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Artemiu Anderco

Artemiu Anderco a fost paroh din comuna Ieud, judeţul Maramureș, protopop al 
tractului Iza, arhidiacon, fost senator, născut în comuna Odoreu, judeţul Satu Mare, în 
anul 1882.

Școala secundară a urmat-o în Satu Mare, luând bacalaureatul la Liceul Romano
Catolic, iar teologia a terminat-o în Gherla.

S-a căsătorit în anul 1905 cu Alexandrina Pop, fiica protopopului Alexandru Pop din 
Apa, judeţul Satu Mare, și Elena BerbanApa, judeţul Satu Mare, și Elena Berban

În 1905, toamna, a fost hirotonisit, după care a primit numirea de preot ajutor în orașul 
Baia Mare, unde servește biserica și școala ca și catehet până în anul 1909, când este 
numit paroh în comuna Cuhea, judeţul Maramureș.

În anul 1917 este numit paroh în comuna Ieud, judeţul Maramureș. Peste puţin timp 
primește rangul de protopop și încredinţat cu conducerea tractului Iza la rangul de 
arhidiacon. În 1927, acesta a fost ales senator, reprezentând Maramureș la Senat.

Pe 6 octombrie 1932 a murit din cauza unei boli, iar pe 8 octombrie 1932 a fost 
înmormântat în ţintirimul bisericii din deal din comuna Ieud, în prezenţa tuturor 
credincioșilor din comunele din Valea Izei.
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Petru Bârlea

S-a născut în Berbești, judeţul Maramureș, în anul 1853 din părinţi gospodari: 
Gheorghe Bârlea lui Ion și Ileana Șteţiu. Școlile primare le
Sighet, iar școlile secundare: gimnaziul ordinului Piariștilor din Sighet, unde a și fost 
găzduit în schimbul unor servicii. Clasele liceale le
iar în gazdă era la dr. Ion Mihalyi ( autorul 
era încă necăsătorit. 

Se înscrie la Teologie, unde după 4 ani ia absolutoriul și este numit capelan în parohia Se înscrie la Teologie, unde după 4 ani ia absolutoriul și este numit capelan în parohia 
Berbești (satul său natal) lângă parohul Opriș, iar după moartea lui a fost numit paroh.

Acesta conduce timp de jumătate de secol parohia Berbești, în care timp, pe lângă că le 
era adevărat părintele atât în cele spirituale cât și în cele vremelnice.

Petru Bârlea era căsătorit cu Elena Man de Șieu. Aveau 5 copii, 3 fete și doi băieţi: 
Bârlea preot-protopop și profesor de religie, iar Gheorghe Bârlea, medic stomatolog, 
președintele asociaţiei medicilor stomatologi din Romania Mare. 

La 7 august 1927 decedează, răpus de o boală de rinichi, pe care a suportat
creștinească suferinţă, iar trupul lui neînsufleţit este dezgropat și așezat de credincioșii 
săi parohieni în biserica de piatră zidită sub conducerea lui, chiar în cripta din faţa 
altarului, unde timp de 50 de ani de preoţie a slujit lui Dumnezeu.
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Vasile Chindriș

Dr. Vasile Chindriș (Kindriș) s-a născut la 15 decembrie 1881, în comuna 
Ieud, judeţul Maramureș, având părinţi ţărani.

A urmat avocatura în Sighet – Maramureș de la 19 august 1909 până la 
verdictul de la Viena. „Înaintea războiului mondial am fost unul din 
fondatorii ‘’Băncii Maramurășană’’ din Sighet”, a declarat el. Banca, 
fondată în 1912, a făcut parte din Consiliul de Administraţie fiind și fondată în 1912, a făcut parte din Consiliul de Administraţie fiind și 
jurisconsultul institutului până la refugiu. „Am fost primul director
președinte al Despărţământului Central Sighet al ‘’Astrei’’ înfiinţat în luna 
martie 1914”, spusese el.

În adunarea ţinută la 22 noiembrie 1918 în Sighet, constituindu
Consiliul Naţional Judeţean din Maramureș și astfel atât în această calitate 
cât și ca delegat al Cricumscripţiei Sighet, Vasile Chindriș a votat Marea 
Unire în ziua de 1 Decembrie 1918 în sala istorică de la Albă Iulia, fiind 
ales tot atunci de membru al Marelui Sfat Naţional.
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Ilie Lazăr

S-a născut în 1895 în comuna Giulești, judeţul Maramureș. La 
preluarea „Imperiului” a fost secretar al primului prefect al 
Maramureșului dr. Vasile Chiroiu, pe urmă tot secretar al 
primului prefect al judeţului Satu Mare: dr. Alexandru Racoţi.

A ocupat postul de primpretor în plasa Ardud și Careii Mari, 
judetul Satu Mare.judetul Satu Mare.

A fost deputat în patru legislaţii, reprezentând judeţul 
Maramureș.

A fost delegat official la marele act al Unirii din 1 Decembrie 
1918 luând parte la ședinţa din sala istorică de la Albă Iulia, 
reprezentând cu „Credinţional” plasa Ocna
Maramures.
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Vasile Pop

S-a născut la data de 13 ianuarie 1877 în comuna Hoteni, 
judeţul Maramureș, din părinţi români. Acesta a absolvit clasele 
primare, făcute la dascălul confesional în comuna sa natală. În 
timpul războiului mondial, a luat parte la luptă timp de trei ani, 
fiind în armata Austro-Ungară și a fost rănit de 2 ori.

Armata în activitate a făcut-o cu gradul de sergent, insă în Armata în activitate a făcut-o cu gradul de sergent, insă în 
război, a fost avansat la gradul de plutonier.

Întors din război în anul 1917, locuitorii comunei l
primar, știindu-l un bun gospodar și un om de cinste în 
comună, care va știi gospodări bine și averea comunei.

La 1 decembrie 1918, a fost delegatul comunei la adunarea 
naţională de la Alba-Iulia, pentru declararea Unirei Ardealului cu 
Patria mamă.
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Vasile Timiș

Vasile Timiș-Filipan, diplomat la Academia de Comerţ din Viena,  s
data de 21 octombrie 1892 în Borșa Maramureșului. A fost pregătit de către 
apostolii românismului de la liceul din Beuș pentru lupta naţională, iar pentru 
cea economică la Academia de Comerţ din Viena. La prăbușirea imperiului 
Austro-Ungar, în toamna anului 1918 a înfiinţat primul consiliu naţional din 
Maramureș, în comuna sa Borșa, apoi împreună cu alţi maramureșeni, Maramureș, în comuna sa Borșa, apoi împreună cu alţi maramureșeni, 
Consiliul Naţional Judeţean, în cadrul caruia a acţionat neobosit ca membri în 
Comitetul Executiv.

La Adunarea Naţională din Albă Iulia la 1 Decembrie 1918 în sala festivă a 
votat UNIREA necondiţionată a Transilvaniei cu toate provinciile române, în 
calitate de delegat ales și official al circumscripţiei Valea Vișăului.

Ca băștinaș și descendent al vechilor voievozi maramureșeni, a activat și 
luptat greu în contra acaparatorilor pentru 
„Composesoratul Nobil” din Borșa, Moisăi și Vișău, singura avere rămasă în 
indiviziune și moștenită de la străbunicii vestiţi, în favoarea poporului 
băștinaș.
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