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ASPECTE PRIVIND PRELUAREA TRIBUNALULUI
SATU MARE ÎN ANUL 1919
SĂLCEANU MIHAELA *

ASPECTS REGARDING THE TAKING OVER THE SATU MARE COURT IN 1919
ABSTRACT: The process of overtaking the Hungarian
administrative rule has begun by the Board of Governors
(Consiliul Dirigent) in 1919, this undertaking has
caused many problems in several cities and localities in
Transylvania. On the 23rd of April 1919, almost every last
one of the judges, prosecutors and clerks (131 persons)
from the Satu Mare Law Court, has sworn allegiance and
has signed a list of declaration in which they acknowledged
to become clerks of the Romanian Kingdom; however,
some eventually have changed their minds despite their initial decision. When the moment has come to take an oath,
many of the clerks have refused. This comes as no surprise
it was a period of chaos and widespread misinformation’s
filled with false news, and rumors, it was a transitory period
for many and a hostile environment which inherently, has
led to the resignation from the initial idea of taking an oath
to serve for the Romanian Kingdom, to accept the rule of
the Board of Governors and to consequently serve under
the ruling of king Ferdinand. Many of the Hungarian elites,
have considered these administrative entities and bodies as
outright illegal organs on their territory at the time. In Satu
Mare therefore, 15 judges and one chief clerk from the Law
Court have refused to accept the new reality and to take
an oath in this regard to serve the new regime. They were
threatened therefore with expulsion from the city of Satu
Mare. In the end, despite all the initial hostility and opposition from the existing clerks from the local institute of
justice, the newly installed authorities despite facing challenges, have managed to function and serve justice for the
people of the city during those difficult times.
KEYWORDS: Satu Mare, Law Court, Romanian Board
of Governors, Oath, justice institute, local history, legaladministration, 1919

*

REZUMAT: Procesul de preluare al administrației maghiare
de către Consiliul Dirigent, la început anului 1919, nu a
fost lipsit de probleme în multe localități din Transilvania.
Deși în 23 aprilie 1919, aproape toți judecătorii, procurorii și funcționarii (131 persoane) Tribunalului Satu
Mare au semnat o listă prin care declarau că sunt gata să
fie funcționari ai Regatului Român, o parte dintre aceștia
s-au răzgândit. În momentul în care au ajuns să depună
jurământul, mulți funcționari au refuzat. Realitatea este
că într-o atmosferă viciată de știri și zvonuri contradictorii
au existat nenumărate cazuri de opunere în fața depunerii jurământului de credință față de Regele Ferdinand și
mai ales față de Consiliul Dirigent, considerat de marea
majoritate a elitei maghiare transilvănene ca un organism
nelegal. La Satu Mare, 15 judecători și un grefier principal
de la Tribunal care au refuzat depunerea jurământului au
fost amenințați cu expulzarea din orașul Satu Mare. Cu
toată opoziția feroce a celor din justiția sătmăreană, noile
autorități au reușit să asigure funcționarea instituțiilor și
totodată să asigure desfășurarea unor evenimente importante din viața județului și a orașului.

CUVINTE CHEIE: Satu Mare, tribunal, Consiliul Dirigent,
1919, jurământ
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Problema preluării administrației maghiare de către Consiliul Dirigent Român în primele șase luni
ale funcționării acestui organism eminamente românesc s-a bucurat de atenția multor istorici români și
maghiari. Vom aminti aici doar pe istoricul Gheorghe Iancu care, într-o lucrare de referință apărută în
anul 1985, dezbătea cu mare acuratețe procesul de preluare a administrației maghiare de către românii
transilvăneni1. El a reluat ideea aducând date noi în această problemă, într-o altă lucrare apărută în anul
1995 în limba engleză2.
Pentru zona noastră voi cita doar lucrarea domului dr. Viorel Ciubotă, apărută în anul 2004, care a
dezbătut problemele preluării administrației maghiare de către românii sătmăreni în anul 19193. Trebuie
să menționăm că în partea de nord-vest a României procesul de preluare a fost mult întârziat, datorită
mai multor hotărâri ale Marilor Puteri învingătoare în Primul Război Mondial, care au oprit înaintarea
armatei române la est de Munții Codrului și astfel că asistăm la situația paradoxală că circa 30% din
județul Satu Mare a fost eliberat încă la începutul anului 1919, iar restul de 70% a rămas sub administrația
maghiară, trecând prin toate transformările prin care a trecut și Ungaria între anii 1918–1919, inclusiv
prin regimul comunist a lui Béla Kun.
Excesele regimului comunist au făcut, după cum afirma dr. Viorel Ciubotă în anul 2004, ca integrarea județului în structurile create de Consiliul Dirigent în cele 6 luni de activitate să se desfășoare
„relativ ușor, fără problemele ivite în alte județe ale Transilvaniei”4. Toată lumea era mulțumită că datorită armatei române scăpaseră de regimul comunist. Vom cita doar două opinii ale unor juriști maghiari
sătmăreni, așa cum reies dintr-un interviu acordat ziarului „Patria” din Cluj, la începutul lunii mai 1919.
Dr. Keresztszeghy Lajos, președintele Baroului Satu Mare, declara că „Tot orașul a ieșit întru întâmpinarea lor (soldaților români n.n.). Strigătele entuziaste nu mai conteneau. Oamenii au fost într-un extaz
de bucurie.”5 Dr. Papolczy Gyula, președintele Tribunalului județean Satu Mare, declara că „Am fost
cuprinși de o nemărginită bucurie știindu-ne salvați de armata română. Eu cred că maghiarii vor trăi în
bună frăție cu românii în România Mare.”6
Documentele descoperite recent aduc noi informații privind românizarea instituțiilor, cel puțin
într-unul dintre domeniile de mare importanță ale societății și anume în domeniul justiției.
Aceste documente au fost necunoscute și pentru istoricul clujean, Gheorghe Iancu care, în anul
2006 publica o carte consacrată justiției românești din Transilvania și semnala preluarea Tribunalului în
Satu Mare, fără probleme, de către români, în 23 aprilie 19197. Atunci aproape toți judecătorii, procurorii și funcționarii (131 persoane) au semnat o listă prin care declarau că: „Toți participanții acestei ședințe
plenare declară că cele de mai sus le servesc spre cunoștință și se pronunță, că sunt gata a funcționa mai
departe ca funcționarii regatului român, drept dovadă semnează acest proces-verbal8.
După cum aminteam, actul este semnat de 131 de persoane și este contrasemnat de Ioan Savanyu,
președintele Consiliului Național Român Comitatens Satu Mare („Spre cunoștință și aprobat / Consiliul
Național Român Comitatenz / I. Savanyu prezident) și aprobat de Generalul Alexandru Constantinidi9.
Demn de remarcat este faptul că în fruntea listei se semnează dr. Papolczy Gyula, președintele Tribunalului
județean Satu Mare și dr. Ioan Șuta în calitate de notar al adunării și probabil translator pentru cei care
nu cunoșteau limba maghiară. Urmează apoi o lungă listă de semnături pe care am reușit să le descifrăm
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Iancu 1985.
Iancu 1995.
Ciubotă 2004.
Ciubotă 2004, p. 277.
Ciubotă 2004, p. 277.
Ciubotă 2004, p. 277.
Iancu 2006, pp. 54–55.
SJANMM, FCNRBM, act. nr. 971/23 aprilie 1919, f. 4.
„Sentințele sunt a se aduce în numele Majestății sale a regelui și, considerând că trăim în Regatul român, sub rege se
înțelege Majestatea sa regele Ferdinand I cf. Ciubotă 1989, p. 524.
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parțial: Hunyör Ődön, Balogh József, Hegedüs Gyula, Inancsy János, Roszgonyi Viktor, Knoll Béla,?,
Leitner Emil, dr. Paál Istvan, Jeney Sándor, dr. Visky Sándor, Aczel Gyula, Reidl Gyula, Székely Eduárd,
dr. Félegyházy Kalman, Erdöss?, dr. Nemethy?, Morvay Károly,?, Füzessy Árpád, Hatvány Kálmán, dr.
Bihary Kálmán, dr. Tyapyay Ede, járás birok (judecători de ocol), dr. Szabo Zoltan, dr. Silviu Popp
procuror, dr. Virag Geza, dr. Toth Janos, procurori, dr. Ditller Lipót, halmii járásbiró (judecători de
ocol la Halmeu);
birosági jegyzék (grefieri de judecătorie):
Schell?, Fr. Kovacs, dr. Károly,?, dr. Török József, dr. Nagy Gyula, dr. Déry Pál, Unger Béla, dr. Ioan
Șuta, dr. Békéssy István, dr. Burger Janos, dr. Ignațiu Mikle, Bomérg Gyula, Bajnocz Árpad;
kezelö tisztviselök, szolgak és örök (aprozi, servitori și paznici):
Borisórk Antal, Szenek Armin, Panczél Endre,?,?, Bene Károly, Somogyi Balint, Pincok Luiza,
Vishnany?, Fanta Sándor, Resebaum Gyula, Szabó József, Balas Béla, Persenszky,?, Gyuró Sándor, Botta
Sebestyen, Lellinger Jenő, Bukk Ignácz,?, Adamécz,?, Tamassy,?, Bodnár Lajos,?, Lázár, Tóth Samuel,
Wagner József, Andor József, Terge Margit,? Kondor?, Leváy Piróska,?, Sándor, id. Czimer Dezsö,
övz. Becaty Györgyné, Munkhárty Mária,?,?, Balog?,?, Tar József Ankas,?, Csápó Sándor, Szümeg?,?,
ifj. Czimer Dezső, Butean János, Pintje János,? Lajos, Tyukodi Margit, Kádár Bóldizsár, Kocsis Mikle,
Sarkady József, Székely Miklós, Saleczki András, Vajda Ambrus, Nagy György, Bodi Zsigmond, Ștefan
András, Kovács Mihály, Dobos József, Bódizs Árpad, Dolhay Sándor,?, Kelecseny Pál, Szigeti Mihály,
Repekas Demeter, Veres Janos, Sarkadi Gedeon, Vinkler Erzsébét, Recze Dániel, Orosz Miklós,
Gaborvigy József,?, Rákas Bálint, Szaniszló Pál, Mezö Károly, Szekeres Dániel, Sindella Kornél, Fagosi
János, Nagy József, Papp András, Bugyi Lajos, Varga Joszef10.
Vrem să subliniem încă odată că actul din 23 aprilie este bilingv, româno-maghiar, astfel toți
participanții au știut ce semnează, înțelegând pe deplin textul prezentat. În 26 aprilie 1919 dr. Silviu Pop,
tribun (împuternicit) al Consiliului Național Român Comitatens Județean Satu Mare, prezenta într-o
ședință a consiliului procesul verbal al adunării din 23 aprilie subliniind că „judecătorii, procurorii și
amploiații se declară, că fiind Satu Mare teritorialmente parte aparținătoare a Regatului Român se supun
cu toată plăcerea tuturor legilor, dispozițiunilor și ordinelor Țării Românești și se declară, că doresc să
rămână în serviciul Regatului Român și cu toată năzuința lor vor continua activitatea lor oficioasă ca
impiegați ai acestui stat.”11
În drumul spre instalarea unei justiții românești de o mare importanță a fost adoptarea în 8 februarie 1919 a Ordonanței 121, în care se prevedea desfășurarea procesului de preluare a judecătoriilor,
precum și depunerea unui jurământ de credință față de regele Ferdinand și Consiliul Dirigent: „Eu, …
jur că voi fi credincios lui Ferdinand I, regele României și Consiliului Dirigent, că voi păstra legile și
ordinațiunile țării, că voi asculta de superiorii oficiului meu, că datorințele împreunate cu oficiul meu
le voi împlini cu conștiinciozitate ….că voi promova binele țării și al cetățenilor și că voi păstra secretul
oficios. Așa să-mi ajute Dumnezeu”12.
Vom mai menționa că prima instituție preluată și în care s-a depus jurământul a fost Tribunalul
județean din Sibiu, în 4 martie 1919.13 Rând pe rând au fost preluate toate instanțele judecătorești din
Transilvania, județul Satu Mare rămânând printre ultimele unde s-a întâmplat acest proces. Au existat
o multitudine de situații, de la acceptarea de către salariații judecătoriilor să depună jurământul legal,
până la refuzul categoric de a presta acest jurământ, deși urmările erau dure pentru cei care se opuneau:
darea afară din justiție, pierderea dreptului la pensie, și chiar deportarea judecătorilor în locurile natale,
sau chiar deportarea din România. Întrebarea firească care se naște este ce a provocat această opoziție
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feroce a multora dintre judecătorii maghiari din Transilvania? După părerea noastră principalul vinovat
al acestei opoziții feroce a fost statul maghiar care, printr-o multitudine de mijloace insidioase, a reușit
să creeze în Transilvania o multitudine de probleme grave, care au urmărit să slăbească forța Consiliului
Dirigent care, după 1 decembrie 1918, și-a asumat efectiv guvernarea. Vom aminti aici grevele minerilor
și ceferiștilor din anul 1919, propaganda care se ducea prin presa maghiară din Transilvania împotriva
guvernării românești, acțiunile duse de dr. Apáthy din Cluj-Napoca, care urmăreau subminarea regimului românesc etc.
Menționăm că în rândul populației maghiare din Transilvania circulau tot felul de zvonuri și în
primul rând că județul Satu Mare „va fi unguresc și nu se va ținea subt imperiul român”.14 Circulau tot
felul de vești fanteziste că armata română a fost înfrântă pe Tisa și se află în retragere, jefuind populația
pașnică. Sigur că într-o epocă în care informația ajungea greu la populația obișnuită, aceste zvonuri provocau temeri și mai ales erau crezute. Așa se explică apariția în 24 iunie 1919 a unui „Apel către populația
județului Satu Mare” în care conducerea județului dezmințea categoric zvonurile, cerând populației să fie
liniștită și să fie cu toată încrederea „în armata noastră pentru că azi aceea e una dintre cele mai puternice
din lume și este în stare să vă asigure averea, liniștea și viața”.15 Notăm că armata română se afla în apărare
pe Tisa, așteptând clipa pornirii la atac împotriva armatei regimului lui Béla Kun. Nota bene, apelul era
adresat și populației române în rândul căreia se manifesta teama revenirii vechii stăpâniri și a răzbunărilor
de care tocmai scăpase în luna aprilie 1919!
Într-o adresă, nr. 565–1919 din 11iunie 1919, semnată de maiorul Munteanu, comandantul
Companiei de jandarmi și adresată prefectului județului Satu Mare și Ugocea, informa că ziarele maghiare
locale scriu împotriva regimului românesc, afirmând că județul și orașul Satu Mare vor aparține Ungariei.
Există și o rezoluție a subprefectului județului, dr. I.C. Barbul, prin care atenționa ziarele „că de mai
comunică interviurile primite false și tendențios o [să] sistăm dreptul de apariție”16.
Situația aceasta a persistat și în anul 1920 așa cum aflăm dintr-o adresă a subprefectului I. C.
Barbul, trimisă președintelui Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu, în care se arăta că „Mulți dau crezământ
zvonurilor false aduse din Ungaria... Poporul maghiar de pe sate nu ne dușmănos, numai oficianții cari
n-au depus jurământ.”17
Așa că nu este de mirare că într-o atmosferă viciată de știri și zvonuri contradictorii au existat
nenumărate cazuri de opunere în fața depunerii jurământului de credință față de regele Ferdinand și
mai ales față de Consiliul Dirigent, considerat de marea majoritate a elitei maghiare transilvănene ca un
organism nelegal. Se păstrează procesul verbal al preluării Tribunalului județean Satu Mare prin înlocuirea dr. Papolczi Gyula cu dr. Silviu Pop. Acțiunea s-a desfășurat în 25 iunie 1919 când la Tribunal s-au
prezentat dr. Alexandru Racoți Filep, prefectul județului, împreună cu dr. Silviu Pop, noul președinte.
Prefectul a citit dr. Papolczi decretul nr. 2644–1919 pres<idial> justiție a Consiliului Dirigent prin care
dr Silviu Pop era numit președinte al Tribunalului, acesta depunând imediat jurământul de credință.
Iuliu Papolczi „a protestat contra predării oficiului, spune că e încă oficiantul Ungariei, din care parte încă
nu a primit nici un ordin spre a preda oficiul. Spune că el, în ședința plenară a Parchetului ținută în 23
aprilie 1919, deja a recunoscut dreptul Regatului Român și și-a declarat că rămâne în serviciul Regatului
Român. Roagă ca declarația aceasta de mai sus să fie considerată ca și cum ar fi depus jurământul oficios.
Oficiul Tribunalului la provocarea prefectului, îl predă noului prezident.”18
Evenimentul era consemnat și de ziarul local maghiar care anunța laconic că au fost numiți de
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către Consiliul Dirigent dr. Silviu Pop, ca președinte al Tribunalului și dr. Erdöss Francisc, fost judecător
de tribunal, ca șef al Parchetului județean, amândoi cu clasa 7 de salarizare, gradul 3.19
Noul președinte, prin adresa nr.1.2.A.1/1919, informa Consiliul Dirigent că deși în 23 aprilie
1919 angajații Tribunalului și-au declarat dorința de a rămâne în serviciul statului român „În decursul
vremii s-au schimbat părerile susnumiților referitor la depunerea jurământului. Am observat că judecătorii și procurorii nu numai nu vor depune jurământul oficios, ci nu vor recunoaște dreptul Consiliului
Dirigent de a dispune în chestiile justiției, drept aceea ca să nu fie întreruptă jurisdicțiunea pe teritoriul
județului acestuia, propun să binevoiți a înrola pe advocații români pe teritoriul acesta, la judecătoriile
de aici.” Întreabă dacă și notarii trebuiau să depună jurământul la fel ca avocații, cerând lămuriri unde trebuiau să fie făcute apelurile la sentințele Tribunalului.20 Vom observa, ca o dovadă a proastei circulații a
informațiilor, că încă din data de 18 iunie 1919 Consiliul Dirigent, prin ordonanța nr. 1200 scotea tribunalele din Arad, Bihor, Sătmar și Maramureș de sub jurisdicția Curții de apel din Debrecen, punându-le
în subordinea Curții de Apel din Oradea, nou creată.21
Se păstrează mai multe note ale judecătoriilor sătmărene ca răspuns la cererea de a se depune
jurământul de fidelitate. De la judecătoria din Ardud, judecătorul Sándor Lajos, conducătorul judecătoriei de ocol și Fazakas János, judecător de ocol, au depus jurământul prescris. În schimb funcționarii, în
număr de 7 (condicar funciar, cancelarist, manipulant, diurnist, executor, suboficiant), au refuzat depunerea jurământului, deși aveau la cunoștință urmările grele ale gestului lor.22
La Judecătoria de ocol Baia Mare 10 funcționari, mai puțin unul, au depus jurământul de fidelitate.
În schimb, cei cinci judecători de ocol au refuzat depunerea jurământului, deși se află între cei care au
semnat actul din 23 aprilie 1919: Daniel Sándor (era și consilier la Curtea de Casație), Csics Lajos, dr.
Serly Jenő, dr. Vámos Albin, dr. Bodoky Zoltán.23
Judecătorii și funcționarii Judecătoriei de ocol din Seini au depus în cea mai mare parte jurământul
cerut, așa cum reiese dintr-un proces verbal din 30 octombrie 1919 prin care avocatul Cornel Curtițiu
a depus jurământul în fața președintelui judecătoriei, Gaál István (păstrat în funcție) iar dintr-o notă,
nr. XIV.L.17–18–1919 Prez. reiese că Gaál și încă 15 persoane (notar, suboficianți, cancelariști, diurniști,
executor) au prestat jurământul cerut. Judecătorul Szekeres Ferencz a refuzat depunerea jurământului24.
Prin adresa nr.XXV.L 17–18/1919 din 19 septembrie, Tribunalul Satu Mare informa Consiliul
Dirigent că dr. Weisz Árpád, notar la Judecătoria de ocol Halmeu, provocat în 9 august să depună jurământul de credință a refuzat. A fost imediat demis și i s-a oprit salariul. Dintr-o notă a Judecătoriei Halmeu,
nr. XIV.L.17.18–1919 aflăm că judecătorii Csöpey János, președintele judecătoriei și dr. Dittler Lipót
au depus jurământul cerut prin ordonanța nr. 121/1919. La fel și notarii dr. Polnik Kornél și Majtényi
Gyula, la care s-au alăturat și ceilalți 13 funcționari ai judecătoriei. Singurul care a refuzat depunerea
jurământului a fost judecătorul Igaz Gusztáv25.
Fără probleme s-a făcut preluarea Judecătoriei de ocol Șomcuta Mare în 1 septembrie 1919, așa
cum reiese din adresa nr. XXV.L 17–18/1919 din 9 septembrie 1919, de către noul președinte al judecătoriei dr. Sever Pop26.
Problemele cele mai mari s-au ivit la preluarea Judecătoriei de ocol Satu Mare, un număr mare
de judecători refuzând depunerea jurământului. Conform notei nr. XIV.L. 17–18–1919.Prez. următorii
judecători au refuzat depunerea jurământului: Morvay Károly, judecător, consilier la Curtea de Casație,
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Koós György, Füzessy Árpád, Hatvany Kálmán, dr. Bihary Kálmán, dr Tyopay Ede. Nota mai pomenește
și de două persoane care au depus jurământul și care „până acum au fost împiedecați în acest sens”, fără a
detalia cine și cum le-a pus piedeci. Pentru posteritate notăm cele două nume, demne de o respectuoasă
pomenire: Farkas Sándor, executor și Koszor László, servitor, zilier27.
Printr-un noroc extraordinar am descoperit contestațiile celor 15 judecători și a unui grefier principal de la Tribunalul Satu Mare care au refuzat depunerea jurământului de credință și care în lunile
octombrie-noiembrie 1919 erau amenințați cu expulzarea din orașul Satu Mare. Documentele se află
într-o colecție particulară, în posesia noastră aflându-se copiile acestor documente valoroase.
Primul în ordine alfabetică este Aczél Gyula, fost judecător la Tribunal, care cere anularea măsurii
de expulzare deoarece este dispus acum să depună jurământul cerut, mai ales că între timp se căsătorise
cu o învățătoare româncă greco-catolică care la rândul ei depusese jurământul de credință. Pe cerere este
o rezoluție a președintelui Tribunalului județean prin care adeverește că Aczél s-a prezentat în fața lui
pentru depunerea jurământului iar cererea lui a înaintat-o Consiliului Dirigent. Rezoluția poartă data de
21 octombrie 191928.
Al doilea în ordine alfabetică este Balázs János, născut la Sighetu Marmației care locuia în Satu
Mare din anul 1907 în calitate de judecător al Tribunalului județean, bolnav și internat la spitalul din
Sighetu Marmației încă din august 1919. El explică că nu a depus jurământul cerut, înainte de hotărârea Conferinței de Pace, dar declara că „voi depune jurământul ca cetățean al României Mari, dacă prin
hotărârea Conferinței, orașul Satu Mare va aparține glorioasei Românii Mari.”29 Din Certificatul oficial
eliberat de primăria orașului Satu Mare reiese că dobândise dreptul de reședință în oraș din 1 decembrie
190730.
Félegyházy Kálmán, judecător la Tribunalul județean, născut la Odorheiu Secuiesc avea drept de
reședință în orașul Satu Mare din 27 mai 1907. Cere revocarea măsurii de expulzare datorită faptului
că soția sa a fost operată și era netransportabilă.31 Din certificatul oficial emis de primărie reiese că el a
dobândit dreptul de reședință în orașul Satu Mare începând cu data de 27 mai 190732. I se dă și adresa
din Satu Mare: Banyai ut 23.
Următorul este Füzessy Árpád, judecător de tribunal, născut în Törökszentmiklos (oraș în Ungaria,
județul Jász-Nagykun-Szolnok), stabilit la Satu Mare din anul 1907. I s-a recunoscut dreptul de rezidență
în oraș din anul 1916. Își motivează cererea pentru anularea hotărârii de expulzare atât prin dreptul lui
de reședință în Satu Mare, cât și pe situația lui familială: „Am o familie numeroasă, cel mai tânăr copil
este de 4 luni, am și un copil de 4 ani, cu care în timp de iarnă prin expulzarea în lumea mare ar fi egală
cu nimicirea, iar școlarizarea celor patru copii nu s-ar putea efectua, abstrăgând și de pagubele materiale
pe care le-aș suferi”33.
Hatvany Kálmán, judecător la Judecătoria de ocol Satu Mare, născut în Ladanócz34, și-a dobândit
dreptul de reședință în Satu Mare începând cu data de 15 octombrie 190735. Memoriul care contestă
cererea de expulzare este extrem de interesant. El credea că „îndepărtarea dintr-un oraș sau comună,
poate fi efectuată numai în cazul dacă cel îndepărtat nu dispune de încredere și nu corespunde politic,
precum nici nu dispune de dreptul de ședere în localitate, și nu corespunde politic, precum nici nu dispune de dreptul de ședere în localitate, situație în care ar fi expus să pribegească, de ici-colo, în lumea
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mare, precum o cometă care străbate universul de mii de ani... Nu sunt nici tâlhar, nici criminal, nici
vagabond fără loc de muncă, ci o persoană care am avere privată, nu sunt nevoit să apelez pentru ajutor
la nimeni, am fost numit în funcția de judecător de statul maghiar, misiune pe care am îndeplinit-o cu
loialitate. În toate privințele mi-am îndeplinit serviciul cu cea mai bună știință, nefăcând discriminare
față de nici o naționalitate. Am acționat în mod egal față de toate persoanele. Chiar dacă este o treabă
minoră consider că nu este o crimă ca să fiu fiu de încredere al patriei mele și vreau să și rămân”.36 Măcar
acest judecător afirmă clar convingerile lui patriotice față de patria lui, Ungaria! El locuia pe str Békéssy
Károly nr. 21 (azi str. Mărăști).
Hegedüs Gyula, judecător de tribunal, născut în Hajduböszörmény (Ungaria), era stabilit la Satu
Mare din 14 septembrie 1905 când a și obținut dreptul de reședință. Aduce ca argument în favoarea sa
faptul că de 48 de ani locuiește pe teritoriul Transilvaniei, administrat astăzi de Consiliul Dirigent de la
Sibiu. Și-a construit deasemenea casă în orașul Satu Mare.37
Hunyör Ödön, judecător la tribunal, a fost numit în funcție în data de 22 aprilie 1903. A funcționat
ca președinte de complet de judecată până în data de 31 august 1919, când a fost destituit „datorită
faptului că nu am depus jurământul...” Avea avere în imobile și capital în valoare de 60.000 de coroane.
Menționa de asemenea, că trăia „complet retras, nu mă ocup de politică și nici nu mă voi ocupa, și în
această situație aștept hotărârea Conferinței de Pace, de care depinde ce hotărâri voi lua pentru mine și
familia mea.”38
Următorul judecător de tribunal Knoll Béla, era născut la Várpalota în comitatul Veszprem și și-a
dobândit dreptul de reședință la Satu Mare din data de 30 decembrie 190739. El nu depuse jurământul
datorită faptului că „După cunoștințe sigure guvernul Karolyi m-a numit judecător la Curtea de Apel
din Szepes40. Sper că guvernul actual va menține această numire. Din acest motiv am ezitat să depun
jurământul de credință solicitat de Consiliul Dirigent din Sibiu”41. El de fapt după destituirea din funcție,
obține un post la Banca de Industrie și Economie, cu un salar de 300 coroane lunar42.
Judecătorul de tribunal Leitner Emil era născut la Carei și era domiciliat în Satu Mare din data de
27 septembrie 1904.43
Morvay Károly a fost numit judecător la tribunal din 6 septembrie 1900 când a dobândit și dreptul
de reședință în orașul Satu Mare. Din 16 septembrie 1913 a fost numit la Judecătoria Satu Mare, primind
și titlul de judecător de curte44.
Pál Istvan, judecător la tribunal, locuia în Satu Mare de mai bine de 15 ani, dobândind dreptul de
reședință în oraș, din data de 21 octombrie 190145.
Grefierul șef de la Tribunal, Polonkay Pál, locuia în Satu Mare din data de 1 decembrie 1907. El era
născut în Mihalydi, o mică localitate din nordul Ungariei46.
Judecătorul Riedl Gyula era născut la Košice, în Slovacia de azi. Era judecător de tribunal din anul
1912, iar prin hotărârea nr. 10.138/1919 a Consiliului orașului Satu Mare i s-a recunoscut dreptul de
reședință în oraș. El nota în plângerea sa că dispune „de atâta avere mobilă și venituri, cu care pot asigura
pe termen mai lung existența mea și a familiei mele. Fără modestie mai pot accentua că nu se pot face
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obiecții privind viața mea morală și politică. Aș deveni pribeag împreună cu copii mei de 4, respectiv de
7 ani, dacă s-ar pune în aplicare hotărârea”47.
Judecătorul de tribunal Rozgonyi Viktor era născut în comuna Pui, din județul Hunedoara, la 26
martie 1895 și locuia în Satu Mare din 14 ianuarie 1908, dobândindu-și și dreptul de reședință în oraș.48
Certificatul oficios al Primăriei era eliberat din 8 aprilie 1910 pentru a-i servi fiului său Viktor pentru înscrierea la Școala militară49.
Szabó Istvan, judecător de tribunal, era născut la Odorheiu Secuiesc și invoca în sprijinul
contestației sale împotriva expulzării că „După cunoștința mea conform hotărârii Consiliului Dirigent
cei care s-au născut pe teritoriul consiliului nu cad sub incidența expulzării”50.
Ultimul este Tóth János, născut în Carei, locuia în Satu Mare din 23 ianuarie 1913, când a dobândit dreptul de rezidență, după cum rezultă din certificatul eliberat de primărie. El apelează la argumentul
că ordinul nr. 8.272 din 18 iulie 1919 al Consiliului Dirigent nu a fost cunoscut în orașul Satu Mare și mai
ales la faptul că ordinul se referă la verificarea și luarea în evidență a străinilor, „dar eu potrivit acestei hotărâri nu pot fi socotit străin deoarece mi s-a recunoscut dreptul de rezidență prin actul nr. 10.135/1919.
Eu care m-am născut în Carei, deci pe teritoriul administrat de Consiliul Dirigent Român, în baza acestui
ordin nu pot fi socotit străin”51.
La dosar se păstrează și o adresă a primarului orașului Satu Mare adresată prefectului județului
Satu Mare în care îi cere să soluționeze cele 16 plângeri ale judecătorilor care urmau să fie expulzați din
oraș ca urmare a hotărârii nr. 11.786/1919 a Căpitanului de Poliție Satu Mare deoarece „domnia voastră
v-ați rezervat dreptul de soluționare a contestațiilor privind expulzările. El îi atrage atenția prefectului că
cei mai mulți dintre aceștia și-au dobândit dreptul de rezidență în orașul Satu Mare și astfel „în posesia
acestui drept civil nu poate fi executată expulzarea”52.
Am prezentat cazurile celor 15 judecători și un grefier de la tribunal destul de amănunțit pentru a
arăta că în afară de unul care și-a asumat cu bărbăție motivul principal pentru care nu a depus jurământul
de credință față de regele Ferdinand și Consiliul Dirigent, restul au căutat tot felul de motive reale sau
închipuite pentru a-și justifica refuzul.
Odiseea judecătorilor sătmăreni nu s-a oprit aici. Cu toată opoziția feroce a celor din justiția sătmăreană, noile autorități au reușit să asigure funcționarea instituțiilor și totodată să asigure desfășurarea
unor evenimente importante din viața județului și a orașului. Se păstrează procesul verbal al adunării
municipalității orașului Satu Mare, desfășurată în sala de ședințe a primăriei în care s-a stabilit lista persoanelor care urmau să facă parte din comisiile de alegere care trebuiau să asigure buna desfășurare a
alegerilor pentru primul Parlament al României Mari (începutul lui noiembrie 1919). Orașul Satu Mare
a fost împărțit în 8 cercuri electorale.
Președintele primului cerc electoral a fost ales Francisc Erdöss, procuror șef adjunct. Înlocuitor
era dr. Keresztszeghy Sándor, avocat și președintele Baroului. Secretar era Ignațiu Micle, funcționar la
tribunal.
La cercul al III-lea preşedinte era dr. Şuta Ioan, judecător de tribunal, adjunct era dr. Borgida Lajos,
avocat.
La al IV-lea cerc electoral adjunctul secretarului era Filip Ioan, funcţionar la tribunal. La al V-lea
cerc, secretarul comisiei era Bota Sebestyen, procuror la tribunal53. Deci, se reuşise la Tribunalul judeţean
47
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Documentele nr. 36 și 37.
Documentele nr. 38 și 39.
Documentul nr. 39.
Documentul nr. 41.
Documentele nr. 43 și 44.
Documentul nr. 46.
AICB, FCDAG, dosar 31–1919, ff. 557–558.
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ca într-un timp scurt să se acopere deficitul de personal şi mai mult să participe din plin la desfăşurarea
alegerilor parlamentare.
Nici cei 15 judecători demişi nu au persistat toţi în opoziţia lor faţă de România Mare. Din presa
vremii am extras două informaţii care vin în sprijinul afirmaţiei de mai sus. Astfel, la sfârşitul anului preşedintele judecătoriei locale Satu Mare, dr. Dittler Lipót, unul dintre cei care depuseră jurământul a fost
transferat la judecătoria locală Halmeu tot ca şef de judecătorie. Aczél Gyula, judecător de ocol a fost
strămutat în oraşul Satu Mare ca preşedinte al judecătoriei Satu Mare54. Acesta fusese unul dintre cei 15
judecători amenințați cu expulzarea la 1 noiembrie 1919.
Un alt judecător aflat în anul 1919 pe lista celor ce urmau să fie expulzați a revenit la sentimente
mai bune față de statul român.
Leitner Emil, judecător de instrucție și soția sa Toth Margit, sufereau la 1 noiembrie 1919 o pierdere grea prin moartea fiului lor Lászó care moare într-un spital din Budapesta suferind de encefalopatie.
În primăvară tânărul obținuse bacalaureatul cu excelență la gimnaziul romano-catolic din Satu Mare.
S-a îmbolnăvit când era voluntar în Divizia de secui. Părinții lui au ajuns la el la spital doar cu câteva zile
înainte să moară. I-au adus trupul acasă și l-au înmormântat la Satu Mare55. Deci, încă un judecător care
nu a fost expulzat din oraș și și-a continuat viața aici.
Oricum trebuie să remarcăm că atitudinea judecătorilor din justiția sătmăreană a îngreunat mult
desfășurarea în bune condițiuni al actului de justiție. Este și faptul pe care îl remarcă prefectul județului
Satu Mare dr. Alexandru Racoți Filip care în raportul pe care îl trimite Consiliului Dirigent la începutul anului 1920 scria că „justiția afară de câțiva magistrați unguri care au depus jurământul e compusă
din români... personalul însă e insuficient56. Deci se reușise într-o perioadă scurtă de timp înlocuirea cu
români (mai ales avocați) a magistraților unguri care refuzaseră să depună jurământul de credință față de
regele Ferdinand și Consiliul Dirigent.
Despre soarta celor 15 judecători maghiari care ar fi trebuit să fie expulzați la 1 noiembrie 1919
deocamdată nu putem spune nimic. Poate cercetările viitoare vor descoperi noi date și documente care
să ne ajute să completăm informațiile referitoare la această problemă.
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Szatmármegyei Közlöny, nr. 3/1920, p. 3.
Nagybanyai Hirlap, nr. 46/1919, p. 3.
AICB, FCDSSGPJ, dosar 3/1920, ff. 304–305.
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Anexe:
Documentul 1
1919 octombrie 21, Satu Mare. Aczel Gyula declară că este dispus să depună jurământul de credință pentru
regele Ferdinand și Consiliul Dirigent pentru că s-a căsătorit între timp cu o învățătoare româncă care a depus deja
jurământul.
Stimate domnule comandant!
În baza hotărârii emise de domnul comandant sub nr. 11786/1919 până la data de 1 noiembrie 1919 trebuie să părăsesc orașul Satu Mare împreună cu familia.
Având în vedere că în data de astăzi am introdus cererea președintelui Tribunalului din Satu Mare pentru
depunerea jurământului, precum și faptul că între timp m-am căsătorit cu o învățătoare de naționalitate română
care a fost numită în funcție de Consiliul Național Român, care a și depus deja jurământul cerut, respectuos vă rog
domnule comandant să înlăturați executarea hotărârii în privința mea și a familiei mele.
Cu onoare Aczél Gyula, fost judecător de Tribunal
1919 X 14 L. 17–18/70 pres<idial>
Adeveresc că domnul Iuliu Aczel sub numărul de mai sus s-a prezentat pentru depunerea jurământului și
cererea lui se va susterne Consiliului Dirigent.
Satu Mare 21 octombrie1919 S. Pop, preș<edinte>
<f.1 v:>
Onoratul domn comandant al Poliției Satu Mare
<Ștampilă cu inscripția:>
Oficiul Căpitănatului de Poliție al orașului Satu Mare
Intrat în 21 octombrie 1919 Nr. 12.902
<Ștampilă cu inscripția:>
Municipalitatea orașului liber Satu Mare Nr. 10.501/1919.
Documentul 2
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare cere Consiliului orășenesc să rezolve cu precădere cererea lui Aczél Gyula, fost judecător, deoarece termenul de expulzare a acestuia este 1 noiembrie 1919.
Nr. 12.902/1919 Comandantul poliției
Prea stimat Consiliu!
Vă înaintez cererea introdusă în termenul hotărârii de expulzare nr. 11786/1919 cu rugămintea să binevoiți
a o soluționa cu precădere, deoarece data expulzării expiră la 1 noiembrie, anul curent.
Satu Mare, 30 octombrie 1919
Comandant de poliție
<f.1 verso:>
Ștampilă cu inscripția: Consiliul orașului liber Satu Mare. Intrat în 30 octombrie 1919 Nr. 10.501.
Documentul 3
1919 octombrie 23, Satu Mare. Balázs János fost judecător la Tribunalul Satu Mare declară că va depune jurământul de credință regelui Ferdinand în funcție de hotărârile Conferinței de Pace.
Prea stimat oficiu al Căpitănatului de Poliție
Împotriva hotărârii definitive nr. 11.786/1919 comunicată subsemnatului la data de 17 octombrie introduc
prezenta plângere, respectiv cererea de reexaminare împotriva acesteia cu rugămintea să aveți onoarea să înaintați
cererea autorității competente pe care o rog ca în privința mea să anuleze, respectiv să abroge această hotărâre.
În motivarea cererii mele invoc faptul că locuiesc din 1907 în orașul Satu Mare în calitate de judecător al
Tribunalului Satu Mare și de atunci sunt locuitor pașnic al orașului respectând ordinea legală, fiind un cetățean
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care îmi achit impozitele, contribuind la toate obligațiile publice și până în prezent dobândindu-mi și dreptul
de reședință și astfel nu pot fi supus expulzării chiar dacă nu am depus jurământul de cetățenie în calitate de
funcționar public înainte de hotărârea Conferinței de Pace, dar declar că voi depune jurământul ca cetățean al
României Mari, dacă prin hotărârea Conferinței orașul Satu Mare va aparține glorioasei Românii Mari. Această
hotărâre va interveni în scurt timp ca pe timp de iarnă să se aducă expulzarea mea nu este omenesc și echitabil.
Cu respect amintesc că dispun de proprietate privată și chiar dacă nu voi primi salariul nu va fi necesar să
fiu întreținut de oraș. Am avere privată în Sighetu Marmației, iar în Satu Mare depozit bancar. Pe lângă asta în Satu
Mare am o proprietate mică care este suficientă pentru asigurarea existenței mele. Mai reamintesc că nici înainte
de ocuparea orașului, nici după, nu s-au ivit împotriva mea reclamații din motive politice și sociale, ba chiar în
interesul public și social am desfășurat activitate dezinteresată și neobosită în calitate de președinte al Comisiei
locative a orașului.
Din august anul curent sunt bolnav și astfel sunt absent legal de la activitate și din oraș. În prezent sunt bolnav și sub tratament medical la Sighetu Marmației. Astfel, în starea mea de boală hotărârea de expulzare nu poate
fi eficientă. În baza acestor motive repetând cererea de mai sus rămân cu onoare.
Balázs János, judecător de Tribunal
P.S. Susțin plângerea mea introdusă la acest obiect.
<f.1 v:>
ad 12875 intrat 23 octombrie 1919
Onorate d-le comandant al Poliției Satu Mare
Balázs János judecător fiscal regal, acum locuitor în Sighetu Marmației str. Timar nr. 69.
<ștampilă cu inscripția:> Municipalitatea orașului liber Satu Mare. Nr. 10.515/1919
Documentul 4
1919 octombrie 21, Satu Mare. Balázs János invocă motivul împotriva expulzării sale faptul că este bolnav și nu
poate să-și transporte bunurile.
Onorat D-le comandant!
Plângerea introdusă împotriva hotărârii nr. 11.786/1919 și o susțin în fața autorității superioare și rog să o
înlăturați pentru următoarele motive:
Din 31 decembrie 1907 locuiesc în calitate de judecător numit. De peste 14 ani am dobândit dreptul de
rezidență ce o dovedesc cu actul anexat.
În prezent zac bolnav în Sighetu Marmației (str. Timár, nr. 69), vindecarea mea mai durează câteva luni, ce
voi dovedi cu act medical, astfel nu mă pot îngriji de transportarea mobilierului meu.
Cu respect, Balázs János, judecător de Tribunal
Documentul 5
1919 octombrie 20, Satu Mare. Consiliul orașului liber regal Satu Mare adeverește că Balázs János, fost judecător
de tribunal este locuitor al orașului din 1 decembrie 1907 și astfel și-a dobândit dreptul de rezidență și nu poate
fii expulzat.
Nr. 10.140/1919
Certificat oficial
Consiliul orașului liber regal Satu Mare în baza cercetării adeverește că Balázs János, născut în Sighetu
Marmației, din 1 decembrie 1907 locuiește în Satu Mare, este judecător de tribunal și în baza legii 22, art. 10 din
1886 și hotărârea administrativă 1702/1907 și-a dobândit reședința în orașul liber Satu Mare.
Drept pentru care am eliberat prezentul certificat oficial spre a-i folosi ca anexă la plângerea împotriva hotărârii definitive nr. 11.786/1919 a comandantului poliției Satu Mare și a fost eliberat după achitarea taxei de timbru
și celelalte taxe. Eliberat în baza hotărârii Consiliului orășenesc.
Satu Mare la 20 octombrie 1919.
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Secretar Primar, Ferențiu Augustin
<f.1 verso:>
Ștampilă cu inscripția: Consiliul orașului liber Satu Mare
Nr. 10515/1919
Documentul 6
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare înaintează cererea lui Balázs János privind
soluționarea cu precădere a expulzării sale.
Nr.12875/1919
Stimat Consiliu!
Întrucât Balázs János,judecător la tribunal a introdus în termen contestația împotriva hotărârii de expulzare
nr. 11.786/1919 vă înaintez cererea pentru soluționare de gradul doi (instanța a doua) și vă rog să o soluționați cu
precădere deoarece termenul de expulzare expiră la 1 noiembrie anul curent.
Satu Mare, 30 octombrie 1919
Șeful Poliței
<f.1 verso:>
Ștampilă cu inscripția: Consiliul orașului liber Satu Mare, intrat în 30 octombrie 1919, nr. 10.515.
Documentul 7
1919 octombrie 21, Satu Mare.Félegyházy Kálmár, fost judecător la tribunal invocă motive medicale grave ale
soției sale împotriva expulzării sale.
Stimate domnule comandant!
Referitor la hotărârea definitivă 11.786/1919 anexez certificatul oficial din care rezultă că dispun de ședere
în orașul Satu Mare, deci nu pot fi expulzat de aici.
La anexa 2 depun certificatul medical din care rezultă că soția mea a suferit o operație grea, astfel că expulzarea este imposibilă.
Cu respect vă rog să retrageți această hotărâre definitivă față de mine.
Satu Mare, 21 octombrie 1919
dr. Félegyházy Kálmár
Documentul 8
1919 octombrie 20, Satu Mare. Consiliul orașului Satu Mare îi eliberează lui Félegyházy Kálmár, fost judecător
la tribunal, un atestat oficios din care rezultă că este judecător la Satu Mare din 27 mai 1907 când a dobândit și
dreptul de rezidență și astfel că nu poate fii expulzat.
10102/919
Certificat oficios
În urma cercetărilor efectuate de Consiliul orașului liber regal Satu Mare, certificăm că dr. Félegyházy
Kálmár, născut în Odorheiul secuiesc și-a dobândit dreptul de reședință în Satu Mare în 27 mai 1907, în baza legii
XXII/1886, paragraful 6 și 10 și respective hotărârea administrativă nr. 1.707/1907. S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la plângerea împotriva hotărârii definitive 11.786/1919, prevăzut cu ștampilă oficială după
achitarea taxei de timbru și a celorlalte taxe.
Dat la 20 octombrie 1919 în ședința consiliului.
Secretar Primar,
Ferențiu <Augustin>
<f.1 verso:> sigiliu cu inscripția:
Municipalitatea orașului liber Satu Mare
Nr. 10504/1919
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Documentul 9
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare cere consiliului orașului soluționarea cu precădere a cererii lui Félegyházy Kálmár, deoarece termenul de expulzare este 1 noiembrie 1919
Nr. 12914/1919
Stimat Consiliu!
Întrucât dr. Félegyházy Kálmár, judecător de tribunal a introdus plângere împotriva hotărârii definitive
nr. 11768/1919 a Comandamentului Poliției, vă înaintez cererea pentru soluționare cu precădere întru-cât termenul de expulazare este 1 noiembrie anul curent.
Satu Mare 30 octombrie 1919
Comandantul Poliției
<f.1 verso:>
Consiliul orașului liber Satu Mare
Intrat 30 octombrie 1919 Nr. 10.504
Documentul 10
1919 octombrie 22, Satu Mare. Füzessy Árpád, fost judecător de plasă, invocă motive umane privind expulzarea
sa, precum și faptul că de la începutul anului 1916 a dobândit drept de rezidență în orașul Satu Mare .
Domnule comandant al poliției!
Fac plângere împotriva hotărârii definitive 11.786 /1919 și vă rog să înaintați plângerea împreună cu anexele autorității supreme.
Hotărârea dumneavoastră este jignitoare, păgubitoare deoarece din certificatul oficial anexat prezentei mi
s-a recunoscut dreptul de reședință în orașul Satu Mare, la începutul anului 1916, deci sunt cetățean al orașului
Satu Mare, care nu a săvârșit vreo infracțiune politică sau de drept comun, nu sunt cerșetor, am ocupație pe teritoriul orașului Satu Mare, astfel față de mine nu se pot aplica regulile de escortare.
Am o familie numeroasă, cel mai tânăr copil este de 4 luni, am și un copil de 4 ani, cu care pe timp de iarnă
prin expulzarea în lumea mare ar fi egală cu nimicirea, iar școlarizarea celor 4 copii nu s-ar putea efectua, abstrăgând și de pagubele materiale pe care le-aș putea suferi.
Rog deci pe d-nul comandant să suspendați această hotărâre definitivă.
Cu respect,
Füzessy Árpád, judecător de ocol
<f.1 verso:>
D-lui comandant al Poliției Satu Mare
Plângerea lui Füzessy Árpád locuitor în Satu Mare, judecător de ocol împotriva hotărârii nr. 11.786/1919
<Ștampilă cu inscripția: >
Oficiul comandantului de poliție al orașului liber Satu Mare. Intrat la 22 octombrie 1919 Nr. 12929
<Ștampilă cu inscripția: >
Municipalitea orașului liber Satu Mare
Nr. 10512/1919
Documentul 11
1919 octombrie 21, Satu Mare. Consiliul orașului liber regal Satu Mare adeverește că Füzessy Árpád, fost judecător de ocol, are drept de reședință în Satu Mare din anul 1907 și astfel că nu poate fi expulzat.
Nr. 10186/1919
Certificat oficial
În baza cercetărilor efectuate de Consiliul orașului liber regal Satu Mare adeverim că Füzessy Árpád, născut
în Törökszentmiklos57, locuitor în Satu Mare din anul 1907, judecător de tribunal în Satu Mare din anul 1907,
57

Oraș în Ungaria, în județul Jász-Nagykun-Szolnok.
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în baza legii XXII/1886, paragraful 10 și a hotărârii administrative 1702/1907, precum și a hotărârii consiliului
orașului din 5 februarie1916 și 1763/916 a dobândit drept de reședință.
S-a eliberat prezentul certificat oficial pentru a-i servi ca justificare la contestația introdusă împotriva hotărârii definitive nr. 11786/1919, aplicându-se ștampila oficială după încasarea taxei de timbru și a taxelor.
Ținută în ședința consiliului Satu Mare 21 octombrie 1919
Secretar Primar
Ferențiu <Augustin >
<f.1 verso:>
<Ștampilă cu inscripția:>
Municipalitatea (Autoritatea legală) orașului liber Satu Mare.
Nr. 10512/1919
Documentul 12
1919 octombrie 30, Satu Mare. Cerere a comandantului poliției orașului Satu Mare către consiliul orașului de
soluționare cu precădere a hotărârii de expulzare a lui Füzessy Árpád.
Nr. 12929/1919
Onorat Consiliu!
Vă înaintez cererea formulată de Füzessy Árpád, judecător de ocol, împotriva hotărârii de expulzare
nr. 11786/1919 a comandantului poliției, pe care o înaintez cu rugămintea de a fi soluționată cu precădere deoarece la 1 noiembrie anul curent expiră hotărârea de expulzare.
Satu Mare 30 octombrie 1919
Comandantul Poliției
<f.1 verso:>
<Ștampilă cu inscripția:>
Consiliul orașului Satu Mare, intrat în 30 0ctombrie 1919 Nr. 10512.
Documentul 13
1919 octombrie 21, Satu Mare. Hátvány Kálmán, fost judecător de ocol, introduce plângere împotriva hotărârii
de epulzare nr. 11786/1919 a comandantului poliției, deoarece a dobândit drept de rezidență în oraș din anul
1907.
Stimate domnule comandant al Poliției Satu Mare
În baza hotărârii definitive 11786/1919 al Căpitănatului de Poliție Satu mare mi s-a adus la cunoștință de
către președintele tribunalului că până la data de 1 noiembrie trebuie să părăsesc orașul cu întreaga familie, în caz
contrar mi se vor aplica dispozițiile regulilor de escortare împotriva mea. Iau la cunoștință că această hotărâre este
definitivă, astfel nu poate fi atacată cu apel.
Întru-cât nu mă pot folosi de apel, nu pot formula obiecții juridice, astfel formulez prezenta plângere și rog
ca aceasta să fie înaintată organului competent.
După umila mea părere îndepărtarea dintr-un oraș sau comună acum în secolul al XX-lea cu forța publică,
poate fi efectuată numai în cazul dacă cel îndepărtat nu dispune de încredere și nu corespunde politic, precum nici
nu dispune de dreptul de ședere în localitate, situație în care ar fi expus să pribegească, de ici-colo, în lumea mare,
precum o cometă care străbate universul de mii de ani. Dar eu locuiesc în Satu Mare din noiembrie 1907, deci de
12 ani fără întrerupere. Am dobândit dreptul de şedere şi dreptul de rezidenţă, la locul meu natal nu este posibil,
pierzând acest drept de mai mulţi ani. Faptul că locuiesc de la data arătată mai sus, deci de mulţi ani, în Satu Mare,
lucru cunoscut de preşedintele Tribunalului şi de comandantul de poliţie, dar dacă este necesar acest lucru îl voi
dovedi şi în mod oficial. Este neîndoielnic că este cunoscut dreptul meu de şedere şi de către comandamentul
poliţiei precum şi faptul că acest drept câştigat are temelie ca orice drept câştigat şi respectat de orice stat civilizat
atât în trecut cât şi în prezent.
Sper că nu încape îndoială că nu sunt o persoană lipsită de încredere. Nu sunt nici tâlhar, nici criminal, nici
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vagabond fără loc de muncă, ci o persoană care am avere privată, nu sunt nevoit să apelez pentru ajutor la nimeni,
am fost numit în funcţie de judecător de statul maghiar, misiune pe care am îndeplinit-o cu loialitate. În toate privinţele mi-am îndeplinit serviciul cu cea mai bună ştiinţă, nefăcând discriminare faţă de nici o naţionalitate. Am
acţionat în mod egal faţă de toate persoanele.
Chiar dacă este o treabă minoră, consider că nu este o crimă ca să fiu un fiu de încredere al patriei mele şi
aşa vreau să şi rămân. Mă consider un om tot aşa de cinstit ca oricare cetăţean al unui stat de 20.000.000. Ce motiv
ar fi cauzat ca să fiu expulzat?
Sunt destul de multe persoane care în timpul războiului au ajuns aici, sunt lipsite de încredere şi care desfăşoară activităţi comerciale care au cauzat scumpirea şi criza de locuinţe. Ori eu sunt mai prejos decât aceştia?
Executarea acestei măsuri pe timpul acesta este incompatibilă cu sentimentele umane şi în aceste vremuri
cu condiţii de trai foarte grele aş fi nevoit să mă leapăd de bunurile mele pe care nu le-aş mai putea redobândi
datorită scumpirii.
Rog deci ca prezenta plângere să fie înaintată autorităţii competente.
Rămân cu respect 21 octombrie 1919
Hátvány Kálmán, judecător de ocol (plasă)
<f.1 verso:>
Stimatului domn comandant al Poliţiei Satu Mare
Plângerea lui Hátvány Kálmán judecător de ocol din Satu Mare(Békesessy Károlz utca) împotriva hotărârii
11.786/1919
<Ștampilă cu inscripția:> Oficiul Comandantului Poliției orașului liber Satu Mare
intrat 21 octombrie 1919 Nr. 12916
<Ștampilă cu inscripția:>
Municipalitatea orașului liber Satu Mare Nr. 10513/1919
Documentul 14
1919 octombrie 21, Satu Mare. Certificat oficial al Consiliului orașului Satu Mare din care rezultă că Hátvány
Kálmán, judecător de ocol și-a dobândit dreptul de reședință încă din anul 1907 și prin urmare nu poate fi expulzat.
Nr. 10.144/1919
Certificat oficial
În urma cercetărilor efectuate de Consiliul orașului liber regal Satu Mare, certificăm că Hátvány Kálmán,
judecător de ocol, născut la Ladanócz, și-a dobândit dreptul de reședință la data de 15 octombrie 1907, în baza
legii XXII din 1886, paragraful 10, respectiv hotărârea administrativă 1707/1907. S-a eliberat prezentul certificat după încasarea taxei de timbru și taxelor pentru a-i servi la plângerea introdusă împotriva hotărârii definitive
nr. 11.786/1919 emisă de comandamentul de poliție.
Dat la 21 octombrie 1919 în ședința Consiliului orașului liber regal Satu Mare.
Secretar Primar
<f.1 verso:>
<Ștampilă cu inscripția:>
Municipalitatea a orașului liber Satu Mare Nr. 10513/1919
Documentul 15
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare înaintează consiliului cererea depusă de
Hátvány Kálmán împotriva expulzării pentru a fii soluționată cu precădere.
Nr. 12916 Căpitănatul de poliție
Stimate consiliu!
Întrucât Hátvány Kálmán, judecător de ocol, a introdus plângere împotriva hotărârii definitive de expulzare nr. 11.786/1919 emisă de Comandamentul de Poliție Satu Mare, vă înaintez această plângere cu rugămintea
să fie soluționată cu precădere, deoarece termenul de expulzare expiră la 1 noiembrie anul curent.
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Satu Mare 30 oct. 1919
Comandant de poliție
<f.1 verso:>
<Ștampilă cu inscripția:> Consiliul orașului liber Satu Mare
Intrat în 30 octombrie 1919 Nr. 10513
Documentul 16
1919 octombrie 21, Satu Mare. Plângere împotriva hotărârii de expulzare a lui Hegedüs Gyula, judecător locuia
de 48 de ani pe teritoriul Transilvaniei iar din anul 1905 a dobândit drept de rezidență în orașul Satu Mare.
Stimate domnule comandant al poliției!
Fac prezenta plângere împotriva hotărârii nr. 11786/1919 pentru următoarele motive. Am ocupat funcția
de judecător numit la Tribunalul din localitate la data de 14 septembrie 1905. Soția în anul 1906 a cumpătat un loc
pe care am construi o casă și în calitate de proprietar suport taxele comune și impozitul, astfel dobândind dreptul
de rezidență. Acest lucru îl dovedesc cu certificatul oficios anexat.
De 48 de ani locuiesc pe teritoriul administrat (azi n.n.) de Consiliul Dirigent de la Sibiu.Casa de locuit
a fost construită din averea proprie a soției, creând astfel bază de impozitare. Nu ocupăm locuință cu chirie din
fața altora. Pentru cele expuse mai sus solicităm cu respect ca autoritatea supremă să desființeze hotărârea privind
expulzarea.
Cu tot respectul,
Hegedüs Gyula
judecător de curte
<f.1 verso:>
Oficiul Comandantului Poliției orașului liber Satu Mare, intrat 21 octombrie 1919 Nr. 12877
Plângere împotriva hotărârii definitive 11.768/1919 a comandamentului Poliției Satu Mare a lui, Hegedüs Gyula,
judecător de curte, locuitor în Satu Mare.
<Ștampilă cu inscripția:> Oficiul Comandantului Poliției orașului liber Satu Mare
intrat 21 octombrie 1919 Nr. 12877
<Ștampilă cu inscripția:> Municipalitatea orașului liber Satu Mare Nr. 10505/1919
Documentul 17
1919 octombrie 21, Satu Mare. Consiliul orașului liber regal Satu Mare adeverește că Hegedüs Gyula, fost judecător, și-a dobândit dreptul de rezidență în oraș din 14 septembrie 1905 și astfel nu poate fii expulzat.
Nr. 10135/919
Certificat oficios!
În urma cercetărilor efectuate de Consiliul orașului liber regal Satu Mare, certificăm că Hegedüs Gyula,
născut la Hajduböszeményi58, și-a dobândit dreptul de reședință în Satu Mare în 14 septembrie 1905, în baza legii
XXII/1886, paragraful 10 și hotărârea administrativă nr. 1702/1907.
S-a eliberat prezentul certificat oficial după încasarea taxei de timbru și taxelor pentru a-i servi la plângerea
introdusă împotriva hotărârii administrative nr. 11786/1919 emisă de Comandantul Poliției.
Satu Mare în ședința consiliului din 21 octombrie 1919
Secretar primar
Ferențiu <Augustin>
<f.1 verso:>
Municipalitatea orașului liber Satu Mare. Nr. 10.505/1919

58

Localitate în Ungaria, județul Hajdu-Bihár.
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Documentul 18
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare cere consiliului să soluționeze cu precădere
cererea lui Hegedüs Gyula, fost judecător, deoarece termenul de expulzare este 1 noiembrie 1919.
Nr. 12.887/1919 Comandantul Poliției
Onorat Consiliu!
Întrucât Hegedüs Gyula, judecător la curte a introdus plângere împotriva hotărârii definitive de expulzare
nr. 11.786/1919 a Comandamentului Poliției, vă înaintez plângerea, ca instanță de gradul al II-lea, cu precădere,
deoarece termenul de expulzare expiră la 1 noiembrie anul curent.
Satu Mare 30 octombrie 1919
Căpitan de Poliție
<f.1 verso:>
Consiliul orașului Satu Mare
Intrat în 30 octombrie 1919 Nr. 10505
Documentul 19
1919 octombrie 20, Satu Mare. Hunyör Ődön, în 31 august 1919 a fost eliberat din funcţie pentru că nu a depus
jurământul de fidelitate. El pomeneşte că aşteaptă hotărârea Conferinţei de Pace pentru a lua o hotărâre privind
familia sa.
Onorat domn Căpitan de Poliție!
Împotriva hotărârii nr. 11.786/1919 privind expulzarea judecătorilor de tribunal care nu au depus jurământul introduc prezenta plângere, motivată cu următoarele. Am fost numit judecător la Tribunalul regal din Satu
Mare la 22 aprilie1903. Am ocupat acest post la data de 30 mai, dată de la care am funcționat fără întrerupere până
în data de 12 martie 1908, având gradația 8. De la această dată până în 4 aprilie 1915 având gradația 7 și în sfârșit
de la această dată am funcționat în calitate de președinte de complet până la 31 august când datorită faptului că nu
am depus jurământul am fost eliberat din funcție.
Potrivit celor de mai sus am locuit fără întrerupere și am îndeplinit funcții publice timp de 16 ani și jumătate, dobândind dreptul de reședință în oraș. Aceste fapte sunt de notorietate publică care pot fi verificate în tabloul
de funcții de la tribunal, respectiv prin actele originale de numire pe care le prezint.
Dovedesc astfel că locuiesc în acest oraș fără întrerupere de mai mult de 15 ani în calitate de judecător de
tribunal și președinte de complet.
Astfel, solicit prin cererea mea înaintată Comandantului de Poliție în baza competenței sale să înlăture
măsura (de expulzare n.n.). Menționezcă am o avere în imobile și capital în valoare de 60.000 coroane, la cerere
pot dovedi că am funcție renumerată la societatea de pădure astfel mă pot întreține atât pe mine, cât și pe familie,
fără ajutor.
Menționez în sfârșit, că trăiesc total retras, nu mă ocup de politică și nici nu mă voi ocupa și în această
situație aștept hotărârea Conferinței de Pace, de care depinde ce hotărâri voi lua pentru mine și familia mea.
Cu deosebit respect,
Hunyör Ődön, judecător de tribunal
<f. 2 verso: >
Onoratului domn Traian Puticiu, comandantul Poliției Satu Mare
Plângerea lui Hunör Ődön, președinte și locuitor al orașului Satu Mare, împotriva hotărârii 11.786/1919 de
expulzare.
<Ștampilă cu inscripția:>Oficiul Comandantului Poliţiei oraşului liber Satu Mare. Intrat în 20 octombrie 1919,
Nr. 12846.
<Ştampilă cu inscripţia:>Municipalitatea oraşului liber Satu Mare, Nr. 10514/1919
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Documentul 20
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare cere Consiliului soluționarea cu precădere a
plângerii lui Hunyör Ődön împotriva expulzării deoarece termenul este 1 noiembrie 1919.
Nr. 12.846/1919 Comandantul poliției
Stimat Consiliu!
Vă înaintez cererea formulată de Hunyör Ődön, președinte de complet, împotriva hotărârii de expulzare
nr. 11.786/1919, a comandantului poliției, pentru a fi soluționată de instanța de gradul II, cu menţiunea să fie
soluţionată cu precădere, deoarece la 1 noiembrie anul current expiră hotărârea de expulzare.
Nu pot anexa actele anexate ale hotărârii de bază deoarece în lipsa comandantului actele sunt închise.
Satu Mare, 30 octombrie 1919
Căpitănatul de poliţie
Documentul 21
1919 octombrie 21, Satu Mare. Plângerea lui Knoll Béla împotriva expulzării din Satu Mare este susținută prin
faptul că are drept de rezidență în oraș din 30 decembrie 1907, precum și un serviciu permanent și venituri necesare pentru a se întreține.
Magnifice Domnule Căpitan al poliției!
Introduc plângere împotriva hotărârii nr. 11786/1919 pentru următoarele motive:
Din actul atașat rezultă că 30 decembrie 1907 locuiesc în orașul Satu Mare, în calitate de judecător numit,
plătesc impozite, astfel am dobândit dreptul de reședință.Din actul anexat rezultă că am ocupație permanentă din
care am venituri și mă pot întreține împreună cu familia din veniturile mobile de care dispun.
Locuiesc în locuința soacrei mele, deci nu ocup o locuință din fața nimănui. După cunoștințe sigure guvernul Károlyi m-a numit judecător la Curtea de Apel din Szepes59. Sper că guvernul actual va menține această numire.
Din acest motiv am ezitat să depun jurământul de credință solicitat de Consiliul Dirigent din Sibiu.
Cu respect vă rog să înaintați plângerea mea autorităților superioare, unde solicit desființarea hotărârii de
expulzare.
Cu respect, Knoll Béla judecător de tribunal
<f.2 verso: >
Căpitanul de Poliție a orașului regal liber Satu Mare
Plângerea lui Knoll Béla, locuitor în Satu Mare, judecător de tribunal împotriva hotărârii nr. 11786/1919.
Ștampilă cu inscripția: Oficiul Comandantului Poliţiei oraşului liber Satu Mare. Intrat în 21 octombrie 1919, Nr. 12876.
Ştampilă cu inscripţia: Municipalitatea oraşului liber Satu Mare, Nr. 10514/1919
Documentul 22
1919 septembrie 10, Satu Mare. Conducerea Băncii de Industrie și Comerț din Satu Mare certifică faptul că
Knoll Béla este angajatul ei cu un salariu de 300 de coronae pentru o perioadă de probă de șase săptămâni.
Stimate domn Knoll Béla, Satu Mare
La oferta dumneavoastră Direcţiunea noastră cu plăcere vă asigură însuşirea politicii bancare, deocamdată
vă angajăm pentru timp de probă cu un salariu de 300 coroane iar după şase săptămâni direcţiunea va decide în ce
calitate veţi funcţiona şi va fi stabilit şi salariul.
Vă rugăm să vă prezentaţi la domnul director Asztalos la data de 15 a lunii curente de la care veţi primi
sarcinile de serviciu.
Cu tot respectul,
Banca de industrie şi comerț
59

Un mic comitat din nordul Ungariei care în urma tratatului de la Trianon va intra în componența Cehoslovaciei, așa că
judecătorul își făcea speranțe degeaba!
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<f.1 verso: >
Ştampilă cu inscripţia: Municipalitatea oraşului liber Satu Mare, Nr. 10514/1919
Documentul 23
1919 octombrie?, Satu Mare. Certificat oficial al consiliului orașului prin care se atestă că Knoll Béla este judecător la tribunal din 30 decembrie 1907, dobândindu-și dreptul de rezidență și astfel că nu poate fii expulzat.
Nr. 10.142/1919
Certificat oficios
În urma cercetărilor efectuate de Consiliul oraşului liber regal Satu Mare, certificăm că Knoll Béla, născut în
Varpalota60 şi-a dobândit dreptul de reşedinţă în Satu Mare, în data de 30 decembrie 1907, ca judecător la tribunal,
ca urmare a legii nr. XXII/1886, paragraful 10, respectiv hotărârea administrativă nr. 1707/1907.
S-a eliberat prezentul certificat oficios, după încasarea taxei de timbre şi taxelor, pentru a-i servi la plângerea introdusă împotriva hotărârii definitive nr. 11.786/1919, emisă de comandantul de poliție.
Secretar Primar,
Ferențiu<Augustin >
<f.1 verso: >
Municipalitatea oraşului liber Satu Mare, Nr. 10.514/1919
Documentul 24
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare cere consiliului rezolvarea cu precădere a cererii lui Knoll Béla, fost judecător, pentru că termenul de expulzare expiră la 1 noiembrie 1919.
Nr. 12.876/1919 Comandantul Poliției
Onorat Consiliu!
Întrucât Knoll Béla, judecător de tribunal, a introdus plângere împotriva hotărârii definitive de expulzare
nr. 11.786/1919, vă înaintez această plângere cu rugămintea să hotărâți cu precădere pentru că termenul de expulzare expiră la 1 noiembrie anul curent.
Satu Mare 30 octombrie 1919.
Comandant de Poliție
<f.1 verso: >
Ștampilă cu inscripția: Consiliul orașului liber Satu Mare
Intrat în 30 octombrie 1919 Nr. 10514
Documentul 25
1919 octombrie 20, Satu Mare.Consiliul Oraşului Liber Satu Mare certifică faptul că Leitner Emil a obținut
dreptul de rezidență în Satu Mare încă din 27 septembrie 1904 și astfel nu poate fii expulzat din oraș.
Nr. 10.141/1919
Certificat Oficial
În baza cercetărilor efectuate de Consiliul Oraşului Liber Satu Mare adeverim că Leitner Emil, născut în
Carei, domiciliat în Satu Mare din 27 septembrie 1904, judecător de tribunal, şi în baza Legii XXII, paragraful 10
din 1886 şi hotărârii administrative 1.702/1907 şi-a dobândit dreptul de rezidenţă individual.
S-a eliberat prezentul certificat oficial pe seama acestuia pentru a-i servi ca justificare la contestaţia introdusă împotriva hotărârii definitive nr. 11.786/1919, aplicându-se ştampila oficială după încasarea taxei de timbru
şi taxelor.
Dat în baza şedinţei Consiliului oraşului Satu Mare la 20 octombrie 1919.
Secretar Primar, Ferenţiu
60

Oraș în Ungaria, județul Veszprém.
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<f.1 v:> ștampilă cu inscripția „Consiliul orașului liber Satu Mare. Nr. 10508/1919.
Documentul 26
1919 octombrie 21, Satu Mare. Judecătorul Leitner Emil înaintează comandantului poliției Satu Mare, certificatul oficial al Consiliului orașului Satu Mare din care rezultă că are drept de rezidență în oraș de mai bine de 15 ani
și astfel nu poate fii expulzat.
Domnului comandant de Poliţie
În urma hotărârii definitive nr. 11786/1919, vă prezint certificatul eliberat de autoritatea din Satu Mare
din care rezultă că în calitate de angajat la Tribunalul din Satu Mare, locuiesc în acest oraş de mai bine de 15 ani,
dobândind drept de reşedinţă.
Vă rog să luaţi la cunoştinţă această adeverinţă.
<f.2:>
Ştampilă cu inscripţia: Biroul Comandatului Poliţiei al Oraşului Liber Satu Mare
Intrat 21 octombrie 1919, Nr. 12888
Stimate d-le Puticiu Traian, comandant al Poliţiei Satu Mare,
Plângerea lui Leitner Emil, locuitor al oraşului Satu Mare
Ştampilă cu inscripţie
Consiliul Oraşului liber Satu Mare
Nr. 10.508/1919
Documentul 27
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare cere Consiliului să ia o hotărâre cu precădere în
ceea ce privește cauza expulzării judecătorului Leitner Emil.
Nr. 12888/1919 Comandantul de Poliţie
Stimate Consiliu!
Întrucât Leitner Emil, judecător de instrucţie, a introdus cerere împotriva hotărârii de expulzare
nr. 11.786/1919, pe care o înaintez cu rugămintea să hotărâţi asupra acesteia cu precădere, deoarece data expulzării expiră la 1 noiembrie anul curent.
Satu Mare, 30 octombrie 1919
<f.1.v:>
Consiliul Oraşului liber Satu Mare
Intrat 30 octombrie 1919 Nr. 10508
Documentul 28
1919 octombrie 20, Satu Mare. Morvay Károly judecător din data de 6 septembrie 1900 la Tribunalul Satu Mare
dovedește cu acte faptul că este angajat de peste 15 ani, având drept de rezidență în oraș, are avere, nu face politică
și poate să își întrețină familia.
Stimate domnule Comandant de Poliţie
Îndeplinind invitaţia formulată prin hotărârea definitivă nr. 11786/1919, dovedesc cu actul anexat, cu certitudine, că locuiesc în oraşul Satu Mare de mai bine de 15 ani şi sunt angajat la Tribunal şi Judecătorie. Am fost
numit judecător la data de 6 septembrie 1900 la Tribunalul Satu Mare şi în această calitate am depus jurământul la
data de 30 septembrie 1900, de la care dată locuiesc şi funcţionez în oraşul Satu Mare.
La data de 16 septembrie 1913 am fost numit judecător la Judecătoria Satu Mare şi tot la acea dată am primit titlul de judecător de curte. De la acea dată am fost conducătorul judecătoriei locale.
Potrivit acestora, de mai bine de 15 ani locuiesc în oraşul Satu Mare şi sunt în serviciu la Tribunalul şi
Judecătoria Satu Mare. Cele prezentate de mine sunt de notorietate publică.
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Consiliul orăşenesc de mai multe ori a emis act oficial că sunt rezident în oraşul Satu Mare. Actele prezentate de mine şi datele pe care le cuprind dovedesc cu certitudine realitatea celor susţinute.
În caz de dubiu, realitatea celor susţinute de mine pot fi confirmate de statul de funcţii de la Tribunalul Satu
Mare, precum şi din actele prezidenţiale.
Totodată, reamintesc că nu sunt o povară a oraşului, dispun de avere mobilă şi imobiliară şi sume de bani
din care pot să-mi întreţin familia. Trăiesc absolut retras. Îmi educ copiii. Nu mă amestec în nici o treabă publică.
Vă rog să dispuneţi revocarea hotărârii nr. 11.786/1919 în ce mă priveşte pe mine.
Judecător de curte, Morvay Károly
<f.2 verso:>
Onorate domn Traian Puticiu, comandant al Poliţiei Satu Mare,
Cererea lui Morvay Károly, judecător de curte locuitor în Satu Mare împotriva hotărârii definitive nr. 11786/1919
<Ştampilă cu inscripţie>
Oficiul Comandantului Poliţiei oraşului liber Satu Mare Intrat 20 octombrie 1919 Nr. 12847
Ştampilă cu inscripția
Municipalitatea oraşului liber Satu Mare
Nr. 10502/1919
Documentul 29
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare cere consiliului să rezolve cu precădere plângerea lui Morvay Károly împotriva hotărârii de expulzare care intra în vigoare la 1 noiembrie 1919.
Nr. 12847/1919 Comandantul Poliţiei
Stimate Consiliu!
Întru-cât Morvay Károly, judecător de curte, a introdus plângere împotriva hotărârii definitive de expulzare
nr. 11786/1919 emisă de Comandantul Poliţiei, vă înaintez cererea pentru a fi soluţionată de forul al II-lea, cu
menţiunea că nu pot ataşa anexele deoarece acestea sunt închise de comandantul poliţiei.
Vă rog să soluţionaţi cu precădere această cerere deoarece termenul de expulzare expiră la 1 noiembrie anul
curent.
Satu Mare, 30 octombrie 1919
Căpitan de Poliţie
<f.1 verso:>
Consiliul oraşului liber Satu Mare
Intrat în 30 octombrie 1919 Nr. 10502
Documentul 30
1919 octombrie 21, Satu Mare. Judecătorul Pál István cere ca hotărârea de expulzare luată împotriva lui de către
poliție să fie revocată deorece din certificatul emis de orașul Satu Mare reiese că a dobândit drept de rezidență în
municipiu de mai bine de 15 ani.
Stimate Comandant de poliţie!
Vă prezint certificatul oficial emis de municipalitatea oraşului Satu Mare din care rezultă indiscutabil că
locuiesc de mai bine de 15 ani în acest oraş, angajat la tribunal şi dispun de drept de rezidenţă, ca anexă la plângerea împotriva hotărârii de expulzare definitivă 12.786/1919.
Pe această cale vă rog să aveţi în vedere acest certificat.
Cu onoare,
Dr. Pál István
<f. 2 verso:>
Ştampilă cu inscripţie:
Oficiul Comandantului Poliţiei oraşului liber Satu Mare
Intrat 21 octombrie 1919. Nr. 12887
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Onorate domn Traian Puticiu, comandant al Poliţiei Satu Mare
Cererea dr. Pál István, locuitor al oraşului Satu Mare împotriva hotărârii nr. 11.786/1919
Ştampilă cu inscripţia:
Municipalitatea oraşului liber Satu Mare
Nr. 10507/1919
Documentul 31
1919 octombrie 20, Satu Mare.
Nr. 10139/1919
Certificat oficial
În urma cercetării efectuate de Consiliul oraşului liber regal Satu Mare, certificăm că dr. Pál István, judecător de tribunal, născut în Șumuleu (Vardotfalva)61, din data de 21 octombrie 1901 locuieşte în Satu Mare şi în
baza legii XXII/1888 paragraful 10 şi hotărârea administrativă 1702/1907 şi-a dobândit drept de rezidenţă în
acest oraş.
S-a eliberat prezenta după încasarea taxei de timbru şi taxelor spre a-i servi la plângerea formulată împotriva hotărârii definitive de expluzare nr. 11.786/1919 emisă de Comandantul Poliţiei Satu Mare.
Dată în şedinţa Consiliului oraşului Satu Mare din 20 octombrie 1919.
Secretar Primar,
Ferenţiu <Augustin>
<f.1 verso:>
Ştampilă cu inscripţia
Municipalitatea oraşului liber Satu Mare
Nr. 10507/1919
Documentul 32
1919 octombrie 30, Satu Mare. Cerere a comandantului poliției Satu Mare adresată consililui de soluționare cu
precădere a plângerii lui Pál István, judecător întrucât hotărârea de expulzare a lui intra în vigoare la 1 noiembrie
1919.
Nr. 12.887/1919 Căpitanatul de Poliţie
Onorat Consiliu!
Întrucât dr. Pál István, judecător la tribunal, a introdus plângere împotriva hotărârii definitive de expluzare
nr. 11.786/1919 emisă de Comandamentul de Poliţie Satu Mare, vă înaintez această plângere cu rugămintea să fie
soluţionată cu precădere, deoarece termenul de expulzare expiră la 1 noiembrie anul curent.
Satu Mare la 30 octombrie 1919
Comandant de Poliţie
<f.1 verso:>
Consiliul oraşului Satu Mare
Intrat în 30 octombrie 1919 Nr. 10507
Documentul 33
1919 octombrie 23, Satu Mare. Cererea a lui Polonkay Pál, grefier șef, locuitor în Satu Mare de a se anula hotărârea de expulzare care intra în vigoare la 1 noiembrie, deorece avea drept de rezidență în oraș.
Prea stimate d-le comandant al Poliției
Anexez la plângerea mea înregistrată sub nr. 12.719/1919 certificatul eliberat de Căpitanul orașului liber
regal Satu Mare sub nr. 10.2882/1919 din care rezultă că pe seama mea am dobândit dreptul de rezidență.
61

Localitate situată în județul Harghita.
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Astfel, cu onoare vă rog ca în baza acesteia la soluționarea definitivă a hotărârii de expulzare în privința mea
și să o înlăturați.
Satu Mare, 23 octombrie 1919
<f.2 verso:>
Domnului Căpitan șef al Poliției din Satu Mare
Plângerea lui Polonkay Pál grefier principal la tribunal, locuitor în Satu Mare
<ștampilă cu inscripția:>
Oficiul Căpitănatului șef al Poliției Satu Mare, inițiată la 25 octombrie Nr. 13.074
<ștampilă cu inscripția:>
Consiliul orașului liber Satu Mare Nr. 10.510/1919
Documentul nr. 34
1919 octombrie 23, Satu Mare. Certificatul lui Polonkay Pál, grefier șef, eliberat de consiliul orașului Satu Mare,
din care rezultă că avea drept de rezidență în Satu Mare din anul 1907.
Nr. 10.282/1919
Certificat oficios!
În urma cercetărilor efectuate de Consiliul orașului liber regal Satu Mare adeverim că Polonkay Pál născut
în Mihálydi, în data de 1 decembrie 1907, în baza articolului din Legea XXII/1886, respectiv hotărârea instanței
administrative nr. 1702/1907 și-a dobândit drepturi cetățenești în orașul Satu Mare.
Eliberăm această adeverință pentru a-i servi în fața autorităților atestată de ștampila orașului în urma achitării taxelor de timbru și a taxei de eliberare.
Satu Mare, din ședința Consiliului din 23 octombrie 1919
Secretar, Primar,
<f.1 verso:>
Municipalitatea orașului liber Satu Mare Nr. 10.510/1919
Documentul nr. 35
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare înaintează consiliului contestația introdusă de
Polonkay Pál împotriva hotărârii de expulzare care intra în vigoare la 1 noiembrie.
Nr. 13. 074/1919 Comandantul Poliției
Onorat Consiliu
Vă înaintez contestația introdusă de Polonkay Pál, grefier șef la tribunal, împotriva hotărârii de expulzare
nr. 11.786/1919 pe care vă rugăm să o soluționați de urgență deoarece expiră dreptul de expulzare la data de 1
noiembrie anul curent.
Satu Mare 30 octombrie 1919
<f. 2 verso:>
Consiliul orașului liber Satu Mare, Intrat în 30 octombrie 1919 Nr. 10.510
Documentul 36
1919 octombrie 19, Satu Mare. Riedl Gyula, judecător, introduce plângerea la consiliul orașului, împotriva hotărârii comandantului poliției nr. 11786/1919 prin care era expulzat din oraș din 1 noiembrie 1919.
Stimate Consiliu Orășenesc!
Introduc plângerea împotriva hotărârii definitive 11.786/1919 emisă de Căpitănatul de Poliție Satu Mare.
Solicit în baza acestei plângeri să schimbați hotărârea atacată și să stabiliți că nu pot fi expulzat din orașul liber regal
Satu Mare și nici de pe teritoriile ocupate.
Motivele plângerii mele sunt următoarele:
Consiliul orășenesc prin hotărârea 10.138/1919 mi-a stabilit dreptul de reședință, hotărâre atașată.
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Abstragând de asta, nu am antecedente penale, nu s-au formulat obiecții în privința vieții mele și pot dovedi că
dispun de atâta avere mobilă și venituri cu care pot asigura pe termen mai lung existența mea și a familiei mele.
Fără modestie, mai pot accentua că nu se pot face obiecții privind viața mea morală și politică. Aș deveni pribeag
împreună cu copii mei, de 4, respectiv 7 ani, dacă s-ar pune în aplicare hotărârea.
Cu tot respectul, Riedl Gyula
<f.2 verso:>
Onorat Consiliu orășenesc Satu Mare!
Plângere a lui Riedl Gyula, fost judecător de tribunal, locuitor în Satu Mare.
<ștampilă cu inscripția:>
Biroul Comandantului Poliției orașului liber Satu Mare
Intrat 19 octombrie nr. 12932
<ștampilă cu inscripția:>
Municipiul orașului liber Satu Mare Nr. 10.511/1919
Documentul nr. 37
1919 octombrie 21, Satu Mare. Certificat oficial emis de consiliul orașului Satu Mare prin care se adeverește că
Riedl Gyula și-a dobândit drept de reședință în oraș din anul 1907.
Nr. 10.138/1919
Certificat oficial
În baza cercetărilor efectuate de Consiliul orașului liber regal Satu Mare, adeverim că Riedl Gyula născut
la Košice, judecător de tribunal din anul 1912, domiciliat în Satu Mare, în baza legii XXII/1886, paragraful 10 și
hotărârii administrative 702 din 1907 și-a dobândit dreptul de rezidență individual.
S-a eliberat prezentul certificat oficial pe seama acestuia pentru a-i servi ca justificare la contestație introdusă
împotriva hotărârii definitive nr. 11.786/1919, aplicându-se ștampila oficială după încasarea taxei de timbru și a taxelor.
Dat în ședința consiliului din 21 octombrie 1919.
Secretar, Primar,
<Augustin> Ferențiu
<ștampilă cu inscripția:>
Municipiul orașului liber Satu Mare Nr. 10.511/1919.
Documentul 38
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare cere consiliului orașului să soluționeze cu precădere cerere lui Riedl Gyula, judecător, întrucât hotărârea lui de expulzare intra în vigoare la 1 noiembrie 1919.
Nr. 12888/1919 Căpitănatul de Poliție
Stimat Consiliu!
Întrucât Riedl Gyula, judecător de tribunal, a introdus cerere împotriva hotărârii de expulzare
nr. 11.786/1919, pe care o înaintez cu rugămintea să hotărâți asupra acesteia cu precădere, deoarece data expulzării expiră la 1 noiembrie anul curent.
Comandant de poliție
<f.1 verso:>
Consiliul orașului liber Satu Mare, intrat în 30 octombrie. Nr. 10.511.
Documentul 39
1919 octombrie 20, Satu Mare. Rozgonyi Viktór cere comandantului poliției revizuirea hotărârii de expulzare a
lui din oraș, deoarece din anul 1908 și-a dobândit drept de rezidență în municipiul Satu Mare.
Stimat d-le comandant!
Prin hotărârea definitivă nr. 11.786/1919 la 14 octombrie 1919 mi s-a adus la cunoștință să părăsesc
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domiciliul actual și să plec la domiciliul de reședință. Dar domiciliul meu este și reședința oficială deoarece după
ocuparea funcției de judecător la Tribunalul din Satu Mare pentru dobândirea reședinței în baza paragrafelor 8,
9, 11, din legea XXII din 1886 m-am adresat Consiliului orașului liber Satu Mare ca să fiu primit în comunitate și
după achitarea taxelor prezentate de paragraful 14, am fost primit în comunitate, astfel reședința mea anterioară a
încetat. Acest lucru este dovedit cu certificatul oficial anexat.
Întru-cât domnul comandant nu a avut cunoștință de acest lucru m-a invitat să părăsesc localitatea Satu
Mare. Astfel, solicit ca în baza certificatului oficial anexat să revedeți hotărârea definitivă în privința mea, astfel
ca cererea mea să fie socotită ca plângere împotriva hotărârii și să fie înaintată autorității superioare, unde solicit
revocarea acesteia.
Rozgonyi Viktór
<f.2 verso:>
Orașul liber regal Satu Mare
Onorat domnule comandant al Poliției Satu Mare
Plângere a lui Rozgonyi Viktór din Satu Mare
<ștampilă cu inscripția:>
Oficiul Căpitănatului de Poliție al orașului liber Satu Mare, Intrat în 20 octombrie Nr. 12.831.
<ștampilă cu inscripția:>
Municipalitatea orașului liber Satu Mare Nr. 10.509/1919
Documentul 40
1919 octombrie 30, Satu Mare. Certificat emis de consiliul orașului Satu Mare prin care se adeverește că
Rozgonyi Viktór a dobândit drept de rezidență în municipiu din anul1908.
Nr. 4.109/1910
Certificat oficios!
În baza cercetărilor efectuate de consiliul orașului liber Satu Mare adeverește că prezentul Rozsganyi
Viktór, judecător de tribunal, locuiește din 14 ianuarie 1908 în acest oraș împreună cu fiul său, născut în comuna
Pui, județul Hunedoara, la data de 26 martie 1895, astfel în baza legii XXII din 1886, paragraful 8, 9 și 11 are
reședință în Satu Mare.
Drept pentru care i s-a eliberat acest certificat la cererea petentului pentru a-l folosi la înscrierea la școala
militară a fiului său Viktor.
Satu Mare, în baza ședinței Consiliului din 8 aprilie 1910.
Primar,
<f.2 verso:>
Ștampilă cu inscripția: Municipalitatea orașului liber Satu Mare. Nr. 10.509/1919.
Documentul 41
1919 octombrie 30, Satu Mare. Cererea depusă de Rozsganyi Viktór împotriva expulzării din Satu Mare.
Nr. 12.831/1919. Căpitănatul de Poliție
Stimate Consiliu!
Vă înaintez cererea introdusă de Rozsganyi Viktór, judecător de tribunal, împotriva hotărârii 11.786/1919
privind expulzarea sa și vă rog să o soluționați cu precădere deoarece termenul de expulzare expiră la 1 noiembrie
anul curent.
Satu Mare 30 octombrie 1919
Căpitan șef
<f.1 verso:>
<ștampilă cu inscripția:>
Consiliul orașului liber Satu Mare, intrat în 30 octombrie, nr. 10.509.
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Documentul 42
1919 octombrie 21, Satu Mare. Contestație introdusă de Szabó István, judecător de tribunal, împotriva hotărârii
de expulzare nr. 11786/1919.
Stimate d-le comandant!
În baza hotărârii definitive nr. 11.786/1919 a Consiliului Dirigent la data de 15 octombrie anul curent
am fost invitat să părăsesc localitatea de reședință. După cunoștința mea conform hotărârii Consiliului Dirigent
cei care s-au născut pe teritoriul administrat de acesta nu cad sub incidența expulzării. Întrucât eu m-am născut
la Odorheiu Secuiesc și domiciliul meu se află pe teritoriul Consiliului Dirigent, introduc contestație împotriva
hotărârii definitive și rog respectuos autoritatea supremă să-mi permită să rămân la reședința mea din Satu Mare.
Satu Mare 21 octombrie
Szabó István,judecător de tribunal
<f.2 verso:>
Domnului comandant al Poliției Satu Mare
Cererea lui Szabó István, judecător împotriva hotărârii definitive 11.186/1919 al Consiliului Dirigent
<ștampilă cu inscripția:>
Oficiul Căpitănatului șef al orașului liber Satu Mare, intrat în 21 octombrie 1919 nr. 12.915
<ștampilă cu inscripția:>
Consiliul orașului liber Satu Mare, Nr. 10.500/1919
Documentul 43
1919 octombrie 30 1919. Comandantul poliției Satu Mare cere consiliului soluționarea cu precădere a plângerii
lui Szabó István, fost judecător, împotriva hotărârii de expulzare care trebuia să intre în vigoare la 1 noiembrie
1919.
Nr. 12.915/1919 Comandantul de Poliție
Prea stimate Consiliu!
Întrucât judecătorul Szabó István, a introdus în termen cererea pentru reexaminarea hotărârii 11.786/1919
vă înaintez cererea și vă rog să o soluționați cu precădere deoarece expiră termenul de expulzare la data de 1
noiembrie anul curent.
Satu Mare 30 octombrie 1919
<f.1 verso:>
<ștampilă cu inscripția:>
Consiliul orașului liber Satu Mare
Intrat în 30 octombrie 1919 Nr. 10.500
Documentul 44
1919 octombrie 30, Satu Mare. Cerere a lui Tóth János, fost judecător, adresată comandantului poliției, de
a se anula hotărârea de expulzare luată împotriva lui deoarece este născut la Carei, oraș care cădea în sfera de
administrație a Consiliului Dirigent.
Loco
Stimate Domnule Comandant
Formulez prezenta plângere împotriva hotărârii 11.786/1919 comunicată mie prin înmânare la data de 14
octombrie 1919, ora 9.30 cu rugămintea să fie înaintată autorității superioare.
Hotărârea nr. 11.786/1919 suferă de lipsă de formă deoarece se face referire la emiterea sa, la ordinul
nr. 8272 din 18 iulie 1919 emis de Consiliul Dirigent din Sibiu, care nu a fost făcut public în acest oraș pe cale
obișnuită. Nu s-au luat în evidență persoanele străine. Nu s-au emis autorizațiile de ședere. Astfel a fost emisă
hotărârea nr. 11.786/1919 în mod neașteptat. Pentru aceasta solicit ca actul definitiv să fie anulat și să se dispună
Comandantului de Poliție să emită o nouă hotărâre cu respectarea hotărârii emise de Consiliul Dirigent.
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În principiu fac plângere împotriva hotărârii 11.786/1919 pentru următoarele motive:
Hotărârea emisă sub numărul 8.272 la 18 iulie 1919 de Consiliul Dirigent se referă la verificarea și luarea în
evidență a străinilor, dar eu potrivit acestei hotărâri nu pot fi socotit străin deoarece mi s-a recunoscut dreptul de
reședință prin actul de sub nr. 10136/1919, dar abstrăgând de asta potrivit punctului I b din hotărârea 8.172/1919
sunt considerați străini toți funcționarii publici care nu au drept de rezidență în baza locului de naștere pe teritoriul
administrat de Consiliul Dirigent și nu au depus jurământul la data preluării administrației. Eu care m-am năsut
în Carei, deci pe teritoriul administrat de Consiliul Dirigent Român, în baza acestui ordin nu pot fi socotit străin.
După cunoștințele mele în baza aplicării acestei hotărâri, dr. Csenger János, profesor universitar a rămas la
Cluj Napoca deoarece s-a constatat că s-a născut la Satu Mare, teritoriu care precum și Clujul, aparțin de teritoriul
administrat de Consiliul Dirigent Român, pentru care acesta nu a fost declarat străin. Deși aceste motive justifică
cererea mea, dar știu foarte bine că scopul Consiliului Dirigent nu este ca să se ducă în mizerie cetățenii săi pe timp
de iarnă, ce este dovedit și cu declarația domnului Iuliu Maniu, director la interne, publicată în ziarul „Szamós”,
nr. 224.
Repet cererea formulată de mine prin care solicit anularea hotărârii 11786/1919 respectiv să se stabilească
că eu care m-am născut la Carei, teritoriu care aparține de Consiliul Dirigent din Sibiu, nu pot fi privit ca străin,
respectiv să constatați că față de mine să fie ineficientă hotărârea 11.786/1919. Dacă nu a-ți interpretat astfel
ordinul chiar acum solicit să aveți în vedere punctul VIII, alineatul 2 al hotărârii 8272/1919 în baza căruia să mi se
stabilească dreptul de ședere provizorie.
Rămân cu speranța că cererea mea va fi privită cu bunăvoință.
Satu Mare 20 octombrie 1919
dr. Tóth János
Documentul 45
1919 octombrie 30, Satu Mare. Certificat oficial emis de consiliul orașului Satu Mare din care reiese că procurorul Tóth János și-a dobândit drept de rezidență în oraș din anul 1907.
Nr. 10.136/1919
Certificat oficial
În baza cercetărilor efectuate de Consiliul orașului liber Satu Mare, adeverim că dr. Tóth János, procuror
născut la Carei, locuitor în Satu Mare din 23 ianuarie 1913 și în baza legii XXII/1886, paragraful 10, și a hotărârii
administrative 17921/1907 și-a dobândit dreptul de rezidență individual.
S-a eliberat prezentul certificat oficial pentru a-i servi ca justificare la contestația introdusă împotriva hotărârii definitive nr. 11.786/1919, aplicându-se ștampila oficială după încasarea taxei de timbru și a taxelor.
Dat în ședința de consiliu din 30 octombrie 1919.
Secretar Primar
<Augustin> Ferențiu
<f.1 verso:>
<ștampilă cu inscripția:>
Consiliul orașului liber Satu Mare
Nr. 10.506/1919
Documentul 46
1919 octombrie 30, Satu Mare. Comandantul poliției Satu Mare cere consiliului rezolvarea cu precădere a
petiției lui Tóth János, fost procuror regal, împotriva hotărârii de expulzare nr. 11786/1919.
Nr. 12.881/1919 Căpitănatul de Poliție
Onorat Consiliu!
Întrucât dr. Tóth János, procuror regal, a introdus cererea împotriva hotărârii de expulzare nr. 11.786/1919,
pe care o înaintez cu rugămintea să hotărâți asupra acesteia, cu precădere, deoarece data expulzării expiră la 1
noiembrie anul curent.
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Satu Mare 30 octombrie 1919
Căpitan șef de Poliție
<f.1 verso:>
<Ștampilă cu inscripția:>
Consiliul orașului liber Satu Mare
intrat 30 octombrie 1919 Nr. 10506
Documentul 47
1919 octombrie 31, Satu Mare. Adresă a primarului Augustin Ferențiu trimisă prefectului județului Satu Mare
prin care îi cere să rezolve petițiile celor 14 judecători împotriva hotărârii de expulzare nr 11786/1919.
Nr. 10500
Prea stimate d-le prefect!
Alăturat vă înaintăm plângerea și apelul depus la noi împreună cu actele anexate împotriva hotărârii
nr. 11.786/1919 emise de Căpitănatul de Poliție Satu Mare prin care următorii Szabó István, Aczél Gyula, Mornay
Károly, Hungör Ödön, dr. Félegyházy Kálmán, Hegedüs Gyula, dr. Tóth János, dr. Pál István, Leitner Emil,
Rozgonyi Viktor, Ridl Gyula, Füzesgy Árpad, Hatman Kálmán, Knoll Béla, Balázs Janos, judecători și Polonkay
Pal, grefier șef al Tribunalului au fost expulzați din orașul Satu Mare, pentru soluționare, deoarece domnia voastră
v-ați rezervat dreptul de soluționare a contestațiilor privind expulzarea.
Avem curajul să vă reamintim că expiră data de expulzare la 1 noiembrie 1919 în cele mai multe cazuri.
Vă mai atragem atenția că cei mai mulți dintre aceștia în baza dispozițiilor art. XXII al legii din 1886 majoritatea și-au dobândit dreptul de rezidență, astfel în posesia acestui drept civil nu poate fi executată expulzarea.
Cu ocazia soluționării vă rugăm să aveți în vedere împrejurările invocate în aceste cereri.
Din ședința Consiliului orașului liber regal Satu Mare din 31 octombrie 1919
Primar <Augustin> Ferențiu
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