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ABsTrACT: Following the establishment of the Central National 
Romanian Council in Arad, on October 30, 1918, Arad becomes the 
political center of the Romanian nation in Hungary and Transylvania, 
with an important role played by Vasile Goldiş, who is regarded as the 
doctrinarian of the party.
On November 6, 1918, C.N.R.C. published the Manifesto to the Romanian 
nation, which called on Romanians to enroll in the national guards and 
to wear the symbol of national unity, the Romanian tricolor flag.
Another important measure in preparing the great historical act of 
1 December 1918 was the re‑issuing, in Arad, of “Românul” (The 
Romanian) newspaper managed by Vasile Goldiş.
In November 1918, C.N.R.C. held talks with the Iaşi government and 
representatives of the Hungarian government, after which the Arad‑
based leadership of C.N.R.C. decided to convene the Great National 
Assembly of Alba Iulia, where Romanians would pronounce themselves 
on the union.
On November 30, 1918, preparations were being made in Arad, with an 
enlarged conference of C.N.R.C. being convened, and the text of the 
Great Union Resolution was written and presented at the Great National 
Assembly of Alba Iulia by Vasile Goldiş.
KEYWOrDs: Arad, Central National Romanian Council, Vasile Goldiş, 
Great Union.

1. 30 octombrie 1918 – înfiinţarea C.N.R.C. 
/ Consiliul Naţional Român Central
Afirmarea Aradului ca cel mai important centru politic al românilor 

transilvăneni a făcut ca în timpul primului război mondial oraşul de pe 
Mureş să devină „focarul daco‑românismului, centrul politic al naţiunii 
române din Ungaria şi Transilvania”. [1] La Arad, în 30 octombrie 1918, 

1 Director al Consiliului Ştiinţific al Centrului de Studii Istorice şi Culturale 
„Vasile Goldiş” din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, membru 
asociat al Grupului de Cercetări Multidisciplinare al Diviziei de Istoria Ştiinţei a 
Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei 
Române.
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s‑a înfiinţat C.N.R.C considerat „supremul şi unicul for politic al naţiunii 
române din Ungaria şi Transilvania” [2]. C.N.R.C., format din şase repre‑
zentanţi ai P.N.R şi şase lideri socialişti a fost expresia modului în care 
politicienii români au înţeles şi pus în practică principiul autodeterminării, 
un rol important revenindu‑i lui Goldiş considerat doctrinarul partidului. 
A urmat crearea în fiecare localitate a consiliilor locale şi a Gărzilor naţi‑
onale, instituţii prin care s‑a făcut trecerea de la administraţia ungurească 
la cea românească. În 4 noiembrie 1918 a început formarea gărzilor naţi‑
onale, eveniment care a dus la preluarea administraţiei de C.N.R.C, lucru 
recunoscut şi de Lajos Varjassi, comisarul guvernamental al Aradului, care 
„rămăsese neputincios în faţa deteriorării rapide a administraţiei locale” 
[3], iar notarii au fost alungaţi din majoritatea localităţilor. Sub jurisdic‑
ţia gărzilor naţionale din Arad intrau localităţile din comitatul Arad şi o 
parte a localităţilor din comitatele Cenad, Timiş şi Bihor. La începutul lunii 
noiembrie, în urma evenimentelor de la Budapesta, la Arad a fost numit 
Varjassy Lajos în funcţia de comite suprem cu scopul de a restabili ordinea 
în comitat, dar era prea târziu, românii s‑au mobilizat. Varjassy Lajos a 
venit cu un program nou prin care se propunea ca să se elimine vechea 
administraţie, iar apoi „administraţia judeţului trebuie să ajungă în mâi‑
nile românilor” [4]. Propunerile comitelui au fost dezbătute de politicienii 
arădeni, dar nu au fost acceptate pentru că se dorea libertate deplină şi 
ruperea de Ungaria.

În 3 noiembrie 1918, deputatul Teodor Mihali, preşedintele CNRC 
a trimis o circulară Spre Orientare tuturor preşedinţilor organizaţilor 
române comitatenses prin care aminteşte că naţiunea română are dreptul 
de a‑şi hotărî singură soarta. Cere românilor să se informeze din presa 
românească despre măsurile luate de C.N.R.C., precizând că informaţiile 
din presa maghiară sunt „eronate şi născocite”. În document se mai pre‑
cizează că membrii C.N.R.C, de la Arad caută un moment prielnic pentru 
ca „îndată ce vor găsi momentul potrivit să convoace conferinţa naţională 
care va avea să se pronunţe în înţelesul declaraţiei, luând poziţie în chesti‑
unea privitoare la forma constituţiei, monarhie ori republică, a viitorului 
stat naţional roman”. Teodor Mihali mai face o precizare interesantă şi 
aminteşte în document că „consiliul naţional român nu este subordonat 
consiliului naţional maghiar, ci este organizaţia echivalentă românească a 
acestuia”. 
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2. În 6 noiembrie C.N.R.C a publicat Manifestul adresat naţiunii 
române prin care „îi cheamă pe români să se înroleze în gărzile naţionale 
şi să poarte simbolul unităţii naţionale tricolorul românesc” [5]. În docu‑
ment se mai arată că, C.N.R.C era „recunoscut nu numai de puterile mari 
ale lumii, ci şi de guvernul unguresc revoluţionar” [6]. Se cere soldaţilor 
români întorşi de pe front să păstreze liniştea şi să intre în garda naţională 
pentru că „fiecare soldat roman dezlegat de jurământul dat împăratului are 
liberă voie să intre în sfatul militar naţional român să poarte simbolul mân‑
dru al suveranităţii naţionale, tricolorul, şi este supus numai Consiliului 
Naţional Român” [7]. În comunicatul oficial al C.N.R.C emis în urma 
şedinţei din 9 noiembrie 1918 se vorbeşte de începutul organizării naţiunii 
române din Transilvania un rol important revenind gărzilor naţionale. 

3. O altă măsură importantă a fost reapariţia ziarului Românul, la 
7 noiembrie 1918, considerat ziarul oficial al Consiliului Naţional Român. 
care era sub conducerea lui Goldiş cu scopul de a răspândi în rândul româ‑
nilor măsurile luate de consiliu. În comunicatul oficial al C.N.R.C. din 9 
noiembrie 1918, se arată că scopul reapariţiei ziarului era de a „aduce 
zilnic toate ştirile pe care comitetul şi consiliul naţional le consideră folo‑
sitoare cauzei” [8]. Se mai precizează că presa din Transilvania circulau 
multe informaţii false şi se cerea românilor să se aboneze la ziarul arădean 
care a renăscut şi are rostul de a vesti „neamului nostru învierea la viaţă 
liberă naţională”. Amintim că sursele ziarului erau colaboratori şi cores‑
pondenţi voluntari din aproape toate centrele locuite de români. Astfel, 
ziarul avea corespondenţi permanenţi la Viena, Bucureşti, Budapesta. 
Se primeau la redacţie scrisori din cele mai îndepărtate colţuri locuite 
de români, iar asupra lor, Vasile Goldiş mai ales, zăbovea ceasuri întregi 
citindu‑le şi recitindu‑le. Apăreau în paginile acestui ziar şi probleme 
ce preocupau situaţia altor naţionalităţi asuprite de Monarhie, faţă de 
care ziarul nutrea o deosebită simpatie. Este semnificativ să cităm numai 
câţiva colaboratori, aproape permanenţi ai rubricii literare, pentru a ne 
da seama de calitatea, competenţa şi prestigiul de care se bucura această 
rubrică – şi ce data cu ea ziarul „Românul”: I. L. Caragiale, D. Anghel, E 
Gîrleanu, E. Lovinescu, Victor Eftimiu, Al. Lepădatu, Em. Isac, G. Coşbuc 
şi alţii. Mulţi economişti români sau străini susţineau coloanele pagi‑
nii economice, printre ei amintim pe Virgil Madgiaru, Adrian Oţoiu, 
Constantin Boilă.
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Iar, fiindcă istoria trebuia să dovedească originea noastră daco‑romană, 
continuitatea neîntreruptă de viaţă a poporului român pe aceste meleaguri, 
că poporul român era cu totul îndreptăţit a cere eliberarea sa naţională, nu 
e întâmplător că nume ilustre de istorici români s‑au întâlnit în paginile 
acestui atât de răspândit ziar: Iorga, Xenopol, Lupaş, I. Ursu. Constituind 
o sursă bogată din acest punct de vedere pentru cercetătorul unei perioade 
atât de zbuciumate din istoria românilor. 

Românul a luptat împotriva analfabetismului, a misticismului şi 
ignoranţei, promovând cu generozitate articole ştiinţifice. Românul” a 
fost o tribună de luptă împotriva nelegiuirilor comise de autorităţile de 
la Budapesta. Milita cu fermitate împotriva oricăror legi şi dispoziţii ce 
îngrădeau drepturile poporului român. Redacţia ziarului Românul condusă 
acum de Vasile Goldiş a avut un rol important în mobilizarea populaţiei şi 
realizarea Marii Uniri. 

4. Interviu acordat de Vasile Goldiş ziarului unguresc Aradi Kozlony
Situaţia românilor la începutul lunii noiembrie 1918 este clar descrisă 

de Goldiş care a dat în numele C.N.R.C. un interviu ziarului unguresc Aradi 
Kozlony unde a interpretat principiile wilsoniene şi s‑a pronunţat în legă‑
tură cu declaraţiile făcute de preşedintele american la sfârşitul războiului. 
Vasile Goldiş arată că România are pretenţii asupra „teritoriului lingvis‑
tic românesc din Ungaria”. Considerând că autoritatea C.N.R.C trebuie să 
ajungă până la Ketegyhaza pentru că sunt români, lucru prevăzut şi în ali‑
anţa României cu Antanta. Goldiş consideră că poziţia preşedintelui Wilson 
este în numele Antantei. Politicianul arădean menţiona că la situaţia româ‑
nilor din Ungaria este o altă problemă care va fi soluţionată de măsurile 
luate de C.N.R.C. Referindu‑se la preluarea administraţie Goldiş amintea 
de solicitarea făcută guvernului maghiar privind numirea lui Varjassy Lajos 
ca prefect al oraşului precizând „are marea încrederea şi stimă pentru per‑
soana şi principiile dumnealui”. Mai aminteşte de o perioadă de tranziţie 
necesară pentru ca administraţia românească să se poată impune. Goldiş îi 
asigură pe politicienii maghiari că preluarea administraţiei de C.N.R.C. nu 
înseamnă că „funcţionarii publici care lucrează în prezent în administraţie 
publică vor fi îndepărtaţi din locurile lor de muncă, pentru că în această 
perioadă de tranziţie acest lucru ar fi imposibil”.

Referindu‑se la situaţia românilor din Transilvania la sfârşitul războ‑
iului Vasile Goldiş scrie un articol în ziarul Românul referitor la graniţele 
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României politicianul arădean pleacă de la principiile wilsoniene şi consi‑
deră că toţi cei care vorbesc o limbă trebuie să formeze un stat iar „Ardealul 
se desface de Ungaria” [9]. Considera că dacă românii sunt majoritari tre‑
buie să aibă dreptul de a se guverna, în cazul saşilor şi secuilor care sunt 
majoritari în unele zone din Transilvania politicianul arădean arată că „vor 
avea autonomie deplină şcoli, administraţie, judecătorii cu limbă maternă, 
dezvoltarea liberă a aşezămintelor lor culturale nimeni nu se va ingera în 
afacerile lor interne, în înţelesul adevărat al principiilor lui Wilson” [10]. 
Vasile Goldiş aminteşte şi de trasarea unor graniţe arată că Aradul trebuie 
să revină României iar graniţa să treacă prin Chitighaz considerând că 
hotarul etnic trebuie să devină hotar politic. Întrebat de situaţia Ungariei 
dacă se vor trasa aceste graniţe Vasile Goldiş arată că se va ajunge la un stat 
mic dar cu „adevărat ţară maghiară”.

5. În noiembrie 1918 C.N.R.C a purtat tratative cu guvernul de la Iaşi 
prin care s‑a adus la cunoştinţa politicienilor români dorinţele transilvăneni‑
lor. În acest scop la Iaşi s‑au deplasat două delegaţii reprezentând C.N.R.C. 
Cele două delegaţii au fost conduse de Nicolae Bălan, iar a două de George 
Crişan şi Todor Roxin. Prima delegaţie condusă de Nicolae Bălan a ajuns 
în 16 noiembrie la Iaşi şi a purtat o serie de tratative cu primul ministrul, 
generalul Coandă, şeful statului major generalul Prezan, dar şi alţi politicieni 
importanţi ca I. I. C. Brăţianu, M. Cantacuzin şi N. Iorga. La Iaşi repre‑
zentanţii C.N.R.C. au fost primiţi în audienţă de ambasadorul Franţei în 
România, care i‑a primit pe românii transilvăneni, potrivit celor mărturisite 
de Nicolae Bălan, „cu o extraordinară căldură ne‑a garantat şi mai departe 
tot sprijinul pentru realizarea întreagă a tuturor aspiraţiilor naţionale” [11]. 

A doua delegaţie, din care făceau parte Gheorghe Crişan, Teodor 
Roxin. şi Laurenţiu Oanea a fost trimisă de C.N.R.C şi a purtat tratative cu 
politicieni de la Iaşi. Prin această delegaţie conducerea C.N.R.C, a trimis o 
scrisoare guvernului de la Iaşi prin care se solicita ajutor din partea armatei 
române. La Iaşi, Oanea a primit o scrisoare din partea lui I. I. C. Brătianu 
prin care acesta se adresează C.N.R.C şi arată că „cea mai sfântă aspiraţie 
a neamului se îndeplineşte...ne‑am regăsit cu aceleaşi simţire şi cu acelaşi 
gând” [12] I. I. C. Brătianu cere tuturor românilor să se unească în jurul 
regelui care „ţine drapelul simbol al acestei uniri”, iar pentru a se putea 
realiza acest deziderat, I. IC. Brătianu aminteşte că va grăbi “trimiterea 
forţelor armate aşa cum s‑a cerut” [13].
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6. Tratativele C.N.R.C. cu reprezentanţii guvernului maghiar
Paralel cu tratativele purtate la Iaşi, la Arad, C.N.R.C a început tra‑

tativele cu reprezentanţii guvernului şi consiliului naţional maghiar. 
În 9 noiembrie C.N.R.C a trimis o notă ultimativă consiliului naţional 
maghiar prin care se cere ca pe baza dreptului de “liberă dispoziţie a nea‑
murilor” românilor să li se recunoască dreptul de a “lua puterea deplină 
de guvernare” în teritoriile româneşti din Transilvania. Pentru a justifica 
cerinţele politicieni români arată că se bazează pe principiile enunţate de 
Wilson. În 13 noiembrie 1918 au început tratativele de la Arad, delegaţia 
maghiară fiind condusă de sociologul Oscar Jaszi care era ministrul naţi‑
onalităţilor. Încă de la începutul negocierilor Goldiş a protestat că din 
delegaţia maghiară făceau parte şi „persoane care nu erau în guvernul 
maghiar”. [14] Ministrul Oscar Jaszi a deschis şedinţa şi a declarat că este 
pentru „prima dată când democraţia maghiară ia contact cu democra‑
ţia română” [15] ministrul mai declară că este reprezentantul poporului 
maghiar şi doreşte să trăiască în bună înţelegere cu „toate popoarele ţării 
respectând principiul egalităţii şi dreptăţii” [16]. Din partea românilor 
a luat cuvântul Ştefan Cicio‑Pop care scoate în evidenţă crimele făcute 
de unguri în rândul populaţiei civile româneşti din Transilvania amin‑
tind că numai în comitatul Cluj au fost împuşcaţi vreo 40 de oameni. A 
urmat apoi discursul lui Oscar Jaszi care declară că guvernul maghiar 
a studiat pretenţiile românilor „acceptând în fond pretenţiunile legi‑
time formulate de români” [17] arată că cerinţele politicienilor români 
pornesc de la principiul autodeterminării, care potrivit politicianului 
maghiar era respectat şi la Budapesta. Oscar Jaszi declară că guvernul 
maghiar este dispus ca pornind de la dreptul de liberă dispoziţie să asi‑
gure revendicările românilor „în cea mai deplină măsură şi cu cea mai 
deplină rezoluţie pentru fiecare popor locuitor pe acest teritoriu adică 
şi pentru maghiari, germani şi saşi” [18]. Ministrul maghiar nu acceptă 
ideea delimitării pe criterii etnice sub pretext că nu corespunde „princi‑
piilor wilsoniene”. Politicienii români au respins propunerile guvernului 
maghiar care erau considerate inacceptabile şi au cerut organizarea unei 
Adunări Naţionale unde reprezentanţii românilor să se pronunţe asupra 
viitorului Transilvani. În seara zilei de 13 noiembrie C.N.R.C a dezbătut 
propunerea făcută de delegaţia maghiară şi a respins‑o considerând‑o 
neacceptabilă. Răspunsul a fost elaborat în 14 noiembrie când la Arad a 
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ajuns şi Maniu, care a participat la o serie de tratative în Viena, fiind un 
bun cunoscător al situaţiei din Europa. 

După eşuarea tratativelor de la Arad ministrul Oscar Jaszi declară că 
urmările vor duce la „descompunerea imperiului maghiar”. Prin trata‑
tivele de la Arad s‑a decis viitorul unor state din Europa Centrală şi s‑a 
făcut un pas important pe calea destrămării monarhiei şi afirmării statelor 
naţionale. Poziţia românilor a fost importantă pentru că a fost exprimată 
înaintea poziţiei adoptate de sârbi şi slovaci astfel cele hotărâte la Arad au 
avut impact şi asupra celorlalte popoare din monarhie. 

La sfârşitul lunii noiembrie, au avut loc o serie de negocieri ale 
C.N.R.C. cu trimisul generalului Mackensen în privinţa retragerii tru‑
pelor din România. Consiliul a respins cererea formulată de generalului 
Mackensen, iar Vasile Goldiş, în numele C.N.R.C, a declarat că numai dacă 
acceptă să se dezarmeze trupele germane vor putea trece prin Transilvania 
„ţară cu toate atributele suveranităţii naţionale”. [19]

7. Proclamaţia Către popoarele lumii
După eşuarea tratativelor C.N.R.C a publicat proclamaţia Către popoa-

rele lumii prin care politicienii români anunţă ruperea Transilvaniei din 
cadrul Ungariei. În document se arată că „naţiunea română din Ungaria 
şi Transilvania ţinută de veacuri în robie trupească şi sufletească de către 
clasa stăpânitoare a poporului maghiar, eliberată acum de sclavie prin stră‑
lucita învingere a armelor, a declarat voinţa sa de a se constitui în stat 
liber independent spre a‑şi putea valida nelimitat forţele sale în serviciul 
culturii şi al libertăţii omeneşti”. Documentul a fost tradus în mai multe 
limbi pentru ca marile puteri să înţeleagă că guvernul maghiar nu a recu‑
noscut românilor dreptul de autodeterminare Politicienii români arată 
lumii că „Naţiunea română din Ungaria şi Transilvania nu doreşte să stă‑
pânească asupra altor neamuri” pentru că este adepta valorilor democratice 
şi doreşte a asigura tuturor cetăţenilor drepturi egale. Manifestul a avut un 
mare impact în Europa a fost comentat în ziarul Le Temps din 22 noiembrie 
1918 se arată că înciuda măsurilor luate de politicieni maghiari timp de un 
jumătate de secol Ungaria nu a putut trezi simpatia în sufletele românilor 
nici atunci când s‑a prezentat „în haina falsă a republicii poporale” [20]. 
După publicarea manifestului marile puteri şi‑au manifestat simpatia faţă 
de cauza românească, fapt ce a făcut ca în momentul convocării Adunării 
de la Alba Iulia, opinia politică internaţională să fie favorabilă Marii Uniri. 
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Referindu‑se la manifest, prefectul Aradului Varjassy Lajos a declarat că 
nu este surprins de poziţia adoptată de C.N.R.C, pentru că încă din tim‑
pul tratativelor româno‑maghiare românii şi‑au exprimat dorinţa de a trăi 
într‑un stat naţional. Prefectul mai recunoaşte că prin politica guvernelor 
maghiare s‑a acumulat „amărăciune şi suspiciune” [21]. 

8. După eşuarea negocierilor româno‑maghiare şi terminarea tratative‑
lor cu guvernul de la Iaşi, conducerea C.N.R.C la Arad a decis convocarea 
Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia, unde românii să se pronunţe 
asupra unirii. În textul convocării, lideri C.N.R.C arată că a sosit vremea în 
care românii pot trăi „alături de celelalte naţiuni ale lumii, liberi şi inde‑
pendenţi”. Referindu‑se la necesitatea organizării unei Adunării Naţionale, 
Vasile Goldiş cere ca să fie prezenţi reprezentanţi din toate cercurile elec‑
torale reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor şi societăţilor culturale şi 
ai tuturor claselor sociale. Ţinând cont de evenimentele de la Cernăuţi, 
Vasile Goldiş scria în ziarul Românul din 30 noiembrie 1918 că „la aduna‑
rea Naţională vom hotărâ unirea tuturor românilor. Noi ne ţinem strict de 
principiile fixate de Wilson şi voim în sensul cel mai larg al cuvântului să 
introducem toate drepturile democratice. La Bucureşti va fi Parlamentul 
tuturor, parlamentul tuturor provinciile româneşti” [22]. Referindu‑se la 
activitatea desfăşurată de Vasile Goldiş, Traian Mager, martor al eveni‑
mentelor din 1918 îl considera pe Vasile Goldiş doctrinarul generaţiei şi 
sublinia că „toate manifestările importante întâmplate la Arad, pornesc 
din concepţia lui Goldiş” [23]. 

9. În 30 noiembrie 1918 la Arad se făceau ultimele pregătiri oca-
zie cu care a fost convocată o conferinţă lărgită a C.N.R.C., unde au 
participat şi reprezentanţii gărzilor naţionale cei adunaţi au cerut „uni‑
rea fără condiţii” [24] fapt ce i‑a obligat pe liderii C.N.R.C să se retragă 
pentru a finaliza textul Rezoluţiei care a fost scris de Vasile Goldiş. Textul 
Rezoluţiei a suferit unele modificări la punctul al III‑lea au fost introduse 
„tezele reprezentanţilor social‑democraţilor susţinuşi cu căldură de Vasile 
Goldiş” [25].Cerinţele social‑democraţilor vizau introducerea votului uni‑
versal, realizarea unei reforme „agrare radicale” şi asigurarea de drepturi 
pentru muncitori. După cinci ore de dezbateri proiectul a primit forma 
definitivă şi a fost împuternicit Vasile Goldiş să îl prezinte spre a fi aprobat 
de Adunarea Naţională.



367Aradul, cetate a Marii Uniri |

Pregătirile Marii Adunări Naţionale de la Alba‑Iulia au fost făcute în cea 
mai mare parte la Arad fapt ce dovedeşte că oraşul de pe Mureş era cel mai 
important centru politic al românilor din Transilvania, locul în care activau 
cei mai importanţi lideri politici. Rolul important al Aradului şi politicie‑
nilor arădeni în realizarea Unirii, a fost recunoscut şi de clasa politică de 
la Bucureşti, în frunte cu regele Ferdinand, care a decis în 5–18 decembrie 
1918 decorarea cu ordinul „Marele cordon al Coroanei României” [26] a 
mai multor lideri din Transilvania printre aceşti se numără episcopul Ioan 
I. Papp şi Vasile Goldiş.

10. Administraţia ungurească a ignorat hotărârile de la Alba-Iulia
După realizarea Unirii la Arad, au existat o serie de conflicte pentru că 

au existat „două tipuri de autorităţi politico‑administrative distincte, aflate 
în raport de incompatibilitate între ele. 

În 29 decembrie 1918 a avut loc la Arad vizita generalului francez 
Henri Berthelot. Asigurarea ordinii şi a liniştii în oraş trebuiau realizate 
de primarul Rezso Locs şi colonelul Dobak. Sosirea generalului francez 
care a transformat manifestările de simpatie ale românilor într‑un conflict 
între români şi maghiari. Generalul a fost aşteptat la gară de primarul Locs 
Rezso şi preşedintele C.N.R din comitatul Arad, Iustin Marşeu. Se mai 
adaugă un important convoi format din românii veniţi din satele arădene 
care l‑au însoţit până la hotelul „Crucea Albă”, cântând cântece patriotice 
şi fluturând steaguri tricolore. La hotel, a avut loc recepţia, timp în care 
mulţimea de români adunată în faţa hotelului a fost atacată de maghiari 
înarmaţi. Apoi, soldaţii unguri din „garda morţii” [27] au atacat sediul gărzi‑
lor române unde au dezarmat gardiştii, apoi s‑au îndreptat spre locuinţa lui 
Şt. Cicio Pop unde au spart geamurile, iar de aici spre Seminarul Teologic, 
unde au produs mari pagube. Teodor Botiş directorul Seminarului Teologic 
a realizat un raport care a fost trimis Episcopiei. Potrivit raportului, o ceată 
de glotaşi maghiari au distrus mai multe documente, au spart cu baionetele 
şi patul puştii uşile de la cancelaria direcţiunii şi locuinţa directorului. 
Glotaşii maghiari au declarat că au venit pentru a „căuta arme şi muniţie” 
[28]. Un martor al evenimentelor Traian Mager apreciază că în 29 decem‑
brie au fost „20 de morţi şi peste 40 de răniţi”. [29] 

Conflictul a luat amploare în 1919 când soldaţii maghiari au percheziţi‑
onat o serie de instituţii pentru a verifica dacă nu deţin arme de la Gărzile 
naţionale române. 
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Violenţele au continuat până în 20 martie 1919 când la conferinţa de 
pace de la Paris a fost trasată graniţa iar guvernul maghiar a fost anunţat 
că „armata română va înainta spre apus”, fapt ce a dus la demiterea guver‑
nului maghiar. În urma celor hotărâte la Paris, Consiliul Dirigent a decis 
numirea lui Iustin Marşeu în 27 martie în funcţia de prefect al judeţului. 
Măsurile luate atât la Paris cât şi la Sibiu nu au putut fi puse în practică 
datorită refuzului autorităţilor maghiare care nu recunoşteau noua graniţă. 
În aceste condiţii comandantul trupelor franceze generalul Gondrecourt 
a cerut instituirea stării de asediu, lucru care a dus la oprirea violenţelor 
pentru că prevedea „pedeapsa cu moartea pentru orice tulburarea a ordi‑
nii publice”. [30] În 17 mai, trupele române intrau în Arad sub comanda 
colonelului Pirici. În cuvântarea sa, colonelul Pirici arată că este trimis a 
asigura ordine şi pacea fără a face diferenţă în funcţie de religie şi naţi‑
onalitate, a contribui la realizarea idealului naţional. A urmat preluarea 
funcţiilor administrative în 5 iunie este numit primul primar roman al 
Aradului avocatul Ioan Robu [31]. 

După instaurarea administraţiei româneşti în oraş autorităţile au luat 
măsuri pentru ca să se poată realiza unificarea administrativă şi fiscală. Un 
rol important i‑a revenit lui Vasile Goldiş care s‑a implicat în reorganizarea 
Partidului Naţional Român din judeţul Arad şi teritoriile care au aparţinut 
vechilor comitate Cenad şi Bichiş şi care, după unire, au revenit României. 
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