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PREFAȚĂ

Una dintre consecinţele benefice în plan istoric ale Marii Uniri de la 1918 
o reprezintă stimularea înfiinţării de instituţii de învăţământ, cultură ș.a. în 
teritoriile unite cu Țara. Transilvania a fost printre provinciile în care au luat 
fiinţă cele mai multe instituţii românești, între cele mai însemnate situându‑
se Universitatea Daciei Superioare la Cluj în anul 1919. Centenarul aniver‑
sării întemeierii universităţii românești a prilejuit publicarea unui număr 
mare de monografii și sinteze de autor, sau prin colaborarea mai multor 
specialiști, care par să fi epuizat cam tot ceea ce se putea scrie despre Alma 
Mater Napocensis (geneză, înfiinţare, evoluţie în timp etc.). În ciuda acestei 
literaturi știinţifice bogate recente dar și din deceniile trecute (menţionăm 
doar lucrările monumentale redactate de Vasile Pușcaș și volumele coordo‑
nate de Ioan‑Aurel Pop, Simion Simon, Ioan Bolovan sau Ovidiu Ghitta) 
au rămas cu siguranţă subiecte încă neexplorate ori ce își așteaptă reluarea 
interpretativă, precum și aducerea în circuitul știinţific a unor surse inedite 
privind istoria universităţii, însemnări, documente și fotografii care sunt pro‑
babil răspândite în diverse arhive publice și private din ţară și străinătate. 
Tocmai de aceea, recuperarea și editarea critică a unor asemenea documente 
rămâne un obiectiv actual pentru cercetătorii interesaţi de istoria universită‑
ţii din capitala (neoficială) a Transilvaniei.

În acest cadru, lucrarea de faţă editată de Adrian Onofreiu, Claudia 
Septimia Sabău, Ana‑Maria Stan, Cornelia Vlașin, cu colaborarea Paulei 
Cazacu și a Nicoletei Hegedűs (Studiu introductiv de Ana‑Maria Stan), 
aduce în faţa publicului o serie de documente inedite și edite referitoare la 
implicarea, la legăturile intelectualilor români din judeţul Bistriţa‑Năsăud 
cu Universitatea din Cluj în perioada interbelică. Cartea este concepută în 
șase părţi mari, cu mai multe subcapitole fiecare, și mai cuprinde, alături de o 
cuprinzătoare listă a studenţilor năsăudeni și bistriţeni la universitatea clu‑
jeană în perioada 1919–1940, indicii de nume și localităţi, instrumente atât de 
necesare unui cercetător pentru căutarea unei persoane ori a unei comunităţi.

Un prim aspect ce se cuvine a fi reliefat aici și care rezultă cât se poate de 
clar în urma parcurgerii documentelor din volum este dimensiunea cantita‑
tivă a relaţiilor dintre Bistriţa‑Năsăud și universitatea clujeană. Astfel, alături 
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de numeroși studenţi năsăudeni și bistriţeni care au călcat pragul recent înfi‑
inţatei instituţii de învăţământ superior încă din primul an de existenţă, regă‑
sim destul de mulţi intelectuali năsăudeni care au făcut parte din personalul 
didactic și administrativ al universităţii clujene în perioada interbelică, con‑
tribuind decisiv la sporirea prestigiului acestei noi instituţii. Apoi, sesizăm 
că din punct de vedere comunicaţional a existat un mecanism reciproc, atât 
personalităţi cât și autorităţile locale din Bistriţa‑Năsăud au transmis scri‑
sori către universitate, care la rândul ei a solicitat sprijinul partenerilor locali 
în probleme privind acordarea de burse studenţilor, sprijinirea unor iniţi‑
ative știinţifice și culturale (mai ales pentru buna organizare a activităţilor 
desfășurate în zona Bistriţei de către „Extensiunea Universitară”), vizita unor 
importanţi oaspeţi străini (cazul ilustrului geograf Emmanuel de Martonne 
care a efectuat în vara anului 1921 o excursie în Munţii Rodnei), reglarea unor 
aspecte administrative (achitarea costurilor către Clinicile Universitare) etc. 
Numeroase documente ilustrează diverse momente din viaţa unor năsăudeni 
ajunși profesori la universitatea din Cluj (Nicolae Drăganu, ajuns și unul din‑
tre rectorii instituţiei), sau înalţi funcţionari (Ștefan Jarda numit în toamna 
anului 1919 primul secretar al Universităţii). 

Sursa documentelor inedite incluse în volum este variată, fiind utilizate 
fonduri arhivistice din Bistriţa, informaţii din publicaţii locale sau regionale 
etc., iar editarea lor a însemnat introducerea în circuitul știinţific a unui imens 
material documentar care fie completează informaţiile despre evenimentele, 
personalităţile din Bistriţa‑Năsăud din acei ani, fie aduc o nouă perspectivă 
asupra evoluţiilor istorice locale, regionale sau naţionale în care s‑a înscris și 
devenirea instituţiei de învăţământ superior din Cluj în primele două decenii 
de existenţă. Prin urmare se cuvine a fi elogiată, nedisimulat, munca bene‑
dictină a editorilor care ne oferă cu generozitate informaţii variate despre o 
instituţie etalon a ţării dar și despre implicarea comunităţilor locale (în acest 
caz a celei din Bistriţa‑Năsăud) în efortul general de dezvoltare și progres 
stimulat de Unirea Transilvaniei cu România. Practic nicio monografie regio‑
nală sau locală, ca să nu mai vorbim de viitoare sinteze privind Universitatea 
nu va mai putea eluda în viitor aceste surse editate cu profesionalism de isto‑
rici consacraţi sau aflaţi la porţile maturităţii profesionale. 

Cluj‑Napoca, 8 octombrie 2021  Ioan Bolovan



STUDIU INTRODUCTIV

Ana-Maria Stan

Ținuturile Năsăudului și Bistriţei – parteneri privilegiaţi ai 
Universităţii românești din Cluj 

În 1 februarie 1920, la ceremonia de inaugurare a Universităţii românești 
din Cluj, regele Ferdinand I al României rostea un discurs emblematic, în 
care definea misiunea noii instituţii academice în următorii termeni:

„Cuvântul Universitate – Omnium scientiarum universitas – ne spune menirea 
ei. Îmbrăţișând tot domeniul gândirii, la ea, ca la un izvor nesecat, aleargă tineretul 
studios ca să-și potolească setea sa de lumină și de știinţă […]. Așezată într-o ţară în 
care diferitele naţionalităţi au trăit fiecare viaţa ei proprie culturală și intelectuală, 
în raport cu aspiraţiile lor etnice și cu puterile lor civilizatoare, universitatea are 
frumoasa menire de a deschide ușile sale tuturor acelora care au dorinţa să se încăl-
zească la razele luminii ei arzătoare, dovedind lumii întregi că în România întregită 
știinţa nu face deosebire, cărui neam aparţine tânărul studios: cu aceeași dragoste îi 
va primi pe toţi sub aripile ei materne”1.

Aceste cuvinte reflectau o bună cunoaștere a situaţiei din ţară, căci în pro‑
vinciile istorice intrate în componenţa României Mari după Primul Război 
Mondial, și mai ales în Transilvania, comunităţile de români, maghiari, ger‑
mani, evrei se aflau în stadii diferite de dezvoltare a propriilor elite socio‑
culturale și educaţionale. Nici prezenţa sau influenţa acestor elite în spaţiul 
public nu era una uniformă, astfel că, în noul context, trebuiau încurajate 
vocile tuturor. Deschiderea porţilor primei universităţi cu predare în limba 
română din Transilvania a reprezentat un pas important înspre o echilibrare 
a situaţiei, dar și împlinirea unui ideal pentru românii ardeleni, care și‑au 
dorit încă de la 1848 să fie mai vizibili atât în plan intelectual și știinţific, cât 
și politico‑administrativ2.

1 Serbările pentru inaugurarea universităţii din Cluj 31 ianuarie–2 februarie 1920, București, 
Atelierele Cartea Românească, 1920, p. 16.
2 Vasile Pușcaș, Universitate, societate, modernizare. Organizarea și activitatea știinţifică a univer-
sităţii din Cluj,1919–1940, ediţia a II‑a revăzută și adăugită, Cluj‑Napoca, Eikon, 2003, pp. 51–69.
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Anul universitar 1919–1920 a însemnat sosirea la Cluj a 2.150 de studenţi, 
care au început să deslușească tainele știinţei și culturii în patru facultăţi dis‑
tincte: Drept, Știinţe, Medicină și respectiv, Litere și Filosofie, ajutaţi de un 
personal didactic format din 189 persoane (profesori, agregaţi, conferenţiari, 
lectori, șefi de lucrări, asistenţi, etc.)3.

Mare parte dintre tinerii români care s‑au înscris la studii în Cluj au venit 
din zone care reprezentau deja focare de cultură și tradiţie românească, și 
unde funcţionau școli secundare și/ sau institute religioase ortodoxe sau 
greco‑catolice de prestigiu: Brașov, Blaj, Sibiu, Arad.

Acestor centre li s‑a alăturat și ţinutul Năsăudului, căci prin înfiinţarea regi‑
mentului II de graniţă la 1762 și crearea ulterioară a fondurilor grănicerești, aici 
s‑a acordat treptat o atenţie sporită educării populaţiei românești din zonă. 
Așa după cum remarca profesorul Cornel Sigmirean, în urma trecerii Fondului 
grăniceresc de monture (Monturus Fond) în administrarea Comitetului fon‑
durilor școlare grănicerești, transfer care a avut loc după 1861, a început acor‑
darea sistematică a numeroase burse de studiu, atât pentru nivelul liceal, 
dar și pentru cel universitar. Până în 1918, se estimează că circa 235 de tineri 
români, bursieri ai fondurilor grănicerești năsăudene, au studiat la universităţi 
importante din Europa și în special în centre academice din Austro‑Ungaria 
(Viena, Budapesta, Bratislava, Pécs, Graz etc.). Dintre aceștia, majoritatea, 
adică 31,91%, s‑au îndreptat către facultăţile de drept, 27,23% către cele de medi‑
cină, 26,80% către facultăţile umaniste (litere și filozofie) și doar un mic pro‑
cent, adică 14.06%, către facultăţi cu profil știinţific (silvicultură, minerit, studii 
politehnice)4. Calcule și mai precise indică faptul că au fost 113 tineri susţinuţi 
de bursele năsăudene care au ales să nu părăsească Transilvania, obţinându‑și 
diplomele de licenţă sau doctorat la Universitatea „Ferenc József”, cu predare în 
limba maghiară, universitate care a funcţionat în Cluj în perioada 1872–19185. 
În mod firesc, după Marea Unire, numărul năsăudenilor care au devenit stu‑
denţi la Cluj a sporit. Deși puţine, datele statistice oferă câteva indicii relevante 
în acest sens: astfel, în 1924–1925 Universitatea din Cluj a primit 52 de năsău‑
deni bursieri (fie cu burse date de fondurile grănicerești, fie cu burse acordate 
chiar de către universitatea clujeană) „anume, la Facultatea juridică 26, la Litere 
și Filosofie 17, la Medicină 9”, iar în anul 1925–1926 avem deja 67 de asemenea 
studenţi, „mai precis la Facultatea juridică 35, la Filosofie și Litere și [la] Facultatea 
de Știinţe 21, la Medicină 11”6. La aproape un deceniu distanţă, în anul universi‑
tar 1934–1935, erau înscriși la Universitatea clujeană 129 de tineri din judeţul 

3 Serbările pentru inaugurarea universităţii…, pp. 22–23.
4 Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii românești din Transilvania și Banat în epoca 
modernă, Cluj‑Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 245. 
5 Ibidem, pp. 262–263. 
6 Vezi documentul nr. 78 din subcapitolul V.2. 
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Năsăud, așadar mai mulţi decât studiaseră aici pe tot parcursul funcţionării 
universităţii maghiare7. Prezenţa atât de masivă a studenţilor originari din 
ţinutul Năsăudului la Cluj se explică prin faptul că după 1919 tradiţia acordării 
de bani pentru studii din fondurile grănicerești a continuat cu succes, tinerii 
fiind astfel încurajaţi și sprijiniţi spre performanţa academică. Spre exemplifi‑
care, în anul școlar 1919–1920, fondurile grănicerești preconizaseră acordarea, 
în vederea studiilor la Universitate, a 2 stipendii (burse) pentru Drept, 4 sti‑
pendii pentru Filozofie și Arte și 4 stipendii pentru Medicină, fiecare stipen‑
diu având valoarea de 1000 de coroane8, iar în anul școlar 1929 regulamentul 
fondurilor școlare grănicerești avea prevăzute 2 burse pentru Drept și 4 pentru 
Medicină, fiecare în valoare de 15.000 de lei9. Pe lângă bursele propriu‑zise, 
care erau valabile pentru toată durata pregătirii academice (adică 4 sau 5 ani) 
existau însă multe alte feluri de subvenţii bănești care se acordau anual viitori‑
lor studenţi din zona Năsăud, fiind de asemenea ajutaţi financiar și tinerii care 
doreau să studieze la alte tipuri de școli superioare ori academii (forestiere, 
tehnice, comerciale, pedagogice etc.) din România și/sau din Europa10. Până 
în prezent, în arhivele bistriţene au fost identificate și se păstrează un număr 
de 43 dosare de bursieri din perioada anilor 1919–1940, majoritatea fiind 
tineri înscriși la studii de medicină și de drept (vezi în Anexă). Dintre aceștia 
menţionăm câteva nume, devenite ulterior personalităţi ale știinţei și culturii 
românești: Leon Daniello și Marius Hăngănuţ (medici), Sever Pop (lingvist), 
Tudor Bugnariu (sociolog și filosof ), Tudor Drăganu (fiul lui Nicolae Drăganu, 
jurist), Tiberiu Morariu (geograf ). Au beneficiat de asemenea de bursele năsă‑
udene și câteva studente, ca de exemplu Aurora Șimon, Aurelia Titieni sau 
Ecaterina Cicioc (căsătorită Călugăru). Alături de studenţi, mulţi intelectuali 
năsăudeni au făcut parte din personalul didactic și administrativ al universită‑
ţii românești, contribuind decisiv la prestigiul acestei noi instituţii. 

Volumul de faţă și‑a propus să pună în lumină tocmai aceste legături deo‑
sebit de strânse pe care universitatea românească le‑a întreţinut în anii inter‑
belici cu societatea năsăudeană și bistriţeană. Documentele de arhivă și presa 
vremii ne arată că între Alma Mater clujeană și reprezentanţii acestei zone 
istorico‑geografice a existat un dialog fructuos și reciproc avantajos, care a 
acoperit o largă paletă de probleme. 

Cel mai cunoscut fiu al Năsăudului care și‑a asociat destinul de universi‑
tatea clujeană a fost profesorul Nicolae Drăganu. Născut în 1884 în Zagra, 

7 Apud Anuarul Universităţii Regele Ferdinand I Cluj pe anul școlar 1934–1935, Cluj, Institutul de 
Arte Grafice Ardealul, 1935, hartă‑anexă la p. 64. 
8 Vezi documentul nr. 52 din subcapitolul V.1.1.
9 Vezi documentul nr. 53 din subcapitolul V.1.1.
10 Vezi documentele nr. 52–54 din subcapitolul V.1.1. și documentele nr. 65, nr. 67–68, nr. 70, 
nr. 73–75 din subcapitolul V.1.2.
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Nicolae Drăganu a beneficiat în mod direct pentru întreg parcursul său școlar 
de ajutorul financiar grăniceresc, după cum el însuși mărturisea: „am fost 8 
ani elev al Liceului [grăniceresc din Năsăud] […], iar 4 ani bursier al Fondurilor la 
Universitate”11. Student al Universităţii din Budapesta, tânărul Drăganu și‑a 
obţinut licenţa și doctoratul în Litere în 1906, întorcându‑se apoi să predea la 
Năsăud. Câţiva ani mai târziu, în 1916 el a fost numit și docent (conferenţiar) 
la Facultatea maghiară de Filosofie, Litere și Istorie a Universităţii „Ferenc 
József” din Cluj.

La scurt timp după unirea Transilvaniei cu România, în perioada 19–21 
ianuarie 1919 (stil nou), a avut loc, la Sibiu, Congresul profesorilor și profesoare-
lor de la școlile superioare, secundare și speciale din „Dacia Superioară”. La acest 
eveniment au fost prezenţi peste 100 de dascăli, printre care s‑a numărat și 
Nicolae Drăganu. Discuţiile au vizat mai multe teme de mare interes pentru 
sistemul de învăţământ local, printre care și „înfiinţarea unei Universităţi 
românești în Transilvania”12. Datorită poziţiei și experienţei sale, cel solicitat 
să studieze chestiunea și să întocmească un raport detaliat pe această temă 
a fost Nicolae Drăganu13. După o muncă intensă, tânărul Drăganu a înaintat 
plenului Congresului de la Sibiu următoarele propuneri: crearea noii Alme 
Mater să se realizeze cât mai repede și, mai ales, „să se facă la Cluj, centrul 
geografic al părţilor locuite de români dincoace de Carpaţi”14. Primul pas în înfi‑
inţarea instituţiei academice românești trebuia să fie, în opinia sa, acela de 
inventariere și luare în primire a „edificiului universităţii [maghiare din Cluj] 
cu tot ce e în el, biblioteca universităţii, clinica, laboratoarele și grădina botanică”15. 
De asemenea, Drăganu sugera ca „la recrutarea profesorilor să se ţină seama de 
oamenii cu pregătire specială de la noi”16, cu alte cuvinte, să fie angajată aici 
resursa locală, elita intelectuală din Ardeal, educată, frecvent, în universităţi 
din spaţiul central‑european sau occidental, la Viena, Berlin, München, Paris 
etc. Dezbătute și apoi votate în unanimitate de către participanţi, ideile din 
raportul lui Nicolae Drăganu aveau să influenţeze decisiv procesul de apariţie 
al universităţii românești.

În aceeași lună cu Congresul de la Sibiu, Nicolae Drăganu a primit din 
partea Consiliului Dirigent al Transilvaniei o a doua însărcinare importantă, 
anume aceea de a preda „un curs public de trei ore pe săptămână, pentru studenţii 
11 Apud Monografia colegiului naţional George Coșbuc din Năsăud la 150 de ani de istorie 1863–
2013, Cluj‑Napoca, Napoca Star, 2013, p. 472. 
12 Actele Congresului profesorilor și profesoarelor de la școlile superioare, secundare și speciale din 
„Dacia Superioară ţinut la Sibiu în zilele de 19–21 ianuarie st. n. 1919, Sibiu, Tipografia Frideric 
Roth, 1919, p. 7 și pp. 9–10. 
13 Ibidem, p. 10. 
14 Ibidem, p. 21. 
15 Ibidem, p. 22.
16 Ibidem.
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români de la toate facultăţile [clujene], asupra unui subiect din istoria literaturii 
române, în legătură cu frământările actuale din viaţa neamului nostru”17. Din pri‑
cina obiecţiilor de tot felul ridicate de conducerea academică de atunci, care 
era încă una maghiară, acest curs a putut fi efectiv organizat doar începând 
din martie 191918.

La începutul lunii mai 1919, îl regăsim pe Nicolae Drăganu printre membrii 
echipei conduse de Onisifor Ghibu, care a preluat universitatea clujeană de la 
profesorii maghiari și a trecut‑o în stăpânirea românilor. Întreaga operaţiune 
fusese atent plănuită și sincronizată cu evoluţia situaţiei internaţionale. 

Prima etapă a fost declanșată la 7 mai, când Consiliul Dirigent l‑a împu‑
ternicit pe Onisifor Ghibu, în acel moment secretar general al Resortului 
(Ministerului) Cultelor şi Instrucţiunii Publice, să coordoneze întreaga ope‑
raţiune de intrare a universităţii clujene sub autoritate românească.

A doua etapă a avut loc între 7 și 9 mai, când Ghibu a trimis telegrame 
către o serie de profesori români ai celor mai renumite licee din Ardeal, 
rugându‑i să vină la Cluj în 11 mai și să îl ajute în demersurile sale. Printre 
cei convocaţi în urbea de pe Someș, alături de Nicolae Drăganu, au fost 
alţi doi intelectuali năsăudeni, profesori la liceul grăniceresc, Valer Seni și 
Vasile Bichigean, și de asemenea, tânărul Alexandru Borza, sosit de la liceul 
din Blaj, care avea să își lege la rândul său numele de Alma Mater clujeană 
în anii interbelici.

În paralel, universitarii maghiari au fost solicitaţi printr‑o adresă oficială, 
să depună în termen de 48 de ore, deci până în data de 12 mai 1919, ora 10, jură‑
mânt de fidelitate către statul român, ceea ce ar fi echivalat cu recunoașterea 
din partea lor a situaţiei politico‑juridice de facto și de jure a Transilvaniei. 

În așteptarea răspunsului oficial al Universităţii „Ferenc József”, Onisifor 
Ghibu și colegii săi din comisia de preluare s‑au pregătit pentru trei posibile 
situaţii, și anume: 

1. în cazul în care profesorii ar fi acceptat să depună jurământ și ar fi rămas 
la posturile lor, asupra universităţii se instituia un organ de control româ‑
nesc, organ condus de Nicolae Drăganu, docent în cadrul Facultăţii de Litere.

2. în cazul în care profesorii nu depuneau jurământul, dar acceptau să își 
ţină cursurile până la 30 august 1919, în cadrul unui semestru extraordinar, 
pentru a încheia anul școlar, „universitatea va fi declarată intrată în posesia sta-
tului român, iar pentru supravegherea activităţii și a inventarului ei [se] vor insti-
tui câteva persoane”.

3. profesorii nu depun jurământul și refuză să ţină semestrul extraordinar 
sub controlul Consiliului Dirigent. „În acest caz, ei vor fi declaraţi renunţaţi 
17 Nicolae Drăganu, În jurul preluării universităţii din Cluj – Pro Domo I, în „Naţiunea”, Cluj, 
anul IV, nr. 247, 14 noiembrie 1930, p. 1.
18 Ibidem.
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la posturile lor și Universitatea, cu toate anexele ei, va fi preluată efectiv din 
mâinile deţinătorilor ei […]. În posturile rămase vacante, vor fi numiţi, la timpul 
oportun, profesori. …”19.

Reacţia conducerii și a personalului didactic al Universităţii maghiare 
avea să declanșeze procedurile prevăzute pentru cea de‑a treia situaţie, deoa‑
rece aceștia au refuzat să accepte autoritatea Consiliului Dirigent și a Regelui 
României.

Drept urmare, pe baza ordinului 4336, emis de Consiliul Dirigent și semnat 
de Valeriu Braniște, șeful Resortului (Ministerului) Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, Onisifor Ghibu a preluat în cursul zilei de 12 mai 1919 universita‑
tea clujeană, cu întregul ei inventar și cu toate instituţiile dependente de ea. 
Operaţiunea s‑a desfășurat în mod pașnic și civilizat, fiind constituite în acest 
scop mai multe grupe, din care făceau parte profesori și studenţi români, 
însoţiţi și de câte doi soldaţi din garnizoana Clujului.

Către Rectorat s‑a îndreptat Onisifor Ghibu, însoţit de Nicolae Drăganu 
și studentul Ovidiu Sârbu, alături de care s‑au aflat prefectul de atunci al 
Clujului, Valentin Poruţiu, precum și maiorul Ioan Vasiliu, reprezentant al 
armatei române. Delegaţia a fost întâmpinată de către rectorul Schneller 
István, care a ridicat din nou obiecţii referitoare la revendicările românești. 
În urma discuţiilor și a recurgerii în mod simbolic la forţă (adică prin atin‑
gerea de către maiorul Vasiliu a umerilor rectorului și somarea acestuia să se 
conformeze), s‑a procedat la predarea‑primirea universităţii. Simultan, scene 
aproape similare aveau loc și la celelalte Facultăţi, respectiv la Facultatea 
de Drept, cea de Medicină, la Facultatea de Matematică şi Ştiinţe Naturale 
și la Facultatea de Filosofie, Litere şi Istorie. Delegaţii români s‑au prezen‑
tat și la Biblioteca Universităţii, precum și la Institutele de Mineralogie și 
Chimie, Institutul de Fizică, administraţia și cantina universităţii (Mensa 
Academică), Clubul Atletic etc.

După preluarea Cancelariei Rectoratului de la profesorii maghiari Nicolae 
Drăganu a supravegheat procesul de inventariere a bunurilor universităţii, 
având „toată răspunderea materială și morală a administraţiei” academice în 
cursul verii anului 191920. Apoi, din august 1919, Nicolae Drăganu a fost numit 
și în cadrul Comisiunii Universitare coordonate de profesorul Sextil Pușcariu, 
comisiune care avea, drept principale sarcini, stabilirea catedrelor, selectarea 
cadrelor didactice și elaborarea normelor de funcţionare ale universităţii clu‑
jene. În intervalul septembrie‑octombrie 1919, Nicolae Drăganu a îndeplinit, 
potrivit propriei mărturisiri, funcţia de prorector interimar și, în paralel, pe 
19 Apud Onisifor Ghibu, La a douăzecea aniversare a Universităţii Daciei Superioare, Cluj, 
Institutul de Arte Grafice Ardealul, 1939, p. 43.
20 Nicolae Drăganu, În jurul preluării universităţii din Cluj – Pro Domo II, în „Naţiunea”, Cluj, 
anul IV, nr. 248, 15 noiembrie 1930, p. 1.
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cea de secretar general al universităţii, pregătind, alături de colegii săi, „cele 
necesare pentru începerea anului școlar”21. 

Aceste luni atât de pline de după Marea Unire au reprezentat pentru 
Nicolae Drăganu doar începutul unei strălucite cariere didactice și adminis‑
trative în cadrul universităţii clujene. Momentul deschiderii efective a cursu‑
rilor, din toamna lui 1919, l‑a găsit în postura de titular (adică profesor uni‑
versitar ordinar) la una din cele două catedre de Limbă și Literatură română 
din cadrul Facultăţii de Litere și Filosofie22. Pe lângă efortul de a‑și pregăti 
prelegerile și seminariile susţinute în faţa studenţilor, Drăganu nu a ezitat 
să contribuie în continuare la bunul mers al instituţiei. Drept urmare, el avea 
să facă parte din cea dintâi echipă de conducere a universităţii românești, 
votată în mod democratic de toţi colegii săi. În urma primelor alegeri acade‑
mice, Nicolae Drăganu a fost reconfirmat în funcţia de prorector, devenind 
astfel principalul colaborator al rectorului Sextil Pușcariu, deși regulamentul 
intern prevedea în mod expres că prorectorul nu putea proveni de la aceeași 
facultate cu rectorul23. Era o recunoaștere a calităţilor sale de bun organizator, 
precum și, implicit, o răsplată pentru tot efortul depus în procesul de refon‑
dare a Almei Mater clujene ca instituţie românească.

Peste alţi câţiva ani, mai precis pentru intervalul 1923–1924, colegii l‑au 
ales în funcţia de decan al Facultăţii de Litere și Filozofie, ceea ce a însemnat 
că în anul universitar următor, 1924–1925, el a îndeplinit funcţia de prodecan, 
în conformitate cu regulile de funcţionare academică în vigoare. Profesorul 
Drăganu avea să revină ca decan la Litere între 1932 și 1939, perioadă în care 
a cumulat această responsabilitate cu aceea mult mai prestigioasă de prorec‑
tor. Însă încununarea parcursului său în managementul academic a avut loc 
în anul universitar 1931–1932, când a fost ales rector al universităţii clujene. 
Mandatul său în fruntea universităţii a fost unul special, pentru că încheia o 
veche tradiţie locală, specifică Clujului, anume aceea a deţinerii funcţiei de 
rector doar pentru un an, tradiţie începută în 1872 și împrumutată dinspre 
lumea germanofonă. Începând din 1932, după adoptarea Legii pentru organi-
zarea învăţământului universitar, alegerea rectorului s‑a făcut „pe termen de 5 
ani, dintre profesorii titulari ai Universităţii”24, pentru toate instituţiile de învă‑
ţământ superior din România.
21 Ibidem. 
22 Vezi în acest sens Lista catedrelor la Universitatea din Cluj și a profesorilor numiţi la catedre de 
către Consiliul Dirigent – decret al Consiliului Dirigent nr. 15.063 din 23 septembrie 1919, „Gazeta 
Oficială”, Sibiu, nr. 58, 7 oct. 1919, p. 461 și Înaltul decret regal nr. 241 din 28 ianuarie 1920 pri-
vind numirile profesorilor de la Universitatea din Cluj, „Monitorul Oficial”, București, nr. 222, 29 
ianuarie 1920.
23 Nicolae Drăganu, În jurul preluării universităţii din Cluj – Pro Domo II, în „Naţiunea”, anul IV, 
nr. 248, 15 noiembrie 1930, p. 2. 
24 Cf. Lege pentru pentru organizarea învăţământului universitar, cap. I, art. 5, în „Antologia 
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Prezenţa lui Nicolae Drăganu în structurile de conducere universitară a 
fost completată de dobândirea a numeroase recompense știinţifice, dintre 
care cea mai prestigioasă a fost alegerea sa ca membru al Academiei Române 
(membru corespondent în 1923, și membru titular în 1939). Nici demnităţile 
publice nu i‑au fost străine profesorului Drăganu: devenit un influent lider 
local al Partidului Naţional Liberal, el a condus între 1933 și 1938 și destinele 
orașului Cluj, în calitate de primar, accentuând astfel apropierea dintre uni‑
versitate și comunitatea locală, fapt care însă l‑a supus și anumitor critici din 
partea unor colegi universitari de altă coloratură politică25.

În mod firesc, năsăudenii au urmărit cu mult interes parcursul atât de 
prestigios al consăteanului lor, exprimându‑și sub diferite forme aprecierea 
și admiraţia pentru performanţele lui. Astfel, numeroase articole de presă 
locală au reflectat bucuria intelectualilor năsăudeni atunci când profeso‑
rul Drăganu, „om ce n-a avut altă deviză în viaţă decât munca și n-a cunoscut 
altă patimă decât știinţa”, a devenit rector la Cluj, respectiv membru titular 
al Academiei26. Aceștia nu au ezitat să îl cheme adesea în mijlocul lor și au 
participat în număr mare la toate evenimentele la care Nicolae Drăganu a 
fost prezent, fie că a fost vorba de prelegeri culturale prezentate în cadrul 
Extensiunii Universitare27, fie că era vorba de alte comemorări, aniversări sau 
reuniuni social‑politice. La rândul său, Drăganu a păstrat trainice legături 
în lumea năsăudeană și bistriţeană, legături reflectate în bogata și susţinuta 
corespondenţă pe care a întreţinut‑o cu personalităţi locale precum Iuliu 
Moisil, cu care se și înrudea, Iulian Marţian, Virgil Șotropa ș.a., dar mai ales 
în preocupările sale de cercetare, care au exploatat frecvent tradiţiile filolo‑
gice și istorice ale regiunii natale28.

Un alt năsăudean care a avut un rol important pentru bunul mers al 
Almei Mater clujene a fost Ștefan Jarda, secretar general al universităţii în 
perioada 1 octombrie 1919 – 6 martie 1927. El fusese chemat să ocupe acest 
post de mare răspundere chiar de către profesorul Nicolae Drăganu, care știa 
că între 1909–1919 Jarda fusese un funcţionar eficient în cadrul Fondurilor 
grănicerești năsăudene, mai întâi în calitate de secretar, iar ulterior, ca prefect 
economic29. Experienţa sa administrativă era dublată și de o solidă pregătire 

legilor învăţământului din România”, București, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, 2004, 
p. 257.
25 Virgiliu Țârău, Ioan Ciupea, Liberali clujeni. Destine în Marea Istorie, vol. II, Cluj‑Napoca, 
Mega, 2002, pp. 119–127.
26 Vezi documentele nr. 41–46 din subcapitolul IV.1. 
27 Vezi documentele nr. 32–34 din capitolul III.
28 Vezi în acest sens documentele din capitolul VI.
29 Alexandru Păcurar, Dr. Ștefan Jarda, the first secretary general of the University of Superior 
Dacia in Cluj, în „Philobiblon”, volume XXIII, 2018, no. 1, pp. 84–85 și p. 89. Vezi și documentul 
nr. 48 din subcapitolul III.2.
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juridică, pe care năsăudeanul Jarda o dobândise în cadrul studiilor efectuate 
la Facultatea de Drept și Știinţe de Stat a Universităţii „Ferenc József” din 
Cluj. Era așadar omul potrivit la locul potrivit, fiindcă era la curent cu toate 
subtilităţile birocraţiei din fostul Imperiu Austro‑Ungar și a putut astfel asi‑
gura o tranziţie reușită către normele de administrare și organizare impuse de 
autorităţile României Mari în Transilvania. Însemnătatea contribuţiei sale la 
funcţionarea armonioasă a universităţii în noua ambianţă socio‑politică de 
după 1918 a fost recunoscută deopotrivă de toţi rectorii, prorectorii și decanii 
cu care Ștefan Jarda a colaborat, dar și de prietenii și colegii lui din ţinutul 
Năsăudului: „studentul de oarecând al universităţii ungurești ajunge secretarul 
general, deci într-un sens, motorul principal al organizaţiei universităţii românești 
din Cluj. Ne putem închipui cu ce devotament, cu ce zel și uitare de sine s-a dedat 
datoriei de a servi visul împlinit al tinereţii sale prime. […] Ștefan Jarda a fost un 
administrator model, devotat, conștiincios, corect și de o mare probitate. Ca 
un fel de funcţie de diacon a îndeplinit el pe lângă preoţii și apostolii lumină‑
tori ai catedrelor”30.

Galeria năsăudenilor care au făcut, la fel ca și Ștefan Jarda, trecerea de la 
postura de student la Cluj la cea de angajat la universitate (fie ca și cadru didac‑
tic, fie ca personal administrativ) este completată de alte câteva nume rele‑
vante, pe care le regăsim în documentele volumului. Este vorba despre Tiberiu 
Morariu, bursier al fondurilor grănicerești31 înainte de a deveni, în 1931, prepa‑
rator la Facultatea de Știinţe a universităţii clujene, secţia Geografie, ulterior 
parcurgând cu succes toate treptele ierarhiei universitare, pentru ca în 1955 să 
fie ales și membru corespondent al Academiei Române32. Un parcurs oarecum 
asemănător a avut și Sever Pop: student al Facultăţii de Litere clujene în peri‑
oada 1919–1923, și‑a obţinut titlul de doctor în litere în 1925 și apoi a fost reco‑
mandat pentru un stagiu de specializare la Școala română din Franţa, de la 
Fontenay‑aux Roses, între 1925–1927, în paralel funcţionând deja ca asistent la 
Universitatea din Cluj. Pe durata școlarizării sale, Pop a făcut demersuri pentru 
a primi sprijin financiar din partea fondurilor grănicerești, care i‑au acordat 
frecvent, deși nu întotdeauna, diferite sume de bani33. La finalul pregătirii sale 
academice, Sever Pop a devenit lector și apoi conferenţiar de dialectologie la 
Cluj (1929–1938), a funcţionat ca profesor universitar la Cernăuţi și București 
(1939–1941), iar după instaurarea regimului comunist din România a rămas în 
străinătate, în exil, ocupând și acolo posturi universitare prestigioase34. 

30 Documentul nr. 50 din subcapitolul IV.2.
31 Vezi documentul nr. 69 din subcapitolul V.1.2.
32 Tiberiu Morariu în Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul universitarilor clujeni 1919–1947, vol. 1, 
Cluj‑Napoca, Accent, 2016, pp. 287–288.
33 Vezi documentele nr. 57, nr. 61, nr. 63 și nr. 65 din subcapitolul V.1.2.
34 Sever Pop în Mihai Teodor Nicoară, op. cit., pp. 154–155.
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Cariera sa confirmă peste timp rigurozitatea selecţiilor făcute de adminis‑
tratorii fondurilor grănicerești, care au subvenţionat mereu educaţia celor mai 
merituoși tineri din ţinutul Năsăudului și s‑au îngrijit atent să formeze elite 
care să aducă un bun renume locurilor de baștină, încurajând în acest mod și 
interesul următoarelor generaţii pentru studiile universitare.

Pe lângă acordarea de burse și ajutoare financiare, în anii interbelici năsă‑
udenii au căutat constant să asigure studenţilor cele mai bune condiţii de 
viaţă academică și sub alte forme. Așa după cum bine sublinia un articol din 
presa vremii, Clujul constituia „pentru judeţul [Năsăud] centrul firesc universi-
tar și din punct de vedere al comunicaţiei, dat fiind că aproape toate comunele situ-
ate în cele trei văi ale Someșului, Bistriţii și Șieului gravitează spre această capitală 
a Ardealului”35.

Potrivit profesorului Onisifor Ghibu, prin eforturile autorităţilor univer‑
sitare clujene, în perioada 1925–1929 se reușise deja ca la Cluj să fie inau‑
gurate cinci cămine studenţești (patru destinate băieţilor și unul fetelor), în 
care fuseseră cazaţi un număr total de 2.922 de tineri. În urma unei coma‑
sări, din ianuarie 1928 rămăseseră funcţionale doar patru cămine, care erau 
însă insuficiente pentru a‑i adăposti pe toţi cei înscriși la universitatea clu‑
jeană, majoritatea acestora provenind de altfel din afara urbei de pe Someș36. 
Sumele necesare pentru înfiinţarea acestor cămine clujene fuseseră strânse, 
în parte, prin colecte publice, colecte la care au contribuit cu generozitate și 
năsăudenii. O mărturie în acest sens este documentul din decembrie 1922, 
prin care profesorul Victor Onișor, în calitatea sa de șef al comisiei cămine‑
lor de la Universitatea din Cluj, mulţumea pentru suma de 1.343 lei, adunată 
de autorităţile locale ale judeţului Bistriţa‑Năsăud „în favoarea Căminului 
Studentelor”37, în urma unui apel lansat de Alma Mater clujeană cu câteva 
luni mai înainte38.

Inspiraţi de aceste demersuri, dar și de situaţia din alte părţi ale României, 
năsăudenii aveau să facă ulterior un pas mai departe și să ia în dezbatere 
chestiunea creării unui cămin destinat special găzduirii studenţilor proveniţi 
din ţinutul Năsăudului, și mai ales tinerilor din familiile foste grănicerești. 
Astfel, prin intermediul mai multor notabilităţi, între care se remarcă vocea 
lui Leon Scridon senior, fost prefect al judeţului Bistriţa‑Năsăud, s‑a lansat 
în presa locală o campanie cu scopul de a strânge sumele necesare pentru 
cumpărarea și dotarea unui cămin studenţesc „grăniceresc” la Cluj. Se con‑
sidera că ar fi fost extrem de util ca tinerii năsăudeni ajunși la Cluj să poată 

35 Vezi documentul nr. 78 din subcapitolul V.2.
36 Onisifor Ghibu, Universitatea Daciei Superioare, București, Atelierele Grafice Cultura 
Naţională, 1929, p. 93.
37 Vezi documentul nr. 14 din subcapitolul II.1. 
38 Vezi documentul nr. 13 din subcapitolul II.1. 
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beneficia de „un cămin studenţesc cu săli corespunzătoare, unde să se poată lua 
o masă omenească, cu camere de lectură, unde să se găsească și cărţi și ziare, care 
să distreze nu numai să înveţe; un cămin salubru, reconfortant trupește și îndem-
nător la gânduri bune”39. Prezenţa consistentă la Cluj a unor intelectuali de 
origine năsăudeană, toţi cu funcţii importante (erau consemnate circa 50 
de asemenea personalităţi40), constituia o premisă favorabilă și îndreptă‑
ţea speranţa că acest proiect se va realiza destul de rapid. În acest scop s‑a 
înfiinţat un comitet de iniţiativă, avându‑i în frunte pe universitarii Victor 
Onișor (președinte) și, respectiv Nicolae Drăganu (vicepreședinte)41, dar și 
o listă de donaţii, așa‑numitul „Fond al Recunoștinţei”, care a colectat, până 
în primăvara anului 1926, 151.000 de lei42, o sumă destul de mare, însă totuși 
insuficientă. Ca urmare, s‑a încercat și implicarea altor structuri din regiu‑
nea Năsăudului, care aveau capacitatea financiară de a susţine ideea căminu‑
lui studenţesc grăniceresc, solicitându‑se în special ajutorul administraţiei 
pădurilor grănicerești (fie prin Comisia Silvică, fie prin societatea Regna)43. 
Din nou însă, în ciuda promisiunilor și angajamentelor bănești luate de 
așezămintele menţionate, nu s‑a reușit îndeplinirea obiectivului fixat, respec‑
tiv cumpărarea unei clădiri în Cluj (și a terenului aferent acesteia), care să 
poată adăposti căminul destinat tinerilor năsăudeni veniţi la universitate44. 
Motivele eșecului acestui proiect atât de util au fost multiple, ele fiind parţial 
relevate și de unele documente reproduse în cadrul acestui volum. La începu‑
tul anilor 1930 au apărut nemulţumiri privind modul de administrare al ave‑
rilor grănicerești, în special a fondurilor forestiere, iar „studenţii de la Cluj, fii 
ai graniţei”, cu alte cuvinte tinerii năsăudeni care studiau la universitatea clu‑
jeană, și‑au făcut cunoscută poziţia în această chestiune, lansând o serie de 
acuzaţii cu tentă naţionalistă, ba chiar antisemită, în presa vremii. Studenţii 
considerau că prezenţa în conducerea cooperativelor forestiere a unor per‑
soane care nu făceau parte din comunitatea locală favorizase o exploatare 
neconformă a pădurilor năsăudene45. Cu alte cuvinte, puternice interese poli‑
tice și financiare făcuseră ca fondurile provenite din activitatea societăţilor 
forestiere din regiune să nu mai fie folosite pentru familiile grănicerești, ci 
deturnate către alte scopuri, de „căpătuială personală”46. Indirect, acest fapt 
împiedicase și cheltuirea banilor pentru căminul studenţesc grăniceresc 
39 Vezi documentul nr. 78 din subcapitolul V.2. 
40 Ibidem.
41 Vezi documentul nr. 81 din subcapitolul V.2. 
42 Vezi documentele nr. 92, 82, 84 și 85 din subcapitolul V.2.
43 A se vedea documentul nr. 87 din subcapitolul V.2.
44 Ibidem. 
45 A se vedea în acest sens documentele nr. 88–90 din subcapitolul V.2. 
46 Vezi Moţiunea lansată de studenţi în februarie 1930, semnată de Silviu Cotul, Anton Coșbuc 
și Titus Pop (documentul nr. 88 din subcapitolul V.2.).
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preconizat la Cluj. În scurt timp, criza financiară mondială (declanșată de 
Joia Neagră din octombrie 1929) avea să se acutizeze și în România, iar ideea 
căminului a fost definitiv abandonată. 

În pofida faptului că studenţii năsăudeni nu au beneficiat de o „casă” spe‑
cială, numai a lor, la Cluj, ei s‑au integrat cu succes în mediul academic și 
și‑au făcut frecvent simţită prezenţa în peisajul socio‑cultural al orașului, dar 
și al întregii Transilvanii. La fel ca și colegii lor veniţi să înveţe în capitala cul‑
turală a Ardealului din diferite regiuni și zone istorico‑etnografice ale ţării, 
studenţii năsăudeni s‑au organizat repede într‑o asociaţie de profil. Într‑o 
primă etapă, care a durat din 1920 până în 1922, năsăudenii s‑au alăturat 
studenţilor din judeţele Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Someș, ei formând 
împreună Societatea Studenţilor Someșeni, al cărui prim președinte a fost un 
tânăr cu nume predestinat, anume Grigore Someșan. Principalele obiective 
ale noii organizaţii studenţești erau: „propovăduirea culturii în masele poporu-
lui […], sforţări neprecupeţite pentru a crea în aceste regiuni o bună stare mate-
rială, ridicând ţăranul român pentru a fi vrednic de numele de strănepot al lui 
Dragoș și de cel de strănepot al Regimentului II de graniţă, care a stârnit admiraţia 
întregii Europe în timpul grelelor lupte de la Podul de la Arcole și pe alte meleaguri 
ale ţărilor străine”47. 

După 1922, a avut loc o restructurare a acestei asociaţii studenţești, 
fiind create mai multe cercuri regionale (a se înţelege judeţene), cu număr 
mai mic de membri în cadrul fiecăruia. Și numele s‑a modificat, societatea 
fiind cunoscută de acum înainte drept Cercul studenţilor someșeni George 
Coșbuc, pentru a‑l onora astfel pe unul din cei mai importanţi năsăudeni, 
George Coșbuc, bardul născut la Hordou în 1866. După un deceniu de 
funcţionare, această asociaţie studenţească se mândrea că își îndeplinise 
aproape complet misiunea asumată, aceea de popularizare a culturii în 
mediul rural, fiindcă reușise „înzestrarea aproape a tuturor comunelor 
judeţului Năsăud cu biblioteci și cămine culturale”48. Printre localităţile 
care au beneficiat de donaţii de cărţi din partea tinerilor năsăudeni s‑au 
numărat Blăjenii de Jos, Mintiu, Mocod, Salva49. Stimularea lecturii nu 
era însă singura acţiune culturală a studenţilor, aceștia organizând frec‑
vent serate și ceaiuri dansante, reuniuni artistico‑literare, etc. în satele 
din zonă, fără a uita să fie prezenţi și la alte momente locale relevante 
(dezveliri de monumente, sfinţiri de biserici)50.

47 Cercul studenţilor someșeni George Coșbuc, în „Almanahul Societăţii Academice «Petru 
Maior»…”, Cluj, Tipografia Cartea Românească, 1929, p. 223.
48 Ibidem.
49 Ibidem, tabelul din p. 228. 
50 Vezi în acest sens documentele nr. 103, 106 și 107 din subcapitolul V.3.1, precum și Cercul stu-
denţilor someșeni George Coșbuc, în „Almanahul Societăţii Academice «Petru Maior»…”, p. 226.
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Pe lângă domeniul cultural, studenţii năsăudeni s‑au încumetat, cu destul 
succes chiar, și pe tărâmul educaţiei sanitare, urmărind ca prin conferinţe, 
demonstraţii și scurte filme să informeze și să ajute la combaterea bolilor 
infecto‑contagioase în mediul rural51.

Însă poate cele mai relevante și semnificative evenimente din existenţa 
Cercul studenţilor someșeni George Coșbuc au fost legate chiar de personalita‑
tea patronului spiritual al acestei asociaţii. Împlinirea a 10 ani de la moartea 
poetului George Coșbuc a reprezentat un prilej potrivit pentru a‑l omagia și 
a‑și exprima aprecierea faţă de această personalitate. Pe de o parte, studenţii 
năsăudeni au organizat în luna mai 1928 un „festival de comemorare în sala 
Teatrului Naţional din Cluj”, la care au reușit să îi aducă pe scriitorii Octavian 
Goga și Ion Agârbiceanu, care, alături de profesorul universitar clujean Gh. 
Bogdan‑Duică au evocat opera literară și viaţa lui Coșbuc52. Pe de altă parte, 
studenţii au iniţiat o mare colectă în vederea ridicării unui monument în 
cimitirul Bellu, menit să înlocuiască „crucea simplă de scândură de brad”, care 
fusese amplasată pe mormântul lui Coșbuc, făcând apel, printre altele, la aju‑
torul financiar al fondurilor grănicerești53.

Cu reușite și pe alocuri cu sincope, uneori cu generaţii de membri al căror 
entuziasm a fluctuat54, Cercul studenţilor someșeni George Coșbuc și‑a lăsat 
amprenta asupra ţinutului năsăudean, dovedind că tinerii educaţi la univer‑
sitatea românească din Cluj duceau mai departe tradiţia grănicerilor – elită 
locală încă din secolul al XVIII‑lea. Alături de ei, dar cu o activitate de mai 
mică anvergură, axată în principal pe conferinţe poporale și serate culturale, 
se regăsesc studenţii de pe valea Bistriţei și din orașul Bistriţa care, din 1927, 
se înscriseseră ca membri în Societatea Academică Someșana, după ce se des‑
prinseseră, în urma unor nemulţumiri, chiar din Cercul… George Coșbuc55.

Dialogul dintre Cluj, capitala academică și culturală a Ardealului, și regi‑
unile Năsăudului și Bistriţei era însă unul mult mai complex, căci savanţii 
români și străini au văzut aceste zone nu doar ca pe un rezervor de resursă 
umană de calitate (profesori și studenţi deopotrivă), ci și ca pe un teren de cer‑
cetare cu mare potenţial. Munţii Rodnei și împrejurimile sale spectaculoase 
au atras atenţia geografului francez Emmanuel de Martonne, care, împreună 
cu studenţi de la Universitatea din Cluj, dar și cu alţi colegi români, a cutreie‑
rat în 1921 aceste plaiuri, în cadrul unor mari excursii știinţifice de teren, care 
aveau să îmbogăţească cunoștinţele de specialitate asupra reliefului, florei 

51 Cercul studenţilor…, p. 224.
52 Ibidem, p. 225.
53 Vezi în acest sens documentul nr. 102, respectiv documentul nr. 104 din subcapitolul V.3.1.
54 Documentul nr. 109 din subcapitolul V.3.1.
55 Societatea academică Someșana, în „Almanahul Societăţii Academice «Petru Maior»…”, 
p. 287 și pp. 290–291. Vezi și documentele nr. 110 și 111 din subcapitolul V.3.2.
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și faunei din România. Autorităţile locale au acordat tot sprijinul necesar 
(transport și cazare) pentru ca expediţia lui de Martonne să se desfășoare 
în cele mai bune condiţii56, la fel cum o vor face peste câţiva ani și pentru 
alţi universitari clujeni interesaţi să exploreze tot munţii Rodnei57. Bogăţia 
etnografică, folclorică și lingvistică a zonei Năsăudului a captat de asemenea 
atenţia profesorilor și cercetătorilor din domeniul știinţelor umaniste de la 
Universitatea din Cluj, care au colectat adesea date relevante pentru proiec‑
tele și lucrările lor de specialitate. Nu trebuie uitat de asemenea nici faptul că 
năsăudenii au solicitat frecvent prezenţa universitarilor clujeni în mijlocul 
lor, găzduind numeroase conferinţe din programul Extensiunii Universitare 
Clujene în Bistriţa sau în alte localităţi limitrofe. Prin intermediul acestor 
prelegeri publice, pe teme diverse (drept, istorie, filologie, botanică, etc.) 
localnicii își îmbogăţeau cunoștinţele, fiind puși la curent cu cele mai noi idei 
știinţifice, culturale și politice ale vremii58.

Puternicele legături de tip instituţional ale Almei Mater clujene cu ţinu‑
turile năsăudene și bistriţene au fost completate de nenumărate contacte 
individuale, atât personale cât și profesionale, între universitarii clujeni și 
intelectualii locului. Ultimul set de documente din volum (capitolul șase), în 
fapt o selecţie de scrisori și mesaje, reflectă intensitatea raporturilor dintre 
personalităţi precum Silviu Dragomir, Ioan Lupaș, Nicolae Drăganu, Sextil 
Pușcariu, Tiberiu Morariu, Ioan Mușlea etc., cu elita din Năsăud.

Corespondenţa adusă în faţa cititorilor acoperă subiecte diverse și foarte 
interesante din viaţa socio‑culturală a Transilvaniei interbelice. Astfel, întâl‑
nim aici detalii valoroase despre activitatea redacţională a bine‑cunoscutei 
reviste „Arhiva Someșană”59, întrebări știinţifice – ca de exemplu cele privind 
genealogia Veronicăi Micle60, informaţii noi privind istoria grănicerilor și a 
regimentelor de graniţă61. Nu lipsesc nici solicitările de articole care să fie 
publicate în diferite periodice și volume62, ori referinţe cu privire la schimbul 
de cărţi și reviste care se derula între Biblioteca Universităţii din Cluj, facul‑
tăţile sau institutele clujene, și diferite instituţii culturale năsăudene63. Alte 
epistole conţin amănunte relevante pentru biografiile și carierele academice 

56 Vezi în acest sens documentele nr. 18–21 din subcapitolul II.2.
57 Vezi în acest sens documentul nr. 22 din subcapitolul II.3. 
58 Vezi în acest sens capitolul III. 
59 Vezi în acest sens, printre altele, subcapitolul VI.2 (corespondenţa lui Virgil Șotropa cu 
Nicolae Drăganu și Vasile Meruţiu).
60 Vezi în acest sens documentul nr. 233 din subcapitolul VI.3.
61 Vezi în acest sens documentul nr. 189 din subcapitolul VI.2. 
62 Vezi în acest sens, printre altele, subcapitolul VI.2 (corespondenţa dintre Virgil Șotropa și 
Ioan Lupaș, Tiberiu Morariu, respectiv Laurian Someșan).
63 Vezi în acest sens, printre altele, subcapitolul VI.3. (corespondenţa dintre Iuliu Moisil și 
Ioan Mușlea).
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ale lui Constantin Daicoviciu, Márton Roska ori Alexandru Ferenczi, pe 
atunci arheologi aflaţi la început de drum, care au fost sprijiniţi și susţinuţi 
cu generozitate de către năsăudeanul Iulian Marţian64. Numeroase sunt și 
scrisorile care reflectă preocupări privind conservarea și valorificarea patri‑
moniului arheologic ori ecleziastic al Transilvaniei și Maramureșului în 
general, și a Năsăudului în special, intelectualii locali fiind implicaţi în activi‑
tatea Comisiei Monumentelor Istorice65. Nu lipsesc nici anumite intervenţii 
în favoarea unor studenţi sau studente din zonă, în general întâmpinate cu 
rezervă de către profesorii clujeni, care vegheau la respectarea regulamente‑
lor universitare66.

Volumul oferă așadar publicului larg, dar și specialiștilor interesaţi, o ima‑
gine utilă asupra activităţii Universităţii de la Cluj în anii interbelici, aducând 
completări și detalii despre mai multe paliere ale vieţii academice: ciclurile de 
studii (licenţă și/sau doctorat), tipurile de burse studenţești, raporturile din‑
tre profesori, studenţi și societatea locală, funcţionarea administraţiei uni‑
versitare, serbări și ceremonii etc. Sunt de asemenea scoase la lumină infor‑
maţii inedite, sau mai puţin cunoscute, despre somităţi locale și naţionale, 
care au contribuit semnificativ la dezvoltarea culturii și știinţei românești. 
Avem așadar în paginile de faţă fragmente ale lumii transilvănene din anii 
1919–1940, care reflectă câteva etape din procesul de integrare al acestei pro‑
vincii în ritmurile și regulile României Mari, închegate în urma Primului 
Război Mondial. 

64 Vezi în acest sens, printre altele, documentele nr. 126, nr. 144 și nr. 169 din subcapitolul VI.1.
65 Vezi în acest sens printre altele, subcapitolul VI.1. (corespondenţa dintre Iulian Marţian și 
Constantin Daicoviciu, respectiv Márton Roska, Alexandru Lapedatu sau Alexandru Ferenczi). 
66 Vezi în acest sens, spre exemplu, documentul nr. 223 din subcapitolul VI.3.



NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI

Editarea volumului Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea 
din Cluj (1919–1940). Restituiri documentare este rezultatul excelentei colabo‑
rări dintre Direcţia Patrimoniu Cultural Universitar (Universitatea Babeş‑
Bolyai) şi Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Bistriţa‑Năsăud. 

Lucrarea cuprinde 249 de documente, scrisori și articole din presa bis‑
triţeană a vremii, acoperind din punct de vedere cronologic perioada 1919–
1940. Documentele, majoritatea inedite (telegrame, rapoarte ale autorităţilor 
locale, facturi, hotărâri de consiliu ale localităţilor, apeluri, adrese, solicitări 
din partea universităţii, procese‑verbale, regulamente, cereri de bursă, certi‑
ficate care atestă parcurgerea cursurilor universitare etc.), au fost create de 
instituţii și persoane private și sunt redactate în limbile română și maghiară. 
Corespondenţa intelectualilor năsăudeni a fost ordonată după criteriul alfa‑
betic al destinatarilor și în cazul fiecăruia, cronologic. Dintre cei trei inte‑
lectuali, doar Iuliu Moisil a primit și a expediat scrisori, Iulian Marţian și 
Virgil Șotropa au fost doar expeditori. Documentele și corespondenţa se 
păstrează la Serviciul Judeţean Bistriţa‑Năsăud al Arhivelor Naţionale ale 
României (SJANBN) în fondurile: Administraţia fondurilor grănicerești năsă-
udene, Banca „Aurora” Năsăud, Filiala Arhivelor Statului Năsăud, Prefectura 
judeţului Năsăud, Protopopiatul ortodox român Bistriţa și în colecţiile: Marţian 
Iulian; Moisil Iuliu; Porcius Florian, Șotropa Virgil. Selectarea documentelor s‑a 
făcut ţinând cont de tema principală a volumului: legăturile dintre intelectu‑
alii năsăudeni și bistriţeni cu Universitatea românească din Cluj în perioada 
interbelică. Traducerea documentelor din limba maghiară în limba română a 
fost realizată de dr. Nicoleta Hegedűs.

Articolele de ziar au fost preluate din presa tipărită la Bistriţa, respec‑
tiv: „Gazeta Bistriţii” (1921–1934), „Săptămâna” (1928–1944) și „Năzuinţa” 
(1938–1940). 

Materialul documentar reunit în cadrul volumului încearcă să reconstituie 
tematic contextul istoric și social în care a evoluat nou înfiinţata universitate 
românească, în primele sale decenii de activitate, din perspectiva intelectu‑
alilor năsăudeni și bistriţeni ai vremii. Scopul principal a fost să ilustrăm 
ce impact a avut instituţia de învăţământ superior în viaţa comunităţilor la 
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nivel regional, dar și modul în care intelectualii năsăudeni (cu precădere prin 
intermediul Comisiei administrative a fondurilor grănicerești) s‑au implicat 
și au susţinut instituţia de învăţământ superior transilvăneană. Documentele 
ne ajută să înţelegem care au fost provocările de natură economică și socială 
ale perioadei analizate și modul în care atât universitatea, cât și elitele năsă‑
udene și bistriţene s‑au adaptat noilor vremuri.

Volumul are următoarea structură: Prefaţă, Studiu Introductiv, Notă asu‑
pra ediţiei, Lista regestelor, șase capitole, Anexă, Listă de indici de nume și 
indici toponimici. Dacă primele trei părţi au rolul de a explica conţinutul 
volumului, documentele incluse în cele șase capitole argumentează proble‑
maticile enunţate în titlu. 

Am reprodus integral documentele originale, cu respectarea regulile de 
transcriere uzitate pentru prima parte a secolului XX. Am adaptat textul aces‑
tora la normele actuale ale limbii române prin modernizarea ortografiei, a 
punctuaţiei și, în unele cazuri, a lexicului greu accesibil cititorului contem‑
poran (de exemplu: Naseud = Năsăud; fundatorul = fondatorul; tinerimei = 
tinerimii; averei = averii; sânt = sunt; streinătate = străinătate; supt = sub; 
noemvrie = noiembrie; absolvat = absolvit; cari = care; reposat = răposat; 
advocat = avocat ș.a.m.d). De asemenea am eliminat litera u final și forma 
genitivă. Completările editorilor în textul documentelor au fost marcate între 
paranteze drepte, însoţite de menţiunea n.n..

Documentele au fost numerotate începând cu numărul 1, în continuare, 
până la 249, indiferent de problemele conţinute sau de tematica abordată. 
După menţionarea datării, prin enumerarea anului, lunii, zilei și localităţii în 
care au fost emise, am precizat genul documentului și am elaborat un scurt 
rezumat. Pentru rigurozitate știinţifică, la finalul fiecărui document am pre‑
cizat sursa documentelor, unde se păstrează sau/și unde a mai fost publicat 
(documente și corespondenţă). 

În titlul volumului am optat pentru titulatura „judeţul Bistriţa‑Năsăud”, 
cu toate că în perioada temporală la care se referă documentele entitatea admi‑
nistrativă la care se referă a avut două denumiri succesive. După desfiinţarea 
Comitatului Bistriţa‑Năsăud, prin Decretul nr. IV al Consiliului Dirigent 
denumirea de comitat a fost înlocuită cu cea de Judeţul Bistriţa‑Năsăud1. 
Câţiva ani mai târziu, ca urmare a decretelor de completare a Legii de organi‑
zare administrativă din iunie 19252, a fost constituit Judeţul Năsăud, denu‑
mire rămasă în vigoare până în 1950. Aceste denominări de natură adminis‑
trativă au fost păstrate neschimbate în conţinutul documentelor.
1 Decret nr. IV pentru statorirea unor denumiri românești în administraţie și justiţie (7 feb. 
1919 st. n.) în „Gazeta oficială a Consiliului Dirigent”, nr. 10, 30 ian./12 feb. 1919, pp. 102–103.
2 Lege pentru unificare administrativă din 14 iunie 1925 în C. Hamangiu, Codul General al 
României. Legi noui de unificare, 1922–1926, București, 1926, pp. 338–402.
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În ceea ce privește aparatul critic am utilizat două categorii de note refe‑
renţiale: ale editorilor volumului și ale creatorilor documentelor (am preci‑
zat între paranteze [...] numele autorului respectivei note). Am intervenit în 
note de subsol pentru explicarea unor termeni (azi scoși din uz sau regio‑
nalisme) și pentru indicarea unor surse suplimentare de informare. Notele 
cuprinzând datele biobibliografice pentru numele mai puţin cunoscute au 
fost inserate acolo unde a fost menţionat pentru prima dată numele respec‑
tiv. Pentru documentarea notelor  am făcut apel la surse variate, de exemplu: 
„Anuarul Universităţii din Cluj” (anii 1919‑1940); Istoria Universităţii Babeș-
Bolyai (coordonator Ovidiu Ghitta), Cluj‑Napoca, Mega, 2012; Teodor Tanco, 
Virtus Romana Rediviva, vol. I‑VII, Bistriţa, 1973, 1974, 1977, 1981, 1984, 1987, 
1993. La documentarea notelor de subsol editorii au fost sprijiniţi și de d‑na 
Paula Cazacu. 

În corpusul documentar am adăugat facsimile ale unor documente rele‑
vante pentru tematica volumului, dar și fotografii ale personalităţilor evocate.

La final am întocmit o Anexă cuprinzând statistica studenţilor năsăudeni 
și bistriţeni cu studii complete la universitatea clujeană, indicele de nume și 
cel toponimic. Aceștia conţin trimiteri exclusiv la textul documentelor și la 
regeste, excluzând notele de subsol.  

Editorii



LISTA DE REGESTE

I. Momente festive ale Universităţii românești din Cluj (1920, 1930)
1. 1919, ianuarie 25, Bistriţa. Telegramă adresată de Vasile Goldiș prefectului Gavrilă 

Tripon în legătură cu amânarea deschiderii Universităţii din Cluj.
2. 1920, ianuarie 10/23, Cluj. Scrisoare adresată de episcopul Nicolae Ivan protopo‑

pului Grigore Pletosu, în legătură cu participarea delegaţiei clerului ortodox la 
festivităţile prilejuite de inaugurarea Universităţii românești din Cluj.

3. 1920, ianuarie 25, Cluj. Telegramă adresată de Victor Onișor, prefectului Gavril 
Tripon în legătură cu serbările ce urmau să se desfășoare cu prilejul inaugurării 
Universităţii românești din Cluj. 

4. 1920, februarie 3, Bistriţa. Fragment din raportul prefectului Gavril Tripon adre‑
sat Resortului de Interne al Consiliului Dirigent în legătură cu persoanele din 
judeţ prezente la festivităţile prilejuite de inaugurarea Universităţii românești 
din Cluj.

5. 1930, <sine dato>, Bistriţa. Telegramă semnată de Victor Moldovan și adresată 
prefectului judeţului Năsăud în legătură cu organizarea serbărilor jubiliare ale 
Universităţii din Cluj.

6. 1930, octombrie 21, Bistriţa. Factură eliberată pe numele lui Dorfi Gustav și Lang 
Frederic pentru decontarea cheltuielilor de transport a participanţilor la serbă‑
rile jubiliare ale Universităţii din Cluj.

7. 1930, octombrie 30, Bistriţa. Articol de presă referitor la serbările prilejuite de ani‑
versarea a zece ani de învăţământ superior românesc la Universitatea din Cluj.

8. 1930, octombrie 31, Bistriţa. Hotărârea Consiliului judeţean Năsăud prin care 
aprobă decontarea cheltuielilor de participare a delegaţiei din judeţ la serbările 
jubiliare ale Universităţii din 20–21 octombrie.

II. Solicitări adresate prefecturii de către Universitatea din Cluj
II.1. Apeluri ale universităţii pentru sprijinirea studenţilor clujeni 
9. 1920, ianuarie 20, Cluj. Apelul adresat de Victor Onișor către prefectul judeţului 

Bistriţa‑Năsăud în scopul organizării unei colecte pentru înfiinţarea unui fond 
naţional dedicat susţinerii studenţilor de la Universitatea din Cluj.

10. 1920, mai 8–15, Cluj. Apel al episcopului Nicolae Ivan pentru donaţii în favoarea 
unui cămin studenţesc la Cluj.

11. 1921, mai 25, Bistriţa. Adresa de răspuns a prefecturii judeţului Bistriţa‑Năsăud la 
solicitarea Universităţii din Cluj pentru înfiinţarea unui fond dedicat ajutorării 
studenţilor.
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12. 1921, iunie 4, Cluj. Adresa de mulţumire a rectorului Universităţii, Vasile Dimitriu, 
pentru donaţie, trimisă prefectului judeţului Bistriţa‑Năsăud.

13. 1922, februarie 15, Cluj. Apelul Universităţii din Cluj prin care solicită sprijin în 
vederea înfiinţării unui cămin pentru studentele de la Universitate.

14. 1922, decembrie 27, Cluj. Adresa de mulţumire semnată de Victor Onișor, șef al 
Comisiei Căminelor de la Universitatea din Cluj pentru donaţia făcută, trimisă 
prefectului judeţului Bistriţa‑Năsăud.

15. 1927, aprilie 19, Cluj. Apel adresat de rectorul Gheorghe Bogdan‑Duică prefectu‑
lui judeţului Năsăud pentru a contribui la colecta pentru un cămin studenţesc.

16. 1927, iulie 26, Cluj. Apelul rectorului Gheorghe Bogdan‑Duică adresat prefectului 
judeţului Năsăud pentru a contribui la colecta pentru un cămin studenţesc.

17. 1928, ianuarie 12, Cluj-Napoca. Apelul rectorului Universităţii din Cluj adresat 
prefectului judeţului Năsăud pentru a contribui la o colectă în sprijinul studen‑
ţilor clujeni.

II.2. Solicitarea pentru sprijinirea expediţiei lui Emmanuel de Martonne în Munţii 
Rodnei
18. 1921, iulie 11, Cluj. Adresa Ministerului de Interne (Subsecretariatul de Stat) 

trimisă prefectului judeţului Bistriţa‑Năsăud prin care solicită sprijin pentru 
excursiile de studii conduse de profesorul Emmanuel de Martonne.

19. 1921, august 20, Bistriţa. Telegramă prin care Ministerul de Interne solicită con‑
lucrarea prefectului judeţului Bistriţa‑Năsăud pentru buna desfășurare a excur‑
siei de studii condusă de profesorul Emmanuel de Martonne.

20. 1921, august 20, Bistriţa. Adresa prefectului judeţului Bistriţa‑Năsăud prin care 
solicită conlucrarea companiei de jandarmi și a preturii plasei Rodna pentru 
buna desfășurare a excursiei de studii organizată de profesorul Emmanuel de 
Martonne.

21. 1921, august 30, Rodna Veche. Telegramă prin care se comunică din partea preturii 
plasei Rodna Veche primirea bună a grupului de excursioniști conduși de profe‑
sorul Emmanuel de Martonne.

II.3. Solicitarea Societăţii Asistenţilor „Grupul Biologic” de la Universitatea din Cluj 
pentru realizarea unei excursii în Munţii Rodnei
22. 1926, iunie 28, Cluj. Adresa trimisă de Societatea Asistenţilor „Grupul Biologic” 

de la Universitatea din Cluj prefectului judeţului Năsăud pentru realizarea unei 
excursii în Munţii Rodnei și răspunsul comunicat.

II.4. Apeluri pentru plata restanţelor către Clinicile Universitare din Cluj
23. 1929, aprilie 11, Cluj. Apel al Direcţiunii Clinicilor Universitare din Cluj prin care 

se solicită prefectului plata cheltuielilor de îngrijire și tratament pentru bolnavii 
din judeţul Năsăud.

24. 1929, mai 27, Cluj. Apel prin care se repetă solicitarea Clinicilor Universitare din 
Cluj adresată prefectului judeţului Năsăud pentru achitarea sumelor restante 
aferente prestaţiilor din domeniul medical.
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III. Conferinţele „Extensiunii Universitare” din Cluj susţinute la Bistriţa și Năsăud
25. 1924, decembrie 1, Bistriţa. Articol de presă în care este menţionată informaţia des‑

pre organizarea la Bistriţa a conferinţelor asociaţiei „Extensiunea Universitară” 
a profesorilor din Cluj.

26. 1928, februarie 11, Bistriţa. Articol de presă în care se prezintă conferinţa inaugu‑
rală anuală susţinută la Bistriţa, în cadrul „Extensiunii Universitare”, de profe‑
sorul Coriolan Petranu.

27. 1928, martie 10, Bistriţa. Articol de presă în care se prezintă conferinţa susţinu‑
tă la Bistriţa, în cadrul „Extensiunii Universitare”, de profesorul Constantin 
Marinescu.

28. 1928, martie 24, Bistriţa. Articol de presă în care se prezintă conferinţa susţinută 
la Bistriţa, în cadrul „Extensiunii Universitare”, de filologul Sextil Pușcariu.

29. 1929, februarie 23, Bistriţa. Articol de presă în care se prezintă conferinţa susţi‑
nută la Bistriţa, în cadrul „Extensiunii Universitare”, de profesorul Alexandru 
Borza.

30. 1929, februarie 27, Bistriţa. Articol de presă în care se prezintă detalii ale confe‑
rinţei susţinută la Bistriţa, în cadrul „Extensiunii Universitare”, de profesorul 
universitar Alexandru Borza.

31. 1929, februarie 27, Bistriţa. Anunţ de presă prin care se publică programul și ti‑
tlurile conferinţelor susţinute la Bistriţa de profesorii membri ai „Extensiunii 
Universitare” din Cluj.

32. 1929, martie 9, Bistriţa. Notă de presă prin care se anunţă conferinţa susţinută la 
Bistriţa, în cadrul „Extensiunii Universitare”, de profesorul Nicolae Drăganu.

33. 1929, martie 23, Bistriţa. Articol de presă în care se prezintă conferinţa susţinută la 
Bistriţa, în cadrul „Extensiunii Universitare” de profesorul universitar Nicolae 
Drăganu despre cronicarul Ioan Neculce.

34. 1929, martie 28, Bistriţa. Articol de presă în care se prezintă pe larg conferinţele 
susţinute la Bistriţa, în cadrul „Extensiunii Universitare” de profesorii universi‑
tari Nicolae Drăganu, și Constantin Marinescu.

35. 1929, aprilie 13, Bistriţa. Articol de presă în care se prezintă conferinţa susţinu‑
tă la Bistriţa, în cadrul „Extensiunii Universitare, de profesorul Constantin 
Marinescu în 17 martie 1929.

36. 1940, mai 5, Bistriţa. Articol de presă în care se prezintă conferinţa susţinută la 
Bistriţa, în cadrul „Extensiunii Universitare”, de prof. univ. G[eorge] Sofronie.

37. 1940, mai 12, Bistriţa. Articol de presă în care se prezintă conferinţa susţinută la 
Bistriţa, în cadrul „Extensiunii Universitare”, de profesorul universitar Aurelian 
Ionașcu.

38. 1940, iunie 2, Bistriţa. Articol de presă în care se prezintă conferinţa susţinută la 
Năsăud, de profesorul universitar Aurelian Ionașcu.

IV. De la Năsăud la Cluj: intelectuali năsăudeni la Universitate
IV.1. Nicolae Drăganu – profesor și rector al Universităţii românești din Cluj
39. 1919, martie 15, Năsăud. Proces‑verbal referitor la numirea lui Nicolae Drăganu în 

funcţia de comisar al Directoratului Suprem de învăţământ din Cluj.
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40. 1925, noiembrie 15, Bistriţa. Articol de presă publicat de Nicolae Drăganu referi‑
tor la situaţia învăţământului secundar din Transilvania.

41. 1931, septembrie 26, Bistriţa. Articol de presă referitor la numirea lui Nicolae 
Drăganu în funcţia de rector al Universităţii din Cluj.

42. 1939, iunie 11, Bistriţa. Articol de presă despre alegerea lui Nicolae Drăganu ca 
membru corespondent al Academiei Române.

43. 1939, iunie 18, Bistriţa. Articol de presă referitor la sărbătorirea lui Nicolae 
Drăganu la Năsăud cu ocazia primirii în Academia Română ca membru 
corespondent.

44. 1939, iulie 2, Bistriţa. Articol de presă în care se descrie banchetul organizat de 
către intelectualii români din Cluj în onoarea lui Nicolae Drăganu, ca urmare a 
primirii în Academia Română ca membru corespondent.

45. 1939, decembrie,<sine dato> Cluj. Necrologul lui Nicolae Drăganu.
46. 1940, ianuarie 28, Bistriţa. Articol de presă referitor la suferinţa și înmormânta‑

rea lui Nicolae Drăganu.

IV.2. Ștefan Jarda – primul secretar general al Universităţii românești din Cluj
47. 1919, noiembrie 23, Năsăud. Înștiinţare semnată de Ștefan Jarda și adresată 

Comisiei administratoare a fondurilor grănicerești năsăudene prin care anunţă 
că a fost numit secretar al Universităţii.

48. 1921, decembrie 12, Cluj. Cerere prin care Ștefan Jarda solicită un atestat de vechi‑
me în funcţia de secretar al fondurilor grănicerești năsăudene.

49. 1923, februarie 15, Bistriţa. Notiţă de ziar în legătură cu numirea lui Ioan Șerban 
ca succesor al lui Ștefan Jarda în funcţia de secretar al Comisiei administratoare 
a fondurilor grănicerești năsăudene.

50. 1927, martie 15, Bistriţa. Articol de presă în care este anunţat decesul lui Ștefan 
Jarda și sunt publicate discursurile funebre.

51. 1927, aprilie 27, Năsăud. Proces‑verbal din ședinţa Comisiei administratoare a 
fondurilor grănicerești năsăudene referitor la decesul lui Ștefan Jarda.

V. Studenţi și doctoranzi din ţinutul năsăudean la Universitatea românească din Cluj
V.1. Burse – diverse problematici
V.1.1. Regulamente pentru acordarea burselor de către Fondurile grănicerești năsăudene
52. 1919, iulie 11, Năsăud. Regulament pentru acordarea de burse și ajutoare școlare 

aprobat de Comisia administratoare a fondurilor grănicerești din Năsăud.
53. 1929, august 1, Năsăud. Regulament pentru acordarea de burse și ajutoare școlare 

aprobat de Comisia administratoare a fondurilor grănicerești din Năsăud.
54. 1930, august 15, Bistriţa. Notă de presă despre condiţiile de acordare a burselor 

pentru cămin la Universitatea din Cluj.

V.1.2. Cereri de bursă și acte eliberate de facultăţi
55. 1919, august 5, Restoșnea. Cererea pentru bursă a lui Pompei Grigoriţia.
56. 1919, august 7, Năsăud. Cererea pentru bursă a lui Ovidiu I. Pecurariu. 
57. 1919, septembrie 21, Cluj. Cererea de bursă a lui Sever Pop.
58. 1921, decembrie 26, Cluj. Cererea pentru bursă a lui Pompei Grigoriţia.
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59. 1921, decembrie 28, Cluj. Certificat eliberat de Facultatea de Drept pentru Mihail 
Mihăilaș care atestă parcurgerea cursurilor universitare. 

60. 1922, aprilie 22, Cluj. Cererea pentru bursă a lui Paramon Lupșan.
61. 1923, iunie 21, Cluj. Certificat care atestă parcurgerea cursurilor universitare, eli‑

berat de directorul Seminarului Pedagogic din Cluj pentru Sever Pop.
62. 1925, iunie 26, Cluj. Certificat eliberat de conducerea Facultăţii de Medicină pen‑

tru Ovidiu Pecurariu, care atestă parcurgerea cursurilor universitare.
63. 1925, august 6, Poiana (Poiana Ilvei). Cererea pentru bursă a lui Sever Pop.
64. 1925, noiembrie 27, Cluj. Procesul‑verbal al comisiei de susţinere a lucrării de li‑

cenţă pentru Aurora Șimon.
65. 1926, septembrie 6. Fără loc emitere. Cerere de ajutor pentru terminarea studiilor 

speciale înaintată de Sever Pop Comisiei fondurilor grănicerești din Năsăud. 
66. 1927, iunie 9, Cluj. Certificat eliberat de Facultatea de Litere și Filosofie pentru 

Iustin Ilieșiu, care atestă parcursul studiilor universitare.
67. 1927, iunie 17, Cluj. Cererea pentru bursă a lui Iustin Ilieșiu.
68. 1927, decembrie 28, Cluj. Cererea pentru sprijin material în susţinerea licenţei 

adresată Comisiei administratoare a fondurilor grănicerești năsăudene de 
Iustin Ilieșiu.

69. 1929, mai 17, Cluj. Certificat care atestă susţinerea examenului de licenţă, eliberat 
de conducerea Facultăţii de Știinţe pentru Tiberiu Morariu.

70. 1929, octombrie 20, Cluj. Cererea pentru bursă adresată Comisiei administratoare 
a fondurilor grănicerești năsăudene de Ioan Ilea.

71. 1931, februarie 14, Cluj. Certificat referitor la susţinerea unui examen eliberat de 
către Facultatea de Drept și Știinţe de Stat pentru Istrate Teodot.

72. 1931, octombrie 27, Cluj. Certificat care atestă parcursul universitar eliberat de 
Facultatea de Litere și Filosofie pentru Tudor Bugnariu.

73. 1931, decembrie 14, Cluj. Cerere pentru bursă adresată Comisiei administratoare 
a fondurilor grănicerești de Mircea Bolcaș.

74. 1937, octombrie 20, Cluj. Cerere pentru bursă adresată Comisiei administratoare a 
fondurilor grănicerești năsăudene de Ștefan Cleja.

75. 1939, iunie 15, Cluj. Cerere pentru sprijin financiar în documentarea și elaborarea 
tezei de doctorat adresată Comisiei administratoare a fondurilor grănicerești 
năsăudene de către Teodor Onișor.

76. 1940, mai 11, Cluj. Certificat care atestă dobândirea titlului de doctor în medici‑
nă, eliberat de Rectoratul Universităţii pentru Cleja Ștefan.

V.2. Iniţiative privind înfiinţarea unui cămin „grăniceresc” năsăudean la Cluj
77. 1923, septembrie 1, Bistriţa. Articol de presă referitor la necesitatea susţinerii stu‑

denţilor din Bistriţa‑Năsăud aflaţi la Universitatea din Cluj.
78. 1925 octombrie 1/15, Bistriţa. Articole de presă semnate de Leon Scridon senior în 

legătură cu necesitatea înfiinţării unui cămin pentru studenţii năsăudeni de la 
Universitatea din Cluj.

79. 1925, decembrie 1, Bistriţa. Notă în presă despre constituirea Comitetului intelectu‑
alilor din Cluj, descendenţi de grăniceri în scopul implicării pentru realizarea unui 
cămin studenţesc cu sprijinul Administraţiei fondurilor grănicerești năsăudene.
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80. 1925, decembrie 31, Bistriţa. Decizie privind cuantumul sumelor votate de către 
Consiliul de administraţie al Băncii Aurora din Năsăud pentru scopuri culturale 
și filantropice.

81. 1926, ianuarie 11, Bistriţa. Articol de presă referitor la solicitarea intelectualilor 
clujeni originari din zona fostă grănicerească pentru înfiinţarea unui cămin stu‑
denţesc al judeţului Năsăud la Cluj.

82. 1926, ianuarie 15, Bistriţa. Notă de presă în legătură cu lista de subscriere pentru 
„Fondul recunoștinţei” în scopul înfiinţării unui cămin al studenţilor grăniceri 
năsăudeni la Cluj.

83. 1926, ianuarie 22, Cluj. Proces‑verbal din ședinţa Comisiei administratoare a 
fondurilor grănicerești năsăudene în legătură cu înfiinţarea unui cămin al stu‑
denţilor năsăudeni la Cluj. 

84. 1926, februarie 1, Bistriţa. Notă de presă în legătură cu persoanele care au subscris 
pentru „Fondul recunoștinţei” în scopul înfiinţării unui Cămin studenţesc al ju‑
deţului Năsăud în Cluj.

85. 1926, martie 1, Bistriţa. Notă de presă privind completarea listei cu persoane care 
au contribuit la „Fondul recunoștinţei” în scopul înfiinţării unui Cămin studen‑
ţesc al judeţului Năsăud în Cluj.

86. 1926, aprilie 1, Bistriţa. Articol de presă despre implicarea intelectualilor năsău‑
deni în proiectul „Fondului recunoștinţei” și lista de subscriere actualizată. 

87. 1930, ianuarie 10, Bistriţa. Articol de presă în care Leon Scridon senior publică 
opinia sa în legătură cu înfiinţarea unui cămin pentru studenţii descendenţi de 
grăniceri la Cluj.

88. 1930, februarie 15, Bistriţa. Articole de presă în care se prezintă situaţia căminu‑
lui studenţilor grănicerilor năsăudeni din Cluj, apelul către „poporul grănice‑
resc din cele 44 de comune” și moţiunea referitoare la administrarea averilor 
grănicerești.

89. 1930, februarie 15, Bistriţa. Articol de presă semnat de Ștefan Lupu referitor la 
manifestul studenţilor grăniceri din Cluj adresat poporului grăniceresc.

90. 1930, februarie 22, Bistriţa. Articol de presă cuprinzând opinii despre conţinutul 
manifestelor lansate de Emil Comșa.

91. 1935. <Sine dato> Bistriţa. Decizie privind cuantumul sumelor votate de către 
Consiliul de administraţie al Băncii Aurora (filiala Bistriţa) pentru scopuri 
culturale.

92. <Sine dato> Bistriţa. Consemnarea lui Leon Scridon senior în legătură cu înfiin‑
ţarea unui Cămin pentru studenţii grăniceri năsăudeni de la Universitatea din 
Cluj. 

V.3. Cercuri și societăţi studenţești
V.3.1. Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj
93. 1925, ianuarie 15, Bistriţa. Articol de presă referitor la organizarea de către cercul 

studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj a unei serate literar‑muzicale la 
Năsăud.

94. 1925, iunie 1, Bistriţa. Articol de presă referitor la ședinţa literar artistică organi‑
zată de Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj la Bistriţa.



33Restituiri documentare

95. 1926, aprilie 15, Bistriţa. Articol de presă despre ședinţa literar‑muzicală a Cercului 
studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj organizată la Bistriţa.

96. 1926, septembrie 1. Bistriţa. Articol de presă despre momentul dezvelirii bustului 
lui George Coșbuc la Năsăud și discursul rostit de delegatul Cercului studenţilor 
someșeni din Cluj.

97. 1927, aprilie 27, Năsăud. Proces‑verbal din ședinţa Comisiei administratoare a 
fondurilor grănicerești năsăudene în legătură cu cererea Cercului studenţilor 
someșeni „G[eorge] Coșbuc” din Cluj pentru acordarea unui ajutor financiar. 

98. 1928, martie 24, Năsăud. Proces‑verbal din ședinţa Comisiei administratoare 
a fondurilor grănicerești năsăudene referitor la cererea Cercului studenţilor 
someșeni „G[eorge] Coșbuc” pentru sprijin financiar.

99. 1928, mai 12, Bistriţa. Articol de presă în legătură cu comemorarea la Cluj a zece 
ani de la decesul lui George Coșbuc.

100. 1928, iulie 17, Cluj. Apel adresat de Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” 
din Cluj prefectului judeţului Năsăud pentru acordarea unui ajutor financiar în 
scopul ridicării unui monument în memoria poetului George Coșbuc în cimiti‑
rul Bellu din București.

101. 1928, august 3, Bistriţa. Decizia Delegaţiei Permanente a judeţului Năsăud pen‑
tru acordarea sumei de 10.000 lei în vederea ridicări unui monument poetului 
George Coșbuc în cimitirul Bellu din București.

102. 1928, august 23, Năsăud. Comisia administratoare a fondurilor grănicerești nă‑
săudene decide favorabil în legătură cu cererea Cercului studenţilor someșeni 
„George Coșbuc” Cluj pentru acordarea unui ajutor bănesc în vederea construi‑
rii unui monument la mormântul poetului George Coșbuc în cimitirul Bellu din 
București.

103. 1929, martie 2, Năsăud. Proces‑verbal din ședinţa Comisiei administratoare a 
fondurilor grănicerești năsăudene în legătură cu solicitarea Cercului studenţilor 
someșeni „George Coșbuc” din Cluj pentru acordarea unui ajutor financiar.

104. 1929, martie 2, Bistriţa. Articol de presă referitor la iniţiativa studenţilor năsă‑
udeni de la Universitatea din Cluj pentru ridicarea unui monument poetului 
George Coșbuc în cimitirul Bellu din București. 

105. 1929, martie 15, Cluj. Adresă a Cercului studenţilor someșeni „George Coșbuc” 
din Cluj către prefectul judeţului Năsăud în legătură cu realizarea unui chestio‑
nar privind bibliotecile înfiinţate în judeţ.

106. 1929, august 10. Bistriţa. Notiţă de presă în legătură cu organizarea unei sera‑
te dansante de către Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj la 
Sângeorz‑Băi.

107. 1930, februarie 28, Năsăud. Proces‑verbal referitor la decizia Comisiei administra‑
toare a fondurilor grănicerești năsăudene de a acorda suma de 1.000 lei pentru 
propagandă culturală Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj.

108. 1930, aprilie 19, Bistriţa. Notă de presă referitoare la alegerea comitetului Cercului 
studenţilor năsăudeni „George Coșbuc” din Cluj.

109. 1931, februarie 2, Bistriţa. Articol de presă în care se relatează desfășurarea unei 
ședinţe a Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj.
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V.3.2. Societatea Academică Someșana
110. 1928, decembrie 15, Cluj. Adresă și anexă în care se comunică rezultatul alegerilor 

pentru Comitetul de conducere al Societăţii Academice „Someșana”, Asociaţia 
Regională a studenţilor universitari din Cluj pe anul 1928–1929.

111. 1929, Anul Nou, Bistriţa. Anunţ de presă în care se comunică programul seratei 
dansante a Societăţii „Someșana” a studenţilor din judeţele Cluj, Someș și Valea 
Bistriţei.

V.5. Documente referitoare la susţinerea tezelor de doctorat
112. 1926, februarie 5, Cluj. Prefaţa tezei de doctorat susţinută de Emil Bodescu la 

Facultatea de Medicină și Farmacie (Clinica Oftalmologică) și componenţa co‑
misiei de evaluare.

113. 1939, noiembrie 29, Cluj. Prefaţa la teza de doctorat susţinută de Alexandru 
Motogna la Facultatea de Medicină (Chirurgie și medicină).

114. 1938, <Sine dato>, Cluj. Subiectul tezei de doctorat susţinută de Maria Rebrișorean 
Matei din Rebrișoara la Facultatea de Drept (Secţia juridică), componenţa comi‑
siei și introducere autoarei.

VI. Corespondenţa universitarilor și a cercetătorilor Institutului de Istorie 
Naţională din Cluj cu intelectualii năsăudeni
VI.1. Iulian Marţian
Eugen Barbul – Iulian Marţian 
115. 1929, martie 9, Cluj. Scrisoarea lui Eugen Barbul către Iulian Marţian în care îi 

mulţumește pentru donaţia făcută Bibliotecii Universitare din Cluj. 

Vasile Bogrea – Iulian Marţian 
116. 1923, noiembrie 18, Cluj. Scrisoarea lui Vasile Bogrea către Iulian Marţian în care 

îi adresează mulţumiri pentru informaţiile lingvistice trimise.
117. 1924, decembrie 8, Cluj. Scrisoarea lui Vasile Bogrea către Iulian Marţian în care 

face referire la un manuscris pe care dorește să îl consulte.

Constantin Daicoviciu – Iulian Marţian 
118. 1922, aprilie 25, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian în 

care îl invită să participe la ședinţa „Comisiunii Monumentelor Istorice”.
119. 1923, aprilie 20, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian 

în care îi adresează invitaţia de a fi membru al Comisiei de cercetare a castelului 
Buia.

120. 1924, ianuarie 8, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian 
referitoare la o posibilă deplasare la Rodna și în legătură cu anumite publicaţii.

121. 1924, mai 12, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian în 
legătură cu activitatea de la „Comisiunea Monumentelor Istorice” și o inscripţie 
din biserica Calvaria.

122. 1924, iunie 22, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian în 
legătură cu activitatea din cadrul „Comisiunii Monumentelor Istorice”.

123. 1924, octombrie 12, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian 
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prin care îi solicită trimiterea unor imagini cu biserici de lemn românești și îl 
anunţă despre o posibilă deplasare la Dumitra.

124. 1925, ianuarie 9, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian 
referitoare la deplasările în Rodna și Dumitra și interesul manifestat de Vasile 
Bogrea pentru biblioteca intelectualului năsăudean.

125. 1925, mai 5, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian prin 
care îl invită să participe la ședinţa „Comisiunii Monumentelor Istorice” de la 
Cluj.

126. 1926, aprilie 28, Roma. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian 
în care îi mulţumește pentru ajutor și îi comunică informaţii referitoare la acti‑
vitatea „Comisiunii Monumentelor Istorice”.

127. 1927, octombrie 25, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian 
Marţian în care îi transmite informaţii referitoare la activitatea „Comisiunii 
Monumentelor Istorice”.

128. 1927, octombrie 27, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian 
Marţian în care îi comunică informaţii referitoare la activitatea „Comisiunii 
Monumentelor Istorice”.

129. 1927, octombrie 28, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian 
Marţian referitoare la o fotografie.

130. 1927, octombrie 30, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian 
referitoare la o somaţie pentru trimiterea unor documente adresată domnului 
Vasicek.

131. 1927, noiembrie 7, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian 
referitoare la anularea somaţiei de trimitere a unor documente adresată domnu‑
lui Vasicek.

132. 1927, noiembrie 22, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian 
prin care îl invită să participe la ședinţa „Comisiunii Monumentelor Istorice”.

133. 1927, decembrie 9, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian 
Marţian prin care îi comunică chestiuni referitoare la activitatea „Comisiunii 
Monumentelor Istorice”.

134. 1929, martie 18, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian 
referitoare la publicarea unei lucrări.

135. 1929, aprilie 1, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian 
referitoare la originalul unei lucrări aflate în posesia lui Alexandru I. Lapedatu.

136. 1929, mai 24, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian refe‑
ritoare la trimiterea unor extrase ale unui studiu despre emblemele Ardealului.

137. 1932, ianuarie 14, Cluj. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian 
referitoare la publicarea unui articol în „Anuarul Comisiunii Monumentelor 
Istorice”.

Nicolae Drăganu – Iulian Marţian 
138. 1920, decembrie 20, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iulian Marţian 

referitoare la lucrarea Repertoriu arheologic pentru Ardeal.
139. 1921, martie 22, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iulian Marţian referi‑

toare la trimiterea unor cărţi.
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140. 1922, mai 2, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iulian Marţian referitoare 
la returnarea unor cărţi, manuscrise și publicarea unor studii.

141. 1922, mai 6, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iulian Marţian referitoare 
la returnarea unor cărţi și invitaţia de a studia un manuscris. 

142. 1924, septembrie 29, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iulian Marţian 
referitoare la returnarea unor manuscrise.

Alexandru Ferenczi – Iulian Marţian 
143. 1921, aprilie 23, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Ferenczi către Iulian Marţian prin 

care îl roagă să îi trimită un exemplar din lucrarea Repertoriu arheologic pentru 
Ardeal și îi adresează invitaţia de a‑l vizita la Cluj.

144. 1922, aprilie 8, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Ferenczi către Iulian Marţian refe‑
ritoare la publicarea unui studiu și a unei recenzii (anexe la scrisoare).

Alexandru Lapedatu – Iulian Marţian 
145. 1920, decembrie 7, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către Iulian Marţian 

referitoare la activitatea „Comisiunii Monumentelor Istorice”.
146. 1920, decembrie 11, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către Iulian Marţian 

în care îi solicită un exemplar din lucrarea Repertoriu arheologic pentru Ardeal 
și îi comunică informaţii referitoare la activitatea „Comisiunii Monumentelor 
Istorice”.

147. 1921, februarie 7, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către Iulian Marţian 
referitoare la decizia de constituire a unei secţiuni a „Comisiunii Monumentelor 
Istorice pentru Transilvania și părţile ungurene”.

148. 1921, iunie 28, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către Iulian Marţian în 
care îi transmite informaţii referitoare la activitatea „Comisiunii Monumentelor 
Istorice”.

149. 1921, august, 30, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către Iulian Marţian în 
care îi adresează invitaţia de a participa la ședinţa „Comisiunii Monumentelor 
Istorice”.

150. 1921, septembrie 18, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către Iulian Marţian 
referitoare la o posibilă vizită la Năsăud.

151. 1921, octombrie 12, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către Iulian Marţian 
referitoare la publicarea unui manuscris și în legătură cu o vizită la Năsăud și 
Bistriţa.

152. 1922, februarie 10, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către Iulian Marţian 
referitoare la o serie de manuscrise și în legătură cu activitatea „Comisiunii 
Monumentelor Istorice și a Comisiei arhivelor”. 

153. 1922, noiembrie 18, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către Iulian Marţian 
în care îi comunică o serie de informaţii privind organizarea ședinţelor 
„Comisiunii Monumentelor Istorice și a Comisiei arhivelor”.

154. 1926, septembrie, 28, Cluj. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către Iulian Marţian 
în care discută condiţiile publicării unui studiu despre heraldică și despre orga‑
nizarea unei vizite la Anieș. 
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Márton Roska – Iulian Marţian
155. Fără an/loc emitere, 16 octombrie. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 

Marţian referitoare la publicarea unei cărţi.
156. 1921, iulie 22, Dragomirești. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian în 

care îi comunică rezultatele săpăturilor arheologice întreprinse în localităţile 
maramureșene Cuhea și Săliștea.

157. 1921, august 22, Sighet. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referi‑
toare la campaniile de săpături arheologice la care a participat.

158. 1921, august 29, fără loc emitere. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian 
referitoare la organizarea unei campanii de săpături arheologice.

159. 1921, octombrie 19, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referi‑
toare la o serie de descoperiri arheologice.

160. 1922, aprilie 10, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referitoa‑
re la achitarea unei sume restante.

161. 1922, iulie 11, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referitoare la 
organizarea unui muzeu și identificarea a două staţiuni arheologice preistorice.

162. 1922, iulie 19, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referitoare 
la programarea unei vizite la Năsăud și trimiterea unor fotografii din timpul 
săpăturilor arheologice în judeţul Hunedoara.

163. 1922, august 14, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referitoa‑
re la lipsa fondurilor necesare continuării campaniilor arheologice.

164. 1922, septembrie 25, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian refe‑
ritoare la săpăturile arheologice de la Vărarea (Nepos).

165. 1923, august 12, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referitoare 
la cercetările din peștera Ohaba‑Ponor și cu situaţia altor campanii arheologice.

166. 1923, august 28, Sighet. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referi‑
toare la campaniile de săpături arheologice pe care le‑a desfășurat.

167. 1923, septembrie 26, Periamoș (Periam). Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian în legătură cu săpăturile arheologice desfășurate în zona Aradului.

168. 1924, ianuarie 4, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referitoa‑
re la o serie de probleme privind locuinţa personală din Cluj.

169. 1925, iunie 2, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referitoare 
la vizita profesorului Eugène Pittard la Universitatea clujeană și plecarea lui 
Constantin Daicoviciu la Roma.

170. 1925, octombrie 10, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referi‑
toare la deplasarea lui Constantin Daicoviciu la Roma și în legătură cu descope‑
rirea unei staţiuni paleolitice.

171. 1926, decembrie 10, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referi‑
toare la publicarea unei cărţi.

172. 1926, decembrie 20, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referi‑
toare la eșecul publicării unei cărţi.

173. 1927, decembrie 17, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referi‑
toare la activitatea „Comisiunii Monumentelor Istorice”.

174. 1928, iunie 4, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian în care îi 
solicită detalii despre posibile urme ale paleoliticului în ţinutul năsăudean.
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175. 1928, iunie 8, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referitoare la 
diverse chestiuni financiare și în legătură cu săpăturile arheologice desfășurate 
în zona Năsăudului.

176. 1928, iunie 29, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referitoare 
la cercetările arheologice întreprinse, în principal, în zona Năsăudului.

177. 1928, august 6, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian referitoare 
la cercetările preistorice din zona Năsăudului și alte șantiere arheologice din 
Ardeal.

178. 1928, septembrie 1, Cluj. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian refe‑
ritoare la cercetările sale arheologice și în legătură cu activitatea „Comisiunii 
Monumentelor Istorice”.

Sextil Pușcariu – Iulian Marţian
179. 1920, noiembrie 14, Cluj. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu către Iulian Marţian în 

care îi mulţumește pentru împrumutarea unui manuscris și îi comunică rezulta‑
tul studierii acestuia.

180. 1922, martie 12, Cluj. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu către Iulian Marţian în care îi 
mulţumește pentru o serie de cărţi împrumutate Muzeului Limbii Române.

181. 1922, martie 26, Cluj. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu către Iulian Marţian referitoa‑
re la o serie de lucrări știinţifice.

182. 1922, august 4, Bran. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu adresată lui Iulian Marţian în 
care îi comunică când se reîntoarce la Cluj.

183. 1924, ianuarie 18, Cluj. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu către Iulian Marţian în care 
îi comunică sugestii referitoare la publicarea unui studiu. 

VI.2. Virgil Șotropa
Eugen Barbul – Virgil Șotropa
184. 1930, iunie 3, Cluj. Scrisoarea lui Eugen Barbul către Virgil Șotropa în care solici‑

tă trimiterea către Biblioteca Universităţii a numerelor lipsă din revista „Arhiva 
Someșană”. 

Nicolae Drăganu – Virgil Șotropa
185. 1923, decembrie 28, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa în 

care îi solicită copii după două documente și îl informează despre un studiu aflat 
în lucru. 

186. 1924, februarie 13, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa în 
care menţionează studiul la care lucrează și îi mulţumește pentru informaţiile 
trimise.

187. 1924, aprilie 1, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa în care îi 
mulţumește pentru ajutor și menţionează o potenţială întâlnire la Năsăud.

188. 1924, mai 19, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa în legătură 
cu trimiterea unui document publicat în „Revista Istorică”.

189. 1924, iulie 19, Sângeorzul românesc (Sângeorz-Băi). Scrisoarea lui Nicolae Drăganu 
către Virgil Șotropa în care îi mulţumește pentru documentul împrumutat și îi 
comunică aspecte personale și profesionale.
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190. 1924, septembrie 16, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa în 
care îi mulţumește pentru documentele împrumutate, îl roagă să‑i trimită foto‑
grafia unor scrisori din secolul al XVIII‑lea și îl informează despre proiectele la 
care lucrează.

191. 1924, octombrie 1, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa în 
care îi mulţumește pentru un document împrumutat, se scuză că nu poate tri‑
mite la „Arhiva Someșană” studiul despre documentele săsești și îl informează 
despre proiectele la care lucrează. 

192. 1925, octombrie 2, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa în 
care discută despre o deplasare la Năsăud.

193. 1926, iunie 23, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa referitoa‑
re la achiziţionarea și expedierea unor cărţi la Năsăud.

194. 1926, noiembrie 3, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa refe‑
ritoare la o serie de aspecte de natură financiară și în legătură cu apariţia unor 
cărţi.

195. 1926, noiembrie 10, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa în 
care menţionează apariţia broșurii despre George Coșbuc și îi cere sprijin pentru 
cercetarea referitoare la toponimele din satele năsăudene.

196. <Sine dato> Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa referitoare la 
realizarea unor copii după un document împrumutat.

197. <Sine dato> Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa în care men‑
ţionează starea de sănătate precară și cercetarea pe care o întreprinde asupra 
documentelor săsești trimise de la Năsăud.

Ioan Lupaș – Virgil Șotropa
198. 1935, decembrie 1, Cluj. Scrisoarea lui Ioan Lupaș către Virgil Șotropa prin care îi 

solicită contribuţia știinţifică la volumul omagial dedicat fraţilor Alexandru și 
Ion Lapedatu.

199. 1936, aprilie 7, Cluj. Scrisoarea lui Ioan Lupaș către Virgil Șotropa prin care revi‑
ne cu invitaţia de a contribui la volumul omagial dedicat fraţilor Alexandru și 
Ion Lapedatu.

Vasile Meruţiu – Virgil Șotropa
200. 1929, ianuarie 21, Cluj. Scrisoarea lui Vasile Meruţiu către Virgil Șotropa prin care 

îi solicită seria completă a numerelor apărute din revista „Arhiva Someșană” și 
oferă la schimb, publicaţiile Institutului de Geografie din cadrul Universităţii 
clujene.

Iuliu Morariu – Virgil Șotropa
201. 1929, octombrie 22, Cluj. Scrisoarea lui Iuliu Morariu către Virgil Șotropa prin care 

îl roagă să îi trimită prin poștă cel mai recent număr din „Arhiva Someșană”.
202. 1930, februarie 6, Cluj. Scrisoarea lui Iuliu Morariu către Virgil Șotropa prin care 

îl anunţă că nu a primit numărul solicitat din „Arhiva Someșană”.
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Tiberiu Morariu – Virgil Șotropa
203. 1929, mai 14, Cluj. Scrisoarea lui Tiberiu Morariu către Virgil Șotropa referitoare 

la publicarea lucrării sale de licenţă în revista „Arhiva Someșană”.
204. 1929, octombrie 22, Cluj. Scrisoarea lui Tiberiu Morariu către Virgil Șotropa cu ru‑

gămintea de a‑i comunica dacă în biblioteca Muzeului din Năsăud se află toate 
publicaţiile Institutului de Geografie.

205. 1929, noiembrie 14, Cluj. Scrisoarea lui Tiberiu Morariu către Virgil Șotropa refe‑
ritoare la unele publicaţii și în legătură cu trimiterea unor fotografii la Năsăud.

Sextil Pușcariu – Virgil Șotropa
206. 1927, februarie 5, Cluj. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu către Virgil Șotropa prin care 

îi solicită ajutor pentru realizarea documentării necesare pregătirii unei con‑
ferinţe referitoare la ecoul pe care l‑a avut Războiul de independenţă din anii 
1877–1878 în Ardeal.

Laurian Someșan – Virgil Șotropa
207. 1929, ianuarie 10, Cluj. Scrisoarea lui Laurian Someșan către Virgil Șotropa refe‑

ritoare la publicarea unui studiu în „Arhiva Someșană”.
208. 1930, iunie 6, Cluj. Scrisoarea lui Laurian Someșan către Virgil Șotropa prin care 

solicită publicarea în „Arhiva Someșană” a unui studiu despre Munţii Călimani.
209. 1932, martie 28, Cluj. Scrisoarea lui Laurian Someșan către Virgil Șotropa în le‑

gătură cu publicarea în „Arhiva Someșană” a unui studiu referitor la legăturile 
bistriţenilor cu Moldova.

210. 1932, august 21, Cluj. Scrisoarea lui Laurian Someșan către Virgil Șotropa în care 
solicită publicarea în „Arhiva Someșană” a unui studiu referitor la legăturile 
bistriţenilor cu Moldova.

VI.3. Iuliu Moisil
Iuliu Moisil – Silviu Dragomir
211. 1935, noiembrie 12, Năsăud. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Silviu Dragomir refe‑

ritoare la restituirea memoriilor căpitanului Francisc Mihăilaș.

Silviu Dragomir – Iuliu Moisil
212. 1935, noiembrie 30, Cluj. Scrisoarea lui Silviu Dragomir către Iuliu Moisil în 

care solicită prelungirea termenului de împrumut a manuscrisului lui Francisc 
Mihăilaș.

Nicolae Drăganu – Iuliu Moisil
213. 1921, septembrie 24, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil referi‑

toare la un articol și în legătură cu pregătirea cursurilor pentru începerea anului 
universitar.

214. 1925, mai 15, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil referitoare 
la o intervenţie chirurgicală a soţiei și în legătură cu un răspuns la o broșură 
publicată de Iulian Marţian.

215. 1925, octombrie 12, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil 
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referitoare la publicarea unor poezii scrise de George Coșbuc în perioada în care 
a fost elev la gimnaziul din Năsăud.

216. 1925, octombrie 17, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil referi‑
toare la publicarea unor poezii scrise de George Coșbuc în perioada în care a fost 
elev la gimnaziul din Năsăud.

217. 1926, februarie 16, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil referi‑
toare la rugămintea de a‑i achiziţiona o carte.

218. 1926, noiembrie 10, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
îl anunţă apariţia lucrării sale despre George Coșbuc.

219. 1927, mai 28, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care îi pre‑
zintă lucrarea dedicată lui George Coșbuc tipărită de George Matheiu din Bistriţa.

220. 1927, decembrie 29, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
îl asigură despre trimiterea/primirea unor broșuri.

221. 1930, septembrie 9, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
îi comunică cercetările referitoare la prezenţa românilor în Panonia și apreciază 
decizia acestuia de a se muta la Năsăud.

222. 1930, octombrie 29, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
îi oferă detalii despre cercetările sale privind prezenţa românilor în Panonia și 
situaţia neplăcută de la Universitate.

223. 1931, aprilie 1, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care dis‑
cută despre mutarea sa într‑o nouă locuinţă și îi descrie greutăţile financiare 
prin care trece. 

224. 1931, aprilie 26, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care îl 
anunţă despre noua adresă de domiciliu din Cluj.

225. 1931, aprilie 27, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil despre o 
carte pe care nu a găsit‑o în bibliotecile din Cluj.

226. 1931, aprilie 30, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care îi 
prezintă opinia despre un articol al filologului Joseph Valek.

227. 1932, ianuarie 15, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
își arată nemulţumirea pentru neplata burselor școlare ale copiilor de către fon‑
durile grănicerești din Năsăud și invocă mari greutăţi financiare. 

228. 1932, martie 29, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
analizează o carte și sugerează o posibilă întâlnire la Năsăud.

229. 1932, decembrie 29, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
prezintă detalii despre o carte aflată în lucru și transmite urări familiei cu prile‑
jul sărbătorilor de iarnă.

Iuliu Moisil – Nicolae Drăganu
230. 1933, aprilie 26, Cluj. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Nicolae Drăganu în care îi 

mulţumește pentru lucrarea Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei și a 
onomasticei.

Nicolae Drăganu – Iuliu Moisil
231. 1933, aprilie 29, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil referitoare 

la lucrarea Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei și a onomasticei.
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232. 1933, iunie 23, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil referitoare 
la cercetarea unei cărţi vechi.

233. 1934, octombrie 7, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
abordează, printre altele, și subiectul originilor năsăudene ale Veronicăi Micle.

234. 1936, martie 15, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
abordează diverse probleme de natură familială.

235. 1938, septembrie 14, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil refe‑
ritoare la data apariţiei celui mai recent număr al revistei „Arhiva Someșană”.

236. 1938, noiembrie 15, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
face referire la o notiţă publicată în „Arhiva Someșană” și programul său de 
lucru la Decanatul Facultăţii de Litere și Filosofie.

237. 1938, noiembrie 24, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
prezintă nelămuririle din notiţa referitoare la tragerea lui Horea pe roată.

238. 1939, iunie 4, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care îi 
mulţumește pentru felicitările trimise cu prilejul alegerii în Academia Română 
și își exprimă opinia în legătură cu diverse chestiuni de natură familială.

239. 1939, decembrie 14, Cluj. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil în care 
îi descrie starea de sănătate precară.

Ioan Mușlea – Iuliu Moisil 
240. 1938, ianuarie 11, Cluj. Scrisoarea lui Ioan Mușlea către Iuliu Moisil în care îi 

mulţumește pentru donaţia de cărţi făcută Bibliotecii Universitare din Cluj.

Iuliu Moisil – Ioan Mușlea
241. 1938, ianuarie 18, Năsăud. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Ioan Mușlea în care îl 

anunţă despre înfiinţarea unei Subdirecţii a Arhivelor Statului la Năsăud.
242. 1938, martie 4, Năsăud. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Ioan Mușlea în care îi 

mulţumește pentru împrumutarea manuscrisului scris în limba germană, referi‑
tor la regimentele de graniţă.

243. 1938, iunie 16, Năsăud. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Ioan Mușlea în care îi pro‑
pune realizarea unui schimb de publicaţii între biblioteca Muzeului năsăudean 
și Biblioteca Universitară din Cluj. 

Ioan Mușlea – Iuliu Moisil
244. 1938, iunie 30, Cluj. Scrisoarea lui Ioan Mușlea către Iuliu Moisil în care îl anunţă 

că este de acord cu realizarea schimbului de dublete a publicaţiilor între bibliote-
ca Muzeului Năsăudean și Biblioteca Universitară din Cluj.

245. 1939, martie 3, Cluj. Scrisoarea lui Ioan Mușlea către Iuliu Moisil în legătură cu 
schimbul de publicaţii dintre Biblioteca Universităţii „Regele Ferdinand I” și 
biblioteca Muzeului din Năsăud. 

Iuliu Moisil – Ioan Mușlea
246. 1939, aprilie 15, Năsăud. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Ioan Mușlea în care face 

referire la restituirea unei cărţi și trimiterea unui volum dedicat biografiei căpi‑
tanului Antonio Cosimelli.
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Ioan Mușlea – Iuliu Moisil
247. 1939, aprilie 26, Cluj. Scrisoarea lui Ioan Mușlea către Iuliu Moisil în legătură 

cu schimbul de publicaţii între instituţiile pe care le conduc și în legătură cu 
restituirea unei cărţi.

248. 1939, aprilie 26, Cluj. Scrisoarea lui Ioan Mușlea către Iuliu Moisil în care îi 
mulţumește pentru restituirea unei cărţi și pentru volumul dedicat biografiei 
căpitanului Antonio Cosimelli.

Iuliu Moisil – Coriolan Petranu
249. 1938, iunie 16, Năsăud. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Coriolan Petranu în care 

îi mulţumește pentru lucrarea L’art roumain de Transylvanie, Vol. I. Texte, donată 
bibliotecii Muzeului din Năsăud. 





I.  
MOMENTE FESTIVE ALE UNIVERSITĂȚII 

ROMÂNEȘTI DIN CLUJ (1920, 1930)

1.
1919, ianuarie 25, Bistriţa. Telegramă. Document adresat de Vasile Goldiș prefectu‑
lui judeţului Bistriţa‑Năsăud, Gavrilă Tripon, în legătură cu amânarea deschiderii 
Universităţii din Cluj. 

[Telegramă]

Dr. Gavrilă Tripon1,
Prefect B[istriţa‑Năsăud]

Rog anunţaţi prin ziarele și pe alte căi petriţi2 că deschiderea Universităţii 
din Cluj s‑a amânat pe ziua de 7/20 martie.

Vasile Goldiș, șeful Res[ortului] de Culte și Instrucţiune Publică.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, dosar 121/1919, fila 1.

1 Gavrilă Tripon (1860–1930), avocat, om politic. A ocupat mai multe funcţii: avocat la/în 
Bistriţa (1890), președinte al Despărţământului Bistriţa al „ASTREI” (1901–1914), președinte 
al Consiliului Naţional Român din comitatul Bistriţa‑Năsăud (1918), prefect al judeţului 
Bistriţa‑Năsăud (1919–1920). În perioada interbelică a fost membru și deputat al Partidului 
Naţional Liberal din partea judeţului Năsăud.
2 Aici cu sensul de particulare.
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2.
1920, ianuarie 10/23, Cluj. Corespondenţă. Scrisoare adresată de Nicolae Ivan, 
președintele Consistoriului Eparhial din Cluj, protopopului Grigore Pletosu din 
Bistriţa în legătură cu participarea delegaţiei clerului ortodox la festivităţile prilejuite 
de inaugurarea Universităţii românești din Cluj.

Nr. 23/920 [notaţie de mână, ulterioară, cu creionul, n.n.]

Prea‑onorate Domnule Prezbiter!

Majestatea Sa Regele Ferdinand I, Augusta sa soţie Regina Maria, 
Principele Moștenitor de Coroană și întreagă Casa Domnitoare sosesc 
sâmbătă, la 31 ian[uarie] st.n. în Cluj cu prilejul festivităţilor inaugurării 
Universităţii.

Te Poftesc să încunoștinţezi pe calea cea mai scurtă și sigură, pe toţi pre‑
oţii tractului despre acest eveniment însemnat cu adausul, ca preoţii, care se 
vor înlesni și se pot prezenta în îmbrăcăminte preoţească (reverendă) neex‑
cepţionabilă să ia parte la deputaţiunea clerului nostru, care se va prezenta 
Majestăţii sale pentru a‑și aduce omagiile.

Deputaţiunea clerului nostru o va introduce P. S. Sa Dl. Episcop Ioan 
I. Pap3, în calitate de locţiitor de mitropolit ori sâmbătă, în 31 ianuarie, ori 
duminică, în 1 februarie.

În tot cazul aștept ca  P[rea] C[ucernic] O[orat] D‑ta, cel puţin cu 2 preoţi 
mai de seamă, să participi la această prezentare.

Cluj, la 10/23 ianuarie 1920.

Nicolae Ivan4,
Arhimandrit, președintele Consistoriului.

Nota tergală5/verso: Prez[entat] 13/26 ian[uarie] 1920; Nr. 16 – I – 1920.

Adăugat cu creionul: „Au participat Protopopul [Grigore Pletosu6, n.n.] 

3 Ioan I. Pap (1848–1925), episcop al Aradului în perioada 1903–1925. A prezidat primul 
Congres Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului de după realizarea Marii Unirii fiind 
numit și „episcopul Unirii”, alături de episcopul greco‑catolic Iuliu Hossu.
4 Nicolae Ivan (1855–1936), episcop ortodox al eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului între 
anii 1921–1936. 
5 Adnotări pe marginea textului documentului.
6 Grigore Pletosu (1848–1934), protopop ortodox al Bistriţei (1909–1934). A participat în cali‑
tate de delegat oficial la Marea Adunare Naţională de la Alba‑Iulia, din 1 decembrie 1918. A 
iniţiat și supravegheat lucrările de construire a primei biserici ortodoxe la Bistriţa.
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cu preoţii [Ilarion, n.n.] Boţiu [din Blăjenii de Jos, n.n.] și Ion Buzdug [din 
Mijlocenii Bârgăului, n.n.]”.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Protopopiatul ortodox român Bistriţa, dosar 1.180/1920, fila 4.

3.
1920, ianuarie 25, Cluj. Telegramă. Document adresat de Victor Onișor, secretar gene‑
ral al Resortului de Interne din Consiliul Dirigent, prefectului judeţului Bistriţa‑Năsăud 
în legătură cu serbările ce urmau să se desfășoare cu prilejul inaugurării Universităţii 
românești din Cluj.

[Telegramă]
Dlui prefect B[istriţa‑Năsăud]

Inaugurarea Universităţii din Cluj se va serba la 1 februarie. Familia regală 
va sosi la Cluj în 31, joi după‑amiază. Binevoiţi a lua măsuri ca la aceste ser‑
bări să participe public românesc, domni și dame, în număr însemnat din 
judeţele învecinate la primirea Familiei Regale și popor, care să fie sosit în 
Cluj în 31 ianuarie, la amiază.

După terminarea primirii, având în vedere greutăţile de încuartirare7, 
poporul se poate întoarce acasă. Și serbările vor ţinea 3 zile. În a patra zi, va fi 
o conferinţă cu toţi prefecţii la Resortul de Interne.

Resortul de Interne, secretarul general, Onișor8.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Prefectura judeţului Năsăud‑prefect, dosar 46/1920, fila 1.

7 De cazare. 
8 Victor Onișor (1874–1932), avocat, profesor universitar, om politic. Între 1918–1920 a fost 
secretar general la Resortul Afacerilor Interne din cadrul Consiliului Dirigent Român, iar din 
1919 a fost profesor de Drept Administrativ și Financiar la Facultatea de Drept din Cluj; decan 
al acesteia (1922–1923, 1928–1929). Vezi și Luminiţa Moga, Victor Onișor (1874–1932): juristul și 
profesorul: monografie istorică, Bistriţa, Caonon, 2019.
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Bilet de intrare la inaugurarea festivă din Aula Universităţii (1 
februarie 1920), sursa SJANBN, colecţia Şotropa Virgil, dosar 1.

4.
1920, februarie 3, Bistriţa. Raport. Fragment din raportul înaintat de prefectul jude‑
ţului Bistriţa‑Năsăud Resortului de Interne al Consiliului Dirigent, în legătură cu 
persoanele din judeţ prezente la festivităţile ocazionate de inaugurarea Universităţii 
românești din Cluj. 

Către Înaltul Resort de Interne, Cluj

Domnule Ministru!

Pct. 11. La inaugurarea Universităţii judeţul nostru este reprezentat de 
deputaţi și senatori și de o frumoasă delegaţie de inteligenţă și popor din 
Bistriţa și de pe Someș.

Bistriţa, la 3 februarie 1920.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, dosar 85/1920, fila 2.
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Micul dejun servit cu prilejul inaugurării Universităţii în 1 februarie 
1920, sursa SJANBN, colecţia Şotropa Virgil, dosar 1, fila 91.
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Meniul servit la masa de prânz cu prilejul inaugurării Universităţii în 1 
februarie 1920, sursa SJANBN, colecţia Şotropa Virgil, dosar 1, fila 89.
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Cina servită cu prilejul inaugurării Universităţii în 1 februarie 1920, 
sursa SJANBN, colecţia Şotropa Virgil, dosar 1, fila 90.
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5.
1930, <sine dato> Bistriţa. Telegramă. Document semnat de Victor Moldovan, adre‑
sat prefectului judeţului Năsăud în legătură cu organizarea serbărilor jubiliare ale 
Universităţii din Cluj.

N. 13.062/930
Copia

Telegramă
Dlui Prefect al judeţului Năsăud,

În vederea sărbătorilor Universităţii din Cluj ce se vor ţine în zilele de 20 
și 21 octombrie 1930 la care va participa M. S. Regele și Augusta sa familie 
veţi trimite din judeţul D‑voastră un grup minimum de 30 persoane, ţărani 
și ţărance îmbrăcaţi de sărbătoare sub conducerea unui intelectual pe spesele 
judeţului. Stop. Menţionăm că aceasta este dorinţa Domnului Ministru de 
Interne. Stop.

Director Ministerial:
s.s. V[ictor] Moldovan

Nr. 117–1930. Conf[orm] pentru conformitate

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Prefectura judeţului Năsăud-nr. de bază, dosar 13.062/1930, fila 9.
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6.
1930, octombrie 21, Bistriţa. Factură. Document semnat de Dorfi Gustav și Lang 
Frederic pentru decontarea cheltuielilor de transport Năsăud‑Cluj și retur pentru dele‑
gaţii judeţului participanţi la festivităţile de la Cluj.

Către Onor

Prefectura Judeţului Năsăud
Bistriţa

Factura
Am transportat conform ordinului D‑voastră No. 13.062/1930 în ziua de 

20 octombrie 1930,
Cu automobilul nostru Btr 126
18 oameni de la Năsăud la Cluj și retur la Năsăud 
Cu preţul întreg de lei 9.000 (adică nouă mii de lei)

Bistriţa, 21 octombrie 1930.  Dorfi Gustav și Lang Frederic, Bistriţa

Confirm primirea sumei de lei 9.000 (nouă mii)

B. 27 noiembrie 1930

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud–nr. de bază, dosar 13.062/1930, fila 8.

7.
1930, octombrie 30, Bistriţa. Articol de presă. Se relatează despre serbările prilejuite 
de aniversarea a zece ani de învăţământ superior românesc la Universitatea din Cluj.

La întâiul popas

Cu prăbușirea imperiului austro‑ungar, a dispărut și bariera Carpaţilor și 
Ardealul, care totdeauna românesc și pentru care au murit 800.000 de viteji, 
au ajuns în stăpânire românească. În inima lui însă a continuat să vieţuiască 
o citadelă puternică dușmană, ridicată de foștii asupritori, pentru a împrăștia 
pe meleagurile noastre cultura ungurească, în care se făureau pe vremuri 
armele de maghiarizare a odraslelor de români și care și după dezmembrarea 
Ungariei, stăruia cu încăpăţânare să rămână în mijlocul românismului.

Stăpânirea românească asupra Ardealului nu putea să fie deplină, dacă nu 



55Restituiri documentare

erau românizate și instituţiile fostului stat unguresc, înfiinţate în cea mai mare 
parte cu bani românești. De aceea Consiliul Dirigent, căruia oricâte învinuiri i 
s‑ar aduce, una însă nu i se poate imputa, că a știut cârmui populaţia din Ardeal 
în vremurile tulburi de după război, a provocat pe profesorii Universităţii din 
Cluj, care continuau să facă carte ungurească și care se considerau ca tot mai 
făcând parte din statul unguresc, să predea de bună voie instituţia autorităţi‑
lor românești. Indignaţi oarecum de îndrăzneala valahilor, pe care până mai 
ieri îi știau mici și supuși și acum dintr‑odată și‑au ridicat nasul, au încercat să 
se opună acestei provocări, dar peste câtva timp au sfârșit prin a se supune și 
a o preda stăpânitorilor acestei ţări. Inaugurarea noului lăcaș de cultură româ‑
nească s‑a făcut cu mare solemnitate în prezenţa Familiei Regale și a Regelui 
Ferdinand I, dezrobitorul Ardealului și făuritorului României Mari.

De atunci Universitatea din Cluj a devenit un focar puternic nu numai în 
cultura naţională, ci și în cea universală. A crescut nenumărate serii de inte‑
lectuali, a adăpat la izvorul ei de lumină sute de mii de tineri săraci, care până 
atunci n‑aveau unde se forma, a împănat ţara cu oameni harnici și învăţaţi, 
a dat la iveală o mulţime de publicaţii de știinţă și cultură, iar profesorii și 
studenţii ei au cutrierat toate meleagurile ţării, răspândind în toate clasele 
sociale dragostea de muncă și de progres. A strâns la sânul ei pe toate odras‑
lele neamurilor străine, cu dor de a se lumina, și i‑a împărtășit cu cunoștinţele 
ei alese cu aceeași dragoste și bunăvoinţă, ca și pe fiii de român. N‑a făcut 
deosebire între naţionalităţi, ca atunci, când a fost ungurească, n‑a propagat 
ura între popoare, nici dușmănia între clasele sociale și confesiuni, ci a sădit 
în inimile tuturor dorul de muncă și iubirea de patrie și de oameni.

După zece ani de muncă, în timpul cărora s‑a ridicat în rândul marilor 
instituţii asemănătoare din străinătate, Universitatea din Cluj are dreptul 
la recunoștinţa neamului. La serbările ce s‑au aranjat săptămâna aceasta în 
Cluj, pentru a sărbători cei zece ani de muncă și carte românească și la care 
au ţinut să ia parte Însuși Majestatea Sa Regele Carol II și Însăși Majestatea 
Sa Regina Maria, văduva Marelui Rege Ferdinand I, a alergat o mulţime de 
popor de pe toate plaiurile pământului românesc. Făcându‑ne interpretul 
sentimentelor de recunoștinţă a poporului român din acest colţ de ţară faţă 
de cei ce au contribuit la înălţarea ei, dorim Universităţii din Cluj să‑și poată 
continua munca cu aceeași plăcere și cu același spor, ca și până acum.

„Săptămâna”, Bistriţa, anul III, nr. 132, 25 octombrie 1930, p. 1.
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Invitaţie adresată lui Alexandru Pălăgieşu pentru masa câmpenească 
organizată la Grădina Botanică în data de 21 octombrie 1930, sursa 
SJANBN, fond Prefectura judeţului Năsăud, dosar 13.062/1930, fila 3.

8.
1930, octombrie 31, Bistriţa. Hotărâre de consiliu. Document prin care Consiliul 
Judeţean Năsăud decide aprobarea cheltuielilor ocazionate de participarea la serbările 
jubiliare ale Universităţii din 20–21 octombrie.

Copie:

Delegaţia Consiliului Judeţului Năsăud

Nr. 13.062/ad., 491/deleg./930

Văzând ordinul telegrafic Nr. 117/930 al Directoratului Ministerial IV 
Cluj referitor la participarea la serbările jubiliare ale Universităţii „Regele 
Ferdinand” din Cluj în zilele de 20–21 octombrie 1930.

Decidem:
Aprobăm cheltuielile făcute cu participarea la serbări în suma de lei 15.841 

care sumă se va achita de la art[icolul] 26 al bugetului în curs „Indemnizaţie 
de transport cuvenită funcţionarilor etc.” care articol se majorează cu suma 
de lei 15.841, devenind alocaţia acestui articol la suma de lei 65.841.
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Cu ducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni se autorizează serviciul 
financiar judeţean.

Bistriţa, la 31 octombrie 1930.

Din ședinţa delegaţiei cons[iliului] judeţului Năsăud.

Președinte:
s.s. Dr. Al[exandru] Pălăgieșu9

Secretar General:
ss. Dr. Al[bert] Kräutner10

Pentru conformitate:
șef contabil, 
I. Bocu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Prefectura judeţului Năsăud‑nr. de bază, dosar 13.062/1930, fila 5.

9 Alexandru Pălăgieșu, funcţionar administrativ, sub‑prefect al judeţului Năsăud.
10 Albert Kräutner, funcţionar administrativ, notar‑șef al judeţului Năsăud.



II.  
SOLICITĂRI ADRESATE PREFECTURII 
DE CĂTRE UNIVERSITATEA DIN CLUJ

II.1. Apeluri ale universităţii pentru sprijinirea studenţilor clujeni

9.
1920, ianuarie 20, Cluj. Apel. Document referitor la apelul adresat de către Victor 
Onișor, în calitate de secretar general al Resortului de Interne din cadrul Consiliului 
Dirigent, către prefectul judeţului Bistriţa‑Năsăud în scopul organizării unei colecte 
pentru finanţarea unui mare fond naţional dedicat susţinerii studenţilor de la 
Universitatea din Cluj.

Regatul României
Consiliul Dirigent
Resortul Internelor

Domnule Prefect!

Universitatea din Cluj are de pe acum peste 1.800 studenţi. Are deci nevoie 
de multe mijloace pentru înlesnirea traiului greu ce‑l duc. Cel mai sigur mij‑
loc de a‑l înlesni ar fi un mare fond naţional, al cărui venit suficient să fie bine 
simţit în viaţa studenţilor. Spre un astfel de fond trebuie să ne îndreptăm cu 
toată tăria, cu toată dărnicia.

Dacă scopul universităţii este ca să ridice din păturile democratice ale 
naţiunii tot ce naţia produce ca talent știinţific, ca îndemânare tehnică, ca dar 
de muncă, dacă naţiunea va trage de pe urma înălţării universitare a fiilor săi 
foloasele incalculabile, astăzi, este firesc ca naţia însăși să jertfească, încă de 
pe acum, pentru ca în curând să culeagă rodul jertfei.

Vă rugăm deci, Domnule Prefect să luaţi măsuri ca o colectă abundentă să 
se facă prin oficiile subalterne, în tot teritoriul Prefecturii D‑voastră.

Despre rezultat veţi binevoi a raporta Resortului și a face o comunicare 
exactă și On[oratului] Rectorat al Universităţii.
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Sumele colectate se vor trimite sau depune la bănci românești din Cluj sau 
Rectoratului Universităţii.

Universitatea va da, treptat, socoteală publică despre sumele încasate.
Socotesc inutil, domnule Prefect, să insist asupra devotamentului cu care 

veţi urmări această problemă, pe care patriotismul D‑voastră o va simţi ime‑
diat ca o necesitate, dar și ca o chestiune naţională de întâiul rang.

Cluj, la 20 ianuarie 1920.
Secretar general, V[ictor] Onișor1. 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, dosar 4/1923, fila 3.

10.
1920, 8–15 mai, Cluj. Apel. Episcopul ortodox Nicolae Ivan încurajează donaţiile în 
favoarea unui cămin studenţesc la Cluj.

Nr. 902/epitr. 1920

Prea onorate Domnule Protopresbiter!

Instituţia cea mai înaltă de educaţie școlară e Universitatea din Cluj, a 
avut în anul școlar curent peste 2.000 studenţi.

După ce se știe, că cei mai mulţi sunt băieţi ridicaţi cu trudă multă din 
pătura ţărănimii noastre și majoritatea e lipsită de mijloacele materiale atât 
de costisitoare în ziua de azi, e ușor de înţeles, că mulţi dintre universitari au 
luptat și luptă și acum cu greutăţi uriașe. Statul le‑a venit în ajutor cu Căminul 
studenţesc, care însă abia a putut adăposti vreo 400 studenţi cu burse întregi 
și jumătate.

Statul însă nu poate suporta singur toate cheltuielile unei instituţii atât 
de binefăcătoare. Și dacă scopul Universităţii este, ca să ridice păturile de jos 
ale neamului tot de acest neam produse, ca talent știinţific, dar de muncă și 
pornire nobilă din care va trage naţiunea foloase incalculabile, azi e datoria 
acestui neam, ca însuși să vină în ajutorul acestei instituţii, care să poată adă‑
posti cu timpul pe toţi cei dornici de lumină și cultură.
1 Nota tergală: După ce enumeră autorităţile cărora se adresează, prefectul comunică apelul, 
precizând: „având în vedere marele scop și interes naţional ce trebuie să pătrundă pe toţi fiii 
României întregite, având în vedere cele expuse în apelul de mai sus: binevoiţi a colecta în 
cercul funcţionarilor și cunoscuţilor D‑voastre sume amăsurat marelui scop și interes. Listele 
donatorilor împreună cu sumele colectate binevoiţi a mi le înainta mie în termen de 60 zile, 
fără a mai aștepta urgitare. Sperez că rapoarte negative – având în vedere că fiecare autoritate 
are în circumscripţia ei institute financiare, comerciale și industriale etc., și indivizi în bună 
stare – nu‑mi vor fi înaintate. Bistriţa, în 26 ianuarie 1920”; Ibidem, f. 3/v.
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Oamenii cu tragere de inimă pentru binele obștesc au plănuit întemeierea 
unui mare fond naţional, care ar fi singurul mijloc fericit, al cărui venit sufi‑
cient să fie bine simţit în viaţa studenţilor. Este deci prilejul potrivit, pentru 
toţi aceia ce înţeleg menirea înaltă a acestei instituţii, ca să‑și dovedească spi‑
ritul de jertfă și dragoste pentru studenţimea universitară de a cărei pregătire 
temeinică atârnă viitorul neamului.

Te poftim deci și pe P[rea] O[norat] D‑ta, să îmbrăţișezi cu toată căldura 
problema aceasta atât în cercul cunoscuţilor cât și a preoţimii îndrumându‑
le, ca la prilejul potrivit, să tălmăcească poporului însemnătatea cauzei aces‑
teia, stăruind pe lângă cei cu dare de mână și mai ales pe lângă mecenaţii 
noștri, să jertfească darurile lor, procurându‑și în felul acesta mulţămirea 
sufletească de a fi săvârșit un lucru bun și de a fi contribuit la opera mare de 
pregătire fericită a viitorului nostru. Despre sumele colectate să ni se facă un 
raport în trei luni.

Cluj, la 8–15 mai 1920
Nicolae Ivan, m. p.

Arhimandrit, președintele Consistoriului.

Nota tergală: „Spre știinţă și propagandă”.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Protopopiatul ortodox român Bistriţa, dosar 1.180/1920, fila 29.

11.
1921, mai 25, Bistriţa. Adresă. Răspunsul prefectului judeţului Bistriţa‑Năsăud la 
solicitarea Universităţii din Cluj pentru înfiinţarea unui fond naţional de ajutorare a 
studenţilor. 

Prefectura judeţului  Bistriţa, în 25 mai 1921
Bistriţa‑Năsăud

Către,
Rectoratul Universităţii

Cluj 

În legătură cu ordinul Ministerului de Interne, fostului Consiliu Dirigent, 
din 13 ianuarie 1920, nr. 334, avem onoare a vă comunica că în judeţul nostru 
s‑a colectat pentru înfiinţarea unui fond naţional la Universitatea D‑voastră 
suma de 2.040 lei 65 bani, care sumă am depus‑o la banca „Bistriţeana” din 
localitate.
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Carnetul de depunere nr. 649, Cartea I.B. Folio 325/920, avem onoare a vi‑l 
trimite, rugându‑vă să binevoiţi a ne confirma primirea lui.

Tabloul sumar despre colecte2 de asemenea vi se trimite.

Prefect 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, dosar 4/1923, fila 38.

12.
1921, iunie 4, Cluj. Adresă. Rectorul Vasile Dimitriu mulţumește prefectului judeţului 
Bistriţa‑Năsăud pentru suma colectată în beneficiul Fondului naţional al Universităţii.

Nr. 2.337 – 1920/21
Rect[oratul] Univ[ersităţii]

Domnule Prefect,

În legătură cu adresa D‑voastră nr. 1.599 din 25 mai, confirmăm primirea 
libelului3 de depunere cu suma de 2.040,65 lei, colectată în suma Fondului 
naţional al Universităţii, exprimându‑Vă în numele Senatului Universităţii 
noastre cele mai vii mulţumiri.

Cluj, la 4 iunie 1921

Rector, Vasile Dimitriu4 
D‑sale, Dlui
Prefect al judeţului Bistriţa‑Năsăud
Bistriţa

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, dosar 4/1923, fila 40.

2 Care cuprindea: „1. Funcţionarii de la Subprefectură: 149 lei; 2. Plasa Năsăud: 347,50 lei; 3. 
Plasa Iad: 241 lei; 4. Tribunalul Bistriţa‑funcţionarii: 120 lei; 5. Parchetul Tribunalului: 15 lei; 6. 
Judecătoria de Ocol Rodna‑Veche: 43,50 lei; 7. Judecătoria de Ocol Bistriţa: 61 lei; 8. Revizoratul 
Școlar: 365 lei; 9. Plasa Beșineu: 159,15 lei; 10. Plasa Năsăud: 31,50 lei; 11. Plasa Iad: 4,50 lei; 12. 
Plasa Beșineu: 26 lei; 13. Plasa Rodna‑Veche: 294,50 lei. Total, 2.040,65 lei, adică douămiipatru‑
zeci lei 65 bani. Bistriţa, în 15 mai 1921”, în Ibidem, f. 34.
3 Libretului: aici cu sensul de carnet de depuneri.
4 Vasile Dimitriu (1859–1928), jurist, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept din 
cadrul Universităţii românești din Cluj, rector (1920–1921).
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13.
1922, februarie 15, Cluj. Apel. Apelul Universităţii din Cluj adresat băncilor și publicu‑
lui pentru a contribui la înfiinţarea unui cămin destinat studentelor.

Nr. 7.712/1922
Ordin circular

Către toţi domnii prefecţi de judeţe,
la reședinţă

Avem onoare a Vă înainta în copie apelul Universităţii din Cluj cu 
nr. 1.263/1922 rugându‑vă să binevoiţi a face o cât mai întinsă comunicare 
în judeţul D‑voastră pentru a se da cât mai larg obolul oamenilor de bine, 
pentru frumosul scop amintit în acest apel. Vă rugăm a ne da rezultatul în 
termen de una lună.

Cluj, la 27 aprilie 1922.

P[rim] ministru, cons[ilier] ministerial, s.s. [indescifrabil, n.n.]

Copie. Nr. 1.263 – 1921/922. Rectorul Universităţii

Apelul

Universităţii din Cluj adresat băncilor și publicului românesc, pentru aju‑
toare în vederea înfiinţării unui cămin pe seama studentelor de la această 
universitate.

E știut că românii de dincoace de munţi, abia liberaţi de robia politică, 
culturală și economică, au cea mai arzătoare necesitate de cultură și cât mai 
temeinică, au însă, în schimb, cele mai puţine mijloace materiale pentru a 
putea urma la școli medii și superioare, îndeosebi în zilele acestea, când la 
orașe lipsa locuinţelor și scumpetea traiului au întrecut orice margini. Pentru 
acest motiv, Universitatea din Cluj, unde își urmează studiile studenţi din 
Ardeal, Banat, Crișana, Maramureș, Bucovina și Basarabia, în majoritate, fii 
de ţărani, de învăţători, de preoţi și funcţionari, săraci cu toţii, ar rămâne cu 
totul pustie de studenţi, dacă statul și publicul românesc nu ar contribui în 
fiecare an cu ajutoare însemnate în burse și contribuţii bănești pentru susţi‑
nerea căminelor studenţești.

Statul dă 400 de burse a 3.000 de lei anual și din bugetul său susţine două 
cămine pentru studenţi, unde își au hrana și locuinţa vreo 350 de tineri săraci. 
Pentru susţinerea căminelor contribuie în fiecare an cu sume însemnate și 
băncile și publicul românesc. Pentru studenţii care mai ușor își găsesc locu‑
inţe și ocupând funcţiuni își pot mai ușor agonisi mijloacele materiale pentru 
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a‑și urma studiile, ajutorul statului și al publicului generos cu burse și cu 
cele două cămine, deși nu e suficient, e însă destul de însemnat. Căminele 
fac posibile frecventarea Universităţii nu numai bursierilor absolut săraci, ci 
și studenţilor cu mijloace materiale modeste, care, ca solvenţi5 în cămine, se 
susţin cu 400 lei lunar, pe când în oraș ar avea nevoie de cel puţin 1.000 lei.

Mult mai anevoie se pot susţine la Universitate studentele care mai greu 
își pot găsi o locuinţă convenabilă în oraș. Deși sunt aproape 300 de studente 
înscrise în diferitele facultăţi, Universitatea nu are încă un cămin pentru 
studente.

Numai cu mari greutăţi și jertfe au putut înfiinţa câteva comune gene‑
roase din societate un mic cămin, în care se adăpostesc abia vreo 40 de stu‑
dente. Acest cămin neavând un local propriu, se găsește instalat de azi pe 
mâine numai în edificiul Școlii Comerciale Superioare, în încăperi ne‑sufici‑
ente, fiind avizat numai la caritatea publică pentru a se susţine.

Pentru aceste motive autorităţile universitare, îngrijorate de soarta nume‑
roaselor studente, în curs de 3 ani, prin colecte de la băncile românești și de la 
publicul binevoitor a adunat o sumă de 400.000 lei, pe lângă care, adăugând 
și suma de 175.000 lei dată de Ministerul Instrucţiunii, au cumpărat în zilele 
acestea o casă cu 16 încăperi și cu o grădină de 2 hectare, în cel mai frumos 
loc al orașului, cu preţul de 575.000 lei, casă menită să servească drept cămin 
pentru studentele universitare.

Fiind de dorit ca acest cămin, care se va deschide la 1 octombrie a.c., să 
poată adăposti cel puţi 150 studente, în condiţiuni igienice, e de absolută 
necesitate, ca în cursul verii să se clădească un etaj și parterul să fie mărit, 
ceea ce va costa cu preţurile actuale, aproximativ 700.000 lei. Mai târziu apoi, 
localul, se va mai putea mări, după putinţă.

Pentru clădirea acestui adaos, de grabnică necesitate, s‑a înscris în proiec‑
tul de buget al Ministerului Instrucţiunii suma de 150.000 lei, rămânând ca 
restul de 450.000 să fie adunat prin colecte de la numeroasele bănci românești 
din întreaga ţară și de la publicul românesc cu suflet pentru cultura naţională.

Amintind deci proverbul strămoșilor noștri romani, că, de două ori dă 
acela, care dă la timp, rugăm cu toată insistenţa direcţiile băncilor din întreaga 
Românie Mare, să înscrie în bugetul lor suma minimă pe care o pot jertfi, iar 
publicul românesc să acopere alăturatele liste de subscripţie cu contribuţiuni 
cât mai însemnate, pentru clădirea căminului studentelor de la Universitatea 
din Cluj.

Îndeosebi, rugăm pe doamnele românce să poarte aceste liste de subscrip‑
ţie în cercul cunoștinţelor lor și să adune cât mai mult, având în vedere că 
scopul jertfei și stăruinţei lor e cultura femeii române.

5 Cazaţi în cămin; locuri pentru care plăteau taxă.
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Deși în bugetul anului curent e înscrisă suma de 450.000 lei pentru înzes‑
trarea căminului studentelor cu mobilierul, vasele și celelalte lucruri nece‑
sare, suma aceasta desigur, nu va fi suficientă pentru toate cheltuielile de 
instalaţie, încât și în această privinţă suntem avizaţi la generozitatea publică.

Sumele subscrise, împreună cu listele, ne rugăm a le înapoia până la 1 
aprilie cel mult, adresându‑le profesorului universitar J. Paul, președintele 
Comisiunii Căminelor studenţești, Cluj, str. Elisabeta, nr. 4. Contribuţiunile 
mărinimoase se vor publica în ziare.

Cluj, la 15 februarie 1922

Rectorul Universităţii din Cluj, s.s. D[imitrie] Călugăreanu6

Președintele Comisiunii căminelor studenţești, s.s., prof[esor] I[oan] Paul7

Secretarul general al Universităţii, s.s. Șt[efan] Jarda

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, dosar 4/1923, fila 41.

14.
1922, decembrie 27, Cluj. Adresă. Victor Onișor, șef al Comisiei Căminelor de la 
Universitatea din Cluj, mulţumește prefectului judeţului Bistriţa‑Năsăud pentru 
sumele colectate în sprijinul căminului studentelor.

Nr. 1.281 – 1921/22.

Domnule Prefect,

Am onoare a Vă exprima cele mai călduroase mulţumiri pentru sumele 
colectate în favoarea Căminului Studentelor.

Prin mandat poștal: lei 629,50 lei.
Libel de la banca „Bistriţeana”: 714 lei.
Total lei: 1.343.
Cluj, la 27/XII 1922.

Prezident, V[ictor] Onișor; Secretar, Șt[efan] Jarda.

6 Dimitrie Călugăreanu (1868–1937), medic, naturalist, profesor universitar de fiziologie 
generală, rector al Universităţii din Cluj (1921–1922), membru corespondent al Academiei 
Române (din 1920).
7 Ioan (Ion) Paul (1857–1926), scriitor, din 1919 profesor universitar de estetică literară la 
Facultatea de Litere și Filosofie a Universităţii românești din Cluj.
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L.S. legenda: „Universitatea din Cluj. Comisia Căminurilor”

D‑sale, Dlui
Prefect al judeţului Bistriţa‑Năsăud,
Bistriţa.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, dosar 4/1923, fila 1.

15.
1927, aprilie 19, Cluj. Apel. Gheorghe‑Bogdan Duică, rectorul Universităţii din Cluj, se 
adresează prefectului judeţului Năsăud pentru a contribui la colecta destinată înfiin‑
ţării unui nou cămin studenţesc. 

Universitatea din Cluj
Cabinetul Rectorului
Nr. 1.250 din 19 aprilie 1927

Domnule Prefect,

Printre cerinţele timpurilor noastre, învăţământul este fără îndoială cea mai 
de seamă, mai ales în teritoriile dezrobite, unde prin felul cum poate pregăti 
tineretul, are înaltul rol naţional de a închega unitatea sufletească a naţiunii. 

Universitatea noastră care în această direcţie este chemată să joace rolul 
decisiv, are ca primă grijă a ei căutarea tuturor mijloacelor ce‑ar putea ajuta 
la îndeplinirea misiunii sale.

Călăuzit de această grijă, Senatul Universităţii din Cluj se îndreaptă către 
Dv., făcând un călduros apel la bunele sentimente românești ce vă animează 
și vă roagă să binevoiţi a face ca din bugetul judeţului ce conduceţi să se dea 
în fiecare an o anumită sumă de bani, ca contribuie (sic!) la fondul pentru 
clădirea și susţinerea la Cluj a unui mare Cămin comun al judeţelor noastre 
de dincoace de munţi ce intenţionăm să clădim pentru adăpostirea și întreţi‑
nerea studenţilor noștri.

Credem că vă este destul de cunoscută situaţia studenţilor la Cluj, al căror 
număr mereu crescând a devenit inaccesibil celor două Cămine existente și 
fiindcă Statul nu poate să ne acorde fonduri pentru noi Cămine, ne vedem 
astfel în faţa uneia dintre cele mai dificile probleme când la începutul anului 
școlar, suntem nevoiţi ca din numărul solicitatorilor merituoși să respingem 
cel puţin trei sferturi, în lipsa de locuri în Cămine.

Dar ceea ce ne‑a mai îndemnat să vă adresăm și Dv. acest apel, este faptul că 
aproape toate judeţele din vechiul Regat, întreţin câte un Cămin Studenţesc 
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la București și deci, avem convingerea că nici Dv. nu veţi rămâne mai prejos 
de acestea, cu atât mai vârtos că aici, spre deosebire de București, se accen‑
tuează și mai mult necesitatea Căminelor studenţești, prin faptul că Clujul 
fiind un oraș relativ mic și locuit în mare parte de populaţie străină, aceasta 
nu înţelege să promoveze cultura poporului nostru și deci, se arată sau foarte 
ostilă sau foarte speculantă atunci când tineretul nostru e nevoit să alerge la 
străini pentru adăpost.

Astfel fiind și nădăjduind că împărtășiţi și Dv. grija ce ne călăuzește, vă 
rugăm să ne acordaţi și preţiosul Dv. ajutor pentru dezvoltarea Înaltului nos‑
tru așezământ de cultură, și să primiţi, Domnule Prefect, în numele Senatului 
Universităţii din Cluj, asigurarea distinselor noastre sentimente și căldu‑
roase mulţumiri anticipate.

Rector, L.S; s.s. Gheorghe Bogdan‑Duică.

D‑sale, Dlui
Prefect al judeţului Năsăud, Bistriţa.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-nr. de bază, dosar 703/1927, filele 1–2.

16.
1927, iulie 26, Cluj. Apel. Rectorul Universităţii din Cluj repetă solicitarea adresată 
prefectului judeţului Năsăud pentru a contribui financiar la înfiinţarea unui nou 
cămin pentru studenţi. 

Universitatea din Cluj
Rectoratul

Domnule Prefect,

Universitatea din Cluj are în prezent două Cămine Studenţești, absolut 
insuficiente pentru numărul mereu crescând al studenţilor și este constrânsă 
a respinge cel puţin trei sferturi din numărul solicitatorilor merituoși.

Statul nu ne mai poate acorda fonduri pentru noi Cămine. Dat fiind că 
aproape toate judeţele din vechiul Regat întreţin, exclusiv pe a lor cheltuială 
pentru studenţii judeţelor respective câte un cămin studenţesc la București, 
Senatul Universităţii din Cluj, împins de grija ce i‑o provoacă această stare de 
lucruri, se îndreaptă din nou către Dv., făcând cel mai călduros apel la bunele 
Dv. sentimente românești și, după ce apelul nostru din aprilie a.c. a rămas 
fără răspuns, Vă roagă din nou să binevoiţi a face ca în bugetul judeţului ce 
conduceţi, să se prevadă în fiecare an o sumă, drept contribuţie la fondul 
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pentru clădirea și susţinerea în Cluj a unui mare Cămin Studenţesc comun al 
judeţelor din Ardeal [sublinieri în text, passim, n.n.].

Senatul Universităţii din Cluj așteaptă cu încredere răspunsul Dv., care 
trebuiește să fie dictat de cea mai bună conștiinţă a Dv.

Primiţi, Vă rog, Domnule Prefect, în numele Senatului Universităţii din 
Cluj și al tinerimii studioase din judeţul Dv., asigurarea celor mai distinse 
sentimente și călduroase mulţumiri anticipate.

Rector, s.s., Gheorghe Bogdan‑Duică  Secretar, s.s. [indescifrabil, n.n.]

D‑sale, Dlui
Prefect al judeţului Năsăud, Bistriţa.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud‑nr. de bază, dosar 1.065/1927, fila 1.

17.
1928, ianuarie 12, Cluj-Napoca. Apel. Rectorul Universităţii, Gheorghe Bogdan‑
Duică, solicită prefectului judeţului Năsăud o colectă destinată înfiinţării unui fond de 
ajutorare și împrumut pentru studenţii clujeni.

Rectoratul Universităţii
„Regele Ferdinand I”
Cluj
Nr‑ul: 968

Apel

Aflându‑mă mereu în mijlocul tinerimii universitare, cercetându‑i nevoile, 
consultând‑o și pe ea, am ajuns la concluzia că tinerimea are urgentă nevoie 
de o „Casă de ajutor și împrumut”: Împrumut, pentru a interveni în perplexi‑
tăţile studenţilor și studentelor care pot înapoia Casei banii obţinuţi; ajutor, 
pentru cei ce nu‑i pot întoarce, decât – uneori poate numai facultativ – după 
instalarea lor în viaţa productivă.

Însă tot începutul este greu.
Și încă, începutul nostru trebuie să fie mai mare, pentru că lipsurile sunt 

într‑adevăr mari, iar populaţiunea universitară crește mereu.
Copii ai naţiunii, soldaţi ai ei, luminători ai ei; o parte chiar viitori condu‑

cători, ei au dreptul la ajutor, în vârsta în care se zbat să iasă deasupra.
Ajutându‑i naţiunea pe sine se ajută.
Pentru a construi primul fond trebuie să facem apel la o colectă mare, menită 

să înlesnească funcţionarea iniţială și apoi creșterea din sine a fondului.
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Apelul rectorului G. Bogdan‑Duică adresat prefectului judeţului Năsăud, 
sursa SJANBN, fond Prefectura judeţului Năsăud, dosar 169/1929, fila 2. 
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La ea contribuie și lista de faţă, cu nr. 194, încredinţată dl. Prefect al 
jud[eţului] Năsăud, Bistriţa.

Fondul va fi administrat de un comitet ales de Senatul Universitar dintre 
membrii săi, președinţii societăţilor studenţești și notabilităţi chemate din 
societatea românească a Clujului și va funcţiona pe temeiul unui regulament 
elaborat de Senatul Universitar [subliniere în document, n.n.].

În numele Senatului Universitar, 
Rector, G[heorghe] Bogdan‑Duică 

26 ianuarie 1929
Rezolvat sub Nr. 1.284/1929

s.s. [indescifrabil, n.n.]; prefect s.s. [indescifrabil, n.n.]; 
șeful serviciului, s.s. [indescifrabil, n.n.].

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud‑nr. de bază, dosar 169/1929, fila 2. 

II.2. Solicitare pentru sprijinirea expediţiei lui Emmanuel de Martonne 
în Munţii Rodnei

18.
1921, iulie 11, Cluj. Solicitare. Adresa Ministerului de Interne prin care se solicită 
sprijinul prefectului judeţului Bistriţa‑Năsăud pentru excursiile de studii din Munţii 
Rodnei conduse de profesorul Emmanuel de Martonne.

Sub‑secretariatul de Stat
De pe lângă Ministerul de Interne

Domnule prefect,

Institutul de Geografie al Universităţii din Cluj, urmând a face în vara 
aceasta mai multe excursiuni sub conducerea Dlui profesor Emm[anuel] de 
Martonne8, fiecare excursiune compunându‑se dintr‑un grup de 15–20 per‑
soane, profesori universitari și specialiști, avem onoare a vă aduce aceasta la 
cunoștinţa Dvs., rugându‑vă să binevoiţi a lua dispoziţiuni pentru ca orga‑
nele în subordine să primească cu multă bunăvoinţă orice cerere ar veni din 
partea acestor excursioniști, dându‑li‑se la nevoie tot concursul trebuitor.
8 Emmanuel de Martonne (1873–1955), geograf francez. Din 1919 a fost profesor invitat la 
Universitatea românească din Cluj contribuind la crearea școlii românești de geografie. 
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Trecerea prin judeţul Dvs. se va face între 20 august – 7 septembrie.

Subsecretar de stat, s.s. [indescifrabil, n.n.].
Domniei Sale
Domnului Prefect al judeţului Bistriţa‑Năsăud

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, dosar 264/1921, fila 5. 

19.
1921, august 20, Cluj. Telegramă. Ministerul de Interne solicită conlucrarea prefectu‑
lui judeţului Bistriţa‑Năsăud pentru buna desfășurare a excursiei de studii condusă de 
profesorul Emmanuel de Martonne.

[Telegramă]
Dlui prefect

Al judeţului B[istriţa‑Năsăud]

Urmare la nr. 4.178 din 8 iulie curent, rugăm să binevoiţi a îngriji neapă‑
rat ca în ziua de 26 august să aștepte în gara Anieș, lângă Rodna, la sosirea 
trenului de la Cluj, 15 cai de munte cu șa și 7 însoţitori, iar pentru ziua de 27 
august dimineaţa, să fie la Rodna 10 cai pentru alt grup de 7 persoane, care 
sosesc acolo la 26 august seara.

Subsecretar de stat, s.s. [indescifrabil, n.n.].

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, dosar 264/1921, fila 1. 

20.
1921, august 20, Bistriţa. Solicitare. Adresa prefectului judeţului Bistriţa‑Năsăud prin 
care solicită conlucrarea companiei de jandarmi și a Preturii Plasei Rodna pentru buna 
desfășurare a excursiei de studii condusă de profesorul Emmanuel de Martonne.

Companiei de Jandarmi
Bistriţa

Dlui prim‑pretor, 
Rodna Veche

În ziua de 26 august cu trenul de dimineaţa (ora 12,29) sosește în gara Anieș, 
sub conducerea dlui profesor de la Universitatea din Lyon, de Martonne, pri‑
mul grup de excursioniști în număr de 15.
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La sosirea acestui grup toate autorităţile din Rodna Veche se vor afla pre‑
zente la gară, iar dl. prim‑pretor va ţine în limba română, o scurtă și bine‑sim‑
ţită cuvântare de bun sosit.

Veţi aranja o masă comună, la care să participe și reprezentaţii autorităţilor.
Veţi dispune ca în gara Anieș să fie prezenţi 15 cai cu șeile lor și însoţiţi de 

7 oameni, dintre care cel puţin 2 să cunoască bine drumul până la Pietrosu. 
Acești însoţitori să fie prevăzuţi cu mâncare pentru 3–4 zile; ei, precum și caii 
lor, vor fi plătiţi.

În seara zilei de 26 august la orele 22,32, sosește în gara Rodna Veche al 
doilea grup de excursioniști. Și aceștia vor fi primiţi la gară de un delegat al 
preturii, în speţă, de prim‑pretor.

Pentru aceștia se va pregăti masa la Rodna Veche și locuinţă pentru noapte.
În zorii zilei de 27 august să fie prezenţi 10 cai înșeuaţi, împreună cu 5 înso‑

ţitori, din care cel puţin 2 să cunoască bine drumul peste Ineu, la Cârlibaba.
Despre măsurile luate, Vă rog să ne raportaţi de urgenţă.

Prefect, Virgil Popescu.
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 

fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, dosar 264/1921, fila 4.

21.
1921, august 30, Rodna Veche. Telegramă. Se comunică din partea Preturii Plasei 
Rodna Veche primirea bună a grupurilor de excursioniști conduși de profesorul 
Emmanuel de Martonne.

Pretura plasei Rodna Veche
Domnule Prefect, 

La ordinul Dv. nr. 1.318/921 Pref[ect], avem onoare a vă raporta că ambele 
grupuri de excursioniști ale profesorilor de geografie de sub conducerea pro‑
fesorului francez Em[manuel] de Martonne au fost primiţi bine, dându‑li‑se 
masa comună și tot sprijinul de care au avut lipsă.

Numiţii pentru primirea ce li s‑a făcut, dragostea arătată faţă de ei și pen‑
tru sprijinul dat și‑au exprimat cea mai mare mulţumită și îndestulire.

Rodna Veche, la 30 august 1921.

Prim‑pretor, s.s. [indescifrabil, n.n.].

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-prefect, dosar 264/1921, fila 3.
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II.3. Solicitarea Societăţii Asistenţilor „Grupul Biologic” de la 
Universitatea din Cluj pentru realizarea unei excursii în Munţii Rodnei

22.
1926, iunie 28, Cluj. Solicitare. Adresa Societăţii Asistenţilor „Grupul Biologic” al 
Facultăţii de Știinţe de la Universitatea din Cluj către prefectul judeţului Năsăud pen‑
tru realizarea unei excursii în Munţii Rodnei și răspunsul comunicat.

Universitatea din Cluj
Societatea Asistenţilor Facultăţii de Știinţe
„Grupul Biologic”

Domnule Prefect,

Membrii Societăţii Asistenţilor „Grupul Biologic” de la Universitatea din 
Cluj întreprind în cursul lunii iulie o excursie știinţifică în regiunea Munţilor 
Rodnei.

Cum regiunea în care vom face cercetările noastre cade în cuprinsul jude‑
ţului de sub conducerea D‑voastră, facem un călduros apel la bunăvoinţa 
D‑voastră, rugându‑vă să ne acordaţi concursul organelor subalterne în ceea 
ce privește cuartiruirea9 și procurarea mijloacelor de transport, atunci când 
vom avea nevoie de ele.

Primiţi, Vă rog, Dle Prefect, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni,

L.S. Val[eriu] Pușcariu10, președinte;  secretar, Marculla Călugărean.

P.S. Rugăm a ne răspunde la adresa:
Valeriu Pușcariu, asistent universitar, Inst[itutul] de Speologie Cluj.

D‑sale
Dlui Prefect al judeţului Bistriţa‑Năsăud,
Bistriţa.

Rezoluţia:
Dlui pretor al plasei Sângeorz‑Băi, în Rodna

Avem onoare a Vă transpune în copie adresa nr. 124/1926 Societatea 
Asistenţilor Facultăţii de Știinţă „Grupul Biologic” de la Universitatea din 

9 Cazarea.
10 Valeriu Pușcariu (1896–1987), biolog și speolog clujean, asistent universitar al profesorului 
Emil Racoviţă la Institutul de Speologie din Cluj.
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Cluj, rugându‑vă să binevoiţi a pune în vedere organelor subalterne Dv. să 
dea tot concursul numitei Societăţi, în cazul când ar face excursiunea proiec‑
tată în Munţii Rodnei.

28.VI.1926.
Adresa:

D‑sale, Dlui
Valeriu Pușcariu

Cluj,
Institutul de Speologie

La adresa Dv. nr. 124/926, avem onoare a Vă comunica că am luat măsuri să 
primiţi tot concursul din partea autorităţilor în cazul când aţi face excursiunea 
proiectată în Munţii Rodnei, urmând a Vă adresa autorităţilor competente.

28.VI.1926.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-nr. de bază, dosar 790/1926, fila 1 r/v.

II.4. Apeluri pentru plata restanţelor către Clinicile Universitare din 
Cluj

23.
1929, aprilie 11, Cluj. Apel. Direcţiunea Clinicilor Universitare din Cluj solicită prefec‑
tului plata cheltuielilor de îngrijire și tratament pentru bolnavii din judeţul Năsăud.

Direcţiunea Clinicilor Universitare din Cluj
Nr. 592/1929 Cluj, 1929

Domnule Prefect

Clinicile Universitare din Cluj adăpostesc și îngrijesc bolnavi, care în 
majoritatea cazurilor nu pot achita cheltuielile de îngrijire și tratament, în 
timpul șederii lor în Clinică, din mai multe cauze.

Așa fiind suntem nevoiţi ca să‑i urmărim după ieșirea lor, bineînţeles o 
putem face numai prin primăriile comunale în conformitate cu dispoziţiile 
încă în vigoare în ce ne privește pe noi Clinicile (ord. nr. 140.000/VII din 1907, 
Ministerul Ungar al Internelor, Belügyi Közlöny pe 1907, pag. 487).

În rezolvarea rugăminţilor ce le adresăm primăriilor comunale, întâmpi‑
năm foarte mari greutăţi din cauză că adreselor noastre, în majoritatea cazu‑
rilor nu răspund decât după ce le urgităm11 de 3–4 ori.
11 Urgentăm.
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Ținând seamă că numărul restanţierilor în taxe este foarte mare și că avem 
funcţionari foarte puţini, urgitările nu se pot face decât la intervale mari și 
totuși, mai se înregistrează, constatăm cu regret, foarte multe primării care 
nici în acest fel nu dau răspuns, deși în unele cazuri, chiar am ameninţat că 
vom adresa plângere Dlui Prefect al judeţului.

Când facem apel la bunăvoinţa d‑voastră vă rugăm ca să dispuneţi dacă 
se poate urgent și să obligaţi primăriile ca în termen de cel mult zece zile să 
dea curs adreselor Direcţiunii Clinicilor Univ[ersitare] Cluj pentru ca și noi 
la rândul nostru să putem lichida la timp conturile bolnavilor.

Despre dispoziţiunile ce veţi binevoi a lua vă rugăm să ne puneţi și pe noi 
în cunoștinţă.

Director
Dr. [indescifrabil, n.n.]

Domnului Prefect al judeţului Năsăud

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Prefectura judeţului Năsăud‑nr. de bază, 6011/1929, dosar 8677 c., fila 1.

24.
1929, mai 27, Cluj. Apel. Se repetă solicitarea Clinicilor Universitare din Cluj adresată 
prefectului judeţului Năsăud pentru achitarea sumelor restante datorate prestaţiilor 
din domeniul medical.

Direcţiunea Clinicilor Universitare din Cluj
Nr. 592/1929 Cluj, 27 mai 1929

Domnule Prefect

Cu toate că Dv. în urma adresei noastre cu nr. 1 de mai sus din 11 apri‑
lie crt., aţi binevoit a da dispoziţii, ca să ne răspundă adreselor Direcţiunii 
Clinicilor, în termen de cel mult zece zile, Primăriile comunale nu satisfac 
rugăminţilor decât cu întârzieri foarte mari, alteori deloc.

Având în vedere că după cât suntem informaţi – nu oficial – începând cu 1 
iunie 1929 urmează francarea12 oricărei corespondenţe, întrucât Clinicile nu 
dispun de fonduri, de unde s‑ar putea achita timbrarea numărului mare de 
scrisori urgentări ce suntem siliţi a le face din această cauză.

Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a pune în vedere din nou Primăriilor, 
să dea răspuns relaţiunilor cerute – în termen de 10 zile – fără a aștepta 

12 Taxare; a timbra o scrisoare.
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Apelul Clinicilor Universitare din Cluj adresat prefectului judeţului Năsăud, sursa 
SJANBN, fond Prefectura judeţului Năsăud-nr. de bază, 6.011/1929, dosar 8.677c., fila 21.
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noi urgentări, făcându‑li‑se cunoscut, că Direcţiunea Clinicilor va aduce la 
cunoștinţa Dv. cazurile, când răspunsurile întârzie.

Director
Dr. [indescifrabil, n.n.]

1 iunie 1929
Fiindcă s‑a dat ordin tuturor primăriilor prin „G. O.”13 Nr. 18/1929

La dosar 
[sunt semnăturile Prefectului și ale Șefului de serviciu, n.n.]

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Prefectura judeţului Năsăud–nr. de bază, 6011/1929, dosar 8677 c., fila 21.

13 „Gazeta Oficială a judeţului Năsăud”.



III.  
CONFERINȚELE „EXTENSIUNII 

UNIVERSITARE” CLUJ SUSȚINUTE 
LA BISTRIȚA ȘI NĂSĂUD

25.
1924, decembrie 1, Bistriţa. Articol de presă. În pagina „Informaţiuni” se menţio‑
nează organizarea la Bistriţa a conferinţelor Asociaţiei „Extensiunea universitară” a 
profesorilor universitari din Cluj.

Conferinţe în Bistriţa

Asociaţia Extensiunea universitară a profesorilor universitari din Cluj va 
ţine în orașul Bistriţa 4 conferinţe în patru duminici consecutive și anume:

1. Duminică, 30 noiembrie, dl. prof[esor] N[icolae] Drăganu despre 
„Începutul literaturii române”.

2. Duminică, 7 decembrie, dl. prof[esor] M[ihai] A. Botez1 despre 
„Educaţia fizică în viaţa modernă”.

3. Duminică, 14 decembrie, dl. prof[esor] G[eorge] Giuglea2 despre 
„Romani și Români”.

4. Duminică, 21 decembrie, dl. prof[esor] V[asile] Bogrea3 despre 
„Conștiinţa romanităţii la vechii noștri cărturari”.

Rugăm onor[atul] public, intelectuali și popor, să binevoiască a lua parte 

1 Mihai A. Botez (1881–1960) a fost unul dintre primii profesori ai Facultăţii de Medicină de 
la Universitatea românească din Cluj. A condus catedra de Patologie generală și experimentală 
de la Facultatea de Medicină între anii 1923–1940. Între preocupările sale s‑a numărat și activi‑
tatea de popularizarea a rolului benefic al educaţiei fizice și sportului.
2 George Giuglea (1884–1967), lingvist român. Profesor la Catedra de Filologie Romanică în 
cadrul Facultăţii de Litere și Filosofie a Universităţii din Cluj în perioada 1919–1947; membru 
al colectivul Muzeului Limbii Române din Cluj.
3 Vasile Bogrea (1881–1926), lingvist și filolog. Din 1920 profesor la Catedra de Limbi Clasice 
a Facultăţii de Litere și Filosofie a Universităţii din Cluj. Împreună cu Sextil Pușcariu a pus 
bazele Muzeului Limbii Române și a Societăţii Etnografice din Cluj.
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în număr cât mai mare la aceste interesante și instructive conferinţe, ce se 
vor ţine în orașul nostru de către profesorii noștri savanţi de la Universitatea 
din Cluj. 

Conferinţele se ţin la 11 ore, în sala cea mare a Prefecturii judeţului.

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul IV, nr. 23, 1 decembrie 1924, p. 3.

26.
1928, februarie 11, Bistriţa. Articol de presă. Este publicată conferinţa inaugurală 
anuală, susţinută în cadrul „Extensiunii universitare” de profesorul Coriolan Petranu.

Conferinţa Dlui profesor Coriolan Petranu4

Conferinţele „Extensiunii universitare” au fost inaugurate la Bistriţa, în 
acest an, din partea Dlui profesor universitar de la Cluj, Dr. Coriolan Petranu 
[subliniere în text, n.n.]. În sala „Omnia”, duminică în 5 februarie a.c. dl. 
Petranu, prezentat numerosului public asistent, din partea dlui director de 
liceu Emil Domide, a conferenţiat despre arta naţională din Ardeal.

Conferinţa însoţită de numeroase proiecţiuni a ţinut încordată atenţiunea 
întregii săli. Dl. Petranu, în partea primă a conferinţei sale, a făcut un rezu‑
mat succint a artei naţionale din Ardeal, care în cele trecute vremi își află cea 
mai clasică expresie în arta bisericească. Concentrată în jurul altarelor, viaţa 
spirituală a Românilor, în ce privește latura ei artistică, se manifestează în 
forma ei cea mai perfectă, în bisericile de lemn – din care au mai rămas până 
în zilele noastre vreo 1.200 de exemplare răsfirate în tot cuprinsul Ardealului. 
Unele din aceste biserici de lemn sunt adevărate comori artistice, comori de 
arhitectură, sculptură (în lemn) și pictură naţională.

Ardealul și în general întreg pământul locuit de Români, a fost terenul 
unde s‑a îmbinat arta bizantină cu arta apuseană, dând naștere unui stil 
bizantino‑român. Arată cu citate din diferiţi autori străini specialiști (mai 
ales unguri și nemţi) importanţa acestei arte românești, pe care noi până 
acuma am apreciat‑o și am scos‑o prea puţin la iveală.

În partea a doua a conferinţei sale, dl. Petran, prin o bogată serie de diapo‑
zitive, a servit un material de intuiţie foarte interesant. Începând cu biserica 
din Densuș, cel mai vechi monument arhitectonic românesc din Ardeal, și cu 
picturile murale de la biserica din Strei Sângeorz (Hunedoara) descoperite 

4 Coriolan Petranu (1893–1945), istoric de artă român din Transilvania; din anul 1919 profe‑
sor de Istoria artelor la Universitatea din Cluj. În perioada 1920–1922 a fost inspector gene‑
ral al Muzeelor din Transilvania, din 1926, conferenţiar de Istoria artelor la Școala de Arte 
Frumoase din Cluj.
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de d‑sa (și care au prilejuit dlui Iorga un raport către Academie) dl. Petranu a 
prezentat în chipuri și icoane toate felurile de manifestaţie ale artei românești 
din Ardeal. Vom aminti doar unele ca de ex. biserica de lemn din Roșiori (jud. 
Sătmar), care figurează în cartea de istoria artelor a lui Springer5; tabloul epi‑
scopului Anastasiu de Vad6 din secolul XVI, care se află în biserica rom[ano]‑
cat[olică] din Alba Iulia; o cruce de la muntele Athos, pe care au jurat româ‑
nii la 1848 că vor extirpa pe Unguri, aflătoare azi în Muzeul Naţional din 
Budapesta; numeroase picturi murale din biserici, reprezentând cu mult haz 
judecata din urmă etc.

Dl. Petranu n‑a uitat să treacă în revistă nici pe artiștii ardeleni și bănăţeni 
din secolul al XIX‑lea (Liuba, Pop‑Sătmari7, N[icolae] Popescu8, Octavian 
Smigelschi9 etc.).

De încheiere conferenţiarul a făcut un călduros apel pentru colecţiona‑
rea și îngrijirea materialului de artă bisericească, care ros de dintele vremii 
începe să se împuţineze și distrugă pe zi ce merge. Preoţii și protopopii să 
scape de perire aceste comori de artă naţională, iar episcopii ar face bine să 
se îngrijească de întemeierea unor muzee de artă naţională bisericească, pe 
lângă reședinţele lor.

Publicul bistriţean a rămas pe deplin satisfăcut de plăcuta și instructiva 
conferinţă a dlui Petranu.

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VIII, nr. 4, 11 februarie 1928, p. 1.

27.
1928, martie 10, Bistriţa. Articol de presă. Se prezintă conferinţa profesoru‑
lui Constantin Marinescu despre „Ioana d’Arc” susţinută în cadrul „Extensiunii 
universitare”.

Conferinţele Extensiunii universitare

În seria de conferinţe, pe care Extensiunea universitară din Cluj le‑a hotă‑
rât orașului Bistriţa, a doua a fost a dlui profesor Marinescu10, despre Ioana 
5 Cornelis Springer (1817–1891), pictor olandez de peisaje urbane.
6 Anastasiu de Vad, primul episcop al Vadului atestat documentar în 1529. A fost călugăr sau 
egumen la Putna, poate chiar episcop sau mitropolit înainte de a ajunge episcop la Vad.
7 Carol Popp de Szathmári (1812–1887), pictor, grafician maghiar din Transilvania. A fost pri‑
mul fotograf de artă și documentarist din Regatul României, unul dintre primii zece fotografi 
din Europa.
8 Nicolae Popescu (1835–1877), pictor român realist din Banat.
9 Octavian Smigelschi (1866–1912), pictor român, sculptor, grafician. A studiat la Sibiu și la 
Budapesta, completându‑și studiile prin numeroase călătorii peste hotare.
10 Constantin Marinescu (1891–1982), istoric român, profesor de istorie universală la 
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d’Arc. Într‑un stil clar, precis și curgător, pe tonul unei convorbiri famili‑
are, presărată ici colo cu câte o aluzie spirituală s‑a desfășurat încă o dată 
în memoria noastră minunata povestire despre viaţa fecioarei din Orléans. 
Ceea ce ne pasionează mai mult și ne pune încă pe gânduri sunt întrebările, 
pe care și le‑au pus tribunalele civile și ecleziastice de pe acele vremuri (1431) 
faţă de manifestările spirituale ale unei fete din popor, întrebări pe care și le 
pune și povestitorul însuși, pe care ni le punem mereu noi înșine și care par 
a rămâne enigmatice. Această povestire romantică, înduioșătoare, plină de 
peripeţii neverosimile deși reale istoricește vorbind – te face să te gândești 
la minuni – dar însuși conferenţiarul exclamă: „Câte nu ni s‑au părut nouă 
minuni nu mai departe decât acum vreo 20–30 de ani. Minunea e un feno‑
men fizic sau spiritual, neexplicat încă dar care devine explicabil cu timpul. 
Întrucât privește minunile spirituale, din a căror serie, un exemplar este 
Ioana d’Arc și‑a văzut și auzit propriile ei închipuiri și gânduri, care pentru o 
fată temătoare de D‑zeu nu puteau să se arate altfel decât ca sfintele ei prefe‑
rate Caterina, Margareta ori ca sfântul Mihail.

O concentrare spirituală se realizează prin pornirea unui sentiment, unei 
dorinţe sau unui gând, cu o forţă fulgerătoare – proiectilă, s‑ar putea spune, 
ce luminează mereu ideea scop spre care ţintește, ideea persistentă, traver‑
sând în drumul cel mai scurt ideile absolut ajutătoare scopului. În acest timp 
însă pe când spiritul plutește într‑o încredere absolută, neglijează și înlătură 
impresiile din afară, amorţind oarecum existenţa materială, din care cauză 
aceste, extrem de rare, concentrări sufletești, târând după ele uitarea de sine 
au avut un deznodământ fatal pentru viaţă corpului, pentru găoacea spiri‑
tului, înlăuntrul căreia, prin concentrarea forţelor cu o mișcare propulsivă a 
germinat nemurirea”.

Astfel mi‑am răspuns la întrebările formulate de conferenţiar, cu zâmbe‑
tul îndoielii pe buze, pentru a provoca la o reflecţiune mai adâncă liniștitele 
noastre suflete de provinciali, mereu departe de focarele culturii, învioraţi 
numai din când în când de lumina încălzitoare a docţilor universitari.

Claudia D. Zaharie

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VIII, nr. 6, 10 martie 1928, pag. 1.

Universitatea din Cluj (1923–1943), director al Institutului de Istorie Universală din Cluj 
(1925–1943), membru corespondent al Academiei Române (din 1928). 
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28.
1928, martie 24, Bistriţa. Articol de presă. Se prezintă conferinţa filologului Sextil 
Pușcariu, „Despre romanitatea limbii române”, susţinută în cadrul „Extensiunii 
universitare”.

Conferinţele extensiunii universitare
„Despre romanitatea limbii române” ţinută 

de ilustrul filolog Dl. Sextil Pușcariu

În câteva cuvinte introductive ne arată conferenţiarul, că sunt două 
metode pentru studierea evoluţiei unei limbi d[in] p[unct] d[e] vedere filo‑
logic: O metodă cunoscută mai de demult, veche și întrebuinţată mereu de 
toţi met[oda] istorică și altă metodă mai nouă, ajutătoare celei dintâi numită 
cartografică sau geografică, a lui Jean Gieron care arată cum călătoresc cuvin‑
tele din regiune în regiune precum și circulaţia unor anumite cuvinte în anu‑
mite regiuni.

O limbă are viaţă și cuvintele dintr‑o limbă se nasc, trăiesc și mor. Atâta 
timp cât cuvintele au vigoare, cât reprezintă noţiuni sau lucruri, care se între‑
buinţează adeseori, ele circulă, trăiesc. Unele își amplifică înţelesul paralel cu 
noţiunile pe care le numesc.

Ce ajută pe un cuvânt să trăiască mai mult decât altul și de ce un cuvânt 
se pierde sau moare mai repede decât un altul? Cuvintele, care se repetă mai 
mult în vorbirea de toate zilele fiindcă numesc lucruri și noţiuni indispensa‑
bile, de care ne folosim mereu, trăiesc timp mai îndelungat.

Și cu cât un cuvânt își alcătuiește o familie mai numeroasă asemenea unei 
familii omenești el se perpetuează, durează mai mult. D[e] e[xemplu] cuvân‑
tul alb e menit să trăiască având atâtea derivate ca: alburiu, albișor, albeaţă, 
albind, a înălbi.

Unele cuvinte se pierd din pricina alcătuitorilor. Așa de e[xemplu] mai 
toate verbele din latina poporală terminate în ‑re și‑au pierdut această ter‑
minaţie în limba română, d[e] e[xemplu] facere a devenit a face. Așa fiind 
cuvântul ire, pierzând pe ‑re și rămânând numai cu sunetul i. un sunet f. 
șubred s‑a pierdut de tot rămânând doar în dialectul istrian. S‑ar putea 
zice că unele cuvinte mor anemic, ne mai având sunete viguroase care să le 
poată menţine.

Sunt cuvinte care mor fiindcă noţiunile, pe care le reprezintă nu se mai 
obișnuiesc, nu mai sunt de actualitate. Așa de e[xemplu] capuchihaie (un fel 
de ministru ambasador la Sublima Poartă) și alte numiri de funcţiuni căzute 
azi în desuetudine, se găsesc azi numai la cronicari și scriitori vechi. Unele 
cuvinte pierd din cauză că sunt evitate din vorbirea zilnică pentru a nu pro‑
duce confuzie. Astfel se întâmplă cu omonimele (cuvinte cu aceeași formă dar 
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cu înţeles deosebit). Pentru a putea întrebuinţa aceste omonime și a le salva 
de pieire, noi le hotărâm anumite locuri în propoziţie după înţelesul pe care‑l 
reprezintă, d[e] e[xemplu] o beată femeie și o femeie beată.

Afinitatea sau atracţia cuvintelor unele pentru altele, adeseori este fatală 
unora dintre ele. Dragostea cuvintelor, zice conferenţiarul, c‑o aluzie subtilă 
le pierde precum adeseori binefăcătorul piere din tăișul ocrotitorului, d[e] 
e[xemplu]: De ce zicem noi românii văr, când în alte limbi neolatine găsim: 
„cousin cugino”? În latina populară se zicea „consoprimus verus”, văr adevă‑
rat, dar deși „consoprimus” l‑a luat sub ocrotirea sa pe „verus” acest din urmă 
i‑a dat lovitura de moarte, rămânând el singur și cu înţelesul de văr.

Dovadă că așa a fost e că la macedoneni mai găsim încă aceste 2 cuvinte 
legate între ele, deși transformate foneticește găsim „cuzurin ver”.

O altă dovadă se face prin analogie. După cum din tată bun (bunic) și 
mamă bună (bunică) a rămas bun și buna, tot astfel a rămas văr din „conso‑
primus verus”.

Unele cuvinte s‑au schimbat după regiuni ca să nu dea loc la neînţelegeri. 
Așa bunăoară: în multe părţi din Ardeal se întrebuinţează vorba: Păcurar, iar 
în Muntenia se zice Cioban pentru că Păcurar în Muntenia e numele acelui 
ce scoate păcura.

Multe schimbări de cuvinte se fac după regiuni. Cuvintele se diferenţi‑
ază cu timpul din pricina felului de pronunţare dintr‑o regiune și nu arareori 
poţi cunoaște pe un om din ce ţinut este după anumite vorbe, d[e] e[xemplu] 
moldoveanul zice mâţă, munteanul zice pisică.

Și de multe ori observăm că unele cuvinte călătoresc dintr‑o regiune în 
alta într‑o expresiune anumită. Așa d[e] e[xemplu] deși munteanul zice 
pisică a primit și pe cuvântul moldovenesc mâţă în expresiunea: „l‑am prins 
cu mâţa‑n sac”.

Unele cuvinte deși f[oarte] frumoase, sunt neglijate și părăsite chiar din 
pricina altor cuvinte noi care impresionează prin noutatea lor. Așa d[e] 
e[xemplu] cuvântul „oaspeţi” se întrebuinţează tot mai rar făcând loc musa‑
firilor (Moldova) etc. Omul caută să întrebuinţeze mereu cuvinte cât mai 
impresionante și de aceea se întâmplă că unele cuvinte să ia locul altora.

Mai demult au fost multe și vii discuţii în privinţa romanităţii limbii noas‑
tre românești. Cihac11 a numărat cuvintele latine și cele străine. Azi însă este 
un lucru dovedit nu numai că multe cuvinte își au origine din limba latină 
pop[ulară] dar că acele sunt cele mai des întrebuinţate și cele mai însemnate 
ca înţeles care sunt de origine latină. La urmă ne arată dl. profesor Sextil 
Pușcariu rezultatele anchetei d‑sale făcută în modul următor: Analizând 
o pagină din Coșbuc, alta din Ispirescu și alta din Creangă și numărând 

11 Alexandru Cihac (1825–1887), filolog român considerat fondatorul etimologiei românești.
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cuvintele de origine latină și cele străine, a găsit în termen mediu 10 la sută 
străine și 90% latine. Făcând o astfel de cercetare într‑o pagină de Zola12, a 
găsit mai multe cuvinte de origine străină.

De asemenea ne mai spune conferenţiarul că nu numărul cuvintelor, ci 
însemnătatea și circulaţia și întrebuinţarea lor zilnică hotărăște originea unei 
limbi.

Și această idee luminoasă a pornit de la B[ogdan] P[etriceicu] Hașdeu ini‑
ţiatorul și neobositul scriitor al marelui dicţionar: „Magnum Etimologicum” 
pornit de el în proporţii excesiv de mari și deci fără posibilitate de a fi terminat.

Rămâne să ne bucurăm de acel dicţionar etimologic ce se va termina sub 
auspiciile marelui filolog și profesor dl. Sextil Pușcariu.

Conferenţiarul termină prin rostirea câtorva versuri din Eminescu: 
„Somnoroase Păsărele” și „Mai am un singur dor” ca să ne arate că ele sunt 
compuse numai din cuvinte latinești, căci poetul s‑a simţit involuntar atras 
de acele cuvinte sonore și dulci făcute parcă anume pentru exprimarea senti‑
mentelor sale profunde și duioase.

Romanitatea limbii noastre a izbit pe toate popoarele ce au venit în con‑
tact cu noi, dovadă numele, cu care ne‑au numit, de Român și Valah (Olah) ce 
însemnă în limba barbară Roman. Astfel am petrecut o oră ca o clipă, încân‑
taţi de felul cum dl. conferenţiar a știut să prezinte un subiect de specialitate 
știinţific și rece în forma cea mai fermecătoare. Plecând mulţi ne‑am expri‑
mat regretul că nu mai avem de așteptat decât deliciile unei singure ore și 
ultime conferinţe.

Claudia D. Zaharie

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VIII, nr. 7, 24 martie 1928, pp. 1–2.

29.
1929, februarie 23, Bistriţa. Articol de presă. În „Săptămâna”, la rubrica „Știri din 
Bistriţa” se menţionează conferinţa susţinută de profesorul Alexandru Borza de la 
Universitatea din Cluj în cadrul „Extensiunii universitare”.

Duminică în 17 februarie a[nul] c[urent] dl. Borza13, profesor la 
Universitatea din Cluj, a ţinut, în sala festivă a palatului Prefecturii, o fru‑
12 Émile Zola (1840–1902), prozator francez, dramaturg, teoreticianul şi principalul expo‑
nent al naturalismului francez şi european şi un personaj important al liberalizării politice a 
Franţei.
13 Alexandru Borza (1887–1971), profesor universitar de botanică la Universitatea românească 
din Cluj (din 1919), întemeietor și director al Grădinii Botanice clujene, rector al universităţii 
clujene (1944–1945).
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moasă și interesantă conferinţă, vorbind despre „pădure”. Nouă, care trăim 
înconjuraţi de jur împrejur de păduri, acest titlu nu ni s‑ar părea deloc inte‑
resant, însă dl. conferenţiar ne‑a scos la iveală din ascunzișurile întunecate 
ale uriașei păduri, atâtea lucruri noi, încât cu drept cuvânt putem zice că, deși 
vara în fiecare zi ne desfătăm la umbra‑i răcoritoare, totuși nu o cunoaștem, 
nu o înţelegem. După ce dl. conferenţiar arată „stratele sociale” din care se 
compune „statul pădure” și făcând o comparaţie între locuitorii unui stat 
uman și stejarii, fagii, brazii etc. – locuitorii „statului pădure” – d‑sa ne arată 
că acești „tăcuţi locuitori” trăiesc într‑o armonie de nedescris, luptele poli‑
tice n‑au ce căuta printre acești cetăţeni seculari, care lupte în statele umane 
au ajuns la un așa de mare grad, încât fac, aproape, să se războiască frate cu 
frate. Arătându‑ne apoi și luptele pe care le poartă „statul pădure” cu dife‑
riţii ei dușmani și mai ales cu stepa – după om cel mai mare dușman al ei – 
care tinde mereu să‑și lărgească împărăţia sa pustie, dl. conferenţiar termină, 
rămânând asistenţa mișcată și mulţumită de multele noutăţi, până atunci 
încă nedezvăluite.

„Săptămâna”, Bistriţa, anul II, nr. 9, sâmbătă, 23 februarie 1929, p. 3.

30.
1929, februarie 27, Bistriţa. Articol de presă. „Gazeta Bistriţii” menţioneză conferinţa 
susţinută la Bistriţa de profesorul universitar Alexandru Borza în cadrul „Extensiunii 
universitare”.

Dl. Borza profesor la Universitate în Cluj,

Duminică în 17 februarie a ţinut în sala Prefecturii o frumoasă conferinţă, 
vorbind despre pădure. A arătat „stratele sociale” din care se compune „statul 
pădure” și făcând o comparaţie între locuitorii unui stat de oameni și ste‑
jarii, fagii, brazii etc. – locuitorii „statului pădure” – dl. profesor ne spune 
că acești „tăcuţi locuitori” trăiesc într‑o frumoasă armonie, luptele politice 
n‑au loc printre acești cetăţeni seculari, care lupte în statele oamenilor au 
ajuns la un așa de mare grad, încât fac aproape, să se războiască frate cu frate. 
Arătându‑ne și luptele pe care le poartă „statul pădure” cu mulţii ei dușmani 
și mai ales cu stepa – după om e cel mai mare dușman al ei – care mereu 
năzuiește să‑și lărgească împărăţia sa pustie. Asistenţa a rămas pe deplin 
mulţumită, fiindcă conferenţiarul în cuvinte mișcătoare ne‑a scos la iveală 
multe lucruri noi despre frumoasele noastre păduri.

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul IX, nr. 5, 27 februarie 1929, p. 5. 
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31.
1929, februarie 27, Bistriţa. Anunţ de presă. La rubrica „Știri și informaţiuni” 
se publică programul și titlurile conferinţelor susţinute la Bistriţa de profesorii 
„Extensiunii Universitare” din Cluj.

Extensiunea Universitară Cluj organizează

în Bistriţa următoarele Conferinţe: duminică, 3 martie: „Românii din 
Peninsula Balcanică”, prof[esor] Th[eodor] Capidan14; duminică, 10 martie: 
„Ce este literatura?”, prof[esor] N[icolae] Drăganu; duminică, 17 martie: „O 
călătorie în Țările Scandinave”, prof. C[onstantin] Marinescu. Conferinţele 
se vor ţine la orele 11 a.m. în sala mare a Palatului Prefecturii. Intrarea gratuită.

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul IX, nr. 5, 27 februarie 1929, p. 6.

32.
1929, martie 9, Bistriţa. Notă de presă. La rubrica „Știri din Bistriţa” se anunţă con‑
ferinţa profesorului Nicolae Drăganu cu titlul „Ce este literatura?” susţinută în cadrul 
„Extensiunii universitare”.

Extensiunea Universitară Cluj. În ziua de 10 martie a[nul] c[urent] 
orele 11, în sala de festivităţi a prefecturii, dl. profesor universitar N[icolae] 
Drăganu, va conferenţia asupra subiectului: „Ce este literatura?”.

„Săptămâna”, Bistriţa, anul II, nr. 11, sâmbătă, 9 martie 1929, p. 3.

33.
1929, martie 23, Bistriţa. Articol de presă. Se prezintă conferinţa despre cronica‑
rul Ioan Neculce susţinută de profesorul universitar dr. Nicolae Drăganu în cadrul 
„Extensiunii universitare”.

Conferinţa dlui prof[esor] univ[ersitar] Dr. N[icolae] Drăganu

Distinșii reprezentanţi ai Extensiunii universitare și profesori la 
Universitatea din Cluj au ţinut în iarna aceasta un ciclu de conferinţe în 
orașul nostru. Duminică, 10 martie, a conferenţiat în sala mare a Palatului 

14 Theodor Capidan (1879–1953), lingvist român preocupat în special cu studiul limbii 
meglenoromâne. A fost conferenţiar de dialecte transdanubiene la Universitatea din Cluj 
(1924–1937), ulterior profesor, decan și prodecan.
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administrativ dl. prof[esor] Dr. N[icolae] Drăganu despre cronicarul Ioan 
Neculce.

Ioan Neculce s‑a născut în 1672, ca fiu al lui Ienachi Neculce și al Catrinei 
Cantacuzino. Rămas orfan de amândoi părinţii a fost crescut de bunica sa de 
pe mamă, Visterniceasa Iordăchioaia, văduva lui Iordachi Vistiernicul. A stat 
patru ani în Muntenia de frica polonilor, care în 1868 au intrat în Moldova.

Sub domnia întâia a lui Antioh Cantemir e vătav de aprozi15, apoi vel‑agă16, 
iar sub domnia lui Dimitrie Cantemir e mare spătar și curând după aceea 
mare hatman. Când domnitorul a trecut de partea lui Petru cel Mare, Neculce 
și‑a urmat stăpânul, cu toate că a îndemnat pe Cantemir să nutrească de par‑
tea rușilor, că vor fi bătuţi.

După lupta de la Stănilești, în care într‑adevăr rușii au fost bătuţi de 
turci, Neculce cu alţi boieri au însoţit pe Vodă în Rusia. Aici a stat doi ani, 
după care trece în Polonia, unde a mai stat șapte ani. Întors în Moldova și 
căpătându‑și moșiile, ce i le‑a răpit boierul Lupu Costachi, ajunge mare vor‑
nic de Țara de sus, iar la urmă judecător la Iași. Moare către sfârșitul anu‑
lui 1745. A scris Letopiseţul ţării Moldovei de la Dabija V. V. până la dom‑
nia lui Ion Mavrocordat (1662–1743). N‑a fost om prea învăţat însă om cu 
judecată sănătoasă și patriot înfocat. Despre domnitor în general vorbește 
numai bine, cu dușmanii e iertător, necruţător se arată numai faţă de greci, pe 
care nu‑i poate ierta pentru răul, ce l‑a făcut ţărilor românești: „Când a vrea 
Dumnezeu să facă să nu fie rugină pe fier și turci în Țarigrad să nu fie și lupii 
să nu mănânce oile în lume, atunci poate nu vor fi nici greci în Moldova și în 
ţara muntenească”.

Înaintea cronicii se află 42 de tradiţii culese din popor, care conţin date 
despre vitejiile și faptele domnilor români și din care s‑au inspirat poeţii 
noștri mai târziu. Felul lui Neculce de a povesti e simplu, ușor și mișcător, 
ceea ce a făcut din el cel mai de seamă cronicar al nostru.

Conferinţa dlui Prof[esor] Drăganu a fost ascultată cu atenţie și cu un 
interes deosebit17.

„Săptămâna”, Bistriţa, anul II, nr. 13, sâmbătă, 23 martie 1929, p. 2.

15 Șeful aprozilor divanului, cel care se îngrijea de executarea hotărârilor divanului și intro‑
ducea pe împricinaţi la judecată. Funcţiona în subordinea marelui vistier și avea și sarcina de 
a strânge tributul și alte dări, din care i se atribuia o mică parte.
16 Mare dregător; atribuţiile au evoluat de la cele exclusiv militare la cele de poliţie/asigurarea 
liniștii și ordinii publice, cu atribuţii referitoare la controlul pieţelor, cârciumilor, prevenirea și 
stingerea incendiilor, poliţia moravurilor; avea în misiune și paza „Iașilor”.
17 Informaţii despre această conferinţă sunt relatate și în „Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul IX, 
nr. 7, 28 martie 1929, p. 2., vezi documentul următor. Am decis să păstrăm ambele relatări deoa‑
rece, pe de‑o parte, sunt diferite ca structură, iar pe de alta, ilustrează interesul presei pentru 
conferinţele profesorilor de la Cluj care erau veritabile evenimente în viaţa orașului Bistriţa.
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34.
1929, martie 28, Bistriţa. Articol presă. Se prezintă pe larg conferinţele susţinute în 
cadrul „Extensiunii universitare” de către profesorii universitari Nicolae Drăganu și 
Constantin Marinescu.

Bistriţa culturală
Conferinţele Extensiunii Universitare Cluj în Bistriţa

Duminică în 10 martie a.c. a avut loc în Bistriţa, sala mare a Prefecturii, 
conferinţa Dlui profesor Nicolae Drăganu de la Universitatea din Cluj des‑
pre cronicarul Ioan Neculce, iar duminică în 17 martie, dl. profesor universi‑
tar C[onstantin] Marinescu și‑a dezvoltat conferinţa sa despre „O călătorie 
în Țările Scandinave”, cu care se încheie ciclul de conferinţe ce Extensiunea 
Universitară Cluj a fixat pentru anul acesta în orașul Bistriţa.

Dl. profesor Nicolae Drăganu fiu al ţinutului nostru grăniceresc, unul din‑
tre cei mai apreciaţi cărturari ai Ardealului, cu care ne mândrim, și‑a dezvol‑
tat, în faţa unei asistenţe selecte, numeroase, conferinţa sa despre unul dintre 
cei mai însemnaţi cronicari ai Moldovei, Ioan Neculce.

Dl. Nicolae Drăganu, maestru al cuvântului și graiului românesc, ne arată 
cu date și izvoare bogate, scoase cu râvnă și muncă din cărţi vechi, prăfuite de 
vremuri, viaţa plină de zbucium a acestui cronicar moldovean.

În această conferinţă interesantă și instructivă ne descrie în amănunte 
viaţa acestui cronicar, care în „Letopiseţul Țării Moldovei” a scris una dintre 
cele mai admirabile pagini a istoriei Moldovei, pe care a iubit‑o fără seamăn 
și pentru care a pătimit atât de mult.

Silit de Turci să‑și părăsească ţara și să apuce drumul pribegiei, prin 
Polonia și Rusia, împreună cu „stăpânul” său Dimitrie Cantemir, domnul 
Moldovei, se întoarce, după ani de zbucium și surghiun, iarăși în Moldova lui 
iubită, această ţară fără noroc.

În cronica sa, bazată pe izvoare scrise și tradiţii, precum și pe fapte văzute 
de el însuși, Ioan Neculce are cuvinte de laudă despre domnii Moldovei și 
dispreţ și ură faţă de dușmanii ţării, cu deosebire faţă de greci, pe care nu‑i 
poate ierta.

La finea conferinţei dl. profesor Drăganu ne arată prin câteva exemple 
limba dulce, poporală, precum și stilul plastic, neartificial al acestui vestit 
cronicar moldovean.

Dl. profesor universitar C[onstantin] Marinescu, cunoscut publicului bis‑
triţean încă din anul trecut ca un abil și distins conferenţiar ne‑a transpus cu 
conferinţa sa ultimă din 17 martie a.c., „O călătorie în Țările Scandinave” prin 
ţările nordice ale Europei: Danemarca, Norvegia și Suedia.
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Distinsul conferenţiar ne arată cu o bogăţie de exemple, într‑o aleasă limbă 
românească, gradul de cultură și civilizaţie, spiritul de ordine și disciplină ce 
caracterizează pe aceste popoare de la nord, plimbându‑ne cu vraja darului 
său oratoric „peste ţări și mări” în mijlocul acestor popoare spre a le cunoaște 
în toate manifestaţiile vieţii lor: culturale, artistice, religioase, economice etc.

Extensiunea Universitară Cluj contribuie astfel cu conferinţele sale anu‑
ale la cultivarea și luminarea poporului nostru și la unitatea sufletească a 
neamului.

Bistriţa românească arată deosebit interes acestor conferinţe, se prezintă 
în mare număr la acestea și ascultă cu drag pe valoroșii reprezentanţi ai 
Extensiunii Universitare Cluj, dorindu‑i cât mai des în mijlocul său.

Dl. Emil Domide, directorul liceului „Al[exandru] Odobescu”, organizato‑
rul priceput, însufleţit al acestor conferinţe în Bistriţa, se năzuiește, la rândul 
său, să primească cu toată căldura și afabilitatea pe acești distinși conferenţi‑
ari, reprezentanţi vrednici ai culturii românești.

M. L.

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul IX, nr. 7, 28 martie 1929, p. 2.

35.
1929, aprilie 13, Bistriţa. Articol de presă. Se prezintă conferinţa susţinută în cadrul 
„Extensiunii universitare” de către profesorul Constantin Marinescu despre Țările 
Nordice.

Conferinţele extensiunii universitare

Ultima conferinţă din seria de conferinţe a extensiunii universitare, ce a 
avut loc Duminică 17 martie a.c. a fost ţinută de distinsul savant istoric dl. 
profesor Marinescu de la Universitatea din Cluj, atât de apreciat în apus pen‑
tru recentele sale lucrări publicate în limba spaniolă.

După un mic rezumat istoric, care motivează pentru ce prin ţările scan‑
dinavice înţelege – afară de Suedia și Norvegia – și pe Dania (Danemarca) și 
Finlanda, dl. profesor ne preumblă – fără niciun risc zice d‑sa – prin capita‑
lele susnumitelor ţări, accentuând asupra peisajului nordic, deosebit de cel 
sudic european, asupra tristeţii – mării lăptoase și mohorâte – Balticei, în 
care insula Rügen e singura notă veselă, prin coloraţiunea ei sudică, datorită 
stâncilor de granit roșu, sclipitoare în razele soarelui.

Trecând la Copenhaga, insistă asupra disproporţiei ce există între popula‑
ţia capitalei – ca număr – și restul Danemarcei; 700.000 locuitori ai capitalei, 
faţă de 8 milioane a întregii ţări.
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Insistă asupra curăţeniei orașului, a lipsei de praf, a îmbrăcămintei curate 
a locuitorilor, a înfăţișării lor de veselie, de sănătate, și‑n special a priveliștii 
înflorite, ce te‑nconjoară; trăgând concluzia că Copenhaga e desigur, cea mai 
curată din toate strălucitele capitalele ale Europei, unde poţi respira aerul cel 
mai curat și – adaug eu – cel mai sănătos din punct de vedere fizic și moral.

Trecând la Oslo (Cristiania) face cam aceleași observaţii, adăugând 
că podoaba florilor – la care nu te‑ai putea aștepta în regiunea nordică – 
înveselește chiar gările și ce‑i mai curios, spitalele, făcând din aceste adăpos‑
turi de suferinţă adevărate cuiburi de sănătate.

Insistă asupra stăruinţei de muncă, dezvoltării cooperaţiei, îngrijirii de 
înfrumuseţare și asupra frumuseţilor naturale, care le oferă fiordurile din 
Norvegia.

Dl. Profesor Marinescu accentuează asupra cooperaţiei folosită nu numai 
în comerţ și industrie, exploatare de păduri etc., ci și în crearea muzeelor de 
artă și îmbogăţirii lor.

Trecând la Stockholm, capitala Suediei, vorbește de palatul regal, de mor‑
mântul în marmură verde al lui Carol al XII‑lea, regele adorat, aproape zeifi‑
cat, care a frământat aproape toată Europa prin temeritatea lui și despre care 
avem și noi românii amintiri; și despre Bernadotte (Charles), devenit rege 
al Suediei sub numele de Carol al XIV‑lea în 1818. Mormântul acestui rege 
vanitos este o imitaţie a mormântului lui Napoleon cel Mare – de la Dôme 
des Invalides – deasupra sarcofagului nu stă însă scris niciun nume.

Ceva cu totul important e Muzeul etnografic sau mai bine zis o Suedie 
în miniatură, creată artificial într‑o insulă din faţa Stockholm‑ului, numit 
Skansen. 

Vorbește de asemenea de oarecare asemănări în costum, broderii și ţesă‑
turi, cu costumele și ţesăturile românești, explicând această asemănare prin 
sorgintea comună, lăsată de goţi.

Vorbește de preocuparea socială în artă și literatură, aducând ca exemplu 
pe Bjørnson18 (norvegian) și pe Ibsen19 (suedez) (sic!).

În general, popoarele scandinavice sunt superioare celorlalte popoare 
europene prin importanţa ce o dau muncii și culturii socio‑morale.

O dovadă izbitoare e, că deasupra penitenciarelor fâlfâie steagul alb. 
Cinstea e o virtute practicată cu dragoste în ţările scandinavice.

Am dedus dar, că aceste popoare scandinave au toate același așezământ 
naţional, trainic întemeiat pe virtuţile sufletești.

Totul respiră: conștiinţă, ordine, curăţenie trupească și sufletească; din 
18 Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910), poet, prozator, dramaturg, ziarist și om politic norve‑
gian laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1903).
19 Henrik Ibsen (1828–1906), dramaturg și poet norvegian. Printre lucrările sale cele mai 
importante se numără: Brand, Peer Gynt, Un dușman al poporului, O casă de păpuși.
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care s‑a născut dragostea de cooperaţie, de ajutor mutual – lucru pe care noi 
românii aproape nu‑l putem înţelege.

Din toate cele auzite, am înţeles, că undeva departe – pe coastele fiordu‑
rilor – trăiește un neam ales și nobil. Acolo pare că totul, freamătul brădetu‑
lui, adierea florilor sau murmurul apei îţi șoptește: „Nu numai pentru tine, ci 
pentru toţi asemenea ţie!”.

De ce n‑am urmări și noi acest ideal creștinesc?!

Claudia D. Zaharie

„Săptămâna”, Bistriţa, anul II, nr. 16, sâmbătă, 13 apr[ilie] 1929, p. 16.

36.
1940, mai 5, Bistriţa. Articol de presă. Se prezintă conferinţa susţinută în cadrul 
„Extensiunii universitare” de profesorul universitar G[eorge] Sofronie despre 
„Semnificaţia și actualitatea „Crucii Roșii” și umanizarea războiului”.

Activitatea despărţământului „Astra” din Bistriţa
Conferinţa dlui prof[esor] univ[ersitar] Dr. G[eorge] Sofronie20, 

secretar al F[rontului] R[enașterii] N[aţionale] pentru Ținutul Someș

Sub auspiciile despărţământului central judeţean al asociaţiei „Astra” 
din localitate, dl. prof[esor] univ[ersitar] Dr. G[eorge] Sofronie, secretar al 
F[rontului] R[enașterii] N[aţionale] pentru categoria intelectuali ai ţinutului 
Someș, delegat al Extensiunii universitare din Cluj, a ţinut deunăzi – în sala 
festivă a Prefecturii – o interesantă conferinţă, vorbind despre „Semnificaţia 
și actualitatea convenţiei „Crucii Roșii” și umanizarea războiului”.

A luat parte un numeros și select public.
Dl. Ioan Pavel fost inspector școlar, președintele despărţământului central 

judeţean al Asociaţiei „Astra” din localitate, a adresat distinsului conferen‑
ţiar un călduros cuvânt de bun sosit.

Dl. prof[esor] univ[ersitar] Dr. G[eorge] Sofronie, după ce a mulţu‑
mit dlui Ioan Pavel, pentru cuvintele elogioase rostite, a intrat in subiectul 
conferinţei.

Între problemele de o vie actualitate – a spus d‑sa – și care preocupă cu 
deosebire cărturărimea este și aceea a „Crucii Roșii”.

20 George Sofronie (1901–1961), avocat, jurist, deputat în Parlamentul României. Profesor la 
catedra de Drept internaţional public a Universităţii din Cluj (1934–1946), profesor de Drept 
internaţional public la Academia de înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti 
(1946–1948) și la Academia de Studii Economice (1952–1961).
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În împrejurările de azi, geneza, dezvoltarea și organizarea acestui orga‑
nism inter‑etatist21, care este „Crucea Roșie”, sunt vrednice de a fi cunoscute.

Făcând istoricul evoluţiei ideii de umanitate, d‑sa a înfăţișat un sumbru 
tablou al vremurilor îndepărtate, arătând practicile seculare, barbare, din 
cursul bătăliilor, când prizonierii, răniţi sau nu, erau pur și simpla masacraţi.

Principiile caritabile ale religiei creștine, care începeau să pătrundă tot 
mai mult în conștiinţa omenirii, au atenuat treptat aceste practici primitive, 
masacrarea prizonierilor schimbându‑se în sclavajul acestora. Îngrijirea și 
tratamentul răniţilor și bolnavilor pe câmpul de luptă, care înainte erau lăsaţi 
fără apărare și fără niciun ajutor, apar mult mai târziu, mai întâi prin organi‑
zarea „Serviciilor de sănătate”, înfiinţate sub Napoleon al III‑lea22, și atașate 
diferitelor unităţi militare, și ele destul de înapoiate, căci în cadrul lor bărbie‑
rii serveau drept chirurgi.

„Serviciile de sănătate” au progresat mereu. Sub influenţa atâtor cărţi de 
valoare, ca ale lui Hugo23 și Dickens24, se crease o atmosferă care a contribuit 
mult la îmblânzirea spiritului omenesc.

A luat apoi fiinţă „Crucea Roșie” prin convenţia din 22 august 1864 
din Geneva, având semnal distinctiv care‑i poartă numele și care repre‑
zintă emblema cantonului Geneva, drept omagiu leagănului ei de origine. 
Promotorul convenţiei de la Geneva, prin care toate organele de ajutorare ale 
răniţilor sunt declarate neutre și inviolabile, este Henri Dunaut25, ale cărui 
cărţi revelatoare și renumite – „Un souvenir de Solferino” și „Fraternité et 
charité internationales en temps de guerre” – au făcut epocă, găsind o deose‑
bită preţuire și o extraordinară răspândire.

Un mare număr de state și‑au însușit aceste concepţii generoase, înteme‑
ind organizaţia „Crucii Roșii” în formă de societăţi naţionale, care au fost 
perfecţionate tot mai mult, până când au ajuns să aibă cele necesare și un 
personal complet, compus din medici, infirmieri, brancardieri și duhovnici.

21 Supra‑statal; organism internaţional, la care aderă un număr nedefinit de state.
22 Charles‑Louis‑Napoléon Bonaparte (1808–1873), primul președinte al celei de a Doua 
Republici Franceze, ulterior, al doilea împărat al francezilor, sub numele de Napoleon al III‑
lea.
23 Victor‑Marie Hugo (1802–1885), poet, dramaturg și romancier francez reprezentant al 
curentului literar romantic. Printre operele sale cele mai cunoscute se numără Mizerabilii 
(1882) și Notre-Dame de Paris (1831).
24 Charles John Huffam Dickens (1812–1870), scriitor englez reprezentativ pentru realismul 
secolului al XIX‑lea. Printre operele sale se numără: Marile speranţe, Aventurile lui Oliver Twist, 
David Copperfield ș.a.
25 Henry Dunant (1828–1910), om de afaceri elveţian. A fondat în 1862 „Comitetul interna‑
ţional al asociaţiilor de ajutorare pentru îngrijirea răniţilor” care din 1876 a purtat numele 
de „Comitetul internaţional al Crucii Roșii”. În 1901 a fost primul laureat al premiului Nobel 
pentru pace împreună cu Frèdéric Passy.
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Societatea naţională a „Crucii Roșii” din România s‑a înfiinţat la 7 iunie 
1876.

În timp de pace „Crucea Roșie” dă ajutoare în caz de calamităţi, slujind 
ca organizaţii de binefacere și de alinare a durerilor celor greu încercaţi de 
soartă.

În vremurile de aspră verificare și dârză reculegere de acum, ideea „Crucii 
Roșii” reprezintă un stindard salvator, constituind un imbold de apropiere 
între popoare.

Ocupându‑se de problema umanizării războiului a spus că războiul este 
prin definiţie inuman, deci ar trebui mai degrabă să se vorbească de supri‑
marea lui. Cum realităţile dovedesc că acest lucru este cu neputinţă, a relevat 
concepţia lui Fichte26 și a lui Hegel27, după care războiul este cu atât mai 
uman, cu cât este mai crud, prin faptul că el este astfel de mai scurtă durată.

A accentuat în continuare asupra măsurilor internaţionale prin care s‑au 
îmblânzit mijloacele de rezolvare a diferendelor dintre state, împuţinându‑se 
războaiele, prin prohibirea mijloacelor abuzive ale războiului și o reglemen‑
tare potrivită în calea recurgerii la violenţe.

A vorbit apoi despre conferinţa de pace de la Haga, de Societatea Naţiunilor, 
instituţie ale cărei principii călăuzitoare sunt în esenţă creștine, inspirate și 
din faimoasa cărticică a lui Kant28 intitulată „Zum ewigen Frieden” („Spre 
pacea eternă”), care au raţiunea de a recomanda și impune proceduri pacifice, 
prin care să se tranșeze conflictele dintre popoare, fapte care din păcate n‑au 
putut fi îndeplinite până în prezent.

Conferinţa a fost ascultată cu mult interes, iar conferenţiarul răsplătit cu 
îndelungate și furtunoase aplauze.

Dl. Ioan Pavel, președintele despărţământului local al „Astrei”, a mulţu‑
mit călduros dlui prof[esor] univ[ersitar] Dr. G[eorge] Sofronie, pentru fru‑
moasa conferinţă ţinută.

„Năzuinţa”, Bistriţa, anul III, nr. 75, 5 mai 1940, p. 3.

26 Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), filosof german cunoscut ca părinte al idealismului ger‑
man și ca urmaș al lui Kant.
27 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), filosof german, reprezentantul principal al 
idealismului în filosofia secolului al XIX‑lea.
28 Immanuel Kant (1724–1804), filosof german, unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi 
ai iluminismului din Germania, fondator al idealismului critic.
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37.
1940, mai 12, Bistriţa. Articol de presă. Se prezintă conferinţa susţinută în cadrul 
„Extensiunii universitare” de către profesorul universitar Aurelian Ionașcu.

Conferinţa dlui prof[esor] univ[ersitar]  
Dr. A[urelian] Ionașcu29 ţinută la Bistriţa

Sub auspiciile despărţământului central judeţean al asociaţiei „Astra” din 
localitate, dl. prof[esor] univ[ersitar] Dr. Aurelian Ionașcu a conferenţiat 
deunăzi despre „Bărbatul cap al familiei”.

Conferinţa s‑a ţinut la ora 12, în sala festivă a Prefecturii jud[eţului] 
Năsăud, în faţa unui numeros public.

Dl. Ioan Pavel, fost inspector școlar, președintele despărţământului, 
luând cuvântul, a salutat călduros prezenţa dlui prof[esor] univ[ersitar] 
Dr. A[urelian] Ionașcu, ca delegat al Extensiunii universitare clujene, spu‑
nând că d‑sa va inaugura ciclul de conferinţe pe care despărţământul local 
al „Astrei” a hotărât să‑l ţină în acest oraș. Și‑a exprimat satisfacţia de a 
vedea că F.R.N.30 – dl. prof[esor] univ[ersitar] Dr. A[urelian] Ionașcu fiind 
președintele acestuia pentru jud[eţul] Năsăud – colaborează cu bătrâna aso‑
ciaţie „Astra”, pentru luminarea poporului.

Și F.R.N. și „Astra” – a spus dl. Pavel – urmăresc atingerea aceleiași ţinte: 
realizarea unei depline solidarităţi naţionale, înălţarea sufletească a neamu‑
lui, ridicarea lui economică și financiară, întărirea ideii naţionale, care ne‑a 
dat România Mare și care ne poate asigura păstrarea patrimoniului dobândit 
prin jertfe de veacuri.

Dl. prof[esor] univ[ersitar] Dr. Aurelian Ionașcu a mulţumit dlui Ioan 
Pavel, președintele despărţământului „Astra”, pentru cuvintele elogioase 
rostite la adresa sa, promiţând despărţământului „Astra” tot concursul, în 
vederea înfăptuirii idealului acestei puternice și tradiţionale asociaţii.

Intrând în subiectul conferinţei, dl. prof[esor] univ[ersitar] Dr. A[urelian] 
Ionașcu a spus că la 7 noiembrie 1939, când s‑au împlinit 75 de ani de la pro‑
mulgarea vechiului cod civil, a fost promulgat noul cod civil „Regele Carol al 
II‑lea”. Făcând o incursiune în trecutul legislaţiei noastre, a relevat situaţia 
de odinioară, declarând apoi că unificarea legislativă prezintă pentru noi o 
covârșitoare importanţă, atât din punct de vedere juridic, cât și naţional.

Spiritul de justiţie – a apus d‑sa – trebuie să fie același pretutindeni, el nu 
trebuie să despartă pe fiii aceleiași ţări, ci să‑i unească.
29 Aurelian Ionașcu (1903–1990), jurist, profesor universitar la catedra de Drept civil a 
Facultăţii de Drept din Cluj (1934–1973). Opera sa cuprinde numeroase studii, cursuri univer‑
sitare, monografii de drept civil românesc şi drept privat comparat.
30 Frontul Renașterii Naţionale (1938–1940); partidul unic creat de Carol al II‑lea.



94 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

Unificarea legislativă realizează o perfectă coeziune naţională.
Noul cod civil „Regele Carol al II‑lea” marchează o însemnată etapă în 

evoluţia legislaţiei noastre, scoţând în relief importanţa familiei și reglemen‑
tând raporturile dintre soţ și soţie, cât și copii.

În legiuirea din Vechiul Regat un principiu dominant al raporturilor din‑
tre soţ și soţie era „incapacitatea femeii măritate”, în virtutea căruia femeia 
nu putea face niciun act juridic, ci trebuia reprezentată prin soţul ei, nu putea 
face comerţ și nici ocupa vreo slujbă fără autorizaţia lui.

Pentru a asigura o unitate menajului, acest principiu a încetat de a mai fi 
în 1932, fiind suprimat, datorită dlui Valer Pop, pe atunci ministru al justiţiei. 
Noul cod civil a menţinut aceasta, fapt prin care – cinste nouă – el este cu 
totul superior codului elveţian și celui german.

Alt principiu dominant al raporturilor dintre soţ și soţie a fost „puterea 
maritală”. Noul cod civil suprimă această putere, fiind considerată o concep‑
ţie retrogradă și aduce o inovaţie.

Se recunoaște anume că în asociaţia conjugală trebuie să existe un șef, 
înlocuind vechea „șefie” printr‑o noţiune nouă, aceea de „cap al familiei”.

În temeiul calităţii de „cap al familiei” care se conferă bărbatului, acesta 
departe de a avea dreptul de comandament și guvernământ asupra femeii, el 
poate da numai directive morale menajului, coordonând sforţările comune 
ale soţilor și pronunţând soluţii în cazuri de neînţelegere. El mai are dreptul 
de a alege locuinţa familiei, însă acest drept nu este absolut, fiindcă ar putea 
fi exercitat fără bună credinţă, în mod abuziv.

Femeia are îndatorirea de a purta apoi, tot timpul căsătoriei, numele băr‑
batului. Excepţiile se admit numai atunci când soţia este o figură reprezenta‑
tivă, fiind literată, artistă etc.

Noul cod civil proclamă prin urmare egalitatea de sexe, dând prioritate 
bărbatului.

Din noţiunea de „cap al familiei”, care este bine conturată, decurg însă nu 
numai drepturi, ci – ca un revers al medaliei – și obligaţii.

În sarcina bărbatului cade, în primul rând, îndatorirea de a întreţine 
familia.

Pot exista firește și convenţii, când femeia are avere proprie, pe care o 
administrează singură, poate exista de asemenea regimul comunităţii de 
avere. În ambele cazuri însă bărbatul poate folosi veniturile rezultate de pe 
urma acestei averi pentru nevoile familiei, cu condiţia ca în cazul desfacerii 
căsătoriei să le restituie soţiei.

În ce privește puterea părintească, bărbatul are dreptul – prin autoritatea 
puterii paterne – de corecţie asupra copiilor, de educare, veghere și suprave‑
ghere asupra lor.

Aceste atribute pot natural să fie atenuate prin convenţii. Vorbind despre 
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Codul napoleonian, adoptat odinioară în Vechiul Regat, și comparându‑l cu 
noul Cod civil regele Carol al II‑lea, a arătat marea superioritate a celui din 
urmă, care prevede organizarea familiei pe temeiuri solide, proclamând prin‑
cipiul egalităţii de sexe, dând familiei prin noţiunea de „cap al familiei” o 
unitate de direcţie și de acţiune.

Vremurile de azi schimbându‑se mult faţă de cele de ieri, femeia dove‑
dită în fapt egală bărbatului, nu putea rămâne în drept inferioară bărbatului. 
Împlinirea acestui fapt, prin noul cod civil, constituie un eveniment crucial 
în evoluţia feministă.

Conferenţiarul, ascultat cu mult interes, a fost la sfârșit răsplătit cu înde‑
lungi și furtunoase aplauze.

Dl. Ioan Pavel, președintele despărţământului „Astra” din Bistriţa, a mul‑
ţumit călduros dlui prof[esor] univ[ersitar] Dr. A[urelian] Ionașcu, pentru 
frumoasa conferinţă.

Ioan Goga

„Năzuinţa”, Bistriţa, anul III, nr. 76, 12 mai 1940, p. 3.

38.
1940, iunie 2, Bistriţa. Articol de presă. Se prezintă conferinţa susţinută în cadrul 
„Extensiunii universitare”, la Năsăud, de către profesorul universitar dr. Aurelian 
Ionașcu.

Conferinţa dlui prof[esor] univ[ersitar]  
Dr. Aurelian Ionașcu ţinută la Năsăud

La invitaţia despărţământului Astrei, Extensiunea universitară din Cluj a 
organizat un ciclu de conferinţe la Bistriţa și Năsăud.

După conferinţa de la Bistriţa, dl. prof[esor] univ[ersitar] dr. Aurelian 
Ionașcu, însoţit de dnii Dr. Cornel Pop, secretar al F.R.N. pentru judeţul 
Năsăud și Ioan Goga, ziarist, s‑a deplasat cu mașina la Năsăud, unde – în 
faţa liceului grăniceresc „George Coșbuc” – a fost întâmpinat de dl. Aurel 
Șorobetea, directorul liceului, care i‑a urat un călduros bun venit, condu‑
cându‑l apoi în aula liceului, ticsită de public. 

Dl. prof[esor] Iuliu Moisil, președintele despărţământului „Astra” din 
Năsăud, după prezentarea dlui prof[esor] univ[eristar] Dr. Aurelian Ionașcu 
ca delegat al Extensiunii universitare, a indicat subiectul juridic al conferin‑
ţei și anume: „Logodna, căsătoria și divorţul”, dând acestor trei legăminte o 
plastică definiţie literară, spunând că logodna înfăţișează cele mai plăcute 
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clipe din viaţa omului, căsătoria reprezentând un act de seriozitate al vieţii, 
iar divorţul rezultatul fatal uneori al dezamăgirilor.

Dl. prof[esor] univ[ersitar] Dr. Aurelian Ionașcu după ce a mulţumit dlui 
prof[esor] Iuliu Moisil, pentru înţelegerea și bunăvoinţa arătată faţă de ciclul 
de conferinţe organizate de Extensiunea universitară clujeană, în urma acor‑
dului intervenit între aceasta și despărţământul „Astra” din bătrâna cetate 
culturală a Năsăudului, ciclu pe care îl inaugurează d‑sa, a spus că există o 
identitate de ideal între aceste două instituţii culturale, ideal al cărui înfăptu‑
ire îl urmăresc deopotrivă.

Intrând în subiectul conferinţei, d‑sa a precizat că după noua Constituţie, 
la 7 noiembrie 1939, a fost promulgat noul Cod civil și noul Cod de procedură 
civilă „Regele Carol al II‑lea”.

Unificarea legislativă realizată a fost necesară, atât din punct de vedere 
juridic, cât și naţional, ea fiind menită să imprime vieţii românești o unitate 
sufletească.

Rostul legilor este să unească și nu să despartă pe cetăţenii aceleiași ţări.
Noul Cod civil dă o deosebită atenţie problemelor în legătură cu familia, a 

căror aspecte le reglementează, potrivit spiritului vremii.
Logodna este pentru jurist o promisiune reciprocă de căsătorie. Ea nu 

constituie un contract și nu este o obligaţie juridică.
Legiuitorul civil, ca și cel canonic de altădată, dă o deplină libertate de 

voinţă, neumbrită de nicio influenţă străină, tinerilor care urmează să se 
căsătorească. Totul atârnă de consimţământul amândorura.

Logodna este o etapă necesară în evoluţia legăturilor dintre tineri, care le 
dă timp să se cunoască înaintea căsătoriei, aceasta fiind cel mai important act 
din viaţa fiecăruia.

De pe urma logodnei rezultă obligaţia morală a căsătoriei.
Ea nu se poate desface fără justificare, fără un temei bine stabilit, altfel 

poate da loc la procese pentru desdăunare de toate prejudiciile materiale și 
morale suferite. Aceasta fiindcă, pe de‑o parte, bărbatul poate ca în vederea 
căsătoriei să‑și înstrăineze bunuri, să‑și modifice mijloacele de câștig ale exis‑
tenţei, iar femeia pe de altă parte își stabilește, prin ruperea logodnei, o repu‑
taţie nu tocmai favorabilă, creându‑și o atmosferă morală greoaie.

Legiuirea transilvăneană a influenţat simţitor pe noul legiuitor, care s‑a 
inspirat din ea.

În trecutul legislativ, Codul Calimach prevedea că tinerii logodiţi sunt 
obligaţi a se căsători în decurs de 2 până în 4 ani.

Căsătoria din punct de vedere juridic este o instituţie juridică, un statut 
legal. 

S‑a spus că actul căsătoriei este un contract, altul fiind doar obiectul.
Doctrina canonică precizează că este un acord de voinţă și o taină religioasă. 
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Aceasta este evident o formulă laică, plină de adevăr. Și acest mare adevăr a 
determinat pe legiuitor, în 1938, să proclame obligaţia benedicţiunii religioase.

În sentimentul popular domină puternic acest adevăr, căci tinerii care au 
trecut pe la ofiţerul stării civile simt în conștiinţa lor o lipsă adeseori chinui‑
toare până nu trec și prin faţa altarului.

În 1866, când am avut prima Constituţie, aceasta prevedea obligaţia bene‑
dicţiunii religioase, codul civil însă nu. 

În anul 1923 această contradicţie a încetat, prin triumful textului codului 
civil.

În 1938 s‑a prevăzut obligaţia benedicţiunii religioase.
S‑a ivit apoi iarăși o contradicţie. 
Există o necesitate a sufletului, de ordin juridic, pe de‑o parte, și nevoile de 

ordin practic al oamenilor, pe de altă parte.
Acestea trebuiesc împăcate, prin căutarea modalităţilor cele mai potrivite. 
Căsătoria implică și drepturi și datorii.
Între căsătoriţi există obligaţia ajutorului material, al sprijinului moral și 

al credinţei.
Exercitarea „puterii maritale” a fost înlocuită în noul cod civil printr‑o 

noţiune nouă, aceea de „cap al familiei”. 
Codul napoleonian, în vigoare odinioară, prevedea că femeia trebuie să 

dea ascultare bărbatului, iar bărbatul să acorde protecţie femeii.
Noul cod civil proclamă o deplină egalitate a sexelor.
În virtutea căsătoriei, capul familiei imprimă o directivă morală menaju‑

lui, coordonează eforturile comune.
Divorţul este considerat ca un accident, o catastrofă, un rău necesar.
Rostul căsătoriei logodnicii îl văd într‑un fel, cei căsătoriţi în alt fel.
Faptul că divorţul este legitim sau nu a pasionat în mare măsură opinia 

publică din Franţa pe la mijlocul secolului trecut.
Divorţul este cunoscut în aproape toate ţările. În Italia căsătoria este 

reglementată de normele dreptului bisericesc.
Motive puternice, care nu mai permit continuarea căsătoriei, duc la divorţ. 

Se impun desigur remedii, pentru ca divorţul să nu devină o soluţie la care 
oricine poate recurge oricum.

Noţiunile de „injurii grave” și „cruzimi” cuprind toate cauzele posibile ale 
divorţului. Dacă acestea, prin noul cod civil, au deschis un drum liber divor‑
ţului, procedura – în schimb – este șicanatoare și greoaie. Aici se resimte lipsa 
de influenţă a codului transilvănean.

La 15 Septembrie intră în vigoare noul cod civil.
Dacă logodna este cât se poate de bine reglementată în noul cod civil, în ce 

privește căsătoria, legiuitorul n‑a știut sau probabil n‑a avut curajul de a intro‑
duce obligaţia benedicţiunii religioase, profund necesară, căci căsătoria nu 
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este numai un acord de voinţă, ci și o taină religioasă, ceea ce trebuie tradus în 
fapt, fiind un deziderat important, mai mult o recomandare constituţională.

Căsătoria trebuie întărită și moralizată și astfel divorţul va fi stăvilit în 
mare măsură.

Problemele de eugenie de asemenea n‑au fost îmbrăţișate în noul cod civil, 
ceea ce constituie o mare lacună, deși nu lipseau legiuirile din care legiuitorul 
să se poată inspira, cum sunt cele scandinave și americane.

Impozitele pe celibatari sunt necesare și binevenite.
Regimul renașterii naţionale își face un punct de program din protejarea 

și întărirea familiei sănătoase, din organizarea ei temeinică, ea fiind chezășia 
tăriei unei naţiuni, ea asigurând coeziunea trebuincioasă.

Conferenţiarul a fost ascultat ca mult interes și la urmă răsplătit cu înde‑
lungi și furtunoase aplauze.

Dl. prof[esor] Iuliu Moisil, președintele despărţământului „Astrei” din 
Năsăud, a mulţumit călduros dlui prof[esor] univ[ersitar] Dr. A[urelian] 
Ionașcu, pentru interesanta‑i conferinţă.

Ca încheiere, dl. prof[esor] univ[ersitar] Dr. Aurelian Ionașcu a anun‑
ţat pentru duminicile următoare conferinţele dlor: Prof[esor] univ[ersitar] 
Victor Stanciu31, fost ministru, de la Facultatea de Știinţe, prof[esor] 
univ[ersitar] Dr. Ioan Minea, de la Facultatea de Medicină, și prof[esor] 
univ[ersitar] George Sofronie, de la Facultatea de Drept, toţi delegaţi ai 
Extensiunii universitare din Cluj.

Cu trenul de seară, dl. prof[esor] univ[ersitar] Dr. Aurelian Ionașcu s‑a 
înapoiat la Cluj.

Ioan Goga

„Năzuinţa”, Bistriţa, anul III, nr. 79, 2 iunie 1940, p. 2. 

31 Victor Stanciu (1884–?), doctor în știinţe naturale, profesor titular de Mineralogie Generală, 
director al Institutului de Mineralogie la Universitatea din Cluj.



IV.  
DE LA NĂSĂUD LA CLUJ: INTELECTUALI 

NĂSĂUDENI LA UNIVERSITATE

IV.1. Nicolae Drăganu – profesor și rector al Universităţii românești din 
Cluj

39.
1919, martie 15, Năsăud. Proces-verbal. Document din ședinţa Comisiei administra‑
toare a fondurilor grănicerești năsăudene referitor la numirea lui Nicolae Drăganu în 
funcţia de comisar al Directoratului Suprem de învăţământ din Cluj.

Nr. 65/78.105–1919. Rescriptul Consiliului Dirigent Român privitor la 
numirea profesorului Dr. Nicolae Drăganu de comisar pe lângă Directoratul 
Suprem de învăţământ din Cluj1.

Se referează rescriptul Consiliului Dirigent Român, Resortul Cultelor și al 
Instrucţiunii publice, nr. 676–1919, prin care aduce la cunoștinţa Comisiunii 
administratoare, că a numit pe profesorul dr. Nicolae Drăganu comisar 
pe lângă Directoratul Suprem de studii din Cluj. În consecinţă recearcă2 
Comisiunea administratoare să ia măsurile cuvenite pentru suplinirea sus‑
numitului în cursul anului școlar curent atât la catedră, cât și în postul de 
director substitut.

În legătură cu cele de sus se referează scrisoarea lui Dr. Nicolae Drăganu, 
în care cere să i se dea concediu începând din 1 martie 1919 și după ce va tre‑
bui să stea în Cluj, iar familia sa nu poate locui în cvartirul3 ce i se cuvine 
conform seriei cvartirelor se roagă să se pună la dispoziţia familiei sale cvar‑
tirul directorial ori să i se dea bani de cvartir.

În fine se referează scrisoarea lui Dr. Nicolae Drăganu nr. 106–1919, prin 

1 Instituţie de coordonare a învăţământului din Transilvania, cu sediul la Cluj, în a cărei 
competenţă era inclus și gimnaziul năsăudean.
2 Solicită.
3 Gazdă, chirie; aici, cu sensul de locuinţă repartizată de autorităţi. 
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care comunică că în urma instrucţiunilor primite de la Consiliul Dirigent 
Român, Resortul Cultelor și al Instrucţiunii Publice în 10 martie a.c. a plecat 
la Cluj, totodată comunică și dispoziţiile luate în privinţa suplinirii sale.

ad. 2
Rescriptul Consiliului Dirigent Român privitor la numirea profesorului 

Dr. Nicolae Drăganu de comisar pe lângă Directoratul Suprem de Învăţământ 
din Cluj se ia spre știre, numitului profesor Comisiunea îi încuviinţează con‑
cediu până la sfârșitul anului școlar 1918/1919. Totodată în vederea motive‑
lor invocate în cererea sa până la altă dispoziţie îi votează ca bani de cvartir 
suma anuală de 650 cor[oane], începând din 1 martie 1919 fiind obligat a 
preda cvartirul său actual esmisului4 Oficiului administrativ al Fondurilor. 
În fine, conducerea afacerilor de director la liceul din loc, Comisiunea o încre‑
dinţează profesorului Emil Domide5, care va îndeplini aceste agende în mod 
interimar în calitate de substitut. 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, 

registru inventar 94, filele 12–13.

40.
1925, noiembrie 15, Bistriţa. Articol de presă. Profesorul universitar Nicolae Drăganu 
analizează situaţia învăţământul secundar din Transilvania după Primul Război 
Mondial.

Consideraţiuni asupra examenului de bacalaureat

Examenul de bacalaureat s‑a dovedit necesar. Nivelul învăţământului 
secundar a scăzut foarte mult pe urma războiului, a împrejurărilor grele care 
au urmat după aceasta, a recrutării de profesori improvizaţi, slab pregătiţi 
ori îmbătrâniţi. Învăţământul secundar, în halul în care se găsește, nu mai 
corespunde menirii sale de a‑și pregăti cea mai mare parte a elevilor pentru 
cursul universitar.

De vină sunt și elevii și profesorii și organele superioare, statul însuși.
Elevilor le place munca cât mai puţină. Profesorii care nu și‑au făcut dato‑

ria deplin, vremile stăpânite de un spirit anarhic, i‑au făcut să nu lucreze 
cât trebuie. Școlile n‑au în tot locul profesori bine pregătiţi și mai ales 
4 Delegat; cel împuternicit cu o misiune/delegare oficială din partea autorităţilor statului.
5 Emil Domide (1867–1936), profesor, director. Profesor (1890–1923) și director interimar la 
gimnaziul din Năsăud (1903–1918; 1919–1921), primul director și profesor al nou înfiinţatului 
liceu românesc din Bistriţa (1923) „Alexandru Odobescu”.
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corespunzător plătiţi. Pentru ca să poată trăi, mulţi sunt nevoiţi să se încarce 
cu ore suplimentare ori să umble după alte afaceri.

Examenul de bacalaureat menit să facă operaţia vindecătoare în învăţă‑
mântul secundar s‑a introdus cam în grabă. Regulamentul s‑a comunicat 
școlilor târziu, iar elevii n‑au putut fi pregătiţi în școală în vederea examenu‑
lui. Prin sârguinţă particulară se pot repara numai o seamă de lacune; unele 
rămân ireparabile fără conducerea profesorului. Iar aceste lacune la elevii din 
clasa a VIII‑a a anului trecut au fost foarte numeroase. Din pricina schimbă‑
rilor continue a programelor, în ţinuturile alipite unele materii nu s‑au făcut 
sau s‑au făcut numai în parte. Aproape în majoritatea școlilor nu s‑au făcut 

Nicolae Drăganu (1884–1939), sursa SJANBN, Colecţia de fotografii.
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repetiţiile necesare pentru asimilarea cunoștinţelor. Numărul orelor de curs 
s‑a redus, s‑a redus însuși anul școlar, dar cantitatea materiei cerute de regu‑
lament pentru examen a rămas cea veche, ca și programele analitice și manu‑
alele. Din pricina lipsei de profesori, uneori s‑au făcut suplinirile de oameni 
necalificaţi ori calificaţi pentru alte materii.

Între astfel de împrejurări rezultatul examenului, în amândouă sesiunile, 
nu putea să fie decât dezastruos. Actuala serie de candidaţi sunt deci victimele 
unui concurs de împrejurări, care observate la timp, pot fi înlăturate cu înce‑
tul. Fără îndoială, rezultatul nesatisfăcător din sesiunile ţinute până acum 
vor trezi la datorie pe mulţi dintre profesori și pe și mai mulţi dintre elevi, 
dar răul nu se va vindeca definitiv decât atunci când școlile vor avea profesori 
bine pregătiţi, cu câte o singură catedră (de la care nu se vor putea detașa cu 
prea mare ușurinţă, lăsând suplinitori incapabili), fără ore suplimentare, bine 
controlaţi și mai ales bine plătiţi. Când profesorul este chinuit mereu de grija 
zilei de mâine, el n‑are nici timpul nici liniștea sufletească necesară pentru 
pregătirea lecţiilor așa cum trebuie. Școala rămâne fără suflet și rezultatul 
nu poate fi decât acel care s‑a văzut. În clasele superioare, firește, vor fi puși 
numai profesorii cei mai aleși și vor fi îndemnaţi să urmărească și pregătirea 
particulară a elevilor (prin lectură particulară și activitate extrașcolară).

N[icolae] Drăganu, prof[esor] univ[ersitar]
(„Societatea de mâine”) 

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul V, nr. 22, 15 noiembrie 1925, p. 2.

41.
1931, septembrie 26, Bistriţa. Articol de presă. Relatare despre numirea lui Nicolae 
Drăganu în funcţia de rector al Universităţii din Cluj.

O distincţie meritată

Săptămâna trecută s‑a făcut instalarea dlui profesor Nicolae Drăganu, ca 
rector al Universităţii din Cluj. Alegerea d‑sale în fruntea Universităţii este o 
distincţie meritată dată unui om ce n‑a avut altă deviză în viaţă decât munca 
și n‑a cunoscut altă patimă decât știinţa. Atât ca elev de școală, cât și ca stu‑
dent, cât și ca profesor la liceul din Năsăud, a fost pilda de conștiinciozitate în 
îndeplinirea datoriei și de râvnă de a fi la înălţimea chemării sale.

Prin această muncă neobosită s‑a ridicat până la treapta de profesor uni‑
versitar, recunoscut încă de adversarii noștri unguri. În această calitate este 
o mândrie a Universităţii din Cluj, iar prin scrierile de specialitate în studiul 
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limbii române, numele d‑sale a intrat în șirul marilor învăţaţi ai lumii. Ca 
rector are să continue aceeași muncă, aceeași atragere faţă de instituţia pe 
care o servește și aceeași stimă faţă de colegi, calităţi pe care le‑a dovedit și 
până acum.

Dl prof[esor] Nicolae Drăganu este fiu al judeţului nostru, din comuna 
Zagra, de lângă Năsăud. Ne bucurăm de această înaltă și meritată distincţie, 
cinste ce se răsfrânge și asupra ţinutului nostru și îi dorim sănătate și realiza‑
rea dorinţelor d‑sale.

„Săptămâna”, Bistriţa, anul IV, nr. 178, 26 septembrie 1931, pp. 1–2.

42.
1939, iunie 11, Bistriţa. Articol de presă. Se aduce la cunoștinţa cititorilor alegerea lui 
Nicolae Drăganu ca membru al Academiei Române.

Profesorul
N[icolae] Drăganu

ales membru al Academiei Române

Cu adâncă satisfacţie și legitimă mândrie împărtășim vestea că „Țara 
Năsăudului” are fericirea de a fi reprezentată, printr‑unul din străluciţii ei fii, 
în incinta celui mai înalt așezământ de cultură al ţării. Academia Română, 
în sesiunea începută la 15 mai a.c. a ales printre membrii ei activi pe dl. 
prof[esor] Dr. Nicolae Drăganu, prorectorul Universităţii din Cluj. Fericiţi că 
ni se îmbie acest prilej vom încerca să schiţăm, în câteva linii sumare, viaţa și 
activitatea profesorului N[icolae] Drăganu.

S‑a născut la 18 februarie 1884 în comuna Zagra, judeţul Năsăud, unde a 
urmat și cursurile primare. Trece apoi la liceul „George Coșbuc” din Năsăud6 

6 Liceul din Năsăud a fost înfiinţat la 4 octombrie 1863. De‑a lungul timpului a avut diverse 
denumiri: Gimnaziul românesc greco‑catolic (1863–1871); Gimnaziul public superior româ‑
nesc greco‑catolic (1871–1873) – în urma dobândirii dreptului de publicitate (organizarea 
examenului de maturitate/bacalaureat și recunoașterea lor de către stat); Gimnaziul supe‑
rior român greco‑catolic (1873–1892); Gimnaziul superior românesc fundaţional (1892–
1919); Liceul român grăniceresc (1919–1922); Liceul român grăniceresc „George Coșbuc” 
(1922–1940). Pentru mai multe detalii a se vedea, Virgil Șotropa, Dr. Nicolae Drăganu, Istoria 
școalelor năsăudene scrisă cu prilejul jubileului de 50 de ani de existenţă (1863–1913) a gimnaziu-
lui superior fundaţional din Năsăud, Năsăud/Naszód, 1913; Lazăr Ureche, Fondurile grănicerești 
năsăudene (1851–1918), Cluj‑Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2001; Monografia 
Colegiului Naţional „George Coșbuc” din Năsăud la 150 de ani de istorie (1863–2013), Cluj‑
Napoca, Napoca‑Star, 2013; Aurelia Dan, Școlile grănicerești năsăudene (1851–1918), Cluj‑
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, cap. 5, Instrucţia școlară la Gimnaziul din Năsăud, 
pp. 191–258; Gheorghe Pleș, Școlile Năsăudului 1638–2015, Vol. I, Cluj‑Napoca, Napoca‑Star, 
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și apoi la Universitatea din Budapesta, unde‑și susţine, cu remarcabil succes, 
teza de doctorat. După terminarea studiilor este numit profesor la liceul pe 
care‑l absolvise, în slujba căruia însă nu putea rămâne prea mult, întrucât 
locuri de înaltă răspundere își așteptau bărbatul competent. Când, după eve‑
nimentele ce‑au urmat războiului celui mare, Ardealul avea să se facă stăpân 
pe Instituţiile lui de seamă, organizarea Universităţii Daciei Superioare în 
spirit românesc, avea să fie încredinţată lui Nicolae Drăganu.

De aici înainte calea îi era deschisă. Este ales de mai multe ori Decan 
al Facultăţii de Litere, odată Rector, iar din anul 19357 până în prezent 
Prorector al Universităţii.

Întotdeauna s‑a dovedit a fi un organizator și un cârmuitor de o cinste și 
dreptate care răspândeau în jur fiorii celei mai sincere admiraţii. Aceste cali‑
tăţi au fost remarcate și în cei patru ani de gospodărire exemplară a Clujului 
românesc, în calitate de primar al municipiului8.

Dar, în afară de această activitate desfășurată pe tărâm naţional și social, 
D‑sa se mai poate mândri cu o bogată și serioasă activitate știinţifică. Toate 
studiile ieșite din laboratorul minţii D‑sale sunt caracterizate de o precizie și 
claritate care fac dovada celei mai evidente erudiţii a autorului lor. E de ajuns 
să amintim în această privinţă monumentala lucrare a D‑ Sale, de aproape 
700 de pagini, intitulată: „Românii în veacurile IX‑XIV pe baza toponimiei și 
onomasticei”, prin care a izbutit să dea cel mai categoric răspuns miorlăituri‑
lor revizioniste ale nemângâiaţilor tirani de peste Tisa.

Fără îndoială că nu poate fi privită cu indiferenţă nici atitudinea ce și‑a 
manifestat‑o faţă de studenţime. Și n‑o putem uita mai ales noi, cărora ne 
este dat să‑i stăm în preajmă. Suntem adânci convinși că nimeni n‑a plecat 
din cabinetul D‑sale, fără să poarte cu el o vorbă caldă, un sfat părintesc ori 
un îndemn călăuzitor. Și ușa le este deschisă tuturor. Fiu de învăţător nevoiaș 
– așa cum au fost toţi învăţătorii români în timpul dominaţiei austro‑ungare 
de tristă pomenire – învăţat din copilărie cu greutăţi de tot felul, știe acum să 
simtă, ca nimeni altul, durerea ce i se mărturisește. Iar din șirurile studenţi‑
mii se desprind încă atâtea neajunsuri care‑și așteaptă de multe ori cel puţin 
un cuvânt de alinare. Ne‑a dat atâtea dovezi de atenţie și părintească grijă, 
încât e peste putinţă ca studenţimea clujeană – și îndeosebi cea scoborâtoare 
din Țara Năsăudului – să nu‑și exprime, odată cu neţărmuritul ei devotament 

2015, cap. 10, Colegiul Naţional „George Coșbuc” din Năsăud, pp. 243–381; Vol. II, Cluj‑Napoca, 
Napoca‑Star, 2017, cap. Dimensiunea academică a Gimnaziului/Liceului grăniceresc „George 
Coșbuc” din Năsăud, pp. 347.
7 Informaţie incorectă în text. Nicolae Drăganu a fost prorector al Universităţii din Cluj 
între anii 1932–1939, vezi „Anuarele Universităţii Regele Ferdinand I din Cluj” din perioada 
1932–1939.
8 Nicolae Drăganu a fost primar al Clujului în perioada 18 noiembrie 1933–1 ianuarie 1938.
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și hotărâta convingere că va avea în Domnia Sa și de‑acum înainte pe sfătui‑
torul blând și binevoitor în toate greutăţile ce i se ivesc la fiecare pas.

Se vor tipări, știm, multe pagini elogioase la adresa noului membru al 
Academiei Române. Nutrim însă convingerea că acest cuvânt, ce răsună 
din Țara Năsăudului, va izbuti să răscolească puţin împărăţia amintirilor 
aceluia care acum intră în șirul nemuritorilor. În momentul acestei înalte 
recunoașteri e bine să afle că freamătă de bucurie, în primul rând, plaiurile 
graniţei, în întinsul cărora i‑a fost hărăzit să se nască.

Și acum Domnule Profesor, urându‑vă viaţă lungă și fericită, „Fiii lui 
Marte de pe Valea Rodnei”, Vă mărturisesc sentimentul celei mai adânci 
recunoștinţe pentru prilejul ce le‑aţi dat, de a se simţi mai mândri azi decât 
altădată [subliniere în text, n.n.].

Octavian A. Scridon9

„Năzuinţa”, Bistriţa, anul II, nr. 28, 11 iunie 1939, pp. 2–3.

43.
1939, iunie 18, Bistriţa. Articol de presă. Relatare despre sărbătorirea lui Nicolae 
Drăganu la Năsăud, cu ocazia alegerii ca membru corespondent al Academiei Române.

Însufleţita sărbătorire a dlui prof. univ. Dr. 
N[icolae] Drăganu la Năsăud

Pentru a sărbători faptul alegerii dlui Dr. Nicolae Drăganu ca membru al 
Academiei Române, intelectualii orașului nostru, în care D‑sa a făcut școala 
primară și secundară, plus 13 ani de profesorat la liceul „G[eorge] Coșbuc”, 
sub conducerea dlui Aurel Șorobetea, directorul liceului, s‑au întrunit într‑o 
măreaţă adunare pentru a exprima omagiile cuvenite distinsului fiu al 
Graniţei năsăudene, născut în com[una] Zagra.

O agapă a fost organizată în sala de gimnastică a liceului, la care au partici‑
pat dnii: Dr. Nicolae Drăganu, strălucit filolog și profesor univ[ersitar] la Cluj, 
sărbătorit; profesor pens[ionar] Iuliu Moisil; Ion Șerban prefect pens[ionar]; 
Virgil Șotropa, fost profesor al dlui Dr. Nicolae Drăganu; Dr. Teofil Tanco 
preș[edintele] „Băncii Aurora”; Leon Bancu, director; Aurel Șorobetea 
dir[ectorul] Liceului; Vicar Ștefan Buzilă; prot[opop] G. Bichigeanu; pr[eot] 
Iacob Chitul; Dr. Ion Luca, notar public; Dr. Teofil Tanco, avocat; Dr. Nicolae 

9 Octavian A. Scridon (1917–1984), publicist, profesor la Năsăud, Feldru, Sângeorz‑Băi. A 
fost deţinut între anii 1952–1954 pentru colaborarea la publicaţia apărută în perioada domniei 
lui Carol II, „Năzuinţa” (Bistriţa), între anii 1938–1940.
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Pop, av[ocat]; Traian Anton, Ștefan Rebreanu, Emil Mărcușiu prof[esori]; 
A. Poporăscu prof[esor]; E. Raţiu; Mihail Lipan; V. D. Oniga; Emil Păcurariu; 
Emil Ștefănuţiu; Vasile Olteanu; G. Georgescu; Alexandru Ionel; Leonida 
Câmpeanu, ing[iner]; Victor Fătu, dir[ector] gimn[azial] industrial băieţi; 
Lazăr Ștefan, Iuliu Oprea, dir[ectorii] șc[olii] primare; Dumitru Nacu, 
av[ocat]; Vasile Moisil, pretor pens[ionar]; Pr[eot] Prof[esor] Ion Bunea; 
ing[iner] Barbu Niculescu; Protoiereu P. Spânu‑Coșna; Iacob Majorean; 
Aurel Mihăese; Seucea Sever ș.a.

Dl. director A[urel] Șorobetea, distinsul director al liceului, deschizând 
seria cuvântărilor elogioase, subliniază mândria graniţei și în special a 
școlilor năsăudene provocată de alegerea ca membru al Academiei Române 
a ilustrului profesor și savant, fiul comunei Zagra, Dr. Nic[olae] Drăganu, 
narând câteva crâmpeie din viaţa de elev la liceu și apoi profesor timp de 13 
ani în localitate. Subliniază bogata activitate știinţifică, clădită pe un temei 
solid, care a asigurat plina ascensiune a prof[esorului] N[icolae] Drăganu, 
insistând în special asupra laturii filologice.

Dl. Dr. Teofil Tanco medic, preș[edintele] cons[iliului] de administraţie al 
băncii „Aurora”, vorbește despre personalitatea celebră a sărbătoritului, care 
este membru în consiliul de administraţie al băncii și care a ajuns admirabila 
situaţie de astăzi, numai graţie muncii intense și rodnice pe care a depus‑o 
pentru promovarea știinţei și literaturii române.

Dl. Prof[esor] Emil Mărcușiu, fost coleg în profesorat cu dl. Dr. N[icolae] 
Drăganu, evocă câteva întâmplări interesante și hazlii din cele trecute vremi 
accentuând atitudinea serioasă și impunătoare pe care a avut‑o sărbătoritul 
totdeauna.

Dl. Protoiereu P. Spânu reamintește legăturile prietenești între D‑sa și 
sărbătorit în timpul când urmau la liceul nostru cursurile claselor V‑VIII, 
propunând ca tineretul să aibă în Dr. N[icolae] Drăganu un exemplu vrednic 
de urmat în munca în care trebuie să o presteze pe ogorul neamului. Țara 
Năsăudului este mândră de această personalitate.

Dl. Dr. Teofil Tanco jun[ior] avocat, în numele tineretului caracterizează 
calitatea cea mai proeminentă a sărbătoritului: Modestia. D‑sa este de o pro‑
bitate rară, cu autoritate morală excepţională și putere de muncă exemplară.

Dl. Dumitru Nacu, av[ocat], elogiază pe ilustrul său profesor evidenţi‑
ind mândria Năsăudului, că a dat Academiei Române un strălucit membru 
activ. Cununa laurilor, ca un act de dreptate împlinită și demnitate meritată, 
i‑a fost recent așezată ca un soare strălucitor pe capul care a produs opere 
știinţifice și literare bogate și unice în viaţa neamului.

Dl. Alexandru Ionel, prof[esor] la Șc[oala] Normală de băieţi, ca fost stu‑
dent la Facultatea de Litere și Filosofie de sub conducerea dlui Dr. N[icolae] 
Drăganu, remarcă autoritatea D‑sale în conducerea Universităţii din Cluj 
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și binevoitoarea atitudine faţă de studenţi care‑l numesc „părintele lor”. Își 
exprimă dorinţa de a veni în fruntea Graniţei timp de 2–3 ani, pentru a‑i da 
altă viaţă.

Dl. Dr. N[icolae] Drăganu, primit cu frenetice aplauze, răspunde tuturor, 
exprimându‑și marea mulţumire că se află în renumitul Năsăud, în care s‑a 
format și și‑a creat toate drumurile strălucite de viitor. Evocă momente mai 
însemnate din viaţa celor 22 ani petrecuţi în localitate și greutăţile pe care 
le‑a întâmpinat pentru suportarea cheltuielilor de întreţinere la liceu și apoi 
la Universitate. Serbarea s‑a terminat la 1 noaptea.

I. C.

„Năzuinţa”, Bistriţa, anul II, nr. 29, 18 iunie 1939, p. 3.

44.
1939, iulie 2, Bistriţa. Articol de presă. Relatare despre banchetul organizat de către 
intelectualii năsăudeni din Cluj cu ocazia alegerii lui Nicolae Drăganu ca membru 
corespondent al Academiei Române.

O manifestaţie grănicerească la Cluj

Duminică, 18 iunie a.c., ora 9 seara, năsăudenii, care locuiesc în Cluj, 
au sărbătorit printr‑un frumos banchet în saloanele Automobil‑Clubului 
Regal Român, alegerea Domnului Prof[esor] Nicolae Drăganu ca membru 
al Academiei Române, fapt relevat de noi într‑unul din numerele trecute ale 
gazetei.

Din numeroșii participanţi desprindem câteva nume mai cunoscute nouă: 
Ilustrul sărbătorit cu întreaga familie; Rev[erendisimul] canonic Dr. Tit 
Mălai10; Păr[intele] Ilie Dăianu11‑ care, deși nu este grănicer, a ţinut ca prin 
prezenţa D‑sale să‑și arate marea dragoste ce‑o poartă acestui ţinut glorios; 
Prof[esor] univ[ersitar] Vasile Meruţiu12; Prof[esor] univ[ersitar] Aurelian 
10 Titus Mălai (1893–1978), preot, canonic de Cluj‑Gherla, vicar al Rodnei (1928–1933) și pro‑
topop al Bucureștiului. Deputat din partea blocului electoral „Uniunea Naţională” în parla‑
mentul României (1931–1932). Refugiat la București (1940–1944), condamnat și întemniţat la 
Capul Midia (1950–1954) și cu domiciliul forţat (1954–1956).
11 Ilie/Elie Dăianu (1868–1956), teolog, preot greco‑catolic, istoric. A fost unul dintre cei 9 
membri ai Comitetului Executiv al Consiliului Naţional Român din Cluj, fiind delegat la 
Marea Adunare Naţională de la 1 decembrie 1918 ca reprezentant al protopopiatului greco‑
catolic. După 1918 a devenit președinte al Comisiei Monumentelor Istorice, secţia pentru 
Transilvania.
12 Vasile Meruţiu (1881–1943), profesor, doctor în știinţe naturale. Profesor la gimnaziul gră‑
niceresc năsăudean, iar din 1919 profesor la Universitatea din Cluj. A fost fondatorul Secţiei de 
geografie a Facultăţii de Știinţe de la Universitatea Daciei Superioare. 
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Ionașcu; Conf[erenţiar] univ[ersitar] Sever Pop13; Ing[iner] Alex[andru] 
Buia14; Prof[esor] Dionisiu Maior15; Emil Sângeorzan16; Dr. Cornel Anca; 
Dr. Chifor; Fam[ilia] Suciu; Prof. Alex[exandru] Tohăneanu17; Emil Boșca‑
Mălin18, publicist și alţii mulţi ale căror nume ne scapă, precum și un frumos 
număr de studenţi și tineret din graniţă.

Banchetul a început cu imnul Liceului grăniceresc din Năsăud, cântat de 
întreaga asistenţă.

La șampanie au toastat: Rev[erendisimul] canonic Dr. Tit Mălai; 
Prof[esor] univ[ersitar] Aurelian Ionașcu; Conf[erenţiar] univ[ersitar] 
Sever Pop; Dr. Cornel Anca de la Primăria municipiului; Emil Sângeorzan, 
secretarul Căminului „Avram Iancu” și în sfârșit, cuvântul tineretului uni‑
versitar din Graniţă a fost rostit de studentul Octavian A. Scridon de la 
Facultatea de Litere.

Tuturor le‑a răspuns, vădit mișcat, ilustrul sărbătorit, încredinţându‑i că 
în toate împrejurările vieţii nu și‑a făcut decât datoria pe care simţea că o 
are faţă de Neamul, în sânul căruia s‑a născut. Amintește apoi că tot ce are 
și la ce a izbutit să ajungă, datorește Liceului „George Coșbuc” și Fondurilor 
grănicerești, pentru ai căror ctitori va avea întotdeauna numai sentimente de 
admiraţie și sinceră recunoștinţă.

De remarcat este faptul că, la propunerea dlui prof. Aurelian Ionașcu, s‑a 
luat iniţiativa organizării la Cluj a unui cerc al Năsăudenilor, în felul cer‑
cului Ieșenilor din București și al Brașovenilor din Cluj. Propunerea a fost 
întâmpinată cu un ropot de aplauze. A fost propus ca președinte dl. Prorector 
Nicolae Drăganu care a promis că în cel mai scurt timp va adresa un apel 
tuturor Năsăudenilor din Cluj pentru a participa la adunarea generală de 
13 Sever Pop (1901–1961), profesor universitar la Cluj, Cernăuţi, București și Universitatea 
Catolică din Louvain. După specializarea în geografie lingvistică la Paris a fost cooptat în 
colectivul de cercetare al Muzeului Limbii Române din Cluj. 
14 Alexandru Buia (1911–1964), botanist, profesor universitar la Institutul Agronomic din 
Craiova. A publicat în colaborare cu Iuliu Prodan, Flora mică ilustrată a României și a colaborat 
la tratatul Flora României.
15 Dionisiu Maior (1893–1978), profesor și preot. Director la Școala pedagogică din Năsăud și 
Liceul „Sf. Vasile” din Blaj. A colaborat la publicaţii pedagogice naţionale și locale.
16 Emil Sângeorzan (1900–1972), jurist, ziarist, administrator al căminului „Avram Iancu” 
aparţinând Universităţii din Cluj. 
17 Alexandru Tohăneanu (1907–1988), profesor universitar, critic de artă, pedagog. Profesor 
la Școala Pedagogică din Năsăud în perioada interbelică. A activat la Institutul de Arte 
Plastice „Nicolae Grigorescu” în calitate de conferenţiar universitar, apoi profesor universitar 
la Institutul Pedagogic din București și la Institutul Central de Perfecţionare a Personalului 
Didactic. Este autor de cursuri universitare, studii si articole. 
18 Emil Boșca‑Mălin (1913–1976), ziarist, lingvist, jurist și om politic. A fost redactor la „Curentul” 
și „Tribuna” și colaborator la „Ardealul Juridic”. Fruntaș al Partidului Naţional Țărănesc a fost 
numit de Iuliu Maniu șef al propagandei și al presei Partidului Naţional Țărănesc. Condamnat 
în anul 1946 la muncă silnică pe viaţă a fost încarcerat în perioada 1952–1964.
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constituire. În felul acesta și grănicerii din Cluj se vor năzui, ca prin toată 
puterea lor, să contribuie la propășirea acestui colţ de ţară încununat cu laurii 
atâtor biruinţe.

Frumoasa manifestaţie grănicerească a continuat apoi, într‑o plăcută 
atmosferă familiară, până târziu după miezul nopţii.

Meritul iniţiativei rămâne domnului Emil Sângeorzan, căruia – în urma 
deplinei reușite – grănicerii îi exprimă cele mai călduroase felicitări.

Spectator

„Năzuinţa”, Bistriţa, anul II, nr. 31, 2 iulie 1939, p. 4.

45.
1939, decembrie <sine dato>, Cluj. Necrolog. Necrologul lui Nicolae Drăganu.

Rectorul și senatul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj
cu adâncă durere anunţă încetarea din viaţă, în noaptea de 17 

spre 18 decembrie 1939 a distinsului și neuitatului profesor
NICOLAE DRĂGANU

Prorectorul Universităţii, decanul Facultăţii de Litere, titularul cate‑
drei de Limba și Literatura română veche, membru activ al Academiei 
Române, președinte al Extensiunii Universitare și al Oficiului de Editură al 
Universităţii, membru al Comitetului central și președinte al Secţiei literare 
a Asociaţiei „Astra”, membru al Comitetului de lectură al Teatrului Naţional 
din Cluj, al Societăţii „Agru”19 și în directoriul fondului Șuluţean (Blaj).

Fost: Rector al Universităţii, Președinte al Comisiei interimare a Munici‑
piului Cluj (1934–1937), membru al Comisiunii pentru organizarea Universi‑
tăţii din Cluj, delegat al Ministerului Cultelor și Artelor la Uniunea Muzeului 
Ardelean, comisar ministerial pe lângă Directoratul Regional al Învăţămân‑
tului secundar din Cluj, directorul cursurilor pentru pregătirea de profesori, 
președinte al Comisiei Căminurilor, al Comisiei Bibliotecii Universităţii, 
director de studii și disciplină la Căminul „Casa Învăţătorilor” etc.

Decorat cu „Coroana României” în gradul de Mare Ofiţer și Comandor, 
„Steaua României” în gradul de Comandor, Ofiţer al „Ordinului Ferdinand”, 
Ofiţer al „Legiunii de Onoare”, „Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I”, 
„Răsplata muncii pentru 25 de ani în serviciul Statului”, „Răsplata muncii 
pentru construcţii școlare clasa I”, „Crucea de aur pentru merit” (poloneză), 
„Ordinul Leul Alb în gradul de Comandor” (cehoslovac) etc.
19 Asociaţia Generală a Românilor Uniţi înfiinţată de mitropolitul Vasile Suciu în anul 1929.
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Înmormântarea va avea loc miercuri, 20 decembrie 1939, în Cimitirul 
Central din Cluj. Serviciul religios se va oficia la orele 1430 în vestibulul 
Universităţii, unde rămășiţele pământești ale defunctului vor fi depuse luni, 
18 decembrie 1939, orele 18.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 12, fila 26.

Necrologul lui Nicolae Drăganu, sursa Muzeul de Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai.
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46.
1940, ianuarie 28, Bistriţa. Articol de presă. Relatare despre suferinţa, decesul și 
înmormântarea lui Nicolae Drăganu.

Rânduri târzii pentru Nicolae Drăganu

A trecut abia o jumătate de an de când în paginile acestei gazete se făcea, 
sub aceiași semnătură, elogiul profesorului Nicolae Drăganu, cu prilejul ale‑
gerii sale printre membrii activi ai Academiei Române. Graniţa l‑a sărbătorit 
atunci în Zagra, satul său natal, l‑a sărbătorit în Năsăudul începuturilor sale 
și l‑a sărbătorit la Cluj, prin grănicerii de aici, în Clujul strădaniilor sale, în 
Clujul renumelui său. Cine și‑ar fi putut închipui atunci că nu va trece anul 
și aceiași tovarăși, care‑l cunoșteau și îl preţuiau, aveau să întovărășească, pe 
ultimul drum, pe cel mai sârguincios, pe cel mai modest, dar și pe cel mai 
ilustru dintre ei.

Rândurile acestea ar fi trebuit să apară în paginile gazetei noastre cu mult 
înainte. Să ni se ierte însă această întârziere. Groaznica întâmplare a venit 
atât de pe neașteptate, când nimeni nu s‑ar fi putut gândi măcar la ea, încât 
în suflet nu ne‑a rămas nimic ordonat și luminos, afară doar de întrebarea pe 
care însuși marele dispărut și‑a pus‑o pe patul ultimelor sale suferinţe.

Dar îngăduiţi‑ne să povestim faptele, pe cât va fi cu putinţă, în ordinea 
desfășurării lor. Credem, și nimeni nu ne va putea zdruncina credinţa aceasta, 
că Nicolae Drăganu merită un popas în paginile „Năzuinţei” năsăudene. Îl 
merită, poate, mai mult decât alţii, pentru că, așa cum se exprima anul tre‑
cut Păr[intele] canonic Mălai, el era expresia cea mai credincioasă a acelei 
nobleţe și mândrii grănicerești.

În toamnă, prin octombrie, când ne‑am întors din vacanţă, la Decanatul 
Facultăţii de Litere ne întâmpină un anunţ: dl. Decan N[icolae] Drăganu, 
fiind în concediu, își va începe cursurile abia după o lună. Vă puteţi închipui 
cu câtă nerăbdare așteptam noi, elevii lui, ziua aceea. Nu știam însă că profe‑
sorului nostru nu‑i va fii îngăduit să ne ţină decât trei lecţii.

Îmi stăruie în minte și azi sfârșitul ultimei lecţii ţinută în 4 decembrie a 
anului trecut. Parcă‑l văd acum, adunându‑și notiţele care–1 ajutau la expu‑
nerea ce ne‑o făcea, se tot uita în sală printre noi. Noi dintr‑un capăt de bancă 
îl urmăream, ca întotdeauna cu privirile însetate. Și nu știu poate a fost o ilu‑
zie, dar parcă și‑a odihnit o clipă ochii într‑ai mei. Mă cunoștea și‑mi vorbise 
întotdeauna cu părintească grijă și ar fi vrut poate să citesc din vreun îndemn 
spre muncă fără preget, spre munca cinstită al cărei slujitor devotat a fost 
până în ultima clipă a vieţii sale. Și‑a luat apoi servieta, mereu plină, uitându‑
se cu insistenţă din nou printre noi și cu pasul lui domol a plecat. Și plecat 
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a fost. Nu l‑am mai văzut de atunci, decât cu mâinile pe piept, pe catafalcul 
de la intrarea în Universitate. Chiar de a doua zi a intrat în clinică, unde n‑a 
stat decât două săptămâni și de unde nu s‑a mai întors. Dar nici acolo el nu 
s‑a știut bucura de liniște și odihnă, pentru că pentru el munca nu era o temă 
retorică: era simfonia existenţei lui. Când unul dintre profesori, găsindu‑l 
studiind și făcându‑și notiţe l‑a îndemnat să lase la o parte, pentru câtăva 
vreme, orice efort, Profesorul Drăganu a dat un răspuns atât de semnificativ: 
Nu pot! Iată exprimată aici o severă concepţie de viaţă: să nu poţi vieţui o 
clipă fără să‑ţi dai contribuţia ta de muncă și efort. Învinsul muncii, sclavul 
ei – iată ce a fost Nicolae Drăganu.

În clipa în care simţea că sfârșitul e aproape a întrebat cu toată deznădej‑
dea pe care o pot exprima cuvintele, pe sora care‑l îngrijea: soră, pentru ce 
trebuie să mor?

Era exteriorizarea nedumeririi lui în faţa unei hotărâri nedrepte. Era 
revolta, dacă se poate spune astfel, a unui nerevoltat. Nu putea înţelege de 
ce va trebui să nu se mai poată întoarce la preocupările care‑l pasionau, la 
Decanat unde‑l așteptau îngrămădite lucrările curente, în sălile de cursuri 
unde‑l așteptau înfriguraţi de dorul expunerilor sale, studenţii lui dragi. În 
urma unei vieţi dăruită din plin altora – și în primul rând muncii – profesorul 
Drăganu nu putea înţelege de ce nu‑i este dat să‑și poată rosti – ca și cei‑
lalţi membri, într‑o ședinţă solemnă – discursul său de recepţie sub măreaţa 
cupolă, de glorie și supremă recunoaștere, a Academiei Române. E un caz 
rar în analele acestei Instituţiuni, ca un membru al ei să nu‑și poată rosti 
Cuvântul de primire. De remarcat e faptul că ultimul membru al Academiei, 
îngenunchiat în pragul gloriei sale, a fost tot un ardelean: Augustin Bunea20. 
Destinul l‑a urmărit și pe Drăganu și fără zgomot – cum de altfel discret și 
liniștit a trecut prin viaţă – într‑o seară de iarnă friguroasă, sufletul lui bun 
într‑o fâlfâire nevăzută, și‑a luat zborul spre câmpiile de azur ale Eternităţii.

*

Înmormântarea a înmănuncheat în jurul catafalcului său tot ce a avut 
Clujul românesc și Graniţa sa scumpă mai de preţ. Nenumăratele coroane 
exteriorizau stima și iubirea de care s‑a bucurat. Desprind dintre ele pe cea: a 
Academiei Române, a dlui ministru Silviu Dragomir21, a Decanatului Facultăţii 
de Litere, a Rectoratului, a Liceului din Năsăud, o superbă coroană depusă 

20 Augustin Bunea (1857–1909), istoric, cleric și teolog greco‑catolic român. A fost membru 
titular al Academiei Române, publicând numeroase lucrări de istorie bisericească.
21 Silviu Dragomir (1888–1962), istoric, teolog, om politic, membru titular al Academiei 
Române. Profesor la catedra de istoria popoarelor din sud‑estul Europei la Facultatea de Litere 
și Filosofie de la Universitatea din Cluj (1919–1949).
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de Păr[intele] canonic Dr. Tit Mălai, în numele instituţiilor grănicerești, a 
studenţilor de limba și literatura română, a „Agrului”, una poloneză și altele 
nenumărate.

Slujba religioasă a fost pontificată de I. P. S. Dr. Iuliu Hossu, episcopul 
român unit al Clujului, înconjurat de canonicii episcopiei și un canonic repre‑
zentant al I. P. S. S. Dr. Alex. Nicolescu, Mitropolitul Blajului.

Din selecta asistenţă desprindem: P. S. S. Nicolae Colan, episcopul orto‑
dox al Clujului; d‑nii Silviu Dragomir, ministrul minorităţilor; Dr. Coriolan 
Tătaru, rezident regal; Dr. Victor Hodor, secretarul general al Rezidenţei; 
Dr. Bornemisa, primarul Clujului; Fl[orian] Ștefănescu Goangă22, recto‑
rul Universităţii, înconjurat de întreg corpul profesoral; Prof. Alex[andru] 
Lapedatu23, fost președinte al Academiei Comerciale etc. etc., precum și o 
masă impresionantă de studenţi.

A impresionat, cât se poate de plăcut, prezenţa in corpore a reprezentanţi‑
lor Năsăudului. Prieteni unii, alţii elevi ai defunctului au ţinut să‑i aducă la 
căpătâi întreagă jalea plaiurilor, leagăn a copilăriei sale, despre care spunea: 
„Aici mă simt acasă la mine”. Desprind și din acest grup: Prof[esor] Iuliu 
Moisil; Dr. Leon Scridon [senior], fost prefect; Dr. I. Șerban; Vasile Moisil, 
pretor pensionat; Prof[esor] Emil Mărcușiu; Leon Bancu, directorul băncii 
„Aurora”; Dr. Teofil Tanco, medic; Ianul, comandantul Legiunii de străjeri 
Năsăud; Conferenţiar Dr. Victor Motogna și alţi mulţi năsăudeni ce locuiesc 
în Cluj.

După cuvântul înduioșător al Bisericii rostit de I. P. S. S. Dr. Iuliu Hossu, 
au rostit cuvântări dnii: Ștefănescu‑Goangă, în numele Universităţii, 
Prof[esorul] Ștefan Bezdechi, în numele Decanatului Facultăţii de Litere, 
Alex[andru] Lapedatu, în numele Academiei Române, Dr. Bornemisa, în 
numele Primăriei Clujului, Păr[intele] Canonic Dr. Tit Mălai, în numele gra‑
niţei, Prof[esorul] Iuliu Moldovan, în numele „Astrei”, Prof[esorul] Lacea24, 
în numele Muzeului Limbii Române, Prof. Marcu, în numele foștilor elevi și 
doctorand Iosif Pervian, asistent universitar, în numele studenţilor clujeni.

În ceea ce ne privește, desprindem Cuvântul avântat și răscolitor al 
Păr[intelui] Mălai care s‑a întrecut, parcă, pe sine, în a da expresie durerii 

22 Florian Ștefănescu‑Goangă (1881–1958), psiholog, profesor, membru corespondent al 
Academiei Române (din 1937). A fost profesor la Universitatea din Cluj și rector între 1932–
1940. În anul 1924 a înfiinţat la universitate Institutul de psihologie experimentală comparată și 
aplicată. 
23 Alexandru Lapedatu (1876–1950), istoric cu preocupări de istorie medie și modernă, profe‑
sor la Facultatea de Litere și Filosofie a Universităţii din Cluj, primul director al Institutului 
de istorie naţională din Cluj, director al Arhivelor Statului, membru al Academiei și președinte 
al acesteia.
24 Constantin Lacea (1875–1950), lingvist și filolog român, membru de onoare al Academiei 
Române. A fost profesor la Academia de înalte studii comerciale și industriale din Cluj.
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nemărginite cu care Năsăudul conduce pe ultimul drum, pe unul din cei mai 
aleși fii ai lui.

După slujba religioasă, sicriul purtat pe umerii studenţilor a fost scos din 
palatul universităţii și așezat pe carul mortuar, în vreme ce o companie, cu 
muzică și drapel, dădea onorurile cuvenite decoratului cu înaltele ordine. S‑a 
format apoi un impunător cortegiu care a înconjurat Piaţa Unirii, trecând 
prin faţa Primăriei și apoi pe lângă Rezidenţă la Biblioteca Universităţii, iar 
de acolo, pe lângă Prefectură, la căminul studenţesc „Avram Iancu” de unde 
s‑a îndreptat înspre Cimitirul Central al orașului.

Când am sosit în faţa gropii, care‑l aștepta rece și mută, soarele demult 
scăpătase. I. P. S. S. Episcopul Iuliu, care a făcut întregul drum pe jos în 
strălucitoarele odăjdii, urcat acum sus pe bulgării umezi de glie, dă ultima 
Sa arhierească binecuvântare. Momentul este într‑adevăr, impresionant. 
În vreme ce sicriul este coborât în groapă, corul Academiei de teologie 
intonează înduioșătorul, „Plâng și mă tânguiesc...”, iar puţin mai la vale 
muzica Regimentului 83 inf[anterie] trimite pe undele nopţii, accentele 
unui cutremurător Imn funebru.

În felul acesta a ţinut Clujul să înmormânteze pe unul dintre cei mai 
iluștri bărbaţi ai săi.

De acum, Nicolae Drăganu nu va mai fi văzut străbătând, cu pasul lui 
domol, scurtele lui drumuri. Nu‑l vom mai putea vedea în Năsăud, ridi‑
când cu prezenţa sa prestigiul oricăror manifestaţiuni grănicerești. Și 
totuși parcă cea mai mare pierdere o simţim noi, elevii lui, care din nou – și 
nu știu pentru a câta oară – trebuie să fim sclavii resemnării.

Dar ne‑am întors, atunci în noapte, de la groapa lui Nicolae Drăganu, 
cu o convingere, pe care nici oamenii și nici vremea nu o vor putea zdrun‑
cina. Profesorul Drăganu n‑a putut să moară. El va trăi în miile de pagini, 
tipărite cu atâta migăloasă sârguinţă. Și va trăi în generaţiile pe care el le‑a 
instruit. Elevii, care au împrumutat hrană din sufletul lui, o vor împrăștia 
de pe sute de catedre, luminând alte minţi, deschizând alte orizonturi.

Este singura și cea mai nepreţuită mulţumire cu care el însuși a plecat 
dintre noi.

Octavian A. Scridon

„Năzuinţa”, Bistriţa, anul III, nr. 61, 28 ianuarie 1940, p. 3. 
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IV.2. Ștefan Jarda – primul secretar general al Universităţii românești 
din Cluj

47.
1919, noiembrie 23, Năsăud. Înștiinţare. Ștefan Jarda anunţă că renunţă la funcţia de 
secretar al Comisiei administratoare a fondurilor grănicerești năsăudene, motivat de 
faptul că a fost numit secretar al Universităţii din Cluj.

Mult Onorată Comisiune,

Am onoare să Vă înștiinţez că prin ord[inul] Nr. 14.407/1919 am fost 
numit secretar al Universităţii din Cluj. Astfel sunt nevoit să renunţ la postul 
de secretar la fondurile noastre grănicerești năsăudene.

Când îmi iau voie să aduc acest lucru la cunoștinţa Mult On[oratei] 
Comisiuni, îmi ţin de datorinţă să‑i mulţumesc din toată inima pentru bună‑
voinţa ce a arătat faţă de mine în tot cursul serviciului meu.

Năsăud, la 23/XI 1919.

Cu deosebită stimă,
Dr. Ștefan Jarda

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, 

dosar 660/1901–1927, fila 130.

48.
1921, decembrie 12, Cluj. Cerere. Ștefan Jarda solicită eliberarea unui atestat de 
vechime în funcţia de secretar al Fondurilor grănicerești năsăudene. 

Frate Toadere25,

Te rog să‑mi trimiteţi un atestat în care să arăţi că am stat în serviciul fon‑
durilor școlare năsăudene în calitate de secretar începând din 1 ianuarie 1909 
[subliniere în text, n.n.] până la 30 septembrie 1919 [subliniere în text, n.n.], 
când am trecut în slujba Statului român. Cu ocazia intrării mele în serviciul 
Univ[ersităţii] mi s‑au recunoscut și calculat la pensie toţi anii de serviciu de 
la 1 ianuarie 1909.

25 Teodor Șimon, profesor de desen la gimnaziu, în calitate de secretar substitut, vezi Serviciul 
Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, fond Administraţia fondurilor grănicerești 
năsăudene,  registrul inventar nr. 95/1921, fila 69.



116 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

Am acum trebuinţă de certificatul amintit spre a‑mi regula îndreptăţirea 
la gradaţii. 

Cred că mi l‑ar putea aduce Dl. Lipan, când vine la Cluj pentru a face exa‑
menul pedagogic.

Cl[uj], 12/XII 1921. 

Multe salutări, Ș[tefan] Jarda

Rezoluţie:
Certificat de serviciu

Adeverim oficios, că Dnul Dr. Ștefan Jarda, fost secretar‑controlor al 
fond[ului] centr[al] școl[ar] și de stip[endii] din distr[ictul] Năsăudului, a 
intrat în serviciul acestor fonduri în 1 ianuarie 1909, servind până în 30 sep‑
tembrie 1919, când a trecut în serviciul statului român.

Adeverim, totodată că sus‑numitul Domn a îndeplinit slujba de secretar‑
controlor a fond[urilor] grănicerești năsăudene cu multă conștiinciozitate, 
acurateţe, punctuositate26 și sârguinţă, dovedind destoinicie și capabilitate, 
spre mulţumirea Com[isiunii] adm[inistratoare] a Comitetului fondurilor 
grănicerești și a autorităţilor superioare de control de stat.

Despre ce, la cererea proprie i‑am eliberat acest certificat de serviciu.
Năsăud, la 16/XII 1921.

În numele com[isiunii] adm[inistratoare].
Exp[ediat], 16/XII 1921, 

Bichigean27

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, 

dosar 660/1901–1927, fila 132 r/v.

26 Punctualitate.
27 Vasile Bichigean (1890–1950), profesor de „latină‑elină”, publicist, director (1921–1938) la 
gimnaziul năsăudean. A fost delegat la Adunarea Naţională de la 1 decembrie 1918 la Alba‑Iulia 
și membru în comisia de preluare a bibliotecii Universităţii din Cluj. Autor de manuale școlare 
și editor al anuarului liceului din Năsăud, colaborator constant la „Arhiva Someșană” din peri‑
oada interbelică.
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49.
1923, februarie 15, Bistriţa. Notiţă de ziar. Informaţie despre numirea lui Ioan Șerban 
ca succesor al lui Ștefan Jarda în funcţia de secretar al Comisiei administratoare a fon‑
durilor grănicerești năsăudene. 

Secretar la fondurile grănicerești din Năsăud. Sunt aproape 4 ani – de 
când Dr. Ștefan Jarda zelosul secretar al fondurilor grănicerești – care peste 
10 ani muncise între împrejurări grele cu multă pricepere, conștiinciozitate 
și abnegaţie – ocupând postul de secretar la Universitatea din Cluj, funcţi‑
unea de secretar al sus‑numitelor fonduri s‑a îndeplinit prin substituiri. 
Comisiunea administratoare a fondurilor de mult timp simţea trebuinţa 
ca acest post trebuie să fie ocupat cu o persoană, care să se ocupe numai cu 
chestia fondurilor. A sosit vremea. Comisiunea a ales de secretar pe dl. Ioan 
Șerban prefect pens[ionat]. Alegere nimerită. Teren vast de muncă este. 
Dorim succese frumoase. 

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul III, nr. 2, 15 februarie 1923, p. 1.

50.
1927, martie 15, Bistriţa. Articol de presă. Este anunţat decesul lui Ștefan Jarda și sunt 
publicate discursurile funerare rostite la înmormântare.

† Dr. Ștefan Jarda
1883 – 1927

În ziua de 6 Martie a încetat din viaţă, după grele suferinţe, din cauza unor 
complicaţiuni provenite de pe urma gripei, Dr. Ștefan Jarda, secretarul gene‑
ral al Universităţii din Cluj. Decedatul – fiu al ţinutului nostru – lasă unanime 
păreri de rău printre profesorii și studenţii Universităţii din Cluj și este adânc 
regretat de toţi acei, cu care a venit în contact și pe care i‑a câștigat prin afabi‑
litate, bunăvoinţă și prietenie.

Senatul Universităţii din Cluj anunţând moartea secretarului ei general 
relevă că prin mult regretatul Dr. Ștefan Jarda pierde Universitatea pe unul 
dintre cei mai devotaţi slujbași ai săi.

Presa românească din Cluj comentând decesul lui Dr. Ștefan Jarda remarcă 
rodnica activitate de peste 20 ani depusă de răposatul în slujba administraţiei 
școlare atât la fondurile grănicerești din Năsăud, cât și la Universitatea româ‑
nească din Cluj și arătând deosebitele calităţi ale defunctului este unanimă în 
a constata că acesta a întrunit toate calităţile de a fi în cel mai adevărat înţeles 
al cuvântului un funcţionar priceput, conștiincios și un om de omenie.
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Înmormântarea fostului secretar general al Universităţii din Cluj a avut 
loc în ziua de 9 Martie a.c. când s‑au adunat la locuinţa defunctului îndurera‑
ţii membri ai familiei, sute de prieteni de ai defunctului, întreg senatul uni‑
versitar și o numeroasă delegaţie a studenţimii universitare, de sufletul căreia 
a știut defunctul să se apropie cu o rară bunăvoinţă și o sinceră prietenie.

Serviciul divin a fost oficiat de mai mulţi preoţi în frunte cu S. S. pro‑
topopul Clujului Dr. Elie Dăianu [subliniere în text, n.n.], vicepreședintele 
Senatului, care rostește lângă sicriul decedatului cuvântarea de mai jos, care 
s‑ar intitula mai potrivit:

Un om de omenie

Oricât ne întărește îndemnul sfântului Pavel ca „să nu ne întristăm, ca 
cei ce nu au nădejde” (I c. Tesal. 4, 13) și oricât de puternic temei are nădej‑
dea noastră în credinţa despre nemurirea sufletului și învierea morţilor, 
dogme fundamentale ale religiei noastre creștinești, totuși ne este cu greu, 
ne este aproape imposibil, jalnici ascultători, să ne sustragem duioșiei 
grele, ce se desface din întreagă atmosfera, ce împrejmuie acest sicriu, care 
cuprinde osemintele unui părinte de familie, mort prea de timpuriu. Abia 
de vreo doi ani și‑a câștigat, cu trudă și cruţare, această casă pentru a asi‑
gura un scut statornic iubitei sale familii, și iată, el o părăsește pentru ca 
să verifice, iară și iară, lugubrul adevăr al cuvântului scripturii, că nu avem 
locaș stătător pe acest pământ, ci suntem numai niște bieţi pribegi călători 
prin această vale a plângerilor. Și tocmai acum, când apar cei dintâi ghio‑
cei, crainici ai desprimăveririi, el își părăsește familia îndoliată și pe cei doi 
scumpi copilași, muguri plăpânzi pe arborele vieţii, care atât de multă lipsă 
au încă de o părintească îngrijire...

În mijlocul acestei copleșitoare dureri ce atinge pe membrii distinselor 
familii ce asistă încremeniţi lângă acest sicriu, este totuși un punct de sprijin 
al mângâierii pentru noi toţi, cei ce‑l deplângem pe Ștefan Jarda: este fap‑
tul sfârșitului frumos, creștinesc și omenesc, care încheie, ca o încununare, 
scurta, dar laborioasa lui viaţă.

Răsărit în lume dintr‑o familie dăscălească, răposatul era fiul fostu‑
lui învăţător de la Năsăud, Ioan Jarda, care a fost învăţătorul învăţătorilor, 
președintele societăţii „Mariana” a dascălilor din fostul district grăniceresc28 
și care mai apoi a fost chemat și în Sălaj, ca să organizeze și acolo reuniu‑
nea învăţătorilor. Ținutul Năsăudului, ţara grănicerilor, a fost o regiune de 
28 Vezi pentru detalii, MEMORIALUL reuniuneĭ învĕţătorescĭ gr.-cath. „MARIANA” din Năsĕud, 
edat din incidentul sĕrbăriĭ jubileului de 25 anĭ a activităţiĭ sale. Periodul I. 1876–1901 compus din 
încredinţarea adunăriĭ generalĭ de Comitetul reuniuneĭ, Năsĕud, 1901; Traian Pavelea, Societăţi 
culturale năsăudene. Varia, Bistriţa, Arcade, 2005, pp. 17–83.
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școli bine organizate din vremea militarizării. Școlile de disciplină și educaţie 
de ordonare, aspre și înăspritoare, ele au mai rămas singura urmă a grănice‑
rismului, care a scos pe Români din iobăgia îndoită, a feudalismului și a întu‑
nericului, ce‑l făcea lipsa de învăţătură; ele au lăsat o notă adâncă și caracte‑
ristică în poporul nostru din acele părţi. Din acest mediu și cu pecetul acestei 
lumi iubitoare de școală și învăţătură a ieșit Ștefan Jarda și această signatură 
i‑a marcat caracterul. Iubitor de progres ordonat, disciplinat, de strictă corec‑
titate, cu simţul datoriei și al devotamentului pentru tot ce slujește înaintarea 
culturală și o pornire idealistă, dar încolo modest, nepretenţios și cinstit.

Absolvind liceul în Năsăud a trecut la universitate în Cluj, unde a urmat și 
a absolvit drepturile, îmbrăţișând cariera de avocat, singura carieră pe acele 
vremuri, care părea accesibilă și pentru Români. A și practizat avocatura în 
Rodna alături de fratele său și împreună cu acela care acum copleșit de durere 
străjuiește la sicriul lui. Se pare însă că ocupaţia avocăţească nu‑l satisfăcea 
sufletește, căci nu l‑a cucerit pe deplin niciodată. Ea nu răspundea preferin‑
ţelor sale pentru școală, de aceea a primit cea dintâi ocazie ce i s‑a oferit de 
a sluji cauza școlii – mai mult decât orice altă cauză – făcându‑se secretarul 
fondurilor grănicerești de la Năsăud. Aici l‑a găsit anul primelor avânturi, 
după eliberare, 1919, când a primit cu drag invitarea ce i s‑a făcut de a fi cel 
dintâi secretar al Universităţii române din Cluj.

Studentul de oarecând al universităţii ungurești ajunge secretarul general, 
deci într‑un sens, motorul principal al organizaţiei universităţii românești 
din Cluj. Ne putem închipui cu ce devotament, cu ce zel și uitare de sine s‑a 
dedat datoriei de a servi visul împlinit al tinereţii sale prime.

Dar funcţia de administraţie școlară este o funcţie migăloasă și înceată. 
Administratorul nu e un profesor, care să înrâureze direct asupra elevilor; el 
nu are nici sarcina, nici mulţumirea de a se fărâmiţa sufletește pentru mul‑
ţimea care‑l ascultă, de a se împărtăși tainic cu ceata sufletelor, dornice de 
adevăr și de lumină, care s‑au trezit așa de numeroase ca dintr‑o letargie, 
după eliberarea norocoasă a neamului nostru. Administratorul n‑are nimic 
din plăcerile acelui contact sufletesc cu valul de tinereţe dornică de știinţă, ce 
le resimte profesorul în apostolia ce o depune semănând cuvântul revelator 
în sufletele primitoare. Dimpotrivă munca lui este închisă, tăcută, aproape 
anonimă, dar cu atât mai utilă, cu cât e mai necesară. Ea administrează uleiul 
ce unge roţile întregii mașinării a organizaţiei; ea procura încălzirea sălilor, 
luminatul lor și întreg acel nervus rerum gerendarum29, fără de care opera lumi‑
noasă și luminătoare a profesorilor ar fi îngreunată, dacă nu chiar stânjenită. 
De aceea are și administraţia o mare parte de merit în lucrarea glorioasă ce 
o săvârșesc școlile noastre. Și Ștefan Jarda a fost un administrator de model, 

29 Traducere din limba latină: „Imboldul oricărei acţiuni”.
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devotat, conștiincios, corect și de o mare probitate. Ca un fel de funcţie de 
diacon a îndeplinit el pe lângă preoţii și apostolii luminători ai catedrelor.

Deasupra acestui văl alb ce acoperă sicriul lui mie mi se pare acum că 
se ridică bustul sufletesc al fiinţei lui morale, statuia spirituală a fiinţei lui 
sufletești, senină și frumoasă, de o frumseţe mai mult etică, decât estetică. 
Această statuie, zestre ce lasă scumpilor lui copii este priveliște mângâietoare 
pentru toţi cei atât de dureros atinși prin pierderea lui prea timpurie, și eu – 
dacă aș fi întrebat, cu poetul nostru Goga, cel atât de înţelegător al sufletului 
românesc: „Pe cine ai îngropat părinte?” – n‑aș putea să răspund mai scurt și 
mai cuprinzător decât tot cu poetul: Un om de omenie!

Tot la locuinţa defunctului vorbește în numele Universităţii [subliniere în 
text, n.n.] din Cluj, rectorul ei, Dl. dr. Ioan Minea30 [subliniere în text, n.n.] 
care deplânge astfel pierderea devotatului ei secretar general:

Întristată Adunare,

În numele Universităţii din Cluj aduc aici, ca justificare a celui mai pro‑
fund regret pentru moartea lui Ștefan Jarda, mărturia că defunctul nostru 
secretar general era cel mai nepreţuit auxiliar în conducerea Universităţii 
noastre. Prin caracterul său placid, prin judecata sa clară, prin marea sa putere 
de muncă, Jarda a fost un secretar general incomparabil, care pentru rectorul 
Universităţii, totdeauna ocupat și preocupat de multiple chestiuni în legătură 
cu profesiunea, cu catedra etc. era într‑adevăr o adevărată binefacere. Ștefan 
Jarda, care a fost printre organizatorii de prima oră ai acestei Universităţi, 
pentru care și‑a câștigat deci merite nepieritoare, care vor fi înscrise în cartea 
cea mare a fondatorilor și organizatorilor acestei Universităţi, Jarda zic ajun‑
sese să stăpânească atât de bine și de complet toate chestiunile, încât numai 
cu mare greutate și multă trecere de vreme va fi posibil ca Jarda să fie înlocuit 
în slujba sa prin altcineva.

Om de o rară modestie, aproape timid in prezentarea sa, Jarda nu avea 
ambiţiuni materiale, ci era mulţumit cu mica sa plată de funcţionar, în contra 
căreia nu l‑am auzit niciodată protestând de ar fi avut și el dreptul la o situa‑
ţiune mai productivă în ţara sa românească atât de generoasă nu numai faţă 
de copiii săi legitimi, dar chiar și faţă de străini și de intruși... Jarda însă era 
un om perfect cinstit și drept și faţă de alţii și faţă de sine însuși, de o cinste 
și dreptate neaoș ardelenească și grănicerească, demnă de dat drept exemplu. 
Aceste calităţi îl făceau să nu aspire decât la produsul unei munci reale și 
30 Ioan Minea (1878–1941), doctor în medicină și chirurgie neurologică. Din 1919 a fost 
profesor titular la Clinica de Neurologie din Cluj, director al acesteia și decan al Facultăţii 
de Medicină și Farmacie (1920–1921); prodecan (1921–1922); rector al Universităţii din Cluj 
(1926–1927) și pro‑rector (1927–1928). 
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cinstite, ale muncii sale funcţionărești și să nu invidieze pricopseala altora 
din aceeași generaţie cu el, care sunt, mulţi astăzi, printre dătătorii de situaţii 
și de legi în ţara noastră...

Așa l‑am cunoscut eu pe Jarda și așa l‑au cunoscut și cei care au fost 
înaintea mea în slujba Universităţii și cu toţii socotim că am pierdut un om 
bun, drept, extrem de conștiincios, a cărui amintire vom păstra‑o vecinic 
printre noi.

Și acum îţi zic: Dormi în pace, iubite Jarda... munca ta a fost de mare folos 
instituţiei celei mai de seamă a neamului nostru de aici din Ardeal. Numele 
tău cinstit rămâne cea mai preţioasă moștenire soţiei și copiilor Tăi, iar nouă, 
tuturor celor care Te‑am cunoscut, ne va reaminti întotdeauna de un om inte-
ger vitae scelerisque purus31... Dormi în pace!

Cortegiul format din membrii familiei, profesori universitari, prietenii 
defunctului, numeroșii studenţi și personalul administrativ al Universităţii 
în frunte cu rectorul și decanii facultăţilor pornind de la casa defunctului se 
mai oprește odată în faţa universităţii românești unde primul rector al ei Dl. pro-
fesor univ[ersitar] Sextil Pușcariu aduce ultimul omagiu de recunoștinţă [subli‑
niere în text, n.n.] pentru contribuţia preţioasă dată de primul secretar gene‑
ral Universităţii românești, de la preluare și până astăzi rostind următoarea 
emoţionantă cuvântare:

Întristată Adunare,

În ceasul greu, când legea neiertătoare a firii cere să ne luăm rămas bun de 
la cei ce pleacă pe drumul veciniciei, aducerile aminte răsar mai viu în mintea 
noastră.

L‑am întâlnit întâia oară în zilele frământate de o intensă activitate ale 
anului 1919. Avântul nobil, care chema pe Români din toate unghiurile ţării 
ca să contribuie la închegarea instituţiilor noi, îl făcuse și pe el să‑și lase, în 
orășelul din nord‑estul Ardealului rosturi bine întemeiate și gospodărește 
așezate, și să alerge la Cluj.

Mă privea din ochii lui senini și plini de bunătate și‑mi vorbea cu graiul 
blând și cumpănit al omului deprins să nu‑și risipească vorbele. Din primul 
moment, cel dintâi secretar al Universităţii noastre a devenit cel mai preţios 
colaborator al întâiului ei rector, prin priceperea sa, prin judecata‑i dreaptă și 
prin devotamentul său deplin.

Pe când toate trebuiau făcute din nou căci vremurile nouă cereau forme 
nouă; când trebuiau făcute repede, căci studenţii dornici de învăţătură băteau 

31 Traducere din limba latină: „Integru și pur în viaţă, fără păcat”.
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la porţile întâii Universităţi românești în Dacia Superioară; când trebuiau 
făcute temeinic, că se punea temelia alcătuirii viitoare, Ștefan Jarda era la 
postul său de muncitor ce nu cunoștea odihna.

Munca sa stăruitoare, de fiecare zi, stă ascunsă în arhiva rectorului: lucrul 
de cancelarie e cu atât mai bun, cu cât se vede mai puţin. El e ca schelele cu 
ajutorul cărora se înalţă clădirea: pe ele pășesc măieștrii când așează piatră 
peste piatră. Din moment când edificiul e ridicat, schelele se iau jos...

Dar cei ce zidesc știu că zidurile nu s‑ar fi putut ridica fără schele; numai 
cei ce am așezat cărămizile pentru înălţarea Universităţii Clujene, suntem în 
stare să preţuim cu adevărat colaborarea lui Ștefan Jarda, căruia îi plăcea să 
se dea modest la o parte de câte ori Universitatea se manifesta în afară, dar 
care punea cel dintâi mâna când, înlăuntrul ei, trebuiau netezite căile unei 
bune funcţionări.

Îmi închipuiam că mai târziu odată, cu ocazia vreunei aniversări, îmi va fi 
dat să arăt în public toată recunoștinţa pe care Ștefan Jarda a bine meritat‑o 
de la Universitatea noastră, care dacă astăzi prosperă este pentru că în ea și‑a 
pus o parte din sufletul său și acest funcţionar cinstit, priceput, muncitor și 
devotat. Nepătrunsele rosturi omenești au voit însă ca el să nu mai poată auzi 
câtă recunoștinţă‑i datorăm și în locul omagiului nostru, cuvintele cu care îl 
petrecem pe cel din urmă drum să fie creștinescul:

Dumnezeu să‑l odihnească în pace!

În faţa mormântului deschis dl. profesor univ[ersitar] Victor Onișor arată în 
numele fondurilor grănicerești din Năsăud [subliniere în text, n.n.] în următoa‑
rele: laborioasa activitate a defunctului depusă cu un desăvârșit patriotism în 
ţinutul lui de naștere.

Întristat auditoriu,

Fondurile grănicerești năsăudene, fondul central scolastic și cel de stipen‑
dii, prin graiul meu aduc o pioasă lacrimă de recunoștinţă la mormântul des‑
chis al fostului său secretar Ștefan Jarda. Căci Ștefan Jarda, din serviciul său 
de peste două decenii în administraţia școlară, mai mult de zece ani i‑a făcut 
în slujba fondurilor școlare și de stipendii din fostul district al Năsăudului.

Ștefan Jarda terminând studiile sale universitare, ca absolvent al 
Facultăţii de drept, fiind condus de un mare idealism, nu și‑a ales ca viitoare 
carieră, ca alţi tineri juriști din generaţia sa, cariera mai remuneratorie32 de 
avocat, ci a intrat în slujba administraţiunii fondurilor grănicerești, unde 
pentru postul de secretar se cerea calificaţiune juridică, luând acest post 

32 De la remuneraţie, plată; mai bine plătită.
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remunerat abia cu 1.600 coroane anual. Și dacă la 1919, cu ocaziunea orga‑
nizării Universităţii (sic!), Universitatea românească din Cluj a primit în 
regretatul Ștefan Jarda un secretar general deplin format, bine pregătit, care 
a putut să corespundă din toate punctele de vedere în însărcinarea aceasta, 
este a se atribui școlii făcute în administraţiunea fondurilor grănicerești, 
care în acele vremuri, când serviciul era destul de greu, trebuind să fie făcut 
paralel în 2 limbi în românește și ungurește, a format din secretarul Ștefan 
Jarda un muncitor scrupulos, conștiincios și deplin corespunzător unui ser‑
viciu similar mai înalt.

În faţa mormântului deschis fondurile grănicerești năsăudene îi aduc tri‑
butul de recunoștinţă și de mulţumită pentru munca săvârșită în serviciul lor, 
însoţindu‑l pe calea veciniciei cu creștinescul: Odihnească în pace.

Dar Ștefan Jarda părăsind cariera sa întemeiată în orășelul din nordul 
Ardealului și venind în 1919 la Cluj, în această mică insulă românească, 
înconjurată de o mare străină a înţeles și rostul societăţii românești și în spe‑
cial a intelectualului român așezat în Cluj, de a lărgi insula românească și de 
a cuceri din terenul orașului străin câte o așezare pentru fiecare familie româ‑
nească. Condus de acest înalt gând gospodăresc și‑a câștigat frumosul locaș 
pentru familia sa care azi a trebuit să‑i părăsească.

În societatea românească din Cluj intelectualii de origine năsăudeană, 
care au dat un mare număr în închegarea organizaţiei de stat românești, 
răposatul Ștefan Jarda a format un punct de concentrare în situaţia lui de 
secretar general al Universităţii, iar pentru tinerimea din acel ţinut a fost un 
bun îndrumător. Acţiunea iniţiată de intelectualii năsăudeni în scopul de a 
înfiinţa un cămin pentru adăpostirea tinerimii școlare venite la Cluj spre a‑și 
face studiile, a aflat în Ștefan Jarda pe activul său secretar. Prin înfăptuirea 
acestui plan intelectualii năsăudeni vor ridica un frumos monument, semn 
de recunoștinţă pentru sprijinul primit în formarea lor din așezămintele cre‑
ate de vechii grăniceri.

Pentru avântul lui nobil, pentru contribuţia lui de muncă, pentru prietenia 
arătată, în faţa gropii lui Ștefan Jarda ne luăm rămas bun de la el zicându‑i: 
În veci amintirea lui!

Mai vorbește în numele funcţionarilor administrativi ai Universităţii dl. 
Dr. Constantin Jurcan [subliniere în text, n.n.] administratorul Universităţii, 
care relevând deosebitele calităţi de funcţionar destoinic și priceput ale 
defunctului, arată astfel iubirea și stima funcţionarilor Universităţii din Cluj, 
rostind următoarele:
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Iubite Ștefane,

Abia am trecut pragul Universităţii, pentru a‑mi începe o nouă slujbă și din 
taina rânduielii lui Dumnezeu îmi revine trista datorie să‑mi iau rămas bun 
pentru totdeauna de la Tine, eu, și prin graiul meu, funcţionarii Universităţii 
din Cluj și a Institutelor pendente33.

Eram fericit ca un copil, nădăjduind, că noul meu serviciu în apropierea 
Ta și cu sfaturile Tale bune și binevoitoare, îl voi putea presta fără mari gre‑
utăţi... și Tu nu m‑ai așteptat. Ne‑ai lăsat pe toţi uimiţi și întristaţi și duci 
cu Tine multe sfaturi înţelepte, îndrumări bine călăuzitoare, lăsând un gol, 
pe care numai funcţionarii, cărora le‑ai fost îndrumător și prieten, îl simt în 
completă mărime.

Modest și harnic, retras și fără reclame, puţini știu cine ai fost Tu. O spun 
eu, pe scurt, în faţa mormântului tău deschis:

Născut în Năsăud, clasele primare le‑a făcut în Năsăud. În fragedă vâr‑
stă rămâne orfan de tată. Interesele familiare au pretins ca mama sa, văduvă, 
să se mute la Bistriţa unde continuă clasele inferioare de liceu la sași34. 
Înapoindu‑se la Năsăud, termină acolo liceul luând bacalaureatul. Studiile 
Universitare le‑a făcut: La Universitatea din Cluj, Academiile de Drept din 
Cinci biserici35 și Pojon (azi Bratislava) și le termină la Universitatea din Cluj.

Promovându‑se de doctor în drept avea posibilitatea să fie avocat. Spiritul 
lui blând și pacinic [subliniere în text, n.n.] l‑a determinat însă să prefere a 
se dedica serviciului fondurilor grănicerești din districtul Năsăud, unde era 
mare trebuinţă de priceperea și energia tânărului Dr. Ștefan Jarda.

A funcţionat la acele fonduri câtva timp ca ajutor de secretar, apoi ca secre‑
tar, îndeplinind și funcţia de prefect al fondurilor [subliniere în text, n.n.], cum 
se numea pe atunci. Mai ales în cursul războiului s‑a simţit evident capacita‑
tea și aptitudinea lui.

La preluarea imperiului, Universitatea Română din Cluj avea mare tre‑
buinţă de un secretar priceput, bun organizator de a îndeplini agendele de 

33 Aparţinătoare, în subordine.
34 Ciclul inferior, clasele I‑IV, în epocă, echivalent pentru clasele V‑VIII de azi. În tradiţia 
românilor din zona Năsăudului a existat practica de a‑și trimite copiii să frecventeze un număr 
de ani și gimnaziul evanghelic din Bistriţa, în primul rând, pentru a‑și însuși foarte bine limba 
germană, deoarece toate disciplinele erau predate în această limbă. Vezi motivaţia și exempli‑
ficări la Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Românii din Bistriţa. Studii, documente, mărturii. 
Volumul I, Cluj‑Napoca, Școala Ardeleană, 2018, cap. Elevi români la Gimnaziul evanghelic din 
Bistriţa, pp. 167–232.
35 Pécs sau Fünfkirchen (germană), Quinque Ecclesiae (latină), Päťkostolie (slovacă), Pečuh 
(croată), Pečuj (sârbă), unul din cele cinci orașe mari din Ungaria, reședinţa comitatului 
Baranya, în apropierea graniţei croate. În cadrul universităţii au funcţionat facultăţi de drept 
și medicină.
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Administraţie... și prorectorul de atunci, Dl. profesor universitar Dr. Nicolae 
Drăganu, l‑a invitat și dânsul, pricepând spiritul vremii, dintr‑un îndemn 
patriotic – fără preget – a venit la Cluj și a ocupat postul de secretar general al 
Universităţii, atunci, când oameni cu calificaţie ca a sa, puteau să se validiteze 
și chiar să se îmbogăţească, pe alte terene.

În organizarea acestui serviciu a dovedit, din nou, mult tact, pricepere, 
hărnicie și conștiinciozitate, contribuind nu în măsură neînsemnată la ridi‑
carea și menţinerea prestigiului tinerei Universităţi românești din Cluj.

Munca neîntreruptă și soarta nemiloasă, precum și tainica rânduială a lui 
Dumnezeu, au făcut ca înainte de timp, abia în dricul verii vieţii sale36 – în 
vârstă de 44 ani – să plece dintre noi acolo, de unde nu mai este întoarcere, 
răpindu‑ni‑l pe neașteptate.

Acesta a fost scumpul nostru coleg Dr. Ștefan Jarda, secretarul general al 
Universităţii... un funcţionar... căruia i se poate aplica ca niciodată și nicicând 
mai potrivit o legendă a unui popor oriental vecin, care legendă spune că 
Dumnezeu a creat din diferite aluaturi pe artiști, poeţi, învăţaţi etc. dându‑le 
nemurirea; a creat pe bărbaţii de stat, dându‑le puterea... din resturile alua‑
turilor a creat pe funcţionarii de stat, zicându‑le: voi trebuie să aveţi și înţe‑
lepciune și știinţă și energie și toate calităţile bune a tuturor celorlalţi de mai 
înainte, pentru ca să puteţi servi pe toţi, cu atât mai bine... Vouă însă, nu vi se 
cuvine nimic, nici în viaţă, nici după moarte.

Universitatea pierde un vrednic colaborator, iar funcţionarii Universităţii, 
camarazii lui: un bun prieten, sincer coleg și îndrumător, studenţii o inimă 
caldă a cauzei lor juste, iar toţi aceia care l‑au cunoscut, pierd în el un om de 
omenie.

Pleacă, scumpul nostru al tuturor, în orizonturi mai fericite!
Ți‑ai făcut datoria conștient, fiind soţ de model, părinte iubitor, funcţio‑

nar de o rară cinste, camarad sincer, și duci cu Tine regretele tuturor acelora, 
care Te‑au cunoscut și iubit.

Dormi în pace!

Urmează ultimul salut al dlui Iuliu Morariu37 [subliniere în text, n.n.] 
stud[ent] inst., președintele Cercului studenţilor someșeni „George Coșbuc” 
care rostește cuvintele de mai jos:

36 Aici cu sensul de: în puterea vârstei.
37 Iuliu Morariu (1905–1989), profesor universitar, botanist. Profesor la Năsăud, prepara‑
tor (1941) și doctor în botanică la Facultatea de Silvicultură de la Politehnica din București. 
Profesor la Institutul de Silvicultură din Câmpulung Moldovenesc și ulterior la Facultatea de 
Silvicultură din Brașov.
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Întristată adunare,

S‑a stins pe neașteptate ca un stejar viguros, în floare, lovit de furtună, 
unul din iubiţii noștri îndrumători și binevoitori. A fost o comoară de sfaturi 
înţelepte date cu sinceritate și bunătate părintească tuturor studenţilor.

Originar din judeţul Năsăud cunoștea spiritul ţinutului nostru, ne 
cunoștea și ne avea dragi pe studenţii acestei regiuni în special. Iubirea izvo‑
râtă din sufletu‑i generos ne învăluia cu căldură. În împrejurări vitrege, în 
încurcături neprevăzute, ori cine i s‑a adresat a găsit la el un sfat părintesc, o 
vorbă de mângâiere.

Ca societate studenţească purtând numele lui „George Coșbuc” totdeauna 
ne‑a dat cel mai larg sprijin ca unul ce înţelege rolul cultural al cercului în 
viaţa ţinutului nostru și în viaţa neamului.

Ca grănicer dârz și român cinstit a depus o muncă asiduă săvârșită cu vir‑
tute și încununată de cinste în serviciul școlilor grănicerești din Năsăud fiind 
secretar al fondurilor grănicerești, care au fost seva materială ce alimenta 
liceul.

După ruperea lanţurilor vitregiei altă datorie mai mare l‑a adus la Cluj, ca 
secretar general al Universităţii. Atât la Cluj, cât și la Năsăud și‑a pus toată 
râvna și dragostea în serviciul tinerimii școlare. A muncit fără preget și a fost 
mai presus de toate omul datoriei și conștiinţei.

Moartea crudă ni l‑a răpit la o vârstă în plină activitate lăsându‑ne cu 
inima îndurerată.

Studenţimea someșană își exprimă din tot sufletul regretul pentru pierde‑
rea unui iubit îndrumător cu vorba și povaţa, a unui om exemplu de urmat, 
a unui om a cărui iubire părintească se revărsa asupra noastră ca apele unui 
șuvoi de munte primăvara.

În sufletele noastre îţi vom păstra o pioasă amintire.
Dormi în pace iubitul nostru povăţuitor.
Fie‑ţi ţărâna ușoară și memoria binecuvântată!

Înregistrând și noi cu adâncă părere de rău trecerea la cele veșnice a unui 
vrednic fiu al ţinutului nostru, ce a fost mult regretatul Dr. Ștefan Jarda des‑
pre a cărui viaţă și activitate de funcţionar destoinic, cinstit și om întotdeauna 
la locul lui, ne sunt mărturie cuvântările rostite la sicriul său.

Zicem și noi: Memoria lui fie veșnic binecuvântată și servească drept pildă 
de urmat pentru toţi oamenii de bine, zeloși de binele obștesc al acestui ţinut 
al nostru!

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VII, nr. 6, 15 martie 1927, pp. 1–3.
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51.
1927, aprilie 27, Năsăud. Proces-verbal. Document din ședinţa Comisiei administra‑
toare a fondurilor grănicerești năsăudene în care se comunică decesul lui Ștefan Jarda.

Proces‑verbal 
Luat în ședinţa Comisiunii administratoare a fondurilor central școlar 

și de stipendii din Districtul Năsăudului ţinută în 27 aprilie 1927

Înainte de a trece la dezbaterea obiectelor puse la ordinea zilei, președintele 
de vârstă38 aduce la cunoștinţă că, secretarul general al Universităţii din Cluj, 
Dr. Ștefan Jarda, oare cândva secretar‑controlor al fondurilor central școlar 
și de stipendii din Districtul Năsăudului a decedat în ziua de 6 martie 1927.

Defunctul Ștefan Jarda s‑a născut în anul 188839 în comuna Năsăud, din 
părinţi grăniţeri intelectuali, școala primară a urmat‑o în Școala Normală 
de băieţi și fetiţe din Năsăud, iar cursurile secundare le‑a făcut, parte, la Liceul 
38 Funcţie onorifică, desemnând pe cel mai în vârstă dintre membrii; practică uzuală în epocă.
39 Greșeală de redactare. S‑a născut la data de 10 august 1883 în localitatea Năsăud; vezi 
dosarul profesional la SJANBN, fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 
660/1901–1927, fila 127.

Necrologul lui Ştefan Jarda (8 martie 1927), sursa SJANBN, Colecţia de fotografii. 
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Evanghelic Lutheran din Bistriţa40, parte, la Liceul Fundaţional Năsăud, unde 
a și terminat în anul 190141. S‑a înscris apoi la Academia de Știinţe de Stat din 
Pozsony42, frecventând cursurile anului școlar 1901/1902 și 1902/1903, iar anul 
școlar 1903/1904 l‑a urmat la Academia de Știinţe de Stat din Pécs, luându‑și 
absolutoriul43 în 20 decembrie 1904 la Facultatea de Drept de la Universitatea 
din Cluj. În anul 1912 a fost promovat doctor în știinţe juridice44.

La 1 mai 1909 a intrat în serviciul fondurilor ca practicant. Părăsește acest 
serviciu cu data de 31 decembrie 1910, pentru a se perfecţiona în studiile juri‑
dice, revenind în 1913 ca substitut de secretar.

A fost ales secretar‑controlor la 1 iulie 1914 și a servit neîntrerupt până 
în 30 noiembrie 1919, când, cu ordinaţiunea Consiliului Dirigent Cluj 
nr. 14.407/1919 a fost numit secretar general al Universităţii din Cluj, mun‑
cind cu devotament până în ultimele clipe ale vieţii sale45.

La înmormântarea lui, care a avut loc în Cluj în ziua de 9 martie, fondu‑
rile grănicerești au fost reprezentate prin Dl. Dr. Victor Onișor, profesor la 
Universitatea din Cluj, care a ţinut un cuvânt de adio – în numele acestora 
– și a depus pe sicriu cunună de doliu.

Președintele de vârstă propune ca Comisiunea administratoare să exprime 
la procesul‑verbal condoleanţele sale, iar prin ridicare să dea expresiune sen‑
timentelor de recunoștinţă pentru zeloasa și rodnica activitate depusă în ser‑
viciul institutelor noastre.

Spesele cununii fac suma de 2.028 lei.

Ad. Propunerea președintelui de vârstă se acceptă, iar Comisiunea admi‑
nistratoare – prin sculare – dă expresiune sentimentelor de recunoștinţă 

40 Clasele III‑V, anii școlari 1895–1897, vezi SJANBN, fond Gimnaziul Evanghelic A.B. de băieţi 
Bistriţa, „Haupt‑Catalog des ev. Gymnasiums A.B. in Bistritz. Schuljahre 1895–1896”, registru 
inventar 40, fila 24, poziţia 13; Idem, „Schuljahre 1896–1897”, registru inventar 41, fila 36, pozi‑
ţia 11; Idem, „Schuljahre 1897–1898”, registru inventar 42, fila 39, poziţia 6.
41 A susţinut examenul de maturitate la 22 iunie 1901 și a fost declarat „matur”, vezi SJANBN, 
fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, registru inventar nr. 224/1890–1904/5, fila 115, poziţia 15.
42 Bratislava, capitala Republicii Slovace.
43 Licenţa.
44 După ce a susţinut al treilea „riguros”/examen, la data de 15 iunie 1912, sub nr. 1939/1911/12, 
vezi SJANBN, fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 660/1901–1927, 
fila 127.
45 În coala de serviciu întocmită la data de 7 octombrie 1919 de Universitatea din Cluj se pre‑
cizează parcursul lui profesional: „începând cu 1 ianuarie 1907 până la finea decembrie 1908 a 
fost practicant de avocat; din 1 ianuarie 1909 până la finea decembrie 1910 a fost practicant la 
Administraţia fondurilor grănicerești din Năsăud; din 1 ianuarie 1911 până la finea mai 1913, 
iarăși practicant de avocat și din 1 iunie 1913 până la data de azi, secretar definitiv al fonduri‑
lor grănicerești amintite”, vezi SJANBN, fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, 
dosar 660/1901–1927, fila 127.
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pentru zeloasa și rodnica activitate a decedatului depusă în serviciul institu‑
telor noastre.

Preţul cununii depusă pe sicriul fericitului46 Dr. Ștefan Jarda se lichidează 
în sumă de 2.028 lei.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, 

registru inventar nr. 101/1927, fila 56/v.

46 Expresie uzuală desemnând preţuirea și totodată, regretul pentru decedat.



V.  
STUDENȚI ȘI DOCTORANZI DIN ȚINUTUL 

NĂSĂUDEAN LA UNIVERSITATEA 
ROMÂNEASCĂ DIN CLUJ

V.1. Burse – diverse problematici 

V.1.1. Regulamente pentru acordarea burselor de către Fondurile grănicerești 
năsăudene

52.
1919, iulie 11, Năsăud. Regulament. Document aprobat de Comisia administratoare 
a fondurilor grănicerești năsăudene pentru acordarea de stipendii (burse) și ajutoare 
școlare.

Publicare la concurs de stipendii și ajutoare școlare1

Publicăm concurs la următoarele stipendii vacante pe anul școlar 1919/20 
din fondul central de stipendii din districtul Năsăud.

I. Stipendii
A . Stipendii de 1.000 coroane

1. Pentru ascultători la drepturi, 2 stipendii (cursul de 4 ani).
2. Pentru ascultători la filosofie și belearte, 2 stipendii (cursul de 4 ani).
3. Pentru ascultători la medicină, 4 stipendii (cursul de 5 ani).
4. Pentru ascultători la tehnică, 1 stipendii (cursul de 4 ani).
5. Pentru ascultători la academia montanistică și de silvicultură din 

Selmeczbánya2, 1 stipendii (cursul de 3 ani).

1 Regulamentul a fost publicat și în „Gazeta Oficială a judeţului Bistriţa‑Năsăud”, an XVII, 
Nr. 25, Bistriţa, 24 iulie 1919, pp. 120–122.
2 Banská Štiavnica (slovacă); Schemnittz (germană); Selmecbánya (maghiară), oraș în Slovacia 
centrală de azi; Academia de Minerit și Silvicultură. La 2 iunie 1735 împăratul Carol al VI‑lea 
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6. Pentru ascultători la academii comerciale, 1 stipendiu (cursul de 4 ani).
7. Pentru ascultători la școala superioară veterinară, 1 stipendiu (cursul de 

4 ani).
8. Pentru ascultători la școli superioare de agronomie, 1 stipendiu (cursul 

de 2 ani).
9. Pentru ascultători (învăţători, învăţătoare) la institutul pedagogic pen‑

tru școli civile, 1 stipendiu (cursul de 3 ani).
10. Pentru ascultători la farmacie, 1 stipendiu (cursul de 2 ani).
11. Pentru ascultători ai cursului notarial administrativ, 1 stipendiu (cur‑

sul 1 an).

II. Ajutoare

Pentru ajutoarele ce se vor da pe anul școlar 1919/20 sunt la dispoziţie 
7.200 coroane.

Ajutoarele se dau celor care frecventează institute de specialitate și care 
urmează studii superioare în patrie, precum și învăţăceilor de industriași.

Ajutoarele se pot da și pe lângă stipendii. Apoi se pot vota ca taxe de rigu‑
roase3 și examene de calificaţie profesională.

Ajutoarele se votează numai din an în an.
Ajutoarele anuale în genere sunt mai mici decât suma stipendiilor stato‑

rite pentru același ram de studiu, dar dacă ajutorul se dă ca taxă de riguroase, 
ori examene de cualificaţiune profesorală în acest caz nu poate fi mai mic 
decât suma de stipendiu.

III. Condiţiuni de concurs

1. Concurenţii au să arate că sunt fii legitimi ai unor părinţi, care au, în 
înţelesul legilor noastre (art. leg. XXII din 1886) competenţă comunală în una 
din comunele aparţinătoare fostului district al Năsăudului. Aceste comune 
sunt următoarele:

1. Monor, 2. Gledin, 3. Șieuţ, 4. Nușfalău4, 5. Sântioana, 6. Nepos, 7. 

a dispus întemeierea unei școli de ofiţeri de mină. La 1763 s‑a început construirea institutului 
de învăţământ superior pentru catedre de minerit și metalurgie. La 1808 a fost creat și un 
Institut Silvic, iar din 1846 a purtat denumirea de Academia de Minerit și Silvicultură. La 
sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX au fost construite clădiri importante: palatul 
de silvicultură și cel de minerit. Studenţii transilvăneni au provenit, în general, din zone cu un 
bogat fond forestier sau cu întreprinderi de exploatare minieră și de siderurgie, care stimu‑
lau interesul pentru profesiile de inginer silvic, minier și siderurgist; apud. Cornel Sigmirean, 
op. cit., pp. 136–139.
3 Examene în parcursul studiilor doctorale.
4 Astăzi Mărișelu (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
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Feldru, 8. Ilva Mică, 9. Sângeorgiul‑român5, 10. Maieru, 11. Rodna‑veche6, 12. 
Rodna‑nouă7, 13. Ilva Mare, 14. Măgura8, 15. St‑Iosif9, 16. Leș10, 17. Năsăud, 
18. Bichigiu, 19. Hordou11, 20. Salva, 21. Romuli, 22. Telciu, 23. Găureni, 24. 
Suplai, 25. Poieni12, 26. Zagra, 27. Runc13, 28. Mititei, 29. Mocod, 30. Parva, 
31. Rebra‑mare14, 32. Rebrișoara. 33. Budacul‑român15, 34. Ragla, 35. Borgo‑
Rus16, 36. Borgo‑Joseni17, 37. Borgo‑Mijloceni18, 38. Borgo‑Suseni19, 39. Borgo‑
Prund20. 40. Borgo‑Bistriţa21, 41. Borgo‑Tiha22, 42. Borgo‑Mureșeni23, 43. 
Coșna, 44. Rușii Munţi24, 45. Murăreni25.

2. Nu pot înainta rugări aceea, care au ajuns etatea de 24 de ani, iar la sti‑
pendii pentru școala de cadeţi, aceea, care au împlinit deja etatea de 17 ani.

3. Aceea, care au absolvit un ram de studiu, ori măiestrie nu sunt îndreptă‑
ţiţi la stipendiu ori ajutor pentru alt ram de studiu ori măiestrie.

4. Concurenţii sunt datori să dovedească cu testimoniu medical, că sunt 
capabili să continue studiile.

5. Concurenţii sunt datori să dovedească cualificaţia, ce se cere pentru sin‑
guraticele ramuri de studiu.

Acei concurenţi, care sunt ascultători ordinari ai unui curs de speciali‑
tate sunt datori să arate, că în ultimul semestru au colocvat26 cu succes din 
colegiile principale, ori, întrucât după regulamentul de examene au fost 
datori să se supună examenului prescris în acel semestru, că pe acela l‑au 
trecut cu succes.

6. La stipendii pot concura numai atari școlari, care au dovedit purtare 

5 Astăzi Sângeorz‑Băi (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
6 Astăzi Rodna (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
7 Astăzi Șanţ (jud. Bistriţa‑Năsăud).
8 Astăzi Măgura Ilvei (jud. Bistriţa‑Năsăud).
9 Astăzi Poiana Ilvei (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
10 Astăzi Leșu (jud. Bistriţa‑Năsăud).
11 Astăzi Coșbuc (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
12 Astăzi Poienile Zagrei (jud. Bistriţa‑Năsăud).
13 Astăzi Runcu Salvei (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
14 Astăzi Rebra (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
15 Astăzi Budacu de Sus (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
16 Astăzi Rusu Bârgăului (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
17 Astăzi Josenii Bârgăului (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
18 Astăzi Mijlocenii Bârgăului (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
19 Astăzi Susenii Bârgăului (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
20 Astăzi Prundu Bârgăului (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
21 Astăzi Bistriţa Bârgăului (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
22 Astăzi Tiha Bârgăului (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
23 Astăzi Mureșenii Bârgăului (jud. Bistriţa‑Năsăud). 
24 Astăzi în jud. Mureș. 
25 Astăzi Morăreni (jud. Mureș). 
26 Au aplicat, au prezentat lucrări/referate.
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morală bună și cel puţin progres bun. La ajutor pot concura și școlarii cu pro‑
gres îndestulător.

7. Doi fraţi nu pot beneficia deodată de stipendii din acest fond. Dacă un 
frate a căpătat stipendiu, ceilalţi fraţi pot fi împărtășiţi de ajutor.

8. Aceia, care beneficiază de stipendiu din vreo fundaţiune privată ori 
publică, în același timp nu pot câștiga din acest fond nici stipendiu, nici 
ajutor.

9. Cel ce pentru purtare nemorală ori pentru clasificaţiune rea și‑a pierdut 
stipendiul ori ajutorul de care beneficia înainte, nu poate concura mai târziu 
nici la stipendiu, nici la ajutor.

IV. Ajustarea cererilor

1. Testimoniul de competenţă comunală27 a tatălui.
2. Carte de botez28; cei ce s‑au născut după 1 octombrie 189529 aclud30 extras 

din matricula de stat a botezaţilor.
3. Testimoniul școlar.
4. Testimoniul medical.
5. Testimoniul comunal de avere, care să arate starea de avere nu numai a 

concurentului, ci și a părinţilor.
6. La învăţăcei de industriași, contractul de învăţăcel încheiat înaintea 

autorităţii industriale.

V. Înaintarea cererilor

Cererile trebuie înaintate la comisiunea administratoare a fondurilor cen‑
trale școlare și de stipendii din districtul Năsăudului31 în Naszód32, cel mult 
până la 10 august anul curent.

Cu privire la timpul înaintării la cererile sosite prin poștă se va lua de con‑
siderare ziua punerii la poștă.

Cererile înaintate mai târziu nu se iau în considerare.

Din ședinţa fondurilor centrale școlare și de stipendii din districtul 
Năsăudului, ţinută în Năsăud, la 11 iulie 1919.

27 Certificat care atesta apartenenţa la comunitatea de domiciliu.
28 Certificat de naștere.
29 Data de la care și în Transilvania s‑au introdus registrele oficiale de stare civilă, la primării 
(ex. 1) și la reședinţa comitatului (ex. 2).
30 Prezintă; anexează; atașează.
31 La acea dată, judeţul Bistriţa‑Năsăud.
32 Traducere din limba maghiară: Năsăud.
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Exp. I.

Onoratei redacţiuni „Patria” în Sibiu.
Vă rugăm a publica concursul dinlăuntru o dată și despre publicare a ne 

încunoștinţa prin trimiterea foaiei și a notei de spese.

Exp. II.

Onoratei redacţiuni „Gazeta Oficioasă” în Bistriţa.
Vă rugăm a publica concursul dinlăuntru o dată și despre publicare a ne 

încunoștinţa prin trimiterea foaiei și a notei de spese.

Exp. III.

Onoratei primării comunale și (45 comune de graniţă) și oficiului parohial.
Vă rugăm a publica concursul dinlăuntru în modul cel mai extins și despre 

publicare a ne încunoștinţa.
De la Comisiunea administratoare,
Năsăud, la 18 iulie 1919.

Concluz punctul 25

Comisiunea administratoare luând spre știre raportul de sus hotărăște ca 
pentru distribuirea tuturor stipendiilor amintite care sunt vacante, apoi, a 
ajutoarelor ce se vor încuviinţa în anul școlar 1919/20, în sumă totală de 7.200 
coroane, să se publice concurs pe calea primăriilor și a oficiilor parohiale din 
comunele aparţinătoare fostului district al Năsăudului precum și pe cale zia‑
ristică, cu termenul de 10 august 1919.

Cu executarea acestui concluz se încredinţează biroul fondurilor.
Din ședinţa comisiunii administratoare ţinută în Năsăud, la 11 iulie 1919.

Prezident, V[asile] Pahone,  Secretar, Șt[efan] Jarda

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Administraţia fondurilor grănicerești 

năsăudene, dosar 2.441, filele 2/r, 3–4.
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53.
1929, august 1, Năsăud. Regulament. Documentul precizează condiţiile acordării de 
burse de către Comisia administratoare a fondurilor grănicerești din Năsăud.

Spre publicare și afișare!

Publicare de concurs
Comisiunea administratoare a „Fondurilor central 

școlar și de stipendii din districtul Năsăudului”

Publică concurs pentru obţinerea de stipendii și ajutoare pe anul școlar 
1929/1930 ce urmează a fi votate de această Comisiune.

A. Numărul stipendiilor (burselor votate):
a) 2 pentru facultatea de drept; b) – pentru facultatea de litere, filosofie, 

știinţe și belearte; c) 4 pentru facultatea de medicină; d) – pentru politehnică; 
e) 1 pentru silvicultură și montanistică; f ) 1 pentru academia comercială; g) 1 
pentru academia agricolă; h) – pentru medicină veterinară; i) 1 pentru peda‑
gogia superioară; j) 1 pentru institutul farmaceutic.

B. Numărul ajutoarelor.
Nu este stabilit și urmează a fi votat de Comisia administratoare a fondu‑

rilor în cadrele bugetului și după posibilitate, din caz în caz.

C. Stipendiile se votează pe întreg ciclul de ani prevăzuţi în singuraticele re‑
gulamente a școlilor respective. Ajutoarele însă se votează numai pe câte un an.

D. Sumele de care au beneficiat bursierii în anul școlar 1928/1929 au fost:
1. Câte 15.000 lei anual.
Pentru auditorii la litere și filosofie, știinţe și belearte, medicină, politeh‑

nică, silvicultură, montanistică, medicină veterinară, drept, academia comer‑
cială, academia de agricultură, farmacie.

2. Câte 10.000 lei anual.
Pentru auditorii la conservatorul de muzică, la institutul medico‑pedagogic.

E. Atât stipendiile cât și ajutoarele se pot obţine și susţine numai cu obser‑
varea strictă a dispoziţiilor cuprinse în „Regulamentul IV” referitor la împăr‑
ţirea de stipendii.

În scopul acesta reflectanţii33 își vor înainta cererile pentru stipendii și aju‑

33 Aici cu sensul de cei interesaţi, care doreau să beneficieze de stipendii și ajutoare.
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toare la Comisiunea administratoare a fondurilor central‑școlar și de stipen‑
dii din districtul Năsăudului, în Năsăud, până cel mai târziu la 1 noiembrie 
a.c., alăturând următoarele documente:

a) certificat de descendenţă grănicerească din una din cele 44 comune 
aparţinătoare fostului regiment II românesc de graniţă din Năsăud sau din 
comuna Coșna; subscris de primăria comunală și oficiul parohial.

b) extras matricular de naștere;
c) certificat despre progresul în studii și despre purtare;
d) certificatul medical de sănătate; 
e) certificat de avere a părinţilor și a petentului. Acest certificat va conţine 

specificat cantitatea averii nemișcătoare și mișcătoare, ori și unde s‑ar afla 
aceea, ce aceea o posed, precum și darea care o plătesc anual. Va fi subscris de 
primăria comunală și întărit de oficiul parohial.

Se atrage din nou atenţiunea celor interesaţi, că cererile înaintate după expira-
rea termenului fixat mai sus, precum și acelea neprevăzute cu actele necesare con-
form dispoziţiilor și normelor în vigoare nu mai pot fi luate în considerare urmând 
ca cel în drept să suporte consecinţele [subliniere în text, n.n.].

Năsăud, la 1 august 1929.

În numele Comisiunii administratoare a fondurilor central‑școlar și de 
stipendii din districtul Năsăudului,

Președinte,  Secretar
s.s., Nicolae Rognean  s. s., Aurel Mihăese.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.497, fila 184.

54.
1930, august 15, Bistriţa. Notă de presă. La rubrica „Știri și informaţiuni” se prezintă 
condiţiile de acordare a burselor pentru cămin la Universitatea din Cluj.

Studenţii care solicită burse de cămin la Universitatea din Cluj, vor adresa 
Rectoratului Universităţii cerere în scris, timbrată, cel mai târziu la 15 octom‑
brie 1930, cu următoarele acte (timbrate ca anexe, cu câte 2 lei) originale sau 
copii legalizate. 1. Act de cetăţenie română; 2. Dovadă că părinţii nu locuiesc 
în Cluj; 3. Certificat de averea și veniturile părinţilor eliberat de comuna de 
reședinţă și vizat de serv[iciul] de percepţie sau Administraţia Financiară cu 
toate datele modelului ce se poate procura de la Intendentul Universităţii; 
4. Declaraţie de averea și veniturile personale ale candidatului; 5. Situaţia 
școlară (diploma de bacalaureat pentru cei din anul I, caiet de cursuri în 
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original sau copie completă, autentificată, sau certificat de examene pentru 
cei din anii înaintaţi); 6. Certificat medical de sănătate eliberat de un medic 
oficial. Înainte de a intra în Căminuri, toţi bursierii vor mai fi examinaţi și de 
medicul Căminurilor.

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul X, nr. 22–23, 15 august 1930, p. 5.

V.1.2. Cereri de bursă și acte eliberate de facultăţi

55.
1919, august 5, Restoșnea. Cerere. Solicitare pentru bursă adresată Comisiei adminis‑
tratoare a fondurilor grănicerești năsăudene de Aurora Grigoriţia, mama lui Pompei 
Grigoriţia.

M[ult] On[orată] Dir[ecţiune] a fondurilor centrale 
școl[are] și de stip[endii] din Districtul Năsăud

Subscrisa ca mamă a tânărului orfan Pompei Grigoriţia, fiu al decedatului 
fost prof[esor] gimn[azial] în Năsăud și fiu de grănicer Pompei Grigoriţia 
sen[ior], fiind de prezent pe câmpul de onoare românesc, vin eu ca mamă și 
ca tutore natural al său, a Vă ruga respectuos pentru acordarea unui stipen‑
diu pentru Facultatea de medicină, căci la caz contrar, nu voi putea satisface 
dorinţei lui fierbinţi de a fi educat în acest ram, căruia se simte dedicat cu trup 
și suflet.

Din cauza împrejurărilor grele de comunicaţie, apoi, mai aflând și cam 
târziu de deschiderea concursului acestor stipendii, deocamdată nu sunt în 
poziţia favorabilă de a acluda34 documentele recerute.

Atestatul de maturitate și extrasul de botez sunt de prezent la un cunoscut 
în Cluj, care le‑a cerut să le aibă la îndemână, pe când se vor face înscrierile 
la Universitate, ca să‑l poată înscrie fără întârziere, mai ales că bietul băiat, 
din cauza vitregimei timpurilor – fiind silit a servi în fosta armată austro‑
ung[ară], încă alţi 3 ani, fără de‑a fi fost favorizat să poată face vreun curs 
universitar – a întârziat atât de mult cu studiile; i s‑a promis că la toamnă va 
putea cerceta deja cursurile regulat, rugându‑Vă deci și pe D‑voastră a fi cu 
deosebită considerare faţă de aceste împrejurări și a‑i sta întru ajutor, atât 
moral cât și material.

Rugarea mă grăbesc a o înainta ca să o aveţi la timpul determinat, iar 
documentele recerute promit că, îndată ce va înlesni încât‑va comunicaţiu‑
nea, o să vi le trimit în întregime.

34 A atașa, a anexa.
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Băiatul meu e născut în anul 1877, dec[embrie] 6, în Năsăud, și a depus 
maturitatea cu succes la gimn[aziul] româ[nesc] din Brașov.

Cu deosebită stimă,
Restoșnea35, în 5 aug[ust] 1919.

Văd[uva] Aurora Grigoriţia, măr[itată] N. Christeanu.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.415, filele 1–2.

56.
1919, august 7, Năsăud. Cerere. Solicitare pentru bursă adresată Comisiei administra‑
toare a fondurilor grănicerești năsăudene de Ovidiu I. Pecurariu.

Onorată Comisie Administratoare!

Subsemnatul, ca descendent de la fericitul Clement Lupșai36, fondatorul 
fundaţiei a II‑a Clement Lupșai, îmi permit cu tot respectul a ruga Onorata 
Comisiune adm[inistratoare] a fondurilor c[entral] școlar și de stipendii din 
Districtul Năsăudului, să binevoiască a‑mi conferi stipendiul, ce în înţelesul 
literelor fundaţionale37 ale sus‑numitei fundaţiuni, se conferește descenden‑
ţilor de la fondator.

Descendenţa mea se poate proba prin tabela genealogică ce se păstrează 
în arhiva sus numitelor fonduri și care se găsește anexată la literele fundaţi‑
onale sus amintite.
35 Astăzi Răstoliţa (jud. Mureș).
36 Clement Lupșai, preot, membru ASTRA – Despărţământul Năsăud, membru fondator al 
Asociaţiei învăţătorilor din Districtul Năsăud „Mariana”. Preot la Rodna (1838–1881). Prin tes‑
tamentul din 12 august 1885 a înfiinţat trei fundaţii particulare ale căror fonduri urmau să fie 
concentrate și administrate la Năsăud, de către Comitetul și Comisia fondurilor grănicerești. 
Prima, în valoare de 1.000 florini, pentru plata unui salariu anual de 600 coroane unei învăţă‑
toare de la școala greco‑catolică din Rodna, pentru instruirea „fetiţelor” în deprinderi practice. 
A doua, de aceeași valoare, pentru acordarea de ajutoare ocazionale învăţătorului de la școala 
din localitate, pentru întemeierea unui „cor bine organizat” și a treia, cu un capital de 2.500 flo‑
rini, din care urma să se acorde o bursă anuală de 400 florini pentru un tânăr urmaș de grăniceri 
care va studia la „universitate, academie sau la o facultate teologică”. Vezi pentru mai multe 
detalii, Lazăr Ureche, Fundaţii și fonduri particulare administrate de către Fondurile grănicerești 
năsăudene, în „Revista Bistriţei”, VII, 1993, pp. 149–153; Ioan Seni (coord.), Dicţionarul culturii 
și civilizaţiei populare al judeţului Bistriţa-Năsăud. Vol. I. Țara Năsăudului, ediţia a II‑a revăzută și 
adăugită, Cluj‑Napoca, Napoca‑Star, 2010, pp. 210–211. Despre administrarea fundaţiei vezi la 
SJANBN, fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.744/1887–1926.
37 Aici cu sensul de act fundaţional, act reglementativ.



139Restituiri documentare

Fiind acest stipendiu într‑o sumă minimală în raport cu spesele 
împreunate cu studierea la Universitate între împrejurările de astăzi, și 
neîmpărtășindu‑mă la Universitate de niciun favor sau bursă, afară de ajuto‑
rul, ce sper, că mi‑l veţi da din fondul de stipendii, Vă rog să binevoiţi a mi‑l 
conferi cu începere de la 1 septembrie 1921, pe tot timpul, cât voi studia la 
Facultatea de Medicină.

În speranţa unei hotărâri favorabile sunt, cu profund respect,
Năsăud, 7 august 1921.

Ovidiu I. Pecurariu, stud[ent] med[icină] an[ul] III.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.429, fila 36.

57.
1921, septembrie 21, Cluj. Cerere. Solicitare pentru bursă adresată Comisiei adminis‑
tratoare a fondurilor grănicerești năsăudene de Sever Pop. 

Onorată Comisiune,

Sunt foarte fericit și încântat de deciziunea luată de conducătorii 
Fondurilor și Liceului grăniceresc „George Coșbuc” din Năsăud de a ajuta 
pe studenţii lipsiţi de mijloace prin un ajutor extraordinar, pentru a‑și putea 
termina studiile cât mai curând și a contribui apoi prin forţele lor la păstrarea 
nimbului și renumelui liceului în viitor.

Această deciziune n‑are să le facă decât renume acelora care au înţeles 
glasul vremii și au găsit timpul cel mai favorabil de a întinde mâna de aju‑
tor tinerimii care studiază. Acestor idei atât de frumoase care vin să îmbrace 
haina realităţii, le răspunde sufletul tânăr doritor de muncă a studenţilor ace‑
lor plaiuri și îi asigură pe actualii conducători a averii foștilor grăniceri că vor 
ști duce mai departe drapelul cinstei și măreţiei faptelor lor nepătat.

Faţă de această iubire și grijă părintească, cât mă privește, nu întârzii, 
de a mă declara un ostaș al cauzei, unul care voi ști să‑mi îndeplinesc cu 
conștiinciozitatea cu care m‑au învăţat profesorii mei, datorinţa.

Pentru a nu‑mi mai risipi forţele în servicii cu totul de altă natură decât 
specialitatea mea, pentru a mă putea dedica trup și suflet carierei de viitor 
profesor, pentru a putea studia cum cred că se cuvine limbile română și fran‑
ceză, care‑mi sunt specialităţile aș avea o absolută nevoie de un ajutor de 5.000 
lei anual, cu care aș putea să mă asigur, de îmbrăcăminte și cărţile necesare 
studiului în modul cel mai modest posibil, având mâncarea și locuinţa de la 
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stat. Pentru continuarea și terminarea studiilor am lipsă de trei ani, deoarece 
sunt în anul al treilea la Facultatea de Litere din Cluj, și în semestrul al III‑lea 
aș voi să‑mi iau licenţa, iar în al VIII‑lea, doctoratul, apoi un an ar trebui să 
merg în Franţa, pentru a‑mi putea însuși limba franceză și a‑mi mări cercul 
cunoștinţelor.

Cred de necesar trei ani de studiu pentru a putea satisface oricăror cerinţe 
care mi le‑ar impune specialitatea mea și, totodată, nevoind a fi caracterizat 
cu cei care au o pregătire improvizată, de care, durere, vremurile noastre au 
creat destul de mulţi.

Bunăvoinţa Comisiunii Fondurilor va fi așa de mare și îmi va acorda aju‑
torul cerut de 5.000 lei anual, în curs de doi ani numai, deoarece pentru a 
putea studia în Franţa, îmi va trebui un ajutor mai mare ori mai mic, atâr‑
nând de la valută, care, credem, că se va urca peste doi ani. Rog deci On[orata] 
Comisiune a‑mi permite să‑mi rezerv dreptul de a cere pentru Franţa alt aju‑
tor, conform cursului ce‑l va avea leul în acel timp.

Cât privește ajutorul, dacă mi se va acorda, On[orata] Comisiune îmi va 
permite să ridic lunar anticipativ câte 500 lei, iar la caz de nevoie absolută 
să pot primi suma pe trei luni anticipativ, prezentând totdeauna o chitanţă, 
dimpreună cu un certificat că urmez cursurile, urmând apoi, la sfârșitul anu‑
lui să arăt progresul făcut. On[orata] Comisiune îmi va da atâta încredere că 
voi studia, deoarece am ajuns la etatea, când îmi place să cred că am înţeles 
datorinţa care mi‑o impune numele de student, cu atât mai vârtos, când îmi 
ridic cutezanţa de a ocupa o catedră peste câţiva ani la liceul D‑voastre, unde 
am studiat.

Acordându‑mi‑se ajutorul cerut, declaraţia că voi servi trei ani sau chiar 
cinci ani, la liceul „George Coșbuc” obligat, o voi face‑o imediat ce On[orata] 
Comisiune mă va încunoștinţa de rezolvarea cererii mele.

On[orata] Comisiune, acordându‑mi acest ajutor, îmi daţi libertatea de a 
studia așa cum știu, eu în schimb, voi ști folosi această libertate mulţumind 
totdeauna acelora care m‑au ajutat. Primiţi, vă rog respectele adâncii mele 
consideraţiuni.

Cluj, la 21 septembrie 1921.

Cu deosebit respect, Sever Pop, stud[ent] în litere.
Rezoluţie:

Dlui Sever Pop, Cluj.

Avem onoare a Vă comunica că, Comisiunea administratoare în ședinţa 
ţinută în 5 decembrie 1921, sub pct. 33 al procesului‑verbal, cu referire la cere‑
rea D‑tale pentru votarea unui ajutor extraordinar, a adus următorul concluz: 
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„Ivindu‑se cheltuieli extraordinare cu susţinerea internatului, fondul nu dis‑
pune de sumele necesare”.

Năsăud, în 19 decembrie 1921.

Președinte…;  secretar, Teodor Șimon.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.434, filele 13–14.

58.
1921, decembrie 26, Cluj. Cerere. Solicitare pentru bursă adresată Comisiei adminis‑
tratoare a fondurilor grănicerești năsăudene de Pompei Grigoriţia.

Onoratei
Comisii Administrative a Fondurilor Școlare și 

de Stipendii din districtul Năsăudului!
la Năsăud

Referindu‑mă la adresa Dv. nr. 577–1921/a.f.c.sc.d.38, am onoare a Vă îna‑
inta alăturat Regulamentul cerut de Dv.

Pentru o lămurire mai grabnică în chestiunea aceasta, cu onoare Vă rog 
să observaţi dispoziţiunile cuprinse în §§ 13 și 18 din acest regulament, din 
care reiese foarte învederat, că cu (sic!) absolvirea alor 2 semestre (anul școlar 
1919–1920), nu aveam să fac niciun doctorat, ceea ce – de altfel – nici nu se 
putea pretinde, deoarece în primul an se propune numai ½ din materialul 
doctoratului I (de ex. „Anatomia descriptivă și topografică” se propune în 
decurs de 4 semestre).

Deși, însă, primul semestru nu l‑am putut audia fiind încă nedemobilizat 
în acest timp, totuși am putut face un coloqium39 în semestrul II, după cum o 
arată aceasta și observaţia Dlui. prof[esor] Papilian, pe pag[ina] 7 din copia 
Carnetului de cursuri, pe care V‑am înaintat‑o Dv. la timpul recerut.

Conform adresei Dv. sus‑menţionate, precum și a altor adrese ce le‑am 
primit de la Dv. în același sens, cred, că înaintând Dv. și prezentul raport (cu 
una anexă), veţi avea complet dosarul chestiei mele. Vă rog deci, ca să binevo‑
iţi a‑mi trimite în realitate sumele despre a căror votare m‑aţi încunoștinţat 
în mai multe rânduri, observând însă că lichidarea ei aţi amânat‑o sub dife‑
rite pretexte. Luând în vedere scumpetea traiului, lipsa unei îmbrăcăminte 
mai călduroase, criza de locuinţe etc. etc. și celelalte griji ale vieţii, Vă rog, ca 

38 Administraţia fondurilor centrale scolastice și de stipendii din districtul Năsăudului.
39 Examen.
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dacă în adevăr doriţi să ajutaţi un student – total sărăcit din urma războiu‑
lui mondial în care și el a dat o mână de ajutor pentru înfăptuirea idealului 
românesc de pe acel timp: înfiinţarea României mari – vorbește despre mine, 
care nu sunt copilul răsfăţat a „Protecţiei” – să binevoiţi a nu‑mi promite 
niciun ajutor mai mult, ci să mă lăsaţi în buna mea hotărâre de a lucra și a nu 
aștepta ajutorul nimănui în ţara aceasta. Nu va trebui deci să‑mi mai zidesc 
planuri pe temeliile abstracte.

Cluj, la 26 decembrie 1921.

Cu deosebită stimă, Pompeiu Grigoriţia, stud[ent].

N.B. În dosarul meu aflător la Dv. am 3 (trei) chitanţe semnate, în sumă 
totală de 1.500 lei (unamiecincisute) lei, ca ajutor votat [subliniere în text, 
n.n.] pe anii șc[olari] 1919–20 și 1920–21 și care, bineînţeles, nu mi s‑a lichidat.

Rezoluţia:
Ad. Nr. 577–1921/a.f.c.sc.d.

Dlui
Pompei Grigoriţia,

Cluj

Avem onoare a te încunoștinţa cum că bursele și ajutoarele din fondul de 
stipendii grăniceresc se votează în baza regulamentului nostru de stipendii. 
Administraţia fondurilor trebuie să se ţină strict de acel regulament, fiind 
răspunzătoare pentru sumele lichidate cu abatere de la acel regulament.

După informaţiile primite, D‑ta ești deobligat40 a face examenele, în înţe‑
lesul regulamentului nou de la medicină și nu în înţelesul celui vechi, anexat 
la scrisoarea de dată 26 decembrie 1921.

Avem onoare a te încunoștinţa totodată că administraţia fondurilor nu 
caută pretexte de a nu solvi sumele votate, ce compet41 respectivilor bursieri 
ori ajutoraţi din fond, ci cu dragoste părintească voiește a‑i sprijini și ajutora, 
când aceștia corespund prescriselor regulamentului.

Avem onoare a Te încunoștinţa cum că, ajutorul ordinar și extraordinar 
de pe anul școlar 1919/1920 s‑a trimis cu poșta de azi la adresa D‑tale. Bursa 
votată pe 1921/1922 se va lichida după trecerea examenelor prescrise în regu‑
lamentul de medicină obligatoriu pentru D‑ta.

Năsăud, în 5 ianuarie 1922.

40 Obligat.
41 Ajutorul cuvenit; ce le revin.
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De la Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene,

Teodor Șimon, secretar‑controlor.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.415, fila 41 r/v.

59.
1921, decembrie 28, Cluj. Certificat. Act eliberat de Facultatea de Drept pentru Mihail 
Mihăilaș care atestă parcurgerea cursurilor universitare. 

Copie

S‑a prezentat la examen de doctorat (riguros) în drept.
Cluj, la 28 decembrie 1921.

Decanul Facultăţii de Drept Dr. E[mil] Haţieganu, s.s.

Nr. 1/1921–22. Absolutoriu42.

Noi, Rectorul și Decanul Facultăţii de Drept și Știinţe de Stat a Universităţii 
din Cluj, prin aceasta certificăm că Domnul Mihail Mihăilaș, născut la 12 
Februarie 1899 în comuna Sântioana, judeţul Bistriţa‑Năsăud, de religiune 
gr[eco]‑cat[olică], în baza certificatului de maturitate, eliberat de Liceul fun‑
daţional din Năsăud la nr. 3–1917, a fost primit ca student ordinar al Facultăţii 
de Drept din semestrul I al anului școlar 1918/1919 până în semestrul II al 
anului școlar 1920/1921; a satisfăcut tuturor obligaţiunilor fixate în regula‑
mentele existente.

Certificatul prezent s‑a eliberat în baza ord[inului] nr. 16657–1919‑III, 
Resortul Instrucţiunii Publice prin Decanatul Facultăţii de Drept cu hotărâ‑
rea nr. 672–1920 fac[ultatea] jur[idică].

Împotriva conduitei tale nu s‑au ridicat obiecţiuni.
Pentru întărirea celor mai de sus am subscris acest absolutoriu și l‑am pre‑

văzut cu sigiliul cel mic al nostru.
Cluj, la 1 octombrie 1921.
Dr. Călugăreanu, s.s. Rectorul Universităţii din a.c. Dr. E[mil] Haţieganu43, 

s.s., Decanul Facultăţii de Drept din a.c. 
L.S.

42 Certificat.
43 Emil Haţieganu (1878–1959), jurist, politician, profesor la Universitatea din Cluj, decan la 
Facultatea de Drept (1921–1922) și rector al universităţii (1928–1929). În 1945 a fost ales mem‑
bru de onoare al Academiei Române.
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Nr. 347–1922. Leg[alizare] Cop[ie]

Această copie fiind în conformitate cu poziţiile scrise de pe pagina 37 și 38 
din Caietul de Cursuri prezentat mie din partea Domnului Mihail Mihăilaș 
ca original, se autentifică.

Bistriţa, în 8 (opt) a lunii Decembrie anului 1922 
(unamienouăsutedouăzecișidoi).

Dr. Rosembäuer Alfred, notar public.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.422, fila 41.

60.
1922, aprilie 22, Cluj. Cerere. Solicitare pentru bursă adresată Comisiei administra‑
toare a fondurilor grănicerești năsăudene de Paramon Lupșan.

Onorată Comisie,

Subsemnatul, student în drept pe anul ultim, cu onoare rog Onor[ata] 
Comisie, să binevoiască a‑mi vota și lichida – în timpul cel mai scurt posibil – 
ulterior, ajutorul meu, corespunzător și competent pe anii 1920/21 și 1921/22.

Umilita rugare mi‑o bazez pe următoarele:
Înrolat fiind în armata austro‑ungară încă de pe băncile liceului 1916 și ser‑

vind până la revoluţie și continuând apoi în Armata Română din oct[ombrie] 
1919 până în 1 mai 1920; astfel, încât fiind împiedicat în continuarea studiilor 
universitare, nu numai de această împrejurare, ci și de situaţia vitregă a noas‑
tră, a românilor de sub era maghiară, îmi era imposibil de a mă decide în o 
direcţie oarecare.

În anul școlar 1919/20 fiind înscris la Facultatea de Drept din Cluj și în 
vederea stării materiale slabe a părinţilor mei, în posibilitatea continuării 
studiilor în acelea condiţii, am concurat la Onorata Comisie a fondurilor 
Centrale scolastice, pentru acordarea unui stipendiu (bursă) pe durata studi‑
ilor. Ca rezultat mi s‑a votat un ajutor anual și deoarece, nefiind în clar cu dis‑
poziţiunile luate de sus citata comisiune privitoare la petiţionarea ajutorului 
în fiecare an – ci rămânând în convingerea că odată ajutorul votat în lipsa 
burselor vacante, rămâne votat și pe mai departe pe durata studiilor, n‑am 
petiţionat în anul școlar 1920/21 fiind și militar în acel an.

În anul școlar 1921/922, venindu‑mi la cunoștinţă, că numai în schimbul 
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unei noi petiţii pot să fiu împărtășit de acel ajutor, am petiţionat iarăși, fără a 
primi un răspuns favorabil, punându‑mi‑se obstacole, că deoarece n‑am pre‑
zentat niciun document că aș fi înscris la vreo facultate, nu mi se poate acorda 
ajutorul, deși logic, pare evident că nu poate cineva concura la ceva, neavând 
drept și că ajutorul votat nu‑l putea ridica fără a ridica (sic!) acte justificative. 

Acest motiv nu îndreptăţește pe deplin membrii Onoratei Comisii, de a mă 
lipsi de un ajutor competent, moștenit de la strămoșii mei, ci, în cel mai rău 
caz, să fi fost anunţat de a‑mi prezenta actele necesare, până atunci votarea 
ajutorului meu să fi fost ţinută în suspens44. Această împrejurare m‑a jignit 
mult și m‑a făcut a crede că și acum se mai menţine sistemul protecţionist de 
distribuire a burselor, fapt care, între împrejurările actuale trebuie să dispară.

Fiind reţinut atunci din motive serioase de a‑mi aranja personal această 
chestiune, am lăsat‑o cu ocazia sărbătorilor Paștilor, când mi‑am ridicat cu 
mare greu – neîmplinind formalităţile destul de sănătoase impuse de mem‑
brii acelei comisii – ajutorul votat pe anul 1919/1920, când, uimit, mi s‑a pus în 
vedere iarăși unele cerinţe nepotrivite pentru noi, studenţii bătrâni, cu un tre‑
cut mai zdruncinat. Eventual ajutor sau bursă de mi s‑ar vota ulterior, numai 
în schimbul unui certificat tipizat, care să noteze în parte, pentru fiecare an 
progresul făcut (coloqium sau examen), pot să‑l ridic, iar la caz contrar, nu o 
să‑mi pot ridica ajutorul.

Această măsură nu o ţin sănătoasă pentru noi, studenţii mai înaintaţi în 
vârstă și care am luat parte la războiul mondial, fiind întreruperi de studii, ci 
ar fi de a se referi studenţilor tineri, care ieșind de pe băncile liceului sunt fără 
întrerupere în continuarea studiilor universitare.

În lipsa caietului de cursuri prezint (aclud) un certificat oficios, cu 
nr. 127.922, din care să reiasă, că sunt înscris la această facultate încă din anul 
1918/1919 continuative și termin cu frecvenţa în anul curent.

Deoarece certificatul oficios eliberat de Chestura Universităţii din Cluj, cu 
nr. 4 –122/922 – care se află anexat la dosarul actelor mele de acolo – dovedește 
îndeajuns progresul meu în studii din acești doi ani precedenţi – luând în 
considerare stagiul în armată, întreruperea de studii de aproape 5 ani și care 
toate acestea au alterat mult ambiţia noastră de studiu – și în conformitate cu 
regulamentul vechi, după care continuu, timpul studiului este de 4 ani și ca 
atare, ajutorul încă trebuie să aibă durata aceasta.

Nu trebuie să se pună mirarea pe punctul de vedere, că unuia sau altuia, 
datorită unei situaţii materiale mai bune sau datorită unor calităţi ce le posed 
– fără de a avea vreo preocupare laterală ca o sursă de existenţă – îi permite a 
face câte două examene într‑un an, ci să se aibă în vedere durata de 4 ani, în 
care este obligat a termina, fiindu‑i în risc pierderea bursei.

44 Aici, cu sensul că a fost suspendat, întrerupt.
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Se observă că în distribuirea burselor și ajutoarelor nu s‑a avut în vedere 
o normă oarecare mai justă și pentru salvarea situaţiei atât de critice a tine‑
rilor născuţi din părinţi ţărani, care afară de mijloacele materiale au fost 
lipsiţi și de oarecare directive sănătoase pentru a‑și putea croi un drum de 
viaţă, ci onoraţii membrii, influenţaţi de unele legături sociale sau de rudenii, 
favorizându‑și vlăstarele cu burse în ţară și străinătate, au votat pentru fiii de 
ţărani în cea mai mare parte, numai ajutoare.

Astfel, acești fii de ţărani au trebuit să îndure cele mai mari neajunsuri 
și greutăţi din motivele suscitate și din nesiguranţa duratei ajutorului; încât 
erau nevoiţi a‑și asigura oarecare existenţă pe la orașe, iar timpul liber a‑l 
servi pentru studiu și pentru acomodarea împrejurărilor de a‑și putea asigura 
un drum bun de urmat în viitor și de a se putea ei, pe ei, chivernisi.

Deci, în primul rând conducătorii noștri și Onoraţii membrii din Comisie, 
trebuie să aibă în vedere această chestiune atât de importantă, privitoare la fiii 
de ţărani și ai provedea45 în limitele posibilităţii, cu burse și nu cu ajutoare.

Din cele eruate46 mai sus – nefiind condus de o rea intenţie sau de o cuge‑
tare superficială – reiese contrastul mare care a fost trecut cu vederea la distri‑
buirea burselor – sunt a doua oară jignit când văd că și la ajutorul meu com‑
petent mi se opun atâtea obstacole la votarea lui, cât și la ridicarea lui. Dacă 
n‑am meritat o bursă pe durata studiilor, care poate, m‑ar fi ambiţionat mai 
mult și care nu mai făcea a mă preocupa cu servicii laterale pentru existenţă, 
atunci cel puţin, aș fi în drept ca, baremi ajutorul să‑l pot primi după merit.

În credinţa fermă că Onorata Comisie îmi va lua în considerare cererea mea 
justă și îmi va vota și lichida ulterior ajutorul competent pe anii 1920/1921 și 
1921/1922, la caz contrar, a nu fi nevoit a da publicităţii procedeul urmat, pen‑
tru care atâţia băieţi de ţărani sunt nesatisfăcuţi; închin47 așteptând urgent 
rezultatul în merit.

Primiţi, vă rog, asigurarea profundelor respecte ce vi le păstrez.
Cluj, la 22 aprilie 1922.
Adresa: Cluj, str. Mercur, nr. 8.
Paramon Lupșan, student în drept.

Rezoluţia:

Dlui Paramon Lupșan, student în drept, Cluj

Avem onoare a Vă comunica, că, Comisiunea administratoare a Fondurilor 
centrale scolastice și de stipendii din districtul Năsăudului, în ședinţa ţinută 
45 A le acorda.
46 Relatate, expuse.
47 Aici cu sensul de închei, termin expunerea subiectului/cererii.
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în 12 iunie 1922, sub punctul 23 al procesului‑verbal a adus următorul concluz 
(concluz, pct. 23).

[23. Nr. 135, 143–1922. Cererea lui Paramon Lupșan, student în drept refe‑
ritor la asemnarea bursei pe anii 1920/21 și 1921–22.

Se referează cererea lui Paramon Lupșan, de data 22 august 1922, în care 
cere a i se vota și lichida48 ulterior ajutorul corespunzător și competent pe 
anii 1920/21 și 1921/22.

Motive: În anul școlar 1919/20 a fost înscris la Facultatea de Drept de la 
Universitatea din Cluj, petiţionând la Fondul pentru bursă. I s‑a votat un aju‑
tor, iar menţionatul ajutorat nefiind în clar cu dispoziţiunile Regulamentului 
de stipendii și ajutoare, pe anul școlar 1920/21 nu a petiţionat, fiind de‑alt‑
cum și militar. În 27 iulie 1921 a cerut stipendiu pro 1921/22 și retrograd49, 
și pro 1920/21, care cerere însă, din lipsa de acte justificative nu s‑a luat în 
considerare.

Cu data de 13 aprilie 1922 produce50 certificat oficios despre trecerea cu 
succes a examenului al II‑lea fundamental – după regulamentul vechi. Cu 
data 25 aprilie 1922 produce certificat oficios, conform căruia a fost înmatri‑
culat în Facultatea de Drept a Universităţii din Cluj, în semestrul II 1918/19. 
Are sem[estrul] II 1918/19, sem[estrul] I 1919/20, sem[estrul] I 1920/21, 
sem[estrele] I și II 1921/22. Absolvenţă va obţine reducându‑i‑se timpul de 
studiu la 5 semestre. Absolutoriu51 însă, numai după trecerea examenului 
al III‑lea fundamental. Ad. 23. [Comisiunea administratoare invită pe d‑l. 
Paramon Lupșan, ca să‑și înainteze petiţia în termeni cuviincioși și instruită52 
cu toate documentele justificative la timpul prescris în Statutele fondurilor 
și a Regulamentului de stipendii și în conformitate cu dispoziţiunile §‑lor 9, 
10, 11, 12 și 13 din Regulamentul pentru împărţirea de stipendii și ajutoare]53.

În numele Comisiei administratoare,
Președinte, p. secretar, Teodor Șimon.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Administraţia fondurilor grănicerești 

năsăudene, dosar 2.418, filele 13–14.

48 Achita.
49 Retroactiv.
50 Prezintă.
51 Diplomă de licenţă.
52 Prevăzută cu anexe.
53 Textul între […] se păstrează separat de documentele din dosar; apud SJANBN, fond 
Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, registru inventar nr. 96/1922, fila 40.
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Certificat eliberat de Senatul Universităţii din Cluj pentru Leon 
Silviu Daniello în 27 mai 1922, sursa SJANBN, fond Administraţia 

fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.372, fila 36.

61.
1923, iunie 21, Cluj. Certificat. Document eliberat de conducerea Seminarului 
Pedagogic din Cluj pentru Sever Pop, care atestă parcurgerea cursurilor universitare.

Seminarul Pedagogic
Universitatea din Cluj.
Nr. 88–1923 Cluj, în 21 iunie 1923

Certificat

Se atestă de noi că dl. Sever Pop, licenţiat al Facultăţii de Litere și Filosofie 
a urmat Seminarul pedagogic universitar în anii 1922–1923.

A trecut următoarele examene teoretice:
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Obiectul: Pedagogia generală; Profesorul: Dl. Profesor Vl[adimir] 
Ghidionescu54.

A luat parte la lucrările și discuţiile seminariale, susţinând lucrarea cu 
titlul: „Asociaţia de idei după culori și formă”.

A luat parte la lecţiile de la școala de aplicaţie, făcând lecţii practice din 
următoarele materii: la limba română și istorie și a luat parte la ședinţele de 
critică a lecţiilor.

A trecut următoarele probe practice: la limba română: „Compunerea 
adjectivelor și adverbelor”; la istorie: „Ștefan cel Mare”.

Pentru care activitate pedagogică a obţinut menţiunea: la istorie, foarte 
bine [subliniere în text, n.n.]; la limba română: foarte bine [subliniere în text, 
n.n.]; eliberându‑i‑se acest certificat.

Profesorii de specialitate:
Romulus Demetrescu55, s.s., profesor de limba română.
Profesor de istorie, I[oan] Ursu56, s.s.
L.S.
Directorul Seminarului pedagogic, Vl[adimir] Ghidionescu, s.s.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.434, fila 28.

62.
1925, iunie 26, Cluj. Certificat. Document eliberat de conducerea Facultăţii de 
Medicină pentru Ovidiu Pecurariu, care atestă parcurgerea cursurilor universitare.

Copie. România. Universitatea din Cluj 
Facultatea de Medicină și Farmacie 
Nr. 2088/1924–25. Cluj, 26 iunie 1925.

Certificat

Noi, Decanul Facultăţii de Medicină de la Universitatea din Cluj certifi‑
căm, că dl. Ovidiu Pecurariu, de confesiune gr[eco]‑cat[olică], născut la 21 
Noiembrie 1902 în comuna Năsăud, judeţul Bistriţa‑Năsăud, a fost promovat 

54 Vladimir Ghidionescu (1878–1948), pedagog, doctor în filosofie, profesor universitar de 
pedagogie la Universitatea din Cluj (1919–1940).
55 Romulus Demetrescu (1892–1972), critic și istoric literar român, membru al Catedrei de 
Psihologie (din 1923) și al Seminarului Pedagogic (din 1930) al Universităţii din Cluj, profesor 
la liceul „Spiru Haret” din București (din 1940).
56 Ioan Ursu (1875–1925), istoric, profesor la Universitatea din Cluj între 1919–1923.
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de doctor în medicină și chirurgie pe ziua de 23 mai 1925. De prezent își 
îndeplinește stagiul de opt luni, necesar pentru a putea obţine diploma de 
doctor în medicină și chirurgie, în conformitate cu art. 36 din regulamentul 
Facultăţii. 

Acest certificat s‑a eliberat la cererea proprie spre a‑i servi la nevoie.

Decan: s.s. Moldovan; secretar, s.s., Oprescu.
L.S.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.429, fila 62.

63.
1925, august 6, Poiana (Poiana Ilvei). Cerere. Solicitare pentru ajutor financiar adre‑
sată Comisiei administratoare a fondurilor grănicerești năsăudene de Sever Pop.

Domnule Președinte,

Subsemnatul licenţiat și doctor în litere cu onoare vă rog să binevoiţi a‑mi 
acorda un ajutor pentru ca să‑mi pot continua studiile în străinătate în dome‑
niul lingvisticii și geografiei lingvistice.

Pentru progresul făcut în studii sunt ajutat și trimis de Stat la Școala 
română din Paris. Acest ajutor al Statului, în împrejurările de azi, nu este 
deplin suficient pentru acoperirea tuturor nevoilor care le întâmpină cei care 
fac stagii în Franţa. Cred că On[orata] Comisiune sub titlul de continuare 
de studii, căci aceasta e în realitate, îmi poate vota un ajutor sau o sumă care 
ar putea să‑mi fie folositoare, având în vedere diferenţa de valută între leul 
nostru și francul francez.

Situaţia materială a părinţilor mei, după cum se vede din certificatul comu‑
nal, este modestă. Suntem 7 fraţi, dintre care numai unul este căsătorit. Un alt 
frate a terminat clasa a IV‑a a liceului „G[eorge] Coșbuc” susţinut la școală 
în toată vremea de mine. În asemenea împrejurare tot ce aș fi putut eu per‑
sonal să adun, am fost nevoit să cheltuiesc pentru întreţinerea fratelui meu 
Leonida, în toţi cei patru ani de liceu. Un alt frate, care ar putea să muncească 
în vremea asta acasă e soldat, încorporat abia în primăvara trecută. Tatăl meu, 
în asemenea condiţii, abia își ţine familia și nu poate, decât riscând să pericli‑
teze mai departe existenţa ei, să mă ajute pe mine la continuarea studiilor în 
Franţa. Acestea se văd clar din Certificatul comunal anexat sub A.

Anexez, pentru a se vedea progresul în studii făcut în cei șase ani de viaţă 
universitară, următoarele acte:
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B) Diploma de licenţă în filologie modernă, obţinută cu 7 semestre, fiindcă 
am trecut la Facultatea de Litere și Filosofie cu nota „foarte bine”, exame‑
nele ce se cer prin regulament înainte de prezentarea de licenţă. Din această 
diplomă se vede că am trecut examenul de licenţă cu menţiunea „cum laude”.

C) Certificatul eliberat de Seminarul Pedagogic de pe lângă Universitatea 
din Cluj. Din acest certificat reiese clar că am luat parte activă la lucrările 
Seminarului, am făcut mai multe lecţii și am obţinut pentru activitatea peda‑
gogică menţiunea: la istorie, „foarte bine”, la limba română, „foarte bine”.

D) Diploma de doctor în filosofie. Ea arată că am fost promovat, în vâr‑
stă de 24 de ani, pentru activitatea știinţifică arătată doctor, cu menţiunea 
„magna cum laude”. Trecerea examenului de doctor cu atât succes a fost 
mobilul care a îndemnat Consiliul Facultăţii de Litere și Filosofie să mă reco‑
mande pentru singura bursă anuală care o are Facultatea de Litere din Cluj la 
Școala de specializare a României, de la Paris.

Celelalte acte, care se cer pentru obţinerea unui ajutor din Fondul central 
scolastic și de stipendii din Năsăud se află în Arhiva D‑voastre, din vremea 
când am fost bursier al fondurilor.

Atât e tot ce pot arăta ca progres, Domnule Președinte, în cei șase ani de 
când am plecat de la Liceul grăniceresc din Năsăud. Pentru unii are să fie mic 
progresul realizat, pentru mine e mulţumirea sufletească cea mai mare care o 
pot avea, arătând în șase ani un asemenea rod, cu pregătirea și dragostea de 
muncă dată de bunii mei profesori de la Năsăud.

În nădejdea că On[orata] Comisiune va lua în considerare și va cumpăni 
dacă trebuie sau nu trebuie să fiu ajutat, primiţi, Vă rog, Domnule Președinte, 
pe lângă mulţumirile mele și expresia celei mai înalte stime, ce V‑o păstrez.

Un devotat elev al D‑voastre.
Poiana57, 6 august 1925.

Sever Pop, licenţiat și doctor în litere.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.434, fila 32.

57 Azi Poiana Ilvei, (jud. Bistriţa‑Năsăud.
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Certificat eliberat de directorul Şcolii Române din Franţa pentru Sever Pop (fără dată), 
sursa SJANBN, fond Administraţia fondurilor grănicereşti năsăudene, dosar 2.434, fila 36.
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64.
1925, noiembrie 27, Cluj. Proces-verbal. Document întocmit de comisia pentru susţi‑
nerea licenţei de către Aurora Șimon. 

Universitatea din Cluj
Facultate de Medicină
Nr. 578.925.6.

Proces‑verbal

Luat de comisiunea pentru susţinerea tezei de doctor în medicină și chi‑
rurgie a D‑șoarei Aurora Șimon.

Subiectul tezei: „Tratamentul ulcerelor corneene prin termocauterul cu 
vapori al lui Wesselly”.

Președinte: Dl. Profesor Dr. Michail Dumitru58.
Membrii: Dnii profesori: Dr. Iacobovici [Iacob]59, Dr. Papilian V[ictor]60, 

Dr. Botez M[ihai], Dr. Predescu‑Rion I[on]61.
Nota obţinută: foarte bine.
În urma celor de mai sus, comisiunea propune acordarea titlului de doctor 

în medicină și chirurgie D‑șoarei Aurora Silvia Șimon.
Cluj, la 27 noiembrie 1925.

Președinte: Dl. profesor dr. Michail Dumitru, membrii: Dr. Iacobovici 
[Iacob], Dr. Papilian [Victor], Dr. Botez M[ihai], Dr. Predescu‑Rion I[oan].

Pentru conformitate: s.s., [indescifrabil, n.n.] 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.467, fila 26.

58 Dumitru Michail (1886–1956), medic oftalmolog, profesor titular la Catedra de Oftalmologie 
a Facultăţii de Medicină și Farmacie din Cluj, decan între 1935–1938. A fost unul dintre creato‑
rii școlii românești de oftalmologie.
59 Iacob Iacobovici (1879–1959), medic chirurg român, profesor la Facultatea de Medicină din 
Cluj și la cea din București. A fost unul dintre fondatorii Facultăţii de Medicină din Cluj.
60 Victor Papilian (1888–1956), medic, scriitor și profesor universitar. După 1919 a fost direc‑
torul Institutului de Anatomie al facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii din Cluj, 
decan (1930–1931; 1940–1946) și prodecan (1931–1932).
61 Ion Predescu‑Rion (1883–1969?), medic român cu specializare ORL. Între anii 1921–1924 
a fost profesor agregat, apoi profesor titular (1927) de otorinolaringologie la Facultatea de 
Medicină din Cluj. 
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65.
1926, septembrie 6, fără locaţie. Cerere. Solicitare de ajutor financiar adresată 
Comisiei fondurilor grănicerești năsăudene de Sever Pop.

Domnule Președinte,

Subsemnatul licenţiat și doctor în litere, cu onoare Vă rog să binevoiţi 
a‑mi acorda și pentru anul școlar 1926/1927 un ajutor, pentru a‑mi putea ter‑
mina studiile de specializare.

Permite‑ţi‑mi, Domnule Președinte, să aduc următoarele motive:
Sunt recomandat de Consiliul Facultăţii de Litere și Filosofie de la 

Universitatea din Cluj, pentru continuarea studiilor la Școala română din 
Franţa. La această școală de specializare, Universitatea clujeană poate reco‑
manda numai pe unul dintre cei care au absolvit Facultatea și au putut să 
dovedească o activitate știinţifică remarcabilă. Stagiul unui membru este 
de 2 ani. În fiecare an, fiecare membru este obligat să prezinte directorului 
școlii, dlui Prof[esor] N[icolae] Iorga, o lucrare care dovedește activitatea din 
anul trecut și pe baza lucrării, stagiul se prelungește și pentru anul al 2‑lea. 
Lucrarea mea, care atinge 200 de pagini, cred că va fi primită de dl. Director, 
mai ales că profesorii de la Universitatea de aici s‑au arătat mulţumiţi de cer‑
cetările făcute și puse sub lumină prin această lucrare.

Fiind lipsit de mijloace și ridicat numai [subliniere în text, n.n.] prin pute‑
rile proprii la această situaţie, rog pe domnul Președinte să stăruie pentru 
obţinerea unui ajutor echivalent cu cel de anul trecut. Cred că e de prisos să 
arăt situaţia grea de aici, în urma căderii francului francez. Ajutorul ce mi se 
va acorda va fi pentru mine un stimulent pentru a duce la bun sfârșit cercetă‑
rile de dialectologie românească ce mă preocupă.

Primiţi, Vă rog, Domnule Președinte, alături de cele mai vii mulţumiri și 
expresia celei mai înalte stime.

Sever Pop, asistent universitar și membru al Școlii române din Franţa.

D‑sale Domnului
Președinte al Comisiunii administratoare a Fondurilor 
grănicerești și de stipendii din districtul Năsăudului, 

în Năsăud.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.434, fila 34.
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66.
1927, iunie 9, Cluj. Certificat. Document eliberat de Facultatea de Litere și Filosofie 
pentru Iustin Ilieșiu, care atestă parcursul studiilor universitare.

Universitatea din Cluj
Facultatea de Filosofie și Litere Cluj, 9 iunie 1927
Nr. 12–1926/27.

Certificat

Noi, Decanul Facultăţii de Filosofie și Litere, certificăm prin aceasta că 
Dl. Iustin Ilieșiu62, născut la 18 martie 1900, în comuna Maieru, judeţul 
Bistriţa‑Năsăud, a fost înscris la Facultate în anii școlari: 1919/20, 1920/21, 
1921/22, 1922/23, 1923/24, semestrul II și anul 1925/26, a frecventat cursurile 
și a dat următoarele examene parţiale, pe care, din cauză de boală, le‑a trecut 
începând din sesiunea ianuarie 1924:

I[oan] Paul63, „Estetica generală” (trei semestre), nota: foarte bine.
G[heorghe] Bogdan‑Duică, „Poezia română” până la Vasile Alecsandri, 

nota, f[oarte] bine,
„Istoria presei românești”, nota, foarte bine,
„Literatura Junimii”, Eminescu, nota, bine,
S[extil] Pușcariu, „Vocalism și derivaţiune”, nota, bine,
„Gramatica istorică a limbii române” (Fonologie), nota, bine,
„Gramatica istorică a limbii române” (Morfologia), nota, bine,
„Dialectul istro‑român”, nota, suficient,
„Istoria literaturii române sec. XIX”, nota, bine,
N[icolae] Drăganu, „Istoria literaturii române secolul al XVIII‑lea”, nota, 

bine,
„Istoria literaturii române secolul al XVII‑lea”, nota, bine,
„Istoria literaturii române, secolul al XVI‑lea”, nota, bine,
„Sintaxa limbii române” nota, suficient,
S[ilviu] Dragomir, „Istoria veche a Românilor”, nota, foarte bine,
„Istoria Românilor” (Mihai Viteazul), nota, foarte bine,
Vl[adimir] Ghidionescu, „Pedagogia generală și didactica”, nota, bine,
V[irgil] Bărbat, „Estetica literară”, nota, bine,
G[eorge] Giuglea, „Filologia romanică (Vocalismul)”, nota, bine,
„Latina vulgară”, nota, suficient.

62 Iustin Ilieșiu (1900–1976), profesor, publicist, poet și prozator. Profesor și director al 
școlilor industriale din Cluj, refugiat la București (1940–1944), apoi inspector în cadrul învă‑
ţământului muncitoresc.
63 Ioan Paul (1857–1926), estetician, scriitor, profesor de estetică la Universitatea românească 
din Cluj, începând cu anul 1919).
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Drept care i se eliberează acest certificat spre a‑i servi la nevoie.

Decan, s.s. [indescifrabil, n.n.].
L.st.; timbrat.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.416, fila 11.

67.
1927, iunie 17, Cluj. Cerere. Solicitare pentru bursă adresată Comisiei administratoare 
a fondurilor grănicerești năsăudene de Iustin Ilieșiu.

Onorată Comisiune,

Subsemnatul absolvent al Facultăţii de Litere și Filosofie, cu onoare Vă 
rog prin aceasta să binevoiţi a‑mi acorda ajutorul ce‑mi compete pentru cei 
patru ani de studiu făcuţi până în prezent la Universitatea din Cluj.

În conformitate cu regulamentul ar fi trebuit ca la sfârșitul fiecărui an, 
după trecerea examenelor, să‑mi ridic acest ajutor. N‑am făcut aceasta, căci 
nu m‑am putut supune examenelor la timp, din următoarele motive:

În primii ani de studiu, după cum se vede și din certificatul Facultăţii de 
Litere și Filosofie, alăturat aici, am fost tot bolnav și deci mi‑au fost interzise 
orice sforţări fizice și intelectuale.

Astfel am fost pus în imposibilitate de a studia și a‑mi trece regulat 
examenele.

În afară de aceasta, fiind orfan de tată încă din anul 1919, și rămânând 
într‑o îngrijorătoare stare materială, am fost nevoit să muncesc neîntrerupt 
pe toate căile posibile și imposibile, pentru a mă susţine pe mine și pe mama 
mea, rămasă singură acasă și neavând alt sprijin decât pe mine.

În situaţia aceasta disperată am fost forţat de necesităţi să contractez 
uneori împrumuturi pe la instituţii financiare, pe care astăzi, fără ajutorul 
D‑voastră, îmi sunt prea grele și nu știu cum le voi putea achita.

Singura nădejde îmi este în ajutorul D‑voastră, pe care îl distribuiţi tutu‑
ror fiilor de grăniceri după merit și în conformitate cu necesităţile.

Din aceste motive, apelez deci la bunăvoinţa și sprijinul D‑voastră, 
rugându‑Vă să mi se acorde același ajutor pe timp de patru ani (1923–1927), 
care s‑a dat și altor colegi grăniceri, care au urmat cursurile Facultăţii de 
Litere și Filosofie și și‑au trecut toate examenele.

Într‑un an mi s‑a aprobat chiar un ajutor, pe care însă nu l‑am ridicat, 
neavându‑mi atunci încă trecute examenele. Alt ajutor ori bursă n‑am primit 
de nicăieri.
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În nădejde că cererea mea justă, va fi rezolvată în mod favorabil, primiţi, 
Vă rog Onorată Comisiune, asigurarea stimei ce Vă păstrez și mulţumirile 
mele sincere.

Iustin Ilieșiu

N.B. Alătur aici un certificat eliberat de către Decanatul Facultăţii de 
Litere și Filosofie, pentru a documenta că mi‑am trecut toate examenele pen‑
tru studiul principal: română și secundar, estetică.

Către
On[orat] Comitetul Fondurilor Grănicerești

Năsăud
Rezoluţie: 

Dlui Iustin Ilieșiu,
Student în litere, 

Cluj

Privitor la cererea D‑voastră pentru bursă din fondul de stipendii din 
districtul Năsăudului, binevoiţi a cunoaște că petiţia din 17 iunie 1927 a fost 
supusă spre deliberare în ședinţa Comisiei administratoare din 15 iulie și 1 
noiembrie 1927, dar deciziunea în privinţa aceasta n‑a fost dată din motivul 
că s‑a cerut biroului fondurilor câștigarea64 unor date.

În ședinţa din luna ianuarie 1928 va fi supusă spre deliberare definitivă. 
Ținem a Vă aduce la cunoștinţă că bursele se votează anticipativ și nu retro‑
activ, cum solicitaţi D‑voastră, și în cazul că Vi s‑ar vota pe cei 4 ani de studii 
suma întreagă ar face numai 1.000 lei. Dacă D‑voastră aţi renunţa la bene‑
ficiul votării retroactive, aţi avea dreptul a cere votarea unui ajutor pentru 
licenţă, care azi face suma de 12.000 lei.

Vă invităm a ne comunica de urgenţă, Vă menţineţi vechea cerere, reînno‑
ită la data de 24 noiembrie 1927 sau înaintaţi o cerere pentru licenţă.

Năsăud, la 20 decembrie 1928.
În numele Comisiei administratoare a fondurilor grănicerești,

Secretar, s.s. [indescifrabil, n.n.].

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.416, filele 9–10.

64 Obţinerea.
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68.
1927, decembrie 28, Cluj. Cerere. Solicitare adresată de Iustin Ilieșiu Comisiei admi‑
nistratoare a fondurilor grănicerești în vederea acordării unui ajutor pentru licenţă și 
plata contravalorii bursei pentru cei patru ani de studiu.

Onorată Comisiune,

La on[or] răspunsul D‑voastră din 21 Decembrie 1927 prin nr. 200, îmi iau 
îndrăzneală a Vă face următoarele precizări.

Subsemnatul V‑am rugat atât în cererea trecută și am onoare a Vă ruga și 
prin prezenta, să binevoiţi a‑mi vota un ajutor de 12.000 lei pentru licenţă [sub‑
liniere în text, n.n.], la care examen mă voi prezenta fie în sesiunea din luna 
ianuarie, fie în luna iulie 1928.

Totodată îmi repet cererea, rugându‑Vă să binevoiţi a‑mi vota retroactiv și 
suma de 8.000 lei, ca bursă pentru cei patru ani de studii universitare la litere 
și filosofie, Universitatea Cluj, despre ce am înaintat la timp un certificat, că 
mi‑am trecut toate examenele parţiale recerute de regulament.

Această din urmă cerere a mea, Vă rog să binevoiţi a mi‑o lua în consi‑
derare și pentru faptul că eu am cerut la timp un ajutor, care mi s‑a și votat 
pentru un an, dar nu l‑am ridicat din cauza întârzierii examenelor parţiale.

Astăzi însă, când am toate examenele și fiindcă s‑au votat ajutoare retro‑
active și altora, apelez la simţământul D‑voastră de dreptate, rugându‑Vă să 
binevoiţi a‑mi vota și mie, cu atât mai mult, că fiind orfan și fără de niciun 
ajutor material, ca să‑mi pot termina studiile, am fost nevoit să‑mi fac unele 
împrumuturi, pe care azi nu le‑aș mai putea plăti, dacă nu mi s‑ar vota bursa 
pe cei patru ani.

Deci în primul loc Vă rog a-mi vota un ajutor pentru licenţă de 12.000 lei [sub‑
liniere în text, n.n.] la care am dreptul, iar în al doilea loc, îmi repet cererea din 
rândul trecut [subliniere în text, n.n.], nădăjduind că Veţi da tot crezământul 
unui glas sincer de student lipsit și harnic.

Cluj, 28 decembrie 1927.

Cu distinsă stimă, Iustin Ilieșiu, Cluj, N[icolae] Iorga, nr. 2.

On[orată]
Comisiunea administratoare a fondurilor grănicerești de stipendii,

Năsăud.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.416, fila 14.
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Certificat din 17 mai 1929 care atestă susţinerea examenului de 
licenţă de către Tiberiu Morariu, sursa SJANBN, fond Administraţia 

fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.481, fila 27.
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69.
1929, mai 17, Cluj. Certificat. Document eliberat de decanul Facultăţii de Știinţe pen‑
tru Tiberiu Morariu, care atestă susţinerea examenului de licenţă.

Universitatea din Cluj 
Facultatea de Știinţe
Nr. 1230–1928/29
Cluj, la 17 mai 1929

Certificat

Noi, Decanul Facultăţii de Știinţe de la Universitatea „Regele Ferdinand 
I” din Cluj, certificăm că Dl. Tiberiu Morariu65 a trecut examenul de licenţă 
în Geografie cu Șt[iinţe] Naturale cu menţiunea „cu distincţie” la 11 mai 1929.

Drept care i se eliberează acest Certificat pentru a‑i servi numai la ridi‑
carea bursei de la fondurile din Năsăud și care se va înapoia Decanatului la 
eliberarea diplomei definitive.

Decan, s.s., [indescifrabil, n.n.].
L.S.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.481, fila 27.

70.
1929, octombrie 20, Cluj. Cerere. Solicitare pentru bursă adresată Comisiei adminis‑
tratoare a fondurilor grănicerești năsăudene de Ioan Ilea.

Către,
Onor Direcţiunea Fondurilor grănicerești

Năsăud

Subsemnatul Ioan Ilea, din comuna Bistriţa Bârgăului, absolvent cu 
diplomă a Școlii de Contabilitate și Educaţie Cooperatistă din Luduș și a 2 
clase secundare – actualmente student al Conservatorului de Muzică și Artă 
Dramatică, secţia dramei, din Cluj – cu onoare vin a Vă ruga să binevoiţi a‑mi 
acorda o bursă din fondurile grănicerești, fiind fiu de grănicer, și totodată, 
orfan de tată și fără mijloace materiale.

Cred că Onor Direcţiune a binevoi a acorda unui fiu al grănicerismului 

65 Tiberiu Morariu (1905–1982), geograf, profesor de geografie la Universitatea din Cluj între 
1931–1937. Membru corespondent al Academiei Române (din 1955).
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favoarea posibilă, pe care la rându‑mi voi justifica că sunt demn s‑o menţin 
prin recunoștinţă și merit în studii.

Alăturat anexez următoarele acte:
1. Certificatul de două clase secundare.
2. Dovada de diplomă de la Școala Cooperatistă din Luduș.
3. Certificatul pauperial66.
4. Certificatul de naștere.
5. Certificatul de moralitate.
6. Certificatul de descendenţă grănicerească.
Rămân cu credinţa că Onor Comisiune va lua în considerare umila‑mi 

cerere.
Cluj, 20 octombrie 1929.

Cu deosebită stimă, Ioan Ilea.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.453, fila 5.

71.
1931, februarie 14, Cluj. Certificat. Document eliberat de Facultatea de Drept și Știinţe 
de Stat pentru Istrate Teodot, care atestă susţinerea unui examen.

Universitatea din Cluj
Decanatul Facultăţii de Drept și Știinţe de Stat
Nr. 5.444 B II

Certificat

Dl. Istrate Teodot născut în Nepos judeţul Năsăud la 15.III.1905, prezen‑
tându‑se în ziua de 10 februarie 1931 la al treilea examen de doctorat juridic 
(II mixt) constând din materiile: drept constituţional, drept administrativ și 
financiar, drept penal, procedură penală, politică, a fost admis cu majoritate 
de voturi.

Cluj, la 14 februarie 1931.

Decanul Facultăţii de Drept și Știinţe Juridice, s.s. [indescifrabil, n.n.].
L.S.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.477, fila 27. 

66 De sărăcie.
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72.
1931, octombrie 27, Cluj. Certificat. Document eliberat de Facultatea de Litere și 
Filosofie pentru Tudor Bugnariu, care atestă parcursul universitar.

Universitatea din Cluj
Facultatea de Litere și Filosofie Cluj, 27 octombrie 1931
Nr. 8/107 1931/32

Certificat

Noi, Decanul Facultăţii de Litere și Filosofie certificăm prin prezentul 
că Dl. Tudor Bugnariu, născut la 30 iunie 1909, în comuna Budapesta (sic!), 
Ungaria, a fost înscris la Facultatea noastră în anii școlari 1927/28, 1928/29, 
1929/30, 1930/31 a frecventat regulat cursurile și a dat următoarele examene:

1. Estetică generală (prof[esor] V[irgil] Bărbat) cu nota foarte bine.
2. Istoria doctr[inelor] politice morale (prof[esor] V[irgil] Bărbat) cu 

nota foarte bine.
3. Sociologie generală (prof[esor] Fl[orian] Ștefănescu‑Goangă) cu nota 

foarte bine.
4. Psihologie generală (prof[esor] Fl[orian] Ștefănescu‑Goangă) cu nota 

foarte bine.
5. Istoria lit[eraturii] moderne (prof[esor] G[heorghe] Bogdan‑Duică) cu 

nota bine.
6. Fonologie română (prof[esor] S[extil] Pușcariu) cu nota foarte bine.
7. Linguistica generală (prof[esor] Th[eodor] Capidan) cu nota foarte 

bine.
8. Dialectul aromân (prof[esor] Th[eodor] Capidan) cu nota foarte bine.
9. Gramatica limbii vechi bulgare (prof[esor] S[ilviu] Dragomir) cu nota 

bine.
10. Logică (prof[esor] M[arin] Ștefănescu) cu nota foarte bine.
11. Istoria filosofiei (prof[esor] M[arin] Ștefănescu) cu nota foarte bine.
12. Psihologie generală (prof[esor] Fl[orian] Ștefănescu‑Goangă) cu nota 

foarte bine.
13. Sociologie generală (prof[esor] V[irgil] Bărbat) cu nota foarte bine.
14. Morala (prof[esor] V[irgil] Bărbat) cu nota foarte bine.
15. Pedagogie generală (prof[esor] V[ladimir] Ghidionescu) cu nota foarte 

bine.
16. Estetica generală (prof[esor] V[irgil] Bărbat) cu nota foarte bine.
17. Nuvela română (prof[esor] G[heorghe] Bogdan‑Duică) cu nota foarte 

bine.
18. Romanul român (prof[esor] G[heorghe] Bogdan‑Duică) cu nota foarte 

bine.
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Certificat eliberat de decanul Facultăţii de Filosofie și Litere pentru 
Tudor Bugnariu în 4 noiembrie 1936, sursa SJANBN, fond Administraţia 

fondurilor grănicereşti năsăudene, dosar 2.483, fila 76.
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19. Teatrul român (prof[esor] G[heorghe] Bogdan‑Duică) cu nota foarte bine.
20. Istoria limbii și lit[eraturii], sec[olul] XVI (prof[esor] N[icolae] 

Drăganu) cu nota foarte bine.
21. Istoria filosofiei medievale (prof[esor] M[arin] Ștefănescu) cu nota 

foarte bine.
22. Introducere în filosofie (prof[esor] M[arin] Ștefănescu) cu nota foarte 

bine.
23. Sociologie generală (prof[esor] V[irgil] Bărbat) cu nota foarte bine.
24. Etică (prof[esor] V[irgil] Bărbat) cu nota foarte bine.
25. Psihologie generală (prof[esor] Fl[orian] Ștefănescu‑Goangă) cu nota 

foarte bine.
26. Didactică și metodică (prof[esor] O[nisifor] Ghibu) cu nota foarte 

bine.
27. Introducere în filologia românească (prof[esor] S[extil] Pușcariu) cu 

nota foarte bine.
28. Caracteristice și interpretări (prof[esor] G[heorghe] Bogdan‑Duică) 

cu nota foarte bine.
29. Filosofia franceză contemporană (prof[esor] M[arin] Ștefănescu) cu 

nota foarte bine.
Se declară absolvent din Psihologie, Filosofie și Sociologie.
Drept care se eliberează acest certificat spre a‑i servi la nevoie.

Secretar, Gh. Vătășescu. L.S. Decan, s.s., [indescifrabil, n.n.]. 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.483, fila 24.

73.
1931, decembrie 14, Cluj. Cerere. Solicitare pentru bursă adresată Comisiei adminis‑
tratoare a fondurilor grănicerești năsăudene de Mircea Bolcaș.

Onorată Comisiune,

Subsemnatul Mircea Bolcaș, singurul nepot direct al martirului Gherasim 
Domide67 fost președinte al Fondurilor Grănicerești din districtul Năsăudului 
Vă rog cu deosebit respect, să binevoiţi a‑mi acorda o bursă pentru Facultatea 
de Drept din Cluj.

67 Gherasim Domide (1856–1909), preot la Rodna (1881–1901) și protopop al Bistriţei (1901–
1909). A fost unul din redactorii Memorandumului Românilor din Transilvania, motiv pentru 
care a fost condamnat la închisoare.
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Făcând cererea de înscriere cu scutirea taxelor de cursuri, această scutire 
mi s‑a aprobat, fiind însă obligat a plăti taxa de înscriere a anului preparator, 
voi înainta certificatul de frecvenţă îndată ce voi putea achita taxa amintită.

Pentru sprijinirea cererii mele rog Onorata Comisiune să binevoiască a 
avea în vedere, că unchiul meu, Dr. Leonida Domide68 n‑a putut beneficia 
de sprijinul care i s‑ar fi cuvenit din partea Fondurilor, fiind eliminat de la 
Universitatea din Cluj, tot pentru cauze naţionale (o telegramă adresată doc‑
torului Lueger).

De asemenea, Vă rog să mai aveţi în vedere, că tatăl meu Lucian Bolcaș, 
care și‑a dat de asemenea, tributul pentru cauza naţională, după ce a împlinit 
35 de ani de gazetărie și a ocupat diferite funcţiuni publice se găsește azi fără 
slujbă, fără pensie și fără vreo avere, astfel că în asemenea împrejurări, dacă 
mi s‑ar refuza bursa solicitată, n‑aș avea nicio posibilitate de a‑mi continua 
studiile, după ce am absolvit liceul din Cluj cu distincţie, fiind primul premi‑
ant și cel mai bine clasificat în întregul liceu.

Alătur certificatul de descendenţă grănicerească al mamei mele și îmi 
repet rugarea, având toată nădejdea în aprecierile D‑voastră binevoitoare.

Cluj la 14 decembrie 1931.
Strada Mico, nr. 50, 

Cu profund respect, Alexandru Mircea Bolcaș.

Către
Onorata Comisiune a Fondurilor Grănicerești pentru stipendii, 

Năsăud.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.488, fila 1.

74.
1937, octombrie 20, Cluj. Cerere. Solicitare pentru bursă adresată Comisiei adminis‑
tratoare a fondurilor grănicerești năsăudene de Ștefan Cleja; în conţinutul acesteia 
neagă acuzaţia de activitate comunistă. 

Onorată Comisie Administratoare a Fondurilor,

Subsemnatul Ștefan Cleja, student în anul IV a Facultăţii de Medicină din 
Cluj, ca descendent de grănicer, prin decizia nr. 27 din 19 mai 1937, a Onor 

68 Leonida Domide (1882–1950), medic, fiul lui Gherasim Domide. Doctor în știinţe medicale 
(1905), medic la Sibiu, Bistriţa, Șieu; medic primar‑șef al judeţului Someș (1919–1940).
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Comisii, am fost trecut printre studenţii care îndeplineau condiţiile necesare 
obţinerii stipendiului pe anul școlar 1936/37, despre care am fost anunţat prin 
decizia nr. 140/12.937.

Cu o altă adresă nr. 140.937, Com[isiunea] Adm[inistratoare] a Fondurilor 
mă avizează că în ședinţa din 23 iunie 1937, mi s‑a retras stipendiul votat cu o 
lună înainte, fără a cuprinde adresa de motivare.

Adresându‑mă Dlui Președinte al Comisiei, prof. univ. Dr. T[it] Mălai, 
am aflat că decizia se bazează pe faptul că subsemnatul sunt suspectat drept 
comunist [subliniere în text, n.n.].

În sprijinul acestei acuze, D‑nul președinte aducea următoarele afirmaţii:
a) Ziarul „Porunca Vremii” (nr. din 7 iunie 1936) afirmă că studentul Ștefan 

Cleja, depunând ca martor în procesul Bugnariu69, înaintea Consiliului de 
Război din Cluj, a declarat că „n-are nici D-zeu, nici Patrie” [subliniere în text, 
n.n.].

b) Că aș fi fost găsit vinovat în evenimentele de la Școala Normală din 
Năsăud, din anul 193670.
69 Procesul profesorului clujean Tudor Bugnariu, filosof şi publicist, cunoscut ca militant pen‑
tru păstrarea integrităţii teritoriale a României, pentru înţelegere între oameni, indiferent de 
naţionalitate şi de condiţia socială. Membru în Comitetul Naţional Antifascist din România 
și al Filialei din Cluj a organizaţiei legale „Amicii URSS”. Pentru acţiunile antifasciste a fost 
judecat și condamnat de Consiliul de Război al Corpului VI Armată Cluj în 23 noiembrie 1935 
la 10 luni închisoare, 10.000 lei amendă şi 10 ani interdicţie pentru propagandă antifascistă; 
recursul i‑a fost respins în 1936. Vezi pentru mai multe detalii, Teodor Tanco, Virtus Romana 
Rediviva, V, Bistriţa, 1984, pp. 83–85.
70 În primăvara anului 1936 la Școala Normală de învăţători din Năsăud au avut loc eveni‑
mente reţinute în memoria participanţilor ca formă de manifestare a membrilor „celulei 
UTC [Uniunea Tineretului Comunist, n.n.]” Potrivit consemnărilor biografice ale unui elev 
de atunci, în toamna anului 1933 a fost creată o celulă UTC, sub îndrumarea centrului de la 
Cluj, care‑și propunea popularizarea programului și politicii Partidului Comunist, dar și să 
lupte împotriva diferitelor forme ale misticismului. Activitatea a fost stimulată de sosirea ca 
profesor a lui Tudor Bugnariu, în februarie 1935 și s‑a desfășurat și în cadrul societăţii de lec‑
tură „Spre ideal”. După introducerea educaţiei premilitare – ca modalitate de insuflare a ide‑
ilor anticomuniste – din 1935 s‑a dezvoltat activitatea antirăzboinică. O parte a elevilor erau 
chemaţi vara pentru instruire la Cluj. În urma unei acţiuni de filaj și cercetare, derulată înce‑
pând cu luna martie până la 6 mai 1936, s‑a finalizat munca operativă, condusă de însuși șeful 
Poliţiei Bistriţa, Pop Baldi. La data de 8 mai 1936, în urma ședinţei corpului profesoral, s‑a 
decis exmatricularea a 7 dintre elevi; 6 dintre ei au fost ridicaţi direct de poliţie. După elimina‑
rea din școală, elevii și‑au continuat activitatea de propagandă comunistă; apud. Aurel Cleja, 
Câteva aspecte din lupta desfășurată sub conducerea PCR, a celulei UTC din Școala normală de învă-
ţători din Năsăud, între anii 1933–1936, în „Arhiva Someșană. Studii, comunicări, referate (1976–
1977)”, seria II, Năsăud, IV, 1977, pp. 225–233. Consemnări mai ample la același autor, Amintiri 
despre înaintașii mei și despre unele aspecte ale luptei generaţiei mele, București, 1988, (mss. la 
SJANBN). Incidentul este consemnat și documentar, sub forma notaţiei în registrul matri‑
col: „nu i s‑a aprobat să urmeze și să termine clasa a VIII‑a (Ord. ministerial nr. 216.107/1936, 
înreg[istrat] la nr. 788 20 XII 1935/1936”, pentru elevul Gîrbovan Titus, SJANBN, fond Școala 
Normală de Învăţători Năsăud, registru inventar nr. 84, fila 188; Horga Emil, Idem, fila 193; 
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c) Că și actualmente activez ca comunist (sic!) la Cluj, ţinând întruniri 
subversive, pe o stradă, la o locuinţă cu semne distinctive (abajur roșu la 
lampă etc.).

Onorată Comisie, în cele de mai jos, voi dovedi netemeinicia acestor zvo‑
nuri răuvoitoare:

a) N‑am apărut, nici ca martor, nici ca acuzat, în niciun proces înaintea 
Consiliului de Război din Cluj. Deci, n‑am putut declara, ceea ce inventează 
ziarul „Porunca Vremii”. Mai mult: n‑am fost obiectul niciunei cercetări, 
niciunui interogatoriu sau percheziţie. N‑am avut de‑a face cu niciun for de 
ordine de Stat.

Am apărut, ca martor, înaintea Consiliului de Război din Chișinău, în pro‑
cesul Constantinescu‑Iași71, în împrejurările următoare:

În toate orașele mari s‑au format Comitete de Apărare a inculpaţilor 
antifasciști. La București, din acest comitet făcea parte dl. Grigore Iunian, iar 
la Cluj, întreaga conducere a Partidului Naţional‑Țărănesc. Acest comitet de 
la Cluj a trimis ca martori pe dnii inginer Dimoftache și avocat Aug[ustin] 
Rusu, ambii membrii în Comitetul Judeţean al Partidului Naţional‑Țărănesc 
și o serie de studenţi ai cercului de studii al tineretului universitar naţional-ţără-
nesc [subliniere în text, n.n.].

Așa am fost propus ca martor și subsemnatul. Amendat cu 2.000 de lei 
pentru neparticipare, în prima dezbatere, am primit mandat de aducere [sub‑
liniere în text, n.n.] pentru a doua dezbatere.

Depunând ca martor, am fost întrebat de Președinte să dau relaţii asu‑
pra orientării politice a studenţimii la Cluj. N‑am putut declara ce cred eu 
despre D‑zeu și Patrie, pentru că nu m‑a întrebat nimeni. Dacă aș fi declarat 
aici public, că „n-am D-zeu, nici Patrie” [subliniere în text, n.n.] sigur că ar 
fi înregistrat aceasta ziarele prezente. Ori, în niciunul din ziarele „Porunca 
Vremii”, „Universul”, „Apărarea Naţională”, „Țara Noastră”, nu sunt amintit 
nici măcar cu numele, ceea ce denotă că n‑am declarat lucruri demne de 
înregistrat.

În ziarul „Curentul” nr. 2.916, an IX, ziua 16 martie 1936, pag. 11, Cap. 
Procesul antifasciștilor din Chișinău. Ședinţa de după amiază [subliniere în text, 

„eliminat în 6 mai 1936”; Brezoi Gheorghe, Idem, fila 173; Ciobotaru Teodor, Idem, fila 176. 
Aurel Cleja a făcut examenul de la finalul anului în baza ord. ministerial nr. 76.928/1936; Idem, 
fila 178. 
71 Petre Constantinescu‑Iași (1892–1977), istoric, profesor la Universităţile din Iași (1926–
1936) și București (1944–1952). În anul 1921 a devenit membru fondator al Partidului Comunist 
Român (PCR). A făcut parte din conducerea unor organizaţii create și conduse de către PCR. 
În anul 1936 a fost judecat la Chișinău într‑un proces în care au fost implicaţi opt intelectuali 
acuzaţi de infracţiuni precum propaganda comunistă, instigarea la răsturnarea ordinii de stat, 
atentat la siguranţa statului.A fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare.
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n.n.] pomenește despre audierea martorilor: „Ștefan Cleja, student la Cluj, 
care vorbește despre curentul de dreapta din Cluj”.

Dacă niciun ziar nu relatează ceva despre declaraţiile făcute de subsemna‑
tul, cred că, însemnează și dovedește că n‑a declarat nimic nenormal, nenatu‑
ral. În lumina acestora, orice om de bună credinţă, cred că se poate convinge 
că afirmaţiile ziarului „Porunca Vremii” din 17 iunie 1936, relativ la declaraţi‑
ile subsemnatului sunt invenţii.

b) Relativ la cazul de la Școala Normală din Năsăud, a mărturisit și Dnul 
Director D[ionisiu] Maior, că nimeni n‑a declarat despre vreun amestec al 
meu în chestiune.

c) A treia afirmaţie, că și actualmente mă îndeletnicesc cu acţiuni subver‑
sive, că manifest aceste acţiuni prin semne distinctive (abajur roșu la lumină 
etc.), le declar neserioase și nefondate. Dacă astfel m‑aș comporta, s‑ar fi sesi‑
zat organele poliţienești din Cluj și Consiliul de Disciplină al facultăţii de 
care aparţin. Ori, pot dovedi, că n‑am fost obiectul nici unei cercetări sau con‑
damnări, nici a organelor poliţienești, nici a Decanatului.

Consecinţă a noii legi universitare, au fost exmatriculaţi de la Facultatea 
de Medicină din Cluj, vreo 3–4 studenţi. Subsemnatul n‑am avut nicio cerce‑
tare, interogare, necum, condamnare.

Biserica o cercetez, în măsura în care o cercetează și ceilalţi studenţi 
grăniceri.

Onorată Comisie

Faptul că n‑am venit în conflict cu niciun for de ordine al Statului, 
dovedește nevinovăţia mea.

Până nu se pronunţă o instanţă a Justiţiei, nu pot să admit să fiu taxat 
comunist.

În ce privește activitatea mea în Universitate, în drept să se pronunţe sunt 
organele Universitare.

Ori, nici Justiţia, nici Universitatea, nu s‑a pronunţat niciodată asupra 
activităţii mele.

Afirmaţiile ziarului „Porunca Vremii” că am declarat la Consiliul de 
Război că „n‑am D‑zeu și Patrie” sunt false.

Singura vină, ce mi se poate imputa e că am participat, ca martor, la pro‑
cesul de la Chișinău.

Dar, au depus ca martori, sute de intelectuali: învăţători, profesori – chiar 
preoţi – fără să fi suferit de pe urma acestui fapt. Cunosc la Cluj o învăţă‑
toare și un profesor secundar – ambii și azi în funcţie – care au fost martori 
la proces.

În urma celor de mai sus, sper că Onor Comisie se va clarifica asupra 
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chestiunii și va șterge ultragiul moral, cu care m‑a lovit și mă va repune în 
drepturile mele de student, descendent de grăniceri.

Cluj, la 20 octombrie 1937.

Cu respect, Ștefan Cleja, student în medicină.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.489, filele 9–10.

75.
1939, iunie 15, Cluj. Cerere. Solicitare pentru sprijin financiar adresată Comisiei admi‑
nistratoare a fondurilor grănicerești năsăudene de Teodor Onișor, în scopul documen‑
tării și elaborării tezei de doctorat.

Domnule Președinte,

Cunoscând dragostea Domniei‑Voastre faţă de tineretul universitar 
român, îmi reiau permisiunea a Vă ruga să binevoiţi a‑mi soluţiona și modesta 
mea cerere înaintată Comisiei Administratoare a Fondurilor încă în decem‑
brie 1938, în care solicitam un ajutor pentru studii, subsemnatul fiind înscris 
la doctorat în Etnografie la Universitatea din Cluj, și la care cerere Onorata 
Comisie mi‑a răspuns că deoarece eu am o carieră (licenţa în Geografie și 
Istorie), nu mi se mai poate acorda ajutorul cerut pentru „o altă carieră”.

Însă, conform certificatului alăturat anexat, eliberat de Decanatul 
Facultăţii de Filosofie și Litere de la Universitatea din Cluj, se constată că 
înscrierea mea la doctorat nu este în vederea creării unei noi cariere, ci numai 
pentru a mă specializa într‑o ramură a unei știinţe studiate de mine.

Vă rog să mă credeţi, Domnule Președinte, că ajutorul solicitat nu‑l voi 
folosi decât numai pentru ridicarea prestigiului scumpei noastre „Graniţe”, 
care din punct de vedere etnografic nu prea a fost studiată, deși este una din 
cele mai frumoase regiuni ale ţării noastre, după cum bine știţi și Domnia 
Voastră. Am avut norocul a putea lucra în unicul Muzeu Etnografic din ţara 
noastră, la Cluj, sub conducerea singurului profesor titular de Etnografie din 
România, întâi ca student‑practicant, apoi ca funcţionar suplinitor, așa că îmi 
dau seama destul de bine de sensul cuvintelor afirmate mai sus. Luându‑mi 
licenţa în Geografie și Istorie, Consiliul Facultăţii de Filosofie și Litere îmi 
admite să pregătesc doctoratul în Etnografie, luându‑mi ca teză de tratat 
„Țara Năsăudului. Monografie etnografică”.

Sunt cunoscute frumoasele cuvinte scrise de profesorul George Vâlsan72 

72 George Vâlsan (1885–1935),geograf și etnograf român, membru titular al Academiei Române 
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în 1927: „Suntem în clipa cea mai însemnată a istoriei noastre naţionale și o 
icoană credincioasă a pământului și poporului României în această epocă, 
va fi un document unic, pentru care cercetătorii viitorului ne vor fi recunos‑
cători”. Iar mai departe zice că „adevărata cunoaștere însă nu va veni decât 
atunci când oameni pricepuţi ai fiecărei regiuni se vor apuca să descrie cu 
băgare de seamă și dragoste de micul lor ţinut, de care sunt lipiţi de la naștere 
până la moarte, și pe care îl înţeleg în tainele lui”.

Îmi dau seama și de faptul că vechea cultură populară, sătească, este 
menită să se altereze, să dispară chiar, sub influenţa civilizaţiei orășenești, 
materialiste, care invadează satele cu pași foarte repezi, fiind uneori sprijinită 
de oficialitate, dar mai cu seamă în urma pătrunderii până în cele mai dosnice 
văi a unor neamuri străine, care au făcut pe profesorul Simion Mehedinţi73 
să afirme că „faza prin care trece poporul nostru o consideră ca cea mai gravă 
dintre toate câte le‑a văzut până acum”, și că „de când trăim împrejurul 
Carpaţilor, niciodată neamul nostru n‑a fost mai strâmtorat ca azi”.

„Civilizaţia ne duce spre cimitir”, spunea un episcop din Statele Unite. Și 
așa este, căci nu peste mult, satele noastre vor fi de nerecunoscut, după cum 
reiese și din raportul anexat despre „Necesitatea cercetărilor etnografice în 
Țara Năsăudului”.

Subsemnatul mi‑am luat frumoasa, dar nu prea ușoara sarcină de a cer‑
ceta și evidenţia frumuseţile etnografice ale acestui „colţ de ţară românesc”, 
al Țării Năsăudului.

Pentru a putea duce la îndeplinire și astfel de cercetare știinţifică se cer 
studii îndelungate care nu se pot face cu mâna goală. Anchetele la faţa locu‑
lui, la teren, precum și materialul demonstrativ etc., și, în special, procurarea 
materialului fotografic, în situaţia mea de astăzi nu le‑aș putea face fără aju‑
torul moral și material al unei instituţii.

De aceea, gândul meu se îndreaptă spre Fondurile Grănicerești Năsăudene, 
rugând pe Domnul Președinte și pe Onoratul Consiliu de Administraţie 
să‑mi aprobe un ajutor bănesc pentru a‑mi putea duce la bun sfârșit lucrările 
începute.

Cu deosebită stimă, 
Cluj, 15 iunie 1939, Teodor Onișor, Grădina Bărnuţiu, nr. 1, Cluj.

(1920). A fost profesor la universităţile din Iași, Cluj și București; președinte al Societăţii etno‑
grafice române și director al Institutului de geografie din Cluj, pe care l‑a înfiinţat și în jurul 
căruia a creat o școală geografică românească. S‑a ocupat de probleme de geografie generală, 
geomorfologie, geografie umană, istoria geografiei, etnografie, toponimie.
73 Simion Mehedinţi (1868–1962), geograf și geopolitician, membru al Academiei Române 
(1915). A fost profesor la Universitatea din București, la prima Catedră de geografie din 
România, și la Școala Superioară de Război (1919–1939). 
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Domniei Sale
Domnului Dr. Titus Mălai

Președintele Comisiei Fondurilor Năsăudene, 
Năsăud

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.490, filele 19–21.

76.
1940, mai 11, Cluj. Certificat. Document eliberat de către Rectoratul Universităţii pen‑
tru Ștefan Cleja, care atestă dobândirea titlului de doctor în medicină.

Universitatea „Regele Ferdinand”
Din Cluj
Rectoratul 
Nr….1.789/1940

Certificat provizoriu

Prin care se adeverește că Senatul Universităţii din Cluj a declarat pe Dl. 
Cleja Ștefan doctor în medicină în ziua de 11 mai 1940.

În conformitate cu hotărârea Senatului Universitar, luată în ședinţa de la 
12 octombrie 1931 și potrivit dispoziţiunilor ministeriale, prezentul certificat 
fiind provizoriu, el nu poate servi posesorului său decât cel mult trei luni de 
la data ce poartă, adică până în ziua de 11 august 1940, în vederea ocupării 
unui post.

Acest certificat trebuie înapoiat Rectoratului, titularul neputându‑și justi‑
fica titlul de doctor, de la acea dată înainte, decât prin diploma sa definitivă.

Cluj, 11 mai 1940,

Pt. Rector, s.s., [indescifrabil, n.n.];  Secretar general, s.s., Vătășescu.

Nr. 730/1940.
Certific că, copia prezentă consună exact cu documentul prezentat mie în 

original prin Dl. Cleja Ștefan, domiciliat în Cluj; documentul e prevăzut cu 
timbru de 16 lei+2 lei av[iaţie].

Cluj, la 26 iulie 1940.

Taxa cu timbru 50 lei.
Notar public, Remus Pașcu.
S‑au anulat timbre:
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Certificat care atestă dobândirea titlului de doctor în medicină 
de către Ştefan Cleja (1940), sursa SJANBN, fond Administraţia 

Fondurilor Grănicereşti Năsăudene, dosar 2.489, fila 22.
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Timbru fiscal: 16 lei
Timbru de aviaţie: 2 lei.
Timbru Universitar: 10 lei, total: 28 lei.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar 2.489, fila 22.

V.2. Iniţiative privind înfiinţarea unui Cămin „grăniceresc” năsăudean 
la Cluj

77.
1923, septembrie 1, Bistriţa. Articol de presă. Se solicită sprijin în favoarea tinerilor 
originari din judeţul Bistriţa‑Năsăud, studenţi la Universitatea din Cluj, inclusiv prin 
constituirea unui cămin la Cluj și acordarea de burse.

În ajutorul studenţimii universitare

Studenţimea noastră universitară din ţinutul nostru ca și din întreaga ţară 
se zbate astăzi în crude nevoi materiale.

Numai foarte puţini studenţi universitari pot dispune de îndestulătoare 
mijloace materiale spre a se consacra fără grijă învăţăturii.

Cei mai mulţi se chinuiesc în luptă cu toate privaţiunile, necazurile și cu 
toate umilirile.

Sunt doar fii necăjiţi ai cărturarilor și ţăranilor noștri, care nici nu au 
întinse pământuri fructifere, nici nu sunt rentieri, iar industria și comerţul 
sunt în mâna altora.

Știm că, Comisiunea administratoare a fondurilor grănicerești, care a avut 
totdeauna și are o sinceră și înţelegătoare dragoste pentru studenţimea uni‑
versitară, se ocupă cu soluţionarea ajutorării studenţimii universitare, fiindcă 
bursele, de care beneficiază astăzi studenţii universitari sunt insuficiente.

Problema greutăţilor de existenţă a studenţimii noastre a deliberat‑o 
Comisiunea adm[inistratoare] a Fondurilor Grănicerești și în aceste discuţii 
s‑au ivit multe păreri privitoare la ajutorare: precum mărirea burselor actuale 
și înfiinţarea unui cămin în Cluj pentru studenţii universitari. Fiecare din 
aceste modalităţi își are diferite greutăţi. Dacă se vor mări bursele în sumă 
suficientă pentru zilele de trai de astăzi, atunci vor putea beneficia mai puţini 
tineri, cu greu se va putea face selecţionarea celor îndreptăţiţi și vor urma 
nemulţumiri.

Dacă se va înfiinţa un cămin în Cluj, nu toţi vor putea beneficia de acest 
cămin, fiindcă o parte dintre tineri vor studia la alte școli din alte orașe, înde‑
osebi nu vor beneficia de cămin aceia, care vrem să‑i creștem profesioniști.
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În cele următoare voim să expunem încă o părere.
În aceste zile grele de trai și scumpete unele state și instituţiuni cultu‑

rale pentru a ajuta studenţii săraci la universităţi, le acordă împrumuturi de 
onoare. Ce este împrumutul de onoare? 

Studenţii ajutaţi cu împrumutul de onoare își iau angajamentul, că odată 
ajunși la o situaţie bună, vor restitui împrumutul primit în bani, pentru ca 
aceasta să servească altor generaţii de studenţi.

Această modalitate de a ușura traiul studenţilor noștri poate, că s‑ar 
putea aplica și la studenţii și elevii, care beneficiază din fondul de burse 
grănicerești potrivit raporturilor specifice ale noastre și a situaţiei de drept 
a acestui fond.

Este fapt, că urmașii grănicerilor au drept la burse, fiindcă moșii și 
strămoșii lor au înfiinţat fondul de burse. În consecinţă cei îndreptăţiţi în 
baza acestui drept beneficiază de bursele sistemizate74 în proporţia venite‑
lor fondului menţionat și cu prevederea cuvenită și pentru generaţiile vii‑
toare de studenţi.

Cum am zis, bursele actuale sunt insuficiente, deși începând de la anul 
1919 au fost mărite în mai multe rânduri, s‑ar putea acorda studenţilor 
și elevilor îndreptăţiţi și săraci, cu calităţi distinse din toate punctele de 
vedere, pe lângă bursele actuale încă o sumă suficientă de bani ca împrumut 
de onoare cu obligământul, că cel ajutorat rămâne dator să înapoieze acest 
împrumut fondului de burse treptat, în rate, în mai mulţi ani și imediat ce a 
început să câștige. Împrumutul de onoare se va acorda numai acelora, care 
îl vor cere. Cu această modalitate de sprijinire a tineretului nostru am atinge 
mai multe scopuri:

Înlăturăm cruda mizerie materială a studenţilor și le facem posibilă 
liniștea de spirit necesară muncii intelectuale; sprijinim tinerii mai săraci 
și eminenţi, ajutăm părinţii cu mai mulţi copii, ca să nu‑și vândă micile 
moșioare, în acest chip putem ajuta și studenţii universitari, care urmează 
studiile în străinătate, pe această cale vor putea mai mulţi tineri să studieze 
filosofia, medicina, știinţele pozitive și practice, sporim în studenţi simţul de 
onoare, de datorinţă și cruţare, iar fondului de burse îi asigurăm existenţa și 
pentru creșterea generaţiilor viitoare.

Împrumuturile de onoare s‑ar acorda tinerilor de la toate ramurile de stu‑
dii, fiindcă avem lipsă atât de intelectuali, cât și de profesioniști.

Astfel am fi în posibilitate de a ne crește o clasă de intelectuali și 
profesioniști bine pregătită pe teren cultural și economic.

Punem la discuţie și pe cale ziaristică chestia burselor precum și 
modalităţile de ajutorare expuse mai sus și rugarea, ca cei interesaţi să se 

74 Votate; aici, cu sensul de acordate, pe specialităţi.
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pronunţe asupra lor, dându‑se astfel ocazia și Comisiunii administratoare a 
Fondurilor Grănicerești să cunoască păreri motivate în această importantă 
chestiune.

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul III, nr. 15, 1 septembrie 1923, p. 1.

78.
1925, octombrie 1 și 15, Bistriţa. Articole de presă. Leon Scridon senior susţine în con‑
ţinutul celor două articole necesitatea înfiinţării unui cămin pentru studenţii năsău‑
deni la Universitatea din Cluj.

O reprivire asupra administrării și situaţiei materiale 
a fondurilor: școlar și de burse de la Năsăud

Datoria către studenţii universitari

În cursul acestei lucrări am arătat sprijinul de jertfă al înaintașilor noștri pre-
cum și preocuparea continuă a administraţiei fondurilor grănicerești precum și a 
administraţiei pădurilor comunelor grănicerești pentru înlesnirea creșterii școlare 
a tineretului nostru [subliniere în text, n.n.].

Astfel, conform împrejurărilor materiale s‑au făcut toate înlesnirile posi‑
bile, înfiinţându‑se internate și cămine pe lângă liceul de băieţi și școala 
secundară de fete din Năsăud, liceul de băieţi din Bistriţa și școlile de meserii 
și arte din Năsăud și Borgo‑Prund și strângându‑se fonduri pentru clădirea 
unui edificiu pe seama internatului pe lângă liceul din Năsăud.

Se pune deosebită grijă ca elevii care cercetează aceste școli să fie bine 
îngrijiţi și să li se dea o educaţie sănătoasă, pentru ca să devie oameni întregi 
și folositori vremurile ce‑i așteaptă.

Studenţilor săraci și merituoși, care au terminat liceul, li se acordă burse 
la universitate și alte școli superioare. Bursele nu mai sunt însă suficiente pen-
tru traiul de azi, astfel că studenţii îndură cele mai mari mizerii [subliniere în 
text, n.n.].

Din aceste motive Comisiunea administratoare a fondului școlar și de 
burse în anii trecuţi a discutat chestiunea înfiinţării unui cămin în Cluj pen‑
tru tineretul nostru universitar. Chestiunea n‑a putut fi rezolvată, fiindcă 
propunerile prezentate erau făcute în stil mare, prevăzându‑se cheltuieli care 
întreceau posibilităţile noastre materiale. Dacă eram mai reali în judecarea 
problemei, puteam să cumpărăm pe acelea vremuri în Cluj un imobil cu un 
preţ convenabil și corespunzător unui cămin pentru studenţii universitari 
din judeţul nostru. 
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Cred că este de prisos a mai accentua însemnătatea acestei probleme, fapt 
este, că generaţiei de azi i se impune datoria, să asigure tineretului nostru 
universitar o viaţă mai omenească.

În zilele noastre viaţa universitară a studenţimii nu este deloc asemănătoare 
veselei vieţi studenţești de odinioară cântată de poeţii noștri. Ea este adânc fră-
mântată de problema zilei de mâine, de grija cu ce se va hrăni, cu ce se va îmbrăca 
și unde-și va afla odihnă peste noapte [subliniere în text, n.n.].

Fără un cămin cald în vremurile aspre ale iernii, fără un refugiu plăcut, 
fără un adăpost gingaș, care să odihnească și mintea și trupul, generaţia de 
azi a studenţimii cunoaște toate privaţiunile, toate amărăciunile, toate neplă‑
cerile, celor ce umblă fără căpătâi și adăpost.

Un cămin studenţesc cu săli corespunzătoare, unde să se poată lua o 
masă omenească, cu camere de lectură, unde să se găsească și cărţi și ziare, 
care să se distreze nu numai să înveţe; un cămin salubru, reconfortant 
trupește și îndemnători la gânduri bune, iată cel mai frumos dar pe care 
inimile bune, pe care sufletele mari îl pot aduce generaţiei, ce va susţine 
statul nostru de mâine.

O generaţie care trăiește în mizerie, evident, că nu poate fi o chezășie pen‑
tru viitor. Din studenţii flămânzi și goi nu putem recruta pe conducătorii de 
mâine. Un cămin al studenţilor este un factor de însănătoșire morală și tru‑
pească. Astfel evidenţiază un publicist însemnătatea căminurilor.

Nevoile materiale ale studenţilor universitari au îndemnat oameni de 
bine, fruntașii orașelor și judeţelor să iniţieze mișcarea pentru întemeierea 
căminelor pe seama studenţilor săraci din regiunile lor. Această mișcare a 
avut rezultate rodnice, multe judeţe și orașe mai bogate prevăd în bugetele 
lor fonduri cu ajutorul cărora se construiesc în centrele universitare și cul‑
turale căminuri și cantine studenţești și din care să acorde burse studenţilor 
merituoși. Este incontestabil că fiecare judeţ poate îngriji mai ușor studenţii 
regiunii sale, decât statul de întreaga studenţime.

Judeţele: Brăila, Constanţa, Tutova75, Muscel76, Ialomiţa77, Prahova, 
Tulcea, Dolj etc. și‑au făcut din plin datoria faţă de studenţime, înfiinţând 
cămine mixte și chiar pentru studente aparte. Consiliul comunal al orașului 
Brăila a înscris în bugetul comunei pe anul 1925 un capitol special pentru 
nevoile studenţilor cuprinzând următoarele: pentru cumpărarea unui imobil 
pentru căminul studenţesc trei milioane și jum[ătate]; diverse reparaţiuni la 

75 În perioada interbelică judeţul Tutova a fost o unitate administrativă din Moldova, cu 
reședinţa la Bârlad.
76 În perioada interbelică judeţul Muscel a fost o unitate administrativă din Muntenia, cu 
reședinţa la Câmpulung.
77 În perioada interbelică judeţul Ialomiţa a fost o unitate administrativă din Muntenia, cu 
reședinţa la Călărași.
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imobil, 300.000 lei, întreţinerea personalului căminului, 120.000 lei, chiria și 
întreţinerea actualului cămin, 100.000 lei, pentru burse studenţești, 500.000 
lei, ajutoare de cărţi și îmbrăcăminte pentru elevii săraci, lei 150.000.

Iașul numără în total 7 cămine de studenţi și studente, iar la cantina 
studenţilor iau masa peste 600 studente și studenţi, înfiinţate și susţinute, 
mare parte, din iniţiativă particulară. Bucureștii numără și mai multe cămine 
studenţești înfiinţate de judeţele și orașele amintite mai sus.

Clujul numără 5 cămine susţinute de stat și unul din iniţiativă particulară, 
condus de un comitet de doamne din societatea clujeană.

Mișcarea pentru înfiinţarea de cămine își face drum înainte.
Ziarul „Universul” aproape de doi ani strânge fonduri pentru clădirea în 

București a unei case în care tineretul universitar să poată trăi o viaţă mai 
omenoasă.

Studenţii naţionaliști creștini din Iași urmează pilda celor 800 studenţi 
din Praga, care în anul 1921 cu braţele lor au clădit un cămin mare execu‑
tând ei lucrările de zidărie, tâmplărie și celelalte, iar studentele pline de zel 
au înjghebat o mică bucătărie chiar pe terenul de construcţie îngrijind de 
masa studenţilor lucrători, care în schimbul a 4 ore de lucru aveau drept la 2 
mese gratuite. Inimoșii noștri studenţi din Iași întocmai ca și cei din Praga cu 
entuziasm, și hărnicie au început lucrările de zidire ale „Căminului Cultural 
Creștin” din Iași, pe care‑l zidesc cu propriile lor braţe și cu cărămidă fabri‑
cată tot de ei la Ungheni.

În Ardeal cercurile studenţești judeţene încă au luat iniţiativa pentru înfi‑
inţarea de cămine. Astfel cercul studenţesc din ţara Bârsei a hotărât înfiin‑
ţarea unui cămin la București pentru tinerii din acea regiune. La iniţiativa 
acestui cerc s‑a constituit un comitet la Brașov sub președinţia protopopului 
Dr. Iosif Blaga78.

Societatea studenţilor din judeţele Sălaj, Maramureș și Sătmar79 în con‑
gresul lor ţinut la Baia‑Mare în zilele de 1 și 2 august 1925 au hotărât înfiinţa‑
rea unui cămin cultural studenţesc în Cluj.

Comitetul administrativ al fundaţiei Emanuil Gojdu are de gând să înte‑
meieze cămine studenţești la București și Cluj pentru bursierii fundaţiunii, 
care vor urma învăţământul superior din aceste centre culturale.

Vedem o mișcare generală pentru ajutorarea studenţilor lipsiţi de mijloace.
78 Iosif Blaga (1864–1937), preot, profesor la Colegiul Naţional „Andrei Șaguna” din Brașov 
(1891–1915), director al liceului (1915–1927), protopop ortodox al Brașovului (1927–1937).
79 Pentru evoluţia administrativă a judeţelor din Transilvania din trecut și până în perioada 
interbelică, vezi Vasile Meruţiu, Judeţele din Ardeal și din Maramureș până în Banat. Evoluţia 
teritorială, Cluj, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1929; pentru judeţul Maramureș, 
pp. 20–27; judeţul Sătmarului, pp. 27–37. Proiectul de organizare administrativă din anul 1921, 
la Adrian Onofreiu, Un proiect de „regionalizare” a României din anul 1921, în „Anuarul Arhivelor 
Mureșene”, Târgu‑Mureș, serie nouă, nr. II (VI), 2013, pp. 185–214.
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Înfiinţarea unui cămin în Cluj pentru studenţimea judeţului nostru e 
necesară nu numai din cauza nevoilor materiale ale studenţimii noastre, pe 
care le cunoaștem prea bine, ci din următoarele considerente:

1. Numărul mare al școlilor superioare și inferioare de specialitate din 
Cluj care pot fi cercetate de studenţimea noastră, precum a) Universitate, b) 
școala de agronomie, c) academie comercială, d) școala de conductori tehnici, 
e) școala de conductori de lucrări publice, f ) atelierul Căilor Ferate, g) școala 
profesională de fete.

2. Numărul mare al bursierilor noștri care urmează cursurile la aceste școli 
și care număr va fi și mai mare înfiinţându‑se căminul și făcându‑se o organi‑
zaţiune potrivită în privinţa cercetării diferitelor școli. Pe anul școlar 1924–25 
au fost înscriși la Universitatea din Cluj: 52 bursieri și anume, la facultatea juri‑
dică 26, la litere și filozofie 17, la medicină 9, la academia comercială 1 bursier. 
Pe anul școlar 1925/26 au petiţionat pentru burse la facultatea juridică 35, la 
filosofie și litere și facultatea de știinţe 21, la medicină 11, la academia comer‑
cială 2, la academia agricolă 1, la conservator de muzică 4, farmacie 2, total 76, 
care toţi pot urma studiile la universitatea și școlile superioare din Cluj.

3. Clujul constituie pentru judeţul nostru centrul firesc universitar și din punct 
de vedere al comunicaţiei, dat fiind că aproape toate comunele situate în cele trei 
văi ale Someșului, Bistriţii și Șieului gravitează spre această capitală a Ardealului 
[subliniere în text, n.n.].

4. Numărul însemnat al intelectualilor din judeţul nostru, foști bursieri – 
domiciliaţi stabil în Cluj după înfăptuirea întregirii neamului – care în solu‑
ţionarea chestiunii căminului (înfiinţare, administrare, control, îndrumarea 
tinerimii etc.) vor avea un rol important și vor putea face bune servicii în 
această privinţă.

Mijloacele materiale pentru înfiinţarea căminului studenţesc
Vorbind de mijloacele materiale indispensabile pentru înfiinţarea cămi‑

nelor studenţești am subliniat diferitele căi și modalităţi preconizate în alte 
regiuni cu frumoase rezultate. Astfel în unele judeţe oameni bogaţi (judeţul 
Prahova) au făcut donaţiuni considerabile, iar în alte judeţe s‑au prevăzut 
sume însemnate în bugetele comunale și judeţene.

Ce cale am putea să urmăm în judeţul nostru cu o ţărănime și funcţionă‑
rime săracă, lipsită de bogătași?

E cert că iniţiativa particulară ar rămâne fără rezultat. De altă parte știm 
că nici judeţul nu are venituri, ca să poată prevedea pentru acest scop în buge‑
tele anuale sume mai însemnate.

După părerea unora căminul s‑ar putea ridica din veniturile fondului de 
burse, acestora le răspundem:

Ținând seamă de multiplele și grele îndatoriri ale acestei fundaţiuni, 
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chemată de a da mâna de ajutor bursierilor, care tocmai din acest motiv încă 
nu și‑a putut crea un fond de rezervă satisfăcător pentru timpurile viitoare; 
dându‑ne mai departe seamă, că pentru a corespunde menirii fundaţiunii, 
ţinta administraţiei acesteia trebuie să fie sporirea continuă a veniturilor 
pentru ca și generaţiile viitoare să poată beneficia din această fundaţiune, 
și‑n sfârșit, având în vedere urcarea cheltuielilor în proporţia scumpetei, spo‑
rirea numărului bursierilor an de an cât și împrejurarea, că studenţii noștri 
fără excepţiune, numai cu burse au posibilitatea materială să‑și urmeze stu‑
diile la universitate și școlile superioare; e lesne de înţeles, că fondul de burse 
nu poate lua asupra‑și sarcina de a înfiinţa căminul.

După ce însă nici judeţul, nici comunele, ca persoane juridice, n‑au posi‑
bilitatea materială de a înfăptui această operă culturală, incumbă această sar‑
cină instituţiei, care și până acum a ajutorat multe opere culturale și de bine‑
facere din judeţul nostru și este această instituţie: administraţia cumulativă a 
pădurilor comunelor grănicerești, în grija căreia este depozitată o mare parte 
a averii comunelor grănicerești.

Din venitul pădurilor se încurajează și sprijinesc multe opere culturale, 
școli, biserici, instituţii cu scopuri de binefacere, se acordă burse pentru 
școala de silvicultură superioară și inferioară; a sosit timpul, ca din venitul 
acestor averi să se ridice căminul studenţesc în Cluj; așezământul care să dea 
adăpost și îngrijire studenţilor universitari săraci dar merituoși din comu‑
nele judeţului nostru astfel, ca să‑și poată urma în tihnă studiile universitare 
feriţi de lipsurile și necazurile datorate împrejurărilor noastre grele de trai.

Opinia publică nu numai că nădăjduiește, ci este chiar convinsă, că admi‑
nistraţia pădurilor comunale grănicerești, deși în urma crizei financiare de 
azi întâmpină multe greutăţi... apreciind însă importanţa cauzei, va găsi 
modalităţile cuvenite pentru a satisface și această nevoie culturală naţională, 
iar cu ocazia întocmirii bugetelor anuale, va destina o sumă corespunzătoare 
și pentru înfiinţarea căminului studenţesc în Cluj, repartizând această sumă 
conform stării financiare, pe mai mulţi ani.

Avem credinţa că administraţia pădurilor, având în vedere nobilul scop ce 
se urmărește prin satisfacerea acestei nevoi culturale‑naţionale, care privește 
întreg tineretul judeţului nostru, nu va întârzia a lua cât mai curând iniţiativa 
pentru strângerea fondurilor necesare, astfel că în timpul cel mai apropiat, 
căminul va fi înfăptuit.

Având edificiul, căminul încă nu este înfiinţat, acesta mai are trebuinţă să 
fie înzestrat cu mobilier, confort, bibliotecă.

Se știe că administraţia pădurilor necesită multe și felurite cheltuieli: de 
administrare și pază; investiţiuni covârșitoare; împăduriri; tangenta80 ce se 

80 Cotă parte pentru fiecare localitate, în funcţie de mărimea suprafeţelor de pădure, din 
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cuvine comunelor proprietare, satisfacerea obligămintelor luate pentru aju‑
torarea școlilor din ţinut, nu se poate prin urmare pretinde, că toate cheltuie‑
lile înfiinţării căminului să le suporte administraţia pădurilor.

La înfăptuirea acestei opere culturale vom trebui deci să aducem jertfe și 
noi, particularii. Drept pildă să ne fie binefăcătorii, care donează sume consi‑
derabile la redacţia ziarului „Universul” pentru casa studenţilor din București 
și alţi oameni de inimă, care fac donaţiuni pentru „Căminul cultural creștin” 
din Iași.

Îndeosebi, noi, foștii beneficiari de burse de la Năsăud avem datoria să 
venim în ajutorul studenţilor lipsiţi de mijloace materiale. Avem datoria ca, 
în proporţia mărimii burselor de care am beneficiat, cât și a situaţiei materi‑
ale de care dispunem, să contribuim efectiv la înzestrarea acestui cămin.

Oamenii de bine și de inimă nu se pot sustrage de la această datorie.
În judeţul Ialomiţa prefectura judeţului a înfiinţat un cămin studen‑

ţesc, întreaga înzestrare a acelui cămin s‑a făcut din donaţiuni particulare, 
45 de paturi au fost procurate de către oamenii mai cu stare din acel judeţ, 
care și‑au înţeles, fără doar și poate, rolul și datoria faţă de asemenea cauză 
obștească. Paturile cu somieră solidă și uniformă, saltelele, cearșafurile, pătu‑
rile și cuverturile, toate sunt înzestrări de ale donaţiunilor particulare din 
acel judeţ. Până și o mare parte din restul confortului interior este tot un dar 
al oamenilor de bine: scaune, birouri, biblioteci.

O acţiune bine organizată de foștii și actualii bursieri va atinge scopul 
dorit, iar spre încurajare ne poate servi frumosul rezultat al colectelor făcute 
în anii trecuţi în judeţul nostru pentru ajutorarea căminelor din Cluj.

Jertfele ce le aducem, sunt pentru copiii și nepoţii noștri.

Rolul intelectualilor originari din judeţul nostru stabiliţi la Cluj
Cu înfăptuirea României întregite mulţi intelectuali din judeţul nostru 

s‑au strămutat la Cluj, ocupând diferite funcţii și servicii publice și particulare 
în acest oraș. Numărul acestor intelectuali cu a celor stabiliţi în Cluj în cursul 
celor 5 ani după Unire e însemnat și, e de remarcat împrejurarea, că mai toţi 
sunt foști bursieri de la Năsăud. De prezent, sunt stabiliţi la Cluj: 1. Dr. Victor 
Onișor; 2. Dr. Nicolae Drăganu; 3. Dr. Vasile Meruţiu, profesori universitari; 
4. Dr. Ștefan Jarda, secretarul Universităţii; 5. Ioan Buzilă, administrator la 
Universitate81; 6. Dr. Valer Seni82, inspector al învăţământului; 7. Dr. Andrei 

veniturile realizate prin exploatarea cumulativă pentru cele 44 de localităţi năsăudene foste 
grănicerești.
81 Ioan Buzilă (1892–1950), doctor în drept, director administrativ al Clinicilor, iar din 1935 
director general la Clinica II. 
82 Valer Seni (1884–1936), profesor, funcţionar administrativ în învăţământul secundar de 
stat. Profesor la Năsăud și apoi, la Cluj, funcţionar administrativ în structurile de conducere 
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Buzdug83, profesor la Academia de Teologie; 8. Olimpiu Ghiţă84; 9. Anton 
Domide85; 10. Ionel Șerban86, profesori; 11. Dr. Victor Corbu87, medic‑colonel 
pensionat; 12. Dr. Bazil Bașotă; 13. Dr. Ioan Buia; 14. Dr. Tit Slăvoacă88; 15. 
Dr. Pavel Gălan; 16. Dr. Marius Hăngănuţ89; 17. Dr. Mircea Haliţă90; 18. Dr. 
L[eon] Daniello91, medici; 19. Pavel Tofan92, medic veterinar primar judeţean; 
20. Dr. Octavian Utalea93, primar; 21. Dr. Victor Bolta, consilier; 22. Teodor 
Suceavă, inginer; 23. Alexiu Candale, funcţionar; 24. Dumitru Roman, func‑
ţionar; 25. Victor Iepurean, funcţionar, toţi în serviciul orașului Cluj.; 26. 
Ioan Timoc, consilier silvic; 27. Dr. Alexandru Pop, prim‑procuror general; 
28. Ioan Marica, colonel farmacist; 29. Dr. Victor Man; 30. Emil Chiffa; 31. 
Ștefan Buzilă94; 32. Octavian Constantin; 33. Traian Slăvoacă, funcţionari de 
bancă; 34. Dr. Ioan Mălai95; 35. Dr. Tudor Moisil96; 36. Dr. Virgil Bulbuc; 37. 
Dr. Ioan Runcan; 38. Dr. Nicolae Pop, avocaţi; 39. George Ciuta, sub‑director 
financiar; 40. Dr. Andrei Bugnariu; 41. Leon Ștefan; 42. Victor Bumbu, func‑
ţionari la oficiul de poștă etc.; 43. Gavril Onișor, proprietar de librărie; 44. 

ale învăţământului secundar de stat. A fost membru în comisia de preluare a Universităţii din 
Cluj în 1919.
83 Andrei Buzdug (1891–1939), preot la Susenii Bârgăului, profesor de religie la Bistriţa și 
Cluj, protopop, profesor și rector al Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj.
84 Olimpiu Ghiţă (1891–1955), profesor la Năsăud și Sibiu, absolvent al Facultăţii de Filosofie 
de la Budapesta (1913), specializarea filologie, limba și literatura maghiară și germană.
85 Anton Domide (1890–1944), profesor la Academia Teologică din Gherla și la Școlile comer‑
ciale din Cluj și Deva. Colaborator la reviste culturale și autor de manuale școlare.
86 Ionel Șerban ((1896–1980), profesor de muzică la Cluj și Năsăud. A absolvit Conservatorul 
din Cluj (1925).
87 Victor Corbu (1869–1943), medic militar, specializat în oftalmologie, a activat în comanda 
corpurilor de armată de la Sibiu și Cluj. A publicat articole de popularizare știinţifică și folclor.
88 Titus Slăvoacă (1889–1934), medic epidemiolog, studii universitare la Facultatea de 
Medicină de la Budapesta (1911–1916), angajat al Facultăţii de Medicină din Cluj.
89 Marius Hăngănuţ (1895–?), medic specializat în radiologie și fizioterapie la Viena și 
Budapesta, profesor universitar. Medic la Clinica Medicală I din Cluj și apoi la Sibiu.
90 Mircea Haliţă (1896–?), medic la Cluj și Oradea, cu specializare la Paris în medicină internă 
și terapia cu ajutorul apelor minerale, tratamentul vezicii biliare și al hepatitelor parazitare.
91 Leon Daniello (1898–1970), medic. A fost primul profesor universitar de pneumoftiziologie 
din învăţământul medical românesc, membru corespondent al Academiei Române.
92 Pavel Tofan (1881–1967), medic veterinar, publicist. Medic veterinar la Bistriţa și Cluj, 
inspector al serviciului regional zootehnic. A fost implicat în constituirea gărzilor naţionale 
și preluarea puterii în comitatul Bistriţa‑Năsăud în anul toamna anului 1918. A scris memorii 
despre această perioadă și a publicat articole de popularizare în presa locală.
93 Octavian Utalea (1868–1932), jurist, absolvent al Facultăţii de Drept din Cluj (1918), sub‑
prefect al judeţului Cojocna, prefect al judeţului Cluj și primar (1922–1926)
94 Ștefan Buzilă, medic, fiul vicarului Rodnei, Ștefan Buzilă.
95 Ioan Mălai (1876–1928), avocat la Rodna și apoi jurisconsult la Cluj.
96 Tudor Moisil (1883–1974), jurist. Avocat la Năsăud, iar după 1918, avocat al statului în con‑
tenciosul administrativ la Cluj. Membru fondator al „Revistei Administrative”.
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Constantin Pavel, director de operă97; 45. Octavian Doci, învăţător; 46. Iustin 
Ilieșiu, publicist.

În afară de aceștia sunt mulţi, care în urma timpului îndelungat petre‑
cut în bine și în rău în judeţul nostru se pot considera cu drept cuvânt de 
fii ai ţinutului nostru, precum: 47. Dr. Gavrilă Tripon, deputat, avocat; 48. 
Dr. Petre Poruţiu98, profesor universitar; 49. Augustin Bena99, director la 
Conservatorul de muzică; 50. Dr. Valeriu Pop100, avocat ș.a.

Mulţi dintre acești intelectuali ocupând funcţii însemnate au posibilitatea 
de‑a ajutora compatrioţii lor, care le solicită sprijinul în diferite chestiuni. 
Munca intelectualilor noștri din Cluj, ar fi fost și mai rodnică, dacă aceștia ar 
fi fost constituiţi în un cerc cultural‑economic.

Acestui comitet compus în majoritatea lui covârșitoare din foștii bursieri de la 
Năsăud, stabiliţi actualmente în Cluj îi revine frumosul rol de a încuraja și spri-
jini iniţiativa înfiinţării unui cămin în Cluj, destinat studenţilor din judeţul nostru 
[subliniere în text, n.n.].

Reamintindu‑ne greutăţile și neajunsurile de care ne‑am izbit în viaţa 
noastră universitară, ne vom da seama cu ușurinţă de multiplele nevoi, lip‑
suri și adevărate mizerii pe care sunt siliţi să le înfrunte studenţii noștri uni‑
versitari de azi.

De la vorbe trebuie să trecem la fapte. Concentrându‑se intelectualii noștri 
din Cluj într‑un cerc cultural‑economic, ar avea ocazii să discute multe pro‑
bleme culturale și de caracter economic pentru buna îndrumare a tineretului 
nostru. Un comitet ales din sânul intelectualilor noștri din Cluj, constituit în 
secţii, cu menirea de a se ocupa temeinic cu diferite probleme cultural‑econo‑
mice, ar lucra cu frumoase rezultate.

Secţiile s‑ar ocupa: cu chestia economică a căminului, cu aranjarea de con‑
ferinţe în care s‑ar face discuţii practice și teoretice, cu îndrumarea și contro‑
lul tineretului în privinţa studiului și a purtării.

97 Constantin Pavel (1884–1945), tenor, regizor de operă, director (1919–1920; 1928–1930; 
1933–1934) și dirijor al Operei Române din Cluj.
98 Petre Poruţiu (1884–1951), avocat, jurist. Avocat la Bistriţa, președinte al Băncii Agrare 
Cluj, profesor de Drept Comercial la Universitatea din Cluj, decan și prodecan al Facultăţii de 
Drept. Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba‑Iulia, consilier în delegaţia română la 
Conferinţa de Pace de la Paris (1920). 
99 Augustin Bena (1880–1962), compozitor, profesor, dirijor, preot. A fost profesor de 
muzică și religie la actualul Colegiu Naţional „George Coșbuc” din Năsăud (din 1909) și 
preot în Năsăud (din 1911) până în 1916 când a fost mobilizat ca preot militar pe front. 
După 1919 a fost profesor la Conservatorul din Cluj și în paralel, din 1929 a ocupat func‑
ţia de inspector al învăţământului muzical secundar din Transilvania, apoi, din România 
întregită.
100 Valeriu (Valer) Pop (1892–1958), avocat, om politic. A ocupat mai multe funcţii ministeriale 
între 1930–1938.
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Astfel s‑ar forma între bătrânii și tinerii universitari din Cluj o sănătoasă 
legătură sufletească.

S‑ar ocupa cu chestiunea în ce chip tineretul, care a terminat 4 clase secun‑
dare ar putea fi plasat în ateliere, tipografii, la comercianţi și meseriași buni, 
pentru ca să ne putem crea o clasă de mijloc bine pregătită.

Comitetul ar putea da informaţii temeinice comisiunii administrative a 
fundaţiunii de burse asupra bursierilor, scoţându‑se în relief elementele dis‑
tinse, pentru ca acestea să fie încurajate, ajutorate mai intensiv pentru perfec‑
ţionarea în studii, meserii și profesiuni practice.

Ce servicii preţioase s‑ar putea face celor din judeţ, știind la cine au să se 
îndrepte în Cluj: după un sfat, un sprijin, o îndrumare binevoitoare.

Ce liniște sufletească ar avea părinţii de acasă știind că, copii lor strămu‑
taţi la oraș mare, unde de multe ori sunt supuși patimilor și ispitelor, sunt 
îngrijiţi, controlaţi și îndrumaţi numai spre lucruri bune și folositoare.

Dr. Leon Scridon, membru în Comitetul fondurilor grănicerești.

Dr. Leon Scridon, O reprivire asupra administrării și situaţiei materiale a 
fondurilor școlare și de burse de la Năsăud, în „Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, 
anul V, nr. 19, 1 octombrie; nr. 20, 15 octombrie 1925. Text preluat și în 
broșura cu același titlu, pp. XXVI‑XXXIV, în capitolul „Fondul de burse 
de la Năsăud”. 

79.
1925, decembrie 1, Bistriţa. Notă în presă. Se comunică constituirea Comitetului 
intelectualilor din Cluj, descendenţi de grăniceri, în scopul implicării pentru realizarea 
unui cămin studenţesc cu sprijinul Administraţiei fondurilor grănicerești năsăudene.

O știre îmbucurătoare. Intelectualii din Cluj, descendenţi de grăniceri din 
fostul district al Năsăudului, în ședinţa ţinută la 24 noiembrie a.c. s‑au orga‑
nizat în comitet de acţiune pentru a veni întru ajutor organelor administra‑
toare a fondului de burse și Comisiunii Silvice pentru administrarea păduri‑
lor grănicerești – pentru înfăptuirea ideii de a se înfiinţa un cămin studenţesc 
în Cluj. – Amănunte în nr. viitor.

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul V, nr. 23, 1 decembrie 1925, p. 3.
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80.
1925, decembrie 31. Decizie. Cuantumul sumelor votate de către Consiliul de adminis‑
traţie al Băncii Aurora din Năsăud pentru scopuri culturale și filantropice.

Sumele votate pentru scopuri culturale și de binefacere de la înfiinţarea 
institutului101 până la 31 decembrie 1925

Căminul stud[enţilor] univ[ersitari] Cluj:    11.605 lei.
Fondul Căminului studenţilor universitari jud. Năsăud:  25.000 lei.
Căminul studenţilor Academiei Comerciale Cluj:   5.000 lei.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Banca „Aurora” Năsăud, dosar A/310, fila 1.

81.
1926, ianuarie 11, Bistriţa. Articol de presă. Solicitarea intelectualilor clujeni, origi‑
nari din comunele năsăudene foste grănicerești, pentru înfiinţarea unui cămin studen‑
ţesc al judeţului Năsăud la Cluj și lista de subscriere.

Mișcarea pentru înfiinţarea unui cămin în Cluj 
pentru studenţii din judeţul Năsăud

Ideea înfiinţării unui cămin în Cluj pentru studenţii din judeţul Năsăud 
a fost îmbrăţișată cu multă căldură și de intelectualii din Cluj, originari din 
comunele grănicerești ale fostului district al Năsăudului, care constituindu‑
se într‑un comitet de iniţiativă au adresat Comisiunii Fondurilor din Năsăud 
și celei a pădurilor grănicerești, următorul apel pentru realizarea acestui fru‑
mos ideal:

Domnule Președinte,

Solicitaţi de o serie de articole apărute în „Revista Bistriţei”, precum și 
de o seamă de studenţi bursieri ai Fondurilor, care neputând a fi primiţi în 
Căminele Statului se luptă cu greutăţi materiale, din pricina insuficienţei 
burselor ce primesc de la Năsăud, intelectualii clujeni de origine din comu‑
nele grănicerilor aparţinătoare fostului district al Năsăudului s‑au întrunit în 
ziua de 24 Noiembrie a.c. la o consfătuire spre a discuta asupra situaţiei aces‑
tor studenţi și a mijloacelor cu care li s‑ar putea veni în ajutor. Ținându‑se 
seamă:
101 1873.
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a) că numărul studenţilor la Universitate și la celelalte școli superioare din 
Cluj este în continuă creștere;

b) că numărul locurilor de bursieri în Căminele Statului, care se vor putea 
acorda în viitor fiilor de grăniceri va fi tot mai mic, și că probabil nici nu se vor 
mai acorda deloc burse în natură studenţilor care au burse în bani de la vreo 
fundaţiune particulară, pentru ca să ajute cât mai mulţi cu putinţă;

c) că bursele ce se acordă acum din fondurile din Năsăud, fiind prea mici, 
nu asigură posibilitatea de trai studenţilor care beneficiază de ele;

d) în sfârșit, că în vremea din urmă se manifestă tot mai viu tendinţa de a 
se întemeia cămine pe regiuni, pentru studenţi de la școlile superioare.

Cei prezenţi găsesc că pentru numeroșii studenţi ai diferitelor școli supe‑
rioare din Cluj, originari din comunele grănicerești năsăudene, este absolut 
necesar să se întemeieze un cămin.

Pentru acest scop ne adresăm Onoratelor Comisiuni a Fondurilor și a 
Pădurilor, cu rugămintea să pornească cât mai curând iniţiativa acestei înte‑
meieri după putinţă de comun acord: una înscriind în buget o subvenţie 
corespunzătoare pentru cumpărarea unui imobil și asigurarea administraţiei, 
cealaltă, acordând bursele necesare întreţinerii studenţilor în Cămin.

În scopul de a ușura munca Comisiunilor, intelectualii clujeni s‑au con‑
stituit într‑un Comitet de iniţiativă în modul următor: președinte: V[ictor] 
Onișor, prof[esor] univ[ersitar]; Vicepreședinte: N[icolae] Drăganu; V[aler] 
Seni, inspector școlar; Secretari: Șt[efan] Jarda, A[ndrei] Bugnariu; Membrii 
în Comitet: Dr. V[ictor] Corbu; Dr. I[oan] Mălai; Dr. V[ictor] Bolta; Dr. 
T[udor] Moisil; Dr. I[oan] Buia; I[oan] Buzilă, Șt[efan] Buzilă; A[nton] 
Domide; O[ctavian] Doci; A[lexiu] Candale; I[onel] Șerban; Dr. M[ircea] 
Haliţă; Dr. L[eon] Daniello; G[avril] Onișor.

Acest Comitet stă oricând la dispoziţia Onoratelor Comisiuni pentru desă‑
vârşirea eventualelor lucrări ce se vor întreprinde în scopul arătat mai sus.

Cei prezenţi își exprimă nădejdea că această dorinţă, întemeiată pe nevoile 
studenţimii noastre, va fi primită cu toată bunăvoinţa din partea Onoratelor 
Comisiuni, pe care le roagă să ia cele mai grabnice măsuri pentru întemeierea 
Căminului.

Cluj, 7 decembrie 1925.

Președinte, V[ictor] Onișor
Secretar, Ș[tefan] Jarda

Listă de subscripţie pentru „Fondul recunoștinţei” în scopul înfiinţării 
unui Cămin studenţesc în Cluj al judeţului Năsăud.

Solomon Haliţă, inspector general al învăţământului, prefect, fost bursier 
lei 10.000 în rate lunare de 1.000 lei;



186 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

Dr. Leon Scridon, prefect pens[ionar], fost bursier lei 7.000 în rate lunare 
de 300 lei;

Dr. George Linul, jurisconsult judeţean, fost bursier lei 7.000 în rate lunare 
de 300 lei. 

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VI, nr. 1, 11 ianuarie 1926, pp. 1–2.

82.
1926, ianuarie 15, Bistriţa. Notă de presă. Lista de subscriere pentru „Fondul 
recunoștinţei” în scopul înfiinţării unui cămin studenţesc al judeţului Năsăud la Cluj.

Listă de subscripţie pentru „Fondul recunoștinţei” în scopul înfiinţării 
unui Cămin studenţesc în Cluj al judeţului Năsăud

Au mai subscris:
Emil Domide, director de liceu, fost bursier...........................lei 7.000
Dr. Iulian Chitul, medic primar de judeţ, fost bursier..........lei 7.000
George Avram, inginer silvic, fost bursier...............................lei 7.000
Dr. Alexandru Pălăgieșu, subprefect, în proporţia 
bursei beneficiate ...........................................................................lei 5.000
       Total 26.000
     Suma din urmă 24.000
      Total general 50.000

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VI, nr. 2, 15 ianuarie 1926, p. 1.

83.
1926, ianuarie 22, Cluj. Proces-verbal. Extras din ședinţa Comisiei administratoare a 
fondurilor grănicerești năsăudene în care s‑a discutat cererea intelectualilor grăniceri 
pentru înfiinţarea unui cămin al studenţilor năsăudeni la Cluj.

Proces‑verbal 
Luat în ședinţa Comisiunii administratoare a fondurilor central școlar și 

de stipendii din Districtul Năsăudului ţinută în 22 ianuarie 1926

Pt. 4. Adresa intelectualilor grăniceri din Cluj, referitoare la crearea unui 
Cămin pentru studenţii grăniceri.

Cu data de 7 decembrie 1925 intelectualii grăniceri din Cluj, constituiţi în 
Comitet înaintează On[oratei] Comisiuni a fondurilor o adresă referitoare la 
crearea unui Cămin la Cluj pentru studenţii grăniceri.
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Ad. pt. 4. Comisiunea administratoare ia cu plăcere la cunoștinţă iniţiativa 
luată de Comitetul constituit la Cluj și dacă Direcţiunea Regională Silvică din 
Bistriţa are posibilitatea a duce la îndeplinire înfiinţarea Căminului și susţi‑
nerea administraţiei lui, Fondul de stipendii va continua, ca și în trecut, a da 
burse și ajutoare pentru tinerii care vor cerceta școlile din Cluj.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, 

registru inventar nr. 100/1926, fila 4 r/v.

84.
1926, februarie 1, Bistriţa. Notă de presă. Noi contribuţii pentru „Fondul recunoștinţei” 
în scopul înfiinţării unui cămin studenţesc al judeţului Năsăud la Cluj.

Listă de subscripţie pentru „Fondul recunoștinţei” în scopul înfiinţării 
unui Cămin studenţesc în Cluj al judeţului Năsăud.

Au mai subscris:
Dr. Teofil Tanco, medic, nebursier ................................................... lei 10.000
Virgil Șotropa, profesor, bursier ...............................................................7.000
Macedon Linul, profesor, bursier în proporţia bursei beneficiate...5.000
Ioan Tahiș, șef de serv[iciu] la direcţ[iunea] silv[ică]........................2.000
Anastasiu Bejan, dir[ector] de bancă.......................................................4.000 

Total 28.000
Suma din urmă 50.000 

Total 78.000
Redacţia Gazetei „Bistriţei”

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VI, nr. 3, 1 februarie 1926, p. 1.

85.
1926, martie 1, Bistriţa. Notă de presă. Completarea listei de subscriere pentru „Fondul 
recunoștinţei” în scopul înfiinţării unui cămin studenţesc al judeţului Năsăud la Cluj.

Listă de subscriere pentru „Fondul recunoștinţei” în scopul înfiinţării 
unui Cămin studenţesc în Cluj al judeţului Năsăud

Au mai subscris:
Ioan Timoc, consilier silvic, bursier....................lei 10.000
Dr. Constantin Titieni, medic, bursier.......................7.000
Ioan Corbu, bursier..........................................................7.000
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Dr. Ioan Lazăr, avocat, nebursier................................2.000
Total 26.000

Suma din urmă 78.000
Total 104.000

Redacţia „Gazetei Bistriţei”

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VI, nr. 5, 1 martie 1926, p. 2.

86.
1926, aprilie 1, Bistriţa. Articol de presă. Mărturii ale intelectualilor năsăudeni despre 
implicarea în proiectul colectării de bani pentru „Fondul recunoștinţei”; lista de sub‑
scriere actualizată.

Pentru „Fondul recunoștinţei”

Venerabilul protopop Grigore Pletosu din Bistriţa, fost elev și profesor la 
liceul din Năsăud și Dl. George Curtean director de bancă în pens[iune], fost 
de‑asemenea elev la liceul din Năsăud, ne trimit următoarele scrisori care pot 
servi de îndemn pentru toţi aceia care au cercetat această școală și care azi 
având o stare materială mai bună, ar putea contribui cu obolul lor la mărirea 
fondului proiectat.

On[orată] redacţie a „Gazetei Bistriţei”

Aflând din numărul prim din acest an al „Gazetei Bistriţei” despre mișcarea 
ce s‑a iniţiat pentru înfiinţarea unui cămin în Cluj pentru studenţimea din 
judeţul Năsăud, care va cerceta și va face studii superioare la Universitatea 
din Cluj, fie‑mi îngăduit și mie să afirm că ideea acestei mișcări, concepută 
într‑un ceas cu noroc trebuie să fie un binevenit memento pentru toţi aceia, 
care au avut fericirea de a‑și face cartea la școlile din Năsăud și în special în 
liceul românesc de acolo. Un memento, zic, pentru de a‑și reaminti și a‑și 
pune întrebarea, că dacă nu erau școlile din Năsăud și în special liceul de 
acolo înfiinţat la 1863 din avutul modest al fondurilor grănicerești, oare câţi 
dintre aceia, mai cu seamă fii de ţărani, s‑ar bucura de aceeași cultură și de 
aceeași poziţie, pe care o au astăzi. Năsăudul avea de pe vremuri o anumită 
trecere și era un centru de carte pentru o bună parte a părţilor ardelene din 
nordul ţării, așa că într‑o vreme, școala militară de acolo, mai târziu școala 
primară superioară, precum și liceul înfiinţat la 1863 au devenit punctul de 
năzuinţă pentru câștigarea de învăţătură a multora, care nu dispuneau de 
averi, ci se aflau între condiţii mai modeste.
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Eu personal, care mi‑am început cartea pe la anul 1859 în școlile primare 
din Năsăud, am continuat‑o ca elev în cea dintâi clasă cu care s‑a înfiinţat 
liceul la 1863 și am avut fericirea a fi printre candidaţii celui dintâi examen 
de maturitate la 1871, iar de la 1878–1901 dezvoltându‑mi activitatea publică 
ca profesor la acel liceu, eu, care nu eram descendent de grănicer, dar care 
am fost înconjurat de cea mai mare dragoste, și ca orfan și ca fiu de ţăran 
ajutorat, făcând o privire retrospectivă, cred că pot fi în măsură a constata 
că sunt mulţi, tare mulţi aceia, care numai existenţei acestui liceu pot să‑și 
datorească starea de astăzi: preoţi, învăţători, profesori, funcţionari, avocaţi, 
medici. Ba liceul din Năsăud trebuie să fie mândru de a fi avut printre elevii 
săi și pe unii din fiii neamului din aceste părţi ridicaţi la cele mai înalte ran‑
guri ca dignitari102 bisericești și factori ai vieţii noastre naţionale românești.

Se cuvine deci să îmbrăţișăm cu toată căldura ideea înfiinţării unui cămin 
studenţesc în forma cum se contemplează103 și ca semn de recunoștinţă să 
contribuim fiecare, în măsura putinţii, la alimentarea „fondului recunoștinţei” 
[subliniere în text, n.n.] pentru realizarea acestei idei.

On[orata] redacţie va binevoi a lua la cunoștinţă să subsemnatul, care nu 
am fost bursier al fondurilor grănicerești, voi contribui după putinţă, deo‑
camdată, cu 2.000 lei, plătibilă în patru rate lunare consecutive.

Grig[ore] Pletosu 

***

Dlui Dr. Leon Scridon, prefect pens[ionat]

Binevoiţi a publica în revista „Gazeta Bistriţii” următoarele rânduri:
Satul în care m‑am născut nu aparţine graniţei năsăudene, prin urmare 

nu sunt grănicer.
Mă leagă însă de această graniţă faptul, că în școlile înfiinţate prin jertfele 

și altruismul strămoșilor grăniceri am învăţat carte timp de doisprezece ani 
și în baza acesteia, mi‑am putut crea situaţia ce o am.

Fără aceste școli atât eu, cât și o pleiadă de bărbaţi din jur și depărtări am 
fi rămas în întuneric.

Când urmașii de azi ai acestor nobili și generoși grăniceri, simţind dato‑
ria de a păstra tradiţia strămoșească și a se face vrednici de marii înaintași 
au proiectat la fericita iniţiativă a D‑Tale înfiinţarea în Cluj a unui cămin 
pentru studenţii universitari someșeni: se cade să ne aducem aminte de cea 
mai frumoasă virtute – recunoștinţa – și ţinând seama, că un număr mare 
102 Funcţionari; aici, cu sensul de prelaţi.
103 Se preconizează.
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de ne‑grăniceri ne‑am adăpat din izvorul de apă vie a școlilor năsăudene, 
să contribuim și noi cu obolul nostru la realizarea cât mai în grabă a acestui 
cămin.

Subsemnatul subscriu în acest scop suma de 1.000 lei.

G[eorge] Curteanu104 

Listă de subscripţie pentru „Fondul recunoștinţei” în scopul înfiinţării 
unui Cămin studenţesc în Cluj al judeţului Năsăud.

Au mai subscris:
Grigore Pletosu, protopop, nebursier...............................................lei 2.000
George Curteanu, director de bancă pens[ionat], nebursier...........1.000
Leon Bancu, director de bancă, bursier, în proporţia bursei...........5.000
Dr. Ionel Scridon, medic, bursier, în proporţia bursei .....................7.000
Dr. Leon Scridon, avocat, bursier, în proporţia bursei.....................7.000
Banca „Aurora” din Năsăud..................................................................25.000

Total: 47.000
Suma din urmă: 104.000

Total: 151.000

Redacţia Gazetei „Bistriţei”

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VI, nr. 7, 1 aprilie 1926, pp. 1–2.

87.
1930, ianuarie 10, Bistriţa. Articol de presă. Leon Scridon senior își exprimă opinia în 
legătură cu înfiinţarea la Cluj a unui cămin pentru studenţii descendenţi de grăniceri și 
rolul reprezentanţilor instituţiilor grănicerești în administrarea lui.

Din nevoile studenţimii
Cele dintâi iniţiative în chestiunea înfiinţării unui cămin studenţesc al 

grănicerilor. Memoriul înaintat comisiunii de opt. Hotărârea comisiunii: 
un pas înainte întru realizarea acestui așezământ cultural

S‑au împlinit nouă ani de când în sala castelului din „Trianon” din 
Versailles, înaintea unui impozant aeropag105 mondial, s‑a pronunţat unul 

104 George Curteanu (1858–1928), director la Banca „Bistriţeana” și revista „Minerva”, ambele 
din Bistriţa. Implicat în mișcarea naţională și culturală, membru al reuniunilor și societăţilor 
din comitatul/judeţul Bistriţa‑Năsăud.
105 Adunare; aici cu sensul de Conferinţa de Pace și sistemul tratatelor încheiate (1919–1920).
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din marile verdicte ale istoriei, prin care provinciile ţinute cu forţa într‑o 
milenară robie s‑au lipit de trunchiurile libere ale neamurilor din care fuse‑
seră cu silnicie despărţite.

În același an, în Clujul nostru, a avut loc una din cele mai caracteristice 
manifestaţiuni ale noii stări create de tratatul din Trianon: școlile Clujului, 
centrul celui mai curat ţinut românesc, în frunte cu Universitatea, deveniră 
tot atâtea simboluri ale înfăptuirii întregirii, altare ale dragostei de patrie, 
lăcașuri de lumini sufletești, deschise tuturor fiilor ţării noastre românești.

Porţile școlilor deschise, numărul studenţilor a crescut din an în an. Dar ca 
în orice acţiune, sporindu‑ne capitalul de experienţă, am cunoscut și amarul 
lipsurilor.

Între acestea, de o arzătoare necesitate s‑a dovedit: trebuinţa unor cămine 
bine înzestrate, pentru adăpostirea tinerimei studioase și ușurarea de greută‑
ţile vieţii mai apăsătoare la oricând altădată.

Ideea înfiinţării unui cămin studenţesc al grănicerilor, a aflat răsunet în 
sufletul unui intelectual grănicer. Dr. Leon Scridon sen[ior], om de inimă și 
bărbat de acţiune, care în anul 1925, în coloanele ziarului nostru „G[azeta] 
B[istriţii]” n‑rii. 19 și 20, publică două articole106: 1. Datoria către studenţii 
universitari; 2. Mijloacele materiale pentru înfiinţarea căminului studenţesc, 
în care pledează cu toată căldura sufletului său, pentru înfăptuirea acestui 
așezământ cultural.

Asupra necesităţii acestui așezământ toată lumea era de acord, dar lipseau 
mijloacele.

Pentru realizarea acestei idei, tot în ziarul „G[azeta] B[istriţii]” se lan‑
sează un „Apel” către toţi intelectualii grăniceri, care‑și datoresc situaţiile 
lor de astăzi învăţăturii câștigate cu ajutorul „stipendiului” fondurilor din 
Năsăud. Rezultatul a fost însă nesatisfăcător în raport cu sublimitatea acţiu‑
nei și idealismul celor care au iniţiat‑o.

Un sprijin mai larg a găsit această idee salutară în comisia silvică, repre‑
zentanta și administratoarea pădurilor grănicerești, care în bugetul anului 
1925 a prevăzut, pentru înfiinţarea unui cămin studenţesc în Cluj, suma de 
400.000 lei.

La sfârșitul anului 1926, în preajma ridicării celor dintâi tantieme107 fru‑
moase de către membrii consiliului de administraţie al societăţii „Regna”, se 
face din nou apel la mărinimia nepoţilor de a contribui la sporirea acelui fond 
cu 10% din tantiemele cuvenite în baza statutelor, dar și de astă dată „nepoţii” 
s‑au dovedit mai puţin altruiști, decât marii și nemuritorii străbuni. Recursul 
la iniţiativa particulară și de astă dată a rămas infructuos.
106 Sub titlul generic O reprivire asupra administrării și situaţiei materiale a fondurilor: școlar și de 
burse de la Năsăud, cu cele două subtitluri, vezi supra, documentul 78.
107 Sume de bani distribuite ca urmare a calităţii de membru în consiliul de administraţie.
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Iniţiativa pornită însă nu s‑a oprit la calea jumătate, ci a continuat acţiu‑
nea cu și mai mult idealism și mai multă nădejde.

La sfârșitul acestui an, pentru realizarea acestui așezământ, se face din 
nou apel la comisiunea silvică – care a împărţit în timpul din urmă, cu mână 
largă, însemnate ajutoare pentru scopuri culturale – înaintându‑se următorul 
memoriu108:

Necesitatea înfiinţării unui cămin studenţesc
Setea de lumină a românului, înăbușită atâtea veacuri, acum, mai ales, 

după război, a izbucnit cu putere elementară. Aglomeraţia în școlile de toate 
gradele întrece cele mai optimiste așteptări. Această pornire spre lumină este 
cea mai făgăduitoare și mai îmbucurătoare manifestare a puterii noastre de 
viaţă. Datorinţa conducătorilor este să îndrumeze numai bine, făurind cu pri‑
cepere temeliile de mâine ale neamului. 

Printre instituţiile auxiliare școlilor de toate gradele sunt, în primul rând, 
căminele studenţești. Studentul român, recrutat în mare parte din pătura 
ţărănească, e cel mai sărac student. Bursa a fost în trecut, ca și astăzi, ajutorul 
direct, prin care studentul a putut ajunge la universitate și alte școli de spe‑
cialitate. Astăzi numărul burselor e restrâns, situaţia materială a studenţilor 
noștri nu e mai fericită.

Taxele care s‑au mărit enorm faţă de ultimii ani, contribuie la greutăţile 
materiale ale acestei studenţimi. Ele depășesc, la toate facultăţile, cu mult 
suma de 2.000 lei. Nu se mai acordă scutiri, ca în trecut. Manualele sunt 
iarăși, extrem de scumpe.

Conducătorii ţării dându‑și seama că, orice diplomă n‑are valoare dacă nu e 
întemeiată pe știinţă și că, cel ce voiește să aibă o diplomă trebuie să fie bine pre‑
gătit, să ajute pe studenţii săraci, instituind burse și deschizând cămine și cantine.

Rolul și utilitatea căminelor studenţești bine organizate și supravegheate, 
a fost apreciat și de Asociaţia profesorilor universitari în congresul lor ţinut 
anul acesta.

Din cauză că studentul nu are o locuinţă higienică, hrană satisfăcătoare, 
ba, chiar și o supraveghere potrivită, mulţi dintre ei nu‑și pot face datoria și 
nu dovedesc progresul recerut, din care cauză, cum s‑a întâmplat și cu bursi‑
eri de ai noștri, își pierd apoi, și bursa avută.

Din contră, studentul adăpostit într‑un cămin bine organizat și administrat, 
unde va avea locuinţă higienică, hrană satisfăcătoare în calitate și cantitate, 
săli corespunzătoare pentru studiu, bibliotecă la îndemână, o supraveghere 
potrivită din punct de vedere al studiului și a moralităţii, credem că va putea 
face studii temeinice și progres satisfăcător, fiind scutit de grija existenţei.

108 Vezi la SJANBN, fond Precup Emil, dosar 12, filele 157–160.
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Dar câte alte motive se pot invoca în favorul căminelor: permit accesul la 
studii și studenţilor cu desăvârșire săraci. În adevăr, pentru 1.050 lei, studen‑
tul are casă, masă, baie, asistenţă medicală. Unde, în altă parte, se pot căpăta 
aceste avantaje, în schimbul sumei de 1.050 lei? Căminele intensifică viaţa 
universitară, înlesnind schimburile de idei și cimentarea legăturilor dintre 
studenţi, pe de o parte, iar pe de alta, ferește pe studenţi de diferite organiza‑
ţii antinaţionale și antisociale.

Statul, care la început se arăta atât de darnic și gata de a sprijini orice acţi‑
une, care înlesnea accesul tinerimii la carte, din diferite motive, a început să 
reducă bursele pentru cămine, adăpostind în căminele sale din an în an, un 
număr tot mai redus de studenţi. Condiţiile de admitere sunt tot mai grele, 
iar studenţii care beneficiază de burse din fonduri particulare, nu prea sunt 
primiţi în căminele statului.

De prezent, următoarele judeţe susţin cămine în capitală: Vlașca, 
Ialomiţa, Buzău, Dâmboviţa, Muscel, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Bacău, Tulcea, 
Constanţa, Făgăraș, Severin, Caraș, Brașov, Bihor, Rahova, Sibiu, alte judeţe 
și comune adună fonduri pentru înfiinţarea de cămine.

Pentru realizarea acestui scop, multe comune prevăd în bugetele anuale 
sume de la 100.000–150.000 lei. Comitetul de acţiune din Țara Bârsei, pentru 
ridicarea unui cămin, dispunea la 31 decembrie 1928 de 1.641.865 lei, având 
până acum, pentru cămin, un local închiriat.

E cam rușinos că, comunele grănicerești, care au avut și putinţa, în cursul 
alor 10 ani, n‑au putut realiza un lucru, pe care alte judeţe, între împrejurări 
mai puţin favorabile, l‑au făcut.

Trebuie să continuăm munca începută de marii înaintași la 1851: înles‑
nirea accesului tinerimii noastre studioase, care merită, la lumina binefăcă‑
toare a cărţii.

Chestiunea înfiinţării unui cămin pentru tinerimea noastră grănicerească 
care urmează școlile mai înalte ori școlile speciale, a mai fost discutată în cur‑
sul anilor trecuţi, la diferite ocazii și, s‑au luat chiar iniţiative concrete.

Pentru acest scop, On[orata] Comisiune silvică a prevăzut în bugetele ani‑
lor trecuţi suma de 400.000 lei, care până acum n‑a fost plătită și care e prevă‑
zută în bugetul anului 1929 sub denumirea de: pentru înfiinţarea unui cămin 
grăniceresc în Cluj, în scopul cumpărării unui imobil, 400.000 lei.

Credem că a sosit timpul, ca comisia (sic!) de opt, ca reprezentanta comu‑
nelor proprietare, să îndeplinească și această dorinţă generală a grănicerilor, 
luând asupra, obligământul de a ridica un cămin studenţesc în Cluj, să nu 
rămânem, sub acest raport, în urma altor judeţe, care nu dispun de mijloa‑
cele noastre materiale, înfăptuind, cu ajutorul lui Dumnezeu și acest ideal, 
Căminul studenţesc al grănicerilor.

Acest așezământ cultural nu se va putea zice că servește numai interesele 
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unei părţi din comunele grănicerești, fără, interesele tuturora, deoarece 
aproape în fiecare comună grănicerească va fi un copil sau mai mulţi, care 
urmând universitatea, școli superioare sau speciale, vor putea fi adăpostiţi 
între condiţiuni favorabile, în cămin.

Prin înfiinţarea căminului, nu vom putea fi învinuiţi că protejăm, vorba la 
moda zilei, înmulţirea proletariatului intelectual, fără chiar, vom da posibili‑
tatea tinerilor noștri să urmeze și alte școli speciale, dedicându‑se pentru alte 
cariere mai practice deci, mai cu viitor.

Ce facem cu atâţia tineri, care ies din școlile de arte și meserii?
Având și pe mai departe ajutorul generos și binefăcător de care s‑au 

împărtășit în școlile inferioare vor putea, cel puţin cei mai capacitaţi și cu 
înclinări și aptitudini mai frumoase, să urmeze, fiind într‑un cămin, școlile 
superioare, specializându‑se fiecare în branșa lui, fiind astfel de un folos de 
nepreţuit pentru ţară, a cărei înflorire și bunăstare este ţinta supremă a noas‑
tră, a tuturora.

Acţiunea noastră ar putea să fie nu egoistă, numai a grănicerilor, dând 
câteva locuri cu favor pentru tinerii universitari negrăniceri din judeţul nos‑
tru. Dar, chiar nefăcând acest favor, având grănicerii căminul lor este posi‑
bilitate ca mai mulţi dintre studenţii negrăniceri din judeţ să fie primiţi în 
căminurile statului, fiindcă cu timpul, se va ţinea cont și de împrejurarea, ca 
din toate judeţele să fie primiţi în cămin și, iată că acţiunea noastră ar fi de o 
utilitate publică generală.

Centrul universitar mai potrivit pentru deschiderea căminului
Socotim că orașul Cluj e centrul universitar cel mai potrivit în care să se 

înfiinţeze căminul studenţesc.
În acest oraș sunt atât școli superioare, cât și speciale, precum și universi‑

tate, academie comercială, academie de agricultură, școală de belearte, con‑
servator de muzică și artă dramatică, școală normală pentru băieţi și fete, 
școală de arte și meserii, școală de conductori tehnici, școală de conductori 
pentru lucrări publice, școală de picheri109, școală de croitorie, atelierul C.F.R., 
ateliere industriale etc. tot atâtea școli și așezăminte practice, urmate și până 
acum de tineri de‑ai noștri.

Dar la alegerea centrului școlar trebuie să se ţină seamă și de următoarele 
consideraţiuni speciale:

Fiind Clujul mai aproape de ţinutul nostru sunt mai mici și cheltuielile de 
deplasare, dar pentru ţinutul nostru este și un mediu mai potrivit dezvoltării 

109 Pregătea funcţionari pentru serviciile de drumuri angajaţi, în general, la serviciile tehnice 
judeţene, având competenţa într‑o anumită structură organizatorică a acestora/subdiviziune 
de întreţinere și reparaţii în cadrul judeţelor.
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lui în cele bune și sănătoase ca București, unde multiple și variate ispite pân‑
desc tineretul nostru la fiecare pas.

Înfiinţarea unui cămin (cumpărare, edificare) e împreunată cu mai puţine 
cheltuieli ca în București, dovadă este următorul caz: administraţia căminu‑
lui Avram Iancu din cruţările făcute a cumpărat cu preţul de 2.800.000 lei o 
casă constătătoare din 14 camere, bucătărie etc. cu o grădină plantată cu pomi 
în extensiune de 1 jug. 384 stj.2 110, situată în str. principală (Str. Regală), în 
care pot fi adăpostiţi 50–60 elevi.

Avem informaţii precise că mai sunt și alte clădiri corespunzătoare, cu pre‑
ţuri destul de convenabile.

În Cluj mai avem posibilitatea și favorul să constituim ori și când eforia111 
căminului din grăniceri năsăudeni stabiliţi în Cluj, foști bursieri ai fondu‑
rilor noastre, care vor munci cu râvnă și cu tragere de inimă pentru acest 
așezământ cultural, ceea ce nu s‑ar putea face cu atâta ușurinţă în capitală. 
Avem bărbaţi în poziţii înalte cum sunt d‑nii V[ictor] Onișor și N[icolae] 
Drăganu, profesori universitari, A[ndrei] Buzdug prof[esor] la Academia 
teologică, apoi bărbaţi cu cunoștinţe și experienţă de clădiri și igienă și având 
și timp disponibil cum ar fi dnii cons[ilieri] silv[ici] Ion Timoc și Dr. V[ictor] 
Corbu medic col[onel] în retragere, și atâţia alţi titraţi112 și funcţionari, toţi 
bărbaţi de o cinste ireproșabilă.

Toate acestea pledează pentru înfiinţarea căminului în orașul Cluj, unde 
poate fi organizat și administrat în modul cel mai corespunzător, pentru a‑și 
putea îndeplini menirea.

Rolul reprezentanţilor instituţiilor grănicerești în administrarea căminului
Potrivit situaţiei financiare a fondului pădurilor, comisiunea silvică în fie‑

care an îl va și subvenţiona. Nu va putea să lipsească încă subvenţia acordată 
din partea societăţii „Regna”. Iar comunele noastre prin aceea că li se va lua 
din venitul pădurilor, o parte nu chiar de nesuferit, vin totodată în ajutorul 
fondului de burse, care nu mai poate face faţă trebuinţelor, care din an în an 
se sporesc, dovedindu‑se că sunt vrednici urmași ai străbunilor altruiști până 
la jertfirea de sine pentru binele și fericirea urmașilor lor. Și pe lângă toate 
acestea, în toate judeţele care susţin cămine, comunele au contribuit la înfi‑
inţarea și susţinerea lor.

Pentru strângerea fondurilor necesare la susţinerea căminului, s‑ar putea 
lansa din partea conducătorilor și un apel către toţi foștii stipendiști grăni‑
ceri, ca să contribuie fiecare după putinţă. Exemplul și rezultatul obţinut de 
I. P. S. S. Mitropolitul Suciu, ne este încă proaspăt în memorie.
110 1 jug = 0,5755 ha; 1 stj2 = 3,59 m2; vezi, Ștefan Popu, Mesurile metrice, Blasiu, 1875, p. 94.
111 Comitet de conducere.
112 Absolvenţi de studii universitare, licenţiaţi.
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Căminul ar fi proprietatea comunelor grănicerești a căror reprezentanţă, 
comisia silvică, va acorda și locurile în cămin pe seama celor îndreptăţiţi din 
cele 44 comune pentru că numai astfel vor ști grănicerii că, căminul se susţine 
din venitul pădurilor lor.

Suntem convinși că, comisia silvică va rezolva favorabil această chestiune, 
tărăgănată atâţia ani și care este de o importanţă vitală pentru studenţimea 
noastră; va lua asupra sa și va îmbrăţișa cu toată căldura această iniţiativă 
frumoasă și altruistă, a cărei început s‑a făcut și a cărei rezolvare deplină îi 
incumbă și prin luarea în noul buget a sumelor necesare va duce la îndepli‑
nire acest deziderat al tuturor grănicerilor de bine, astfel că, chiar începând 
cu anul școlar viitor, studentul grănicer să‑și poată face educaţia pus la adă‑
post de grija zilei de mâine, azi mai presantă ca oricând.

Avem putinţa să ridicam acest așezământ în inima Ardealului dezrobit, 
creând un institut în înţelesul apusean al cuvântului: un cămin de model.

Să‑l facem!
Bistriţa, la 20 noiembrie 1929.

Dr. Leon Scridon sen[ior], Dr. Al[exandru] Pălăgeșiu, Dr. Iulian Chitul, 
Olimpiu Cornea, Emil Domide, I[oan] Partene, Constantin Flămând, Liviu 
Greabu, Ștefan Lupu113, Grigoriu Toma, Dr. Ioan Scridon medic, Macedon 
Linul prof[esor], Dr. Victor Onișor, Dr. Dionisie Login, Dr. George Linul, Dr. 
V[asile] Pahone, Anastasiu Bejan, Gregoriu Onoae, Avram George, Valeriu 
Vertic, Dr. Oanea, Dr. Leon Scridon, avocat, Dr. Tudor Dan, av[ocat], depu‑
tat, Teodor Macrea, preot, Pavel Zegrean, ing[iner] silv[ic].

„Memoriul mai multor intelectuali grăniceri” cu data Bistriţa, 20 
noiembrie 1929, înaintat Comisiei silvice pentru administrarea pădurilor 
grănicerești, pentru înfiinţarea unui cămin pe seama studenţilor universi‑
tari și a altor elevi care ar urma școli superioare în Cluj, redactat de Dr. Leon 
Scridon, vezi p. 2, 3, 7, 9 – nota tergală, Dr, Leon Scridon [n.a.].

Hotărârea comisiei silvice

În chestia memoriului de mai sus, comisia silvică în ședinţa ţinută la 4 
decembrie 1929, cu ocazia stabilirii bugetului direcţiunii silvice pe anul 1930 
a adus următoarea hotărâre:

Nr. 164 Pv./24l Cs. – 1929.

Se citește cererea Dlui Leon Scridon sen[ior] și a câtorva intelectuali din 
113 Ștefan Lupu (1897–1973), profesor, publicist. Profesor la Năsăud, Satu‑Mare, Bistriţa, 
Deva (1940–1944). Colaborator la periodicele locale din Bistriţa, „Săptămâna” (1928–1940) și 
„Năzuinţa” (1938–1940).
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Bistriţa, prin care se sulevează114 din nou ideea înfiinţării unui cămin studen‑
ţesc în Cluj pentru plasarea elevilor descendenţi de grăniceri care studiază 
diferitele școli superioare și de specialitate din acest oraș, arătând că această 
iniţiativă a fost adoptată de Comisia Silvică din trecut votând în scopul cum‑
părării unui imobil cu această destinaţie suma de lei 400.000.

Comisiunea Silvică, după cunoașterea conţinutului acestei cereri în prin‑
cipiu este pentru înfiinţarea căminului, pentru care motive,

Decide:
Art. I. Aprobă un ajutor în suma de lei 600.000 pentru înfiinţarea unui 

cămin studenţesc în orașul Cluj, care sumă împreună eu cea de lei 400.000 
votată în anul trecut, va forma un prim fond de un milion lei pentru înfiinţa‑
rea căminului.

Art. II. Dispune luarea acestei sume în bugetul anului 1930.
Art. III. Iniţiatorii acestei chestiuni împreună cu comisia silvică vor studia 

în cursul anului 1930 modalităţile și posibilităţile înfiinţării căminului, vor 
întocmi proiecte de regulamente relativ la primirea în cămin și administrarea 
lui etc.

*

Cele reproduse în aceste coloane, în chestiunea căminului studenţesc, 
sugerează două feluri de observaţiuni.

Amândouă sunt îmbucurătoare. Stăruinţa depusă timp de atâţia ani pen‑
tru crearea unui cămin a făcut un pas însemnat.

Sperăm că cele hotărâte nu vor rămânea literă moartă. Instituţiunea pădu‑
rilor noastre grănicerești – căreia pe această cale îi transmitem în numele 
iniţiatorilor cele mai sincere mulţumite – ori de cine va fi ea condusă și în 
viitor, sperăm, că nu va lăsa lucrul la calea jumătate, ci‑și va da încă obolul său 
generos, care este al tuturor grănicerilor, pentru deschiderea căminului, fără 
de care nu se va putea înfăptui.

Iar apelul la obolul personalităţilor de seamă ale noastre, care pornite din 
masele sărmane și‑au format educaţia spirituală prin stipendiile și ajutoa‑
rele fondurilor grănicerești, având și pecetea autorităţii care‑l va lansa, va afla 
răsunetul cuvenit, ca să ne putem, în sfârșit, ajunge și acest vis.

Să dea D‑zeu să ne putem făli cât de curând cu căminul nostru grăniceresc, 
din care să iasă tinere și tineri folositori lor și ţării, oameni întregi la minte 
și la suflet.

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, an IX, nr. 27, 21 decembrie 
1929, pp. 2–3; an X, nr. 2, 10 ianuarie 1930, pp. 2–3.

114 Se actualizează.
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88.
1930, februarie 15, Bistriţa. Articole de presă. Se face referire la situaţia căminului 
studenţilor năsăudeni din Cluj, la apelul studenţilor și la moţiunea referitoare la admi‑
nistrarea averilor grănicerești.

Căminul grănicerilor năsăudeni

„Aurul, și‑n cenușă tot sclipitor rămâne”

Sunt fapte, care în ciuda tuturor „frecăturilor” și mărunţișurilor de tarabă, 
rămân și trec din neam în neam ca un titlu de glorie pentru cei ce le‑au făcut. 
Pentru că la temelia lor stă granitul dragostei de neam și de cei oropsiţi, pe 
care nici dintele vremii nu‑l poate distruge cu desăvârșire, nici ura oamenilor.

Multor oameni „de ai noștri” și comisiei silvice li s‑au imputat și li se 
impută multe.

Dar noi n‑am venit aici să apărăm pe nimeni, pentru că dacă cineva are 
să dea seamă despre vreun lucru oarecare, se va apăra singur. Noi vrem să 
arătăm, că deși o adunare a poporului – ad-hoc – a ridicat multe capete de 
acuză, asupra unor oameni și instituţii din posturile de comandă ale grăni‑
cerilor, totuși acești acuzaţi – credem că nu sunt tocmai așa de răi, după cum 
i‑a înfăţișat cineva poporului și care numai cu doi ani în urmă striga în gura 
mare: „să poftească cineva și să aleagă o comisie din membrii atât de valoroși 
și oameni cinstiţi ca actuala comisie de opt”. După ce va trece vârtejul – căci 
sigur va trece – lucrurile se vor limpezi și se va vedea de partea cui este adevă‑
rul și care cât a greșit. Până atunci constatăm că acești acuzaţi, prin hotărâ‑
rea comisiei silvice No. 164‑Pv. 241‑Cs.–1929, au pus temelie unui așezământ 
menit să dea un nou impuls vieţii culturale a fiilor de grăniceri.

Acest așezământ va fi Căminul Grănicerilor Năsăudeni, proiectat a se 
ridica încă din acest an la Cluj. Astăzi este dovedit lucru că: „cine are carte, are 
și parte”. Războiul trecut ne‑a documentat precis și fără putinţă de replică, 
însemnătatea culturii și a știinţei în viaţă. Fiecare dintre Dv. aţi văzut ce deo‑
sebire mare era între armata germană bunăoară și cea rusească. Cuminţenia, 
ordinea, disciplina, armamentul și tot ce era german era rezultatul știinţei 
și al culturii. Până astăzi rușii – popor mare – n‑au putut să se ridice la acea 
înălţime, pentru că iubeau mai mult „votca” decât cultura, neavând săracii 
parte de conducători luminaţi, care să‑i deștepte și pe ei. Cu mintea faci mai 
mult decât cu parul și cu puterea și ajungi mai departe. Plecând de la această 
judecată, nu putem decât să ne bucurăm, văzând că în această învălmășeală 
de patimi, mai sunt și oameni care se gândesc – și măcar câteodată – la vii‑
torul acestui neam. Chiar dacă n‑au făcut acest cămin din averea lor proprie, 
totuși iniţiatorilor și Comisiei Silvice le revine meritul de a fi fost cei dintâi, 
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care s‑au interesat mai de‑aproape de soarta copiilor de grăniceri, care vor fi 
conducătorii de mâine ai naţiei. Acest cămin va ușura mult sarcina părinţilor, 
căci va adăposti pe toţi fiii de grăniceri aflători în Cluj la orice școală.

Comentator

Studenţii grăniceri din Cluj
către poporul grăniceresc din cele 44 comune115

Fraţi Grăniceri,
E întâia oară când noi, studenţii de la Cluj, fii ai graniţei ne vedem siliţi 

să ne ocupăm mai de‑aproape de soarta averilor grănicerești, moștenire de la 
strămoșii noștri.

Suntem siliţi să ne spunem răspicat și cuvântul nostru și avem dreptul să 
facem aceasta deoarece fiecare dintre noi fiind grănicer are datoria să se inte‑
reseze de avutul câștigat și păstrat prin vrednicia înaintașilor.

Sunt aproape doi ani de când au început nemulţumirile D‑voastră în ce 
privește conducerea averilor grănicerești și mai ales de felul cum sunt exploa‑
tate pădurile grănicerești.

Noi studenţii grăniceri am privit și ne aliem cu drag gândului D‑voastre 
hotărât de a înlătura nedreptăţile care se fac și neajunsurile de care vă plân‑
geţi, însă suntem adânc nemulţumiţi de faptul că D‑voastră vreţi să tămă‑
duiţi relele cu ajutorul oamenilor străini de noi, adică ne‑grăniceri, ca Dl. 
Emil Comșa116, pe care l‑aţi cunoscut pe vremea când era director la coope‑
rativa „Grănicerul”117 și care a știut ca într‑un timp scurt să o aducă în stare 
de faliment.

115 Textele de mai jos au fost publicate și în „Săptămâna”,Bistriţa, anul III, nr. 7, 15 februarie 
1930, pp. 2–3.
116 Emil Comșa, unul din fondatorii cooperativei forestiere „Grănicerul” din Ilva Mare, acuzat 
de faptul că a facilitat pătrunderea evreilor în conducerea societăţii Regna, alături de George 
Avram, directorul societăţii, vicarul dr. Titus Mălai, Laurenţiu Oanea, Victor Moldovan. Un 
alt grup de interese s‑a coagulat în jurul Direcţiei Silvice Bistriţa, alcătuit din Victor Precup, 
director, Teodor Dan, Leonida Pop. Disputele au început o dată cu înfiinţarea Societăţii Regna 
(1925), s‑au acutizat în perioada când a fost desfiinţată, alături de Direcţia Silvică (1932–1934), 
și statul a preluat controlul administrării și exploatării. În anul 1934 instituţiile au fost reînfi‑
inţate, sub forma Regiei cooperative Regna și a Direcţiei Silvice Bistriţa.
117 A fost înfiinţată în anul 1922 ca și cooperativă forestieră, cu un capital subscris de 161.000 
lei, în localitatea Ilva Mare, în scopul exploatării masivelor păduroase aparţinând celor 44 de 
comune foste grănicerești. Datorită angajării de credite în sume mari de la Casa Centrală a 
Cooperativelor și contractelor oneroase de exploatare a parchetelor a acumulat pierderi con‑
tinue, ceea ce a determinat declararea falimentului în anul 1929. A avut ca director pe Emil 
Comșa; Pentru detalii, vezi, Victor Moldovan, Cooperaţia și comunităţile de avere. Discurs ros-
tit în Adunarea Deputaţilor din 27 februarie 1935, pp. 11–15 (broșură publicată în memoriile lui 
Victor Moldovan, fără loc și an apariţie).
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Ne doare cu atât mai mult că, cu acest domn Emil Comșa, care caută 
să ne vândă pe noi și avutul nostru, se aliază și se lasă ademeniţi de banul 
lui Iuda, oamenii grăniceri ca: d‑nii Constantin Gălan și Galben și mai 
ales oameni care au luptat pentru nimicirea elementului jidovesc fiind 
declaraţi cei mai aprigi apărători ai elementului românesc și acum caută 
să ne vândă.

Nu vă lăsaţi conduși de acest domn Emil Comșa pe care toată lumea îl 
cunoaște ca pe un om răuvoitor, care caută să ne mănânce avutul nostru, care 
caută să ne aducă la sapă de lemn, cu un cuvânt caută ca proprietari ai acestor 
averi să nu fim noi, ci să fie – Jidanul. 

Toate aceste le‑a declarat Domnia Sa prin manifestul adresat către 
D‑Voastră, unde zice că vrea să exploateze pădurile grănicerești cu ajuto‑
rul bănesc al societăţilor evreo‑maghiare între care sunt vestitul Groedel și 
cu Fischer, care dacă aţi auzit, au adus la sapă de lemn pe bravii Moţi și pe 
Maramureșeni cărora le‑au mâncat pădurile, averile, așa că bieţii români 
din Țara Moţilor și Ținutul Maramureșului au luat băţul pribegiei din cauza 
sărăciei.

Vreţi și D‑voastră să ajungeţi soarta lor? Vreţi ca urmașii D‑voastre care 
suntem noi copiii D‑voastră să ne trezim fără păduri și să fim aruncaţi în cea 
mai neagră sărăcie.

Fraţi Grăniceri!
Nu vă lăsaţi ademeniţi de vorbe, de vorbele unor oameni a căror fapte vor‑

besc (sic!) contrarul și cereţi cu stăruinţă:
1. Să nu se amestece niciun străin, adică ne‑grănicer în conducerea averi‑

lor grănicerești acesta este punctul cel mai însemnat de care depinde soarta 
averilor grănicerești.

2. Păstraţi „Regna” fiindcă este o societate românească și grănicerească, 
dar cereţi schimbarea statutului după trebuinţele și în folosul poporului 
grăniceresc.

3. Cereţi micșorarea jetoanelor118 și tantiemelor ce le primește consiliul de 
administraţie.

4. Cereţi îmbunătăţirea plăţii lucrătorilor și funcţionarilor mici.
5. Cereţi un aspru control asupra funcţionării cantinelor.
Acesta este cuvântul nostru, a studenţilor grăniceri, cuvânt izvorât din 

convingere din sufletul nostru tânăr, care se cutremură de groază când vede 
că averea noastră grănicerească este ameninţată de oameni fără suflet și care 
lucră cu banul lui Iuda.

Noi, tinerii grăniceri, anunţăm pe toţi aceia care nu vor voi să se înţeleagă, 
că vom lupta alături de bunii grăniceri pentru înfăptuirea celor de mai sus, 

118 Sume de bani cuvenite pentru prezenţa fizică la ședinţele consiliului de administraţie.
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pentru binele poporului grănicer și pentru mântuirea averilor ameninţate de 
gândul negru al străinilor.

Așa să ne ajute Dumnezeu!
Studenţii grăniceri din Cluj

Studenţii grăniceri din Cluj și mișcarea grănicerească

Studenţii grăniceri năsăudeni, care studiază la Universitatea din Cluj, 
luând cunoștinţă de ultimele întâmplări ce se petrec în legătură cu mișcarea 
Românilor grăniceri din judeţul Năsăud, s‑au crezut datori să se intereseze și 
dânșii de această mișcare care dăinuiește de doi ani.

În scopul acesta Președintele Studenţilor Năsăudeni „George Coșbuc”, dl. 
Cotul Silviu, în ziua de 21 ianuarie a.c. a convocat o întrunire a Studenţilor 
grăniceri.

În această întrunire după ce s‑au dat lămuriri din partea studenţilor 
cunoscători ai chestiunii s‑a ajuns la următoarea concluzie:

1. Nemulţumirile grănicerilor sunt în parte dreptăţite119.
2. De aceste nemulţumiri vor însă să profite societăţi străine: ungurești și 

jidovești, a căror unealtă bine plătită este dl. Emil Comșa și câţiva grăniceri 
ca dl. Constantin Gălan, care au ridicat bani grei.

Studenţii grăniceri se simt datori să lucreze din toate puterile, pentru a 
lămuri poporul grăniceresc cu privire la primejdia ce‑l pândește. În acest 
scop, studenţii grăniceri au ales din sânul lor o comisie alcătuită din subsem‑
naţii și au votat următoarea:

MOȚIUNE:

Studenţii grăniceri din judeţul Năsăud dintre care vor fi aleși conducătorii 
de mâine ai averilor grănicerești – cu obligaţia morală bine definită de a se 
interesa de aproape de soarta moștenirii plătită scump de înaintașii noștri 
grăniceri; inferează energic începutul de dezagregare și încercare de instituire 
a aventurii în stăpânirea acestor averi și protestează energic contra mijloa‑
celor preconizate de unele elemente care n‑au nimic comun nici cu trecutul 
și nici cu aspiraţiile grănicerilor și care erijându‑se în apărătorii intereselor 
poporului grăniceresc năsăudean nu vor altceva decât căpătuirea lor perso‑
nală și aruncarea averilor și în special a pădurilor grănicerești în gheara soci‑
etăţilor evreo‑maghiare, care ne‑au dat dovadă în Munţii Apuseni și ţinutul 
Maramureșului de felul cum înţeleg să lucreze.

Dacă actualul statut al societăţii „Regna” pentru exploatarea pădurilor 

119 Îndreptăţite.
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grănicerești din judeţul Năsăud, nu satisface în mod real nevoile comunelor 
grănicerești, dreptul de a‑l schimba în conformitate cu aceste nevoi, nu revine 
elementelor negrănicere – misiţi – 120 ai societăţilor evreo‑maghiare și câtorva 
aliaţi de ai lor, ci acelora dintre băștinași care respectă cu sfinţenie avutul 
câștigat și păstrat cu atâtea jertfe.

Studenţii grăniceri anunţă că vor lupta pe toate căile, alături de bunii gră‑
niceri, pentru a salva patrimoniul strămoșesc ameninţat de invazia străinilor.

În numele studenţilor grăniceri:

Silviu Cotul, președinte  Anton Coșbuc121

Titus Pop122

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul X, nr. 5, 15 februarie 1930, p. 3.

89.
1930, februarie 15, Bistriţa. Articol de ziar. Opinia profesorului Ștefan Lupu referi‑
toare la manifestul studenţilor năsăudeni din Cluj adresat poporului grăniceresc.

Pe marginea unui manifest

Am înaintat un manifest, adresat cu ocazia alegerilor judeţene, de studen‑
ţii grăniceri din Cluj poporului grăniceresc de la noi.

Ca fii ai graniţei, dânșii se văd siliţi, a ieși din rezerva de până acum și a 
se ocupa mai de‑aproape de soarta averilor grănicerești, mai cu seamă acum, 
când ele au ajuns obiect de vorbă și de discuţie publică.

Ca urmași de grăniceri sunt și dânșii împotriva amestecului în conducerea 
acestor averi, apărate în cursul vremurilor cu îndârjire de înaintașii noștri, al 
căror elemente străine și negrănicere, al căror gând e de a vârî ca proprietari 
ai lor societăţi străine și jidovești. 

Nu sunt însă în contra îndreptării situaţiei de la „Regna” pe care o văd, că 
nu e așa de trandafirie, precum ar voi să o prezinte cei ce sunt în fruntea ei.

Dimpotrivă, sunt de aceeași părere ca toţi bunii grăniceri, că trebuie intro‑
dusă altă normă în conducerea și administraţia acestei societăţi.

Ea trebuie să fie înainte de toate o societate de ajutorare și folosire a popo‑
rului grăniceresc, iar nu un izvor de îmbogăţire a câtorva inși și niciun mijloc 

120 Trimiși.
121 Anton Coșbuc (1904–1971), profesor, publicist, membru al Societăţii de Știinţe Istorice și 
Filosofice – Subfiliala Năsăud.
122 Titus Pop (1905–1960), profesor, funcţionar la REGNA (1940–1944) și la Prefectura jude‑
ţului Năsăud. Redactor la ziarul „Săptămâna” (Bistriţa), colaborator la „Tribuna Ardealului”.
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de căpătuire a atâtor străini, cu care conducerea a împănat toate serviciile și 
uzinele, care trăiesc bine și apoi își bat joc de bieţii grăniceri.

Te doare sufletul când vezi, că un amărât de român nu poate intra funcţi‑
onar la această societate, în timp ce toate birourile ei mișună de o mulţime 
de străini.

Această stare pe care o constată și studenţii și a cărei îndreptare în folosul 
mulţimii grănicerești am cerut‑o totdeauna, și noi, nu mai poate dăinui.

Acest lucru îl vede toată lumea chiar și cei ce s‑au opus acestei îndreptări. 
De aceea studenţii cer micșorarea jetoanelor și a tantiemelor ce le primește 
consiliul de administraţie, pe care și cei ce le încasează recunosc, că sunt prea 
mari, însă de care nu s‑ar despărţi bucuroși; mai cer îmbunătăţirea plăţii 
lucrătorilor și funcţionarilor mici, care sunt plătiţi mai slab ca la alte societăţi 
particulare, precum și un aspru control asupra funcţionării cantinelor.

Iată ce cer studenţii să se introducă în statutele societăţii Regna. Și oare 
n‑au dreptate? Să spună cineva contrariul!

Și n‑am fost și noi de aceeași părere, fiindcă numai în felul acesta s‑ar 
putea liniști și mulţumi populaţia grănicerească, nemulţumită de felul cum 
se conduce această societate?

Atunci de ce atâtea vorbe rele și insulte la adresa noastră, că am fi plătiţi, ca 
să înlesnim acapararea averilor grănicerești de interpușii societăţilor jidovești?

De ce atâtea acuze, că nu sprijinim interesele grănicerești atunci când 
publicăm articole, care au de scop să facă lumină în starea reală a societăţii 
„Regna”?

Aceasta am voi s‑o știm. 

Șt[efan] Lupu

„Săptămâna”, Bistriţa, anul III, nr. 7, 15 februarie 1930, p. 1.

90.
1930, februarie 22, Bistriţa. Articol de presă. Comentarii asupra manifestelor lui Emil 
Comșa.

Comentarii asupra manifestelor Dlui Emil Comșa
– Pentru poporul grăniceresc –

Fiecare știe sau a auzit cel puţin de lupta pe care studenţii grăniceri de la 
Universitatea din Cluj înţeleg s‑o ducă pentru păstrarea averilor, moștenite 
prin vrednicia înaintașilor noștri și de care luptă nu ne îndoim, că a auzit și 
dl. Emil Comșa – viermele distrugător al acestor averi.

În drumul nostru avut în cele 44 de comune grănicerești, unde am venit 



204 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

în contact și am ascultat cu durere plângerile poporului nostru grăniceresc, 
în ceea ce privește neajunsurile de care suferă; am luat cunoștinţă de diferite 
promisiuni, putem zice absurde, făcute de acele elemente răuvoitoare care 
caută să exploateze neștiinţa săteanului nostru.

După cum și noi, studenţii grăniceri am plecat la drum cu manifeste care 
cuprindeau punctele noastre de vedere, care au fost primite cu bucurie de 
toţi bunii grăniceri, la fel și acei domni, care se consideră opoziţia, în fruntea 
cărora se află fostul director al cooperativei „Grănicerul”, în manifestele lor 
promiteau unele lucruri cu caracter bolșevic și comunist.

Printre altele spuneau următoarele:
„Dacă vreţi să nu fiţi pedepsiţi când animalele voastre vor ajunge în pădu‑

rile de curând însămânţate”, sau „Dacă vreţi ca să nu mai fiţi amendaţi pentru 
delicte silvice, ţineţi cu noi”.

Toate promisiunile lor nu vor fi satisfăcute de soc[ietatea] Regna din 
Bistriţa, dar nici de Direcţiunea Silvică, care nu este decât un organ de con‑
trol al statului.

Pentru lămurirea acestor chestiuni și pentru ca poporul să se convingă de 
reaua credinţă a acelora, care promit astfel de lucruri vom da loc publicării la 
câteva articole din lege.

Legea codului silvic
Cap[itolul] I Art[icolul] 15. Pășunatul în pădurile supuse regimului silvic, 

este cu totul oprit.
Cap[itolul] VII Art[icolul] 64. Proprietarii vitelor, care se vor găsi 

pășunând fără drept în păduri în vârstă mai mare de 10 ani, vor fi amendaţi 
după natura pagubei făcute.

Această amendă se va aplica îndoit în cazul când vitele vor fi aflate în 
pădure mai tânără de 10 ani.

Cap[itolul] VII Art[icolele] 59, 60, 61, 62, 63, se ocupă cu delictele silvice 
precum și cu amendarea lor după gravitatea cazului.

Din cele de mai sus rezultă fraţi grăniceri, că nu soc[ietatea] Regna este 
cauza, că sunteţi amendaţi pentru delicte silvice, ci toate acestea sunt cuprinse 
într‑o lege care este una în întreaga ţară și care nu se discută, ci se execută.

Ne surprinde faptul, cum de autorităţile locale, când au luat cunoștinţă de 
acele manifeste cu caracter bolșevic și comunist, nu au dat ordin să închidă pe 
cei instigatori ai ordinii publice.

Dacă ne gândim la munca depusă de înaintașii noștri pentru păstrarea 
acestor averi, care n‑au fost văzute cu ochi buni de străini, care au căutat în 
fiecare moment să le cuprindă și să le împartă străinilor, după cum reiese 
din discursul regretatului profesor Ioan Păcurariu123, ţinut la Senat, când cu 

123 Ioan Păcurariu (1869–1930), profesor la Liceul „George Coșbuc” din Năsăud, estetician. A 
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reforma agrară, unde răspunde Ministerului agriculturii și domeniilor, care 
susţinea că aceste averi s‑au dat de legea ungară celor 44 comune și nu des‑
cendenţilor de grăniceri a celor 44 comune.

Regretatul Ioan Păcurariu spune, că aceste păduri grănicerești, atât în 
timpul existenţei Regimentului 2 de graniţă, cât și după desfiinţarea lui 
până în 1890 au fost înscrise în cartea funduară pe familiile grănicerești, și 
numai legea ungară din 1890 le decretează în mod abuziv și fără drept de 
păduri comunale. De aici rezultă intenţia guvernului ungar, ca aceste averi 
grănicerești să treacă în proprietatea străinilor și să nu rămână avere româ‑
nească pentru a se putea împărţi la toţi veneticii Galiţiei și ai Rusiei care caută 
să ne distrugă în modul cel mai îngrozitor.

Fraţi grăniceri! Acum după ce la alegerile judeţene și comunale v‑aţi ales 
în frunte oameni iubiţi de D‑Voastră, uniţi‑Vă cu toţii să formăm un zid 
de apărare contra dușmanului nostru din afară și nu vă lăsaţi ademeniţi și 
conduși de acele promisiuni absurde ale Dlui Comșa și alţii ca el, care nu vă 
pot da nimic din cele promise, deoarece totul este contra legii.

Zicem din nou, uniţi‑vă cu toţii pentru a înlătura răul ce ne pândește și să 
ne arătăm vrednici de titlul pe care‑l avem și să nu pătăm cinstea și munca 
vrednică a înaintașilor noștri.

În numele studenţilor grăniceri din Cluj:

Silviu Cotul, președinte,   Titu Pop,  Anton Coșbuc.

„Săptămâna”, Bistriţa, anul III, nr. 8, 22 februarie 1930, p. 2.

91.
1935. <sine dato> Bistriţa. Decizie. Cuantumul sumelor votate de către Consiliul de 
administraţie al Băncii Aurora ( filiala Bistriţa) pentru scopuri culturale.

Sume votate în scopuri culturale de către Banca 
„Aurora” – filiala Bistriţa: 1924–1935

1924: Căminul studenţesc din Cluj: 150 lei.
1926: Căminul studenţesc Cluj: 95 lei.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Banca „Aurora” Năsăud, dosar A/310, fila 2.

fost membru în Comisia administratoare a fondurilor grănicerești și, în calitate de senator în 
parlament, a obţinut scutirea de la expropriere a proprietăţilor localităţilor foste grănicerești.
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92.
<Sine dato>, Bistriţa. Notiţă. Consemnarea lui Leon Scridon senior privind înfiinţarea 
unui Cămin pentru studenţii grăniceri năsăudeni de la Universitatea din Cluj.

Chestia căminului
Când am început să mă ocup cu chestia Căminului?

1. Necesitatea căminului am arătat‑o în anul 1925 în „Gazeta Bistriţii”, în 
2 articole din nr. 19 și 20, sub titlul: 1. Datoria către studenţii universitari; 2. 
Mijloacele financiare pentru înfiinţarea Căminului studenţesc în Cluj, articolele 
se pot citi în broșura O reprivire asupra administrării și situaţiei materiale a fon-
durilor școlar și de burse de la Năsăud, pag. 27–34.

Rezultatul a fost că în bugetul anului 1925 a Direcţiunii Silvice pentru sco‑
pul Căminului s‑a prevăzut suma de lei 40.000.

2. În luna decembrie 1927 am făcut propunere Consiliului de Administraţie 
și Comitetului de Cenzori a societăţii „Regna”124 pentru ca membrii consi‑
liului și comitetului „să renunţe la o parte din tantiema125 pentru scopurile 
căminului menţionat”.

Această propunere am publicat‑o în „Gazeta Bistriţii” nr. 8, din 18 martie 
1930. Acest număr se află la dosarul „Activitatea mea cu privire la diferite 
chestiuni referitoare la administrarea pădurilor grănicerești”.

3. În 20 noiembrie 1929 am înaintat din nou „Memoriul” anexat. În urma 
acestui „Memoriu”, Comisia Silvică în ședinţa din 4 decembrie 1929 a votat 
suma de 600.000 lei. Suma a fost prevăzută, dar n‑a fost achitată. Năsăudenii 

124 REGNA (denumire compusă din două silabe de început a două cuvinte: Regimentul 
Năsăudean=REG‑NA), societate pentru exploatarea pădurilor din cele 44 de comune foste 
grănicerești a fost înfiinţată prin Jurnalul Consiliului de Miniștri nr. 4.152/10 decembrie 1925. 
Așa cum rezultă din statut, a fost o formă de exploatare și valorificare a bogăţiei principale a 
zonei, pădurea. După o perioadă de relativă dezvoltare, datorită crizei economice și a intru‑
ziunii factorilor politici, a fost desfiinţată iar exploatarea a fost preluată de Casa Autonomă 
a Pădurilor Statului CAPS (1932–1934). În anul 1935 a fost reînfiinţată sub forma de Regia 
Cooperativă REGNA. Și‑a continuat activitatea și în timpul ocupaţiei horthyste (1940–1944). 
După al doilea război mondial activitatea a fost influenţată de constituirea formelor mixte 
de exploatare și în domeniul lemnului, așa numitele „Sovromlemn”. A fost lichidată în anul 
1949, obiectul exploatării, pădurea, a fost trecut în proprietatea statului, prin efectul art. 6 
al Constituţiei din 1948, iar patrimoniul, în proprietatea Întreprinderii pentru Prelucrarea, 
Exploatarea și Industrializarea Lemnului (IPEIL). În perioada interbelică a contribuit finan‑
ciar atât în conturile administraţiilor locale – prin achitarea unei sume denumită tangentă, 
în funcţie de suprafaţa de pădure deţinută de fiecare localitate – cât și prin subvenţionarea 
acţiunilor culturale și caritabile; Pe larg, la Simion Lupșan; Grigore Avram; Adrian Onofreiu; 
Ioan Mureșan; Luca Pupeză (coordonatori), Pădurile judeţului Bistriţa-Năsăud din cele mai vechi 
timpuri și până astăzi, ediţia a II‑a, Bistriţa, Mesagerul, 2006, pp. 253–330.
125 Indemnizaţie de ședinţă.
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erau preocupaţi numai de clădirile școlare din Năsăud. Mai era la ordinea 
zilei clădirea catedralei ortodoxe din Bistriţa126, pentru care s‑a achitat peste 1 
milion de lei. Astfel, chestia căminului studenţesc, după ce a izbucnit și criza 
financiară, a rămas baltă, numai hotărâri pe hârtie.

4. În luna decembrie 1925 am făcut un apel în „Gazeta Bistriţii”, vezi ape‑
lul anexat. 

În luna decembrie 1925 am postat în „Gazeta Bistriţii” ideea – gând ce m‑a 
preocupat în continuu – înfiinţării unui cămin studenţesc în Cluj și crearea 
unui fond sub titlul „Fondul Recunoștinţei”. Cu începere din 1 ianuarie 1926, 
eu, fiii mei și alţi foști bursieri și binevoitori, apoi, banca „Aurora”, au început 
a face plăţi în favoarea acestui fond. Fondul este depus la banca „Aurora”, 
sucursala Bistriţa, sub nr. C I pag. 495 și înainte de legea conversiunii face 
67.379 [subliniere în text, n.n.].

Notă: Regretatul Solomon Haliţă127 a semnat suma de 10.000 lei, dar n‑a 
fost achitată nicio rată. El a decedat, iar erezii128 nu i‑au respectat dorinţa.

Apelul în chestia înfiinţării internatului n‑a avut rezultatul dorit. Când e 
vorba de bani, jertfă, fapte, lucrul rămâne baltă.

Aceia care aveau obligaţii să sprijine cauza, din diferite motive, pentru ca 
să nu jertfească, argumentau: fondul de păduri și fondurile din Năsăud să 
înfiinţeze căminul.

A intervenit apoi politicianismul, neînţelegerile etc., ura, răutatea, și un 
materialism periculos [subliniere în text, n.n.].

Ideea n‑am abandonat‑o. Sper în vremuri mai bune.
Scrisoarea lui Grigore Pletosu și George Curteanu (notaţia lui Leon 

Scridon – n.a.).

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond personal Precup Emil, dosar 12, filele 162, 165.

126 Pe larg, la Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Biserica ortodoxă din Bistriţa. O cronologie 
documentară, Cluj‑Napoca, Școala Ardeleană, 2016.
127 Solomon Haliţă (1859–1926), profesor, inspector general în învăţământul preuniversitar 
din România (1896–1899; 1901–1904), om politic. Prefect al judeţului Bistriţa‑Năsăud (1922–
1926), a organizat învăţământul prin înfiinţarea a 3 licee, 4 școli de meserii și o școală normală; 
s‑a preocupat de înfiinţarea societăţii „Regna” pentru exploatarea pădurilor grănicerești.
128 Moștenitorii.
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V.3. Cercuri și societăţi studenţești 
V.3.1. Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc”

93.
1925, ianuarie 15, Bistriţa. Articol de presă. Relatare privind organizarea de către 
Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj a unei serate literar‑muzicale 
în Năsăud.

Cercul studenţilor someșeni la Năsăud

Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj a aranjat în seara 
zilei de 3 ianuarie a.c. o reușită serată muzicală urmată de dans, în sala de 
gimnastică a liceului de băieţi din Năsăud.

Punctele programului seratei au fost potrivit alese, variate și drăguţ exe‑
cutate, astfel că publicului prezent în număr frumos, constatator în aproape 
tot ce avem mai bun între intelectualii din Năsăud și jur, i s‑a dat o foarte 
potrivită ocazie de distracţie și înălţare sufletească din monotonia ocupaţiu‑
nii sale zilnice.

Cuvântarea de deschidere rostită de dl. Victor Baciu, a fost o scurtă confe‑
rinţă asupra importanţei curentului sănătos poporan, introdus chiar la timp 
în literatura noastră prin activitatea poetului George Coșbuc.

Corurile bine executate sub conducerea Dlui profesor S. Columba, au lăsat 
o impresie plăcută în sufletele auditoriului, tot așa și „Doina” lui Eminescu, 
declamată cu mult patos de Dl. Alexandru Ionel. Programul s‑a încheiat cu 
predarea reușită a comediei „Recomandaţia” de Maurey129.

A urmat apoi o animată petrecere cu dans, care s‑a sfârșit abia în zori de zi.
Nu e aceasta întâia ocazie când vedem în mijlocul nostru pe iubiţii 

„Studenţi someșeni” și sperăm că venirea lor între noi va ajunge să fie un 
obicei statornic al viitorului.

Dorim să fie așa și ne impresionează plăcut faptul că tineretul ieșit din 
liceul nostru cultivă cu dragoste, precum se cuvine, legătura organică a aces‑
tei instituţiuni, cu viaţa lor de viitori cărturari. Dar pentru ca să se facă și mai 
vrednici de dragostea noastră și a întregului neam românesc, am dori să‑i 
vedem în apropiatul viitor dezvoltându‑și și mai larg programul de muncă 
din timpul vacanţelor.

Am dori să‑i vedem ţinând prin satele noastre conferinţe cu subiecte 
potrivite economice și culturale, evidenţiind sătenilor rostul important al 
cooperativelor de tot felul, aranjând șezători literare împreunate cu jocuri 
naţionale, explicându‑le adevăratele cauze ale anumitor neajunsuri, de care 

129 Max Maurey (1866–1947), autor dramatic francez.
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suferim nu numai noi românii, ci toată lumea, și care sunt urmarea firească a 
noului mare război trecut. Ca să putem înfrunta aceste neajunsuri, avem tre‑
buinţă de muncă conștiincioasă, de încredere în puterile proprii și în condu‑
cătorii noștri intelectuali, de unire sufletească completă, în faţa căreia toate 
uneltirile dușmanilor noștri lăuntrici și din afară se vor risipi ca vântul în faţa 
granitului.

Un alt teren de muncă, chiar de actualitate, al tineretului nostru ar mai 
fi să dea ajutor efectiv primăriilor în cercetarea amănunţită a autenticităţii 
actelor justificative, în baza cărora mulţi străini caută să obţină pe nedreptul 
cetăţenia primitoarei noastre ţări.

Acesta credem că este ogorul cel mai potrivit pentru munca extrașcolară a 
tineretului. Și când vom ajunge să‑l vedem îndrumat de astfel de idei în tim‑
pul vacanţelor, apoi stăruind la muncă în timpul cursurilor, atunci cu drept 
cuvânt vom vedea în el viitorul nostru de aur.

Țineţi‑vă, iubiţilor, departe de frământările politice, care ostenesc sufle‑
tele tinere! Cercetaţi cu râvnă și pietatea cuvenită templul muzelor și din 
timp în timp coborâţi‑vă la pătura curată a poporului din care v‑aţi primit 
viaţa și arătaţi‑i calea care duce la înălţarea neamului vostru.

Ne sunteţi dragi, căci sunteţi părţi din trupurile și sufletele noastre, care 
astăzi fermentaţi la căldura binefăcătoare a razelor culturii naţionale de la 
școlile superioare. Avem toată nădejdea în voi, căci sunteţi lăstarii care mâine, 
credem, veţi constitui podoabe ţinutului nostru și veţi face fală ţării.

Coresp[ondent]

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul V, nr. 2, 15 ianuarie 1925, p. 3.

94.
1925, iunie 1, Bistriţa. Articol de presă. Notă despre ședinţa literar‑artistică a Cercului 
studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj desfășurată la Bistriţa.

Matineul artistic‑literar al Cercului studenţilor 
someșeni „G[eorge] Coșbuc” în Bistriţa

Joi în 23 aprilie a.c. la 3 ore d[upă]‑a[miază] Cercul stud[enţilor] someșeni 
„G[eorge] Coșbuc” din Cluj a aranjat în orașul Bistriţa, un matineu artistic‑
literar bine reușit.

S‑a executat în faţa unui public numeros, un program select, s‑au decla‑
mat cu mult ţinut artistic versuri alese și s‑au jucat de către membrii societă‑
ţii, comedia lui Caragiale „O scrisoare pierdută”.
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Seara s‑a aranjat în saloanele Cercului Cultural din Bistriţa o serată dan‑
santă, la care s‑a adunat multă lume, domnind în tot decursul aceleia bună 
dispoziţie și însufleţire.

Cercul studenţilor someșeni „G[eorge] Coșbuc” din Cluj, sub conduce‑
rea președintelui aceluia, dl. Iustin Ilieșiu, poetul ţinutului nostru, autorul 
cunoscutului, „Imn Studenţesc”, s‑a achitat și cu această ocaziune cu toată 
demnitatea frumoasă la care s‑a angajat: de a fi propagatorul cultural‑naţio‑
nal în centrele românești ale Ardealului nostru dezrobit. 

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul V, nr. 11, 1 iunie 1925, p. 2.

95.
1926, aprilie 15, Bistriţa. Articol de presă. Notă despre ședinţa literar‑muzicală a 
Cercului studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj organizată la Bistriţa.

Matineul literar muzical al Cercului studenţilor 
someșeni G[eorge] Coșbuc

Dacă programul a fost prea încărcat și cu unele lacune, în schimb, exe‑
cutarea programului a fost din cele mai reușite. Corul bărbătesc condus de 
Domnul S. German a reușit să atingă în „Marșul Cântăreţilor” de Porumbescu 
o executare ireproșabilă. În „Solo” Dl. Ardelean, tenor la Opera Română din 
Cluj (titlul acesta va explica întrucâtva justeţea laudelor) a fost cel mai apla‑
udat. D‑sa pe lângă o voce clară, posedă o mimică inteligentă. Natural și fără 
afectări, ne‑a devenit simpatic după prima bucată executată.

Poeziile nefiind tocmai potrivit alese persoanelor care le‑au declamat, au 
fost slăbuţ reliefate. În „Educaţia cetăţenească”, conferinţă, Dl. R[omulus] 
Rebreanu schiţează fugitiv factorii educaţiei cetăţenești.

Stăruind mai mult asupra comediei „Nodul Gordian” de V. Al. Jean130 voi 
menţiona de la început că, alegerea comediei a fost nepotrivită din punct de 
vedere estetic. Jocul artiștilor însă, a completat ceea ce lipsea piesei, făcându‑
o accesibilă și plăcută publicului. Lolo, artistă, prea slab conturat de autor, 
însă susţinut de D‑șoara Lelia Pavel cu un joc de o naturaleţe uimitoare, 
desfășurând cu o ușurinţă graţioasă o întreagă gamă de sentimente diferite, 
reușind să facă să trăiască un personaj prea uniform sub pana autorului, ne‑a 
procurat o adevărată desfătare intelectuală. A. Ionel nepotrivit în rolul de 
comisar, a susţinut totuși după putinţă jocul. Dl. Rebreanu în „Weiss”, Dl. 

130 Ion Valjan, pseudonim al lui Ioan Al. Vasilescu (1881–1960), dramaturg, memorialist și 
publicist. Autorul primei piese difuzate la Teatrul Naţional Radiofonic la data de 18 februarie 
1929.
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Ionel Ianul în „Mandragiu” au creat câte un rol bine conturat. Dl. V. Molnar 
în „Tănase” a creat un adevărat rol de comic. Dl. E. Molnar a fost potrivit. 

Un spectator

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VI, nr. 8, 15 aprilie 1926, p. 2.

96.
1926, septembrie 1, Bistriţa. Articol de presă. Cuvântarea delegatului Cercului stu‑
denţilor someșeni din Cluj cu ocazia dezvelirii bustului lui George Coșbuc la Năsăud, 
în data de 20 iunie 1926.

„Cuvântarea rostită cu ocaziunea dezvelirii 
bustului G[eorge] Coșbuc, 20 iunie 1926”

Cuvântarea dlui Romulus Rebreanu, delegatul 
„Cercului studenţilor someșeni”

Și noi studenţii de pe Valea Someșului am venit să depunem prinosul nos‑
tru de admirare și iubire amintirii unuia din fruntașii poeţilor noștri. Poetului, 
din a cărui liră picură atât de sonor și dulce graiul nostru strămoșesc, pe care 
odinioară dușmanii au încercat să ni‑l ia, dar precum zice poetul:

„Să piară ei cu toţii, nu l‑am dat și nici nepoţii nu‑l vor da”.
Poetului care a cântat frumuseţea plaiurilor noastre, farmecul naturii în al 

cărei mijloc ţese nenumăratele‑i idile din viaţa ţăranului. Niciunul n‑a înţeles 
așa de bine sufletul ţăranului și nu l‑a cristalizat în poezie în toată naivitatea 
sa, cu toate dorurile, credinţele și suferinţele sale ca și Coșbuc. Pentru aceea i 
s‑a zis poetul ţărănimii. Eu i‑aș mai zice și poetul tinerimii. Cine a cântat vre‑
odată mai simplu și totuși cu atâta căldură dorul, zbuciumările și suferinţele 
flăcăului sau al tinerei fete? Poeziile în care cântă aceste frământări sufletești 
ni‑l înfăţișează ca un bun cunoscător al tinerimii. Tot atât de măiestru se 
arată când exprimă durerea sufletelor obidite. Cine nu cunoaște „Cântecul 
fusului” sau balada „Trei Doamne”?

Dar Coșbuc a mai cântat și vitejia neamului nostru, vitejia moștenită de la 
strămoși. Țăranul lui pașnic devine groaznic, când e vorba să‑și apere ţara și 
graiul ameninţat de dușmani. Aceasta ne‑o știu povesti câmpiile de la Plevna, 
unde acești viteji au cucerit oţelul din care au făurit coroana noastră.

Astfel a reușit Coșbuc, al cărui dascăl a fost poezia poporană, șezătorile și 
horele, să ne arate sufletul românesc în toate înfăţișările lui. Tot ce simţim și 
toate aspiraţiunile noastre le‑a exprimat într‑o formă atât de măiastră și prin 
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cântecele lui de vitejie ne îndeamnă să urmăm exemplele strămoșilor și să 
contribuim și noi cu ceva la gloria străbună.

Smeriţi în faţa amintirii marelui poet depunem această modestă coroană. 
Dar nu laurii ei sunt adevăratul semn al iubirii noastre, ci altarul sfânt, ridicat 
demult în inimile noastre tinere, altar la care se înalţă azi la cer în rugi fier‑
binţi aspiraţiunile noastre naţionale. Coșbuc este fala și mândria neamului și 
un exemplu pentru noi tinerii, spre care tindem cu toţii spre mărirea neamu‑
lui nostru.

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul VI, nr. 17, 1 septembrie 1926, pp. 3–4.

97.
1927, aprilie 27, Năsăud. Proces-verbal. Document din ședinţa Comisiei administra‑
toare a fondurilor grănicerești năsăudene referitor la cererea Cercului studenţilor 
someșeni „G[eorge] Coșbuc” din Cluj pentru acordarea unui ajutor financiar. 

Proces‑verbal 
Luat în ședinţa Comisiunii administratoare a fondurilor central școlar 

și de stipendii din Districtul Năsăudului ţinută în 27 aprilie 1927

Pt. 132. Cererea Cercului stud[enţilor] someșeni „G[eorge] Coșbuc” Cluj 
pentru ajutor material pentru scopuri culturale.

Se referează cererea Cercului studenţilor someșeni „G[eorge] Coșbuc” 
Cluj nr. 25/1927, prin care roagă On[orata] Comisiune administratoare a fon‑
durilor, să binevoiască a le vota un ajutor bănesc, în vederea propagandei cul‑
turale la sate în jud[eţul] Năsăud.

Ad. Pt. 132. După ce din informaţiile ce deţine Biroul fondurilor, Comisiunea 
de opt silvică a votat spre acest scop suma de lei 10.000, Comisiunea adminis‑
tratoare a fondurilor votează suma de 3.000 lei din fondul de stipendii.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, 

registru inventar nr. 101/1927, fila 63/v.
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98.
1928, martie 24. Năsăud. Proces-verbal. Document din ședinţa Comisiei administra‑
toare a fondurilor grănicerești năsăudene referitor la cererea pentru sprijin financiar 
din partea Cercului studenţilor someșeni „G[eorge] Coșbuc” din Cluj.

Proces‑verbal 

Luat în ședinţa Comisiunii administratoare a fondurilor central școlar și 
de stipendii din Districtul Năsăudului ţinută în 24 martie 1928.

Pt. 65. Darea de seamă a Cercului studenţilor someșeni „G[eorge] Coșbuc” 
asupra sumei de 3.000 primită de la fonduri ca ajutor.

Cu data de 12 februarie 1928 Cercul studenţilor someșeni „G[eorge] 
Coșbuc” Cluj, făcând raport asupra întrebuinţării sumei de 3.000 lei votată ca 
ajutor pro 1927, cer ajutor și pentru anul curent.

Ad. pt. 65. Raportul se ia spre știre. Pentru anul în curs din lipsă de mij‑
loace cererea nu se poate satisface.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, 

registru inventar nr. 102/1928, fila 21.

99.
1928, mai 12, Bistriţa. Articol de presă. Relatare despre comemorarea de către Cercul 
studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj a unui deceniu de la moartea poetului 
George Coșbuc. 

Comemorarea lui G[eorge] Coșbuc la Cluj

Se împlinesc zece ani de când departe de liniștea colinelor Hordoului s‑a 
stins marele meșter al graiului românesc, „Poetul ţărănimii”. Poet și profet 
vizionar al realizărilor de mai târziu, al câmpurilor înecate de vuietul multor 
armate, a trecut prin viaţă nestingherit de atenţia contemporană. Înghiţit de 
vâltoarea capitalei, departe de satul său, departe de regiunile cu a căror dureri 
și bucurii s‑a identificat. El nu mai ascultă:

„Cum își freamătă cântul
Pădurea, pârâul și vântul.”
Rapsodul durerilor unui neam oropsit s‑a înfruptat din plin alături de 

toţi sacrificaţii idealurilor comune, de întregul dezinteres al unui neam 
nerecunoscător.

Suntem datori să reparăm greșeala trecutului. Proslăvind oamenii mari 
vom afirma viaţa veșnică a neamului românesc.
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Ca un pios omagiu de recunoștinţă faţă de memoria aceluia, ce suflet e din 
sufletul neamului său, Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” Cluj a 
iniţiat ţinerea unui festival de comemorare la Cluj în ziua de 14 mai în sala 
Teatrului Naţional.

Dorim să se dea importanţa cuvenită acestui festival, răsplătindu‑se astfel 
frumoasa iniţiativă și munca Cercului studenţilor someșeni.

„Săptămâna”, Bistriţa, anul I, nr. 7, 12 mai 1928, p. 2.

100.
1928, iulie 17, Cluj. Apel. Solicitare adresată de Cercul studenţilor someșeni „George 
Coșbuc” din Cluj prefectului judeţului Năsăud pentru acordarea unui ajutor financiar 
în scopul ridicării unui monument funerar în memoria poetului George Coșbuc.

Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” Cluj
Cluj, 17.VII.1928

Domnule Prefect,
În luna mai a anului curent s‑au împlinit 10 ani de la moartea marelui 

poet, patronul cercului nostru. După 10 ani de la dispariţia Lui nu s‑a găsit 
încă nimeni care să proslăvească memoria marelui dispărut prin ceva mai 
trainic decât vorbăria și discursurile ocazionale. De aceea cercul nostru a luat 
iniţiativa ridicării unui monument comemorativ, demn de cel ce a fost poetul 
ţărănimii, pe mormântul Lui din Cimitirul „Bellu” București, lăsat cu totul 
vitregii timpului și cu onoare Vă roagă:

Să binevoiţi, Domnule Prefect, a ne acorda o subvenţie bănească în o sumă 
lăsată la aprecierea Domniilor‑Voastre, din fondurile culturale ale Prefecturii 
ce cu onoare conduceţi.

Faptul ridicării acestui monument se impune imperios, iar Cercul nostru 
prin o muncă intensă și dezinteresată a reușit să adune o prea neînsemnată 
sumă pentru îndeplinirea acestei îndatoriri.

Mulţumindu‑Vă anticipat, Vă rugăm, Domnule Prefect, să primiţi asigu‑
rarea stimei noastre.

Președinte,  Secretar general,
D. Vidican  Sabin Cotul

D‑sale Dlui
Prefect al judeţului Năsăud,

în Bistriţa.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-nr. bază, dosar 651/1928, fila 1.
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101.
1928, august 3, Bistriţa. Decizie. Delegaţia Permanentă a judeţului Năsăud hotărăște 
acordarea sumei de 10.000 lei în vederea ridicări unui monument funerar poetului 
George Coșbuc în cimitirul Bellu din București.

Delegaţia permanentă 131 a judeţului Năsăud

Nr. 11.775 pref./577 del./1928
Se dă citire cererii Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” relativ la 

acordarea unei subvenţii pentru ridicarea unui monument demn de cel ce a 
fost poetul ţărănimii pe mormântul lui din cimitirul „Bellu” București.

Văzând petiţia și apreciind și din partea noastră, că este datorinţa naţiunii 
române ca să proslăvească memoria marelui dispărut prin un monument așa 
cum se intenţionează.

Având în vedere că nemuritorul George Coșbuc a fost fiu al judeţului 
nostru,

Delegaţia permanentă cu considerare la acestea a adus următoarea

Deciziune
Aprobăm ca să se acorde spre scopul indicat mai sus o subvenţie de lei 

10.000 care va avea a se acoperi prin deschiderea unui articol ordinar în buge‑
tul anului 1928.

Deciziunea prezentă se va înainta Ministerului de Interne spre aprobare.
Cu executarea deciziunii autorizăm Serviciul financiar și economic judeţean.
Deciziunea se va comunica cu Rectoratul Universităţii din Cluj.
Bistriţa, la 3 august 1928.
Din ședinţa Delegaţiei Permanente a judeţului Năsăud.

Prefect, ca președinte,  Secretar,
Dionisie Login  A. Kräutner

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Prefectura judeţului Bistriţa-Năsăud-nr de bază, dosar 651/1928, fila 5.

131 Legea de unificare administrativă din 4 iunie 1925 prevedea înfiinţarea consiliilor judeţene, 
ca organe de conducere a judeţelor; din cadrul consilierilor judeţeni, în funcţie de pregătire, 
se constituiau 5 comisii, pe domenii de activitate. Raportorii celor 5 comisii formau delega-
ţiunea permanentă, care asigura controlul și funcţionarea serviciilor, între sesiunile plenare 
ale consiliului judeţean. Prin legea de organizare a administraţiei publice locale din 3 august 
1929 atribuţiile au fost separate, încredinţând administraţia judeţului consiliului judeţean, ca 
organ deliberativ și delegaţiei consiliului judeţean și președintelui acestuia, ca organe executive. 
Pentru mai multe detalii, vezi, Adrian Onofreiu, Octavian Baciu, Iosif Redl, Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud (1925–2016), Bistriţa, Charmides, 2016, pp. 12–33.
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102.
1928, august 23, Năsăud. Proces-verbal. Decizia Comisiei administratoare a fon‑
durilor grănicerești năsăudene referitoare la cererea Cercului studenţilor someșeni 
„George Coșbuc” Cluj pentru acordarea unui ajutor bănesc în vederea construirii unui 
monument funerar poetului George Coșbuc în cimitirul Bellu din București.

Proces‑verbal 
Luat în ședinţa Comisiunii administratoare a fondurilor central școlar 

și de stipendii din Districtul Năsăudului ţinută în 23 august 1928

P[unc]t 226. Se referează132 cererea Cercului studenţilor someșeni 
„G[eorge] Coșbuc” Cluj pentru un ajutor bănesc în scopul ridicării unui 
monument la mormântul lui G[eorge] Coșbuc în cimitirul „Bellu” din 
București.

Ad[aus] p[unc]t. Cererea se transpune Comisiei de opt de pe lângă 
Direcţia Regională Silvică Bistriţa cu rugămintea a satisface, deoarece fondu‑
rile momentan au mari cheltuieli de edile133.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, 

registru inventar nr. 102/1928, fila 75.

103.
1929, martie 2, Năsăud. Proces-verbal. Decizia Comisiunii administratoare a fon‑
durilor grănicerești năsăudene referitoare la solicitarea unui ajutor financiar pentru 
Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj.

Proces‑verbal 
Luat în ședinţa Comisiunii administratoare a fondurilor central școlar 

și de stipendii din Districtul Năsăudului ţinută în 2 martie 1929

P[unc]t 28. Cercul studenţilor someșeni „G[eorge] Coșbuc” din Cluj cer 
ajutor.

Cercul studenţilor someșeni „G[eorge] Coșbuc” din Cluj prin adresa nr. 41 
din 18 februarie 1929 cere ajutor pentru propagandă culturală.

Biroul constată că în anul 1927 acest cerc a primit ajutor de la fonduri 
suma de 3.000 lei, iar în anul 1928 nu a beneficiat de ajutor, deoarece Cercul a 
primit ajutor de la Direcţia Regională Silvică din Bistriţa.

132 Analizează, discută.
133 De construcţii. 
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Biroul fondurilor văzând scopul cultural urmărit de această societate pro‑
pune acordarea unui ajutor.

Ad[aus] P[unc]t 28. Comisiunea administratoare ia la cunoștinţă rapor‑
tul biroului și votează Cercului studenţilor someșeni „G[eorge] Coșbuc” pen‑
tru anul 1929 un ajutor de 1.000 (unamie) lei.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, 

registru inventar nr. 103/1929, fila 10.

104.
1929, martie 2, Bistriţa. Articol de presă. Se relatează iniţiativa studenţilor năsău‑
deni de la Universitatea din Cluj pentru ridicarea unui monument funerar lui George 
Coșbuc.

O recunoștinţă meritată

Pe când călcâiul dușmanului apăsa mai greu pe grumazul neamului nos‑
tru, pe când cerul României era mai îndoliat, când rănile ţării erau mai sân‑
gerânde, în Bucureștiul de sub ocupaţia năvălitorilor s‑a stins într‑o tăcere 
îndurerată marele Coșbuc, cântăreţ al vieţii poporului său.

A fost așezat spre odihna veșnică în cimitirul Bellu lângă osemintele fiului 
său Alexandru, a cărui moarte l‑a durut foarte mult și care i‑a grăbit sfârșitul 
vieţii. La cap i s‑a pus o simplă cruce dintr‑o scândură de gard, pe care astăzi 
vântul o ameninţă s‑o ia pe aripile sale.

De la moartea lui au trecut aproape unsprezece ani, în care timp s‑au 
întâmplat prefaceri mari. S‑a realizat idealul strămoșilor, sfânta unire, pe 
care el n‑a apucat‑o, după care au urmat multe evenimente însemnate în isto‑
ria neamului nostru.

Lumea a fost cuprinsă de fiorii petrecerilor și a îmbogăţirii cât mai repezi 
și pe ori și ce cale. S‑au aranjat serbări pompoase, concursuri numeroase, la 
care s‑au cheltuit sume mari de bani. La capul lui Coșbuc însă, a rămas de 
strajă tot acea cruce simplă de scândură de brad. Nu i s‑a ridicat niciun monu‑
ment, care să arate recunoștinţa ce i‑o datorează neamului său.

Tot ce s‑a făcut pentru cinstirea amintirii lui a fost dezvelirea bustului 
său, așezat înaintea liceului din Năsăud, care astăzi îi poartă numele. A fost o 
sărbătoare înălţătoare, pornită la iniţiativa intelectualilor năsăudeni. Încolo, 
mormântul lui tot așa precum a fost.

Această uitare au hotărât s‑o rupă studenţii năsăudeni de la Universitatea 
din Cluj, care voiesc să‑i înlocuiască crucea de brad cu un monument, vrednic 
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de meritele poetului. E cel mai frumos omagiu ce i se aduce din partea unei 
tinerimi, însufleţită și pătrunsă de cultul oamenilor mari.

De aceea, mișcarea lor trebuie sprijinită ca să se poată ridica măcar acum 
acest monument al recunoștinţei, care ar fi trebuit mai demult.

Șt[efan] Lupu

„Săptămâna”, Bistriţa, anul II, nr. 10, 2 martie 1929, pp. 1–2.

105.
1929, martie 15, Cluj. Adresă. Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj 
se adresează prefectului în legătură cu realizarea unui chestionar privind bibliotecile 
înfiinţate în judeţul Năsăud.

Cercul studenţilor someșeni „George Coșbuc” Cluj

Domnule Prefect,

Cercul nostru a înfiinţat anii trecuţi vreo treizeci de biblioteci populare 
în judeţul Năsăud. O parte din aceste biblioteci s‑au trimis prin intervenţia 
noastră de Casa Școlilor din București, o parte s‑au cumpărat din fondurile 
Cercului nostru.

Cercul nostru și‑a rezervat dreptul de a urmări funcţionarea acestor 
biblioteci, dar cu toate nenumăratele noastre adrese prin care am cerut și 
cerem informaţiuni asupra activităţii acestor biblioteci, n‑am primit niciun 
răspuns pentru a ști de soarta lor.

Din această cauză suntem nevoiţi – pentru a nu considera această latură a 
activităţii noastre – să facem cu ocaziunea vacanţei de Paști o vizită în aceste 
comune pentru a constata dacă aceste biblioteci și‑au îndeplinit misiunea lor 
sau nu.

Tot cu această ocaziune am vrea să completăm și chestionarul alăturat, iar 
rezultatul anchetei noastre să‑l publicăm într‑un ziar sau mai multe.

Credem că nu este nevoie să insistăm asupra importanţei acestei anchete 
care va scoate în relief activitatea care s‑a depus în ultimii 10 ani pentru cul‑
turalizarea satelor din judeţul nostru.

Cercul nostru, neavând însă fondurile necesare pentru acoperirea cheltu‑
ielilor de deplasare în vederea realizării celor de mai sus, Cu onoare Vă rugăm 
să binevoiţi a ne pune la dispoziţie automobilul Prefecturii pentru câteva zile, 
începând cu ziua de 24 cr.134.

134 Curent; aici, cu sensul de ziua în care a fost întocmită solicitarea.
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Poate Vă inoportunăm, Domnule Prefect, cu această cerere, dar D‑voastră 
sunteţi singura noastră nădejde în ce privește posibilitatea de deplasare, 
deoarece cu trenul sau cu trăsura nu ne‑ar fi suficiente câteva zile pentru 
această anchetă, e o imposibilitate de ordin financiar pentru Cercul nostru.

Sperăm deci, domnule Prefect, că D‑voastră, care aveţi o adâncă înţelegere a 
entuziasmului tineresc ne veţi da tot sprijinul pentru a realiza această anchetă.

În așteptarea răspunsului D‑voastră favorabil, Vă rugăm, Domnule Prefect, 
să binevoiţi a primi asigurarea deosebitei noastre stime ce Vă păstrăm.

Președinte, Anton Coșbuc; Secretar general, Olimpiu Barna135.
Nota: Dl. președinte prezentându‑se personal, i s‑a satisfăcut în parte 

petiţiunea.
D‑sale, Dlui

Prefect al judeţului Năsăud, Bistriţa

Anexa.
Cercul studenţilor someșeni Cluj

  Chestionar    Satul.......

Numărul locuitorilor.... rom... sași.... unguri... evrei.... alte naţionalităţi....
Intelectuali: preoţi..... înv[ăţători]: femei.... bărbaţi.... stud[enţi].... elevi de 
liceu.... școlari...
Meseriași: Pantof[ari]: rom[âni]... evrei... alte naţ[ionalităţi]... Cojoc[ari]: 
rom.... evrei.... alte naţ[ionalităţi]...; Fierari: rom... străini.... Tăbăcari: rom.... 
străini..... Măsari136: rom..... străini.... Corporaţii137 de meseriași....
Prăvălii: rom[ânești]... evreiești.... alte naţ[ionalităţi].... Consum.... Bănci 
pop[ulare].... Bănci part[iculare]...
Instituţii, cu data înfiinţării, numărul membrilor:
Școli......
Cămine culturale...... n[umărul] membrilor....
Case naţionale...... n[umărul] membrilor....
Astra......................... n[umărul] membrilor....
Biblioteci publice. Provenienţa lor......
Data înfiinţării.... localul.....
N[umărul] cărţilor..... rom..... străine..... ziare.....
Cititorii: școlari..... neșcolari...... bibl[ioteci] particulare.......
Ziare abonate de ţărani......
135 Olimpiu Barna (1907–1970), profesor, folclorist. Profesor la Turda, Blaj și Cluj, specializat 
în disciplina organizarea și planificarea întreprinderilor. Colaborator la ziare cu articole pe 
teme de folclor, autor de culegeri folclorice. 
136 Tâmplari/dulgheri.
137 Asociaţii, societăţi, întovărășiri.
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Asociaţii ţărănești economice.....
Societăţi corale.....
Societăţi teatrale ţărănești......
Ale societăţi......
Fanfare......
Echipe de dans......
Băi populare......
Dispensare......
Crâșme... rom[ânești].... evreiești...... alte naţionalităţi....... crâșme 
clandestine.......
Monumente.......
Cinematograf sau aparat de proiecţii........
Inovaţii aduse în ultimii 10 ani... imp[ortanţa] cult[urii] cerc/regional, dele‑
gaţii altor instituţii.... serbări aranjate cu școlarii sau ţăranii... Conferinţe....
Diferite ale observaţiuni....... Analfabeţi.......

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-nr de bază, dosar 391/1929, filele 1–2. 

106.
1929, august 10, Bistriţa. Anunţ în presă. Notiţă privind organizarea unei serate dan‑
sante a Cercului studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj în Sângeorz‑Băi.

Cercul studenţilor someșeni „G[eorge] Coșbuc” va aranja o serată dan‑
santă în Sângeorz‑Băi (sala „Hebe”) în ziua de 15 aug[ust] (Ad[ormirea] 
M[aicii] Domnului).

„Săptămâna”, Bistriţa, anul II, nr. 3, 10 august 1929, p. 2.

107.
1930, februarie 28, Năsăud. Proces-verbal. Decizia Comisiei administratoare a fon‑
durilor grănicerești năsăudene prin care acordă suma de 1.000 lei Cercului studenţilor 
someșeni „George Coșbuc” din Cluj pentru propagandă culturală.

Proces‑verbal 
Luat în ședinţa Comisiunii administratoare a fondurilor central școlar 

și de stipendii din Districtul Năsăudului ţinută în 28 februarie 1930

P[unc]t 22. Ajutor Cercului studenţilor someșeni „G[eorge] Coșbuc” din 
Cluj.
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Cercul studenţilor universitari „G[eorge] Coșbuc” din Cluj prin adresa 
nr. 24 din 10 februarie 1930 cere ajutor pentru anul 1930 pentru propagandă 
culturală.

Ad[aus] p[unc]t 22. Comisiunea administratoare considerând menirea 
culturală a acestui cerc votează în acest scop suma de 1.000 (unamie) lei din 
art[icolul] „venituri neprevăzute”.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, 

registru inventar nr. 104/1930, fila 15.

108.
1930, aprilie 19, Bistriţa. Notă de presă. Consemnare despre alegerea comitetului 
Cercului studenţilor năsăudeni „George Coșbuc” din Cluj.

Cercul studenţilor năsăudeni „George Coșbuc” din Cluj și‑a ales următorul 
comitet: Corneliu Pop, președinte; Leonida Pop, vicepreședinte; Tanco Paul, 
secretar general; Feștilă Aurel și Rognean Ariton, secretari de ședinţe; Istrate 
Alexandru, casier; Coșbuc Anton și Titu Pop, bibliotecari; Pălăgieși George, 
Mute Nicolae și Zăbală Alexandru, controlori; Tanco Teofil, preș[edintele] 
Com[isiei] artistic‑literare; Zoiţa Ștefan, Eftimia Istrate, d‑rele Anca și 
Mureșianu și Leonida Irimieși, membri în comisia artistico‑literară.

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul X, nr. 10, 19 aprilie 1930, p. 6. 

109.
1931, februarie 2, Bistriţa. Articol de presă. Relatarea desfășurării unei ședinţe 
a Cercului studenţilor someșeni „George Coșbuc” din Cluj înscriși la facultăţile 
Universităţii.

O ședinţă „plenară” a Cercului studenţesc „G[eorge] Coșbuc”138

În seara zilei de 9 decembrie 1930, s‑a ţinut o ședinţă „plenară” a Cercului 
studenţilor someșeni „George Coșbuc” aflători înscriși la facultăţile 
Universităţii din Cluj și alte școli superioare. A fost o ședinţă cât se poate de 
anemică sub toate raporturile.

Privit din depărtare – chiar și numai din Năsăud – acest „Cerc al stu‑
denţilor someșeni” apare ca o organizaţie bine închegată și având un scop 

138 Din lipsă de spaţiu a rămas nepublicat [notă în articol, n.n.].
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determinat cu precizie și siguranţă; o asociaţie robustă și plină de seva tinere‑
ţii....! Noi cel puţin așa am văzut‑o.

Dar se vede că și această asociaţie ar putea fi – cu bună dreptate – încadrată 
în categoria acelor lucrări de artă, care dacă vrei să‑ţi apară frumoase, trebuie 
să le privești numai de la o oarecare depărate. Căci imediat ce te‑ai apropiat 
ceva de ele, dispare farmecul în care păreau învăluite rămânând imperfecţiu‑
nile ce nu se văd decât de aproape.

Faptul pe care – de altfel – l‑a recunoscut în ședinţă secretarul general al 
Cercului, că la această ședinţă plenară, convocată pentru a doua oară, n‑au 
luat parte decât patru membri înscriși; deci având dreptul de a delibera asu‑
pra chestiunilor cuprinse în ordinea de zi; este cea mai eclatantă dovadă de 
interesul pe care Studenţii Someșeni îl poartă acestui „Cerc”. E un fel de certi‑
ficat de viabilitate, pe care însăși membrii săi l‑au subscris, prin strălucitul lor 
dezinteres și absenţă, de la manifestările active ale Cercului. Căci dacă această 
ședinţă a fost anemică și extrem de banală și poate activitatea Cercului este 
tot atât de anemică; aceasta se datorește numai dezinteresului complet, prin 
care Studenţii Someșeni de astă dată s‑au remarcat...

Ridicarea bustului lui George Coșbuc, fondarea de biblioteci populare, 
șezători artistico‑literare, conferinţe de popularizarea știinţei pentru poporul 
de la sate care i‑a trimis să înveţe carte etc. cer o muncă încordată, atenţie 
deosebită și perseverenţă! Și toate acestea – se zice că – ar face parte din pro‑
gramul de activitate ordinară al Cercului. Ori, când la o adunare generală sau 
„ședinţă plenară” – cum îi spun – facă toate acestea...? Căci acei patru membri 
de ar fi chiar supra‑oameni de ai lui Nietzsche, ne îndoim că le‑ar putea rea‑
liza, în condiţiile vieţii de astăzi.

Nu vrem să jignim mândria nimănui, dar credem că o acţiune de învio‑
rare și regenerare e necesară cât mai urgent, care trebuie să pornească tot 
din rândurile Studenţimii Someșene. Trebuie aerisit acest Cerc, primenit 
și rechemat la viaţa pe care trebuie să o trăiască pentru că astfel se asfixi‑
ază. Chestiunile ce aparţin trecutului – oricum ar fi ele – trebuiesc lichidate 
într‑un fel sau altul cu ușile și ferestrele deschise, chiar dacă ar fi și unele 
lichidări dureroase. E în interesul Cercului și al Studenţimii Someșene. Iar 
noul comitet care va fi ales, trebuie să fie condus de un spirit organizator, 
care să știe mobiliza și utiliza toate mijloacele ce‑i stau la dispoziţie, pentru 
reabilitarea prestigiului său.

Căci dacă astăzi când sunt în floarea tinereţii, când nu sunt încă încolţiţi de 
grijile zilei de mâine, când idealismul e cel mai pur, ar trebui să fie la potenţa 
sa maximă; studenţii se dezinteresează complet de un Cerc Studenţesc, care 
este cel mai bun mijloc de afirmare al fiecăruia din membrii săi... cum să 
putem noi crede în capacitatea unor oameni, care mâine își vor asuma rolul 
de conducători ai destinelor acestui popor...?
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Căci ziua bună se cunoaște de dimineaţă...!

Emil Sângeorzan139

„Gazeta Bistriţii”, Bistriţa, anul XI, nr. 3, 2 februarie 1931, p. 2.

V.3.2. Societatea Academică „Someșana”

110.
1928, decembrie 15, Cluj. Adresă și anexă. Se comunică rezultatul alegerilor pentru 
Comitetul de conducere al Societăţii Academice „Someșana”, Asociaţia Regională a 
studenţilor universitari din Cluj pe anul 1928–1929.

Societatea Academică  Cluj, 15 decembrie 1928
„Someșana” Asociaţia Regională 
a studenţilor universitari din Cluj
Judeţele Cluj, Someș și Valea Bistriţei
Nr. 13/ 1928–1929 

Domnule Prefect

Subsemnaţii avem onoarea a Vă face cunoscut că Societatea Academică 
„Someșana” a ales în ședinţa plenară din ziua de 25 noiembrie 1928 membrii 
în Comitetul de conducere, pe anul 1928–1929 pe Domnișoarele și Domnii 
din lista alăturată. 

Exprimându‑ne credinţa că interesele Societăţii noastre vor găsi, atât 
la Dumneavoastră personal, cât și la cei mai de aproape colaboratori ai 
D‑Voastră, solicitudinea cuvenită Asociaţiei Studenţilor din regiunea 
D‑Voastră, Vă rugăm să binevoiţi a primi expresia deosebitei noastre stime.

Președinte  Secretar general
Gherasim Pintea  Șanta Nistor

Societatea Academică „Someșana” 
Asociaţia Regională a Studenţilor Universitari din Cluj,

judeţele Cluj, Someș și Valea Bistriţei

139 Emil Sângeorzan (1900–1972), jurist, ziarist. Funcţionar la Prefectura judeţului Năsăud, 
contabil, econom‑contabil la Universitatea din Cluj și căminul studenţesc „Avram Iancu”. 
Colaborator la ziarele locale bistriţene „Gazeta Bistriţii” și „Săptămâna”.
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Nr. 13/1928–1929 

Comitetul
Societăţii Academice „Someșana” constituit în Ședinţa 
plenară din ziua de 25 noiembrie 1928, pe anul 1928/29

Președinte: Pintea Gherasim (st[udent] Litere)
Vicepreședinte: Mureșan Flore (st[udent] Teologie)
Secretar gen[eral]: Șanta Nistor (st[udent] Știinţe)
Casier: Bancu Gheorghe (st[udent] Drept)
Secretari de ședinţă: 1. Mureșan Nicolae (st[udent] Știinţe)
2. Neamţu Sabin (st[udent] Drept)
3. Filip Ioan (st[udent] Drept)
Bibliotecar: Deac Victor (st[udent] Drept)
Controlor: Manu Cornel (st[udent] Medicină)
Membrii: D‑șoara Cimponeriu Eugenia (st[udentă] Știinţe)
Mureșan Gheorghe (st[udent] Știinţe)
Șanta Eremia (st[udent] Teologie)
Mizgan Ioan (st[udent] Litere)
Runcu Ioan (st[udent] Știinţe)
Silaghi Adrian (st[udent] Drept)
Șorban Wilhelm (st[udent] Drept)
Apahidean Ioachim (st[udent] Teologie)
Buia Emil (st[udent] Medicină)
Linul Gheorghe (st[udent] Drept)
Comisia literară:
Președinte: D‑șoara Cimponeriu Olga (st[udentă] Litere)
Membrii: Hossu Cornelia (st[udentă] Litere)
Șanta Livia (st[udentă] știinţe)
Duca Vladimir (st[udent] Litere)
Istrate Ioan (st[udent] Medicină)
Comisia de ajutorare:
Președinte: Gog Dionisie (st[udent] Teologie)
Membrii: Lazăr Teodor (st[udent] Teologie)
Săsărman Traian (st[udent] Știinţe)
Secretar general:
Nistor Șanta

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Prefectura judeţului Năsăud-nr de bază, dosar 878/1928, filele 1–2.
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Comitetul Societăţii Academice „Someşana” constituit în şedinţa din 25 noiembrie 
1928, sursa SJANBN, fond Prefectura judeţului Năsăud-nr. de bază, dosar 878/1928, fila 2.
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111.
1929, Anul Nou, Bistriţa. Anunţ presă. Comunicarea programului seratei dansante a 
Societăţii „Someșana” a studenţilor din judeţele Cluj, Someș și Valea Bistriţei.

Societatea „Someșana” a studenţilor din judeţele Cluj, Someș și Valea 
Bistriţei, cu onoare invită onor[atul] public să binevoiască a participa la 
serata dansantă, precedată de program, ce va avea loc, sâmbătă, în 5 ianuarie 
1929, în saloanele Cercului Cultural din Bistriţa. Începutul la ora 9 fix. Taxa 
de intrare: de persoană 60 lei, în familie 50 lei, pentru studenţi și elevi 30 lei.

„Săptămâna”, Bistriţa, anul II, nr. 1, Anul Nou 1929, p. 3.

Ştampila Societăţii Academice „Someşana” a studenţilor din 
judeţele Cluj, Someş şi Valea Bistriţei (1923), sursa SJANBN, fond 

Prefectura Judeţului Năsăud-nr. de bază, dosar 878/1928, fila 2.
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V.5. Documente referitoare la susţinerea tezelor de doctorat

112.
1926, februarie 5, Cluj. Prefaţă teză doctorat. Subiectul tezei susţinută de Emil 
Bodescu la Facultatea de Medicină și Farmacie (Clinica Oftalmologică), componenţa 
comisiei și prefaţa autorului.

Universitatea din Cluj
Facultatea de Medicină și Farmacie

Clinica Oftalmologică

Director: Prof[esor] Dr. D[umitru] Michail

Teza
de doctorat în medicină și chirurgie, prezentată 

și susţinută la 5 februarie 1926 de
Emil Bodescu140

Preparator al clinicii

Subiectul tezei: Keratita Buloasă
Comisia: 
Președinte:  Prof[esor] Dr. Michail D[umitru]
Membrii:  Prof[esor] Dr. Niţescu I[oan]141

  Prof[esor] Dr. Haţiegan I[uliu]142

  Prof[esor] Dr. Iacobovici I[acob]
  Prof[esor] Dr. Predescu‑Rion.

Prefaţă

S‑ar crede că prin această lucrare inaugurală, viaţa de student a luat 
sfârșit, dar în realitate nu este justă această credinţă. Căci dacă, deodată cu 
luarea titlului de doctor, pierd acea „libertate academică” și acele momente 
fericite pe care le poate procura, din când în când numai viaţa de student, am 
însă mângâierea sufletească că voi avea alături de mine, până la moarte acea 
tovarășă plăcută din viaţa de odinioară, și care tovarășă îmi este cartea.
140 Emil Bodescu (1902–?), medic. A profesat la Năsăud și circumscripţia sanitară Telciu 
(1926–1940). 
141 Ioan Niţescu (1884–1971), doctor în medicină și chirurgie, titular al catedrei de Fiziologie, 
director al Institutului de Fiziologie al Facultăţii de Medicină din Cluj (1919–1934).
142 Iuliu Haţieganu (1885–1959), medic, primul decan al Facultăţii de Medicină din Cluj, fon‑
datorul școlii clujene de medicină internă, rector al Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj 
(1930–1931; 1941–1944).
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Și cu drept cuvânt se poate spune că, studentul ori cât ar fi citit și lucrat 
în acest scurt timp cât a trecut prin facultate, tot nu știe aproape nimic, și 
de aici vine obligaţiunea că trebuie să depună o muncă intensivă, să uite 
chiar de sine, pentru ca în intervalul ce‑l desparte de la luarea titlului de 
doctor și până la despărţirea supremă, să poată aduce un minimum de 
contribuţiune în rezolvarea problemelor încă atât de obscure din dome‑
niul medicinii.

Acest lucru l‑am învăţat de la iubitul și ilustrul meu maestru Dl. Profesor 
Dr. Michail.

Este abia trecut numai un an, de când am avut fericirea să stau alăturea de 
D‑sa ca preparator, dar în acest scurt timp am putut învăţa ceea ce până acum 
nu știam. În adevăr, în D‑sa am putut să văd omul muncii dezinteresate, 
muncă dusă până la abnegaţia de sine, pentru binele obștesc. În loc de a‑și 
căuta plăcerile prin regiuni încântătoare și pline de farmecul naturii, D‑sa 
se simte mult mai bine fericit, cercetând la microscop în umbra dulapurilor 
pline de cărţi.

Spirit ager, adânc prevăzător, m‑a învăţat să văd în oftalmologie nu numai 
acele conjunctivite, cataracte sau glaucoame, ci o ramură a medicinii a cărei 
orizonturi trebuie să se lărgească, să fie nelimitate. Oftalmologia este che‑
mată ca în viitor să rezolve, multe probleme de medicină generală care astăzi 
încă sunt cu totul obscure. D‑sa a și depășit de mult cadrele a celor câţiva 
cm2 cât face regiunea aparţinătoare specialităţii noastre, iar cercetările D‑sale 
făcute cu atâta dragoste de muncă sunt îndreptate tocmai în direcţia rezolvă‑
rii acestor probleme.

D‑sa mi‑a infiltrat în suflet dragostea părintească a profesorului faţă de 
elev, a șefului faţă de inferior, când cu o adevărată dragoste părintească și 
o delicateţe extraordinară – caracteristice sufletului D‑sale – îmi îndrepta 
greșelile începătorului și îmi arăta calea muncii adevărate și cinstite.

De la D‑sa am învăţat să iubesc bolnavul, să am un devotament deosebit 
faţă de acești bolnavi de ochi, a căror vedere de multe ori depinde de acest 
devotament.

Pentru aceste calităţi nobile cu care m‑a înzestrat, pe lângă cele mai sincere 
mulţumiri și cea mai adâncă recunoștinţă, îl rog ca și pe viitor să fie același 
bun părinte pentru mine, iar eu ca recunoștinţă nu pot altceva decât să‑mi ţin 
de călăuză a vieţii tot cea ce am învăţat de la D‑sa.

Țin să aduc pe această cale, cele mai vii mulţumiri și Dlui Profesor Dr. 
Iacobovici, pentru aceleași sfaturi părintești cu care mi‑a îndreptat pașii 
în primii mei ani de facultate, asigurându‑L prin aceasta de profunda mea 
admiraţie și recunoștinţă ce o păstrez faţă de D‑sa.

Juriul de promoţie și tuturor Dlor profesori, aceleași profunde mulţumiri.
Colegilor mei de clinică, mai bătrâni sau mai tineri, amintiri plăcute.
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Colegilor mei de școală, Nicolescu, Cotuţiu, Dobocan, Oana și Oros, eternă 
dragoste frăţească143.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud,  
fond Administraţia fondurilor grănicerești 

năsăudene, dosar 2.444, filele 37–40.

113.
1939, noiembrie 29, Cluj. Prefaţă teză doctorat. Extras din prefaţa tezei de doctorat 
susţinută de Alexandru Motogna la Facultatea de Medicină (Chirurgie și medicină).

Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj
Facultatea de Medicină

Studiu asupra narcolepsiei

Teză de doctorat în chirurgie și medicină, 
29 noiembrie 1939

În loc de prefaţă.

În octombrie 1937 am fost cuprins de o boală împreunată cu accese de 
leșin și somn patologic. În primăvara anului 1938 am mers la Paris, unde am 
consultat pe dl. prof. Guy Laroche, care mi‑a pus diagnosticul de „narcolep‑
sie”, după o encefalită letargică.

În cursul lunii aprilie 1938, cât am stat la Paris și în intervalul de timp de la 
1 decembrie 1938 până la 31 martie 1939, pe care l‑am petrecut în Pisa (Italia), 
am studiat în bibliotecile de acolo, maladia de care sufeream.

Astfel am redactat lucrarea de faţă cu ajutorul notelor luate și al operelor 
citate la sfârșit.

Cluj, 29 noiembrie 1939.
Autorul

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Porcius Florian, dosar 33, fila 1144.

143 În continuare, autorul dezvoltă subiectul tezei de doctorat; Ibidem, filele 41–136.
144 În continuare autorul dezvoltă subiectul tezei de doctorat, Ibidem, pp. 2–35. La finalul con‑
cluziilor, datate Cluj, la 6 februarie 1940, este următoarea notaţie: „văzută și bună de imprimat. 
Decanul facultăţii, s.s., Prof[esor] Dr. I[oan] Drăganu; Președintele tezei, s.s., Prof[esor] Dr. 
I[oan] Minea”; Ibidem, p. 36.
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114.
1938, <sine dato>, Cluj. Prefaţă teză de doctorat. Subiectul tezei de doctorat susţinută 
de Maria Rebrișorean Matei din Rebrișoara la Facultatea de Drept (Secţia juridică), 
componenţa comisiei și introducere autoarei.

Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj
Facultatea de Drept

Teză de doctorat în drept, secţia juridică
Susţinută la…….1938

de
Maria Rebrișorean Matei

Comisiunea examinatoare:
Președinte:  Profesor Aurelian Ionașcu
Membri:  Profesor Camil Negrea145

  Profesor Petre Poruţiu
  Profesor Bogdan Ionescu146

  Profesor Alexandru Angelescu147

Introducere

Problema dreptului de succesiune a soţului supravieţuitor a preocupat 
juriștii întotdeauna și a fost soluţionată în mod diferit, după gradul de cul‑
tură, după moravurile și obiceiurile popoarelor respective.

Evoluţia dreptului de succesiune a soţului supravieţuitor a fost și este con‑
tinuă, nu s‑a oprit nici chiar în prezent la o formulă bine stabilită și echita‑
bilă, este o problemă deschisă, supusă la transformări și modificări în raport 
cu spiritul vremurilor de prefacere continuă.

Studiul ce prezint conţine: modul de formaţiune, izvoarele, precum și dife‑
ritele faze prin care a trecut acest drept de succesiune, pentru că principii care 
au existat și au reglementat acest drept, în diferite perioade ale istoriei drep‑
tului, sunt consacrate în legislaţiunile recente europene.

În mișcarea de evoluţie generală care purta societăţile către destinul lor, 
nu se poate pune cu preciziune chestiunea dreptului de succesiune a soţului 

145 Camil Negrea (1882–1956), avocat. Între anii 1919–1948 a fost profesor de Drept civil, decan 
și rector al Universităţii din Cluj. 
146 Bogdan Ionescu (1875–1952), avocat, jurist. Profesor la Facultatea de Drept a Universităţii 
din Cluj, începând cu anul 1934.
147 Alexandru Angelescu (1902–1947), profesor universitar. Profesor titular la catedra de Drept 
Civil a Facultăţii de Drept în cadrul Universităţii din Cluj (1934).
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supravieţuitor și mai ales al văduvei, având în vedere situaţiunea specială 
nefavorabilă în care se găsea femeia.

În antichitate, se poate spune, că femeia era ţinută într‑o reală stare de 
sclavaj. Începând cu Grecia antică, unde femeia onestă era în mod constant 
închisă în „gynecce”148, la romani unde o găsim în compania bărbatului într‑o 
veritabilă servitudine, considerată mereu de minoră, ca și în dreptul indian și 
grec. Manu149, în ale sale legi, zice, ceea ce va spune Demostene150 ori Gaius151 
și Ulpian152 că: „femeia în timpul copilăriei atârnă de tatăl său, în timpul tine‑
reţii, de bărbat, murindu‑i soţul depinde de copiii, dacă ea n‑are copiii, de 
rudele apropiate ale bărbatului, căci o femeie nu trebuie să se guverneze nici‑
odată singură”. (Fustel de Coulanges, Cité Antique, 1864, p. 945).

Fără neatârnarea desăvârșită oricât de vârstnică ar fi fost, nu era condiţi‑
unea sa civilă, pe de‑a‑ntregul; era legată de autoritatea despotică a primu‑
lui. Numai târziu ea obţine câteva drepturi în moștenire și în posesiunea 
dotei sale.

Noua organizare a familiei și mai ales creștinismul asigură femeii o dem‑
nitate morală necunoscută până atunci.

Invaziunea barbarilor, a germanilor, care aveau pentru femeie un cult par‑
ticular au făcut ca idei mai favorabile să se răspândească, dar legile fidele tra‑
diţiunilor romane ţineau femeia încă sub un fel de dependenţă.

Acest ostracism se manifesta mai ales în evul mediu, de către legile 
salice153, care excludeau femeile nu numai de la succesiunea tronului Franţei, 
ci și de la succesiunea părinţilor ei și, cu atât mai mult, de la succesiunea 
bărbatului.

Cu Revoluţia Franceză izbutesc idei noi. Condorcet154 a fost primul care a 
adus reforma, combătând prejudecata inegalităţii de sexe. Ideile lui au fost 

148 Spaţiu rezervat femeilor, în care nu era permis accesul vreunui bărbat străin de familie. Era 
o încăpere la etaj sau în spatele casei, fără ferestre și nu avea ieșire directă spre exterior.
149 Legile lui Manu reprezintă cel mai important cod de legi al Indiei antice, format din 12 
cărţi. Citatul este reprodus din legea lui Manu, V, 147, 148; apud. Fustel de Coulanges, Cetatea 
Antică, vol. I, București, Meridiane, 1984, p. 127.
150 Demostene (384 î.Hr–322 î.Hr.), om politic grec, considerat cel mai mare orator atenian. 
Este renumit pentru cele patru discursuri așa‑numite Filipice rostite între 351–341 î.Hr.
151 Gaius (110–179), jurist roman. Opera principală Institutiones (Instituţiile) a reprezentat un 
manual de drept roman, structurat în trei părţi dedicate persoanelor (personae), bunurilor (res) 
și acţiunilor (actiones).
152 Ulpian (170–228), jurist roman. Opera sa scrisă se referă la dreptul civil, dreptul familiei, 
obligaţiile magistraţilor, ș.a.
153 Legile salice reprezintă o colecţie de legi folosite de franci, forma lor oficială fiind stabilită 
în secolul al VI‑lea, sub domnia lui Clovis I. Femeilor le era interzis să moștenească pământuri 
sau să acceadă la tron.
154 Nicolas de Condorcet (1743–1794), filosof, pedagog, matematician, politolog, economist, 
om politic francez, reprezentant al Iluminismului.
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preluate de Saint‑Simon155 și Fourier156, care prin raţionamente diferite ajung 
la aceeași concluzie: egalitatea de drepturi pentru ambele sexe. Cu toate aces‑
tea, revoluţiunea care a proclamat drepturile omului a nesocotit femeia, e 
adevărat că soţul era tot așa de neîndreptăţit, ca și soţia, dar nedreptatea era 
resimţită mai mult de femeie, mai ales pe acele vremuri.

Dreptul revoluţionar, cu toate că era sinteza experienţelor și progreselor 
cu orizonturi largi, sub influenţa spiritului de umanitate, ignorează într‑atât 
drepturile soţului, încât îi ia și ceea ce uzurile socotise cu cale să‑i lase.

Autorii revoluţiei motivau rolul pe care femeile l‑au jucat în Franţa. 
Femeii i se imputau toate calamităţile ce veniseră, ei i se atribuiau deprava‑
rea moravurilor, care au făcut necesară revoluţia. După ce e pusă sub tutelă 
„propter imbecilitatem sexus157”, se făcea responsabilă și de slăbiciunea băr‑
baţilor. Se uita că femeia are o misiune socială, ea avea direcţia familiei, 
formează educaţiunea copiilor de azi, a societăţii de mâine, ea transmite 
emoţia idealului, creatoarea tuturor frumuseţilor spiritului, din generaţie 
în generaţie.

A fost în zadar, când mai târziu Cambacérès158 încearcă să treacă dispoziţi‑
uni favorabile în proiectul codului civil, în loc să le acorde mai mult, potrivit 
cu spiritul revoluţionar, nu s‑a ţinut seamă nici de micile drepturi de supra‑
vieţuire tradiţionale.

Cu toate acestea, legislaţiunile europene, care au adoptat codul civil fran‑
cez, au avut grijă să nu desconsidere această regulă de drept natural; că, la 
dizolvarea căsătoriei, prin decesul unuia din soţi, atât bărbatul cât și femeia, 
să nu fie excluși în mod absolut, de la patrimoniu, la a cărei formare sau con‑
servare au concurat, și toate acordă soţului supravieţuitor un drept asupra 
succesiunii soţului predecedat.

Este și just și echitabil să se acorde soţului supravieţuitor un drept de suc‑
cesiune (sic!) la averea soţului predecedat, la care desigur a contribuit, fie prin 
străduinţă, fie prin economia sa.

Căsătoria nu poate fi considerată ca o simplă asociaţiune de interese 
viagere, nu este după cum a definit‑o un jurist‑consult roman, numai: „con-
sortium omnis vitae”159, ea este fundamentul familiei. Legăturile de sânge, 
ori cât de puternice ar fi, nu sunt nici mai respectabile, nici mai puternice 
decât această legătură, liber consimţită și consacrată prin datoria ce unește 

155 Claude‑Henri de Rouvroy, conte de Saint‑Simon (1760–1825), filosof, economist și militar 
francez. 
156 Charles Fourier (1768–1830), filosof cu idei socialist‑utopice și economist francez.
157 Traducere din latină: „Datorită/din cauza slăbiciunii (fizice și psihice) a sexului său”.
158 Jean‑Jacques‑Régis de Cambacérès (1753–1824), jurisconsult și om de stat francez, autor al 
Codului Civil napoleonian (1804)
159 Traducere din limba latină: „Consorţiul tuturor formelor de viaţă”.
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pe soţ (din discursul lui Pion rostit în Camera Deputaţilor franceze cu ocazia 
modificării art. 768 C[odul] civ[il] fr[ancez] din 1890).

Soţii și‑au promis, prin cel mai solemn contract: credinţă nestrămutată, 
sprijin și ajutor (art. 154 C[odul] civ[il]). Și dacă cele dintâi datorii încetează 
odată cu moartea, a treia își găsește aplicaţiune tocmai atunci, căci altfel era 
cuprinsă în cele două. Obligaţiunea de a se îngriji pentru totdeauna de sub‑
zistenţa soţului izvorăște nu numai dintr‑un sentiment de umanitate, ci din 
concepţiunea însăși a căsătoriei.

Dreptul de succesiune a soţului supravieţuitor se întemeiază pe colabora‑
rea conjugală, pe obligaţiunea de securitate și asistenţă și pe afecţiunea pre‑
zumată a defunctului.

În cele ce urmează se va avea în vedere evoluţiunea dreptului de succesi‑
une a soţului supravieţuitor în dreptul roman, care este izvorul, baza dreptu‑
lui modern, apoi, ca titlu informativ, starea dreptului la câteva popoare din 
vechime. Evoluţia lui în vechiul drept francez, în vechiul drept roman.

Starea și conţinutul dreptului de succesiune a soţului supravieţuitor în 
codul civil și legile franceze; în codul civil și legile române, precum și în pro‑
iectul noului cod civil; în legislaţiunile în vigoare în regiunile alipite și, în 
rezumat, în legislaţiunile europene160.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Porcius Florian, dosar 34, filele 1–4.

160 În continuare autoarea dezvoltă subiectul tezei de doctorat; Ibidem, pp. 5–130.
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Diploma de doctor în drept a lui Tudor Drăganu (1934), sursa SJANBN,  
fond Administraţia fondurilor grănicereşti năsăudene, dosar 2.485, fila 20.



VI.  
CORESPONDENȚA UNIVERSITARILOR 
ȘI A CERCETĂTORILOR INSTITUTULUI 

DE ISTORIE NAȚIONALĂ DIN CLUJ 
CU INTELECTUALII NĂSĂUDENI 

VI.1. Iulian Marţian1

Eugen Barbul – Iulian Marţian 

115.
1929, martie 9, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Eugen Barbul către Iulian Marţian 
în care îi mulţumește pentru donaţia făcută Bibliotecii Universitare din Cluj.

Biblioteca „Universităţii Regele Ferdinand I” din Cluj

No. A/dos. 743/1923  Cluj, 9 martie, 1929

Domnule maior,

Am onoare a confirma reprimirea adresei noastre No. 743/1923 din 
23 octombrie 1923 cu care am recunoscut, că aţi depozitat la Biblioteca 
1 Iulian Marţian (1867–1937) s‑a născut la Mintiu (judeţul Bistriţa‑Năsăud). Între 1877–1883 
a urmat studii la liceul grăniceresc din Năsăud, apoi la Școala militară din Sibiu (1883–1887). 
După o carieră militară bogată a fost trecut în rezervă în 1904. A fost pasionat de cunoaş‑
terea trecutului, publicând o serie de studii şi articole referitoare la cercetări arheologice 
din Transilvania şi istoria unor localităţi transilvănene. În 1908 a publicat la Viena lucra‑
rea Archaeologisch – prähistorisches Repertorium für Siebenbürgens. Ediţia în limba română 
a lucrării, „îmbunătăţită şi adăugită”, a apărut sub titlul Repertoriu arheologic pentru Ardeal, 
Bistriţa, Tipografia naţională George Matheiu, 1920. A fost unul dintre fondatorii Muzeului 
grăniceresc năsăudean (1931). A corespondat cu intelectualii contemporani lui (vezi și Radu 
Ștefănescu, Din trecutul muzeisticii din România: Julius Teutsch-Iulian Marţian. Corespondenţă, 
Ed. Istros a Muzeului Brăilei, 2011; Corneliu Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa 
lui Iulian Marţian, în „Revista Bistriţei”, Bistriţa, XXXVI/2012, pp. 113–155). În anul 1931 a fost 
primit membru de onoare al Academiei Române, căreia i‑a donat documente şi cărţi.



236 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj actul de donaţiune al familiei 
baron Huszar din 1 Decembrie 1599 semnat de Mihai Viteazul rezervându‑vă 
însă dreptul de proprietate al actului sus amintit.

Cu restituirea acestei adrese am înţeles că D‑voastră renunţaţi pentru tot‑
deauna la proprietatea actului și doriţi a dona pe vecie Bibliotecii noastre.

Domnule Maior! Noi primim această donaţiune și vă exprimăm pentru 
gestul frumos cele mai călduroase mulţumiri.

Iulian Marţian (1867–1937), sursa SJANBN, Colecţia de fotografii.
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Scrisoarea lui Eugen Barbul către Iulian Marţian în care îi 
mulţumeşte pentru donaţia făcută Bibliotecii Universitare din Cluj, 

sursa SJANBN, colecţia Şotropa Virgil, dosar 20, fila 67.
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Primiţi Domnule Maior, asigurarea deosebitei mele stime și consideraţi‑
uni.

Director General,
E[ugen] Barbul 2

D‑Sale Domnului 
Iulian Marţian 
Maior în rezervă

Năsăud

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 20, fila 67. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, Bistriţa, XXVI/2012, p. 153.

Vasile Bogrea – Iulian Marţian 

116.
1923, noiembrie 18, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Vasile Bogrea către Iulian 
Marţian în care îi adresează mulţumiri pentru informaţiile lingvistice trimise.

Mult stimate domnule maior,

Vă rămân profund îndatorat pentru puţinele informaţiuni ce aţi binevoit 
a‑mi împărtăși.

Afară de una însă („chiveto”, care ar putea reflecta, indirect, pe gr. – kivƐƱ), 
toate celelalte expresii sunt potent slave: „veșanca” de ex[emplu] e traduce‑
rea slavă a rom. „vîrful” (compară vîrf, pl. vîrfuri și vîrsit, însuși), iar „crivula” 
redă întocmai înţelesul de „strâmb” (cfila/crivuă, crivăţ etc.) – ca să nu mai 
vorbesc de „ocinaș”, care e, vorbit, sl. otce nași = Tatăl‑Nostru. Unde nu e doar 
un radical slav, e măcar o filieră slavă.

Dar, dacă originea acestor termeni nu poate fi revendicată pentru fondul 
autohton din părţile noastre, interesul etnografic și lingvistic al nomenclatu‑
rii rămâne întreg. 

De aceea nu pot încheia aceste rânduri, fără a vă ruga să transmiteţi dlui 

2 Eugen Pavel Barbul (1875–1960), filolog cu doctorat în litere și filosofie, bibliotecar al 
Universităţii din Budapesta (1901–1918), director al Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj 
(1920).
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Liviu Marţian, fratele Dv., toate mulţămirile mele, și să mă credeţi, mult sti‑
mate domnule maior,

al dv. cu totul devotat,
V[asile] Bogrea

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 15, filele 1–2.

117.
1924, decembrie 8, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Vasile Bogrea către Iulian 
Marţian în care face referire la un manuscris pe care dorește să îl consulte.

Mult stimate domnule maior,

Comunicarea dv. mi‑a făcut o deosebită plăcere. Pe cât știu, textele de care 
vorbiţi nu sunt tipărite, deși – judecând după specimenele ce aţi binevoit 
a‑mi împărtăși – ar merita, fără îndoială, să vadă lumina: ele surprind o sumă 
de fenomene lingvistice interesante.

Ion Fulea, de care pomenește însemnarea din 1810, are, oare, vreo legă‑
tură genealogică cu Moise Fulea, autorul „Bucoavnei” sibiene din 1820? N‑aș 
putea spune acum.

Indiferent de autor sau copist, însă, manuscriptul în sine e interesant și, 
dacă lucrul nu vă deranjează, mi‑ar face plăcere să‑l văd, împreună cu atâtea 
altele ce știu că posedaţi, cu prilejul conferinţei ce intenţionez a ţinea, săptă‑
mâna viitoare, la Năsăud.

Până atunci, vă rog să primiţi, mult stimate domnule maior, cele mai devo‑
tate salutări ale mele.

V[asile] Bogrea

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 15, filele 3–4.
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Constantin Daicoviciu – Iulian Marţian 

118.
1922, aprilie 25, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian în care îl invită să participe la ședinţa „Comisiunii Monumentelor 
Istorice”.

Mult Stimate Dle Marţian

Vă rog, dacă puteţi, să binevoiţi a lua parte la ședinţa Comisiunii3, ce va 
avea loc vineri, 28 l.c., [ora, n.n.] 5 p.m., în localul Instit[utului] de Istoria 
Rom[âniei] (Universitate).

Cu distinsă stimă, Daicoviciu, secretar.
Cluj, 25.IV.1922.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 1. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 138.

119.
1923, aprilie 20, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian în care îi adresează invitaţia de a fi membru al comisiei de cercetare a 
castelului Buia.

Comisiunea Monumentelor Istorice  Cluj, 20.IV.1923
Secţia regională pentru Transilvania
Cluj

Mult Onorate Dle Marţian,

Chestiunea castelului Buia4 fiind foarte urgentă și destul de complicată, 
dl. protopop Dăianu Vă roagă să binevoiţi a ne comunica dacă aţi consimţi să 
faceţi parte din comisiunea ce iese la faţa locului pentru luarea în primire a 
edificiului și a teritoriului ce‑i aparţine.

3 Comisiunea Monumentelor Istorice al cărui membru era și Iulian Marţian.
4 Castelul familiei Bolyai din Buia este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Buia, 
comuna Șeica Mare, judeţul Sibiu, din podişul Târnavelor, pe drumul care leagă Şeica Mare de 
Mediaş. Sursa: http://www.simpara.ro/BUIA:‑Castelul‑Bolyai, accesat la data de 08.09.2021.
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Cercetarea castelului – dacă Vă convine – s‑ar face săptămâna viitoare, 
vineri sau sâmbătă.

Rugându‑Vă să binevoiţi a ne aviza hotărârea ce aţi luat, sunt, cu perfectă 
stimă, 

C[onstantin] Daicoviciu, 
secretar C[omisiunea] M[onumentelor] I[storice].

Cluj, 20.IV.1923.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 2. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 138.

120.
1924, ianuarie 8, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian referitoare la o posibilă deplasare la Rodna și în legătură cu anumite 
publicaţii.

Mult Onorate Domnule Marţian,

La scrisoarea D‑voastră, numai azi Vă pot răspunde, căci am așteptat să mă 
întâlnesc cu dl. prof[esor] Teodorescu5. Mi‑a fost, însă, imposibil. Astfel, cu 
venirea la Rodna nu știu ce va fi. Adresele Dv. le‑am primit. De la Comisiunea 
Centrală am cerut publicaţiile.

Bogrea zice că „Cele șapte taine” au fost tipărite la 1644. Vă mulţumește 
pentru bunele urări.

Îndată ce voi vorbi cu dl. prof[esor] Teodorescu, Vă voi scrie.
Vă sărut, cu deplin respect, 

C[onstantin] Daicoviciu
8.I.1924.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 9. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 139.

5 D. M. Teodorescu (1881–1947), arheolog, profesor de arheologie la Universitatea din Cluj.
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121.
1924, mai 12, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian 
Marţian în legătură cu activitatea de la „Comisiunea Monumentelor Istorice” și o 
inscripţie din biserica Calvaria.

Comisiunea Monumentelor Istorice  Cluj, 12.V.1924
Secţia regională pentru Transilvania
Cluj

Mult Onorate Dle Marţian,

Alăturat Vă trimit, din partea Comisiei, o cerere a dlui Csaki, rugându‑Vă 
de‑a face cuvenita referadă6. Știţi că am ţinut luni ședinţă la care – după cum 
s‑a stabilit – trebuia să veniţi fără avizare. Noi V‑am luat de prezent.

Inscripţia de care V‑a vorbit dl. Kisch7 există, de fapt, în biserica Calvaria, 
deși nu i se poate da interpretarea pe care i‑o atribuie dl. Kisch. Atâta tot, că 
respectivul călugăr (austriac, după nume): didicit linguam valacham8.

Lada cu sticle goale o să o trimitem zilele acestea. 
Încă o dată mulţumim.
Cu perfectă stimă și consideraţie, 

Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 3. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 139.

6 Referat.
7 Gustav Oswald Kisch (1869–1938), filolog și teolog evanghelic. Profesor la Gimnaziul evan‑
ghelic din Bistriţa (1891–1910), șeful Catedrei de limba și literatura germană la Universitatea 
din Cluj (1928–1938), membru de onoare al Academiei Române (1933).
8 Traducere din limba latină: „A învăţat limba valahă”.
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122.
1924, iunie 22, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian 
Marţian în legătură cu activitatea din cadrul „Comisiunii Monumentelor Istorice”.

Comisiunea Monumentelor Istorice  Cluj, 22.VI.1924
Secţia regională pentru Transilvania
Cluj

Mult Onorate Dle Marţian,

În legătură cu viitoarea ședinţă „pe teren”, dl. Dăianu m‑a rugat să Vă 
comunic că dl. Ministru Lapedatu ţine și d‑sa să ia parte la acea ședinţă.

Vă rog, deci, fiţi atât de bun să mi‑o comunicaţi din vreme. Dar, dat fiind 
că după 15 iulie mai toţi se duc pe la băi etc. cred că aceste două săptămâni 
ce urmează ar fi mai potrivite. Ziua cum vreţi: (Joi), vineri, sâmbătă și lunea, 
sunt cele „bune”!

Iertaţi‑Mă de atâta deranj,
Al Dv., Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 5. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 139.

123.
1924, octombrie 12, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu 
către Iulian Marţian prin care îi solicită trimiterea unor imagini cu biserici de lemn 
românești și îl anunţă despre o posibilă deplasare la Dumitra.

Comisiunea Monumentelor Istorice  Cluj, 12.X.1924
Secţia regională pentru Transilvania
Cluj

Mult Onorate Domnule Marţian,

Dl. Ministru Lapedatu, fiind azi la Cluj, m‑a încredinţat să Vă rog să bine‑
voiţi a alege din vederile D‑voastră fotografice cu biserici de lemn românești 
pe cele care le credeţi mai caracteristice și a ni le da nouă spre a le repro‑
duce pe spesele Comisiunii, pentru a fi donate M[ajestăţii] S[ale] Reginei, 
care și‑a exprimat dorinţa de a le avea. Dl. Ministru Vă roagă mult să ne staţi 
într‑ajutor cât puteţi și cât se poate de grabnic.
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Scriu și prefecţilor de pe acolo, să dispună fotografierea mai multor bise‑
rici de lemn caracteristice.

Vineri am veni să vedem Dumitrea9. De nu e potrivit, telegrafiaţi‑ne, Vă 
rog.

Cu deosebită stimă, 
C[onstantin] Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 7. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 139–140.

124.
1925, ianuarie 9, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian referitoare la deplasările în Rodna și Dumitra și interesul manifestat 
de Vasile Bogrea pentru biblioteca acestuia.

Comisiunea Monumentelor Istorice  Cluj, 9 ian[uarie] 1925
Secţia regională pentru Transilvania
Cluj

Mult Onorate Domnule Marţian,

Întâlnind azi pe prof[esorul] Teodorescu, i‑am arătat scrisoarea D‑voastră. 
Dlui zice că e de părere să se amâne călătoria la Rodna pe primăvară (când va 
fi mai cald). Ce privește Dumitra, împărtășește aceeași părere, că vor trebui 
săpături.

Bogrea, care e tot bolnav, se interesează de‑aproape de ceea ce mai găsiţi în 
biblioteca D‑vs. Regretă că sănătatea lui nu‑i permite să Vi‑o vadă în curând. 
Și fără autopsie10, e cam greu a se pronunţa pe anumite cazuri.

Cum o mai duceţi, Domnule Marţian?
Vă rog să binevoiţi a primi din parte‑mi expresia înaltei stime ce Vă păstrez.
C[onstantin] Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 13.

9 Dumitra, localitate în judeţul Bistriţa‑Năsăud.
10 Aici cu sensul de a vedea, a cerceta la faţa locului.



245Restituiri documentare

125.
1925, mai 5, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian 
Marţian în care îl invită să participe la ședinţa „Comisiunii Monumentelor Istorice” 
de la Cluj.

Mult Onorate Domnule Marţian,

Cu onoare Vă rog să binevoiţi a lua parte la ședinţa Comisiunii, ce va avea 
loc în 9 l.c., sâmbătă [subliniere în text, n.n.], ora 11. Rog a aduce, de se poate, 
și gravura cu biserica evanghelică din Sebeșul Săsesc.

Cu tot respectul, 
C[onstantin] Daicoviciu

5.V.1925.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 15. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 140.

126.
1926, aprilie 28, Roma. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian în care îi mulţumește pentru ajutor și îi comunică informaţii referitoare 
la activitatea „Comisiunii Monumentelor Istorice”.

Roma, 28.IV.1926

Mult Stimate Domnule Marţian,

Mă iertaţi, Vă rog, că numai acum Vă scriu o scrisoare mai lungă. Sper că 
aţi primit ilustratele pe care le‑am trimis până acum.

Vă mulţumesc din toată inima pentru ajutorul ce‑mi daţi și nu găsesc o 
altă recunoștinţă mai potrivită decât aceea de a Vă promite că voi face totul 
ca să profit din această ședere la Roma, pe care D‑voastră mi‑o înlesniţi. Încă 
o dată – Vă mulţumesc.

Nu de mult m‑am înapoiat din Pompei, unde se poate învăţa, de fapt, și de 
visu11 [subliniere în text, n.n.] arheologia romană.

Am primit și eu seria de vederi fotografice de pe monumentele din 
Transilvania, scoase de Comisiune. Toţi, la câţi le‑am arătat, arheologi, artiști 

11 Și la faţa locului; aici, cu sensul de activitate practică, cercetare arheologică.
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etc., sunt încântaţi atât de ideea bună (care e a D‑voastră), cât și de frumuse‑
ţea imaginilor, care – iarăși – tot la D‑voastră se găsesc în original. Am rugat 
pe dl. Mihály să‑mi trimită încă vreo câteva serii, pentru școală și pentru sco‑
puri de propagandă.

Sunt atât de curios să știu ce se mai lucrează la Comisiune. Cu noua ordine 
a stării politice, Dl. Lapedatu a revenit iarăși [ministru, n.n.].

Îmi iau voie a Vă trimite zilele acestea o mică broșură a mea scoasă aici în 
chestia minorităţii maghiare din Transilvania. Mi s‑a cerut de Legaţia de aici 
și am făcut‑o. Arătaţi‑o cui credeţi de cuviinţă.

Mulţămindu‑Vă încă o dată din toată inima, Vă rog, domnule Marţian, să 
primiţi din partea mea și a soţiei mele cele mai călduroase salutări și asigura‑
rea deosebitei stime ce Vă păstrez.

Sărutări de mâini Mult Onoratei Doamne. Salutări și mulţumiri tuturor 
celor ce‑mi mai poartă de grijă.

Al D‑voastră, 
C[onstantin] Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, filele 16–17. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 140–141.

127.
1927, octombrie 25, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian în care îi transmite informaţii referitoare la activitatea „Comisiunii 
Monumentelor Istorice”.

Comisiunea Monumentelor Istorice  Cluj, 25.X.1927
Secţia regională pentru Transilvania
Cluj

Mult Stimate Domnule Marţian,

Căutând prin bibliotecile Comisiunii, am dat de hârtia nr. 19 din 26 
ian[uarie] 1927, prin care Vi se anunţă că s‑a trimis, pe adresa D‑vs., prin 
banca „Aurora” din Năsăud, suma de lei 5.000, pe seama bisericii din 
Vermeș.

Vă rog să binevoiţi a Vă interesa la acea bancă dacă n‑a sosit o astfel de 
sumă de aici, din Cluj, de la dl. Lapedatu. În caz că nu, Vă rog a‑mi scrie spre 
a reclama dlui Lapedatu, care – se poate – că a uitat să o trimită.
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Nu uitaţi, Vă rog, de stampele Dna Hohenhauch, cu biserica din Densuș.

Cu mulţumiri și tot respectul, 
C[onstantin] Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 18. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 141.

128.
1927, octombrie 27, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian în care îi comunică informaţii referitoare la activitatea „Comisiunii 
Monumentelor Istorice”.

Comisiunea Monumentelor Istorice  Cluj, 27.X.1927 
Secţia regională pentru Transilvania
Cluj
Str. Gen[eral] Gherescu, nr. 2

Mult Stimate Domnule Marţian,

Am primit scrisoarea D‑voastră din 26 l.c. și mă grăbesc să Vă răspund.
Voi avea grijă ca presbiterul bis[ericii] ev[anghelice] din Vermiș12 să afle 

oficial [subliniere în text, n.n.], că banii, contrar ce Vi s‑a scris și li [subliniere 
în text, n.n.] s‑a scris, nu au fost trimiși prin D‑voastră. Dar aș vrea să știu, 
oare, primitu‑i‑a biserica deja, căci deși văd chitanţa parohiei, nu sunt sigur 
că această chitanţă înseamnă primirea banilor de fapt [subliniere în text, n.n.] 
ori e o chitanţă dată așa, anticipativ? Eu în orice caz i‑am raportat dlui minis‑
tru încă ieri printr‑o scrisoare de a dus‑o la București dl. Dăianu. M‑am inte‑
resat și eu la bancă, dar mi s‑a răspuns negativ, ca și D‑voastră.

Voi interveni pentru carnetul Dv. chiar azi.
Alăturat îmi face deosebită plăcere să Vă trimit copia inscripţiei de care 

vorbiţi, pentru a o trimite, așa cum este, prietenului D‑voastră. Notez că ea 
nu e funerară [subliniere în text, n.n.] și a fost găsită la Dionysopolis (Balcic). 
Numai de asta poate fi vorba. O transcriu după ultima ediţie știinţifică a lui 
Dittenberger, Sylloye Inscr. Grecarum13 din 1917. Cu transcrierea n‑am avut 
nici o cheltuială, căci am scris‑o chiar eu, voind să Vă servesc bine și repede.

Vă rog nu uitaţi de biserica din Densuș (planșele‑fotografii) p[entru] dl. 
12 Astăzi Vermeș, localitate în judeţul Bistriţa‑Năsăud. 
13 Wilhelm Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, Vol. I‑II, 1883.
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Wagner care ieri a plecat de aici și i‑am promis aceste fotografii, spre a se 
folosi de ele la studiul arhitectonic pe care‑l face și de care eu mă bucur foarte 
mult, căci ar fi Comisia noastră prima cea care dă ceva sigur în problema 
încurcată a arhitecturii. S‑a spus atâta despre acea biserică, fel de fel de ipo‑
teze, fără să se cunoască măcar ce e, cum e și în ce fel? E ca și anecdota cu dis‑
cuţiile vehemente și îndelungate ale naturaliștilor asupra numărului de dinţi 
ai câinelui, discuţii care nu au putut avea nici un rezultat sigur și acceptat de 
toţi, până ce unuia din savanţii naturaliști nu i‑a trecut prin cap să caute... în 
gura [subliniere în text, n.n.] câinelui răspunsul irefutabil.

Primiţi, Vă rog, asigurarea perfectei mele stime și a devotamentului ce Vi‑l 
port.

C[onstantin] Daicoviciu

P.S. Mult On[orat] Domnule Maior, V‑aș ruga foarte mult, să fii așa de 
bun și să‑mi trimiţi spre studiere rezultatele D‑tale, despre care ai vorbit luni, 
indicând: ce din care mormânt a ieșit? După desenurile trimise mie săptă‑
mâna trecută se văd, că e vorba despre un personaj foarte important [sublini‑
ere în text, n.n.]. Sărutări de mâini la Dna, pe D‑vs vă salut sincer, 

Roska [Márton14, n.n.]

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 20. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 142.

14 Márton Roska (1880–1961), profesor, arheolog, cercetător la Institutul de Istorie și 
Arheologie din Cluj în perioada interbelică.
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129.
1927, octombrie 28, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian referitoare la o fotografie.

Comisiunea Monumentelor Istorice  Cluj, 28.X.1927
Secţia regională pentru Transilvania
Cluj
Str. Gen[eral] Gherescu, nr. 2

Mult Stimate Domnule Marţian,

Vă înapoiez fotografia cu rugămintea să binevoiţi a Vă semna numele pe 
ea (în faţă, peste piept) și a mi‑o retrimite apoi.

Cu multă stimă,
C[onstantin] Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 21. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 142.

130.
1927, octombrie 30, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian referitoare la o somaţie pentru trimiterea unor documente adresată 
domnului Vasicek.

Mult Stimate Dle Marţian,

Vă rog foarte mult să trimiteţi dlui Vasicek15 somaţia alăturată, care mi‑a 
sosit îndărăt, ca „necunoscut”.

E în Rodna? Nu‑i cunosc adresa.
De cele ce‑mi scrieţi în ultima Dvs. scrisoare, am eu de grijă.
Cu perfectă stimă, al D‑voastră devotisimus16,

C[onstantin] Daicoviciu
30.X.1927

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 22. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 142.

15 Inginer la minele din Rodna.
16 Traducere din limba latină: „Prea devotat”.
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131.
1927, noiembrie 7, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian referitoare la anularea somaţiei de trimitere a unor documente adre‑
sată domnului Vasicek.

Stimate Domnule Marţian,

Vă rog mult să anunţaţi dl. ing[iner] Vasicek că am dat peste actele jus‑
tificative ale D‑sale și să considere somaţia ca „neexistentă” [subliniere în 
text, n.n.], Mihali le‑a fost pus în alt [subliniere în text, n.n.] dosar decât cel 
al actelor justificative și, de aici, a fost somaţia pentru a le înainta. Îi cerem 
scuze, dar așa‑i când după 2 ani iei lucrul în seamă.

Cu mulţumiri,
Al D‑voastră devotat, 

Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, colecţia Șotropa 
Virgil, dosar 19, fila 23. Publicată de Corneliu Gaiu, Patrimoniul transilvănean 
în corespondenţa lui Iulian Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 142.

132.
1927, noiembrie 22, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian prin care îl invită să participe la ședinţa „Comisiunii Monumentelor 
Istorice”.

Comisiunea Monumentelor Istorice  Cluj, 22.XI.1927
Secţia regională pentru Transilvania
Cluj
Str. Gen[eral] Gherescu, nr. 2

Mult Stimate Domnule Marţian,

Vă rog a participa la ședinţa Comisiunii ce va avea loc luni, 28 l.c., la ora 
11, în localul Institutului de Arheologie. Mă folosesc de acest prilej spre a Vă 
asigura din nou de profunda stimă ce V‑o păstrez.

C[onstantin] Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 25. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 143.
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133.
1927, decembrie 9, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian prin care îi comunică informaţii referitoare la activitatea „Comisiunii 
Monumentelor Istorice”.

Comisiunea Monumentelor Istorice  Cluj, 9.XII.1927
Secţia regională pentru Transilvania
Cluj
Str. Gen[eral] Gherescu, nr. 2.

Mult Stimate Domnule Marţian,

Mă grăbesc să Vă răspund la cele ce mă întrebaţi în scrisoarea Dv. de la 7 
l.c.

1. Am trimis deja de mult banii la Vermiș, ei personal, primindu‑i de la 
dl. ministru Lapedatu. Le‑am scris că din greutăţi administrative banii nu 
au putut fi trimiși de Dv. în ianuarie, ci abia acum i‑am putut trimite direct. 
Vermișenii au și primit banii!

2. Anuarul Inst[itutului] de Ist[orie] Naţ[ională] se tipărește, când va 
apare, nu se știe.

3. Azi am trimis [subliniere în text, n.n.] exemplarul din lucrarea Dv. dlui 
primar al comunei Bologa17.

4. Ne‑a sosit vestea morţii lui Csaki. D‑zeu să‑l ierte. De plănuita exhuma‑
ţie de la Cârţa tot Dv. mi‑aţi scris. Dl. ministru, pe care l‑am întrebat, nu știe 
nimic de toată treaba.

Dorttleff ne‑a trimis stampele originale, dar numai 10. Restul unde e până 
la 40? Aștept să ne întâlnim aici în Cluj să descurcăm chestiunile.

Primiţi, Vă rog, expresia sentimentelor mele de adâncă stimă,

C[onstantin] Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 24. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 143.

17 Bologa, localitate în judeţul Cluj.
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134.
1929, martie 18, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian referitoare la publicarea unei lucrări.

Universitatea Regele Ferdinand I
Institutul de Studii Clasice
Cluj, str. General Gherescu, 2.

Stimate Domnule Marţian,

Dl. președinte Lapedatu mi‑a dat acea „descriere” a Ardealului (în 
latinește) pe care Dv. în 1923 i‑aţi dat‑o. D‑sa vrea ca să fie publicată în 
Anuarul Comisiei. Vă cer voie ca s‑o public eu. Aș avea nevoie de original. E la 
D‑voastră? Sunt unele lucruri care cer o neapărată confruntare cu originalul. 
Dacă sunteţi bun să mi‑o trimiteţi cât mai în grabă, căci am și început tipări‑
rea Anuarului.

Cu cele mai adevărate sentimente de stimă,
Cluj, 18.III.1929,  C[onstantin] Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 26. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 143.

135.
1929, aprilie 1, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către 
Iulian Marţian referitoare la originalul unei lucrări aflate în posesia lui Alexandru I. 
Lapedatu.

Stimate Domnule Marţian,

Mă grăbesc să Vă răspund că originalul după care eu am făcut îndreptările 
și întregirile trebuie să fie la dl. prof[esor] Lapedatu. Îl voi cere, deși nu cred 
că mai am nevoie de el.

Vă aflaţi mai bine acum?
Cu mulţumiri și deosebite salutări,

C[onstantin] Daicoviciu
1.IV.1929.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 27.
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Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian Marţian (18 martie 
1929), sursa SJANBN, colecţia Şotropa Virgil, dosar 19, fila 26.
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136.
1929, mai 24, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu către Iulian 
Marţian referitoare la trimiterea unor extrase ale unui studiu despre emblemele 
Ardealului.

Stimate Dle Marţian,

Mă grăbesc să Vă răspund la o întrebare mai veche a Dv., că studiul despre 
Emblemele Ardealului a apărut deja și s‑au făcut și extrase. Voi ruga pe dl. asis‑
tent de la Istoria Naţională să Vă trimită câteva.

Cu deosebită stimă,
Cluj, 24.V.1929  C[onstantin] Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 18. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 144.

137.
1932, ianuarie 14, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Constantin Daicoviciu 
către Iulian Marţian referitoare la publicarea unui articol în „Anuarul Comisiunii 
Monumentelor Istorice”.

14.I.1932
Stimate Domnule Marţian,

Azi am dat la tipar pentru „Anuarul Comisiunii M[onumentelor] 
Ist[orice]” pe anul 1930–31, articolul „Paladiul din Turda”. Sper că Veţi aproba 
acest lucru și vă întreb dacă voiţi să aveţi vreo corectură. Eu în orice caz fac 
corecturile după manuscrisul Dv. Scrieţi‑mi, vă rog, dacă doriţi și extrase și 
anume, câte?

Cu cele mai respectuoase salutări, al Dv., 
C[onstantin] Daicoviciu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 19, fila 28. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 144.
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Nicolae Drăganu – Iulian Marţian

138.
1920, decembrie 20, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iulian 
Marţian referitoare la lucrarea „Repertoriu arheologic pentru Ardeal”.

Mult stimate Dle maior,

Am primit „Repertoriul” și Vă mulţămesc foarte mult pentru el. Am atras 
asupra lui atenţia Dlui Lăpădat18 și Bogrea. Dl. Lăpădat mi‑a spus că i l‑aţi 
trimis și lui. Cu o ocazie o să i‑l arăt și Dlui Teodorescu. „Specialiștii” noștri 
sunt mult mai drepţi decât cei de la București și au primit lucrarea cât se 
poate de bine.

Dorindu‑Vă multă sănătate și Sărbători fericite rămân al D‑voastre,
Cluj, 20.XII.1920

Cu deosebită stimă, N[icolae] Drăganu.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 12, fila 4. Publicată de Ion Rusu‑

Sărăţeanu, Ioan Mureșan, Din corespondenţa știinţifică a 
lui Iulian Marţian (Continuare din numărul precedent), în 

„Arhiva Someșană”, Năsăud, II, 1974, pp. 162–163.

139.
1921, martie 22, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iulian 
Marţian referitoare la trimiterea unor cărţi.

Mult Stimate Dle maior,

Când veţi binevoi să‑mi trimiteţi cărţile pe care mi le puneaţi în vedere în 
zilele trecute – ori poate chiar și mai curând – Vă rog binevoiţi a‑mi trimite 
și o Floarea darurilor pe care o aveaţi și care mi se pare că era scrisă în Feldru.

Aș cerceta data când s‑a scris, căci nu e exclus să fie o lucrare a Dascălului 
Toader [subliniere în text, n.n.] care, cerut prin dregătoriile din Bistriţa, de 
boierul moldovean Pătrașcu Ciogolea a scris la 1639 un foarte frumos Cuvânt 
de înmormântare, pe care l‑a studiat Pârvan19 în „Conv[orbiri] Lit[erare], 
a[nul] XXXVIII.

18 Formă alterată pentru Lapedatu.
19 Vasile Pârvan (1882–1927), istoric, arheolog, epigrafist. Profesor la catedra de istorie veche, 
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În acest caz cartea ar fi de deosebită importanţă și prin vechime, și prin 
locul unde s‑a făcut.

Primiţi, Dle maior, asigurarea deosebitei mele stime și mulţumită.

Cluj, 22.III.1921,  N[icolae] Drăganu.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 12, filele 5–6. Publicată de Ion 

Rusu‑Sărăţeanu, Ioan Mureșan, Din corespondenţa știinţifică 
a lui Iulian Marţian (Continuare din numărul precedent), 

în „Arhiva Someșană”, Năsăud, II, 1974, p. 163.

140.
1922, mai 2, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iulian 
Marţian referitoare la returnarea unor cărţi, manuscrise și publicarea unor studii.

Mult Stimate Domnule maior,

Ieri m‑am întâlnit cu colegul Ghiţă, care îmi spune că sunteţi cam supărat 
pe mine din pricina că încă nu V‑am returnat cărţile împrumutate.

La mine, afară de Pravila manuscrisă și Floarea darurilor din Feldru, pre‑
cum și de tabloul numelor de localităţi din Ardeal, sunt numai Moletvnice. 
Acum, Vă rog să mă credeţi că de aceste Moletvnice am avut până acum abso‑
lută nevoie pentru a putea termina studiul fragmentului de Moletvnic pe care 
mi l‑aţi dat spre studiere. Săptămâna aceasta l‑am terminat, rămânând ca 
să întregesc în cursul a trei‑patru zile indicele și să‑l prezint înainte de 10 
mai dlui Pușcariu pentru a‑l tipări în „Daco‑Romania”. Va purta titlul de Un 
fragment din cel mai vechi moletvnic românesc. Deoarece nu e „codice”, căci nu 
cuprinde texte variate, nu se poate numi „Codicele Marţian II”, cum aţi fi 
dorit. Firește însă, meritul descoperitorului și proprietarului va fi semnalat 
la locul său, cu toate acestea, cum se cuvine. Lucrarea va cuprinde poate ceva 
mai bine de 4 coale de tipar și nădăjduiesc că nu se va putea scrie istorie de 
literatură românească de azi înainte fără să fie pomenită.

Acum, când studiul e terminat, Vă pot restitui toate Moletvnicele, împre‑
ună cu cel de la 1749, care îndeosebi mi‑a făcut mari servicii, mulţumindu‑Vă 
din inimă pentru ele. După cele expuse mai sus cred că veţi vedea că nu aveţi 
motiv de supărare. O lucrare făcută serios înaintează încet și cere mult timp, 
mai ales când ești ocupat și în altă direcţie, ca pregătirea cursurilor, colabora‑
rea la Dicţionarul Academiei etc.
epigrafie și antichităţi greco‑romane la Universitatea din București și la catedra de istoria 
antică a Universităţii din Cluj (1919), director al Muzeului Naţional de Antichităţi.
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Pentru celelalte trei cărţi sau manuscrise amintite însă n‑am avut timpul 
necesar să fie ceva cu ele. Pravila necesitează o călătorie la București, pentru 
a o compara cu Șapte taine și alta la Blaj, pentru a face același lucru cu Pravila 
lui Eustratie de la 1632.

Toate acestea se cere, afară de timp, și bani de cheltuit și n‑am avut niciuna, 
nici alta. Afară de aceea, Seni a scris despre ea în „Transilvania”, atâta cât să 
îngreuneze publicarea altui studiu complet, fără a‑l da însuși.

Relativ la Floarea Darurilor mă gândeam s‑o intercalez în un studiu despre 
limba din Valea Someșului, utilizând‑o pentru trecut împreună cu Cuvântul 
lui Toader Dascălul din Feldru de la 1639, publicat de Pârvan în „Conv[orbiri] 
Lit[erare]”. Și cu alte cărţi vechi de pe valea noastră, ce s‑ar mai găsi.

Dar și aceasta cere cercetări îndelungate pe care acum încă nu am putinţa 
să le fac în felul acesta, deși numai așa s‑ar evidenţia în adevăr importanţa 
textului. O scurtă notiţă descriptivă despre el aș fi putut face oricând, dar 
rămâne o notiţă fără importanţă.

De toponimie ne‑am ocupat întreg semestrul acesta la seminarul de 
limba română, pentru care am utilizat personal tabloul D‑voastră, fără să am 
putinţa să mi‑l copii. Cum ne apropiem de sfârșitul anului, nu mai am nevoie 
de el. Mi‑a făcut însă frumoase servicii în privinţa sufixelor din unele topice.

Acestea sunt motivele care m‑au îndemnat să reţin aceste din urmă cărţi 
sau manuscrise. Vă rog să mă iertaţi dacă am abuzat de bunăvoinţa D‑voastră. 
Vi le pun la dispoziţie oricând voi găsi un om de încredere, prin care Vi le‑aș 
putea trimite. Dacă puteţi aștepta până în iunie, când plec la examene de 
maturitate pe valea noastră, Vi le aduc personal.

Singurul manuscris pe care Vă rog să mi‑l mai lăsaţi este fragmentul din 
vechiul Moletvnic. Aceasta, numai până se va termina tipărirea studiului, căci 
trebuie să facă de pe el și facsimile.

Paraclisul, Gromovnicul etc. de la 1639 a apărut în întregime. E peste 7 coale 
de tipar. Dar încă nu s‑a broșat ca să vă pot trimite un exemplar. 

În „Romania” de la Paris, 1921, a apărut o foarte elogioasă dare de seamă 
despre Codicele Teodorescu și Marţian, despre care, în contrast cu dnii de la 
Iași, constată că este „o publicaţiune foarte preţioasă și conștiincioasă”, care 
se rapoartă la lucruri foarte complexe dintre care pentru unele eu am propus 
mai întâi o soluţie. Darea de seamă e scrisă de A[lexandru] Rosetti20, pe care 
D‑ta îl cunoști personal ca un om serios și de treabă. El își exprimă nerăbda‑
rea să vadă publicat și fragmentul de Moletvnic, pe care‑l semnalam într‑o 
notiţă și al cărui studiu acum, har Domnului, l‑am terminat.

Darea de seamă a lui Rosetti o să V‑o aduc s‑o citiţi, să vedeţi și cum 
20 Alexandru Rosetti (1895–1990), lingvist, filolog, editor, pedagog, istoric al limbii române, 
profesor la Facultatea de Litere și Filosofie din București (1932), membru titular al Academiei 
Române (1948).
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judecă oamenii cu mintea clară și nepreocupată de dușmănii personale. 
Altfel răspunsul meu pentru dnii din Iași încă se va tipări în luna aceasta. 
A întârziat din pricină că Lapedatu, care e liberal, a fost ocupat un timp cu 
alegerile, acum e la Guvern. Și e păcat, căci se obrăznicesc. Dar, și mai târziu, 
totuși o să‑și facă datoria de a arăta, afară de rea voinţă, și ignoranţa dlor de 
la Iași.

Nădăjduiesc, în sfârșit, că nu V‑a supărat articolul despre „Ardeal” pe 
care l‑am scris cu cea mai bună intenţie, crezând că fac un serviciu știinţei și 
satisfac dorinţei D‑voastre de a se pronunţa filologii.

De încheiere îmi iau voie să Vă comunic o interesantă etimologie arheolo‑
gică, ce am găsit: Păguior și Vârful Păguiorului, unde se găsea un castel lângă 
Porolissum, este derivatul păguin = sufix or<paguleus (< pagus = sat, c. fila vătu-
ior, făguiu, făguior, făguieriu), numit așa în contrast cu orașul din apropiere.

Rugându‑Vă din nou să mă iertaţi pentru supărarea ce V‑am pricinuit cu 
întârzierea motivată, prin împrejurările arătate mai sus, precum și asigu‑
rându‑Vă de recunoștinţa și stima ce Vă păstrez, rămân al D‑voastră devotat,

Cluj, 2 mai 1922,  Dr. N[icolae] Drăganu.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 12, filele 8–11. Publicată de Ion 

Rusu‑Sărăţeanu, Ioan Mureșan, Din corespondenţa știinţifică 
a lui Iulian Marţian (Continuare din numărul precedent), în 

„Arhiva Someșană”, Năsăud, II, 1974, pp. 163–166.

141.
1922, mai 6, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iulian 
Marţian referitoare la returnarea unor cărţi și invitaţia de a studia un manuscris. 

Mult Stimate Domnule maior,

Tocmai rugasem pe Vasilica, care a venit la Cluj, să Vă ducă la Năsăud căr‑
ţile, le și împachetasem când am primit scrisoarea D‑voastră. Singura carte 
pe care am reţinut‑o e fragmentul de Moletvnic, până se va tipări studiul și se 
va face clișeul.

Vă rog apoi din nou să mă iertaţi pentru întârziere. Din parte‑mi nu este și 
nu va fi nicio supărare și Vă voi fi totdeauna foarte recunoscător și mulţumi‑
tor pentru tot ce aţi binevoit a‑mi da. Ghiţă n‑a făcut nimic rău comunicându‑
mi dorinţa D‑voastră de a Vă revedea cărţile. De aceea nici pe el nu trebuie să 
Vă supăraţi.

Mă bucur mult de noua descoperire a D‑voastră. Tocmai astăzi m‑a avizat 
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apoi despre Codicele de la Lăpuș și colegul Ștefan Scridon21, întrebându‑mă 
dacă aș vrea să‑l studiez. I‑am răspuns afirmativ, deoarece din cele scrise de 
D‑voastră văd că lucrarea pare să fie foarte interesantă. Chiar și din punctul 
de vedere al limbii poate să aducă contribuţii noi, cuprinzând texte necunos‑
cute până acum. L‑am rugat deci să mi‑o trimită ocazional și Vă rog și pe 
D‑voastră să‑l îndemnaţi la vreme în acest scop. Peste vară aș începe să‑l stu‑
diez, fiind mai liber. Al D‑voastră o să‑l văd când voi veni la Năsăud22.

Fratelui Ștefan Scridon îi sunt deosebit de recunoscător că s‑a gândit la 
mine mai întâi, ca la fost coleg și prieten în Năsăud, să mi‑o ofere spre studiu.

Mulţămindu‑Vă din nou, rămân al D‑voastră,
Cluj, la 6 mai 1922,

Cu deosebită stimă, N[icolae] Drăganu.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 12, filele 12–13. Publicată de Ion 
Rusu‑Sărăţeanu, Ioan Mureșan, Din corespondenţa știinţifică 

a lui Iulian Marţian (Continuare din numărul precedent), în 
„Arhiva Someșană”, Năsăud, II, 1974, pp. 166–167.

142.
1924, septembrie 29, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către 
Iulian Marţian referitoare la returnarea unor manuscrise.

Cluj, 29 sept[embrie] 1924

Mult Stimate Domnule maior,

Primind scrisoarea D‑voastră, mă grăbesc să Vă trimit manuscrisele pri‑
mite, mulţămindu‑Vă din inimă. Îmi aduc aminte că mi‑aţi fost dat odată și 
învăţăturile lui Panaghiot filosoful. Revizuindu‑mi tocmai acum toate cărţile, 
am găsit că nu e la mine. Vă rog să controlaţi și la D‑voastră. Cred că Vi le‑am 
dat îndărăt.

V‑am retrimis și manuscrisul cu Catehismul luteran, pe care am început 
să‑l studiez, fără să apuc să mi‑l copiez (am numai descrierea). Dacă nu aţi 
21 Ștefan Scridon (1877–1933). S‑a născut la 17 octombrie 1877 în Feldru. Studii liceale 
la Năsăud și universitare la Facultatea de Litere de la Universităţile din Cluj și Budapesta. 
Profesor la Liceul grăniceresc din Năsăud, din anul 1901, membru al Comitetului fondurilor 
grănicerești și al ASTRA – Despărţământul Năsăud. Prefect al judeţului Năsăud (11 mai 1931–
21 martie 1933). A decedat în 1 aprilie 1933, la Cluj. 
22 Referitor la „Paraclis” etc. acum nu mai am putinţa să adaug nimic, căci lucrarea a apărut. 
Relativ la „Chicera” însă, pot să scriu în „Daco‑Romania”. [notă Nicolae Drăganu].
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mai avea trebuinţă de el, poate mi‑l veţi retrimite odată, ca să‑mi pot termina 
studiul. Toată vara n‑am putut lucra nimic și acum, peste două ori trei zile, 
intru în clinică pentru operaţie.

Salutându‑Vă călduros și mulţămindu‑Vă încă odată, rămân al D‑voastră 
devotat,

N[icolae] Drăganu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 12, fila 7.

Alexandru Ferenczi – Iulian Marţian

143.
1921, aprilie 23, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Ferenczi către Iulian 
Marţian prin care îl roagă să îi trimită un exemplar din lucrarea „Repertoriu arheolo‑
gic pentru Ardeal” și îi adresează invitaţia de a‑l vizita la Cluj.

Preamărite domn! Vă rog frumos să îmi trimiteţi, dacă este posibil, un 
exemplar din al dumneavoastră Repertoriu Arheologic. Vă rog, de asemenea, 
să îmi aduceţi la cunoștinţă când binevoiţi să faceţi o vizită la institutul 
nostru, pentru că îmi doresc să aflu mai multe despre situl din zona Dealul 
Grădiște din Muncel, menţionat și în Repertoriu, întrucât mă ocup momen‑
tan de topografierea urmelor dacice și romane din zona cuprinsă între râurile 
Sebeș, Mureș și Straja și vreau să fac o muncă cât mai bună, pentru care aș 
avea nevoie de câteva clarificări din partea dumneavoastră.

Cerându‑mi scuze pentru deranj, vă mulţumesc din suflet pentru amabi‑
litate,

Alexandru Ferenczi23,
preparator al Inst[itutului] de arh[ivistică] și num[ismatică]

Universitatea Centrală

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Marţian Iulian, dosar 177/1, filele 1–5. Publicate de 

Corneliu Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui 
Iulian Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 145–147.

23 Traducerea corespondenţei dintre Alexandru Ferenczi și Iulian Marţian, din limba 
maghiară în limba română, a fost realizată de către dr. Nicoleta Hegedűs.
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144.
1922, aprilie 8, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Ferenczi către Iulian 
Marţian referitoare la publicarea unui studiu și a unei recenzii (anexe la scrisoare).

Cluj, 8 aprilie 1922

Stimate domnule maior! Având în vedere că am finalizat în sfârșit una din‑
tre lucrările mele și că după sărbătorile pascale voi pleca probabil pentru 2–3 
săptămâni în zona Sarmisegethusei în prospecţie de teren, la cererea muze‑
ului din Deva, și că, de altfel, în curând începe sezonul muncilor de exterior, 
am decis să fac o curăţenie mare în sertarele biroului și în cutii. Spre marea 
mea surprindere, am găsit într‑una dintre cutii o scrisoare adresată dumnea‑
voastră, prin care voiam să vă trimit la Karlsbad24 manuscrisul celor două 
articole despre care am discutat anul trecut! Chiar nu știu cum s‑a întâmplat, 
dar se pare că în vâltoarea pregătirilor pentru excursia din vară, în loc să duc 
scrisoarea la poștă, am așezat‑o cumva în acea cutie, cu manuscrise cu tot.

Eu eram ferm convins că v‑am trimis manuscrisele, domnule maior, și 
trebuie să mărturisesc că m‑am necăjit foarte tare pentru că nu aţi pome‑
nit niciodată nimic despre ele, deși discutaserăm în prealabil despre scrierea 
lor. Dar acum îmi dau seama că eu sunt de vină, că v‑am acuzat pe nedrept, 
de aceea îmi cer iertare pentru jignirea și acuzele săvârșite în gând. Trimit 
acum anexate cele două manuscrise cu pricina, în speranţa că încă vă menţi‑
neţi promisiunea de vara trecută și vă rog frumos să traduceţi articolele. Eu 
aș vrea să le dau la revista „Transilvania” sau la „Revista istorică”. În orice 
caz, apelez la sfatul și la sprijinul dumneavoastră în privinţa locului publică‑
rii, eu îmi doresc doar ca ele să apară într‑o revistă de specialitate, mai ales 
recenzia. Numele dumneavoastră, domnule maior, este unul cunoscut și de 
la dumneavoastră vor fi mai bine primite decât de la mine, un scriitor încă 
total necunoscut în literatura de specialitate românească. Vă rog doar să îmi 
aduceţi la cunoștinţă unde vor fi publicate și să comandaţi de la redacţie, în 
contul meu, tipărirea a 25–30 de exemplare separate, dintre care să răspân‑
desc ici‑colo câteva.

Dacă încă mai sunteţi interesat, vă înștiinţez că în sfârșit am reușit să 
obţin extrasul pe care mi l‑aţi cerut încă de iarna trecută.

Vă mulţumesc pentru ajutor și rămân al dumneavoastră credincios,

Ferenczi Sándor

24 Karlsbad, azi Karlovy Vary, oraș‑staţiune balneară, vestit pentru proprietăţile curative ale 
apelor minerale, situat în nord‑vestul Cehiei, la poalele Munţilor Metaliferi.
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Anexa 1 [numerotarea ed.]
1921, iunie, <sine dato> 

Antichităţi din regiunea Năsăudului

În urmă cu câteva săptămâni, domnul maior pensionat Iulian Marţian, 
fost deputat, m‑a invitat la dânsul în Năsăud pentru a vedea câteva rămășiţe 
descoperite de el în zona Năsăudului. Am fost încântat să dau curs invitaţiei 
și pot să mărturisesc cu sinceritate că nu am fost dezamăgit de ospitalitatea 
dumnealui, atât drumul cât și cele văzute vor rămâne pentru mine de neui‑
tat. Am admirat în primul rând biblioteca sa frumoasă și valoroasă, colecţia 
de medalii și de antichităţi, apoi am văzut un sit neolitic din Năsăud. Există 
niște piese foarte frumoase în colecţiile sale, multe dintre ele ar putea con‑
stitui comoară de preţ pentru orice muzeu. Dar acum nu voi vorbi despre ele, 
întrucât ar necesita o analiză arheologică detaliată.

Există însă între Năsăud și Bistriţa o localitate numită Dumitra, iar în 
hotarul acesteia se înalţă impozant un vârf de munte numit de localnici „Alte 
Burg”, unde domnul Marţian a descoperit rămășiţele unei cetăţi „uriașe”, 
ce cu mulţi ani în urmă era de o întindere remarcabilă. Aceste dimensiuni 
„uriașe” sunt sugerate și de celălalt nume al vârfului de munte, „Riesenburg”, 
precum și de tradiţia populară potrivit căreia cetatea ar fi fost construită de 
uriași, dar aceste detalii arată, de asemenea, că actualii locuitori ai satului nu 
mai au nicio legătură cu cetatea, că această cetate era deja nelocuită, părăsită, 
distrusă atunci când s‑au stabilit aici strămoșii locuitorilor sași. 

Vârful conic, în aparenţă de origine vulcanică, se ridică la aproximativ 
o oră de mers pe jos spre est de comuna Dumitra. Nu demult era acoperit 
de o pădure bătrână de stejari, care azi este înlocuită de o pădure tânără, de 
arbuști, care îngreunează orientarea, dar oferă și încântare drumeţului prin 
nenumăratele lăcrămioare ce se întind pe coasta muntelui. Dinspre vest, 
coasta este abruptă pe o porţiune lungă și din această cauză greu de escala‑
dat. Numai dinspre est se leagă printr‑o șa de lanţul muntos învecinat. Din 
această direcţie trebuia să fi venit drumul șerpuitor, de lăţimea unei căruţe, ce 
ducea spre cetate și care s‑a păstrat în multe locuri până astăzi. După câteva 
curbe, drumul se pierde în vârful netezit artificial, în mulţimea de ruine.

Zidul cetăţii are o formă aproape eliptică, elipsă cu axa longitudinală spre 
nord‑sud și cu suprafaţa de 200 de metri. În 1914, domnul Marţian a cură‑
ţat până la un punct bastionul nordic, sub ruinele căruia se termină aminti‑
tul drum vechi, dar de atunci s‑a umplut din nou aproape de tot cu rămășiţe 
căzute între timp. În ciuda acestei descompuneri, încă se poate vedea clar și 
exact că în timp ce zidul cetăţii este o construcţie groasă de 2,20 m, zidul bas‑
tionului de 7,5 X 10,5 metri, în formă pătrată, este mai gros, de 2,40 metri, din 
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care cauză interiorul acestuia nu depășește 5X5,5 metri. Locul intrării din‑
spre exterior nu se vede, însă se distinge bine intrarea interioară, întrucât din 
bastion un pasaj foarte îngust, la început de 1,20, mai apoi de doar 1 metru 
lăţime conduce în curtea interioară a cetăţii, unde ruinele se întind în canti‑
tate uriașă, din păcate fără să fie într‑o formă sau într‑o stare care să permită 
elaborarea unei opinii hotărâte despre menirea lor. Doar în apropierea sus‑
numitului bastion există o adunătură mai mare de ruine în formă de cerc, 
care sugerează o clădire mai mare, de sine‑stătătoare (un fel de donjon?), în 
mijloc cu o groapă mare, căci identificarea celorlalte clădiri a fost îngreunată 
și de numeroasele gropi săpate din setea de nestăvilit a vânătorilor de comori. 

Dar în partea de sud se distinge clar ruina a încă unui bastion, asemănător 
celui descris mai sus, ambele fiind apărate pe lângă zidul cetăţii și de un șanţ 
exterior paralel cu zidul, păstrat destul de bine. Este de remarcat că nici un 
obiect de uz cotidian nu a ieșit la iveală, nici când mă aflam acolo, nici când 
s‑a curăţat bastionul din nord. Degeaba am cutreierat cetatea dintr‑un capăt 
în altul, nu am găsit nici măcar o bucată de ceramică, darămite altceva ce ar 
fi putut indica vechimea cetăţii, deși la curăţirea bastionului nordic s‑a săpat 
până la o adâncime de 11 metri, fără să se găsească altceva în afara zidului și a 
bucăţilor prăbușite sau să se atingă stratul iniţial. Numai acel pădurar – vână‑
tor de comori care i‑a arătat domnului Marţian locul cetăţii susţine că în tim‑
pul săpăturilor făcute în căutare de comori s‑ar fi găsit niște piese ceramice 
de culoare „maronie”. Este interesant la această cetate și că deși acoperișul 
este ușor de atins dinspre partea estică, de pe șaua ce face legătura cu muntele 
vecin, ea fiind mai puţin abruptă și mai scurtă, totuși nu această parte a fost 
întărită, dimpotrivă cele două bastioane se găsesc pe partea opusă, vestică, 
la fel și șanţul circular ce le apără, cu toate că această parte, din cauza pantei 
foarte abrupte, este oricum greu accesibilă. Însă este adevărat că de aici se 
poate vedea până departe, se deschide priveliștea spre toată valea Dumitrei...

Ce interesant este destinul! Cândva acest loc a fost reședinţa unor stă‑
pâni puternici, a colcăit de viaţă, probabil până departe i se știa de frică, iar 
acum este doar o ruină, o adunătură de rămășiţe, vizitat numai de vânătorii 
de comori și de câte un mistreţ și nimeni nu se mai teme de el, fetele îndrăz‑
nesc să iasă neînsoţite să culeagă lăcrămioare, a uitat toată lumea, până și 
legendele, cui i‑a aparţinut și când a existat.

Din păcate nu mai putem răspunde la aceste întrebări. Este însă un fapt 
că deși metoda de ridicare a acestor ziduri se regăsește până astăzi în acea 
zonă în construcţia gardurilor, această metodă de asamblare și construire 
nu este din epoca mai modernă, nici din cea medievală, chiar dacă planul 
de construcţie ar corespunde eventual acestor epoci. Afirmaţia este întărită 
și de faptul că în arhiva din apropiata Bistriţa nu s‑a păstrat nimic despre 
această cetate, nici locuitorii din zonă nu știu decât că ea a fost construită 



264 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

de uriași. Dacă cetatea ar fi existat în epocile menţionate, cu siguranţă ar fi 
rămas urme ale existenţei sale în arhivele cu grijă păstrate ale sașilor sau în 
legendele populare. În acest caz însă nu există nicio pistă de urmat. Nu în 
aceste epoci trebuie să îi căutăm originile, cetatea este mai veche de atât. Însă 
nu este romană, pentru că sistemul de amplasare și de construire nu cores‑
punde, de altfel locul unde se află cădea în afara zonei ocupate de romani. Nu 
este însă nicio cetate dacică, cel puţin nu după cunoștinţele noastre actuale, 
pentru că nu corespunde cu modul de construire al cetăţilor cert dacice (sis‑
temul de fortificaţii din munţii Orăștie‑Sebeș). Nu putem însă să coborâm 
și mai mult în timp. În străinătate există cetăţi bine studiate, care datează 
din perioade mult mai vechi, însă în Ardeal, deși avem foarte multe ruine, nu 
s‑a realizat încă nicio cercetare profesională în domeniu, din această cauză 
lipsește materialul de referinţă și nu îndrăznim să coborâm în timpuri și mai 
vechi, ci dimpotrivă ne concentrăm pe perioadele mai recente, în speranţa că 
vom reuși să o plasăm aici sau cel puţin să identificăm acele indicii care să ne 
ajute să o datăm măcar cu aproximaţie.

Mai ţineţi minte, iubiţii mei cititori, că scriitorii care au descris campa‑
nia militară a lui Traian susţineau că după încheierea războiului, dacii care 
nu au pierit pe câmpul de luptă și care nu au căzut în prizonierat au părăsit 
Dacia și s‑au stabilit dincolo de graniţele provinciei, ca daci liberi. După cum 
știm din alte surse, ei reprezentau o ameninţare pentru provincia romană 
Dacia. Stimaţi cititori, dacă luaţi în considerare și că în Munţii Harghitei, în 
afara teritoriului ocupat de romani, și pe linia paralelă cu taberele romane din 
Breţcu – Comolău – Heviz‑Odorheiu Secuiesc – Enlaca – Șovard – Călugăreni 
– Gurghiu – Brâncovenești – Orheiu Bistriţei – Beclean se situează această 
cetate și multe altele asemănătoare ei, imediat se naște presupunerea că ea 
aparţinea (alături de celelalte) dacilor liberi. 

Această ipoteză este întărită și de faptul că cetatea noastră nu a fost forti‑
ficată dinspre partea vulnerabilă, ci dimpotrivă, dinspre cea care nu prea mai 
avea nevoie de întăriri, dar se găsea înspre graniţa cu romanii! Dar ajunge 
cu ipotezele, să stabilim doar că cetatea nu aparţine maghiarilor sau sașilor 
din epoca medievală sau din cea modernă timpurie, nu este nici din perioada 
romană, sau din perioada de înflorire a civilizaţiei dacice, pentru că diferă de 
acelea. Este la fel de adevărat că cetatea aparţine unui popor care locuia, în 
cea mai mare parte, înspre creasta Carpaţilor, până spre râul Sajó25, un popor 
care era de munte și nu de câmpie, un popor care deţinea propria tehnică 
evoluată de ridicare de cetăţi. 

Date fiind cunoștinţele noastre actuale, nu putem face o identificare mai 
precisă, deoarece în afara perioadelor clar excluse, poate să fie o cetate și mai 

25 Râul Șieu.
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veche, întrucât există și cetăţi din timpuri mai vechi, dar poate să fie și mai 
nouă, să nu uităm că Anonymus menţionează în „Cronica maghiarilor” ceta‑
tea principelui vlah Gelou din Gilău; nu cunoaștem tehnica de construire a 
acestor cetăţi în Ardeal și nu este imposibil ca cetatea noastră să se dove‑
dească a fi tocmai din acele vremuri. Dar răspunsul îl vom găsi numai în urma 
unor săpături profesioniste, știinţifice, care depind de Comisia Naţională a 
Monumentelor Istorice și prin aceste rânduri aducem în atenţia Comisiei 
importanţa cercetării sistematice, profesioniste a cetăţii aflate în discuţie și a 
altora similare, cercetări prin care s‑ar compesa pe de o parte neglijenţa dece‑
niilor trecute, pe de altă parte s‑ar clarifica multe întrebări de interes istoric și 
naţional, ceea ce este o speranţă și o datorie deloc condamnabilă.

Nu vorbesc despre șanţul circular ce se găsește tot în hotarul Dumitrei, 
pe alt munte aflat în apropierea celui avut în discuţie, o eventuală legătură 
între ele s‑ar putea stabili numai în urma săpăturilor. Nu vorbesc nici despre 
biserica luterană din Dumitra, nici despre frumosul cap de coloană roman și 
frumosul trunchi rămase din biserica fostei mănăstiri, deși nu se prea găsesc 
în întregul Ardeal două piese atât de frumoase. Dar voi vorbi despre preţiosul 
monument megalitic ce se găsește în hotarul comunei Prislop, în speranţa 
că arheologii perioadei preistorice nu se supără dacă îndrăznesc să numesc 
megalitic un monument mai recent. 

La vest de drumul naţional, după o urcare ușoară de 15–30 de minute, 
pe latura estică a unei vechi cariere de piatră, se găsește o suprafaţă netedă 
cu un diametru de aproximativ 50–60 de pași, în mijlocul căruia, pe partea 
estică a unei mici movile, se află o masă mare de piatră, ruptă în mai multe 
bucăţi. Lungimea sa este de aproape 6 metri, iar lăţimea depășește 3,5 metri. 
Mare păcat că s‑a spart, mare păcat că s‑au desprins fâșii tocmai dintr‑una 
dintre cele mai interesante zone de pe suprafaţa lespezii, întrucât pe lespede 
se găsește, într‑o redare rudimentară (liniile fiind trase prin scobituri cu 
o lăţime și o adâncime de 2–4 cm), forma unui dragon, capul și trupul său 
rupt în două fiind destul de ușor detectabile. Două adâncituri în forma unor 
canale se îndreaptă înspre cap, iar din interiorul suprafeţei de piatră înspre 
margini pornesc 5 adâncituri tip canal. Partea superioară și cea inferioară a 
lespezii sunt lucrate parcă în formă de loc de ședere (bancă), dacă nu cumva 
este vorba despre particularităţi originale ale lespezii.

Nu prea sunt cunoscute monumente megalitice din Ardeal, iar ceva asemă‑
nător nu s‑a descoperit încă. Este un loc foarte vechi de sacrificiu, altarul unei 
divinităţi demult uitate, care a supt poate timp îndelungat sângele fierbinte și 
roșu al sacrificaţilor, prin canalele conductoare, dar totul e de domeniul trecu‑
tului acum, și divinitatea, și victimele, nimeni nu mai este înfricoșat acum, păs‑
torul trece plictisit pe lângă altar, nimeni nu știe nimic despre zeu, cine a fost, 
ce a fost, când a fost? Nu putem răspunde nici la aceste întrebări decât după 
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cercetarea profesională, știinţifică a zonei. După cum spuneam, nimic asemă‑
nător nu mai este cunoscut în Ardeal și în lipsa materialului de referinţă nu 
putem să datăm obiectul. Dar pe baza unor monumente din străinătate, putem 
să presupunem că a fost un loc de sacrificiu. Altceva însă nu putem spune, doar 
să menţionăm temători că în imaginile de pe Columna lui Traian, pe steagul 
dacilor se găsea un dragon. E drept că acolo trupul dragonului doar se unduiește 
și nu este rupt, dar la fel de adevărat este și că potrivit cunoștinţelor noastre 
actuale, în Ardeal dragonul apare numai și numai pe monumentele dacice.

Cu asta încheiem mica noastră excursie. Am prezentat în linii mari două 
monumente foarte interesante din Ardeal, care ambele pot fi atribuite, pe baza 
observaţiilor de până acum, cu o mare probabilitate dacilor, și anume dacilor 
liberi, ce s‑au sustras de sub stăpânirea romană. Desigur, aceasta nu este o opinie 
definitivă, lucrurile pot fi elucidate doar în urma unor săpături profesioniste și 
atragem încă o dată atenţia Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice despre 
necesitatea și importanţa acestora, cu rugămintea de a include printre domeniile 
sale de interes și această parte până acum neglijată a arheologiei, întrucât tocmai 
în această ramură a arheologiei nu s‑au făcut nici un fel de cercetări până acum26.

Dragi cititori, permiteţi‑mi în cele din urmă să îi mulţumesc din suflet 
domnului maior Marţian că mi‑a dat posibilitatea de a atrage atenţia asupra 
acestor două monumente interesante și importante, rugându‑vă să nu tre‑
ceţi indiferenţi pe lângă asemenea ruine, să nu aruncaţi monedele, vasele și 
obiectele din fier, metal sau piatră găsite în timpul aratului sau al săpatului ci 
să notaţi cu exactitate locul și contextul în care au fost găsite și să le trimiteţi 
la Institutul de Numismatică și Arheologie al Universităţii din Cluj, pentru 
că dumneavoastră ca laici nu aveţi de unde să știţi câtă însemnătate poate 
să aibă uneori pentru istoria naţională o bucată neînsemnată de ceramică 
sau un fier vechi, și nu‑i așa că întregirea istoriei naţionale este una dintre 
îndatoririle stringente ale oricărui român adevărat? Să acţionaţi așadar în 
consecinţă și să preţuiţi monumentele trecutului, eu sper că așa veţi face!

Alexandru Ferenczi

26 Autorul acestor rânduri a fost la faţa locului în luna mai a anului 1921, iar articolul l‑a scris deja 
în iunie 1921, însă din cauza unei întâmplări nefericite abia acum a ajuns sub tipar. De la scrierea 
acestui articol, a apărut studiul domnului Marţian, intitulat „Urme din războaiele romanilor cu 
dacii” (Publicaţiile Comisiei Monumentelor Istorice. Secţiunea pentru Transilvania I), unde este pre‑
zentată cetatea de la Dumitra atât în descriere, cât și prin desen, pe pag. 28 și fig. 17. Între cele două 
descrieri există mai multe neconcordanţe, dar ele nu sunt însemnate. Cel mai important este că 
atunci când am fost împreună acolo, pe teren, am constatat că cele două bastioane de pe partea 
vestică sunt legate în exterior și printr‑un șanţ, iar domnul Marţian atribuie construirea cetăţii în 
mod clar dacilor liberi, în timp ce eu nu susţin asta cu deplină hotărâre. Deoarece nici unul dintre 
noi nu deţine suficiente dovezi pentru a putea lămuri definitiv problema, până ce se vor face săpă‑
turi la cetatea noastră, va trebui să încheiem un armistiţiu în această polemică [notă în text, n.n.].
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Anexa 2 [numerotarea ed.]

Marţian, Iulian: Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1920, Tipografia 
naţională George Matheiu, 8°, pag. 61. 

Au trecut deja aproximativ doi ani de când a apărut și ediţia în limba 
română, adăugită, a repertoriului publicat de autorul nostru iniţial în ger‑
mană, la Viena, în 1909 (Archaeologisch – praehistorisches Repertorium für 
Siebenbürgen), iar literatura de specialitate o ignoră, nici măcar nu constată 
existenţa sa, deși este absolut necesar ca pe baza ei să medităm asupra anu‑
mitor îndatoriri ale noastre.

Autorul însuși nu pretinde coroană de lauri pentru repertoriul său, le 
cere doar cu modestie acelor specialiști cărora nu le place implicarea arheo‑
logilor amatori în chestiunile știinţifice, ca mai bine să ignore apariţia cărţii 
decât să o abordeze doar cu critici înjositoare. Autorul nostru are aici drep‑
tate, întrucât deși trebuie să cântărim într‑un fel lucrarea unui profesionist 
și în alt fel lucrarea bună, utilă a unui arheolog amator, linia ce desparte 
drepturile și obligaţiile profesionistului de cele ale amatorului nu este nici 
pe departe bine definită (deși înţelesul celor două concepte este destul de 
clar), iar arheologul amator poate să ajungă foarte ușor în situaţia ca lucra‑
rea sa să fie judecată de către cei de meserie după standardele arheologiei 
profesioniste, nu după măsura ce se aplică laicilor, rezultatul acestei jude‑
căţi fiind mereu o critică zdrobitoare.

Nu este corectă această abordare, prin ea ajungem numai să îi înstrăinăm 
pe cei care ar putea de altfel să devină foarte utili domeniului profesionist. 
Este fără îndoială nevoie de arheologii amatori, iar efortul depus de ei merită 
să fie onorat în mod corespunzător de către profesioniști, această apreciere 
fiind și în interesul arheologilor de meserie. Sunt absolut necesari cât mai 
mulţi arheologi amatori cu vederi deschise, cu spirit de observaţie, mai mult 
sau mai puţin iniţiaţi în știinţă, care să fie în legătură permanentă cu cen‑
trele și să comunice fenomenele și evenimentele arheologice din regiunea lor. 
Aceasta este una dintre îndatoririle arheologului amator, căreia i se adaugă 
și străduinţa de a păstra descoperirile în stare intactă până la sosirea arheo‑
logilor de meserie. De astfel de arheologi amatori cu vederi corecte este așa 
de mare nevoie încât trebuie formaţi acolo unde nu există, pentru că în caz 
contrar centrele nu vor avea o legătură permanentă cu regiunile, iar menirea 
arheologiei nu este aceea de a deveni apanajul exclusiv al câtorva aleși! Așadar 
este absolut necesar să li se dea respectul cuvenit, descrierile și rapoartele lor 
(desigur cu tăierea divagaţiilor greșite) trebuie să primească recunoașterea 
meritată prin publicarea datelor selectate și cu adevărat valoroase.
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Marţian însă, cu toate că nu este arheolog de meserie, a creat ceva util. 
Repertoriul său nu cuprinde o descriere a tuturor obiectelor găsite, este 
doar un repertoriu al Ardealului în sensul cel mai strict al cuvântului: ce 
s‑a găsit și unde, cine a scris despre descoperiri. Judecând din acest punct 
de vedere, lucrarea lui Marţian este una meritorie. Este o lucrare utilă pen‑
tru că prelucrează o bibliografie mai bogată decât cele de până acum, dar 
pe lângă bibliografie, el își expune și observaţiile adunate de‑a lungul a 
trei decenii de peregrinări, iar din acest material nou, sunt deosebit de 
importante resturile de ziduri ciclopice (și altele asemănătoare), cetăţile și 
șanţurile de pământ, tumulii descoperiţi de autor și sperăm că norocosul 
descoperitor ne va înștiinţa despre ele și separat, mai pe larg. Autorul a 
greșit însă pentru că nu a prelucrat întreaga literatură de specialitate afe‑
rentă, însă contribuţia sa este și așa utilă, pentru că prezintă totuși mare 
parte din bibliografie. Lucrarea reprezintă un progres faţă de compilaţia lui 
Goos27 și Téglás28 și prin faptul că nu se mulţumește cu simpla enumerare a 
localităţilor, ci adaugă bibliografie și indice. Un dezavantaj este lipsa vizi‑
unii de ansamblu. Ar fi o meschinărie menţionarea micilor inadvertenţe, 
a greșelilor de tipar, iar noi nu asta ne propunem acum când încercăm, pe 
marginea cărţii domnului Marţian, să atragem atenţia asupra unor pro‑
bleme ce trebuie rezolvate.

Lucrarea corespunde, așadar, unui repertoriu în sensul strict al cuvântu‑
lui. Întrebarea este însă dacă un asemenea repertoriu poate fi pe deplin satis‑
făcător? Răspunsul este unul singur: nu. Dar pe deplin corespunzătoare ar fi 
numai acea lucrare (corpus complet de descoperiri) în care ar fi descrise toate 
siturile și toate obiectele descoperite, fie și pe scurt (sub formă de lexicon), 
însoţite de multe imagini, schiţe de bază, schiţe detaliate, hărţi generale și 
hărţi amănunţite. Pentru o utilizare facilă, nu ar putea să lipsească dintr‑o 
asemenea lucrare nici indicele siturilor, cronologia, indicele complet al des‑
coperirilor, iar pentru a se elabora o listă exactă, este necesară parcurgerea cât 
se poate de exhaustivă a literaturii de specialitate. Aceasta ar fi însă o muncă 
foarte grea, ce depășește puterile unui singur om și rămâne sub semnul între‑
bării dacă ea va putea fi dusă până la capăt vreodată. O astfel de muncă nu 
cade în sarcina arheologilor amatori, ea este datoria profesioniștilor! De 
aceea, până ce profesioniștii (fie sub egida Academiei, fie sub cea a Comisiei 
de Monumente Istorice) nu vor elabora o astfel de lucrare, până atunci nu ar 
trebui să fie permisă condamnarea cărţii domnului Marţian, pentru că până 
atunci este bine să știm, chiar și în mare, unde și ce să căutăm, deoarece nu 

27 Karl Goos Jr. (1844–1881), istoric sas, profesor la Sighișoara.
28 Gabor Téglás (1848–1916), profesor la Deva, arheolog. Membru corespondent al Academiei 
Maghiare de Ştiinţe.
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este simplu să ne orientăm în bibliografia împrăștiată, și de aceea eu primesc 
cu bucurie cartea domnului Marţian.

Îi mulţumesc domnului Marţian că, deși nu a reușit să realizeze reper‑
toriul perfect, a oferit prin cartea sa ocazia ca pe baza lipsurilor constatate 
în privinţa ei să reușim măcar să identificăm caracteristicile necesare unui 
repertoriu perfect. Autorul rândurilor de faţă speră că în urma acestei recen‑
zii și alţii își vor exprima părerea despre acest subiect, întrucât lucrul la un 
repertoriu perfect poate să înceapă numai în urma unor consfătuiri cât mai 
extinse și mai detaliate și cred că nu există nici un dubiu, putem cădea cu 
toţii de acord asupra necesităţii acestora. Trebuie însă să mai precizăm un 
aspect: cercetarea arheologică nu se poate opri la părăsirea provinciei Dacia 
sub Aurelian, ea trebuie să fie extinsă și pe secolele III‑X d. Hr., ca să fie ana‑
lizate și rămășiţele popoarelor ce s‑au stabilit aici sau au fost în trecere în 
această zonă în perioada amintită, pentru ca după analiza acestor rămășiţe, 
cu contribuţia folclorului, să se poată identifica și clarifica pe deplin trăsă‑
turile culturale ale românităţii acelor vremuri, evoluţia sa de‑a lungul veacu‑
rilor, transformările prin care a trecut, toate acestea fiind lucruri prea puţin 
cunoscute până astăzi.

Ferenczi Sándor

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Marţian Iulian, dosar 177/1, filele 1–5. Publicate de 

Corneliu Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui 
Iulian Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 145–147.

Alexandru Lapedatu – Iulian Marţian

145.
1920, decembrie 7, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către 
Iulian Marţian referitoare la activitatea „Comisiunii Monumentelor Istorice”.

Universitatea din Cluj
Institutul pentru Studiul Istoriei Române
Fundaţiune a M[ajestăţii] S[ale] Regelui Ferdinand I

Mult Stimate dle maior,

Mulţumindu‑Vă din inimă pentru preţioasele relaţiuni din scris[oarea] Dv. 
de la 3 l.c., am onoare a vă înștiinţa că am înaintat Comisiunii Monumentelor 
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de la București un raport în sensul opiniei Dv., care e și a mea, deoarece și eu 
am avut, din capul locului, nu numai sentimentul, ci și anume indicaţiuni, că 
la mijloc se urmăresc interese străine celor ce se arată.

Al Dv. cu tot devotamentul, 
Al[exandru] Lapedatu,

7 dec[embrie] 1920.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 21, fila 1. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 126.

146.
1920, decembrie 11, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către 
Iulian Marţian în care îi solicită un exemplar din lucrarea „Repertoriu arheolo‑
gic pentru Ardeal” și îi comunică informaţii referitoare la activitatea „Comisiunii 
Monumentelor Istorice”.

Universitatea din Cluj
Institutul pentru Studiul Istoriei Române
Fundaţiune a M[ajestăţii] S[ale] Regelui Ferdinand I

Mult Onor[at] Dle maior,

Mă grăbesc a Vă mulţumi și a Vă felicita pentru „Repertoriul arheologic” 
și a vă ruga totodată ca dacă dispuneţi de un exemplar pentru Comisiunea 
Monumentelor de la București, să binevoiţi a‑l trimite sau Dv. direct acolo 
sau să mi‑l trimiteţi mie, să‑l înaintez cu o scurtă adresă, în care să fac propu‑
nerea de care am vorbit – de a se pune sub scutul legii, cel puţin vechile noas‑
tre biserici și mănăstiri, rămânând ca după constituirea Comisiunii noastre 
regionale, să ne ocupăm și de celelalte mai deaproape.

Al dv. devotat și stimător,
Al[exandru] Lapedatu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 21, fila 3. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 126.
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147.
1921, februarie 7, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către 
Iulian Marţian referitoare la decizia de constituire a unei secţiuni a „Comisiunii 
Monumentelor Istorice pentru Transilvania și părţile ungurene”.

Universitatea din Cluj
Institutul pentru Studiul Istoriei Române
Fundaţiune a M[ajestăţii] S[ale] Regelui Ferdinand I

Mult Stimate Dle maior,

O călătorie și ședere mai îndelungată la București în timpul vacanţei m‑a 
împiedicat de a Vă răspunde la timp la ultimele Dv. scrisori și de a Vă mul‑
ţumi pentru inscripţiile de la Râmeţ. 

Îndeplinindu‑mi acum această plăcută datorie, am onoare a Vă încu‑
noştinţa că în urma înţelegerii ce am avut la București cu Dl. președinte al 
Comisiunii Monumentelor Istorice, secţiunea regională a acestei Comisiuni 
pentru Transilvania și părţile ungurene va fi în curând constituită prin decret 
regal. În martie sper că vom putea începe lucrările.

Al Dv. devotat,
Lapedatu,

7.II.1921.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 21, fila 5. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 126.

148.
1921, iunie 28, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către 
Iulian Marţian în care îi transmite informaţii referitoare la activitatea „Comisiunii 
Monumentelor Istorice”.

Universitatea din Cluj
Institutul pentru Studiul Istoriei Române
Fundaţiune a M[ajestăţii] S[ale] Regelui Ferdinand I

Iubite Dle Marţian,

Azi am primit înștiinţare de la București că s‑au obţinut permisele pentru 
C. F. de la 1 iulie. Am scris îndată să se trimită aici și am luat dispoziţii ca să 
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se reţină la birou, până vei veni D‑ta să‑l primești personal, întrucât, după cât 
am înţeles, în iulie D‑ta vei fi la Karlsbad.

Cum eu plec la Săcele (lângă Brașov) pentru vacanţă, am lăsat la birou pe 
unul din studenţii mei de la Institut, ca secretar. Dânsul va primi hârtiile și 
le va comunica dlui protopop Dăianu, spre rezolvare, iar în august, când D‑ta 
vei fi venit, m‑aș ruga mult să binevoiești ca, venind la Cluj, să treci și pe la 
biroul nostru, să vezi lucrările și pe cele mai urgente să dispui a fi rezolvate, 
cum vei crede D‑ta mai bine.

În septembrie ne vom vedea, sper, din nou cu toţii și vom începe lucrul mai 
temeinic, având atunci [subliniere în text, n.n.] și bugetul votat.

Lucrarea D‑tale o iau cu mine s‑o cercetez la Săcele și la toamnă vom da‑o 
la tipar.

Cu cele mai vii mulţumiri și cordiale salutări, de la al D‑tale devotat,

Al[exandru] Lapedatu,
28.IV.1921.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 21, fila 7. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 127.

149.
1921, august 30, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către 
Iulian Marţian în care îi adresează invitaţia de a participa la ședinţa „Comisiunii 
Monumentelor Istorice”.

Universitatea din Cluj
Institutul pentru Studiul Istoriei Române
Fundaţiune a M[ajestăţii] S[ale] Regelui Ferdinand I

Iubite Dle Marţian,

Având o sumă de agende de rezolvat la Comisia Monumentelor, pentru 
care concursul D‑tale ne este absolut necesar, te rog să faci tot posibilul să vii 
săptămâna viitoare (5–11 sept[embrie]) la Cluj, să ţinem ședinţă. Bugetul ni 
s‑a votat și bani avem pentru tot felul de lucrări. Vom tipări și lucrarea D‑tale 
chiar în toamna aceasta. Scrie‑mi sau telegrafiază‑mi când să fac convocarea 
Comisiei.
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30 aug[ust]1921.
Al D‑tale devotat,

Al[exandru] Lapedatu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 21, fila 9. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 127.

150.
1921, septembrie 18, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către 
Iulian Marţian referitoare la o posibilă vizită în Năsăud.

Universitatea din Cluj
Institutul pentru Studiul Istoriei Române
Fundaţiune a M[ajestăţii] S[ale] Regelui Ferdinand I

Stimate și iubite Dle Marţian,

Am primit scrisoarea Dtale și mă bucur că încercarea Dv. promite rezul‑
tate. Cu plăcere aș veni chiar azi, dar hotărâsem să plec la București pentru 
câteva zile, între altele și pentru a ridica o parte din fondurile Comisiunii. 
Peste câteva zile, pe joi‑vineri voi fi îndărăt și atunci vin negreșit la Năsăud. 
Vă voi aviza cum scrieţi. De cheltuielile săpăturilor, de sine înţeles că intră în 
contul Comisiunii.

Cu cele mai bune și distinse salutări, al D‑tale,

Al[exandru] Lapedatu,
18 sept[embrie] 1921.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 21, fila 11. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 127.



274 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

151.
1921, octombrie 12, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către 
Iulian Marţian referitoare la publicarea unui manuscris și în legătură cu o vizită la 
Năsăud și Bistriţa.

Universitatea din Cluj
Institutul pentru Studiul Istoriei Române
Fundaţiune a M[ajestăţii] S[ale] Regelui Ferdinand I

Iubite Dle Marţian,

Tipografia mi‑a trimis spre revizie numai coala a 2‑a. Cea dintâi au tipă‑
rit‑o fără să o fi văzut. Am citit‑o ulterior. Greșelile ce au rămas sunt mai mult, 
ba chiar exclusiv, de formă – așa că merge, fără să fie nevoie de erată. Ar fi 
fost însă mai bine de‑o vedeam și eu. Totuși în foaia de titlu (nu numai pe 
copertă) trebuiesc puse indicaţiunile pe care le vei vedea în proba alăturată și 
pe care o trimit ca să am și aprobarea D‑tale. Ce nu‑ţi convine, te rog, șterge 
sau îndreaptă și retrimite‑mi foaia să dau imprimatul.

Sunt foarte ocupat cu lucrările Decanatului până pe la sfârșitul lunii, așa 
că vizita mea la Bistriţa și Năsăud s‑a amânat iarăși. Cu secretarul nostru am 
nimerit‑o bine. Se pare a fi un tânăr de ispravă și cu dor de muncă.

Cu salutări cordiale de la al D‑tale,
Al[exandru] Lapedatu,

12.X.1921.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 21, fila 13. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 127–128.
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152.
1922, februarie 10, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către 
Iulian Marţian referitoare la o serie de manuscrise și în legătură cu activitatea 
„Comisiunii Monumentelor Istorice” și a „Comisiei arhivelor”. 

Universitatea din Cluj
Institutul pentru Studiul Istoriei Române
Fundaţiune a M[ajestăţii] S[ale] Regelui Ferdinand I Cluj, 10.II.1922

Mult Stimate Dle Marţian,

Neputând schimba lucrările mele de la Cluj pentru ofertele de la București, 
am rămas unde sunt și unde mă găsesc. Scrisorile și mss. Dv. le‑am primit pe 
toate. Ms. despre Alba‑Iulia l‑am dat păr[intelui] Lupaș,29 iar de scris[oarea] 
dlui Bălan voi face uz la prima mea întâlnire cu dl. Onciul30.

Pe dată ce hotărârile noastre de la Comisia Monumentelor și aceea a 
Arhivelor vor fi rezolvare efectiv, vă voi chema să vă consultaţi ce avem a mai 
face.

Încolo, toate bune.
Al Dv. devotat,

Al[exandru] Lapedatu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 21, fila 15. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 128.

153.
1922, noiembrie 18, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către 
Iulian Marţian în care îi comunică o serie de informaţii privind organizarea ședinţelor 
„Comisiunii Monumentelor Istorice” și a „Comisiei arhivelor”.

18.XI.1922

Mult Stimate Dle Marţian, am regretat mult că n‑aţi putut veni miercu‑
rea trecută la ședinţa C[omisiunii] M[onumentelor] I[storice] și la aceea a 

29 Ioan Lupaș (1880–1967), preot, istoric și om politic. Titularul catedrei de istorie nouă a 
românilor și de istorie a Transilvaniei la Universitatea din Cluj (1919–1946) și directorul (ală‑
turi de Alexandru Lapedatu) Institutului de Istorie Naţională din Cluj.
30 Dimitrie Onciul (1856–1923), istoric, profesor de istorie veche a românilor la Universitatea 
din București, directorul Arhivelor Statului din București (1900–1923).
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Arhivelor. În speranţa că acum sunteţi restabilit cu sănătatea, vă rog să‑mi 
comunicaţi ce anume spese aţi avut cu ocazia călătoriilor Dvs. la Cluj pentru 
ședinţele Comisiunii Arhivelor de la 18 ianuarie și de la 11 octombrie, ca să vă 
restituiesc banii, împreună cu diurnele cuvenite. În același timp ţin să vă arăt 
că de acum înainte, la Comisiunea Arhivelor vom ţine, cum am decis, două 
ședinţe pe lună – în prima și în a treia sâmbătă – și că vom căuta ca ședinţele 
Comisiei Monumentelor Istorice să se ţină, pe cât se poate, și ele în aceeași zi, 
ca să nu osteniţi îndoit la Cluj.

Cu sentimente de deosebită stimă, al Dv.
Cluj, str[ada] N[icolae] Iorga, nr. 16. 

Al[exandru] Lapedatu

Nota tergală: Rog trimiteţi‑mi și costul meselor, pentru a căror trimitere 
vă mulţumesc călduros.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 21, fila 17. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 128.

154.
1926, septembrie 28, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către 
Iulian Marţian în care discută condiţiile publicării unui studiu despre heraldică și des‑
pre organizarea unei vizite la Anieș. 

Universitatea din Cluj
Institutul pentru Studiul Istoriei Române
Fundaţiune a M[ajestăţii] S[ale] Regelui Ferdinand I 28.IX.1926

Iubite Dle Marţian,

Am primit și studiul privitor la heraldica vechiului Ardeal. Va intra și el 
în Anuarul viitor, a cărui tipărire începe la București în octombrie. Călătoria 
la Anieș trebuie s‑o mai amân; întâi, pentru că sunt luat înainte de altele, al 
doilea, pentru că Diculescu31 nu s‑a întors încă în ţară. Sper însă că toamna 
31 Constantin C. Diculescu (1880–1936), istoric, filolog. Interesul istoricului pentru acest loc 
îşi avea probabil suportul în descoperirea, înainte de 1848, la baza cetăţii, a unui tezaur mone‑
tar conţinând monede din sec. IV î.Hr. Acestei perioade i‑a consacrat principalele sale lucrări 
(Die Gepiden. Forschungen zur Geschichte Dazienz im „Frühen Mittelalterund zur Vorgeschichte 
des RumänischenVolkes”, Leipzig 1922; Die Wandalenund die Goten in Ungarnund Rumänien, 
„Mannus‑Bibliotek” 34, Leipzig, 1923), pe care în 1925 Marţian le solicita editurii. (SJANBN, 
colecţia Şotropa Virgil, dosar 12, fila 4).
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frumoasă ce se anunţă îmi va facilita această vizită chiar pentru începutul 
lui noiembrie. Până atunci ne vom vedea, desigur, la Cluj, la C[omisiunea] 
M[onumentelor] I[storice].

Al D‑tale amic devotat,
Al[exandru] Lapedatu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 21, fila 18. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 128.

Márton Roska – Iulian Marţian 

155.
Fără an/loc emitere, octombrie 16. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska 
către Iulian Marţian referitoare la publicarea unei cărţi.

Mult Onorate Dle maior,

Știu că Vă voi face o bucurie mare prin foile /./. Știţi că opul acesta va fi 
cel prim în felul acesta în limba română. Înfăptuirea planului meu depinde, 
cum o va onora intenţia mea inteligenţa română. Vă rog ca, între numeroșii 
cunoscuţi ai D‑tale, să mă opriţi la scoaterea cărţii mele32.

Cu salutări sincere, M[árton] Roska.
16/X.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 32.

156.
1921, iulie 22, Dragomirești. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către 
Iulian Marţian în care îi comunică rezultatele săpăturilor arheologice întreprinse în 
localităţile maramureșene Cuhea și Săliștea.

Iubite Dle maior!

Deocamdată am terminat cu Cuhea.
Rezultatele sunt de o parte negative, de altă parte, pozitive.

32 În sensul de a fi prezentată oferta pentru prenumerare/cumpărare.
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1. Pe Cerasul, despre care a susţinut legenda, că pe el a stat locuinţa lui 
Bogdan, nu s‑a aflat niciun semn de așezământ. L‑am cercetat pe deplin și 
relativ cu obelculi33 mici. Cu părere am părăsit locul acesta, că legenda a dis‑
părut de pe arealul știinţei. Poporul o va păstra și mai departe.

2. În apropierea locului acestuia se numește o parte de hotar Valea turcu-
lui [subliniere în text, n.n.]. E o spălătură de apă de pe al cărei vârf se poate 
urmări cu ochii o mare parte din jurul Izei. N‑am găsit niciun indiciu, care 
m‑ar fi îndemnat la săpături și dacă ar fi fost locul liber.

3. În Cuhea au stat cândva 3 biserici. Când în mijlocul satului, printr‑o 
exundare34, s‑a spălat o mare parte din malul stâng al Izei, a dus apa cu sine și 
o mulţime de schelete omenești. În jurul acesta nu am putut lucra, grădinile 
sunt redate, eu însumi am cercetat locul printr‑un șanţ potrivit, dar cimitirul 
nu s‑a întins până aici.

4. „La cruce” a stat cândva o biserică. Aici numai atât am putut lucra, până 
când am constatat zidul bisericii. La toamnă sau la primăvară se vor putea 
face săpături, când recolta se va culege din grădini. Despăgubirile ar costa azi 
o sumă importantă.

5. Am fost și la mănăstirea din Ieud. Zidurile se văd încă, dar cu săpăturile 
sistematice avem să așteptăm până recolta se va culege dimprejurul lor.

6. După ce m‑am despărţit de asistentul meu îmi aduc maramureșenii 
aminte cetatea lui Dragoș din hotarul Săliștei [subliniere în text, n.n.]. M‑am 
simţit într‑o stare proastă. Într‑o parte mă silea conștiinţa să nu trec pe lângă 
locul acesta fără să nu le clarific toate chestiunile, care sunt în legătură cu el, 
de altă parte, mă împiedică grija, că iarăși se vor afla oameni de sentimente 
rele, neîntemeiate și proaste, și îmi vor arunca cu pietre, că nu am apucat la 
un lucru, cu care am fost însărcinat.

Pe urmă a învins conștiinţa mea. Am fost la faţa locului și m‑am apucat la 
muncă.

Spre N‑V de la comuna Săliștea veţi afla ѧ35 783, numită Cetăţelul [sub‑
liniere în text, n.n.]. Săliștenii o numesc Cetăţeauă [subliniere în text, n.n.]. 
Stă între Valea Izei și Borșei. Situaţia ei e tocmai ca a cetăţii de la Dumitrea! 
[subliniere în text, n.n.]. Și, să fie comparaţia mai completă, și darea (sic!) e 
mai aproape!

Deocamdată n‑am găsit urme de așezământ. În cel mai rău caz și aici va 
dispare o legendă. Înaintea știinţei însă și negativele își au rostul lor.

Mâine seară plec între munţi și fac o excursiune privată pe spesele mele 
să studiez păstoritul român în Maramureș, apoi mă odihnesc puţin și, se 
poate că, mergând spre casă, mă bag în peștera de lângă Ileanda, se înţelege, 
33 Sistem de ridicare topografică și cartare, cu ajutorul trioletului.
34 Inundare.
35 Cota.
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pe spesele mele. Dacă se va plăti săpătura, îl voi raporta cazul comisiunii. 
Apoi, plec în judeţul Hunedoara, să sap o peșteră pentru muzeul din Deva, 
lângă Prei36.

Lui Daicoviciu i‑am scris despre toate, să facă raport dlui președinte. El 
știe unde‑i.

Am vorbit prin telefon cu dl. Vadecerti și prin el v‑am trimis vorbă. Cred 
că sunteţi deja informat.

Dacă am sosit la Cluj, Vă trimit știre.
Sărut mâinile Doamnei, pe Dv. vă salută cu dragoste, 

Dragomirești37, la 22.VII.1921, Roska.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, filele 13–14.

157.
1921, august 22, Sighet. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la campaniile de săpături arheologice la care a participat.

Mult Stimate Dle maior,

Am onoare a Vă face cunoscut că săpăturile mele în Cioclovina38 și 
Periamoș39 le‑am terminat, o săptămână mă odihnesc în Sighet. La începutul 
lunii septembrie am încă câteva afaceri în Cluj, și apoi aș dori a mă apuca la 
săpăturile la Nepos. Nu e exclus că câteva zile voi petrece și la cumnatul meu 
în Dragomirești40, dar tot îmi rămân mai puţin de două săptămâni pentru 
săpăturile susnumite.

Vă rog să binevoiţi a‑mi scrie câteva rânduri în Cluj (str. General Gherescu, 
nr. 2), că acasă sunteţi, unde ne vom întâlni și nu ne stă nimic în cale? Vă 
salută de multe ori, al D‑tale, M[árton] Roska.

Sighet, 22.VIII.1921.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 4.

36 Nu s‑a putut identifica localitatea, probabil transcrierea s‑a făcut greșit.
37 Localitate în judeţul Maramureș.
38 Înglobat în localitatea Boșorod, judeţul Hunedoara.
39 Azi Periam, localitate în judeţul Timiș.
40 Din Năsăud voi pleca la dânsul [nota lui Márton Roska].
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158.
1921, august 29, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la organizarea unei campanii de săpături arheologice.

Prea Stimate Dle maior,

Sunt iarăși în Cluj. Am câteva afaceri familiare de isprăvit, apoi plec la 
D‑voastră. Sosirea o voi telegrafia. Aș dori să știu: 1. Numai cimitirul s‑a săpa 
sau vom face săpături și altundeva? 2. Dacă plănuiţi săpături și într‑o peșteră, 
Vă rog să binevoiţi a‑mi da de știre, să duc cu mine carbit41 și lămpi. Dacă nu 
aveţi ocaziunea a veni la Cluj, nu face nimic, planul săpăturilor se poate face 
și la D‑voastră.

Primiţi, Vă rog, salutările mele sincere.
Al D‑tale, Roska.

29.VIII.1921.
NB. Călătoria mea la Dragomirești e momentan amânată.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 5. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 131.

159.
1921, octombrie 19, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la o serie de descoperiri arheologice.

Prea Stimate Dle maior,

Vă rog, să binevoiţi a le aduce ocazional pietrele de mormânt, care au 
rămas la Dv., să le desămnăm42 și acelea. Eu călătoresc mâine la Sighet, dar 
luni după‑masă sunt iarăși în Cluj. Monedele (cele care s‑au găsit prin săpă‑
tură și la Dv.) sunt deja determinate.

Sărut mâinile Dnei, Vă salută cu dragoste, Roska.
Cl[uj], 19.X.1921.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 6. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 132.

41 Carbid, substanţă solidă, cenușie, formată din calciu și carbon, întrebuinţată mai ales la 
fabricarea acetilenei; utilizată la iluminat în mine și spaţii subterane.
42 Desenăm.
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160.
1922, aprilie 10, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la achitarea unei sume restante.

Iubite Dle maior,

Dl. președinte a fost plecat, când am primit rândurile D‑tale, fără să dispună 
despre bani. Când aţi fost ulterior la mine, imediat i‑am prezentat chitanţa 
despre bani. Dl. Daicoviciu zice că, cum va veni, se va achita suma restantă. 
Dl. prodecan zice că până în iunie nu se va reîntoarce, dar dl. Daicoviciu îmi 
spune că la Paști, totuși va fi acasă. Eu l‑am însărcinat pe D. să‑i amintească 
chestiunea aceasta să se dezlege în sensul scrisorii Dvs., care am dat‑o Dlui 
Daicoviciu, precum și continuarea săpăturilor în Vărarea43. Dacă‑l întâlniţi pe 
dl. secretar Rusu din Nepos, vă rog să‑l întrebaţi, primit‑o fotografiile trimise.

Vă poftesc sărbători fericite și liniștite. Sărut mâinile Dnei, pe Dta și pe 
băieţi Vă salută cu dragoste, Roska.

10.IV.1922.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 7. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 132–133.

161.
1922, iulie 11, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian 
referitoare la organizarea unui muzeu și identificarea a două staţiuni arheologice 
preistorice.

Iubite Domnule maior!

Am vorbit cu Tzigara44 și am fost cu dânsul, până când a plecat ieri la 
miazăzi la Budapesta.

Întâi a avut nevoie de câteva adrese la prietenii mei din Budapesta, să‑l 
primească cum se cade și să nu‑i facă greutăţi. I‑am scris dlui Schneller să‑l 
conducă la fiecare persoană competentă, cu care va avea de lucru și l‑am asi‑
gurat, că în privinţa aceasta și Dl. Buday45 a vorbit deja.
43 Vărarea sau Nepos; localitate în judeţul Bistriţa‑Năsăud.
44 Alexandru Tzigara‑Samurcaș (1872–1952), critic și istoric de artă, etnograf, muzeolog și 
jurnalist cultural român; profesor la Universitatea din București, director al Muzeului Etnografic 
de Artă Naţională, Decorativă și Industrială, inspector general al muzeelor din România.
45 Árpád Buday (1879–1937), arheolog, profesor universitar. A desfășurat activităţi în cadrul 
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Sper, că misiunea sa va avea un sfârșit bun.
Apoi: m‑a însărcinat să vorbesc cu președintele Soc[ietăţii] Muz[eului] 

Ard[elean] în privinţa dezlegării chestiunii Muzeului și să‑i scriu rezultatul 
la Budapesta. Regretabil, președintele Ugron nu e acasă și sunt silit a aștepta. 
Sper că și în privinţa aceasta vom afla modalitatea dezlegării și ne vom putea 
apuca de o muncă vrednică.

Pe urmă: în septembrie va veni iarăși aici, să ne consfătuim despre o orga‑
nizaţie muzeală sănătoasă. Tot atunci îi voi refera părerea mea despre diferi‑
tele muzee și despre personalul lor.

Mărimea sa P. umblă prin București, dar deocamdată, în zadar. Postul lui 
în calitate de inspector s‑a sistat de tot și să nu zică lumea, că Banu l‑a făcut 
pe prietenul lui de inspector general, de aceea s‑a numit Tzigara doar onorific.

Chestiunea noastră personală nu a aminti‑o și eu astfel nu m‑am simţit 
îndreptăţit să o amintesc.

M‑a întrebat, ce gândesc despre întrebuinţarea teatrului vechi de lângă 
universitate, n‑ar fi bun pentru un muzeu? I‑am răspuns: ideea aceasta am 
avut‑o și noi și în legătură cu aceasta am lucrat să cumpere statul casa Tollas, 
că așa am gândit, că deocamdată ar fi destul să se ridice aici un edificiu, de 
unde pe urmă ar ieși colecţiile, care nu vor avea mai departe, loc aici. Anume 
azi nu se poate ridica un edificiu nou, fiind starea financiară așa de rea, că nici 
muzeul din București nu‑l pot duce la sfârșit.

În Berlin, Viena și Sofia au umblat tratatele sale în privinţa monumente‑
lor, care compet46 României, cu rezultat bun.

Teodorescu încă nu a venit îndărăt. Îl aștept încă câteva zile, că așa se 
aude, că trebuie să sosească. Până atunci nu‑mi pot face niciun program. De 
la dl. președinte al Com[isiei] Mon[umentelor] Ist[orice] până azi n‑a sosit 
nicio știre. Sapienti sat47.

Alăturat Vă retrimit biletul de tren cu mulţumire și Vă mulţumesc de 
multe ori de primirea amicală, de care am avut noroc la Dv.

Venind îndărăt ist mir eingefallen48 la Mogoșa că acolo este o alvie de lac, 
cum mi‑aţi amintit și arătat încă în septembrie anului trecut și tot acolo sunt 
două coline. Împrejurările îmi fac impresia, că amândouă pot fi staţiuni preis‑
torice. Sigur și natural, că aceasta este numai o părere, care o pot motiva deo‑
camdată cu niște situaţii asemenea, cum de exemplu am găsit și în Galiţia în 
1918 două coline mici pe marginea unui lac, care era deja uscat de multă vreme.

Institutului de Arheologie, respectiv a Colecţiei de Monede și Antichităţi din cadrul Muzeului 
Ardelean. În 1919 a preluat conducerea muzeului și a institutului. Din 1924 director al Institutul 
de Arheologie din cadrul Universităţii din Szeged.
46 Care revin, i se cuvin.
47 Traducere din limba latină: „E suficient de înţelept”.
48 Traducere din limba germană: „Am observat la Mogoșa”.
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Ocazional vom vedea, was kann dort los sein49.
Pe Buday îl aștept mai tare ca evreii pe Mesia. Poate că azi, mâine, va sosi.
Sărut mâinile Doamnei, pe D‑ta, cu băieţi cu tăt50, Vă salută cu dragoste, 

Roska.
Cl[uj], la 11 iulie 1922.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 8. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 131–132.

162.
1922, iulie 19, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian 
referitoare la programarea unei vizite la Năsăud și trimiterea unor fotografii din tim‑
pul săpăturilor arheologice în judeţul Hunedoara.

Iubite Dle maior!

Am așteptat cu răspunsul câteva zile. După nenorocirea care s‑a întâm‑
plat lângă Predeal, s‑a auzit că și dl. Teodorescu a călătorit cu trenul acesta 
și a murit acolo. Vă puteţi închipui în ce stare sufletească am fost cu toţii. 
Imediat am telegrafiat muzeului de antichităţi din București, de unde până 
azi n‑a venit niciun răspuns, dar dl. Bezdechi a primit o carte poștală de la dl. 
Teodorescu, că lucrează în muzeul din București.

Nu pot aștepta mai departe și așa am hotărât cu nevasta mea, că mergem 
la Dragomirești. Fiindcă sâmbătă voi avea o societate în muzeu și duminică 
va veni la noi cumnata din Dej, iar luni are nevasta de lucru cu pachetarea 
lucrurilor din casă, marţi la 11 ore vom pleca de aici spre D‑voastră. Așa știu, 
că p.m. la 6 ore vom sosi.

Dacă va interveni ceva, Vă voi telegrafia de timpuriu.
Când vom pleca de la Năsăud, depinde de la Dv. Sigur că nevasta ar dori să 

o vadă pe sora sa cât mai curând.
Entre nous51, vă scriu, că nevasta mea se pregătește să Vă spele capul, că nu 

v‑a putut prinde niciodată baremi la o cină armenească.
Despre alte lucruri cu voce vie.
Alăturat Vă trimit câteva fotografii pentru dl. Sever Pop, rugându‑Vă 

să binevoiţi a le trimite ocazional la Mocod52. Așa le va primi sigur și nu 
49 Traducere din limba germană: „Acolo putem începe/porni”.
50 Tot.
51 Traducere din limba franceză: „între noi” (aici, cu sensul de confidenţial).
52 Localitate în judeţul Bistriţa‑Năsăud.
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se va întâmpla iarăși, ce s‑a întâmplat cu fotografiile trimise în com[itatul] 
Hunedoara familiilor, cărora am fost dator pentru ajutorul și primirea ami‑
cală în timpul săpăturilor mele.

Sărut mâinile Doamnei, pe D‑ta Vă salută cu dragoste, împreună cu băie‑
ţii, Roska.

Cl[uj], la 19.VII.1922.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 9.

163.
1922, august 14, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la lipsa fondurilor necesare continuării campaniilor arheologice.

Iubite Dle maior,

Se poate că înainte de rândurile acestea aţi primit deja știre de la cumna‑
tul meu din Dragomirești, că numai în septembrie vă pot sta la dispoziţie în 
privinţa continuării săpăturilor din Vărarea.

Telegrama D‑tale trimisă la Dragomirești, după câteva zile aici, în Sighet, 
am primit‑o.

La 22 iulie am plecat din Cluj. Până atunci încă dar am așteptat, că, 
Comisiunea se va mișca.

N‑am niciun plan nici azi. Zilnic plec la Coștiui (Rónurzis)53 și mă scald 
în lacul sărat, și mă gândesc cât aș fi putut munci! În mai aș fi putut termina 
săpăturile în Vărarea, în iulie cele din Cuhea, în august săpături în peșterile 
din Cioclovina și Peștera (Bihor), în septembrie, cele din Periamoș.

Teodorescu a sosit la sfârșitul lunii iulie și a și plecat la București. A zis 
că nu sunt parale. Tzigara mi‑a fost zis că 100.000 lei ne vor sta la dispoziţie.

Vă rog, să Vă acoșiţi54 din aceasta.
Vineri și sâmbătă a avut loc aici un mare cerculariu55. Câţiva miniștri 

au umblat pe aici de a împărţi pământ. Porţi triumfale, banchete, ilumi‑
nări etc., cu cheltuieli incuse! Jumătatea cheltuielilor acestea ar fi de ajuns 
pentru săpăturile în Cuhea (palatul lui Bogdan Vodă, biserica cea veche, 
împreună cu cimitirul vechi în Dragomirești, castelul lui Dragoș Vodă, tot 
acolo)!

Aud că prim‑ministrul și ministrul din Bucovina și‑au luat calea prin 

53 În apropiere de Sighetul Marmaţiei, judeţul Maramureș.
54 Să beneficiaţi; să vă împărtășiţi.
55 Cu sensul de circulaţie, aflux de demnitari ai statului.
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Cuhea, să se scalde în aurul istoric de acolo. Le‑a părut rău, că nu s‑a lucrat 
nimic acolo. Cum cunosc eu pe miniștrii, poate că după 2–3 zile, au uitat totul.

Dacă Teodorescu n‑are parale pentru Cioclovina, stau până la sfârșitul lui 
august aici și mă duc încă pe câteva zile la Dragomirești.

Dacă îmi vor sta paralele la dispoziţie, la începutul lui septembrie merg 
la Vărarea. Dacă nu, voi apuca iarăși la cursurile mele, îmi continui lucrările.

Adresa mea: Sighetul Marmaţiei, str. V[asile] Alecsandri, nr. 19.
Dacă voi avea ocaziune, vă voi telegrafia din Dragomirești.
Încă o rugare: cât se plătește pentru o zi de lucru în Vărarea? Îl rog pe dl. 

Rusu să‑mi ajute în privinţa lucrătorilor și locuinţei.
Sărut mâinile Doamnei, pe D‑ta și pe băieţi. Vă salută cu dragoste, Roska.
14.VIII.1922.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, filele 10–11.

164.
1922, septembrie 25, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la săpăturile arheologice de la Vărarea (Nepos).

Iubite Dle maior!

Am sosit fericit și punctual acasă.
Primul cuvânt să fie cuvântul mulţumirii pentru toate ce le‑am avut din 

partea Dv. și mai ales că aţi stat lângă mine în privinţa săpăturilor din Vărarea.
Acum Vă pot mărturisi că nu a fost lucru ușor, cu toate că am praxă în 

săpături de 22 de ani, dar greutăţile le‑am învins și mă simţesc mai tare în 
experienţele mele, care le voi putea valoriza în viitor la săpăturile ce le vom 
face, dacă D‑zeu cel bun se va uita la noi cu ochii săi cei blânzi. Primiţi, Vă 
rog, mulţumirile mele cele mai sincere și pentru că m‑aţi ajutat la învăţăturile 
sus‑numite.

Tzigara a umblat pe aici înainte de o săptămână. A vorbit mult cu dl. Buday 
despre chestiile muzeale etc., da atacul din partea lui J & Co. nu le‑a amintit.

T. nu‑i acasă. Conduce săpături în Istria pentru muzeul din București. 
Numai la 10 oct[ombrie] va veni.

Sonst nichts neues56.
Alăturat Vă retrimit biletul de călătorie și Vă mulţumesc foarte mult că 

m‑aţi ajutorat cu el.
Ocazional Vă voi scrie mai mult.

56 Traducere din limba germană: „În rest nimic nou”.
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Sărut mâinile Doamnei, pe D‑ta cu băieţii împreună Vă sărut de multe ori 
cu dragoste, Roska.

Cl[uj] la 25.IX.1922.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 12. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 132. 

165.
1923, august 12, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la cercetările din peștera Ohaba‑Ponor și cu situaţia altor campa‑
nii arheologice.

Iubite Dle maior!

Cu mare bucurie Vă aduc la cunoștinţă că peștera de la Ohaba‑Ponor, pe 
marginea S‑V a stâncii Bordu mare [subliniere în text, n.n.] a fost locuită 
de omul diluvianului superior. S‑au găsit urme frumoase. Ce știi despre dl. 
Teodorescu? I‑am telegrafiat în repeţite57 rânduri, ce va fi cu Cioclovina, însă 
nu‑mi vine niciun răspuns, nici de la el, nici de la Buday. Dacă nu capăt nimic 
până marţi, plec pe concediu în Sighet, fiindcă în septembrie voi fi ocupat în 
Banat.

Sărut mâinile doamnei, pe Dv. cu băieţii împreună, Vă salută cu drag, 
Roska.

12.VIII.1923.

Mallász58 îl așteaptă pe Buday. În Sarmisegetuza este loc liber și bun de 
săpat și pe 5–10 ani.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 17. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 133.

57 Repetate.
58 Iosif Mallász (1875–1933), naturalist, director al Muzeului Societăţii de Istorie și Arheologie 
din Comitatul Hunedoara începând cu anul 1913.
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166.
1923, august 28, Sighet. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la campaniile de săpături arheologice pe care le‑a desfășurat.

Iubite Dle maior!

Am fugit din năduhala59 Banatului pe 4 zile la Sighet, de unde plec la 
30.VIII acasă cu nevasta mea.

Despre rezultatele frumoase paleolitice din peștera de la Ohaba‑Ponor 
V‑am scris.

Așa am fost vorbit cu Teodorescu, că îmi aduce bani, plec de acolo la 
Cioclovina, să continuu lucrările de acolo. N‑a venit. E bolnav. Astfel m‑am 
repezit la Arad, în continuarea lucrărilor pe Șanţul cel mare, între Pecica și 
Semlac. Rezultate colosale! Nu vă pot raporta detaliat, am irogörcs60 [sub‑
liniere în text, n.n.], nu pot scrie mult cu mâna. În septembrie am încă 4 
zile de lucru acolo și rezultatul atârnă de obiectele găsite. L‑am educat pe 
cinstitul dr. Lazăr Nichi61, directorul Palatului Culturii din Arad și am por‑
nit și o mișcare culturală și încă doi profesori de liceu, care au luat parte la 
lucrările mele.

Cu voce vie mult mai mult, despre toate!
Mă odihnesc 4 zile, plec acasă pe 3 și la 4 septembrie sper, voi fi în stare 

a continua pe Șanţul cel mare de acolo, aide la Periamoș! Societatea din 
Timișoara are 20.000 lei pentru scopul acesta.

Ce frumos plan a avut Mallász din Deva pentru Sarmisegetuza! T. e bol‑
nav, Buday se plânge că nici dracul nu‑și bate capul să poată lucra, lucrările 
stau, Clujul doarme! [subliniere în text, n.n.].

Cu voce vie am avea mult, mult, să vorbim, despre stările acestea proaste.
Asta‑i viaţa mea, care o trăiesc acum, asta‑i viaţa adevărată și roditoare. 

Abia aștept să ne întâlnim, să Vă povestesc, să‑i explic mult singurului con‑
ducător al meu, care mă pricepe.

Sărut mâinile Doamnei – nevasta mea o salută – Vă salută cu băieţii împre‑
ună, cu dragoste, 

Sighet, la 28.VIII.1923, M[árton] Roska.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 15.

59 Canicula, căldura.
60 Cârcel, convulsie, spasm, posibil, datorat unei afecţiuni neurologice.
61 Nichi Lazăr a fost director al Palatului Culturii din Arad între 1922–1944. 
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167.
1923, septembrie 26, Periamoș (Periam). Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton 
Roska către Iulian Marţian în legătură cu săpăturile arheologice desfășurate în zona 
Aradului.

Iubite Dle maior!

Terminând săpăturile – cu rezultat foarte bogat și mulţumitor – de pe 
Șanţul cel mare între Pecica și Semlac, apoi pe Șanţ hügeleit62 și Szncsehenrul63 
din Periamoș, azi îmi iau calea spre Arad, și, după ce am luat dispoziţiile nece‑
sare în privinţa unei acţiuni în favorul muncii viitorului, mă repezesc spre 
acasă. Sunt foarte, foarte liniștit, fără nicio vacanţă, stând atâta vreme în liber 
și ocupându‑mă cu lucruri la care sunt chemat.

Dacă veniţi la Cluj, să nu uitaţi unde stau. Vă aștept cu dragoste să Vă 
povestesc multe, mult.

Sărut mâinile Dnei, Vă salută cu băieţii împreună, cu drag, Roska.

Periamoș, la 26.IX.1923. 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 18. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 133.

168.
1924, ianuarie 4, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la o serie de probleme privind locuinţa personală din Cluj.

Iubite Dle maior!

Iarăși sunt în stare, că‑mi e scârbă să intru în locuinţa mea, atâtea neca‑
zuri îmi face Drul cu soru‑sa, care locuiesc în sufrageria mea. Am cerut inter‑
venţia dlui Lapedatu, deși am auzit că chestiunea e în mâna dlui subprefect 
Gheţie. Sigur că‑l cunoașteţi. Nu Vă supăraţi dacă Vă rog, să aveţi bunătatea, 
să‑i scrieţi câteva rânduri în favorul meu, să‑mi libereze sufrageria. De o lună 
trăiesc numai în dormitor. Nu sunt în stare a scrie baremi o epistolă acasă.

Vă urez sărbători fericite și tot bunul în anul nou.

62 Traducere din limba germană: „deluros”.
63 Toponim local.
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Sărut mâinile Dnei, pe Dv. Vă salută cu drag, Roska.
4.I.1924.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 19. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 133–134.

169.
1925, iunie 2, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian 
referitoare la vizita profesorului Eugène Pittard la Universitatea clujeană și plecarea 
lui Constantin Daicoviciu la Roma.

Cluj, 2.VI.1925
Iubite Dle maior,

Așa era, că la 8 iunie Comisiunea va merge la Năsăud și Rodna, cu ea voi 
merge și eu. Planul însă s‑a schimbat.

Vineri a sosit telegrama dlui prof[esor] Racoviţă64, prin care mă roagă, să 
stau acasă la 8 și 9, fiindcă va fi aici profesorul renumit Pittard65 din Genf66 și 
ar dori să lucreze la mine. Tot atunci va ţine aici și 2 conferinţe în Biblioteca 
universitară. E oaspetele ţării, ca reprezentantul Crucii Roșii.

Ce am vrut să Vă comunic verbal daţi‑mi voie, să Vi le explic prin aceste 
rânduri.

Pe urmă i‑a reușit lui Daicoviciu să fie trimis la Roma pentru un an, ca 
bursier. Pe urmă, când, după judiciul67 meu, de mult ar fi trebuit, să fi fost în 
străinătate.

Se bucură foarte mult și cu el mă bucur și eu, fiindcă e o capacitate, care 
trebuie să aibă un viitor frumos, ce privește lucrările, la a căror isprăvire e 
chemat.

Are și gânduri mari. E băiat sărac, care a crescut și până acuma numai prin 
puterile sale proprii. Numai eu știu, cât a alergat după pâinea cea de toate 
zilele și de când e la noi. Gândurile i se sporesc cu călătoria la Roma. Nu‑i 

64 Emil Racoviţă (1868–1947), biolog de renume mondial, profesor de biologie la Universitatea 
din Cluj între 1920–1947, rector (1929–1930), fondator al biospeologiei și al primului institut de 
speologie din lume, membru al Academiei Române.
65 Eugène Pittard (1867–1962), antropolog francez, profesor la catedra de Antropologie a 
Universităţii din Geneva. A făcut numeroase călătorii de studiu în România în jurul anilor 
1900, iar în 1917 a publicat la Paris lucrarea La Roumanie: Valachie, Moldavie, Dobroudja.
66 Genf (denumirea în germană) – Geneva, oraș în Elveţia.
67 Judecata.
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singur, e căsătorit. Deocamdată pleacă singur, nevasta va rămânea acasă. Are 
să trăiască și ea din ceva.

Vă puteţi închipui, ce luptă grozavă sufletească poartă băiatul acesta.
N‑avem conducători, care ar fi în stare, să muncească sistematic, conform 

cerinţelor vestului cult. El e chemat la această muncă.
Iată, ce mă prinde, ce mă îndeamnă, ca să mă adresez la Dv. cu sinceritatea 

și cu prietenia, care ne leagă laolaltă, să Vă rog, ca cu (sic!) sufletul Dv., fru‑
mos, cu care aţi ajutorat pe atâţia, să Vă interesaţi de soarta lui.

Zilele trecute am stat mult la vorbă cu el și s‑a plâns, că are frică, că acuma, 
când cu întreg sufletul lui tare s‑ar apuca la muncă prin care ar avea rezultate 
frumoase, cele materiale îl vor trage către pământ.

L‑am mângâiat, întărit și atunci m‑am gândit la Dta.
El nu știe, că V‑am scris, nici nu trebuie să știe. Scripsi et salvavi animam 

meam!68

Scriu cam döczögösen69.
Azi primesc epistola lui Buday, prin care îmi comunică, că încă în cursul 

lunii acesteia va fi numit prof[esor] Hornyánsky la Budapesta, în acest caz B. 
va trece la catedra istoriei antice și ca profesorul arheologiei am să plec eu la 
Szeged70.

A patra oară surâde spre mine îndeplinirea visului meu, pentru care am 
muncit o viaţă întreagă și eu, a patra oară, stau în faţa unei dileme grozave.

Sunt ardelean, format din pământul acesta, din împrejurările natu‑
rale ale acestui teritoriu, aici îmi e terenul de activitate, aici am a dezlega 
chestiunile la a căror dezlegare sunt chemat și... aici sunt considerat ca 
străin, ca inamic, și fiindcă lucrez, și numai lucrez și sunt singurul arheo‑
log recunoscut și de vestul știinţific, am să mă lupt în contra unor intrigi 
proaste din zi în zi și niciodată nu știu la ce ies din muzeu și la ce mă voi 
reîntoarce.

Formarea mea fizică, mentalitatea mea, cinstea mea știinţifică mă leagă 
de Ardeal și se poate, ca a patra oară o voi refuza invitarea acolo, unde mă 
așteaptă cu braţele deschise...

Mă plimb prin colecţiile adunate, săpate, câștigate de mine și parcă aud, 
cum vorbesc către mine: Ești ardelean!

Până la sfârșitul lunii, am să‑i răspund lui Buday...
I‑am comunicat nevestei mele azi la miazăzi faptul acesta.
Și ea, săraca, friptă de multe dureri, stă lovită în cap și nu se poate hotărî 

nici la stânga, nici la dreapta.

68 Traducere din limba latină: „Am scris și mi‑am salvat sufletul!”.
69 Traducere din limba maghiară: „Sacadat”.
70 Szeged (rom. Seghedin), oraș în Ungaria.
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Nu mai pot scrie. Sărut Mâinile Dnei, sărut băieţii, pe Dv. Vă salut cu drag,

Roska

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 20. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 134–135.

170.
1925, octombrie 10, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la deplasarea lui Constantin Daicoviciu la Roma și în legătură cu 
descoperirea unei staţiuni paleolitice.

Prea stimate Dle maior,

În curând o să avem ședinţă la Comisiune și vom avea onoarea, să Vă salu‑
tăm în jurul nostru.

Vă rog, să binevoiţi a aduce cu această ocazie cartea lui Bátky.
Sunt acasă de o săptămână. Alaltăieri a sosit și Daicoviciu după o muncă 

frumoasă și cinstită. Își termină lucrurile personale cele mai importante și 
apoi se pregătește să plece la Roma pe doi ani de zile, ca venind îndărăt, să fie 
cel mai distins specialist al arheologiei romane, care are să muncească mult, 
foarte‑foarte mult aici la noi, în Ardeal.

Daţi‑mi voie, să Vă atrag atenţia asupra cazului acestuia, în legătură cu 
cele, despre care am vorbit primăvara trecută.

Iată cazul meu cel mai frumos, citind în monografia Aradului, că lângă 
comuna Iosășel/Joszáshely, lângă Gurahonţ71, este un hotar, care se numește 
Cremeneasa [subliniere în text, n.n.], m‑am dat la faţa locului și am descope‑
rit o staţiune din începutul paleoliticului. Am rămas și eu surprins, văzând 
bogăţia nemaipomenită, ce am adunat de aici.

Leider, Breuil72 n‑a venit anul acesta, precum era vorba, deoarece i s‑a 
întâmplat o neplăcere acasă, în minister, și astfel, venirea lui a amânat‑o pe 
anul viitor.

Sunt ocupat toată ziua cu rezultatele avute. Abia Vă aștept, să Vă bucuraţi 
cu mine, împreună.

Ce mai faceţi? Dacă chestiunea pâinii cu cursurile mele începute deja nu 

71 Localitate în judeţul Arad.
72 Henri Édouard Prosper Breuil (1877–1961), antropolog, arheolog, geolog. Profesor la 
Universitatea din Freiburg și Collège de France.
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m‑ar lega la Cluj, m‑aș fi repezit la Nimijea73, să văd locul unde s‑au găsit 
așchiile frumoase aurignaciene.

Sărut mâinile Dnei și Vă salută cu băieţii împreună, Roska.
Cluj, 10.X.1925.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 22. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 135.

171.
1926, decembrie 10, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la publicarea unei cărţi.

Mult Onorate Dle maior,

Cu mulţumiri am luat act că până azi Năsăudul am văzut cu 6 abonaţi. 
Am distribuit 1.963 foi de subscriere și cu acești 6 s‑au prezentat până astăzi 
27 = douăzecișișapte de abonaţi, atunci când aș avea nevoie de minimum 600 
numai să o pot scoate cartea aceasta. Deocamdată, aștept. Nu mă pot apuca 
la tipărit fără să fiu asigurat. 

Am vrut să scot un lucru mare și frumos, o carte voluminoasă și detaliată 
în toate privinţele. Nu de la mine depinde ca scopul meu să se înfăptuiască.

Sărutări de mâini ptr. Dna, sărut pe băieţi.
Al Dtale devotat, Roska.
Cl[uj], 10.XII.1926.

N.B. Și eu aș vrea să știu când vom avea ședinţă. Mihali zace la clinică.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 24. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 135–136.

73 Corect Nimigea de Sus/Nimigea Românească, localitate în judeţul Bistriţa‑Năsăud.
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172.
1926, decembrie 20, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la eșecul publicării unei cărţi.

Mult Onorate Dle maior,

Aveţi dreptate însă eu am încercat tot ce a stat în putinţa mea. Aștept tim‑
puri mai favorabile pentru tipărirea vol[umului] meu. Mulţumiri călduroase 
pentru foarte importantul altar preistoric. Originalul, la primăvară o să‑l 
vizitez.

Sărbători fericite, an nou fericit! Sărut mâinile Dnei, pe băieţi.
Cu devotament sincer, M[árton] Roska.
Cl[uj], 20.XII.1926.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 25. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 136.

173.
1927, decembrie 17, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la activitatea „Comisiunii Monumentelor Istorice”.

Mult onorate Dle maior,

Chestiunea Ve[r]mișului74 a fost deja isprăvită, când am avut onoare, să 
Vă văd la mine. Sașii sunt deja liniștiţi, că greșeala s‑a comis aici, între alte 
greșeli ce se comit zilnic.

A murit Csáki la Sibiu și se fac sforţări, ca în locul lui să fie ales în 
Comisiune Petranu, alias Nagyilondai75 Petrăn János.

Eu sunt de părere, că în acest loc vacant nu poate veni nimeni, decât Roth 
Victor76, cel mai excelent savant în această privinţă. Cred că suntem de acord.

Întru‑cât ar intra în mica societate a noastră, dl. Petran, se vor ivi neplăceri 
și primul care va fugi din Comisiune, voi fi eu însumi. Se poate, că această 
fugă se și plănuiește prin sforţările mai sus amintite.

Azi‑mâine e aici Crăciunul alb cu zăpadă multă.

74 Vermeș, localitate fostă săsească, în judeţul Bistriţa‑Năsăud.
75 Reminescenţe ale definirii titlului nobiliar: de Ileanda Mare.
76 Victor Roth (1874–1936), pastor luteran, istoric specializat pe arhitectura săsească și ardele‑
nească. Membru de onoare al Academiei Române (1926).
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Sărbători fericite, iar în anul nou, să Vă dea Dl. D‑zeu tot binele, și mai 
ales, sănătate.

Sărut mâinile Dnei, sărut pe micuţii D‑tale.

Al Dv. devotat, Roska.
Cl[uj], la 17.XII.1927.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 26. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 136.

174.
1928, iunie 4, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian 
în care îi solicită detalii despre posibile urme ale paleoliticului în ţinutul năsăudean.

Mult Onorate Dle maior,

Cu drag Vă rog, să binevoiţi a‑mi comunica, afară de Mintiu77, unde 
aţi mai dat de urme paleolitice? Mi se arată posibilitatea de a cerceta pe la 
D‑voastră și aș dori ca să fiu informat la timp despre locurile umblate de D‑ta 
și despre faptul: sunt accesibile? Se poate lucra acolo fără să facem pagubă [sub‑
liniere în text, n.n.]? Și, întru‑cât ar fi necesar, s‑ar putea isprăvi treaba prin 
despăgubire? Detaliile le‑am pertracta la Năsăud.

Sărutări de mâini la Dna, sărut băieţii, pe D‑ta, Vă salută sincer al Dv. 
devotat, M[árton] Roska.

Cl[uj], 4.VI.1928.

N.B. Când nu te‑aș deranja?

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 27.

77 Localitate în judeţul Bistriţa‑Năsăud.
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175.
1928, iunie 8, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian 
referitoare la diverse chestiuni financiare și în legătură cu săpăturile arheologice 
desfășurate în zona Năsăudului.

Mult Onorate Dle maior,

Eu aștept în fiecare zi avizul din București ca să pot ridica banii de la 
Adm[inistraţia] Financiară din localitate, însă, precum sunt informat, treaba 
nu merge așa ușor, precum am dori și astfel mă tem, că va dura câtva timp.

Tocmai de aceea mă grăbesc cu rândurile acestea, ca să Vă comunic să vă 
isprăviţi treburile, indiferent de mine. Eu în tot cazul vreau să încep descope‑
ririle din acest an în jurul Năsăudului, în scopul să clarificăm o mulţime de 
chestiuni întâi acolo, unde, prin spiritul D‑tale, se face o ispravă bună. Cu o 
săptămână mai înainte, sau mai târziu, nu va face nicio piedică, lucrul prin‑
cipal este să mă duc atunci când sunteţi acasă și nu Vă reţin de la treburile ce 
aveţi de isprăvit afară de săpături.

Vă rog numai, cu drag, să binevoiţi a mă informa printr‑o carte poștală 
când veţi fi absenţi de la Năsăud? Când Vă veţi reîntoarce etc. Eu apoi, con‑
form comunicaţiei primite, îmi voi întocmi programul. Bun?

Cu salutări sincere, Roska.
Cl[uj], 8.VI.1928.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 28. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 137.

176.
1928, iunie 29, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian Marţian 
referitoare la cercetările arheologice întreprinse, în principal, în zona Năsăudului.

Cluj, 29.VI.1928.

Mult onorate Dle maior,

Vă mulţumesc foarte mult amabilitatea, prin care mi‑am reușit să fixez 
rezultate așa frumoase.

La Rodna n‑am făcut nicio ispravă: Vasicek n‑a fost acasă, am alergat și în 
sus, și în jos, am vorbit cu cei mai bătrâni băieși, s‑a telefonat la mine, dar nici 
acolo n‑a știut nimeni despre opal.



296 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

La Vărarea am reușit să fixez legătura culturală cu Cociu, Mintiu, Năsăud, 
Rebrișoara78 și sper că în viitor vom putea găsi urmele ce duc spre Rodna, la 
aramă!

La toamnă am să le fac cercetările la Mintiu și Cepan79, cu toată siguranţa 
și să caut, în ce legătură au stat atelierele cu staţiunile de mai la vale. Atunci 
va merge și mai ușor, că se vor căpăta lucrători mai mulţi.

Luni plec spre Buzău, Cioclovina, Ohaba‑Ponor, apoi, pentru Timișoara, 
în jurul Reșiţei. Numai pe la sfârșitul lunii mă voi întoarce pe câteva zile, apoi 
plec mai departe.

Vă mulţumesc foarte‑foarte mult ajutorul preţios, ce aţi avut bunătatea, 
să mi‑l daţi. Doamne, dacă am avea câte un I[ulian] Marţian în fiecare colţ al 
Ardealului, ce ușor ar merge munca.

Apropos, Vărarea: Gabor Clement, un fost lucrător al meu, care în prezent 
e C.F.R‑ist mi‑a promis că toate obiectele găsite de acum înainte le va păstra 
pentru D‑ta.

Sărut mâinile Dnei, sărut pe băieţii D‑tale, cu drag, al D‑tale, M[árton]
Roska.

N.B. Entre nous80: dl. Lenghiel a fost la mine ieri, am vorbit despre multe 
toate, și despre verișoara D‑tale – fetiţa dlui Șotropa – ce aţi zice, dacă în 
cursul verii, sub titulo arheologice, ne‑am da pe acolo? L. e un băiat serios și 
bun. (Deocamdată o să rămână treaba între noi).

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 29. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 137–138.

177.
1928, august 6, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către Iulian 
Marţian referitoare la cercetările preistorice din zona Năsăudului și alte șantiere arhe‑
ologice din Ardeal.

Cluj, 6.VIII.1928

Dragă Dle maior, în loc de sâmbătă, azi s‑a ţinut ședinţa Comisiunii și s‑a 
hotărât ca proxima ședinţă va avea loc la Năsăud, la 30 l.c., întrucât nu se va 
schimba până atunci. Am propus ca pentru cercetările preistorice din jurul 
78 Localităţi în judeţul Bistriţa‑Năsăud.
79 Azi Cepari, localitate în judeţul Bistriţa‑Năsăud.
80 Traducere din limba franzeză: „Între noi”.
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Năsăudului să se voteze o sumă de cca. 10–15.000 lei, însă deocamdată numai 
s‑a vorbit, hotărârea definitivă se va face probabil la Năsăud.

De câteva zile mă aflu acasă și deoarece am terminat curăţirea pietrelor 
mele și prepararea oaselor de la Cioclovina și Ohaba‑Ponor, mâine mă repe‑
zesc în Valea Crișului Alb pe vreo 10 zile. Apoi vine o odihnă de 5–6 zile la 
Sighet, de unde am să mă duc la Bicsad81 să văd ce e cu paleoliticul de acolo. 
Cu mult drag aș merge pe 15 septembrie la Năsăud, să clarific situaţia de la 
Cepan și Mintiu.

Sărut mâinile Dnei, sărut pe băieţii D‑tale, iar pe D‑ta Vă salută cu drag, 
M[árton] Roska.

NB. La Oraviţa nu l‑am întâlnit pe fratele D‑tale; era în concediu.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 30. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, p. 137.

178.
1928, septembrie 1, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Márton Roska către 
Iulian Marţian referitoare la cercetările sale arheologice și în legătură cu activitatea 
„Comisiunii Monumentelor Istorice”.

Cluj, 1.IX.1928

Dragă Dle maior,

Ieri am sosit din Sighet. Înainte de a fi mers la ai mei, am lucrat la Bicsad, 
jud. Sătmar, și am reușit să descopăr patru staţiuni, resp[ectiv] ateliere pale‑
olitice inferioare, de la una, a cincea, am primit semne bune. De acolo m‑am 
repezit la Sighet și m‑am odihnit puţin și m‑am îndeletnicit mult cu puișorii 
cumnatului Dan. De acolo V‑am telefonat și V‑am trimis salutări. Eram sigur 
că Comisiunea, de astă dată, s‑a ţinut de cuvânt. Nu‑i nimeni acasă ast‑
fel nu știu, ce s‑a întâmplat în timpul, cât eram absent. L‑am căutat pe dl. 
președinte, însă nu l‑am putut prinde. Nici dl. secretar nu mi‑a scris nimic, ce 
a putut isprăvi ca să putem căpăta de la Comisiune ceva parale pentru Cepan 
și Mintiu. În ședinţa ultimă au argumentat, că după ce i‑au dat parale pentru 
cercetările lui Diculescu o să vedem mai târziu, dacă se poate jertfi o supra‑
sumă. Eu de la ședinţa plănuită la Năsăud am sperat tot. O să vedem mai 
târziu, ce se va alege.
81 Azi, Bixad, localitate în judeţul Satu‑Mare.
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Eu deocamdată sunt silit să mă duc în Săcuime de a urmări paleoliticul de 
acolo. Ocazional, dacă veţi merge la izvorul de borcut82 al d‑tale, informaţi‑vă 
de la ţărani, dacă se află acolo cremene? Poate că va fi opal, însă sper, că și 
acolo o să se afle material brut, ca și la Bicsad, și pornindu‑mă după fenomene 
identice, m‑am informat și trimiţând un om la Săpânţa, jud. Maramureș deja, 
și de acolo mi s‑a adus o bucată de material brut cu semne de cioplitură.

Întru că n‑aș avea posibilitatea să cercetez acest an la Mintiu și Cepan și 
în jurul izvorului – nu știu numele comunei – pe anul viitor am să‑mi aranjez 
planul astfel, ca la timp, să mă abat pe acolo.

Sărut mâinile Dnei, pe băieţii D‑tale, pe D‑ta Vă salută cu drag, M[árton] 
Roska.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 17, fila 31. Publicată de Corneliu 

Gaiu, Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iulian 
Marţian, în „Revista Bistriţei”, XXVI/2012, pp. 136–137.

Sextil Pușcariu – Iulian Marţian

179.
1920, noiembrie 14, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu către Iulian 
Marţian în care îi mulţumește pentru împrumutarea unui manuscris și îi comunică 
rezultatul studierii acestuia.

Cluj, 14.XI.1920
Str. Elisabeta, 23

Mult stimate Domnule Marţian

Iartă, te rog, că abia acum ajung să‑ţi scriu despre cartea pe care ai binevoit 
să mi‑o lași ca s‑o studiez. A trecut de multicel anul de când mi‑ai dat‑o. Dar 
alte lucrări urgente m‑au făcut să tot amân cercetarea ei, până acuma, când 
îţi pot comunica rezultatul: e un exemplar complet din Tetraevanghelierul lui 
Coresi (1561) din care lipsesc numai două foi (234 și 237) din caietul 30, pre‑
cum și foaia finală și epilogul. Foaia de titlul și introducerea, care lipsesc și 
în exemplarul Academiei și în cel de la Muzeul din Budapesta, nu‑s nici aici. 
În schimb s‑au legat la început două foi care nu aparţin Tetraevanghelierului, 
ci sunt primele două foi din caietul final al Evangheliei cu Tâlc (1564) a lui 
Coresi. După caietul 30, cu care se termină Evanghelia lui Ioan sunt legate 10 
foi, pe care sunt copiate cu mâna cele 11 Evanghelii ale Învierii (și alte câteva), 
exact după Noul Testament de la Bălgrad (1648), deci târziu.
82 Apă minerală naturală.
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Aceste constatări îmi voi lua voie să le public în curând în „Buletinul 
Muzeului Limbii Române”.

Evanghelierul D‑voastră vă stă la dispoziţie. Dacă totuși vă puteţi dispensa 
de el, pe un timp mai scurt sau mai lung, vă rog să mi‑l mai lăsaţi la Muzeul 
Limbii Române, unde, în cercetările noastre, avem mare nevoie de el și unde 
ne‑ar face servicii reale.

Vă rog să nu uitaţi de acest Muzeu al Limbii Române nici de azi înainte și 
dacă marele D‑voastră talent de descoperitor vă va mai aduce în mână vechi‑
turi preţioase, să știţi că totdeauna la noi se găsesc filologi care ar fi fericiţi să 
le studieze.

Primiţi, Vă rog, Domnule Marţian, asigurarea celei mai înalte stime,

Sextil Pușcariu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 9, filele 1–2. Publicată de Ion 

Rusu, Din corespondenţa lui Iulian Marţian, în „Arhiva 
Someșană. Studii și comunicări”, I, Năsăud, 1972, p. 151.

180.
1922, martie 12, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu către Iulian 
Marţian în care îi mulţumește pentru o serie de cărţi împrumutate Muzeului Limbii 
Române.

Muzeul Limbii Române
23, str. Elisabeta
Cluj

Stimate Domnule Marţian,

În numele Muzeului Limbii Române îmi exprim viile mulţumiri pentru 
următoarele cărţi: 1. Katekizmul csel mare, ten. Buda, 1780; 2. Elementa linquae 
daco-romanae, Budae, 1805; 3. O carte de la începuturile veacului trecut, neda‑
tabilă, ce aţi binevoit a le lăsa în folosinţa muzeului până la noi dispoziţiuni.

Cluj, 12 martie 1922, 
Sextil Pușcariu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 9, fila 3.
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Scrisoarea lui Sextil Puşcariu către Iulian Marţian (12 martie 1922), 
sursa SJANBN, colecţia Șotropa Virgil, dosar 9, fila 3.
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181.
1922, martie 26, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu către Iulian 
Marţian referitoare la o serie de lucrări știinţifice.

Muzeul Limbii Române 26.III.1922
23, str. Elisabeta
Cluj

Stimate Domnule Marţian,

Am primit cele trei cărţi și‑ţi mulţumesc pentru ele. Două broșuri le‑am 
dat dlui Vuia, iar volumul din Mittheilungen der anthropo[logie] Gesellschaft83 
l‑am utilizat. Dacă nu dispuneţi altfel, vi‑l voi preda la proxima întâlnire.

Cu expresia celei mai înalte consideraţiuni,
Sextil Pușcariu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 9, fila 5. Publicată de Ion Rusu, 

Din corespondenţa lui Iulian Marţian, în „Arhiva Someșană. 
Studii și comunicări”, I, Năsăud, 1972, p. 152.

182.
1922, august 4, Bran. Corespondenţă. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu adresată lui 
Iulian Marţian în care îi comunică când se reîntoarce la Cluj.

Bran, 4 august 1922

Mult stimate Domnule Marţian,

Scrisoarea D‑voastră din 27 iulie mi‑a sosit – prin Cluj – ieri aici la Bran, 
unde petrec vacanţele. Vestea ce mi‑o daţi m‑a umplut de bucurie și mă gră‑
besc a Vă răspunde că anul acesta voi fi la Cluj abia pe la mijlocul lunii octom‑
brie, deoarece la sfârșitul acestei luni plec în străinătate pe vreo 6 săptămâni.

Cu expresia celor mai alese mulţumiri,
Al D‑tale devotat,

Sextil Pușcariu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 9, fila 7. Publicată de Ion Rusu. 
Din corespondenţa lui Iulian Marţian, în „Arhiva Someșană. 

Studii și comunicări”, I, Năsăud, 1972, p. 153.

83 Traducere din limba germană: „Comunicări ale Societăţii de Antropologie”.
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183.
1924, ianuarie 18, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu către Iulian 
Marţian în care îi comunică sugestii referitoare la publicarea unui studiu.

„Revista Cultura” Cluj, 18 ianuarie 1924
Str. Elisabeta, 23.

Stimate Dle Marţian,

Am primit interesantul D‑voastră studiu istoric pe care l‑am citit cu multă 
plăcere. În cadrele „Dacoromaniei” nu poate intra însă, neaparţinând dome‑
niului Filologiei, iar pentru cititorii nespecialiști ai revistei „Cultura” nu se 
potrivește.

De aceea, cred că ar fi mai potrivit să‑l transmit Dlor Lepădatu și Lupaș. 
Totdeodată Vă rog să‑mi comunicaţi dacă doriţi să Vă înapoiez manuscri‑
sul sau să‑l înmânez dlor Lupaș și Lepădatu, pentru una din publicaţiile 
Domniilor Lor.

Primiţi, Vă rog, Dle Marţian, asigurarea distinsei mele consideraţiuni,

Sextil Pușcariu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 9, fila 9. Publicată de Ion Rusu, 

Din corespondenţa lui Iulian Marţian, în „Arhiva Someșană. 
Studii și comunicări”, I, Năsăud, 1972, p. 153.
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VI.3. Virgil Șotropa84

Virgil Şotropa (1867–1954), sursa SJANBN, Colecţia de fotografii.

84 Virgil Şotropa (1867–1954) s‑a născut la Gheorgheni, jud. Harghita. Şcoala primară şi cursu‑
rile liceale le‑a urmat la Năsăud, iar studiile universitare la Cluj şi Budapesta. Între 1892–1896, 
a fost redactor la „Gazeta Transilvaniei”, apoi până în 1913 a fost profesor la gimnaziul din 
Năsăud. Şi‑a reluat activitatea la catedră din 1919, până în anul 1933. Virgil Șotropa a fost preo‑
cupat de trecutul Țării Năsăudului, în 1913 publicând monografia Istoria școalelelor năsăudene în 
colaborare cu Nicolae Drăganu. A editat revista „Arhiva Someșană” în paginile căreia a publicat 
diverse articole, rezultat al cercetării arhivelor năsăudene şi ale oraşului Bistriţa. A contribuit 
la înfiinţarea „Muzeului Năsăudean” (1931). A fost primit membru de onoare al Academiei 
Române în anul 1943.
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Eugen Barbul – Virgil Șotropa

184.
1930, iunie 3, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Eugen Barbul către Virgil Șotropa 
în care solicită trimiterea către Biblioteca Universităţii a numerelor lipsă din revista 
„Arhiva Someșană”.

România
Biblioteca Universităţii „Regele Ferdinand I”
din Cluj

Domnule Director,

Avem onoarea a vă face cunoscut că din revista ce cu onoare redactaţi, ne 
lipsesc nr. 11, 13 și următoarele, din anul 1929/30.

Aceste numere în zadar s‑au reclamat de la tipografia (necunoscută).
E în interes public, ca această preţioasă revistă să fie păstrată de noi în 

întregime, facem deci un apel călduros la adresa dv., rugându‑vă a ne com‑
pleta lipsurile noastre.

Primiţi, vă rugăm, dle Director, expresiunea deosebitei noastre stime și 
consideraţiuni.

Director general, Eugen Barbul

Domniei Sale,
Domnului director al revistei „Arhiva Someșană”,

Năsăud,
Liceul G[eorge] Coșbuc.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 60/1, fila 29.

Nicolae Drăganu – Virgil Șotropa

185.
1923, decembrie 28, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil 
Șotropa în care îi solicită copii după două documente și îl informează despre un studiu 
aflat în lucru.

Mult Stimate Domnule Șotropa,

Dacă Vă mai aduceţi aminte, în vara anului 1922 am fost la D‑voastră și 
mi‑aţi arătat mai multe documente din arhivele Bistriţei pe care le aveaţi acasă. 
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Răsfoindu‑le am găsit în două din ele cuvintele maire [subliniere în text, 
n.n.] și taire [subliniere în text, n.n.] și V‑am atras atenţia asupra acestui fapt, 
precum și asupra împrejurării că, găsindu‑se aceste forme în niște documente 
așa târzii, ar putea să ne lămurească același fenomen fonetic din textele noas‑
tre cele mai vechi, implicit manuscrisul liceului din Năsăud dat mie spre stu‑
diere de prietenul și colegul nostru Ștefan Scridon.

Când am rămas surprins de faptul că am găsit formele maire [subliniere 
în text, n.n.], taire [subliniere în text, n.n.], D‑voastră m‑aţi lămurit că „doar 
Sașii așa vorbesc”. Cercetând mai departe m‑am convins că aveţi dreptate. În 
urmare am încercat să dau o nouă explicare fenomenului fonetic ai [subliniere 
în text, n.n.], din textele vechi în ședinţa societăţii filologice din Cluj ţinută la 
23 aprilie 1923, în care am descris manuscrisul amintit, rămânând să o dezvolt 
mai târziu când îl voi publica pe acesta. Ales fiind decan, n‑am putut să termin 
decât două treimi din studiu, căci timpul mi se duce în mare parte la admi‑
nistraţie. Și odată eram dator să fac și slujba asta. Un coleg, care a fost de faţă 
la comunicarea mea, vrea acum, ca abuzând de împrejurarea că eu nu mi‑am 
terminat manuscrisul, să publice el teoria mea ca a lui. Veţi înţelege că, găsind 
acest lucru urât, chiar și în interesul importanţei manuscrisului din Năsăud, eu 
nu pot să las ca el să se întâmple așa cum e pornit și să abuzeze într‑un mod așa 
de necorect de buna‑credinţa și sinceritatea mea.

Eu pornisem în comunicare de la conversaţia avută cu D‑voastră, Dl. coleg 
a avut deci îndrăzneala să se adreseze și D‑voastre și să vă ceară copii de pe 
cele două documente.

Deoarece lucrurile s‑au petrecut cum le‑am arătat mai sus, Vă rog mult 
să‑mi comunicaţi și mie cu cea mai mare grabă posibilă acele copii, eventual, 
și exemple din alte documente, ca să pun lucrurile la punct din vreme. Îmi 
pare rău că Vă necăjesc cu astfel de lucruri și Vă rog să mă iertaţi. Dar vedeţi, 
războiul a corupt, se pare, și moravurile știinţifice. Îmi pare rău apoi că nu 
V‑am putut întâlni când aţi fost la Cluj. Peste zi am fost foarte ocupat, iar 
seara nu prea ies. După vacanţă o să merg pentru o zi ori două la „Aurora” și 
atunci am să Vă povestesc lucrurile amănunţit.

Sărutând mâinile Doamnei și dorindu‑Vă sărbători fericite și multă sănă‑
tate, rămân al D‑voastre mult stimător fost elev și coleg.

Cluj, 28.XII.1923,  N[icolae] Drăganu

Nota tergală: Răspuns în 30.XII.1923: cele ce am scris și lui Lacea, cu ada‑
osul: Varaire‑Vărarea. Șotropa.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 53/6, fila 5.
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186.
1924, februarie 13, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil 
Șotropa în care menţionează studiul la care lucrează și îi mulţumește pentru informa‑
ţiile trimise.

Mult Stimate Domnule Șotropa,

Mă grăbesc să Vă mulţumesc pentru datele trimise, care sunt foarte inte‑
resante. Am acum o colecţie strașnică de prin toate arhivele săsești, cum o să 
vedeţi din articolul care de luni a început să se culeagă.

Cum vedeţi, datele au sosit tocmai la timp. Le mai pot vârî la corectură. 
Articolul, care se leagă de prietenii mei din Năsăud, cărora le dau locul cuve‑
nit în nașterea lui, o să facă zgomot în lumea știinţifică prin noutatea lui. Se 
răstoarnă o mulţime din cele spuse până acum despre cărţile noastre vechi.

Îmi pare rău numai că n‑am fost lăsat în pace să mi‑l termin ca studiu mare, 
cum aș fi dorit și cum îl voi face la vară, ci am fost silit să redactez grăbit un 
articol de două coli de tipar, interesant, dar nu așa de complet cum l‑aș fi vrut.

Fratele Ștefan Scridon o să se mire mult de importanţa manuscrisului 
pe care mi l‑a dat. Și pe D‑voastră încă Vă va surprinde plăcut ideea care mi 
s‑a vârât în cap în o conversaţie avută cu D‑voastră, la un păhar de vinars și 
câteva acte din arhiva Bistriţei. De bună seamă fără acea întâlnire n‑ajun‑
geam să găsesc ceea ce am găsit.

Dl. L. a renunţat să‑și publice articolul, în care încearcă să dezvolte ceea ce 
comunicasem eu, fără să înţeleagă. Nu puteam să mă las despoiat și mi‑am 
revendicat cu energie paternitatea.

„Dacoromania III” se apropie acum de pag. 500. Dacă articolul nu Vă e prea 
lung și e de filologie ori de literatură, și mai ales dacă e gata, ar fi bine să mi‑l 
trimiteţi, cât mai curând, ca să i‑l dau lui Pușcariu. Altfel cu greu ar mai putea 
să intre în acest volum, căci pe la pag. 700 se termină articolele de acest fel. Eu 
voi veni la Năsăud numai la sfârșitul lunii. Adevărat, până atunci poate tipări‑
rea nu va ajunge la „etimologii”. Dar, vedeţi, cât mai curând, cu atât mai sigur.

„Dacoromania” va ieși de Paști. Dl. Marţian, cu care m‑am întâlnit aici, 
mi‑a spus că iarăși a găsit o carte veche interesantă. Când o să vin la Năsăud, 
am să‑l rog să mi‑o arate.

Rugându‑Vă să transmiteţi colegilor salutări călduroase din partea fostu‑
lui lor coleg și sărutări de mână doamnei Șotropa, Vă mulţumesc din nou.

Cluj, 13.II.1924.
Al D‑voastră devotat, 

N[icolae] Drăganu
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 

colecţia Șotropa Virgil, dosar 63/6, filele 3–4.
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187.
1924, aprilie 1, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil 
Șotropa în care îi mulţumește pentru ajutor și menţionează o potenţială întâlnire la 
Năsăud.

Mult Stimate Domnule Șotropa,

Sosind la Cluj, a doua zi m‑am achitat de însărcinare, telefonând 
Abatorului cele dorite. Sper că înștiinţarea nu va fi sosit prea târziu.

Am recitit apoi cu deosebită plăcere actul pe care mi l‑am copiat, care este 
cât se poate de caracteristic. Am uitat să Vă întreb dacă nu aveţi cumva încă la 
D‑voastră traducerea săsească a scrisorii lui Grigore Maior, pe care aţi publi‑
cat‑o în „Rev[ista] istorică”. Aș dori mult s‑o am în copie, pe care mi‑aș putea‑
o face și singur, când voi veni în Năsăud, în 10 mai.

Mulţumindu‑Vă încă o dată pentru toată bunăvoinţa și rugându‑Vă să 
binevoiţi a‑i comunica același lucru și Dlui Marţian, rămân,

Cluj, 1 Aprilie 1924.
Al D‑voastre cu adânci sentimente de stimă, 

N[icolae]Drăganu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 56/3, fila 1.

188.
1924, mai 19, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil 
Șotropa în legătură cu trimiterea unui document publicat în „Revista Istorică”.

Mult Stimate Domnule Șotropa,

La gară am primit documentul trimis. Dar era originalul latinesc de care 
eu n‑am nevoie și pe care l‑am citit în „Revista Istorică”. Eu aș dori să Vă rog 
să‑mi trimiteţi, dacă mai aveţi, traducerea românească a acestuia pentru ca să 
utilizez greșelile de limbă ale Sasului care a făcut‑o. Sper că băiatul V‑a readus 
documentul, care n‑aș vrea să se piardă din vina mea.

Cu multe salutări și doriri de bine,
Cluj, 19 mai 1924

Al D‑voastre devotat, 
N[icolae] Drăganu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 56/3, fila 2.
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189.
1924, iulie 19, Sângeorzul românesc (Sângeorz-Băi). Scrisoarea lui Nicolae Drăganu 
către Virgil Șotropa în care îi mulţumește pentru documentul împrumutat și îi comu‑
nică aspecte personale și profesionale.

Mult Stimate Domnule Șotropa,

Abia acum am putinţa să Vă retrimit documentul împrumutat și să Vă 
mulţumesc din inimă pentru el. La început am fost ocupat cu examenele, pe 
urmă m‑am îmbolnăvit. Acum sunt la Sângeorz, ca să mă refac. Aerul și apa 
sunt foarte bune și sper că refacerea va merge repede.

Am lăsat să Vă trimită „Dacoromania”, cum aţi cerut. Cum vedeţi, a ieșit 
un volum foarte frumos și variat. „Anuarul Inst[itutului] de Ist[orie]” însă 
încă n‑a apărut nici acum.

La întoarcerea spre Cluj voi merge și pe la Zagra. Atunci, cred că mă voi 
opri la Năsăud, ca să iau „trăsura” de acolo. Poate ne vom întâlni și‑mi veţi 
arăta ce doreaţi să‑mi arătaţi în rândul trecut.

Cum staţi cu chestiunea tipăririi documentelor? Nu‑i veţi trimite câte ceva 
și lui Costică85, pentru „Revista Arhivelor”?

La Cluj a luat doctoratul la noi un tânăr cercetător, V. Zaborovschi86, 
care‑mi spunea că a cules din Viena o mulţime de documente relative la „revo‑
luţiunea grănicerească din 1761”. Între șefi e pomenit mai ales unul „Hacu”, 
de care n‑am auzit până acum. Hacu sunt la noi în Zagra. Nu știu dacă mai 
sunt și în alte sate. Aveţi cunoștinţă de acest revoluţionar?

Mulţumindu‑Vă încă odată, Vă rog să primiţi asigurarea deosebitului meu 
respect și devotament.

Sângeorzul românesc, 19.VII.1924, N[icolae]Drăganu.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 56/3, filele 8–9.

85 Constantin Moisil, unchi; director al Arhivelor Statului din România.
86 Rezultatul preocupărilor s‑a materializat în studiul V. Zaborovschi, Importanţa arhivelor 
vieneze pentru Istoria Românilor, în „Revista Arhivelor”, București, Vol. I, Nr. 1–3, 1924–1926, 
pp. 145–175. Pentru importanţa fondurilor arhivistice concentrate la Budapesta la sfârșitul 
secolului al XIX‑lea, vezi Veronica Turcuș, Avatarurile recuperării patrimoniului arhivistic 
din teritoriile unite cu România, după Tratatul de la Trianon, în Trianon, Trianon, coord. Vasile 
Pușcaș, Ionel N. Sava, Cluj‑Napoca, Școala Ardeleană, 2020, pp. 219–239.
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190.
1924, septembrie 16, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către 
Virgil Șotropa în care îi mulţumește pentru documentele împrumutate, îl roagă să‑i tri‑
mită fotografia unor scrisori din secolul al XVIII‑lea și îl informează despre proiectele 
la care lucrează.

Cluj, 16 sept[embrie] 1924

Mult Stimate Domnule Șotropa,

Alăturat Vă trimit cu mare mulţămită documentele pe care abia acum 
am putut să mi le copiez. Înlăuntrul lor am pus și transcrierile făcute pentru 
D‑voastră.

În scrisoarea lui Florian n‑am putut deosebi bine nemţește: Wieden87 (ori 
Wiener88?) Wohlleben gasse89 și Ober Leutenant90 (ori Oberzund?). D‑voastră, 
care cunoașteţi și relaţiile personale și locale, veţi putea îndrepta ușor aceste 
lecturi în felul cel corect.

Nu știu dacă e cunoscut ori nu, căci n‑am putut controla, manifestul către 
„ostașii grăniceri români” dar e foarte frumos, mai ales partea din urmă. Ar 
trebui tipărit cât mai curând, fiind și actual.

Și acum Vă rog de o mică lămurire.
Pentru articolul din „Dacoromania” III, p. 488, mi‑aţi fost comunicat că ai 

se găsește: „8 În scrisoarea Românilor din măieriștile91 Bistriţii către Vlădica, 
din a. 1760...: plecajre, aschesaire”. 

Dar tot despre Măierenii de la Bistriţă e vorba și aceleași cuvinte se găsesc 
și în scrisoarea către „Patron” de la 27 Iunie 1760 (ed. fila 189), care începe 
cu „Prenszvintzitye și Preluminatje Doamnyenoe bun și myilustiv Patron!”. 
Patronul, cum mi‑aţi spus când am fost mai pe urmă la D‑voastre, pare a nu fi 

87 Traducere din germană: panglică împletită.
88 Traducere din germană: vienez.
89 Traducere din germană: Aleea Wohlleben.
90 Traducere din germană: locotenent superior.
91 „Locuitori români așezaţi, în general, spre periferia orașelor săsești din Transilvania, în 
imediata lor vecinătate, uneori, chiar la poalele zidurilor, în ceea ce aveau să devină, după 
dărâmarea zidurilor, cartiere mărginașe. Alţii au rămas în satele vecine, rânduite bine, cu 
împrumuturi din urbanismul săsesc, amintind mereu vechimea și statornicia romanităţii 
orientale. S‑au manifestat astfel „mărginimile” românești ale acestor enclave străine”; Ioan 
Aurel‑Pop, Cuvânt către cititori, în Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Românii din Bistriţa. 
Studii. Documente. Mărturii. Volumul I, Cluj‑Napoca, Școala Ardeleană, 2018, pp. 9–10. O astfel 
de mărginime, denumită în specific local, „măieriște”, după grădinile lucrate de români, a exis‑
tat la Bistriţa, în zona „Hrube”, cartier mărginaș al orașului. Pe larg, inclusiv lista familiilor în 
anul 1924, în Ibidem, pp. 17–71. 
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fost vlădică căci i se scrie „szertum muna din poletye [subliniere în text, n.n.] 
Mari Talye”, ci, cu mai curând militar.

E vorba acum de aceeași scrisoare, cum mi se pare mie de la distanţă? Dacă 
da, aţi putea să‑mi spuneţi numele Patronului?

Dacă nu e aceeași scrisoare, aţi putea să‑mi trimiteţi scrisoarea către 
Vlădică s‑o copiez? Ori totuși e vlădică, Patronul?

În cazul că mi‑aţi trimite scrisoarea, aș ruga să‑mi trimiteţi și scrisoarea de 
mărturie pentru Ciacău și Jderii din a. 1761, care, ca limbă românească scrisă 
de un Sas, fiind din alt cerc de idei, poate să fie deosebit de interesantă.

V‑am fost scris data trecută că Vă voi ruga să lăsaţi să‑mi fotografieze din 
câteva documente de acestea, ca să nu mi se poată imputa că le făuresc eu. 
Mi‑e de ajuns să fotografieze Nagy sfertul de coală de‑asupra de pe p. 1 din 
următoarele 3 documente, care sunt cele mai caracteristice:

1. Scrisoarea de admonestare a guvernului crăiesc către Someșeni, scrisă 
de un Sas cu slove chirilice [subliniere în text, n.n.] și publicată în transcriere 
cu litere latine în „Dacoromania”, III, 915 (Sper că n‑aţi trimis‑o la Bistriţa. E 
cea mai importantă).

2. Scrisoarea de admonestare a guvernului crăiesc către Someșeni scrisă 
de un Sas cu litere latine [subliniere în text, n.n.] c. 1755 (fila 341, corectat ulte‑
rior în 195), (am copiat‑o la Sângeorz).

3. Scrisoarea Măierenilor de la Bistriţa către Patron „pintru Popa Dumitru” 
(Ad. 1760 27 iunie fila 189), (am copiat‑o în Sângeorz).

În felul acesta aș avea facsimile din 2 doc[umente] cu litere latine și 2 cu 
chirilice, căci în Sângeorz am încercat să‑mi fac, dar n‑am reușit decât să‑mi 
iau iscălitura cu chirilice a lui Johannes Fridericus Klein (al doilea doc[ument] 
cu chirilice). Fotograful de‑acolo nu putea face decât cărţi poștale.

Mărimea fotografiei nu importă. Ar fi bine să fie cabinet și să indice mici‑
mea faţă de natură (1/2, 1 ½, 1/3). Nu‑mi trebuie decât un singur exemplar din 
fiecare pe care mi l‑ar putea face, cred, cu 50–60 lei. Când vor fi gata, mi le va 
trimite Nagy cu rambursă.

V‑am răpit cam mult timp și Vă rog să mă iertaţi, primind încă o dată mul‑
ţămirile mele. Totuși nu pot să nu Vă comunic de încheiere două mari desco‑
periri ce am făcut umblând după săsisme. Am găsit o broșură care cuprinde 
poeziile lui M. Haliciu și cred că pot să Vă spun aproape cu siguranţă cine e 
autorul celui mai vechi dicţionar românesc, Anonymus Caransebesiensis.

N[icolae] Drăganu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 56/3, filele 10–11.
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191.
1924, octombrie 1, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil 
Șotropa în care îi mulţumește pentru un document împrumutat, se scuză că nu poate 
trimite la „Arhiva Someșană” studiul despre documentele săsești și îl informează des‑
pre proiectele la care lucrează.

Mult Stimate Domnule Șotropa,

Voiam să Vă scriu mai demult, ca să Vă mulţumesc pentru documentul tri‑
mis, dar n‑am putut, trebuind să trec peste operaţia de apendicită, care înce‑
puse să mă chinuiască rău de tot. Acum, când am revenit acasă, mă grăbesc să 
Vă scriu câteva rânduri.

Mai întâi trebuie să Vă anunţ că studiul făgăduit despre documentele 
săsești nu cred că Vi‑l mai pot trimite. Făcând cercetări ulterioare, cât am stat 
culcat, am găsit un material enorm și deoarece, cât văd, am să port o grea luptă 
pentru a‑mi afirma definitiv teoria privitoare la săsisme, în care se îndoiesc 
altfel din interes, numai bucureștenii (Iorga, Rosetti etc.), n‑aș publica nimic 
până ce n‑aș prelucra întreg materialul în care am găsit numeroase puncte de 
reazim noi. Numai așa voi putea convinge definitiv. Cu fărâmături nu merge.

Monografia Zăgrii iarăși nu V‑o pot face. Mi‑a cerut‑o Dl. Marţian îndărăt, 
împreună cu un manuscris care tocmai era în studiu și cu celelalte cărţi care le 
avea de la mine. Știam din păţite că D‑sa se mânie uneori din senin și atunci 
îmi cere îndărăt cărţile împrumutate. Acum nu știu însă cu ce l‑am supărat. 
Am auzit însă întâmplător că „Anuarul” II cu articolul despre „Ardeal” i‑a 
produs această furie – nu știu cum s‑o calific altfel – care izbucnise odată când 
i‑am trimis extrasul și care mi s‑a părut că‑i trecuse, căci unele cărţi mi le‑a dat 
după aceea, când am fost împreună cu D‑voastre la D‑sa și de atunci ne‑am 
mai întâlnit și am discutat foarte prietenește. Motogna92 îmi mai spune că a 
și tipărit un răspuns. Mi‑am recitit tot articolul și Vă rog și pe D‑voastră să‑l 
recitiţi. Nu găsesc că l‑am jignit cu nimic. Am discutat cât se poate de acade‑
mic toate părerile anterioare, implicit și a Dlui Marţian, care ar fi avut motiv 
să se supere tocmai dacă nu‑l pomeneam.

Sunt absolut convins că am dreptate93. Voi răspunde deci și eu, dacă voi 
vedea ce scrie Dl. Marţian în „Anuarul” III la „dări de seamă”; înmulţindu‑mi 
argumentele unde va fi nevoie. Nu cred că voi fi bătut, pentru că eu n‑am 
făcut decât filologie aplicată la istorie și o să rămân tot în filologie, unde mă 
simt destul de tare, mai ales că elementele ungurești le‑am studiat special. 
Îmi pare rău că Dl. Marţian nu admite că pot să existe și alte păreri decât ale 
92 Victor Motogna (1885–1948), istoric, profesor la Gimnaziul din Năsăud (1909–1919), direc‑
tor la Liceul Andrei Mureșanu din Dej, membru corespondent al Academiei Române.
93 Specialiștii mi‑au confirmat acest lucru [notă Nicolae Drăganu].
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D‑sale și că se supără atât de mult când alţii caută să spună ceea ce cred, fără 
a jigni. Supărarea neîntemeiată apoi aduce pagubă de obicei tocmai celui ce 
se supără.

Țineam să Vă aduc la cunoștinţă aceste lucruri, ca să nu Vă supăraţi acum 
D‑voastre pe mine dacă nu Vă pot servi cu ce v‑am făgăduit și poate veţi 
domoli și pe Dl. Marţian.

Am gata totuși un comentariu foarte interesant despre documentul No. I 
din Doc[umente] din arh[ivele] Bistriţei, publicate de Iorga94. În manuscris e 
4 pagini de coală. Dacă n‑ar fi prea scurt și dacă ţineţi cu orice preţ să figureze 
și numele meu în numărul cel dintâi al publicaţiei pe care intenţionaţi să o 
porniţi, la rigoare Vi l‑aș putea pune la dispoziţie.

Cu o cale Vă retrimit cu mulţumită și ultimul act pe care aţi binevoit a mi‑l 
împrumuta.

Cu respectuoase salutări, 
Al D‑Voastre, N[icolae] Drăganu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 56/3, filele 6–7.

192.
1925, octombrie 2, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil 
Șotropa în care discută despre o deplasare la Năsăud.

Cluj, 2 oct[ombrie] 1925

Mult Stimate Domnule Șotropa,

La întrebarea D‑voastre dacă nu mă duc la vreo ședinţă a „Aurorii” pot 
să Vă răspund numai că nu pot să mă duc decât dacă știu când o ţin și mă 
cheamă la ea.

Până acum nu m‑au chemat, iar împrejurările nu m‑au lăsat să mă duc de 
plăcere până la Năsăud. Când mi se va da prilej, voi veni.

Cu distinse salutări, N[icolae] Drăganu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 56/3, fila 13.

94 Nicolae Iorga, Documente românești din Arhivele Bistriţei (Scrisori domnești și scrisori private), 
Partea I‑II, București, 1899–1900.
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193.
1926, iunie 23, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil 
Șotropa referitoare la achiziţionarea și expedierea unor cărţi la Năsăud.

Cluj, 23.VI.1926
Mult Stimate Domnule Șotropa,

V‑am cumpărat cartea dorită și V‑o trimit alături. Dar e grozav de scumpă, 
având în vedere mărimea ei (200 lei). Din Bărnuţiu eu n‑am decât un singur 
exemplar. Din G[heorghe] Lazăr95 am două. Nefiind prea scump (65 lei), am 
îndrăznit să Vă cumpăr un exemplar. Altfel cred că‑l aveţi la liceu, fiind din 
publicaţiile Academiei.

Deodată cu trimiterea cărţilor am lăsat să‑i ducă vorbă și lui Ghiţă. 
Reîntorcându‑mă acasă, am găsit în ziare dări de seamă despre conferinţa 
„Năsăud” a lui I[uliu] Moisil.

Al D‑voastre devotat, N[icolae] Drăganu

P.S. Lumea e foarte mulţumită de reușita serbării.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 56/3, fila 12.

194.
1926, noiembrie 3, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil 
Șotropa referitoare la o serie de aspecte de natură financiară și în legătură cu apariţia 
unor cărţi.

Cluj, 3.XI.1926

Mult Stimate Domnule Șotropa,

Am fost la „Ardealul”. M‑am interesat de cupoane, le‑am văzut chiar. 
Mi‑au spus însă că nu le pot plăti decât săptămâna viitoare. Până atunci au 
mari cambii scadente. Criza de bani fiind mare, sunt nevoiţi să recurgă la 
astfel de mijloace pentru ca să fie la curent cu plăţile. Mi‑au spus că nu V‑au 
scris pentru că le‑a fost rușine să Vă scrie ce Vă scriu eu.

V‑am cumpărat pe Temesvári, care a costat 20 de lei și Vi l‑am trimis prin 
dl. Stössel. El mi‑a și plătit suma.
95 Gheorghe Lazăr (1779–1823), pedagog, teolog, traducător și inginer român. Este considerat 
fondatorul învăţământului în limba română din Țara Românească.
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La librărie mi‑au spus că nici liceul reformat, nici cel unitar n‑a tipărit 
nimic jubiliar. Au tipărit numai piariștii. Unitarii însă au ceva în pregătire. 
Acest răspuns încă nu e definitiv. Ar trebui să întreb ocazional pe vreun pro‑
fesor. Dacă n‑aș uita, când voi vedea vreunul!

De ce nu‑mi trimite Bichigean și mie un „Anuar”?

Cu respectuoase salutări, N[icolae] Drăganu.

Pe drum spre poștă m‑am întâlnit cu Stanciu, care mi‑a spus că dă imediat 
ordin să Vi se trimită banii. N[icolae] D[răganu].

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 56/3, fila 14.

195.
1926, noiembrie 10, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil 
Șotropa în care menţionează apariţia broșurii despre George Coșbuc și îi cere sprijin 
pentru cercetarea referitoare la toponimele din satele năsăudene.

Cluj, 10.XI.1926
Mult Stimate Domnule Șotropa,

Astăzi Vă trimit un exemplar din extrasul Coșbuc, ca să vedeţi cum l‑am 
îndreptat. Coperta e cam slabă și fără gust. Pe urmă mi‑au scos numele de la 
sfârșit, dar n‑au pus la început o foaie albă de titlu și n‑au tipărit că studiul e 
extras din Anuarul liceului, deși i‑am scris lui Matheiu aceste lucruri. Acum 
cine pierde coperta ori nu o leagă, n‑are numele autorului. Dar, în sfârșit, 
aceasta nu este de deosebită importanţă. Important e că n‑am mai găsit alte 
greșeli de tipar care să strice înţelesul.

Și acum să Vă rog de ceva. Începând cu săptămâna viitoare vreau să mă 
întorc la studiul toponimelor noastre. Mi‑aţi fost spus astă vară că aveţi 
dovezi că într‑o seamă din satele noastre se găsesc Ruși până târziu (Sângeorz, 
Rebra). Aţi putea să‑mi comunicaţi data acestor dovezi și partea aceea a lor 
care pomenește de Ruși: Mi‑e de‑ajuns atât și V‑aș fi foarte recunoscător dacă 
îmi puteţi trimite în această privinţă ceva. Am nevoie de aceste dovezi și 
într‑o mică polemică pe care vreau s‑o încep cu Melich96și Karácsonyi97.
96 În Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, face o critică a lucrării lui 
Janós Melich, A honfoglaláskori Magyarország/Ungaria la momentul cuceririi, Budapest, 1925–
1929.
97 Idem, a lucrării lui Janós Karácsonyi, A székely erdetevalótelepülése/Originea secuilor și 
așezarea lor în Transilvania, Budapest, 1905.
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Al D‑voastre cu mulţumiri și respectuoase salutări, 
N[icolae] Drăganu

P.S. Sper că aţi primit banii și cartea. N[icolae] D[răganu].

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 410, fila 35.

196.
<Sine dato>. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa 
referitoare la realizarea unor copii după un document împrumutat.

Mult Stimate Domnule Șotropa,

Dacă un facsimil costă 120 lei, Vă rog să lăsaţi să‑mi facă numai două: pe 
cea cu litere chirilice și una, oricare din cele două cu latine.

Pe Braharu98 nu l‑am găsit deloc. Acum i‑am scris, doar l‑oi găsi.
Documentul trimis nu‑mi era absolut necesar, nefiind românesc în 

întregime.
Vi‑l trimit cât mai curând cu mari mulţumiri.

Călduroase salutări, 
N[icolae] Drăganu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 56/3, fila 17.

197.
<Sine dato>. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Virgil Șotropa în 
care menţionează starea de sănătate precară și cercetarea pe care o întreprinde asupra 
documentelor săsești trimise de la Năsăud.

Mult Stimate Domnule Șotropa,

Mai întâi Vă mulţumesc pentru cartea poștală trimisă, pe urmă Vă rog să 
mă iertaţi că încă nu V‑am trimis copiile făgăduite ale documentelor. Până 
acum înainte de‑amiază am avut examen, iar după‑masă a trebuit să stau cul‑
cat, căci venind la Cluj, mi‑a revenit apendicita pe care sunt nevoit să o operez. 
Culcat le‑am citit pe toate foarte bine și de mâine voi începe să le transcriu.
98 Dumitru Brahar (1898–1984), istoric, secretar al Societăţii de Ştiinţe Istorice a Academiei 
Române, Filiala Cluj.
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Dintre cele care mă interesează pe mine – cele săsești – Vă voi ruga să lăsaţi 
fotografului Nagy să‑mi reproducă două ori trei – o să Vă spun pe care99. Zi 
de zi le văd tot mai mult importanţa și mi‑e frică să nu spună lumea că le‑am 
fabricat eu.

Mi‑ar părea foarte bine să pot veni eu până la Năsăud pentru o zi, dar mă 
tem că, între împrejurările date, n‑o să pot. Sper că Nagy o să le facă mai ieftin 
ca la Cluj. Trebuie să le facă în un singur exemplar și îmi dă și plicul‑sticlă. În 
caz că n‑aș putea să vin să văd cu cât le‑ar face, mi le‑ar rambursa.

Articolul făgăduit, firește, o să întârzie și el. Acum nu prea pot lucra. Când 
îmi voi face operaţia – pe la începutul lui octombrie – n‑o să pot nici atât. Sper 
că nu se va mai ivi vreo complicaţie și‑o să‑l pot face cel puţin după aceea.

Rugându‑Vă să transmiteţi din partea‑mi sărutări de mână Doamnei și 
multe salutări colegilor, rămân al D‑voastre devotat, N[icolae] Drăganu.

P.S. Astăzi m‑am întâlnit cu Niculiţă Rus care mi‑a spus că vine de la 
înmormântarea lui Sandi, mort în 3 zile în urma unei intoxicaţii alimentare. 
L‑am văzut gras și sănătos în Sângeorz!

N[icolae] D[răganu]

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 56/3, filele 15–16.

Ioan Lupaș – Virgil Șotropa
198.

1935, decembrie 1, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Ioan Lupaș către Virgil 
Șotropa prin care îi solicită contribuţia știinţifică la volumul omagial dedicat fraţilor 
Alexandru și Ion Lapedatu.

Confidenţial
Stimate domnule profesor,

Domnii profesori universitari Alexandru și Ioan Lapedat – fraţi gemeni, 
fiii talentatului profesor Ioan Al. Lapedatu (†1878) de la liceul ortodox român 
din Brașov – vor împlini în curând vârsta de 60 de ani.

Un grup de actuali colegi și de foști elevi sau colaboratori ai lor, în diverse 
chestiuni de ordin obștesc, în dorinţa de a sublinia acest scurt popas al unor 
neîntrerupte strădanii ce au înţeles dânșii a desfășura în mai multe domenii 
ale vieţii publice românești, în curs de aproape 4 decenii, a luat iniţiativa de 
a strânge contribuţii la un volum, închinat amândurora și care să cuprindă 
studii inedite privitoare la chestiuni de interes istoric și economic‑financiar.
99 Numai unul îl mai am aici, Vi le‑am restituit. [notă Nicolae Drăganu].
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Nu ne îndoim că veţi aprecia și Dv. iniţiativa aceasta. Vă rugăm deci să 
binevoiţi a colabora la proiectatul volum cu un studiu din specialitatea Dv. De 
dorit ar fi ca extensiunea lui să nu depășească 16 pagini de tipar in–8°100 și tex‑
tul să fie scris, pentru înlesnirea culegătorilor, pe câte o singură faţă a hârtiei.

Contribuţia Dv. Vă rugăm să o trimiteţi, până cel mai târziu la 1 Martie 1926, 
pe adresa dlui conferenţiar uni[versitar] Ioachim Crăciun101 la Universitatea 
din Cluj (Institutul de Istorie Naţională). Contribuţiile trimise după această 
dată nu vor mai putea intra în volum.

Odată cu trimiterea contribuţiei Dv. veţi binevoi a ne comunica, dacă 
doriţi să faceţi personal ultima corectură sau o lăsaţi în grija editorilor și dacă 
doriţi să tipăriţi și extrase în broșură și anume câte exemplare, costul extrase‑
lor privindu‑vă, firește, personal.

Contribuţiile care necesită și clișee vor fi însoţite de clișeele respective, nu 
de simple fotografii.

Cluj, la 1 Decembrie 1935.

Dr. Constantin Lacea,  Prof. Ioan Lupaș,
Rectorul Academiei Comerciale din Cluj Membru al Academiei Române

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 410, fila 33.

199.
1936, aprilie 7, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Ioan Lupaș către Virgil Șotropa 
prin care revine cu invitaţia de a contribui la volumul omagial dedicat fraţilor Alexandru 
și Ion Lapedatu.

Stimate domnule profesor,

Un grup de actuali colegi și de foști elevi sau colaboratori ai fraţilor 
Alexandru și Ioan Lapedatu a luat iniţiativa publicării unui volum omagial 
cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani ai fraţilor Lapedatu. Ne‑am adresat 
la timpul său și D‑voastre. Neprimind până acum niciun răspuns, ne permi‑
tem să repetăm apelul nostru, anunţându‑vă că termenul pentru trimiterea 
manuscriselor s‑a prelungit până la 1 mai a.c.

Manuscrisul Dv. Vă rugăm să‑l trimiteţi, până cel mai târziu la 1 Mai 
1926102, pe adresa: Conf[erenţiar] Univ[ersitar] Ioachim Crăciun, Institutul 
100 Format de carte tipărită, în care coala de hârtie tipografică e îndoită în opt, formând 16 
pagini.
101 Ioachim Crăciun (1898–1971), istoric, bibliolog, ctitorul școlii bibliografice clujene.
102 Contribuţia lui Virgil Șotropa s‑a concretizat în studiul Comandanţii Regimentului 
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de Istorie Naţională, Universitatea din Cluj. În același timp veţi binevoi a ne 
comunica dacă doriţi să tipăriţi și extrase în broșură și anume câte exemplare, 
costul extraselor, ca și al eventualelor clișee, privindu‑vă, firește, personal.

Cluj, la 7 Aprilie 1936.

Dr. Constantin Lacea,  Prof. Ioan Lupaș,
Rectorul Academiei Comerciale din Cluj Membru al Academiei Române

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 410, fila 34.

Vasile Meruţiu – Virgil Șotropa

200.
1929, ianuarie 21, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Vasile Meruţiu către Virgil 
Șotropa prin care îi solicită seria completă a numerelor apărute din revista „Arhiva 
Someșană” și oferă la schimb, publicaţiile Institutului de Geografie din cadrul 
Universităţii clujene.

Institutul de Geografie Cluj, 21 ianuarie 1929
al
Universităţii din Cluj

Stim[ate] Dle Șotropa,

Cunoscând valoarea Revistei „Arhiva Someșană” și dorind să o avem în 
biblioteca Institutului de Geografie, la îndemâna și a personalului nostru de 
Geografie, Vă rog să binevoiţi a trimite pe adr[esa] Institut[ului] de Geografie 
al Univ[ersităţii] din Cluj, o colecţie completă (afară de nr. 1 și 2, care se află 
în biblioteca Institutului), de ceea ce a apărut și cele ce vor apărea în viitor.

Vă rog să ne arătaţi și preţul abonamentului.
În orice caz, Vă trimitem și noi, la dorinţa D‑voastră, publicaţiile 

Inst[itutului] nostru, Vol. II și III; vol. III va apărea în curând complet, iar în 
volumul IV, din care avem de asemenea materialul aproape gata de tipar, voi 
prezenta și eu un studiu mai dezvoltat asupra judeţelor, între care și judeţul 
nostru.

grăniceresc năsăudean în cursul anilor 1762–1851, în Omagiu fraţilor Alexandru și Ion I. Lapedatu 
la împlinirea vârstei de 60 de ani, București, Imprimeria Naţională, 1936, pp. 815–823; reluat sub 
titlul Comandanţii regimentului grăniceresc năsăudean, în „Arhiva Someșană”, Năsăud, nr. 28, 
1940, în Arhiva Someșană (1924–1994), Târgu‑Mureș, Tipomur, 1994, pp. 92–101, cu precizarea 
din „Volumul omagial al fraţilor Lapedatu”, București, 1936, Ibidem, p. 101.
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Cu mulţumiri, distinse salutări și prea deosebită stimă,
Prof[esor] Meruţiu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 60/1, fila 44.

Iuliu Morariu – Virgil Șotropa
201.

1929, octombrie 22, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Iuliu Morariu către Virgil 
Șotropa în care îl roagă să îi trimită cel mai recent număr din „Arhiva Someșană”.

Domnule Administrator,

Rog binevoiţi a‑mi trimite prin poștă sau cum credeţi de bine (ramburs 
etc.) ultimul număr din „Arhiva Someșană”. Costul îl trimit la primire.

Adresa mea e cea indicată pe contrapagină103.
Cu stimă, Iuliu Morariu,

Cluj, 22.X.1929.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 60/1, fila 50.

202.
1930, februarie 6, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Iuliu Morariu către Virgil 
Șotropa prin care îl anunţă că nu a primit numărul solicitat din „Arhiva Someșană”.

Stimate Domnule,

Nu demult am trimis prin mandat poștal una sută (100) lei pe adresa 
Revistei, rugându‑vă să‑mi expediaţi nr. 11 (unsprezece), restul să‑l reţineţi 
pentru nr. 10, ce era neachitat. Precum și pentru nr‑ii. viitori. De atunci aștept 
degeaba, căci numărul așteptat nu mai sosește. Nu știu, l‑aţi expediat sau nu, 
în orice caz, vă rog să‑mi comunicaţi care este situaţia. Dacă nu l‑aţi expediat, 
Vă rog, expediaţi‑l.

Cluj, 6.II.1930.
Cu deosebită stimă, 

Iuliu Morariu
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 

colecţia Șotropa Virgil, dosar 60/1, fila 258.

103 Iuliu Morariu, Cluj, Cal[ea] Regele Ferdinand, nr. 81–83.
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Tiberiu Morariu – Virgil Șotropa

203.
1929, mai 14, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Tiberiu Morariu către Virgil 
Șotropa referitoare la publicarea lucrării sale de licenţă în revista „Arhiva Someșană”.

Mult Stimate Dle Profesor,

În vacanţa de Crăciun am fost la Domnia Voastră pentru a Vă ruga să‑mi 
publicaţi lucrarea mea de licenţă în „Arhiva Someșană”, la care rugăminte 
D‑voastră mi‑aţi răspuns că o să o puteţi publica.

Lucrarea, după cum V‑am spus, poartă titlul Valea Sălăuţa și împrejurimea 
și are următoarele capitole: o privire generală asupra geologiei colinelor și 
Munţilor Rodnei, orografia colinelor, hidrografia, flora și fauna. În partea 
a doua este tratată din punct de vedere antropo‑geografic și istoric, în care 
parte dau multe date interesante din punct de vedere antropo‑geografic, care 
până în prezent n‑au fost relatate în niciun colţ al ţării, poate să fie după 
spusele On[oratei] Comisiuni, niște caractere, caracteristice numai acestei 
regiuni (sic!).

Lucrarea are formatul de faţă și e bătută la mașină, conţine 60 p. (cu dis‑
tanţe între rânduri și marginile lăsate cum se vede din formatul scrisorii 
acesteia).

Unele dintre capitole le voi reduce, astfel să fie o lucrare pe înţelesul 
ori cărui cititor, lăsând o mare parte din lucrare care se adresează exclusiv 
specialiștilor, voind ca acestei părţi să‑i dau o dezvoltare într‑o altă lucrare 
care va fi publicată în lucrările Institutului de Geografie.

În lucrare am două clișee (unul cu o vedere a pasului Șetref și a doua cu 
o stână din Munţii Rodnei), care se pot tipări, având negativele lucrate în 
zinc. Aș mai avea f[oarte] multe fotografii, dar cum n‑am posibilitatea să le 
fac pe toate (căci o fotografie lucrată în zinc mă costă 250–300 lei, nu pot să 
le public). Dacă D‑voastră aţi putea face din partea revistei mai multe clișee, 
sunt gata să le pun la dispoziţie și restul clișeelor care nu sunt lucrate în zinc, 
ci am numai negativele pe plăci.

Întrucât dacă e posibil, V‑aș ruga f[oarte] mult să‑mi comunicaţi dacă 
puteţi să mi‑o publicaţi în „Arhiva Someșană” numărul 10, căci deja am 
început să prelucrez unele capitole. Totodată V‑aș ruga să‑mi comunicaţi 
dacă a‑și putea să‑mi fac extrase 50 ex[emplare] și cui ar trebui să mă 
adresez pentru a mă vedea cât m‑ar costa. Coperta la extrasele acestea voi 
alege eu, iar dacă nu se vor afla pe placul meu la Bistriţa, o să trimit de aici 
din Cluj.

În ce privește corecturile, bineînţeles, le voi face eu, iar cheltuielile ce se 
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vor face cu trimiterea lor la Cluj, și a oricărei corespondenţe, sunt gata să le 
achit eu.

Sperând Mult, St[imate] Dle Profesor, că‑mi veţi putea realiza această 
mică dorinţă a mea, de a‑mi publica lucrarea104, Vă rog să‑mi scuzaţi de 
deranjul ce Vi l‑am produs, și Vă rog să primiţi, din partea unui fost elev al 
Domniilor Voastre, cea mai respectuoasă stimă.

T[iberiu] Morariu
Cluj, 14.V.1929.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 60/1, fila 47.

204.
1929, octombrie 22, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Tiberiu Morariu către Virgil 
Șotropa cu rugămintea de a‑i comunica dacă în biblioteca Muzeului din Năsăud se află 
toate publicaţiile Institutului de Geografie.

Institutul de Geografie Cluj, 22 oct[ombrie] 1929
al
Universităţii din Cluj

Mult Stim[ate] Dle Profesor,

Vă rog respectuos binevoiţi a‑mi comunica, dacă aveţi toate publicaţiile 
Institutului nostru, în caz dacă Vă lipsește vreun volum, pot să‑l expediez.

Până în prezent au apărut vol. I‑II‑III.
Primiţi, Vă rog, asigurarea deosebitei mele stime,

T[iberiu] Morariu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 60/1, fila 52.

104 A fost publicată de Tiberiu Morariu, Valea Sălăuţa și împrejurimea, în „Arhiva Someșană”, 
Năsăud, nr. 11/1929, pp. 104–147.
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205.
1929, noiembrie 14, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Tiberiu Morariu către Virgil 
Șotropa referitoare la unele publicaţii și în legătură cu trimiterea unor fotografii la 
Năsăud.

Cluj, 14 noiembrie 1929

Mult Stimate Domnule Profesor,

Rog foarte mult să mă scuzaţi că nu V‑am răspuns la cartea poștală ce 
mi‑aţi scris‑o, dar am fost silit să fac aceasta datorită faptului că n‑am întâlnit 
pe Sever Pop decât zilele trecute. El mi‑a comunicat că știe precis că a expe‑
diat volumul ultim din „Dacoromania”, iar dacă nu l‑aţi primit, după ce‑și va 
face situaţia volumelor, o să Vă trimită un exemplar.

Cu poșta din 31 oct[ombrie] c., V‑am expediat vol. I al „Lucrărilor Insti‑
tutului de Geografie”. „Arhiva Someșană” nr. 11 va apărea până în Crăciun, 
fiindcă mă interesează foarte mult extrasele mele.

Trimit pentru D‑ta câteva fotografii care am mai putut să le fac, și acestea 
le‑am făcut fugitiv, întrucât suntem foarte ocupaţi cu anul preparator al stu‑
denţilor noi înscriși.

Primiţi, Domnule Profesor, asigurarea prea deosebitei mele stime, 
T[iberiu] Morariu.

P.S. Cu dl. Todoruţiu m‑am întâlnit și mi‑a spus că a primit datele ce le‑aţi 
trimis Domnia Voastră, totodată, mi‑a spus că o să Vă scrie și el.

T[iberiu] Morariu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 60/1, fila 39.
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Sextil Pușcariu – Virgil Șotropa

206.
1927, februarie 5, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Sextil Pușcariu către Virgil 
Șotropa prin care îi solicită ajutor pentru realizarea documentării necesare pregătirii 
unei conferinţe referitoare la ecoul pe care l‑a avut Războiul de Independenţă din anii 
1877–1878 în Ardeal.

Muzeul Limbii Române Cluj, Cluj, 5.II.1927
Str. Elisabeta, nr. 23.

Stimate Domnule Șotropa,

În luna aceasta am să fac la București o conferinţă despre răsunetul pe 
care l‑a avut în Ardeal războiul independenţei. Știu că între bravii noștri gră‑
niceri el a stârnit un deosebit entuziasm, care s‑a manifestat în publicaţia 
profesorilor Alexi și Maxim Pop și ale cărui urme le poartă și azi numele de 
Griviţa și Rahova, date celor două hoteluri.

Ți‑aș fi nespus de mulţumitor dacă mi‑ai putea aduna de la bătrâni și alte 
amintiri relative la timpul acela, precum: înrolarea de Români ardeleni în 
armata română, ajutoare în bani, haine și material sanitar trimis peste hotar, 
creșterea conștiinţei naţionale și speranţa nouă în unire, conferinţe și publi‑
caţii relative la război, orientarea nouă în politica internă, raportul cu Ungurii 
și Sașii și ţinuta acestora etc.

Mulţumindu‑Vă dinainte și rugând să transmiteţi respectuoasele mele 
salutări Doamnei și Domnișoarei,

Al D‑tale devotat,
Sextil Pușcariu

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 410, fila 39.

Laurian Someșan – Virgil Șotropa

207.
1929, ianuarie 10, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Laurian Someșan către Virgil 
Șotropa referitoare la publicarea unui studiu în „Arhiva Someșană”.

Stimate Dle Șotropa,

Interesându‑mă mai întâi indirect dacă pot publica o lucrare cu carac‑
ter geografic asupra Munţilor Călimani și regiunilor învecinate în revista 
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„Arhiva Someșană” am primit răspuns favorabil, dar trebuind mai întâi să 
mă adresez D‑voastră.

Lucrarea mea are 3 capitole: Cap. I, Geografie fizică, iar Cap. II, 
Antropogeografie, cuprinzând 30–35 pagini coli de hârtie scrise cu mâna.

Vă rog deci dle profesor să‑mi acordaţi publicarea acestei lucrări în „Arhiva 
Someșană” și să‑mi răspundeţi dacă se pot publica în același timp, ambele 
capitole, sau dacă numai unul, care din ele? Dorinţa mea ar fi ca ambele capi‑
tole să fie publicate în același nr. de revistă.

Lucrarea mea a fost revăzută de Dl. profesor P. Voitești105 de la Universitatea 
din Cluj, și Dl. prof[esor] V[asile] Meruţiu.

Cu drag și mulţumiri anticipate, 
Laurian Someșan106, licenţiat în geografie.

Cluj, la 10 ianuarie 1929.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 60/1, fila 167.

208.
1930, iunie 6, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Laurian Someșan către Virgil 
Șotropa prin care solicită publicarea în „Arhiva Someșană” a unui studiu despre 
Munţii Călimani.

Stimate Domnule Profesor,

A trecut un an și poate mai mult de când printr‑o scrisoare V‑am rugat 
să‑mi publicaţi în „Arhiva Someșană” o lucrare de geografie umană despre 
Munţii Călimani și satele din apropiere107.

D‑voastră mi‑aţi răspuns cu multă bunăvoinţă și mi‑aţi promis că o să‑mi 
satisfaceţi dorinţa – care într‑adevăr era foarte mare – dar cu condiţia ca: 
lucrarea să fie scrisă în stil ușor și să nu fie prea lungă, cerinţe pe care nu le 
întrunea lucrarea mea și mi‑a părut foarte rău că va trebui să mai aștept până 
la o altă ocazie.

Eu mi‑am simplificat lucrarea, am prescurtat‑o, dar acum nu știu dacă 
105 Ion Popescu‑Voitești (1876–1944), geolog, paleontolog, stratigraf și teoretician, profesor la 
Universitatea din Cluj (1919–1936) și București (1936–1941). Membru fondator al Academiei 
de Știinţe din România.
106 Laurian Someșan (1901–1986), geograf, preparator la Institutul de Geografie din Cluj, asis‑
tent al profesorului George Vâlsan. 
107 Vezi Laurian Someșan, Vieaţa pastorală în Munţii Călimani, Extras din „Buletinul Societăţii 
Regale Române de Geografie”, anul LII, 1933, „Monitorul Oficial”, București, Imprimeria 
Naţională, 1934.
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D‑voastră mai sunteţi de părerea că poate fi publicată. În tot cazul, eu Vă rog 
foarte mult, dacă e posibil să‑mi publicaţi lucrarea într‑un număr viitor al 
revistei, rugându‑Vă totodată să‑mi răspundeţi prin c[artea] p[oștală] alătu‑
rată, rezultatul cererii mele.

Asigurându‑Vă de multă stimă, rămân, cu respect, 

Laurian Someșan, asistent.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 60/1, fila 178.

209.
1932, martie 28, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Laurian Someșan către Virgil 
Șotropa în legătură cu publicarea în „Arhiva Someșană” a unui studiu referitor la legă‑
turile bistriţenilor cu Moldova.

28.III.1932

Stimate Domnule Director,

În vara anului trecut, având cinstea de‑a Vă cunoaște aici la Cluj, V‑am 
rugat să‑mi publicaţi, dacă se va putea în „Arhiva Someșană” o mică lucrare 
având de subiect „Legăturile bistriţenilor cu Moldova”.

În acel timp, D‑voastră m‑aţi asigurat, că în cazul când revista o să pri‑
mească un ajutor bănesc, o să‑mi satisfaceţi și această dorinţă a mea.

Pentru a putea fi mai sigur dacă lucrarea se rentează de a fi publicată, am 
prezentat‑o dlui profesor I[oan] Lupaș, iar Domnia Sa mi‑a recomandat de 
asemenea revista „Arhiva Someșană”. Dacă lucrarea ar fi prea lungă, sunt 
foarte mulţumit chiar dacă o să fie publicată în două numere de revistă. Nu 
mă supăr nici chiar în cazul că D‑voastră, având experienţă atât de îndelun‑
gată, o să omiteţi publicarea unor pasagii care eventual n‑ar avea coeziune cu 
miezul lucrării. Este foarte probabil să fie necesar de a mai completa ceva și 
atunci eu de asemenea, mă bucur de sfatul ce o să‑mi daţi în acest sens.

În câteva cuvinte ţin să Vă comunic cum am ajuns la acest material pe care 
doresc să‑l public și pentru ce ţin atât de mult la publicarea lui.

Eu sunt în preajma examenului de doctorat în geografie. Subiectul lucrării 
mele este: Munţii Călimani din punct de vedere geologic, geografic, fizic și 
antropomorfic. Pentru lucrarea aceasta am adunat o parte din materialul care 
cade întru‑câtva, în afară de cadrul natural al lucrării mele și cum pentru a 
putea trece examenul, se cer câteva articole publicate în diferite reviste, am 
crezut că și acest subiect o să fie destul de interesant pentru a fi publicat.
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Cu speranţa că o să‑mi faceţi acest mare bine, Vă mulţumesc anticipativ, 
rugându‑vă totodată, ca să mă anunţaţi printr‑o c[arte] p[oștală] dacă este 
posibilă satisfacerea rugăminţii mele.

Cu deosebită stimă, Laurian Someșan, șef de lucrări.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 60/1, fila 210.

210.
1932, august 21, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Laurian Someșan către Virgil 
Șotropa în care solicită publicarea în „Arhiva Someșană” a unui studiu referitor la 
legăturile bistriţenilor cu Moldova.

Cluj, 21 august 1932
Mult stimate Domnule profesor,

Acum câteva luni am trimis un manuscris al meu Domnului profesor 
Bichigean, pentru a interveni pe lângă Dumneavoastră să fie publicat în 
revista „Arhiva Someșană”.

În zilele trecute primind răspuns în această chestiune, mi s‑a pus în vedere, 
să mă adresez Dumneavoastră, rugându‑Vă să‑mi răspundeţi dacă există vreo 
posibilitate în privinţa publicării manuscrisului cu titlul Legăturile teritoriului 
Bistriţei cu Moldova.

Vă rog deci cu multă stăruinţă, Dle profesor, de a‑mi publica manuscrisul, 
nu din cauza unei veleităţi de a deveni publicist în chestiuni istorice, ci pen‑
tru că fiind înscris la examenul de doctorat, mi se cere, ca înainte de trecerea 
lui, să fi publicat câteva articole mai de seamă din domeniul istorico‑geogra‑
fic, antropografic și fizic.

Eu sunt perfect mulţumit, dacă publicarea se face chiar în două‑trei capi‑
tole, ori chiar numai un rezumat, într‑un singur număr de revistă.

Cu deosebită stimă și respect, 
Vă mulţumesc anticipat,
Laurian Someșan, asistent universitar, Cluj.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Șotropa Virgil, dosar 60/1, fila 211.
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VI.3. Iuliu Moisil108

Iuliu Moisil (1859–1947), sursa SJANBN, Colecţia de fotografii.

108 Iuliu Moisil (1859–1947) s‑a născut în Năsăud, la 19 mai 1859. A urmat clasele primare și 
cele gimnaziale în localitatea natală, apoi cursurile Politehnicii și ale Facultăţii de Filosofie de 
la Viena. În anul 1886, s‑a stabilit în România, profesând până în anul 1894 la gimnaziul „Radu 
Greceanu” din Slatina. A activat în cadrul societăţii Liga pentru Cultura Poporului Român. S‑a 
transferat la Gimnaziul din Târgu‑Jiu unde a îndeplinit funcţia de director. A înfiinţat cel din‑
tâi muzeu regional, „Muzeul Gorjului”, și prima Școală de ceramică din România. Între anii 
1906–1910 a funcţionat ca secretar al Muzeului Etnografic şi bibliotecar la Institutul Geologic 
din Bucureşti, iar din anul 1910, director al muzeului şi bibliotecii Casei Şcoalelor. Pensionat, 
în anul 1931 a revenit la Năsăud, unde a contribuit la înfiinţarea Muzeului Năsăudean (1931) și 
a Subdirecţiei Arhivelor Statului (1937), al cărui director onorific a fost până în 1946. A publi‑
cat Figuri grănicereşti năsăudene, vol. I‑II, Năsăud (1937, 1939), Transilvăneni trecuţi în Ardeal, 
Câteva date şi amintiri din trecutul Gimnaziului Radu Greceanu, Tehnologia ceramică, Prima 
pagină din istoricul băncilor populare din România și numeroase studii în „Arhiva Someșană”. 
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Iuliu Moisil – Silviu Dragomir

211.
1935, noiembrie 12, Năsăud. Corespondenţă. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Silviu 
Dragomir referitoare la restituirea memoriilor căpitanului Francisc Mihăilaș.

Nr. 53/1935.
Domnule Profesor,

Înfiinţându‑se în orașul Năsăud o bibliotecă și arhivă grănicerească de 
maior Marţian I[ulian], Șotropa și subsemnatul, au contribuit și au depus 
acte, documente și cărţi pentru păstrarea și consultarea lor în vederea Istoriei 
Ținutului Năsăudean.

Cu ocazia acestei întemeieri, Dl. maior I[ulian] Marţian ne‑a donat ziua‑
rul109 Căpitanului Fr[ancisc] Mihăilaș, din 1848–49110.

Cum însă acest ziar se găsește actualmente la D‑voastră, împrumutat, Vă 
rugăm foarte mult, Domnule profesor, a ne înapoia acest ziar, având mare 
necesitate de el.

Primiţi, Domnule profesor, asigurarea distinsei noastre consideraţiuni.

Năsăud, la 12 noiembrie 1935.

Dlui profesor Silviu Dragomir,
Universitate, Cluj.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 4/1935, fila 28.

A fost şi un pasionat fotograf al portului popular din zona Olteniei de Nord şi a Năsăudului 
și a diferitelor imagini din localitatăţile pe care le‑a vizitat. Iuliu Moisil a corespondat cu inte‑
lectualii transilvăneni (Corneliu Diaconovici/Diaconovich, Nicolae Teclu ș.a.), vezi, Ion. I. 
Drăgoiescu, Iuliu Mosil. Corespondenţă inedită, în „Studii și cercetări etnoculturale”, VI, Bistriţa, 
2001, pp. 49–62. În anul 1943 a fost primit ca membru de onoare al Academiei Române.
109 În trecut, denumirea de ziuar era sinonimă cu memorii, amintiri, consemnări zilnice.
110 Păstrat la SJANBN, colecţia Marţian Iulian, dosar 164.
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Silviu Dragomir – Iuliu Moisil

212.
1935, noiembrie 30, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Silviu Dragomir către 
Iuliu Moisil în care solicită prelungirea termenului de împrumut a manuscrisului lui 
Francisc Mihăilaș.

Prim[it] 1 dec[embrie] 1935
Revue de Transylvanie
Redaction et Administration
Str. Mico, Cluj, Roumanie

Cluj, 30 no[iembrie] 1935

Mult Stimate Domnule Profesor,

Am primit scrisoarea Dv. cu privire la manuscriptul împrumutat mie, cu 
atâta bunăvoinţă, de Dl. Marţian.

Ocupându‑mă de zece ani mai încoace cu cercetarea materialului pentru 
o istorie mai amănunţită a mișcării noastre de la ’48, de un timp am fost 
nevoit să întrerup studiile în această privinţă și să las neterminată lectura 
memoriilor căpitanului Mihăilaș. De aceea, Vă rog, să binevoiţi a‑mi amâna 
termenul restituirii până la 15 ianuarie viitor, când îl voi pune la dispoziţie, 
cu mulţumirile mele.

Primiţi, Vă rog, Domnule Profesor, asigurarea deosebitei mele recunoş‑
tinţe,

Prof[esor] Silviu Dragomir

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 4/1935, fila 33.



330 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

Nicolae Drăganu – Iuliu Moisil

213.
1921, septembrie 24, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil referitoare la un articol și în legătură cu pregătirea cursurilor pentru începerea 
anului universitar.

Cluj, 24.IX.1921

Iubite Unchiule111,

Ieri m‑am întâlnit cu Bogdan‑Duică și l‑am întrebat de articolul dat pen‑
tru „Omagiul lui Iorga”. Mi‑a răspuns că nu se tipărește „pentru că s‑au opus 
ceilalţi”. Acestea au fost cuvintele lui. Le citez pentru orientare, i l‑am cerut și 
mi‑a făgăduit că mi‑l aduce. Dacă nu l‑ar aduce, am să trimit eu servitorul să 
i‑l ceară și Vi‑l trimit numaidecât recomandat.

Noi suntem toţi destul de bine. Copiii merg acum la școală. Eu mai am 
niţel răgaz, dar muncesc înainte în vederea pregătirii cursurilor.

Așteptăm pe Elena și Costică112.
Sărutând mâinile mătușii, rămânem ai D‑voastră iubitori nepoţi, Nicolae, 

Pia și copiii.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 90.

214.
1925, mai 15, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil 
referitoare la o intervenţie chirurgicală a soţiei și în legătură cu un răspuns la o broșură 
publicată de Iulian Marţian.

Cluj, 15.V.1925

Iubite Unchiule,

Pia s‑a operat luni, în 11 l.c. A trebuit să‑i scoată un ovar, jumătate mitra și 
apendicele care era alterat și el. Operaţia a reușit bine și de ieri a început să‑i 
scadă temperatura. Sper că peste vreo 8 zile o să poată ieși din spital.

Marţian113 a mai scos o broșură de o infamie fără pereche, plină de min‑

111 Soţia lui Nicolae Drăganu (Olimpia/Pia) era nepoata lui Iuliu Moisil. 
112 Constantin Moisil, directorul Arhivelor Statului din România și soţia Elena.
113 Iulian Marţian.
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ciuni care de care mai gogonate. I s‑a mai asociat și neghiobul Bărbulescu114 
de la Iași. Le dau un ultim răspuns în „Societatea de mâine”.

Cu sărutări de mâini mătușii și salutări,
Nicolae

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125/3, fila 1.

215.
1925, octombrie 12, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil referitoare la publicarea unor poezii scrise de George Coșbuc în perioada de elev 
la gimnaziul din Năsăud.

Cluj, 12.X.1925

Iubite Unchiule,

Îţi mulţămesc pentru osteneală. Ai căutat însă greșit. Nu e vorba de 
„Gazeta Săteanului” de la Râmnicu‑Sărat, ci de „Cărţile Săteanului Român”, 
publicate de I[oan] Pop‑Reteganul în Blaj, între 1883–1887. Coșbuc era atunci 
în Ardeal și cu siguranţă nu s‑a gândit să colaboreze la Râmnicu‑Sărat.

Deoarece nu mai este timp, i‑am făcut ceva lui Șotropa din ce aveam la 
dispoziţie. Cu o cale i‑am scris să rectifice în articolul D‑voastră faptul că 
„Arabii și Dracul” a scris‑o când era în clasa a VII‑a, nu a VIII‑a. Și pentru 
control i‑am trimis și eu o copie. Nu știu de unde aveţi D‑voastră poezia (o 
trimisesem și eu odată lui Costică, pentru „Tinerimea literară”) și ar putea să 
se fi strecurat încă unele greșeli. Ș[otropa] le va rectifica. Eu am dat „Stâncile 
strigă amin” în două variante, cele două poezii din „Cărţile Săteanului 
R[omân]” și vreo trei din cele din „Muza Someșană”, care lipsesc din studiul 
meu publicat în „Transilvania”.

Am copiat și pe cele care le aveam de la Marţian, dar i‑am scris să le publice 
el, Șotropa115.

Nu mai vreau să am niciun amestec cu M[arţian], căruia i‑am trimis 
manuscrisul.

114 Ilie Bărbulescu (1873–1945), lingvist, filolog, profesor la Universitatea din Iași, director al 
revistei Arhiva, organ al Societăţii de Istorie și Filologie din Iași. Membru corespondent al 
Academiei Române.
115 Pentru perioada activităţii lui George Coșbuc la Năsăud, în cadrul societăţii de lectură a 
elevilor de la gimnaziul superior fundaţional grăniceresc, vezi și George Coșbuc în documentele 
junimei năsăudene, volum îngrijit de Adrian Onofreiu, Ioan Pintea, Bistriţa, Ed. Născut Liber, 
2016, passim.
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La Arad am umblat bine. Mircea a ieșit întâiul, cu medie peste 9. N‑o să uit 
de văd[uva] Reteganul.

Sărutări de mâini și complimente de la toţi,
Nicolae

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125/3, fila 2.

216.
1925, octombrie 17, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil referitoare la publicarea unor poezii scrise de George Coșbuc în perioada de elev 
la gimnaziul din Năsăud.

Cluj, 17.X.1925
Iubite Unchiule,

Primind cartea D‑vs. poștală, am controlat din nou chestiunea cu „Arabii 
și Dracul” și trebuie să rămân la convingerea că a fost scrisă de Coșbuc în clasa 
a VII‑a. Această poezie este a 14‑a din cele 51 poezii păstrate în volumul pe 
1882/3 al „Muzei Someșene”, deci scrise și citite de Coșbuc în acel an școlar.

În volumul pe 1883/4 se găsesc numai Răzbunarea florilor, Chidra și Tablou 
de vară116 și că în „Muza Someșană” cele mai multe poezii sunt scrise de însuși 
Coșbuc. Nu‑mi amintesc însă dacă și „Arabii și Dracul”, ori nu.

Se vede că Coșbuc (sic!) mai târziu a revenit asupra poeziei acesteia, a 
copiat‑o din nou în 1884, probabil cu modificări, cum avea obiceiul și, o astfel 
de copie a ajuns la D‑voastră. Dacă cumva lucrul stă așa, comparaţia celor 
două redactări ar fi foarte interesantă pentru felul de a lucra al lui Coșbuc.

Îi scriu din nou și lui Șotropa, ca să compare cele două redacţii și să treacă 
deosebirile în note.

Relativ la Vasilica, nu știu nimic. Era vorba că vine la noi, dar văd că nu 
mai vine.

Cu călduroase salutări și îmbrăţișări, 
Nicolae

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125/3, fila 3.

116 Vezi și „Transilvania”, LII, p. 841–842. [notă Nicolae Drăganu].
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217.
1926, februarie 16, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil referitoare la rugămintea de a‑i achiziţiona o carte.

Iubite Unchiule,

Am o rugăminte, dacă treci pe la „Casa Școalelor”, Te rog să lași să‑mi 
ramburseze I[oan] Bârlea, Poezii populare din Maramureș, v[olumele] I și II, 
București, 1925. De trei luni de zile mă încerc degeaba să o aduc prin librăriile 
de aici.

D‑nii de acolo nici nu trimit cartea, nici nu răspund, deși ea s‑a pus în 
circulaţie și am văzut și dări de seamă. Mie mi‑ar trebui ca să o compar cu o 
lucrare similară a lui Tache Papahagi117, despre care vreau să scriu o dare de 
seamă.

Primesc regulat salutările trimise prin dl. Marinescu și ne bucurăm să 
sunteţi bine. Și noi suntem, relativ destul de bine. Ce gândiţi să faceţi la vară?

Sărut mâinile mătușii. Cu mulţumiri și salutări, 
Nicolae

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 65.

218.
1926, noiembrie 10, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care îi anunţă apariţia lucrării sale despre George Coșbuc.

R[ăspuns] 2.XII.1926  Cluj, 10.XI.1926

Iubite Unchiule,

Cu poșta de astăzi îţi trimit 3 exemplare din studiul despre Coșbuc, care a 
apărut cu o greșeală mică (p. 2) și cu alta mai mare (mi‑au lăsat numele numai 
pe coperta extrasului, scoţându‑l de la sfârșit). Neluând în seamă coperta, 
care e slabă și nu‑i deosebit de frumoasă, încolo tiparul e bun.

Un exemplar rog să‑l dai Doamnei Coșbuc118, unul ţi‑l păstrezi D‑ta ca 
amintire de la Sângeorz119. Pe al treilea Te rog să‑l arăţi celor de la Casa 
117 Tache Papahagi (1892–1977), lingvist, etnograf și folclorist. Profesor la Facultatea de Litere 
și Filosofie din București. Preocupat de lexicologie, cu studii și lucrări de fonetică și morfolo‑
gie.
118 Nota tergală Iuliu Moisil: Dat.
119 Astăzi Sângeorz‑Băi, localitate în judeţul Bistriţa Năsăud.
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Școalelor120. Poate vor cumpăra vreo 100–200 exemplare (a 50 lei) pentru a 
le împărţi școlilor. Deoarece studiul se rapoartă121 la viaţa de elev de liceu 
a lui Coșbuc și la activitatea lui dezvoltată în sânul „Societăţii de lectură”, 
el poate servi ca un îndemn la activitate literară etc. atât pentru elevi, cât și 
pentru profesori.

Poate mi‑ar putea cumpăra câteva și Ministerul Instrucţiunii și al Cultelor 
și Artelor122. Nu știu cui să mă adresez, căci între cei de la Instrucţie nu prea 
am cunoscuţi acum. La Culte cunosc pe Goldiș și Pâclișanu123. Dar poate ar fi 
nevoie de o scrisoare sau de o intervenţie personală. Vă rog să Vă interesaţi și 
să‑mi scrieţi. Îi trimit un exemplar și lui Costică tot astăzi.

Cu sărutări de mâini mătușii împreună cu doriri de bine, Nicolae.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 144.

219.
1927, mai 28, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil 
în care îi prezintă lucrarea dedicată lui George Coșbuc tipărită de George Matheiu din 
Bistriţa.

Cluj, 28 mai 1927
Iubite Unchiule,

[...] Cu „Coșbuc” nu mi‑am făcut mari iluzii124. Mai ales că Matehiu i‑a 
pus o copertă proastă și mi‑a scos și numele, lăsându‑l numai pe copertă. 
Din pricina aceasta n‑am încercat să‑l desfac nici prin librării, deși aș fi putut 
să vând până acum destul de multe exemplare. Lupaș mi‑a cumpărat 200 
ex[emplare]. Îmi făgăduise și Goldiș, dar se vede că a uitat (așa mi‑a spus 
colegul Dragomir).

Altfel Vă mulţămesc mult pentru interesul pe care‑l purtaţi chestiunii.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 94/v.

120 Nota tergală Iuliu Moisil: Dat la Comisia bibliotecii.
121 Raportează.
122 Am de tot 500 de exemplare. [notă Nicolae Drăganu].
123 Zenovie Pâclișanu (1886–1958), teolog, istoric, primul director al Arhivelor Statului din 
Cluj (1920–1922). Membru corespondent al Academiei Române.
124 Nicolae Drăganu, George Coșbuc la liceul din Năsăud și raporturile lui cu grănicerii, Bistriţa, 
Tipografia naţională G. Matheiu, 1926.
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220.
1927, decembrie 29, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care îl asigură despre trimiterea/primirea unor broșuri.

Cluj, 29.XII.1927
Iubite Unchiule,

Vă mulţumim pentru broșurile trimise, pe care le‑am trimis la destinaţie, 
precum și pentru felicitările de Sf[ântul] Nicolae.

De Anul Nou Vă dorim și noi multă sănătate și bucurie. Îmi pare rău 
numai că cel vechi n‑a fost mai norocos, precum și că mătușa nu merge destul 
de bine.

Din lucrarea mea s‑au tipărit până acum 6 coale. Mai sunt vreo 5. Cât ce se 
termină, Vă trimit un exemplar.

Cu sărutări de mâni și toate dorurile de bine: Nicolae și toţi ai lui.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 69.

221.
1930, septembrie 9, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care îi comunică cercetările referitoare la prezenţa românilor în Panonia și 
apreciază decizia acestuia de a se muta la Năsăud.

Prim[ită] 10.IX.1930  Cluj, 9.IX.1930

Iubite Unchiule,

Am primit cartea poștală de la 6 sept[embrie]. Îţi mulţumesc foarte mult 
pentru ea. Citisem articolul lui Dandea încă la apariţie, dar, cum atunci nu mă 
preocupa chestiunea Românilor din Panonia, notiţa în chestiune mi‑a scă‑
pat. De altfel, ea nu este decât o confirmare a unei comunicări pe care mi‑o 
făcuse și inginerul Ittu înainte de aceasta cu câţiva ani, lucrând la Muzeu. Și 
Andrei mi‑a spus că a găsit nume românești în Vesprém125, iar un consilier de 
la Curtea de Apel din Oradea, de asemenea. 

Lucrul ar trebui cercetat acolo. Dar pentru aceasta ar trebui bani și un 
pașaport diplomatic. Altfel, poţi avea bucluc cu ungurii. Lucrul acesta se 
poate face însă și mai târziu.

Pia mulţumește mătușii foarte mult pentru „reţeta” trimisă. Dar a fost 

125 Vesprém, oraș în Ungaria.
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cam costisitoare pentru D‑voastră, care eraţi drumari și n‑aţi fost îndatoriţi 
de noi cu prea mult, deși am fi dorit foarte mult să staţi la noi.

Ne‑am bucurat că V‑aţi găsit locuinţă la Năsăud126. Acolo, fiind mai 
aproape, nădăjduim să Vă vedem mai des, fie că veţi veni D‑voastră la noi, ori 
vom merge noi la D‑voastră.

Mulţumindu‑Vă din nou și sărutând mâinile mătușii rămân silitor nepot, 

Nicolae.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 58.

222.
1930, octombrie 29, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care îi oferă detalii despre cercetările sale privind prezenţa românilor în 
Panonia și situaţia neplăcută de la universitate.

Cluj, 29.X.1930
Iubite Unchiule,

Descoperirile lui Popa‑Liseanu127 să nu Vă tulbure deloc. Știam de la 
Pușcariu că afirmativ și Popa‑Liseanu a descoperit ceva despre Românii din 
Panonia (ei s‑au întâlnit astă vară la Bran!). Pușcariu a făcut imprudenţa să‑i 
releve importanţa descoperirii mele și atunci Popa‑Liseanu s‑a grăbit să însă‑
ileze ceva și să dea în vileag, ca să aibă prioritate.

Dar a izbutit cel mult să se compromită, arătându‑se cu totul nepregătit 
(nu știa nici măcar citi documentele, iar în filologia ungurească este agra‑
mat). N‑am de schimbat niciun cuvânt din ce am scris pe urma descoperirii 
lui. Documentele respective îmi erau cunoscute în ediţii mai bune decât cea 
citată de el. Voi face cel mult o notă în care voi arăta greșelile pe care le face. 
Din toate văd însă că trebuie să mă grăbesc cu terminarea lucrării.

Să nu Vă supere nici ce mi s‑a întâmplat la Universitate. Au fost mici 
cancanuri ale câtorva ahtiaţi de glorie. Dar adevărul, mai curând ori mai târ‑
ziu, tot va ieși la iveală. Pe doi dintre matadori i‑am pus până acum la punct 
(Racoviţă și Ghibu). Mai am pe unul. În sfârșit lucrurile bune se uită ușor. 
Dacă aș fi făcut prostii, cu siguranţă nu m‑ar fi iertat nimeni.

Noi suntem bine, Vă dorim deplină sănătate și Vă sărutăm mâinile, dorind 
să Vă vedem cât mai curând, Nicolae.
126 După pensionare, în anul 1931, Iuliu Moisil a revenit de la București la Năsăud.
127 Gheorghe Popa‑Liseanu (1866–1945), istoric, filolog. A editat Fontes Historiae Daco-
Romanorum. Membru corespondent al Academiei Române.
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P.S. Eu trebuie să mă duc zilele acestea la București pentru a discuta o 
colaborare la manuale didactice cu Cartojan128 și Pogoneanu, dar din lipsă de 
timp a trebuit să renunţ.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 68.

223.
1931, aprilie 1, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil 
în care discută despre mutarea sa într‑o nouă locuinţă și îi descrie greutăţile financiare 
prin care trece.

Cluj, 1 aprilie 1931
Iubite Unchiule, 

Am primit scrisoarea D‑voastră și voi căuta să mă interesez de candidata 
cu pricina. Anul trecut a fost respinsă la scris, fiindu‑i lucrarea foarte slabă. 
Acolo nu se poate ajuta, fiind vorba de un act care rămâne, iar numele fiind 
acoperit. Să nădăjduim însă că acum a lucrat mai bine și va ajunge la oral.

Comunicarea la Academie îmi voi pregăti‑o în vacanţa de Paști și i‑o voi 
trimite apoi lui Costică, ca să facă cele de cuviinţă să o pot ţinea după Paști.

Ne bucurăm că veţi fi mai aproape de noi și Vă vom vedea mai des. În tre‑
cere spre Năsăud nădăjduim că nu ne veţi uita.

Acum ne chinuiește și pe noi gândul mutatului la 1 Mai. După curba de 
sacrificiu nu mai pot plăti chiria de‑acuma, proprietarul nu o scade, iar altă 
casă potrivită încă n‑am găsit. Vremile sunt grele și nouă mai greu ne este 
acum. Copiii sunt mari, au nevoi mai multe, dar nu pot încă să câștige și ei ceva.

Dorindu‑Vă din inimă sărbători fericite, să suportaţi cu ușurinţă greutăţile 
mutării, în special sănătate și bucurie în noua și totuși vechea mică patrie a 
Năsăudului, și sărutându‑Vă mâinile, rămânem ai D‑voastre iubitori nepoţi, 

Nicolae

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, filele 31–32.

128 Nicolae Cartojan (1883–1944), autor, biograf, cercetător literar, istoric literar specialist în 
literatura română veche. Profesor titular al Facultăţii de Litere din București. Membru titular 
al Academiei Române.
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224.
1931, aprilie 26, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care îl anunţă despre noua adresă de domiciliu din Cluj.

Cluj, 26 aprilie 1931

Iubite Unchiule,

Mă grăbesc să Vă răspund, deși sunt prins toată ziua cu examenele de 
capacitate. În grabă n‑am luat nici hârtie de scrisori cu mine. De aceea, Vă 
scriu așa.

Ne bucurăm foarte mult că aţi sosit bine. Ne‑am bucura și mai mult dacă 
am găsi că Vă simţiţi bine, precum și dacă Vă vom vedea la noi cât mai curând.

Noi ne vom muta la începutul săptămânii viitoare în str. Avram Iancu, 14.
Lucrarea de care‑mi scrieţi n‑o cunosc. Nici n‑am văzut‑o citată undeva. 

Nu cred, deci, să aibă prea mare importanţă. Totuși, voi căuta să o găsesc, ca 
să o văd. E bine să văd totul129.

Cu mulţumiri și sărutări de mâini mătușii, iubitor nepot, 
Nicolae

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125/3, fila 4.

225.
1931, aprilie 27, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil despre o carte pe care nu a găsit‑o în bibliotecile din Cluj.

Cluj, 27.IV.1931

Iubite Unchiule,

La Biblioteca Universităţii și la cele ale Institutelor de aici nu există cartea 
despre care îmi scrieţi. De comandat aș putea‑o comanda numai dacă i‑aș ști 
titlul exact. Poate‑l găsiţi. 

Cred că n‑ar strica să o văd, deși sunt convins că nu poate cuprinde mare 
lucru: n‑ar fi putut fi trecută cu vederea de toate lucrările pe care le cunosc.

Cu sărutări de mâini mătușii și salutări prietenilor din Năsăud, iubitor 
nepot, Nicolae.

129 Cred că e vorba de denumiri actuale, nu vechi. În sfârșit, când este vorba de o chestiune așa 
de mare, este firesc să se fi ocupat și alţii de ea. [notă Nicolae Drăganu].



339Restituiri documentare

P.S. Rog pe Vasilica sau pe Teofil să se intereseze de bursele copiilor130.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125/3, fila 5.

226.
1931, aprilie 30, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care îi prezintă opinia despre un articol al filologului Joseph Valek.

Cluj, 30 aprilie 1931.
Iubite Unchiule,

Vă mulţămesc foarte mult pentru noua informaţie. Am să caut articolul 
lui J. Valek131 la Biblioteca Universităţii, anul fiind altul decât cel comunicat 
întâi.

De altfel conţinutul, cât văd din ce‑mi scrieţi, îl cunosc dintr‑un extras făcut 
de Cabicar132 în „Arhiva Someșană”, nr. 7, pp. 84–88, fără să indice izvorul.

Articolul, cum bănuiam, n‑are vreo importanţă deosebită. De atunci s‑au 
publicat alte lucrări asupra aceleiași chestiuni, mult mai importante.

Cunosc două din 1914, una din 1916 și una din 1923, asupra aceleiași 
chestiuni.

Dar toate, inclusiv a lui Valek, privesc lucrurile cu totul altfel decât cum le 
văd eu. Pe urmă, nu toate numele, date ca românești de Valek‑Cabicar, sunt 
românești.

Cum vedeţi, publicarea articolului lui Valek, acum în întregime, vrea să fie 
o dovadă de „prietenie” din partea lui Marţian, care știe ceva despre lucrarea 
mea de la Șotropa și poate, de la Teofil, cărora le‑am spus despre ea, și care 
crede că mă va lua astfel pe dinainte.
130 Tudor a beneficiat de burse după cum urmează: 15.000 lei, semestrul I, anul școlar 1929–
1930, la medicină. Din ianuarie 1930, s‑a înscris la drept. A primit ajutor în sumă anuală de 
12.000 lei, în perioada 1930–1934. A finalizat studiile prin obţinerea titlului de doctor în drept 
la Universitatea din Cluj, la 30 iunie 1934; SJANBN, fond Administraţia fondurilor grănicerești 
năsăudene, dosar 2.485/1928–1934, 21 file, passim. Olimpia a beneficiat de burse votate după 
cum urmează: pe anii școlari 1928–1931, litere; Idem, dosar 2.486/1928–1930, filele 2, 14, 35; 
dosar 2.487/1932–1933, fila 3. Mircea, în anul școlar 1928–1929; știinţe, Idem, dosar 2.486/1928–
1930, fila 2, 14, 35. Precizăm că nu toate sumele de bani votate au fost și achitate, cu deosebire 
pentru anii 1930–1935, când nu au fost achitate deloc; vezi și situaţia burselor votate și rămase 
de plată, inclusiv pe 1931–1932, în Idem, dosar 2.494, passim.
131 Joseph Valek, filolog, a cules numirile geografice (topografice) din regiunea Moravské 
Valašsko („Vlahia moravă”, regiune din Cehia), subliniind faptul că majoritatea își aveau 
originea în terminologia românească; Kriz Cabicar, Curiozităţi topice „valachice”, în „Arhiva 
Someșană”, Năsăud, nr. 7, 1927, p. 84.
132 Kriz Cabicar, op. cit., pp. 84–88.
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Dar se înșală cu totul. Din partea‑mi îi doresc să fie sănătos și să‑l publice 
cât mai curând.

Cu mulţumiri și sărutări de mâini mătușii.

P.S. Noi ne mutăm numai în 14 aprilie. Când treceţi spre București, poate 
ne vedeţi.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125/3, fila 6.

227.
1932, ianuarie 15, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care își arată nemulţumirea pentru neplata burselor școlare ale copiilor de 
către fondurile grănicerești din Năsăud și invocă mari greutăţi financiare.

Cluj, 15.I.1932
Prim[it] 16 I
R[ăspuns] 20 I

Iubite Unchiule,

Am primit carta D‑voastre și Vă mulţămesc pentru atenţia cu care urmă‑
riţi lucrurile care mă interesează. Am utilizat însă pentru lucrarea mea nu 
numai Revoluţiunea lui Horea, de N[icolae] Densușianu133, ci și originalul la 
care trimite el, care este interesant și din alte puncte de vedere.

Acum, cu o cale, V‑aș necăji cu o rugăminte. Când am fost în Năsăud, mi 
s‑a spus că în jumătatea întâi a lui ianuarie li se vor trimite copiilor bursele 
pentru anul trecut (la cele din anul ăsta mi se pare că n‑am de ce să mă gân‑
desc, căci încă n‑am primit niciun aviz că ar fi fost votate), întrucât atunci vor 
încasa plata pentru o parte de pădure vândută la o societate cehoslovacă.

Văd că tace cronica și mă tem că nu vor trimite nimic, cu toate că copiii 
(Tudorel și Piuţa) și‑au justificat drepturile, trimiţând certificate, decât care 
nu cred că au altele mai bune. Și astă vară le‑au plătit la unii bursa întreagă, iar 
la ai noștri, și la alţii care nu stau în Năsăud, ori pe aproape, nimic. Întocmai 
ca și lefurile...

Vă rog deci, dacă nu Vă este cu greutate, să le spuneţi celor de la Fonduri să 
ne trimită și nouă, grănicerilor „toleraţi” (așa suntem cotaţi noi cei ieșiţi din 
judeţ) drepturile noastre. Altfel vom fi nevoiţi să reacţionăm. Amărăciunea 
133 Nicolae Densușianu (1846–1911), jurist, istoric, bibliotecar‑arhivar al Academiei Române, 
director la Biblioteca Militară Naţională (1884–1911), membru corespondent al Academiei 
Române.
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este mai mare împotriva tuturor „administratorilor” de‑acolo: de fonduri, 
păduri etc. Până acum a fost oprită să izbucnească, dar nu se poate opri pen‑
tru totdeauna, dacă tembelismul și prostia continuă.

L‑aș fi rugat pe Vasilica, dar cum știţi, în rândul trecut n‑am putut vorbi 
cu el. Pe urmă i‑a scris Pia, dar n‑a mai răspuns. Nici nu știu dacă a predat la 
fonduri certificatele copiilor, ori nu.

Avem și noi aici greutăţile noastre. Leafa ne‑o taie mereu și nici nu ne‑o 
primim la timp. Dar nouă ni se cere să plătim. Și acum, la 1 februarie trebuie 
să plătesc chiria și iarna a fost grea! De unde s‑o poţi plăti, dacă nu primești 
bani de nicăieri? Iată pentru ce Vă rog să‑i zoriţi pe cei de la Fonduri.

Altfel suntem cu toţii destul de bine și Vă sărutăm mâinile, mătușii și 
D‑voastre, Nicolae.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, filele 33–34.

228.
1932, martie 29, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care analizează o carte și sugerează o posibilă întâlnire la Năsăud.

Universitatea din Cluj  Cluj, 29.III.1932
Cabinetul Rectorului  Prim[it] 30.III.1932, M.

Iubite Unchiule,

Am primit fișele cu cuvinte pentru Dicţionar și le voi trimite chiar astăzi 
la destinaţie. Pe urmele omului primitiv l‑am citit demult. L‑au văzut copiii la 
chioșc și l‑am cumpărat îndată după apariţie.

Dacă mergeţi la București, Vă rugăm să Vă opriţi negreșit și pe la noi. De 
altfel poate ne vedem până atunci în Năsăud, dacă mă cheamă la bilanţul 
„Aurorii”134.

Noi suntem bine. Până acum am primit corecturi din jumătate lucrarea 
(187 șpalturi).

Cu sărutări de mâini de la toţi, 
Nicolae

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 36.

134 Este vorba de banca „Aurora” din Năsăud.



342 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

229.
1932, decembrie 29, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care prezintă detalii despre o carte aflată în lucru și transmite urări familiei 
cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

Cluj, 29.XII.1932
Iubite Unchiule,

Înainte de toate ţin să Vă mulţumesc pentru felicitările și broșura, pe care 
aţi avut bunătatea să mi le trimiteţi. Am întârziat din pricină că am fost prins 
cu fel de fel de lucrări. Nu mi‑a rămas răgazul necesar nici în vacanţă. Totuși 
fur câteva momente, pentru cei iubiţi și departe de noi, ca să nu creadă că 
i‑am uitat cu totul. Vă dorim cu toţii de Anul Nou multă sănătate și bucurie. 
Să dea D‑zeu să fie mai bun decât cel trecut!

Cu tipărirea lucrării s‑a întârziat puţin. Am făcut ultima revizie zilele aces‑
tea și am terminat indicele, care se culege acum. A ieșit 624 pp., fără indice. 
Sper că peste vreo două luni va fi totul gata. Mă voi bucura foarte mult, căci 
m‑au obosit corecturile, care ţin acum de un an.

Dacă am fi în Năsăud, am fi colindat de Sărbători, așa ne mulţumim să Vă 
trimitem în scris urările obișnuite și sărutări de mâini mătușii și D‑voastră. 

Iubit nepot, Nicolae.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 74.

Iuliu Moisil – Nicolae Drăganu

230.
1933, aprilie 26, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Nicolae 
Drăganu în care îi mulţumește pentru lucrarea „Românii în veacurile IX‑XIV pe baza 
toponimiei și a onomasticei”.

Lui Nicu Drăganu,  Năsăud, 26 aprilie 1933
Prof[esor] univ[ersitar]  
Cluj

Prea iubite Nicule,

Mi‑ai făcut o plăcere și o bucurie nespusă trimiţându‑mi clasica lucrare 
Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei și a onomasticei, pe care o 
așteptam cu nerăbdare.
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Înţeleg foarte bine importanţa acestei opere pentru filologia și istoria 
românească făcută cu atâta pricepere, muncă extraordinară și cu o dragoste 
fără seamăn pentru neamul nostru.

Și cred că va fi apreciată de toată lumea specialistă și nespecialistă, așa 
cum se cuvine. Negreșit că o să producă o reacţiune în cercurile dușmanilor 
noștri, dar nu face nimic – din toate criticile și controversele va ieși și mai 
lămurit adevărul că neamul nostru a fost așa de răspândit din timpurile stră‑
vechi și peste întreaga Ungarie de ieri și de azi – substratul populaţiei fiind 
cel românesc și noi am avea dreptul să cerem tot acest teritoriu înapoi, pe 
baza dreptului istoric și etnic.

Îţi mulţămesc din toată inima, dragă Niculae, și îţi doresc multă sănă‑
tate și viaţă lungă, dimpreună cu iubita ta familie și să mai dai opere așa de 
valoroase.

Cu toată dragostea și salutări cordiale la toţi, de la iubitorii unchi și 
mătușă, 

Iuliu Moisil

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 8, fila 265.

Nicolae Drăganu – Iuliu Moisil

231.
1933, aprilie 29, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil referitoare la lucrarea „Românii în veacurile IX‑XIV pe baza toponimiei și a 
onomasticei”.

Cluj, 29.IV.1933

Iubite Unchiule,

Am primit frumoasa D‑voastră scrisoare și Vă mulţumesc pentru încura‑
jare. Să știţi că de la tipărire am mai găsit și alte lucruri interesante. Le notez 
pe marginea unui exemplar pe care îl jertfesc pentru aceasta.

Deoarece n‑am putinţe să mai trimit alt exemplar în Năsăud, celor dori‑
tori să‑l cunoască Vă rog să li‑l arătaţi pe cel trimis D‑voastră.

Cu sărutări de mâini mătușii, iubitor, Nicolae.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 75.
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232.
1933, iunie 23, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil 
referitoare la cercetarea unei cărţi vechi.

Universitatea „Regele Ferdinand I”  Cluj, 23 iunie 1933
Cluj
Facultatea de Filosofie și Litere

Iubite Unchiule,

Reîntorcându‑mă la Cluj am constat că numărul nou al „Arhivei 
Someșene” despre care mi‑aţi vorbit și D‑voastră și Dl. Marţian, nu mi‑a 
sosit până astăzi. Probabil mi l‑a luat un amator de la poștă. Mi s‑a mai 
întâmplat și altă dată. Rugaţi deci pe Dl. Șotropa să dispună să mi se trimită 
alt exemplar.

Cât privește cărticica pe care mi‑aţi dat‑o pentru descriere, am constat că 
o astfel de descriere n‑are rost, căci ea s‑a făcut demult.

Cărticica se găsește în mai multe exemplare, mai complete decât al 
D‑voastră, în care s‑au legat greșit cele două părţi (trebuia legată întâi partea 
privitoare la ortografie, apoi anecdota din Gössner, care este un fel de exem‑
plu pentru cea dintâi).

Mai întâi a descris‑o Cipariu135 în Principii de limbă și de scriptură, 
ed[iţia] II, Blaj, 1866, pp. 317–321, nr. LVII, subt titlul Körösiana [sublini‑
ere în text, n.n.]. A revenit apoi în „Archiva pentru filologie și istorie”, Nr. 
XXXVIII din 15 Septembrie 1870, pp. 745–750, deci pe nu mai puţin de 12 
coloane136.

După Cipariu au dat descrierea Cărticelei:
1. [József] Siegescu, A román helyesirás története137, Budapest, 1905, 

pp. 199–204, după care se găsesc exemplare complete la Biblioteca Cipariană 
din Blaj și în cea episcopească din Oradea.

2. I[oan] Bianu, N[icolae] Hodoș, Bibliografia rom[ână] veche, II, pp. 462–
463, Nr. 684.

3. A[ndrei] Veress, Erdély es magyarországi régi oláh könyvek és nyan-
tatványok138, în „Erdély Muzeum”, XXVII, 1910, p. 367.

135 Timotei Cipariu (1805–1887), erudit român transilvănean, revoluţionar pașoptist, cleric 
greco‑catolic. Este unul dintre pionierii ziaristicii românești din Transilvania.
136 Cipariu publică aproape întreagă partea cu titlul Ortografia latino-valachica, care în exem‑
plarul D‑voastră are însemnate lacune: îi lipsește titlul și începe numai cu sfârșitul §‑ului 3. 
[notă Nicolae Drăganu].
137 Traducere din limba maghiară: Istoria ortografiei române.
138 Traducere din limba maghiară: Cărţi și tipărituri vechi românești din Transilvania și Ungaria.
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4. A[ndrei] Veress, Bibliografia româno-ungară, vol. II, București, 1932, 
pp. 143–144, nr. 923.

Cipariu ne spune și că autorul este „Sam[uel] Körösi, fostul profesor în 
colegiile reformate din Cluj și M[ureș] Oșorheiu139 și că a văzut Dicţionarul 
despre 4‑°,140care pomenește autorul în nota a treia la pag. 9, și anume, încă 
înainte de 1848 „un tom începând de la litera M. El se află la protopopul 
gr[eco]‑ort[odox]141 din M[ureș] Oșorheiu, însă nu știm ce s‑a făcut”.

Dar Veress a arătat în lucrarea sa din urmă că acest autor se cheamă 
ungurește Körösföy Sámuel, deci „Samuel Crișăceanu” și că a fost „dascăl” în 
școala primară reformată, nu „profesor”.

Într‑adevăr, între „Az elementaris classistanitói” și „A declinisták 
tanitói” l‑am găsit pe Körösföy [subliniere în text, n.n.] Sámuel pome‑
nit între anii 1803/4 și 1804/5 la Török István Dr., A Kolozsváry ev. 
Refila Collegium története, [subliniere în text, n.n.], vol. III, Kolozsvár, 
1905, pp. 79, 81 și 83.

Vă rog să comunicaţi toate aceste lucruri și Dlui Marţian142.
Cu sărutări de mâini mătușii, salutări lui Vasilica etc.
Iubitor nepot, Nicolae.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, filele 138–139.

233.
1934, octombrie 7, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care abordează, printre altele, și subiectul originilor năsăudene ale Veronicăi 
Micle.

Primăria Municipiului Cluj  Cluj, 7.X.1934
Cabinetul Primarului

Iubite Unchiule, 

Deși m‑am întâlnit nu de mult cu Haţieganu, nu mi‑a spus nimic des‑
pre însărcinarea sa privitoare la grăniceri. Probabil este vorba de o secţie a 

139 Târgu‑Mureș.
140 In quarto, format/dimensiuni de tipar pentru cărţi: este o formă de carte în care foaia tipă‑
rită a fost pliată de două ori (una pe fiecare direcţie), oferind astfel patru foi sau opt pagini.
141 Ortodox.
142 Întrebuinţând datele pe care Vi le dau puteţi face D‑voastră o mică menţiune în „Arhivă”, 
înșirând și alte lucruri păstrate în noul Muzeu din Năsăud. Cărticica voi trimite cât mai curând 
prin vreo ocazie. [notă Nicolae Drăganu].
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„Șoimilor”, chiar și dacă se vor chema „Străjerii Neamului”143. Știu că Regele 
a rămas foarte încântat de ţinuta militară a grănicerilor144, căci oricât de mare 
a fost ploaia la Ilva‑Mică145, nu și‑au părăsit poziţiile. L‑am auzit însumi cum 
îi lăuda, când a fost mai pe urmă la Cluj.

Linul a fost pe la mine înainte de a primi scrisoarea D‑voastră. Prea mult 
însă nu pot, căci ne îngrădește Regulamentul: cursurile nu i se pot reduce mai 
mult de un an, iar din taxă îl putem scuti numai de partea Facultăţii (1.000 
lei); cealaltă (taxa generală de 1.500 lei), nu i se iartă nimănui.

Am citit foarte interesanta și entuziasta siluetă „Iuliu Moisil” și am trans‑
mis‑o și nepoţilor din vecini.

Aș avea o întrebare. Pe o introducere la un volumaș de poezii de Veronica 
Micle, moștenit de la socrul meu, unde se arată că ea se chema Câmpean și 
s‑a născut în Năsăud, D‑voastră aţi adăugat cu creionul cuvântul „Vasilichi”. 
Ce aţi vrut să spuneţi cu aceasta?

Eu am căutat în matricola botezaţilor din Năsăud din 1850, când s‑a năs‑
cut Veronica Micle, dar n‑am găsit decât o „Ana” a lui Ilie Câmpan, cizmar 
și Ana, muiere, născută în 22 aprilie 1850 (vezi „Luceafărul”, Sibiu, 1 martie 
1910).

Era numele adevărat al Veronicăi Micle „Ana” ori nu se chema „Câmpean”, 
ci tatăl ei a luat acest nume numai după trecerea în Moldova, ca atâţia alţii?146

Cu mulţumiri și sărutări de mâini mătușii, iubitor nepot, Nicolae.
P.S. Rog comunicaţi‑i lui Vasilica că, în chestiunea pentru care a telefonat, 

am vorbit cu Dr. Toma și mi‑a făgăduit că va aranja ce va putea în săptămâna 
care vine (vineri). În săptămâna trecută s‑a ţinut ședinţa Comisiunii admi‑
nistrative. Vineri, deci mi s‑a făcut comunicarea prea târziu.

Noi vrem să facem aici sâmbătă, în 16, o adunare mare a grănicerilor din 
Cluj. Suntem peste 70. Am convocat‑o eu, căci am dori să ne organizăm și noi 
puţin147.
143 Straja Țării (Străjeria) a fost o organizaţie a tineretului din România, creată în 1935 de 
regele Carol al II‑lea pentru a combate influenţa în creștere a Gărzii de Fier asupra tineretu‑
lui din România. Membrii săi erau cunoscuţi ca străjeri și foloseau o formă de salut roman. 
Cuprindea toţi băieţii cu vârsta de la 7 la 18 ani și toate fetele cu vârsta de la 7 la 21.
144 Vezi aprecierea regelui Carol II la adresa urmașilor foștilor grăniceri năsăudeni și prin înfi‑
inţarea Batalionului I Grăniceresc de Gardă, în Batalionul I Grăniceresc de Gardă (1933–1940). 
Contribuţii documentare, editori, Adrian Onofreiu, Dan Lucian Vaida, Cluj‑Napoca, Mega, 2016.
145 Confirmarea vizitei regelui la inaugurarea tronsonului Ilva‑Mică – Ilva‑Mare, la 10 iulie 
1934, în Căile de comunicaţie și transporturile din judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Mesagerul, 
1999, nota 129, p. 266.
146 O încercare recentă de descifrare a mitului la Gheorghe Pleș, Veronica Micle. De la mit spre 
adevăr, Cluj‑Napoca, Napoca‑Star, 2020.
147 „Intelectualii din Cluj, descendenţi de grăniceri, se întrunesc în zilele de 31 octombrie și 
3 și 21 noiembrie 1934, sub președinţia lui Nicolae Drăganu, profesor universitar și își trimit 
delegaţii la minister, arătând în două memorii nedumeririle lor faţă de noua situaţie, și cerând 



347Restituiri documentare

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125/3, filele 8–9.

234.
1936, martie 15, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care abordează diverse probleme de natură familială.

Universitatea „Regele Ferdinand I”  Cluj, 15.III.1936
din Cluj
Facultatea de Filosofie și Litere

Iubite Unchiule,

Am să mă interesez de chestiunea D‑șoarei Pteancu, deși numirea nu o 
face Primăria, ci Direcţia Uzinei de apă și este un curent foarte puternic acum 
împotriva angajărilor de femei, de care sunt prea multe.

„Arhiva Someșană”, firește, am primit‑o și citit‑o cu multă plăcere.
Cât privește mergerea la Sângeorz n‑aș avea îndrăzneala să mă angajez de 

pe‑acum în niciun fel, mai ales dacă se va întâmpla să mai fiu nevoit să stau 
la primărie până la vară.

Costică mi‑a spus că el nu poate veni; Tudor merge de obicei la Călimănești. 
Dacă nici D‑voastră nu mergeţi, noi nu putem lua‑o singuri pentru toată vara 
casa lui Teofil. Și dacă aș ști cel puţin de pe‑acum când m‑aș putea duce!

Astfel cred că mai bine ar fi să o dea Teofil, dacă are cine să o ia. Iar noi, 
dacă ne vom hotărî cumva să mergem – în momentul din urmă – tot vom găsi 
o posibilitate de aranjament.

De altfel eu sunt hotărât să fac un număr de băi la Someșeni. În iarna 
aceasta m‑a cam necăjit reumatismul prin spate. Anul trecut, după un număr 
de 15 băi la Someșeni, m‑am simţit foarte bine toată iarna.

Deocamdată suntem cu toţii relativ bine. Nu știu dacă voi putea merge la 
adunarea generală a „Aurorei”. Atunci v‑aș putea lua cu mine la Cluj.

Dorindu‑Vă multă sănătate și spor la muncă, Vă sărutăm mâinile, 
D‑voastră și mătușii, iubitori nepoţi, Nicu, Pia și ceilalţi.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, filele 113–114.

ca ministrul să‑i asculte pe cei, care nu‑l slăbesc cu propunerile lor”; apud. Victor Moldovan, 
Memoriile unui politician din perioada interbelică. Volumul I; ediţia a II‑a, revăzută și adăugită, 
editori, Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Cluj‑Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, 
p. 308.
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235.
1938, septembrie 14, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către 
Iuliu Moisil referitoare la data apariţiei celui mai recent număr al revistei „Arhiva 
Someșană”.

Pr[imit] 14.IX.1938  Cluj, 14 sept[embrie] 1938

Iubite Unchiule,

Vă trimit alăturat scurta notiţă despre care V‑am vorbit în Năsăud. Nu știu 
când va ieși Nr‑ul viitor al „Arhivei Someșene”. Poate va întârzia din pricină 
că Nr‑ul ultim a apărut de curând. De aceea, Vă rog să‑mi scrieţi dacă doriţi să 
o întrebuinţaţi și cam cât va întârzia tipărirea, căci mi‑o cere și Daicoviciu, ca 
„întregire” la studiul Dlui Meteș148 pentru „Anuarul” în care a apărut acesta. 
Ori credeţi că o pot da în amândouă părţile?

Aș fi dorit să am fotografiile celor două biserici și ale celor două iconos‑
tase în întregime, ca să le pot descrie. Dar acum nu se poate. Abia la vară. Am 
numai biserica veche din Zagra.

Cu sărutări de mâini mătușii, și mulţumiri, iubitor nepot, Nicolae.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 154.

236.
1938, noiembrie 15, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care face referire la o notiţă publicată în „Arhiva Someșană” și la programul 
său de lucru la Decanatul Facultăţii de Litere și Filosofie.

Universitatea „Regele Ferdinand”  Prim[it] 17.XI.1938
Cluj  Cluj, 15 no[iembrie] 1938
Facultatea de Filosofie și Litere

Iubite Unchiule,

Când V‑am trimis notiţa cu „Tragerea pe roată a lui Horia” zugrăvită pe 
iconostasul bisericii din Maieru, nu văzusem nr. 24 al „Arhivei Someșene”. 
Văzusem numai nr. 23. De aceea, într‑o notă am trimis numai la partea apă‑
rută în aceasta din studiul Dlui Șotropa, adăugând „neterminat”. Acum va 
trebui să se întregească acolo și trimiterea la pp. 1–129 ale nr‑ului 124, și în 

148 Ștefan Meteș (1887–1977), preot, istoric, director al Arhivelor Statului din Cluj (1922–1949), 
membru corespondent al Academiei Române.
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special la pagina pe care se vorbește de tragerea pe roată a lui Todoran. Vă rog 
să faceţi acest lucru, ștergând pe „neterminat”, fie înainte de a se da notiţa la 
tipar, fie la corectură.

În săptămâna trecută am fost în București și mâine seară merg din nou. 
Voi găsi acum pe Costică mutat în casa proprie. Ei erau, de altfel, cu toţii 
bine. Bine suntem și noi, cei de la Cluj. Eu sper să mă scap peste vreo două 
săptămâni de grijile Decanatului și să‑mi pot vedea de îndeletnicirile mele 
știinţifice, pe care le doresc.

Cu sărutări de mâini Mătușii și D‑voastră, iubitor nepot, Nicolae.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 155.

237.
1938, noiembrie 24, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care prezintă nelămuririle din notiţa referitoare la tragerea lui Horea pe 
roată.

Universitatea „Regele Ferdinand”  Prim[it] 24.XI.1938
Cluj  Cluj, 23 no[iembrie] 1938
Facultatea de Filosofie și Litere

Iubite Unchiule,

Vă scriu tot în chestiunea notiţei privitoare la „Tragerea lui Horea pe 
roată”.

Examinând mai atent, cu o lupă, fotografia pe care V‑am trimis‑o, am 
ajuns la convingerea că ar putea fi vorba de „un sfânt cu aureolă împrejurul 
capului” [subliniere în text, n.n.], nu de Horia, iar cetatea și soldatul austriac 
ar fi o modernizare obișnuită în iconografia bisericească. E greu de spus dacă 
zugravul s‑a gândit măcar la o „aluzie” la „tragerea pe roată a lui Horea”, cu 
toată forma contemporană dată chipului.

Într‑adevăr în cărţile privitoare la iconografia creștină se vorbește de sfinţi 
„trași pe roată”. Ăla este Sf. Gheorghe și Sf. Ecaterina. Și‑apoi, icoana noastră 
este un „pendant” al uciderii cu pietre a Sfântului Ștefan.

De aceea, Vă rog să opriţi tipărirea notiţei, care trebuie redactată cu totul 
altfel, și să-mi trimiteţi neapărat [subliniere în text, n.n.] ca să văd ce pot face 
cu ea. Ce rămâne sigur, este numele zugravului „Theodor” și faptul că a zugră‑
vit cele două iconostase, din Maieru și Zagra, pe care ar trebui să le descriu, 
dacă aș avea reproducerile lor.

În București n‑am găsit nimic nou. Costică era mutat în casa lui. La noi 
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toate sunt cele vechi. Nelu are iarăși gripă, dar sperăm să treacă peste ea cu 
bine, cu toată sensibilitatea lui.

În așteptarea notiţei, Vă trimit mulţumiri anticipate și sărutări de mâini 
Mătușii și D‑voastră de la toţi ai mei.

Iubitor nepot, Nicolae.

P.S. Dl. Șotropa să nu se supere, dar așa e cu lucrurile nesigure. Nu vreau 
să risc afirmaţii grăbite și necontrolate de‑ajuns.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, filele 157–158.

238.
1939, iunie 4, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu Moisil 
în care îi mulţumește pentru felicitările trimise cu prilejul alegerii în Academia Română 
și își exprimă opinia în legătură cu diverse chestiuni de natură familială.

Pr[imit] 5.VI.1939 [Moisil, n.n.]  Cluj, 4 iunie 1939

Iubite Unchiule,

Vă mulţumesc foarte mult pentru felicitările trimise cu prilejul alegerii 
la Academia Română. Vă spusesem că probabil se va face. Totuși acolo sunt 
fel de fel de combinaţii și interese și niciodată nu se poate ști sigur ce‑o să 
iasă. Mai ales noi cei din provincie nu putem sta tot timpul pentru a urmări 
ce se întâmplă în București. Eu nici n‑am fost deloc acolo decât după ale‑
gere. Am lăsat totul la voia întâmplării. Totuși am izbutit. Cu atât mă bucur 
mai mult.

Nu știu când vă Va răspunde Pia în privinţa grădinii, căci ea se hotărăște 
greu la scris. Eu nu vreau să mă amestec deloc în toată chestiunea, mai ales 
că Elena i‑a dat o direcţie la care nu s‑a așteptat. Totuși ţin să Vă atrag luarea 
aminte la două greșeli pe care le face dl. Costan. Mai întâi, Lucreţia i‑a vândut 
lui Vasilica partea sa cu 50.000 lei, nu cu 40.000 lei, cum afirmă D‑sa. Acest 
lucru îl știu precis, căci eu am făcut mijlocirea între ei. A doua, acest târg s‑a 
făcut „între fraţi”, iar dl. Costan nu intră în această categorie. Ar trebui să‑și 
dea și D‑sa samă de acest fapt.

În sfârșit, Elena nu vrea să‑și dea partea ei fără 60.000 lei.
În 12 l.c. sper să mă pot duce la adunarea generală a Fondurilor pentru care 

am primit invitare. Atunci, dacă voi avea autorizaţie, vom mai putea vorbi.



351Restituiri documentare

Cu sărutări de mâini mătușii de la toţi ai mei,
Iubitor nepot, Nicolae.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 102.

239.
1939, decembrie 14, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Nicolae Drăganu către Iuliu 
Moisil în care îi descrie starea de sănătate precară.

Cluj, 14 dec[embrie] 1939

Iubite Unchiule,

Mai întâi Vă mulţumesc pentru felicitări. Apoi, cu părere de rău trebuie să 
Vă comunic că din 4 dec[embrie], deci tocmai de 10 zile, mă găsesc internat în 
Clinică cu o flebită. Tocmai când credeam că m‑am restabilit și‑mi începusem 
cursurile a venit și necazul ăsta [pe] mine. Corect vorbesc: „Când gândești 
că te cârpești,/ Mai tare te găurești”. Deși boala am observat‑o de la început, 
iar vindecarea merge normal149, nu cred că voi putea ieși de aici înainte de 
Sărbătorile Crăciunului. 

Cu sărutări de mâini mătușii, salutări lui Vasilica și „auroriștilor”150.

Iubitor nepot, Nicolae.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 125, fila 107.

149 A decedat în „noaptea de 18 spre 19 decembrie 1939”; apud. SJANBN, colecţia Moisil Iuliu, 
dosar 12, fila 26.
150 Membrilor consiliului de administraţie ai băncii „Aurora” din Năsăud, din care făcea parte 
și Nicolae Drăganu.
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Ioan Mușlea – Iuliu Moisil

240.
1938, ianuarie 11, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Ioan Mușlea către Iuliu Moisil 
în care îi mulţumește pentru donaţia de cărţi făcută Bibliotecii Universitare din Cluj.

Biblioteca Universităţii din Cluj
151/1937.

D‑sale, Dlui
Profesor Iuliu Moisil, 

Năsăud

Primiţi, Vă rog, în numele Bibliotecii Universitare din Cluj viile noastre 
mulţumiri pentru cărţile dăruite, prin care fapt aţi binevoit a contribui la 
îmbogăţirea bibliotecii noastre.

Cluj, la 11 ianuarie 1938.

L.S.; S.S. Ioan Mușlea151

1. Moisil Iuliu, Românii ardeleni din Vechiul Regat și activitatea lor până la între-
girea neamului.

2. ‑II‑, Bucureștii romantici.
3. ‑II‑, Figuri grăniţerești năsăudene.
4. ‑II‑, Amintiri și date din trecutul gimnaziului-liceu „Tudor Vladimirescu” din 

Târgu-Jiu.
5. ‑II‑, Din amintirile mele de acum 50 de ani de la gimnaziul-liceu „Radu 

Greceanu” din Slatina.
6. ‑II‑, Vătășii sau fraternităţi și decurii sau vecinătăţi.
7. ‑II‑, Viaţa studenţilor români din Viena în a doua jumătate a sutei a XIX-a.
8. ‑II‑, Viaţa exemplară a unui tânăr grănicer.
9. ‑II‑, Radioactivitatea apelor minerale din jud[eţul] Năsăud.
10. ‑II‑, Inginerul Aurel Diaconovici.
11. Urban V, Cicii și ţara lor, traducere de I[uliu] Moisil.
12. Moisil I[uliu], Căpitanul Emanoil Părăeanu. Poetul Gorjului 1860–1916.
13. ‑II‑, Vitold Rola Piekarski.
14. ‑II‑, Un binefăcător al ţărănimii: Dumitru Brezulescu.
15. ‑II‑, Dumitru Brezulescu, un iubitor al ţărănimii.
16. ‑II‑, Repertoriu de localităţi istorice, preistorice ș.a. din judeţul Gorj.
151 Ioan Mușlea (1899–1966), folclorist, iniţiatorul înfiinţării Arhivei de folclor la Cluj (1930), 
director al Bibliotecii Universităţii din Cluj, membru corespondent al Academiei Române.
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17. ‑II‑, Scopul predării sciinţelor naturale. Mijlócele și metoda lor în șcólele 
secundare.

18. ‑II‑, Mișcarea culturală artistică și economică de odinioară din Gorj. Craiova.
19. ‑II‑, Mișcarea culturală economică de odinioară din Gorj. Pleniţa.
20. ‑II‑, Băncile populare din Vechiul Regat sunt de origine ardelenească.
21. ‑II‑, Alexandru Bohăţel.
22. ‑II‑, Pedagogul Vasile Petri.
23. ‑II‑, Ioan Florian Câmpianu.
24. ‑II‑, Iacob Mureșianu.
25. ‑II‑, Vasile Bob Fabian.
26. ‑II‑, Mitropolitul Gavril Bănulescu-Bodoni.
27. ‑II‑, Colonelul Carol baron Enzenberg.
28. ‑II‑, Romana, dans românesc de salon.
29. ‑II‑, Alfabete vechi românești.
30. ‑II‑, A 70-a aniversare a nașterii chimistului român Nicolae Teclu.
31. ‑II‑, O școală în plin aer.
32. ‑II‑, Muzeul pedagogic al Casei Școalelor.
33. ‑II‑, Poetul George Coșbuc.
34. ‑II‑, Instrucţiuni pentru conservare obiectelor de muzeu.
35. Moisil Grigore, Vicarul Grigore Moisil. 1814–1891 (Autobiografie).
36. Bojor Victor, Figuri grănicerești năsăudene. Macedon Pop, 1809–1873.
37. Țuculescu I. P., Trei zile în Năsăud.
38. Bobancu, Șt. N., Defectele școlarilor și corigerea lor.
39. Chapmann A., Pe urmele omului primitiv.
40. ‑II‑, Moisil Iuliu, Descrierea corpului omenesc și regulile higienice pentru 

șcólele primare.
41. ‑II‑, V. Rola Piekarski ca întemeietor al litografiei artistice din România.
42. ‑II‑, Figuri grănicerești năsăudene. Iacob Mureșianu 1812–1887. Ioan Marian 

1796–1846.
43. ‑II‑, Prima pagină din istoricul băncilor populare din Vechiul Regat.
44. ‑II‑, Arta decorativă în ceramica românească.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
colecţia Moisil Iuliu, dosar 14, fila 140.
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Scrisoarea lui Ioan Muşlea către Iuliu Moisil în care îi mulţumeşte 
pentru donaţia de cărţi făcută Bibliotecii Universitare din Cluj, 

sursa SJANBN, colecţia Moisil Iuliu, dosar 14, fila 140.
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Scrisoarea lui Ioan Muşlea către Iuliu Moisil în care îi mulţumeşte 
pentru donaţia de cărţi făcută Bibliotecii Universitare din Cluj, 

sursa SJANBN, colecţia Moisil Iuliu, dosar 14, fila 140.
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Iuliu Moisil – Ioan Mușlea
241.

1938, ianuarie 18, Năsăud. Corespondenţă. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Ioan Mușlea 
în care îl anunţă despre înfiinţarea unei Subdirecţii a Arhivelor Statului la Năsăud.

Năsăud, 18 ianuarie 1938
Domnului Director al

Bibliotecii Universităţii,
Cluj

Am onoare a Vă comunica că s‑a înfiinţat, printr‑o decizie a On[oratului] 
Minister al Educaţiei Naţionale, nr. 191.198 de la 18 noiembrie 1937, o 
subdirecţie a Arhivelor Statului în Năsăud, la care s‑a atașat și „Muzeul 
Năsăudean”152, cu biblioteca și colecţiile sale.

Deoarece Arhivele Statului sunt o instituţie oficială a statului, sperăm 
că Veţi binevoi a aproba să ni se împrumute, când vom avea nevoie, cărţi, 
manuscrise etc., pentru studiile ce am dori să facem.

De astă dată Vă rugăm să binevoiţi a aproba să ni se trimită volumul 
manuscris în limba germană referitor la regimentele de graniţă (despre care 
știe dl. L. Bolcaș153) și a‑l preda Reverendisimului vicar Șt[efan] Buzilă din 
Năsăud, care se va prezenta zilele acestea la D‑voastră spre a‑l lua în primire, 
contra unei dovezi. După ce va fi consultat de noi îl vom înapoia cu mulţumită.

Subdirector, I[uliu] Moisil

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 7/1938, fila 57.

152 Muzeul a avut ca bază varietatea și bogăţia materialelor documentare ale trecutului con‑
servate și transmise în succesiunea generaţiilor, în zona fostului Regiment II român de gra‑
niţă. În anul 1923 s‑a decis înfiinţarea unui muzeu, la iniţiativa lui Iulian Marţian, cu acordul 
Ministerului Artelor. Realizarea practică s‑a făcut în baza actului constitutiv din 2 august 1931, 
rezultat al „schimbului de idei” și asumat de Iulian Marţian, Virgil Șotropa, Alexa David și Iuliu 
Moisil, cel din urmă, și în calitate de președinte al Despărţământului Năsăud ASTRA, cu scopul 
„să se păstreze pentru viitor și completându‑se și de urmașii noștri, să poată fi de folos generaţi‑
ilor viitoare și istoriei ţinutului nostru”. A funcţionat în două săli ale Liceului„George Coșbuc”; 
Muzeul Năsăudean, în Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Bistriţa‑Năsăud. Îndrumătoare 
Arhivistice. 21, București, Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România, 1988, pp. 360–
365. În anul 1937 s‑a înfiinţat la Năsăud o Sub‑direcţie regională a Arhivelor Statului, „prin 
decizia Ministerului al Educaţiei Naţionale, nr. 191.198 de la 18 noiembrie 1937, la care s‑a atașat 
și „Muzeul Năsăudean”, cu biblioteca și colecţiile sale”; SJANBN, fond Filiala Arhivelor Statului 
Năsăud, dosar 7/1938, fila 57. După al doilea război mondial, prin transformări succesive: muzeu 
regional, raional, s‑a ajuns la organizarea actuală, Muzeul Grăniceresc Năsăudean.
153 Ziarist la Cluj în perioada interbelică.
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Nota Moisil:
Manuscrisul acesta din care lipsește începutul și sfârșitul, scris în limba 

germană, format folio, este proprietatea Universităţii „Regele Ferdinand” din 
Cluj și împrumutat în februarie 1938 Arhivelor Statului‑Năsăud, fiindu‑ne 
adus de reverendisimul domn vicar Ștefan Buzilă din Năsăud și predat în 
ziua de 6 februarie 1938.

Manuscrisul are 157 foi.
I[uliu] Moisil.

La 7.II.1938 am trimis manuscrisul dlui V[irgil] Șotropa, pentru a‑l consulta.
I[uliu] Moisil

Înapoiat manuscrisul la Biblioteca Universităţii din Cluj, conform biletu‑
lui de împrumut nr. 2.057/5.II.1938.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 7/1938, fila 58.

242.
1938, martie 4, Năsăud. Corespondenţă. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Ioan Mușlea 
în care îi mulţumește pentru împrumutarea manuscrisului scris în limba germană, 
referitor la regimentele de graniţă.

Năsăud, 4 martie 1938
Nr. 10

Dlui Director al
Bibliotecii Universităţii,

Cluj

Am onoare a Vă înapoia manuscrisul scris în limba germană, referitor la 
regimentele de graniţă și, în special, la al II‑lea Regiment de graniţă român 
din Năsăud, foi numerotate cu creionul (1–157), pe care aţi binevoit a mi‑l 
împrumuta, în urma adresei noastre nr. 6/19 ianuarie a.c., prin reverendisi‑
mul dl. Vicar Ștefan Buzilă din Năsăud și Vă aducem mulţumirile noastre. 
Manuscrisul a fost consultat de dl. V[irgil] Șotropa, profesor pensionar și 
directorul revistei „Arhiva Someșană” din Năsăud.

Cu distinsă stimă,
Director, Iuliu Moisil

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 7/1938, fila 61.
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243.
1938, iunie 16, Năsăud. Corespondenţă. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Ioan Mușlea 
în care îi propune realizarea unui schimb de publicaţii între biblioteca Muzeului 
Năsăudean și Biblioteca Universitară din Cluj. 

Muzeul Năsăudean
Năsăud, 16 iunie 1938

Dlui Director al Bibliotecii Universităţii,
Cluj

Cu ocazia vizitei D‑voastre în mai la Muzeul nostru, aţi văzut instituţia 
noastră.

Cum noi colecţionăm tot ce privește ţinutul nostru grăniceresc năsăudean 
și ce privește poporul nostru, Vă rugăm, dacă aveţi dublete sau triplete să 
intrăm în schimb de ceea ce ne‑ar interesa, amândouă instituţiile noastre.

Îmi iau libertatea acum a Vă ruga să binevoiţi a ne răspunde dacă aprobaţi 
propunerea noastră de schimb. Apoi, Vă rugăm, dacă aveţi dublete din urmă‑
toarele opere:

1. Albumul de broderii și ţesături românești (Din ornamentica română), de 
Dimitrie [n.n.] Comșa, Sibiu, 1904 și

2. Album de crestături în lemn, tot de Comșa, Sibiu, 1909, pe care le avea și 
I[ulian] Marţian, să ni le cedaţi în schimbul altor cărţi din biblioteca noastră.

Avem, spre ex[emplu] din „Gazeta Transilvaniei” dublete din anii 1894, 
1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1908, 1909.

Primiţi, s.s. Iuliu Moisil

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 7/1938, fila 42.
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Ioan Mușlea – Iuliu Mosil

244.
1938, iunie 30, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Ioan Mușlea către Iuliu Moisil în 
care îl anunţă că este de acord cu realizarea schimbului de dublete a publicaţiilor între 
biblioteca Muzeului Năsăudean și Biblioteca Universitară din Cluj.

Biblioteca Universităţii  Cluj, 30 iunie 1938
„Regele Ferdinand”
Cluj

Domnule Director,

La adresa D‑voastră Nr. 67 din 16 iunie, avem onoarea a vă aduce la 
cunoștinţă că primim cu plăcere propunerea D‑voastră de schimburi de 
dublete.

În partea inventariată până acum a colecţiei Marţian, n‑am găsit însă 
decât Albumul de crestături în lemn și e foarte probabil că celălalt nici nu l‑am 
primit. Așteptăm să se termine inventarierea, pentru a putea stabili dubletele 
cărţilor ce vă interesează și a vi le putea comunica. Acest lucru va fi posibil 
abia prin luna octombrie, având în vedere că parte din personal e în concediu.

Ne‑am bucura ca la rândul D‑voastră să ne faceţi o listă cât mai completă 
de dubletele ce ne puteţi oferi. În cazul că nu găsim al doilea album al lui 
Comșa, vă rugăm să ne comunicaţi ce ar urma să vă oferim în loc, spre a ne 
ceda întreagă colecţia D‑voastră de dublete din „Gazeta Transilvaniei”, anii 
1894–1901, 1908–1909.

Primiţi, vă rugăm, Domnule Director, asigurarea deosebitei noastre 
consideraţiuni.

Director, L.S.,  s.s. Ioan Mușlea

Domniei Sale Domnului
Director al Muzeului Năsăudean

Năsăud

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 7/1938, fila 43.
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245.
1939, martie 3, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Ioan Mușlea către Iuliu Moisil în 
legătură cu schimbul de publicaţii dintre Biblioteca Universităţii „Regele Ferdinand I” 
și biblioteca Muzeului din Năsăud. 

Biblioteca Universităţii
„Regele Ferdinand 1”
Cluj  Cluj, la 3 martie 1939

Domnule Director,

Revenind la adresa noastră nr. 566 din 30 iunie 1938 și la conversaţia avută 
în ziua de 17 februarie a.c., avem onoarea a Vă ruga să binevoiţi a ne expedia, 
într‑una sau mai multe lăzi, toate dubletele din „Gazeta Transilvaniei”, even‑
tual, și „Tribuna”, pe care ni le‑aţi promis, în schimbul Albumului de crestături 
a lui D[imitrie] Comșa și a altor dublete din „Donaţia fraţilor Liviu și Iuliu 
Marţian”154.

Cheltuielile avute cu ambalajul și expediţia pe C.F.R. le suportăm noi și le 
vom achita imediat după primirea chitanţei.

În nădejdea că legăturile noastre de schimb vor deveni pe viitor și mai 

154 Donaţia a fost făcută de urmași, după decesul lui Iulian Marţian (26 octombrie 1937). 
Conform actului de donaţie rezultă că a fost vorba numai de biblioteca lui Iulian Marţian, 
nu și de aceea a fratelui lui, Liviu, care a avut rolul de a sprijini financiar constituirea 
acesteia. Lista cărţilor donate cuprinde 37 de pagini, conţinând 928 poziţii numerotate și 
cuprinde date bibliografice (autor, titlu, volum, localitate, an de apariţie), cu 810 titluri de 
cărţi în 998 volume, 49 titluri de periodice în 135 volume, 46 manuscrise, aproximativ 1.230 
de stampe, 44 hărţi, 3 tablouri în ulei; pe larg, la Adrian Andrei Rusu, Donaţia de cărţi Iulian 
Marţian. Contribuţii la biografia intelectuală a unui istoric autodidact, în „Biblioteca și cerce‑
tarea”, III, Cluj‑Napoca, 1979, pp. 329–336. Donaţia a fost oficializată prin Decretul regal 
nr. 1.666 din 1938 care autoriza Universitatea „Regele Ferdinand I” „să accepte donaţia 
dlor Liviu Marţian și văduva lui Iulian Marţian, născută Ida Goldschmidt, constând din 
următoarele obiecte: biblioteca cu colecţia de stampe, tablouri, manuscrise, hârtii, monede 
și obiecte arheologice ce le deţin prin moștenire de la defunctul maior pensionat Iulian 
Marţian, fost membru onorific al Academiei Române, cu condiţiunea de a purta denumi‑
rea de „Donaţiunea fraţilor Liviu și Iulian Marţian”; „Monitorul Oficial”, nr. 102, joi, 5 mai 
1938, p. 2.194. Demersurile pentru preluare au fost făcute de avocatul Dr. Petru Meteș, care 
preciza că „susnumiţii moștenitori, cu ocaziunea tratativelor asupra distribuirii moștenirii 
rămase după defunctul Iulian Marţian, au căzut de acord ca biblioteca, cu colecţia de stampe, 
tablouri, manuscrise, hârtii, monede și obiecte arheologice… să treacă direct în proprietatea 
Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj”, urmând să „fie preluată în Năsăud cât se poate 
de urgent”; „Tribuna”, Cluj, anul II; nr. 244, luni, 23 octombrie 1939, p. 2. Iosif E. Naghiu, 
Necroloage – Iulian Marţian 1866–1937, în „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”, Cluj, 
VII, 1936–1938, pp. 866–868.
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strânse și mai utile, Vă rugăm să primiţi, Domnule Director, asigurarea deo‑
sebitei noastre consideraţiuni.

Director, L.S.,  s.s, Ioan Mușlea.

D‑sale
Dlui director al Muzeului Năsăudean,

Năsăud

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 8/1939, fila 8.

Iuliu Mosil – Ioan Mușlea

246.
1939, aprilie 15, Năsăud. Corespondenţă. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Ioan Mușlea 
în care face referire la restituirea unei cărţi și trimiterea unui volum dedicat biografiei 
căpitanului Antonio Cosimelli.

Năsăud, 15 aprilie 1939

Dlui Director al Bibliotecii Universităţii
Cluj

Am onoare a Vă înapoia cartea Titu Maiorescu – Omagiu (nr. 195.184–
2.220/1923), ce aţi binevoit a‑mi împrumuta.

Totodată Vă trimit un exemplar din lucrarea mea Biografia Căpitanului 
A[ntonio]Cosimelli și opera sa Poëmation de secunda legionevalachica, extras 
din rev[ista] „Arhiva Someșană”, nr. 25/1939.

Ce privește „Gazeta Transilvaniei”, voi trimite în curând.

Cu distinsă stimă, I[uliu] Moisil

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 8/1939, fila 29.
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Ioan Mușlea – Iuliu Mosil 

247.
1939, aprilie 26, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Ioan Mușlea către Iuliu Moisil 
în legătură cu schimbul de publicaţii între instituţiile pe care le conduc și în legătură cu 
restituirea unei cărţi.

Biblioteca Universităţii  Pr[imit] 28.IV.1939
„Regele Ferdinand I”
Cluj
Nr. 566/1938.  Cluj, 26 aprilie 1939

Domnule Director,

Avem onoarea a reveni asupra adresei noastre din 3 martie a.c., referitoare 
la expedierea dubletelor din „Gazeta Transilvaniei” și „Tribuna”, rugându‑vă 
să binevoiţi a ne comunica hotărârea Dv. în această chestiune.

În același timp vă rugăm să ne restituiţi volumul Omagiu lui Titu Maiorescu, 
al cărui termen de împrumutare a expirat în ziua de 17 aprilie.

Primiţi, Vă rugăm, Domnule Director, asigurarea deosebitei noastre 
consideraţiuni.

L.S., s.s.,  Ioan Mușlea

D‑sale Domnului
Director al Muzeului Năsăudean,

Năsăud

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 8/1939, fila 30.
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248.
1939, aprilie 26, Cluj. Corespondenţă. Scrisoarea lui Ioan Mușlea către Iuliu Moisil 
în care îi mulţumește pentru restituirea unei cărţi și pentru volumul dedicat biografiei 
căpitanului Antonio Cosimelli.

Biblioteca Universităţii  Pr[imit] 28.IV.1939
„Regele Ferdinand I”
Cluj  Cluj, 26 aprilie 1939

Mult Stimate Domnule Moisil,

Trimisul Dv. ne‑a adus abia ieri, Omagiu lui Titu Maiorescu. Așa se explică 
faptul că vi‑l ceream în scrisoarea noastră de la 20 aprilie155.

Vă sunt foarte recunoscător pentru interesanta lucrare despre Cosimelli156, 
pe care aţi binevoit să mi‑o donaţi și mă bucur și de vestea că în curând vom 
primi „Gazeta Transilvaniei”.

Vă rog să primiţi salutările mele deosebite și cele mai bune urări de 
sănătate.

Ioan Mușlea

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 8/1939, fila 31.

Iuliu Moisil – Coriolan Petranu

249.
1938, iunie 16, Năsăud. Corespondenţă. Scrisoarea lui Iuliu Moisil către Coriolan 
Petranu în care îi mulţumește pentru lucrarea „L’art roumain de Transylvanie”, Vol. I. 
Texte, donată bibliotecii Muzeului din Năsăud. 

Seminarul de istoria artelor
De la Universitatea din Cluj
Director, prof[esor] Petranu  Exp[ediat] Năsăud, 16.VI.1938

Am onoare a Vă confirma primirea lucrării Dv. L’art roumain de Transylvanie, 
Vol. I. Texte, și Vă aducem cele mai călduroase mulţumiri pentru binevoitoa‑
rea atenţiune ce întotdeauna arătaţi pentru Muzeul nostru.

155 Chitanţa anulată a luat‑o dânsul. [notă în text, n.n.].
156 Antonio Cosimelli, italian, căpitan în Regimentul II român de graniţă de la Năsăud. A scris 
la 1786 Poëmation de secunda legione valachica. 



364 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

Lucrarea Dv. ne interesează foarte mult, ca toate lucrările D‑voastră ce pri‑
vesc arta românească.

Cu deosebită stimă,
Iuliu Moisil

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa‑Năsăud, 
fond Filiala Arhivelor Statului Năsăud, dosar 7/1938, fila 33. 



ANEXĂ.  
Statistică studenţi năsăudeni și bistriţeni 

la Universitatea din Cluj (1919–1940)1

Nr. 
crt.

Nume și 
prenume 

Localita-
tea

Specialitatea Perioada Observaţii

1 Traian Login Nepos Drept 1916–1920 Doctor, 13 mai 1922
2 Emil Șerban Năsăud Drept 1919–1930
3 Iosif 

Tăpălagă
Rodna Drept 1919–1923

4 Ioan Tomuţa Năsăud Filologie 1917–1922
5 Leon 

Daniello
Budapesta Medicină 1919–1922 Doctor, 27 mai 1922

6 Marius 
Hăngănuţ

Prundu 
Bârgăului

Medicină 1915–1919
Budapesta
1919–1920
Cluj

7 Nicolae Pop Rodna Medicină 1917–1922
8 Leon Parasca Haţeg Medicină 1919–1920
9 Leonida Pop Năsăud Medicină 1918–1924
10 Virgil Balint Năsăud Medicină 1919–1925
11 Iosif Banc Feldru Drept 1919–1922
12 Liviu Banc Feldru Știinţe‑Farmacie 1919–1920
13 Sever Botta Ragla Drept 1919–1922 Doctor în știinţe po‑

litice, 1927
14 Ecaterina 

Cicioc (căs. 
Călugăru)

Rodna Medicină
Știinţe naturale 
– Geografie

1919–1920
1921–1928

15 Valeriu 
Dumitru

Runcu 
Salvei

Medicină 1919–1920 Doar pentru această 
perioadă s‑au păstrat 
documente în dosar

1 Informaţiile provin din dosarele de bursă ale studenţilor (atâtea câte s‑au păstrat) de la 
SJANBN, fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, nr. fond 60, dosare nr. 1.081–
2.502, 1860–1947.
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Nr. 
crt.

Nume și 
prenume 

Localita-
tea

Specialitatea Perioada Observaţii

16 Pompeiu 
Grigoriţia

Năsăud Medicină 1919–1921 Doar pentru această 
perioadă s‑au păstrat 
documente în dosar

17 Iustin Ilieșiu Maieru Litere și 
Filozofie

1919–1926 Licenţa în ianuarie 
1928

18 Paramon 
Lupșan

Poiana 
Ilvei 

Drept 1918–1922 Licenţa la 14 iunie 
1923

19 Mihail 
Mihăilaș

Sântioana Drept 1918–1919 
București
1919–1922

Doctor, 25 noiembrie 
1922.

20 Wilhelm 
Oros

Năsăud Medicină 1919–1920 Refuzat; nu era des‑
cendent de grănicer

21 Ovidiu 
Pecurariu

Năsăud Medicină 1919–1924 Doctor, 23 mai 1925

22 Casiu Pop Năsăud, 
(Morun‑
glav, jud. 
Roma‑
naţi)

Drept 1919–1923

23 Eugen Pop Bichigiu Medicină 1919–1923 Doar pentru această 
perioadă s‑au păstrat 
documente în dosar

24  Sever Pop Poiana 
Ilvei

Litere și filozofie 1919–1923 Doctor, 23 mai 1925

25 Leon Scridon Bistriţa Drept 1918–1919 
București
1920–1922

26 Ieronim 
Slăvoacă

Ilva Mare Medicină 1919–1921
1921‑chi‑
mie in‑
dustrială 
București

27 Emil 
Bodescu

Năsăud Medicină 1920–1925 Doctor, 6 februarie 
1926

28 Sever Braicu Bichigiu Medicină 1920–1921 Doar pentru această 
perioadă s‑au păstrat 
documente în dosar

29 Silivan 
Grivase

Nepos Medicină milita‑
ră București
Drept

1920–1921
1921–1925



367Restituiri documentare

Nr. 
crt.

Nume și 
prenume 

Localita-
tea

Specialitatea Perioada Observaţii

30 Artene 
Istrate

Năsăud Drept 1920–1922 Doar pentru această 
perioadă s‑au păstrat 
documente în dosar

31 Ioan Istrate Nepos Drept 1921–1924 Doctor, 23 mai 1925
32 Ioan 

Moldovan
Nepos Filozofie 1922–1926

1936–1937
Nu a susţinut licenţa
finalizare studii

33 Gavril 
Morariu 

Zagra Drept 1920–1924

34 Aurora 
Șimon

Năsăud/
Pinticu 
Tecii

Medicină 1920–1925 Doctor, 27 noiembrie 
1925

35 Aurelia 
Titieni

Sântioana Litere și 
Filozofie
Medicină

1920–1921
1921–1923
1922–1927 
Gratz

36 Emil 
Zinveliu

Zagra Medicină 1919–1924

37 Teodot 
Istrate

Nepos Drept 1923–1927 14 februarie 1931 
– toate examenele 
pentru doctorat 
susţinute

38 Tiberiu 
Morariu

Salva Facultatea de 
Știinţe‑ geografie
Știinţe naturale

1924–1928 Licenţa la data de 11 
mai 1929

39 Tudor 
Bugnariu

Budapesta Facultatea de Li‑
tere și Filozofie 

1927–1931 Licenţa la data de 30 
iunie 1932

40 Tudor Dră‑
ganu (fiul 
lui Nicolae 
Drăganu)

Zagra Medicină
Drept

1929–1930
1930–1933

Doctorat, 30 iunie 
1934

41 Mircea 
Bolcaș

București Drept 1932–1936 Doctorat, 18 martie 
1939

42 Ștefan Cleja Hordou/
Coșbuc

Medicină 1931–1939 Doctorat, 11 mai 1940

43 Teodor 
Onișor

Zagra Facultatea 
de Știinţe‑
Geografie‑
Istorie

1931–1937 Licenţa, 31 martie 
1938; înscris la docto‑
rat, anul II, 1940





Indici de nume

A
Agârbiceanu, Ion, 21 
Alecsandri, Vasile, 155
Alexandru, [fiu Coșbuc], 217
Alexi, [profesor], 223 
Anastasiu [de Vad], episcop, 79 
Anca, Cornel, 108 
Angelescu, Alexandru, 230
Anonymus, 265
Anonymus Caransebesiensis, 310
Anton, Traian, 106
Apahidean, Ioachim, 224
Ardelean, tenor, 210 
Aurelian, împărat, 269 
Aurora, bancă, 24, 32, 105, 106, 113, 184, 

190, 205, 207, 246, 305, 312, 341, 
347 

Avram, George, 186, 196 

B
Baciu, Victor, 208
Balint, Virgil, 365
Banc, Iosif, 365
Banc, Liviu, 365 
Bancu, Gheorghe, 224 
Bancu, Leon, 105, 113, 190
Banu, 282 
Barbul, Eugen, 34, 38, 235, 237, 238, 304 
Barna, Olimpiu, 219 
Bașotă, Bazil, 181
Bátky, 291 
Bănulescu‑Bodoni, Gavril, 353
Bărbat, Virgil, 155, 162, 164

Bărbulescu, Ilie, 331
Bărnuţiu, grădină, 170 
Bărnuţiu, scriitor, 313 
Bejan, Anastasiu, 187, 196 
Bellu, cimitir, 21, 33, 215, 216, 217
Bena, Augustin, 182
Bernadotte, [Charles], 89
Bezdechi, Ștefan, 113, 283 
Bianu, Ioan, 344 
Bichigean, Vasile, 13, 116, 314, 326 
Bichigeanu, G., 105
Bârlea, Ioan, 333
Bjørnson, [Bjørnstjerne], 89
Blaga, Iosif, 177 
Bob Fabian, Vasile, 353 
Bobancu, Șt. N., 353 
Boșca‑Mălin, Emil, 108
Bocu, I., 57 
Bodescu, Emil, 34, 227, 366 
Bogdan, voievod, 278, 284 
Bogdan‑Duică, Gheorghe, 21, 28, 65–69, 

155, 162, 164, 330 
Bogrea, Vasile, 34, 35, 77, 238, 239, 241, 

244, 255 
Bohăţel, Alexandru, 353 
Bojor, Victor, 353
Bolcaș, Lucian, 165, 356
Bolcaș, Mircea, 31, 164, 165, 367
Bolta, Victor, 181, 185 
Bornemisa, [Sebastian], 113
Borza, Alexandru, 13, 29, 83, 84 
Botez, Mihai A., 77, 153
Botta, Sever, 365 
Boţiu, Ilarion, 47 
Braharu, [Dumitru], 315
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Braicu, Sever, 366 
Braniște, Valeriu, 14 
Breuil, Henri [Édouard Prosper], 291 
Brezulescu, Dumitru, 352
Buday, [Árpád], 281, 283, 285–287, 290 
Bugnariu, Andrei, 181, 185 
Bugnariu, Tudor, 11, 31, 162, 163, 166, 367
Buia, Alexandru, 108
Buia, Emil, 224
Buia, Ioan, 181, 185 
Bulbuc, Virgil, 181 
Bumbu, Victor, 181
Bunea, Augustin, 112 
Bunea, Ion, 106 
Buzdug, Andrei, 180, 181, 195 
Buzdugan, Ion, 47 
Buzilă, Ioan, 180, 185 
Buzilă, Ștefan, 105, 181, 185, 356, 357

C
Cabicar, [Kriz], 339 
Cambacérès, [Jean‑Jacques‑Régis de], 

232 
Candale, Alexiu, 181, 185 
Cantacuzino, Catrina, 86 
Cantemir, Antioh, 86 
Cantemir, Dimitrie, 86, 87
Capidan, Theodor, 85, 162
Carol al II‑lea, rege, 55, 94–96 
Carol al XII‑lea, 89
Carol al XIV‑lea, 89
Cartojan, [Nicolae], 337 
Caterina, sfântă, 80
Călugărean, Marculla, 72 
Călugăreanu, Dimitrie, 64, 143
Călugăru, Ecaterina vezi Cicioc, 

Ecaterina
Câmpan, Ilie, 346
Câmpean, Veronica vezi Micle, Veronica
Câmpeanu, Leonida, 106
Câmpianu, Ioan Florian, 353 
Chapmann, A., 353 
Chiffa, Emil, 181 
Chifor, doctor, 108

Chitul, Iacob, 105 
Chitul, Iulian, 186, 196 
Christeanu, Aurora vezi Grigoriţia 

Aurora
Cicioc, Ecaterina, 11, 365
Cihac, [Alexandru], 82 
Cimponeriu, Eugenia, 224 
Cimponeriu, Olga, 224
Cipariu, [Timotei], 344, 345 
Ciuta, George, 181
Cleja, Ștefan, 31, 165, 166, 168, 169, 171, 

172, 367
Clement, Gabor, 296 
Colan, Nicolae, 113
Columba, S., profesor, 208 
Comșa, Dimitrie, 358–360 
Comșa, Emil, 32, 199–201, 203, 205 
Condorcet, [Nicolas de], 231
Constantin, Octavian, 181 
Constantinescu‑Iași, [Petre], 167 
Corbu, Ioan, 187
Corbu, Victor, 181, 185, 195
Coresi, 298 
Cornea, Olimpiu, 196
Cosimelli, Antonio, 42, 43, 361, 363 
Coșbuc, Anton, 202, 205, 219, 221 
Coșbuc, George, [poet], 20, 21, 33, 39, 41, 

82, 208–218, 222, 314, 331–334, 353 
Coșbuc, George, [cerc studenţi], 20, 21, 

32, 33, 125, 126, 201, 208–210, 212–
218, 220, 221 

Coșbuc, George, [liceu], 95, 103, 105, 108, 
139, 140, 150, 304 

Cotul, Sabin, 214
Cotul, Silviu, 201, 202, 205 
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