Personalităţi ale Marii Uniri

Episcopul Iuliu Hossu
• Iuliu Cardinal Hossu (n. 30
ianuarie 1885, Milaş, comitatul
Bistriţa-Năsăud, d. 28 mai 1970,
Bucureşti), a fost un episcop
greco-catolic de Cluj-Gherla.
• Alături de predecesorii săi,
episcopul Iuliu Hossu a contribuit
decisiv la unirea Transilvaniei cu
ţara-mamă.

Vasile Goldiş
Goldi
• Vasile Goldiş (n. 12/24 noiembrie 1862,
Mocirla, azi Vasile Goldiş, Arad - d. 10
februarie 1934, Arad) a fost un
academician român, om politic,
membru de onoare (1919) al Academiei
Române.
• Slujind cu credinţă idealurile de
libertate şi unitate naţională a românilor,
Vasile Goldiş se numără printre
inspiratorii şi organizatorii actului
Unirii din 1918, cu tot ce a însemnat el
pentru făurirea statului unitar român,
printre gânditorii progresişti ai vremii
care au promovat ideile generoase ale
emancipării maselor populare şi ale
înţelegerii între toate popoarele lumii.

Regele Ferdinand I al României
• Majestatea sa Ferdinand I, născut
Ferdinand Viktor Albert Meinrad von
Hohenzollern-Sigmaringen (n. 24
august 1865, Sigmaringen - d. 20 iulie
1927, Sinaia--Castelul Peleş) a fost rege
al României din 10 octombrie 1914
până la moartea sa.
• Istoria menţionează că, datorită
admiraţiei sale pentru România, Regele
Ferdinand, în numai 13 ani de domnie,
dintr-un "necunoscut", avea să devină
regele României Mari, supranumit fie
"Întregitorul", fie "Ferdinand cel Loial",
pentru felul în care şi-a dedicat viaţa
ţării sale. A trecut peste originea sa
germană pentru a urma voinţa de unitate
a poporului său, în timpul primului
război mondial.

Alexandru Vaida Voevod
• Alexandru Vaida Voevod (n. 27
februarie 1872, Olpret, azi Bobâlna
— d. 19 martie 1950, Sibiu) a fost
un om politic, medic, publicist şi
unul dintre liderii marcanţi ai
Partidului Naţional Român din
Transilvania, apoi al Partidului
Naţional Ţărănesc.
• Aexandru Vaida-Voevod a avut o
contribuţie deosebit de importantă
la înfăptuirea Unirii Transilvaniei
cu România. Pe 29 septembrie/12
octombrie 1918, la Oradea s-au
desfăşurat lucrările Comitetului
Executiv al Partidului Naţional
Român.

Ştefan
tefan Cicio Pop
• Ştefan Cicio Pop (n. 1 aprilie
1865, Şigău, Cluj - d. 16 februarie
1934, Conop, Arad) a fost jurist şi
om politic, membru al PNR şi mai
apoi al PNŢ, deputat român în
Parlamentul de la Budapesta,
participant activ la Marea Unire
din 1918, vicepreşedinte al Marii
Adunări Naţionale de la Alba
Iulia, membru al Consiliului
Dirigent deţinând portofoliul
apărării.
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