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Memoriu după refugiul din Maramureș – 3 septembrie 1940 

 
Flora Dr. Iuga, din Vișeu, sub amenințarea armelor s-a refugiat din Vișeu, inițial la Vatra Dornei, 

apoi la Craiova. Ea era învățătoare și directoarea școlii de ale cărei acte s-a îngrijit să fie evacuate la Alba 
Iulia. N-a apucat căci în gara din Sighet – bandiții (n-a vrut să-i numească pe ungurii răzvrătiți care atacau 
orice convoi pentru a se înfrupta) precum au procedat și cu lenjeria internatului. Pentru a nu fi 
spânzurată de comitetul ungurilor din Sighet a abandonat inventarul școlii și după peripeții a ajuns la 
Vișeul de Sus unde își avea soțul, avocat și proprietar de bancă. Familia Iuga era cunoscută prin faptul că 
cel investit în funcția de prefect de Maramureș, fusese consilier tehnic în delegația românească care a 

semnat tratatul de pace de la Paris. 
Familia Iuga era cunoscută ungurilor din loco, dar nu 

numai, și prin faptul că Gavril Iuga pe front a fost unul dintre 
organizatorii grupului de voluntari români de pe frontul din 
Rusia, și autorul Declarației de la Darnița1.  

El avea o sentință de condamnare la moarte date de 
către unguri în 1916, după ce a căzut prizonier la ruși și s-a 
înrolat voluntar în Armata română! Sub noua ocupație 
ungurească pe „lista neagră”  figura și avocatul-bancher și 
învățătoarea româncă. Singura lor scăpare a fost plecarea 
urgentă. 

 

                                                           
1 La 24 aprilie 1917, a fost organizată o întrunire a ofițerilor români din Rusia, în cadrul căreia s-a decis să fie trimis un 
memoriu guvernului provizoriu al Rusiei, guvernului român, guvernelor statelor occidentale aliate, precum și reprezentanților 
celorlalte națiuni minoritare din Austro-Ungaria. Pentru redactarea acestui memoriu a fost alcătuită o comisie formată din 
locotenentul Pompiliu Nistor (medic), Simion Gocan (preot), Emanoil Isopescu (profesor), Victor Deleu, Octavian Vasu, Nicolae 
Nedelcu, Gavrilă Iuga, Vasile Chiroiu, Trifon Ghilezan (avocați). Două zile mai târziu a avut loc adunarea tuturor voluntarilor 
români concentrați în lagărul de la Darnița, care a adoptat în unanimitate memoriul-manifest, cunoscut ca „Declarația de la 
Darnița”. Acest document a exprimat dorința poporului român din Austro-Ungaria de a dispune de soarta sa, anticipând cu un 
an și jumătate Declarația de autodeterminare de la Oradea (12 octombrie 1918). Documentul subliniază încă din primul 
paragraf scopul unic al constituirii Corpului Voluntarilor Români din Rusia: „[...] Astăzi, când noi Românii - ca și celelalte 
neamuri subjugate - ne-am convins definitiv, că nouă ca Români nu ne mai e posibilă existența în cadrele statului austro-ungar, 
noi cari în limbă, în cultură, în structura socială și în întreaga ființa noastră etnică și politică formăm un trup unic și 
nedespărțit cu toate celelalte părți constitutive ale națiunii române, cerem cu voință nestrămutat încorporarea noastră la 
România liberă, pentru a forma împreună cu ea un singur stat național românesc, pe care îl vom zidi pe bazele celei mai 
înaintate democrații. Pentru acest ideal ne punem în cumpănă tot ce avem, viața și averea noastră, femeile și copii noștri, viața 
și fericirea urmașilor noștri. Și nu ne vom opri, până ce nu vom învinge, ori vom pieri. Corpul Voluntarilor Ardeleni şi 
Bucovineni s-a constituit în 1917 şi era format din aproape 2.000 de luptători, din care 250 ofițeri și 250 subofițeri, ce avea ca 
scop eliberarea Ardealului şi unirea lui cu ţara. Corpul Voluntarilor Români a fost recunoscut oficial de Ministerul de Război al 
României în februarie 1917. 

 
Voluntari din Corpul de la Darnița 
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Familia Iuga, înștiințați de autoritățile române despre informația care circula în legătură cu soarta 
„spânzurării lor”2 și-a abandonat întreaga avere, o casă cu 11 camere, pe care în prezența comandantului 
Cercului de recrutare a predat-o vecinului Olsavschi Ștef. Refugiul a fost atât de dureros pentru cel care în 
tinerețe nu-și precupețise viața pentru țară, încât la Vatra Dornei a murit, după un atac de cord suferit, 
fără să fi fost bolnav. Întreaga poveste redată în memoriul semnat de Flora dr. Iuga. 

 
 

                                                           
2 Vă reamintesc episodul spânzurtării a peste 10.000, practicat de nobilul colonel P, în 1919. Vezi Constantin Moșincat, 
Generalul H.M. Bertheloth, prima vizită în Ardeal după Marea Unire, Ed. Tipo MC, Oradea 2018 
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A.M.R., fond 5417. dos. 914, p. 186-187 

 
 
 


