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Cadrul geografic

Comuna Zăbrani este aşezată în vestul ţării, 

est e judeţului Arad, la limita cu judeţul Timiş. Ea este situată în 

podişul Lipovei.

Conform împărţirii administrative din 1963, 

formată din localităţile Zăbrani, Chesinţ şi Neudorf.

Teritoriul satului Zăbrani se mărgineşte la sud cu satul Chesint 

la nord-vest cu hotarele comunei Păuliş şi satul Sîmbăteni, la est cu 

hotarul comunei Ghioroc, iar la nord cu satul Aluniş.

Comuna Zăbrani se află la intersecţia şoselelor Arad - Lipova şi 

Timişoara - Lipove, le 20 km de Arad, 55 km de Timişoara şi 14 km de 

Lipova. Prin localitate trece linia de cale ferata Timişoara - 

Fiind situată între aceste trei centre economice, 

piate unul de altul, Zăbrani a rămas doar o comună rurală.

Teritoriul comunei Zăbrani se află aşezat în bazinul rîului 

Mureş, pe terasa a treia a Mureşului, pe o cîrupie subcolinară, pe 

dealurile şi depresiunile acesteia,

Altitudinea medie la Zăbrani este de 131 

217 m în locul numit Pîrneave.

Suprafaţa vetrei ocupă 225 ha, iar cîmpul destinat exploatărilor 

agricole cuprinde 3716 ha.1

Din punct de vedere geologic, această regiune este alcătuită 

din depozite terţiare §i cuaternar©.

Pe teritoriul comunei Zăbrani, solurile zonale brun roşcat de 

pădure şi brun gălbui, se întind pe o suprafagă mai mare, iar solu

rile azonale (lâcovişte, aluvionale, nisipoase) cuprind o spurafaţă 

mei restrînsă. in general solurile sînt fertile, favorabile culturilor 

cerealiere, legumelor şi pomiculturii.

Recurse minerale nu s-eu găsit pînă în prezent.

In partea de sud-

comuna Zăbrani este

Radna.

dezvoltate şi apro-

pe văile unor iniei ape curgătoare.

ier cea maximă dem,
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Zăbraniul est© plasat într-o zonă cu o climă temperată, conti-

nentel-moderstă cu veri relativ călduroase şi ierni nu atît de aspre. 

După cercetările făcute în ultimii 20 de ani, se poate spune că tem

peratura medie anuală este de 10,3°C 

pitaţii este de 577 ml/m^.

Pe raza localităţii curg 2 pîrsie: Valea Mare şi Roşia. Ele 

izvorăsc din dealurile din apropiere. Roşia izvorăşte din deelul 

Chesinţului le 5 Im de Zăbrani, iar Valea Mare din pădurea Cîrtiţa 

la 6 km de comună. Lungimea lor nu depăşeşte 16 km, au văi destul de 

largi, etingînd la Zăbrani 400 m. Debitul lor este mic. Roşia se 

varsă în Valea Mare, ier apoi în Mureş. Punctul lor de unire este 

în partea de nord-vest a terenului în jurul comunei.

bălţile din teritoriul comunei se întind pe o suprafaţă relativ 

mică. In verile secetoase o parte din ele seacă, debitul de apă eres- 

cînd în anotimpurile ploioase.

Flora este în strînsa legătură cu mei mulţi factori fizico-geo

grafici, la care se adaugă factorul uman.

Silvosteoa de aici este de origine antropgenă, ea apare pe locu 

rile fostelor păduri de foioase, tăiate în ultimele secole. Vegetaţie 

comunei, caracteristică zonei de stepă şi silvostepă, este reprezen

tată prin plante lemnoase şi ierboase. Dintre plantele caracteristice 

pe păşunile şi fîneţele naturale cităm plantele lemnoase, formate din 

arbori şi arbuşti ca: părul sălbatic (Pirus comunis), ulmul sălbatic 

(Corylus avellana), plopul negru (Populus nigra), salcia (Salix alba) 

stejarul (Quercus). Pe traseul căilor de comunicaţie se găsesc: dudul 

alb (Morus alba), dudul negru (Morus nigra) şi cele două specii de 

plopi: alb şi negru. Există şi o serie de plante provenite din stepă: 

măcieşul (Roşa canine), porumbarul (Prunus spinoaa).

Vegetaţia ierboasă este reprezentată în cea mai mare parte prin 

graminee ca: golomăţ (Dectylua glomerata), păiuşul (Pestuca sp.)- Prii

iar cantitatea medie de preci-
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locuri cultivate §i pe lingă drumuri ee întîlnasc trifoiul alb 

(Trifoliul repens), trifoiul roşu (Trifolium pratense), pir gros 

(Cynodon dactylon), colilia (£tipa joannis). Printre aceste plante, 

primăvara de timpuriu apar: ghiocelul, tpporaşul §i vioreaua.

Aproape de ape se observă diferite specii de rogoz, stînjenul 

de baltă, piciorul cocoşului, după care urmează trestia, papura şi 

pipirigul.

In apă cresc plante cu frunze plutitoare ca lintiţe, mătasa 

broaştei şi săgeata apei.

Apar şi unele plante dăunătoare culturilor ca pălămida (Cirsi- 

um arvense), pirul (Agropyrum), volbura (convolvulue sp.) şi mohorul 

(Setarea sp.).

Avînd un hotar mare, localnicii pentru a-1 delimita şi a se 

orienta mai uşor, au dat naştere unei toponimii. Raioanele hotarului, 

luate de la nord spre vest, se numesc:

1. "SpitzM - vîrf; arată că terenurile cultivate au spre un capăt o

formă ascuţită.

2. "R6merschanz" - şanţul roman; se numeşte astfel, deoarece se văd 

şi acum urmele şanţului roman care începea în Bihor şi trecea în 

Iugoslavia. Solul are o culoare galben-roşcată.

^.''Dealul viilor" - pînă în 1960 acest deal a fost acoperit cu vii.

4. "Raţetol" - este o denumire care provine din îmbinarea limbii ro

mâne (raţe) şi a dialectului şvăbesc (Toi, Tel = vale)

5. "Moara spartă" - un loc pe care se afla o mosră particulară. Astăzi

se văd numai ruinele.

6."Toz" - teren ce aparţinea întovărăşirii agricole.

(Seit, Seite * parte, lstură) - partea terenului7."Chefîinţer Seit"

agricol care se află în apropierea localităţii Chesinţ.

8«"Cîrtiţa" - în zona respectivă se găseau multe muşuroaie de cîrtiţă 

9."Kerichhouf"(Kirchhof ,Friedhof « cimitir) - bucata de teren aflată



lo*"Satul nou” - case care s-au construit în ultimii 20 de ani §i

care constituie partea cea mai nouă a comunei.

11. ,’Schwerzwald"-Pădure neagră. Denumirea dată de şvabi unei părţi

din terenul comunei, după locurile de unde au emigrat.

12. "Roşie" - solul în această parte ere o culoare roşiatică.

15. "Pîrneava”

14**Geissberg" (Geiss Ziege =capră) - dealul caprelor- 

15-"îverland” (iver,iv/er,uber = peste, mai departe) - o porţiune de 

teren aflată în apropierea satului.

16. "Stoobuckl" (Stoo/n/fCtein = piatră) - ţjeelul pietrei.Terenul 

acesta este pietros.

17. "Grădinărie" - în această parte se află grădina de legume a CAP.

18. "Eujac” - denumire ce provine de la ”Busch-Acker" (pămînt arabil

dintre tufişuri).

termenul românesc cere se referă la o luncă aflată în19.Lunca”

apropierea mureşului; teren agricol.

20. "Woldstick” (Wcld,Wald « pădure) - o bucată de pădure.

21. "Ţiglăris" - mai de mult exista un proprietar care avea în aceast

parte a terenului un cuptor pentru arderea cărămizilor şi ţigle

lor.

22."Guttwill” - termenul nu este clarificat în întregime; ar putea
2 3fi o localitate din părţile de colonizare a şvabilor; după alţii 

prin Gut(t)will se înţelege un loc unde se găsea vînat bun. 

23«,lPlop” - în acest loc se găsea cel mai înalt plop de pe raza comu*

nei.

24•"Sătuţ" - denumire ce provine de la un cătun aflat în această

parte.

25*"Văleie" - denumire ce provine de la^vălău" - un jgheab de lemn 

pentru adăpatul animalelor; se afla în această parte a terenului
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26.MArader Berg" (Berg * deal, munte) - dealurile şi terenul din
jurul lor, care se află spre Arad.

Aceste denumiri reprezintă nume semnificative cere arată dife
rite caracteristici ale cîmpului, simboluri, orientări geografice 

§*a. Ele provin atît din limbile română şi germană, dar şi din 

îmbinarea cuvintelor din cele două limbi.
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ISTORICUL LOCALITĂŢII PIWA LA COLONIZAREA ŞVABILOR

Săpăturile arheologice făcute la Zăbrani au scos la iveală 

urine materiale încă din timpuri străvechi, chiar din paleaoliticul 

mijlociu (100000 * 35000 î.e.n.), unelte de silex şi cuarţ apar- 

ţinînd culturii musteriene. Tot din această perioadă datează desco

peririle din "Dealul Pietrei” unde este atestat cel mai vechi strat 

de locuit, deasupra prundişului de bază al terasei, finnd scoase la 

iveală unelte de cuarţit şi silex de tipul răzuitoarelor şi nucleelo 

Si paleoliticul superior este reprezentat prin descoperirile din 

această zonă şi terasa "Pirneeva” unde e fost identificată o locuire 

§i un centru de exploatare a bolovanilor din silex de variate ori

gini §i culori, aflaţi pe prundişul terasei.

Din mezolitic cercetările dovedesc că comunitţile umane s-au 

dezvoltat în jurul surselor de materii prime (silex şi cuarţit) a 

căror exploatare se intensifică fiind în legătură cu înmulţirea po

pulaţiei şi cu nevoile vînătorii §i pescuitului. Adaptîndu-se la 

condiţiile climei mai blînde, omul mezolitic (homo sapiens recens) 

practica vînătoeree cu arcul, pescuitul în Mureş sau culesul orga

nizat a hranei vegetale* Grupurile de vînători mezolitici colindînd 

zona în urmărirea vinstului au diversificat uneltele şi au perfec

ţionat tehnica vînătorii cu arcul. Alţii trec la îngrijirea unor 

specii de plante productive, în cadrul a ceea ce se numeşte recol

tare.

In neolitic, epoca pietrei şlefuite s-a trecut la perfecţio

narea vechilor procedee de prelucrere© pietrei, osului şi cornului 

cît §i altor roci dure, care prin tehnica şlefuirii au pus la înde- 

mîna omului materia primă aflată în zonă. Avem în vedere toporul de ‘ 

piatră deaooperit în cadrul săpăturilor intreprines la Zăbrani-Pir- 

neave. Tot în această perioadă apar şi se dezvoltă meşteşugurile



casnice - torsul, ţesutul, prelucrarea lemnului §i a pieilor şi mai 

ales olăritul. Olăritul a reprezentat un însemnat progrs pentru 

omul neolitic, progres cerea s-a făcut imediat simtit în viaţa de 

toate zilele, în prepararea hranei, în păstrarea rezervelor de

ca şi în alte nevoi casnice şi de cult. Ceramicahrană şi de apă 

a atins un înalt nivel tehnic.

In perioada de trecere spre epoca metalelor din nou se semnal 

lează urme ale vieţii oamenilor pe teritoriul comunei Zăbreni-r Cera

mica descoperită pe aceste locuri are formă de căldăruşe şi ere 

culoarea gri-neegră fiind alcătuită dintr-o•pastă fină, iar pe 

ee se află incizste linii.

Din epoca fierului s-su găsit unelte cît şi ceramică atît la 

Zăbrani cît şi în localităţile aparţinătoare Chesinţ şi Neudorf, 

cît şi unele aşezări hallstettiene.

Perioada sec.VIII-VII î.e.n. evidenţiază unitetea culturală 

traco-dacică prin cultura Eeserabi. Pe teritoriul comunei s-eu gă

sit urme ale culturii Basarebi la Neudorf.

Către jumătatea mileniului I î.e.n. pe baza întregului proces 

evolutiv realizat în spaţiul caroeto-danubian începe istoria dacilon. 

Dovezi că pe teritoriul localităţii noastre au trăit dacii liberi 

le găsim în urmele materiale scoase le iveală, în special prin 

ceramica gri-cenuşie făcută la roată.

Tot în urma săpăturilor făcute în punctul numit Pîmesva,pe 

promontoriu s-a dat de urmele unei aşezări dacice din secolul I îo 

e.n.-secol.e0n.,§i urme răzleţe de la o aşezare dacică din sec-IV 

e.n0 In legătură cu continuitatea elementului autohton pe 

putem arăta că o dovadă în acest sens îl constituie valurile de 

pămînt ce străbat pe o distanţă de circa 200 ka teritoriul de vest 

al ţării noastre, trecînd în apropierea comunei Zăbrani, prezenţa



lor se observă le locul numit ••Drumul morii" lîngă şoseaue ce duce 

de la Zăbrani la Aluni § cît şi în locul numit ,•Jochwies,, înspre 

hotarul comunei Pâuiiş. Ridicarea lor se consideră că ar data din 

sec*IV-VIII e.n.

Din secolele 7T-X sînt importante descoperierile făcute în 

locurile Pîrneeva şi S&tuţ, aici găsindu-se materiale ceramice de 

culoare neagră, ornamentate cu linii meandrice. Le Satul vechi în 

lunca i/iureşului s-a găsit un materiei ceramic într— o groapă ovală 

şi s-au mai găsit şi resturi de oase de animale. Vasele au formă 

de borcan, căldările au talie mijlocie, ulcioare, străchini cu orna

mentalii de linii incizate în val şi orizontal, alveole, şnur. Pe 

fund se află mărcile de olar. In secolele următoare populaţia a 

avut de Înfruntat cetele de călăreţi unguri conduse de Zuard Boyta 

şi Cadusa, dai s-au lovit de rezistenţa lui Gled. Totuşi aşezările 

omeneşti âe dezvoltă cunoscîndu-ss în această perioadă vetre de foc, 

cuptoare de copt pîine, de ars oale, rîşniţe, unelte agricole şi 

meşteşugăreşti, precum şi un bogat material ceramic. In această 

perioadă la Zăbrani, s-eu descoperit oase de animale şi anume boul 

mic, liiei puţin pretenţios la hrană şi oase de oi şi caore de o 

talie necunoscută în altă parte. Existenţa unui număr destul de mare 

al acestor animale satisfăcea probabil nevoile în creştere permanen

tă ale populaţiei.

Fiind în apropierea iureşului şi a portului Cladova locuitorii 

se putea aproviziona şi cu sarea care era adusă pe Mureş din munţi.

In ducatul lui Ahtum a fost inclusă şi localitatea noastră, 

iar după înfrîngerea se de către unguri, se extinde stăpînirea 

acestor^ şi asupfca Zăuraniului.

A Prima menţiune acriaă a comunein Zăbrani este cea dată între 

anii lo36-lo9o cînd apare cu numele de "Zabran", aparţinînd capite

lului de le Titel. 0 nouă inscripţie, cea din 1394 menţionează că
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"Zabraanul" a fost det în arendă magistrului T6tt5s.

In anul 1463 cu numele de"Hydegfev/” comune apare ca proprieta

te a unei cetăţi.

Matei Gorvin prin "dotaţiunea regească" din 1471 trece 

"Zabraen"-ul în posesiunea familiei G. Orszoy.

0 dată cu transformarea cetăţii Timişoara în raia turcească 

şi Zăbraniul intră sub stăpînirea turcilor. In anul 1561 localitatea

apare sub denumirea de "Hidegkut" (fîntîne rece) ca proprietate e 

unor grofi unguri ca Georg Zag, Kaspar Mâgoksy, Ianos şi Peter Pet5.

Si localitatea noastră cere intra în componenţa principatului 

transilvănean a avut de suferit de pe urma războaielor purtate între 

forţele principatului şi turci, apoi,mai tîrziu dintre turci şi

In urma războiului izbucnit în anul 1716 între Austria şi 

Turcia care se încheie cu victoria Austriei, prin pocea de la Pasearo- 

witz din anul 1718

austrieci.

Banatul a trecut sub dominaţie austriacă, 

te tea noastră fiind §i ea sub dominaţie austriacă 

diat următoare va fi în cea 01 ei mare parte colonizată cu şvabi.

Locsli-

în perioada ime-
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C O LQNIZ Aii EA ŞVABILOR IN BANAT

Colonizarea germanilor în Banat - iniţiată fiind de hebsburgi 

cu scopuri economice §i politice legate de consolidarea dominaţiei 

austriece - s-a desfăşurat în mai multe etape. Prima începe în 1718 

şi 'se extinde pînă la izbucnirea războiului austro-turc din 1736 - 

1739* wîei întîi (1718) au venit îndeosebi meseriaşii! funcţionari, 

lucrători forestieri şi mineri. Din 1722 are loc colonizarea organi

zată a ţăranilor* Alături de germani, care constituiau marea majori

tate 8 noilor sosiţi, au venit de asemenea italieni, francezi şi 

spanioli. Fiind însă puţini şi din cauza faptului că s-au aşezat 

printre ceilalţi colonişti, ei se vor germaniza după cîtevs generaţii 

păetrîndu-şi însă numele de familie originare, in timpul domniei îm

părătesei ivlarie Tereza (1740-1780) eu venit cei mai mulţi colonişti 

germani, anroximetiv 30000, mei ales între 1756-1763. A treia etapă 

are loc în timpul domniei lui Iosif al II-lea, pînă în anul 1737, 

cînd statul habsburgic încetează acordarea sprijinului oficial. In

cele trei etape ale colonizării germenilor în Banat au venit aici
f

aproximativ 60000 de persoanei Deşi proveneau mai ales din părţile 

apusene ale Germeniei şi din Austria, 

generic de "şvabi". Aceşti colonişti au avut 

românească autohtonă, de unguri, sîrbi şi de alte naţionalităţi, o 

contribuţie importantă la dezvoltarea economică şi culturală 

regiunii.

ei au primit cu toţii numele 

alături de populaţia

a

Cu toate că habsturgii au determinat modificări importante în 

structura naţională a populaţiei bănăţene, majoritatea ei a rămas 

românească.

Imediat după începerea colonizării Banatului, în anul 1724 gă

sim şi primii colonişti pe teritoriul actualei localităţi Zăbrsni. 

Comuna a fost colonizată cu aproximativ 50 de familii cu 209 suflete 8̂
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Se spune că primii colonişti s-ar fi aşezat în jurul unei fîntîni,

la o fîntînă cu apă potabilă, de unde provine şi denumirea de 

"Guttenbrunn" (adică "fîntînă cea bună"), dată de către ei părţii 

din comună unde a—au stabilit# In anul 1736 alţi colonişti care 

au venit s-au aşezat mei aproape de Mureş, dînd denumirea de 

"Gutwill" (voinţă bună) acestei părţi.

In anul 1735 vin 17 familii din Pădurea Neagră şi Lothringen. 

In 1762 sosesc din nou peste 20 de familii, iar în 1764 vin peste 

120 de familii care se aşeză în această comună. Noua colonizare se

lărgeşte, coloniştii se aşeză în locurile ridicate unde se găseşte

După aceasta ocupă şi văileastăzi strada principală şi biserica, 

gi pantele dealurilor de lîngă strada principală, formînd partea 

comunei denumită "Neuguttenbrunn" ("Noua fîntînă bună"). In mul 

1735 s-a construit prima biserică, iar în 1741 s-a construit în 

comună prima şcoală. Tar primul învăţător s—s numit Antonius hilco—

leus.

Intre anii 1733-1739 e bîntuit în localitate tifosul şi hole- 

secerat numeroase vieţi omeneşti. Alte epidemii eare
* 4

au secerat numeroase vieţi omeneşti eu fost în 1765 (lo5) isr în 

1766/219J Din cauza marelui număr de morţi care au fost seceraţii 

de epidemiile din primii ani de colonizare, numărul locuitorilor 

a scăzut foarte mult.

După reforma învăţămîntului din 1775 erau în comună 175 de 

copii de vîrstă şcolară. învăţătorul era plătit de comună cu 60 

Metzen (o unitate de măsură) grîu, 8 metri steri lemne de foc şi 

80 gulden.

re, care au

Pînă în anul 1773 comuna a fost condusă de către funcţionari 

împărăteşti şia aparţinea din punct de vedere administrativ centru

lui Lipova. In 1779 s-a introdua adiminstrarea maghiară în comună.
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LOCALITATEA DUPĂ COLONIZARE

Localitatea zăbrani nu e fost afectată de operaţiile militare 

din timpul revoluţiei burghezo-democratice de la 1843* Totuşi a avut

a incendiilor din 1849 |i 

a epidemiilor de tifos şi ciumă. Toate aceste nenorociri su 

pus la grea încercare comuna şi populaţia. După ce efectele acestor 

nenorociri au trecut, prin munca oamenilor nivelul material şi cultu

ral al comunei se ridică. Sînt înfiinţate instituţii bancare, aso

ciaţii meşteşugăreşti etc. Această nouă înflorire se vede şi prin 

impunătoarele clădiri ridicate - farmacia în 1869, biserica catolică

Numeroşi fii ai

comunei au urmat studiile superioare din acele timpuri, ajungînd 

personalităţi de seamă în viaţa culturală şi economică din acea peri

oadă.

de suferit de pe urma secetei din 1854

1866

în 1872, şcoala în 1895 - toate existînd şi astăzi.

Unul dintre animatorii mişcării naţionale a şvabilor §i un 

prieten devotat al poporului român a fost scriitorul şi publicistul 

Adam iv.uller-Guttenbrunn, care a văzut lumina zilei în anul 1852 pe 

aceste meleaguri. In 1859 începe şcoala le Zăbrani, fiind un elev

eminent, după care este trimis, la insistenţele dascălului său, în
»

1862 la Şcoala normală din Timişoara, pe care apoi o întrerupe dato

rită introducerii limbii maghiare. In perioada 1864-1365 îl găsim 

înscris la Gimnaziul piarist din Timişoara, apoi la gimnaziul din 

Sibiu, iar în 1870 pleacă la Viena. Acolo urmează printre altele şi 

cursurile "Hendelsschule" (şcoală comercială), dar avînd preocupări 

pentru studiul limbii şi literaturii germane, scrie primele opere 

dramatice. Tot in această perioadă publică studii critice despre 

teatru, iar în 1881 este angajat ca redactor la "Deutsche Zeitung”. 

In 1891 este numit director al teatrului "Raimund" din Viena. Intre
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timp publicase nuvele şi studii şi ţine mereu legătura cu oamenii

comunei sale natale* El* a înţeles că pentru şvabii din Banat exis

tă o singură cale de a-şi păstra limba şi cultura, iar aceasta con

stă în prietenia cu poporul român, care s-a arătat sub aspect politic 

mult mai capabil de a duce lupta impotriva pericolului pierderii 

dreptului elementar la păstrarea limbii materne. Acesta a fost şi 

mesajul politico-social el romanului "Amurgul idolilor" şi a altor

romane ca”Meşterul Iacob şi fiii săi","Micul şvab’,1 "Clopotele patriei

In anul 1892 Universitatea din”Der grosse Schwabenzug" şi altele.

Viene îi acordă diploma de "Dr.Honoris cause". La 5 ianuarie 1923

se stinge din viaţă. Tot în acest en în periodicul "Patrie" din 

Cluj Lucian Blege îl omagează pe Adam Bttller Guttenbrunn, conside- 

rîndu-1 printre scriitorii "de seamă din Banat, care ca nimeni altul 

ne-a cunoscut rosturile şi ne-e înfăţ^işat în scrierile sale totdee- 

una într-o lumină simpatică, arătînd iubirea noastră de pămînt şi de 

cer, stăruinţa noastră întru obiceiurile vechi însuşirile dîrze ale 

sîngelui nostru, care nu arareori s-eu descărcat în luptele politice 

ale bănaţe anului."

In 1921 a fost pusă o placă comemorativă pe frontispiciul ca

sei sale natale, iar în 1970 se deschide le Zăbrani casa memorială 

"Adam ;iiuller Guttenbrunn'.*

Zăbraniul nu a avut de suferit de pe urma distrugerilor primu

lui război mondial, în efara celor căzuţi pe cîmpul de luptă - fiii 

66tului înrolaţi în armata aus tro-ungară.

Actul de la 1 decembrie 1913 al unirii Transilvaniei cu Româ

nia care a dus la desăvîrşirea statului naţional român, în condi

ţiile dezmembrării imperiului austro-ungar a făcut ca şi Zăbraniul 

să treacă în administraţie de stat a României.

Prin reforma agrară din 1921 fiecare femilie săracă a fost 

împroprietărită cu 2-4 iugăre de pămînt §i loc de casă.



In perioeda dintre cele două războaie mondiale se constată o

înviorare a economiei comunei, ajungîndu-se la un nivel de dezvol

tare etît de ridicat încît eomuna era considerată ca fiind una din

tre cele mai bogateşi frumoase din Eanat.

La izbucnirea celui de al II-lea războix mondial mulţi tineri 

şi' vîrstnici eu fost încorporaţi şi duşi pe front, Unii s-au dus şi 

eltii induşi în eroare de politice şovinistă şi fascistă 

practicată de Hitler. In toată perioada celui de al II-lea război aa 

mondial s-a practicat în această comună pe scară largă politica re- 

naţional-şovinistă de către agenţii hitlerişti 

aproximativ 6G0-700 de persoane să se înroleze în armata germană 

şi roiaană, participînd la războiul contra Uniunii Sovietice. Ee 

frontul de vest au participat aproximativ 25 de persoane.

După revoluţie de eliberare socială şi naţională antifascistă 

şi antiimperialistă din august 1944 comuna a cunoscut o epocă de 

profunde transformări înnoitoare.

Reforma agrară din 1945 a împroprietărit cu cîte 5 ba de pă-

voluntsr,

determinîndeistă,

mînt pe cei care au participat Îs războiul antihitlerist,^văduvele
/

, indiferent de naţionali-şi orfanii de război şi alţi ţărani săraci 

tate, sex sau religie. Le fel au fost împroprietărite cele 400 de 

familii de colonişti români, veniţi aici în 1946 din zonele Săvîrşin

§i Tîrnova.

După Cucerirea întregii puteri politice de către clasa munci

toare în elienţă cu ţărănimea, după naţionalizarea principalelor 

mijloace de producţie din industrie şi trecerea la industrializarea 

socialistă a ţării, problema transformării socialiste a agriculturii 

a devenit o necesitate obiectivă. Răspunzînd acestei imperioase ce

rinţe, istorica plenară a CC* al PCR din 3-5 martie 1949 a elaborat 

linia politică generală în vederea transformării socialiste a agri

culturii şi a întăririi continue a alianţei rauncitoreşti4ţărănesti*
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Rezoluţie plenarei amintite a avut un larg ecou în rîndul ţărănimii

din Zăbrani care în frunte cu comuniştii ,1a numai 2 săptămîni după 

plenară, 20 martie 1949 are loc şedinţa celulei de partid prin care 

se trece la constituirea comitetului de iniţiativă pentru înfiin

ţarea uneia dintre primele cinci cooperative agricole de producţie 

din ţară. La 9 iunie 1949 un număr de 46 de familii de ţărani săraci 

şi mijlocaşi au semnat actul de constituire a CAP-ului "Drum nou"

din Zătrsni.

Tot în această perioadă ie fiinţă şi I.A.S. Zăbrani(1947)«

In 1948 ia fiinţă căminul cultural "Horia, Cloşca şi Crişen", 

în cadrul căreia, din totdeauna s“a desfăşurat o bogată activitate 

cultural-artistică. De esemenea s-au înfiinţat disoenssrul uman, 

şi veterinar, biblioteca comunală, cinematograful şi alte obiecti

ve.

In urma reformei învăţămîntului din 1943 se înfiinţează şcoala 

generală cu secţiile română si germană şi două grădiniţe care 

funcţionează şi în prezent.

Dezvoltarea impetuoasă a comunei se va accelera în deceniile 

următoare. Eforturile cetăţenilor români şi germani înfrăţiţi în mun 

că pentru construirea socialismului, au dus la înflorirea locali

tăţii.



POPULAŢIA COMUNEI

Evaluarea numărului de locuitori ai comunei Zăbrani în dife

rite perioade, este destul de dificilă, deoarece numărul de locui

tori diferă de la un istoric la altul.

Situaţia demografică a comunei Zăbrani pînă la recensămîntul 

din 1910 se poate deduce din izvoarele istorice care conţin indica

ţii în această privinţă.

Prima informaţie eete cea din 1717 cînd ee afirmă că Zăbraniul»
4are 20 ce case locuite. Denumirea acestei a.şez*n este "Hedekuth"• 

Numărul familiilor creste o dată cu venirea coloniştilor germani în 

anul 1724. Astfel, după 42 de ani, adică în 1766 existau în Zăbrani 

în jur* de 700 de familii.

Din cauza bolilor contagioase ca tifos, holeră şi ciumă numă

rul locuitorilor nu a putut să crească prea mult. Tn jurul anilor 

1770-1775 au murit 324 de persoane din cauza unei epidemii de tifos.

In secolul trecut natalitatea era mai mare, numărul locuito

rilor fiind astfel în creştere. Hecensămîntul din 1910 arată că 

populaţia Zăbraniului este de 3110 de persoane, din care 287 erau 

români şi 2823 germani. Acesta este anul în care comuna a atins 

cifra maximă de locuitori.

După 1310 populaţia începe să scadă uşor. Printre cauzele 

acestei 3căderi se poate exiumera: scăderea numărului de nou născuţi 

(pentru a nu fi împărţie averile), victimele primului război mondi

al, peste 100 de boli considerate incurabile, ca de exemplu tuber

culoza.

In urma recensămîntului din 1930 situaţia se prezenta în felul 

următor: populaţia totală era de 2797 de locuitori, 295 români şi 

2482 germani. Datorită schimbărilor petrecute după 1945, demografie 

reflectă acest lucru în structura populaţiei pe naţionalităţi şi
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profesiuni*

in anul 1956 este făcut un nou recensămînt, în urma căruia 

se observă modificările petrecute. Numărul total el locuitorilor 

era de 2762, din care 562 (20%) români şi 2200 (80%) germani.

Modificare© dinamicii populaţiei continuă şi în prezent. Miş

carea populaţiei în anii puterii populare este determinată de unele 

fluctuaţii. Dezvoltarea industriei socialiste în oraşele din apro

piere, Arad, Lipova şi Timişoara, a atras mulţi locuitori.

In anul 1966 numărul locuitorilor era de 2672, din care 1548 

germani, lo86 români şi 38 elte naţionalităţi*

La ultimul recensămînt din 1977 numărul locuitorilor din 

localitatea Zăbrani pe naţionalităţi se prezintă astfel:

1450 români 

1121 germani 

16 maghiari 

4 sîrbi 

4 slovaci 

2 polonezi 

1 bulgar 

1 ceh
- total: 2599 locuitori.^1 ucrainean

Comparînd ultimele trei recensăminte ale populaţiei locali

tăţii Zăbrani observăm o scădere a numărului total de locuitori şi 

în special a populaţiei germane şi creşterea numărului de locuitori 

români.

In prezent se înregistrează scăderi simţitoare e mortelităţii 

în general şi în cedrul acesteia reducerea mortalităţii infantile 

la 0. Pentru anii următori se prevede o creştere simţitoare a 

populaţiei româneşti.
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Obiceiurile care sînt cultivate şi continuate în Zăbroni, în 

mare măsură poartă amprenta elementului german, care, zeci de ani 

în .şir a constituit majoritatea numerică în localitate. Coloniştii 

germani §i-au adus şi obiceiurile soecifice regiunii de baştină.

A trebuit să treacă destul timp pentru cristalizarea unor obiceiuri 

specifice comunei Zâbrani - datorită noilor condiţii de viaţă şi 

datorită convieţuirii cu populaţia autohtonă din această zonă. Une

le obiceiuri, comune, sînt legate de ciclul vieţii: botez,nuntă,în- 

mormintele. Altele sînt legate de sărbătorile religioase cum ar fi 

"Fasching", Rusalii, "Kerweih" ş.e. Acestea şi-au pierdut caracte

rul religios şi sînt sărbătorite ca cele leice, cum ar fi "Metzlsupp" 

(pomana porcului), "Haih" (şezătoarea) etc.

Puţine din aceste obiceiuri s-eu păstrat pînă în zilele nosstre 

- cele moi importante fiind "Faeching" şi "Kerweih" care au §i cea 

mai mare amploare, deoarece participă toţi locuitorii comunei. La 

pierderea unor obiceiuri a contribuit scurgerea timpului, războaiele 

şi perioada nazismului.

Intre obiceiuri şi port există o strînsă legătură. Ţinuta vesti' 

menteră pentru zilele de duminică se deosebea de aceea care se purta 

în zilele cere erau legate de anumite obiceiuri.

Există însă şi un al treilea factor de a petrece - o sărbătoare 

într-un cadru mai res trîns: Oamenii care munceau din greu toată săptă* 

mina, în fiecare duminică organizau petreceri unde, desigur, domnea 

voia bună, cîtecul, dansul. Acestea se ţineau de fiecare dată la o 

altă gazdă, acasă. Aceste petreceri s-au diferenţiat pe măsura ce 

8-a adîncit diferenţa de avere, f.e cunosc'petreceri numai ale ţăra

nilor înstăriţi, petreceri ale meseriaşilor la care participau şi
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ţăranii mijlocaşi. Fiii ţăranilor săraci de exemplu, nu puteau patti-

deoarece era prea costisitor. Cum s-a ajunscipa la "Kerweih" (ruga) 

le aceste deosebiri materiale, care s-au făcut simţite pe parcurs?

Unii emigranţi au avut anumite cunoştinţe în domeniul agricul

turii, în special în viticultură §i pomicultură (îndeosebi în cul

tura prunilor). Condiţiile climaterice şi relieful deluros au favo

rizat §i ele aceste culturi. Toate acestea au făcut ca o parte a 

locuitorilor (cei ce se ocupau cu cultivarea prunilor) eă se specia

lizeze în obţinerea rachiului din prune. Astfel s-a ejuns la canti

tăţi foarte mari de ţuică care era vîndută. Ţuica "Ralci'1 din Zăbrani 

e fost apreciată şi căutată chiar dincolo de graniţă, pînă la Viena. 

Ţăranii producători de ţuică s-au îmbogăţit, permiţîndîi-şi angajarea

- cel puţin în timpul sezonului - unui anumit număr de slugi,MKnecht7 

Alţi ţărani s-au îmbogăţit prin practicarea morăritului. Un alt mij

loc de îmbogăţire l-a consituit căsătoria. Pentru mărirea averii 

băieţii "oogati” din localitate se căsătoreau tot cu fete "bogate"

- deseori fără nici o plăcere (vezi romanul autobiografic al lui 

Adera iy.uller Guttenbrunn "toeşfeferul lacob şi fiii săi") - pentru uni-s

rea averilor.

Unul dintre cele mai interesante obiceiuri laice este "Raidul, 

un fel de şezătoare, în traducere "rînd" ,H§ir'.'

Participau oamenii de pe aceeaşi stradă (şir de case), cei căsătoriţi 

separat de cei necăsătoriţi. Pe o stradă existau meix multe"rînduri" 

de obicei 2-3. La o astfel de întrunire participau familii cam de 

aceeaşi vîrsta. La tinerii necăsătoriţi grupările erau în funcţie 

de vîrsta (fetele trebuiau să fie cu doi ani mai mici decît băieţii) 

şi de partea comunei în care locuiau (ex.strada mare, strada lungă) 

Organizarea ,*Rai"-ului era diferenţiată, în funcţie de anotimp. In- 

cepînd cu data de 1 noiembrie membrii căsătoriţi ai "rîndului" ee 

eduneu în fiecare seară la casa unuia dintre ei. Femeile îşi luau

Era o întrunire.
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lucrul de mînă, bărbaţii stăteau la taifas sau jucau cărţi. De obi

cei adunarea începea în jurul orei 19 şi se termina la ore 22. 

Duminica, această întrunire avea aspectul unei petreceri. Se ser

veau prăjituri şi se densa, cînd nu era post.

Cînd vremea se încălzea §i oamenii erau ocupaţi cu lucrul 

cîmpului, întrunirile rîndului se făceau numai duminica. In aceste 

duminici bătrînii stăteau de vorbă în feţa casei, comentînd tot ce 

s-a petrec\it în sat în ultima săptămînă. In alt loc se adunau băr

baţii mai tineri, între 20-40 de ani şi soţiile lor. Discutau pro

bleme din viaţa sentimentală e satului, cupluri noi formate. Bărbat 

ţii mei comentau evenimentele politice ş.a.m.d. Fetele şi băieţii 

stăteau într-o curte pe bănci. Discutau ei cîntau cîntece la modă.

In prezent aceste întruniri se ţin sîmbătă seara şi duminecă 

după şasa şi uneori seara, la cîte un membru 8l"rînduluiv Tinerii 

necăsătoriţi participă la aceste întruniri în fiecare sîmbătă seara 

şi duminică seară. Discută probleme specifice vîrst-ei, ascultă muzi

că, dansează. Nu se ţine cont de post. Bărbaţii între 30-50 de ©ni 

se întîlnesc sîmbătă seara şi duminică după masă, joacă cărţi, 

biliard seu stau la discuţii. Soţiile lor nu mai participă la aceste 

întîlniri - sau destul de rar - evînd mult de lucru acasă, fiind 

încadrate în cîmpul muncii şi ajungînd mai greu să-şi rezolve trebu

rile gospodăreşti în cursul săptămînii.

Mai multe au fost obiceurile legate de viaţa cotidiană şi 

specificul muncii. Un astfel de obicei este şi "Metzlsunp" (pomana 

porcului). In fiecare an, în lunile noiembrie şi decembrie fiecare

familie tăia porcul. Porcul era tăiat de dimineaţa, pregătirea şi 

prepararea mezelurilor se termina după masă. Vecinii "reuşeau” »ă 

"fure" o bucăţică din porc (coadă, ureche, şuncă etc.) După ce 

lucru| se termina, spre seară, se aducea înapoi bucata furată. De
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obicei participau vecinii. Iniţial doi erau îmbrăcaţi în jandarmi, 

între ei aducînd "hoţul*1. Unul din grup avea armonică. Gazda - în 

semn de mulţumire şi satisfacţie că şi-a orirait carnea înapoi - ere 

obligetă să-i servească cu mîncare şi băutură* Era un prilej de 

distracţie. In mare parte acest obicei s-a pierdut.

In perioada de la 1 ianuarie şi pînă la sfîrşitul lunii 

februarie petrecerile se ţineau lanţ. După ce ceasul batea orele 

ultimului an, la cămin ee ciocneau paharele. Pe la ora 3 dimineaţa 

se pleca cu urările de la cămin la casele naşilor, rudelor şi cunoş

tinţelor mai apropiate. Si membrii "Rai-”ului mergeau cu "sorcova". 

De la fiecare se adunau cîmaţi, murături, cartofi §i băutură. Se 

pregătea totul într-o casă, după amiază, iar seara se întîlneau 

toţi membrii Grindului'’ le "Werschtesse" (mîncatul cîrnaţului). Re 

ospătau, cîntau şi dansau. Dacă rămînea ceva, ee întîlneau şi în sea

ra următoare. Se menţine şi azi acest obicei cu deosebirea că ali

mentele nu mai sînt adunate în timpul urărilor ci fiecare ire mbru el 

"rîndului" aduce alimentele respective la cel în a cărui casă se 

ţine petrecerea.

După 1 ianuarie, în fiecare aîmbătă era hal. Aceste baluri 

erau organizate de agricultori, meseriaşi, membrii echipei artisti

ce, pompieri etc. Se ţineau lanţ pînă în februarie la "Fasching" 

care era o altă sărbătoare mare. Balurile, care se organizeu între 

orele 20 şi 24, aveau o ordine bine stabilită care nu putea fi schim- 

Aceeeta era următoarea: în prima sîmbătă avea ioc "Jugendball" 

(balul tineretului); le 7 zile după acesta era organizat *Bauern- 

ballH (balul ţăranilor) - se expuneau legume, frunte, cereale; 7 

zile mai tîrziu avea loc "Feuerwehrball" (balul pompierilor) - cu 

paradă §i raportul comandantului formaţiei care era înfiinţată în 

1879; urma "Kandwerkerball" (balul meseriaşilor) şi în final balul 

formaţiei artistice, "Singvereinsball" precedat de un spectacol.

ba tă.
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Astăzi se tine numai balul pompierilor.

Faschingul este una dintre cele mei mari sărbători. Este vor- 

de lăsarea postului pentru sărbătorile de primăvară. Această 

sărbătoare este legată şi de un obicei - acela al mascării - care 

nu se prea întîlneşte în alte zone etnografice. Acest obicei a fost 

adus o dată cu colonizarea. Are loc în luna februarie şi tine 5 zi- 

MFaeching-nul începe dumineca după mesă* Se adună toţi copiii 

între 3 - 15 ani, la căminul cultural, îmbrăcaţi cu haine noi. Ei 

dansează, iar părinţii, bunicii şi rudele îi privesc. Seara urma dan 

sul pentru tineretul care participa la ^FaschingM. Acu^ cîteva seco- 

fetele erau îmbrăcate în costum naţional. Participanţii cînt 

îmbrăcaţi astăzi in ţinută de sărbătoare. Din rînbul băieţilor de 

19 ani se alegeau doi, care aveau onoarea să păşească în fruntea 

celorlalţi. Aveau §i un dans special pentru ei şi perechile lor. Dar

baxi

le.

le

sceştie aveau §i meix multe cheltuieli ca plata muzicii, găzduirea 

muzicanţilor {respectiv 2-3 mese care trebuiau oferite acestora).

Marti era ultima zi deLuni seara de asemenea avea loc un bel.

"Fasching”. După masă, se organiza o paradă la care participau oa

meni mascaţi. Convoiul se aduna în faţa călinului cultural şi se 

plimbe pe străzile principale ele satului, revenind la cămih. In 

fruntea convoiului mergea o căruţă frumos împodobită, în care aveau 

loc membrii fanfarei. Apoi urma o căruţă în care stăteau recruţii. 

Aceştia purtau o pălărie anume podobită, deosebindu-se ele restul ti

neretului . După această căruţă urmau cei mascaţi. Aceştia erau în 

căruţe sau pe cai. Astăzi se defilează la fel, doar măştile s-eu 

schimbat. Astăzi defileeză rachete, căruţe cu cowtoy, eutomobilişti

etc. In timpul trecerii pe străzi, rudele recruţilor oferă vin fiert 

cu zahăr şi scorţişoară, numit "Glieh-Y/oi" (vin fiert). Convoiul se 

opreşte de 2-3 ori - în funcţie de rude |i cunoscuţi ce stau pe stră

in urmă cu cîţivadeatresneetivă, - şi gustă din vinul fierbinte.
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ani, acestui obicei s-a adăugat înoă un element §i anume eoctuma- 

de marţi seară ("Fasching-pienschtsg")• Costumaţii sosesc în 

grupuri Îs căminul cultural unde se desfăşoară balul, Fiecare .grup 

intră în sală în ritm de marş, prezintă un program special pregătit. 

Urmează un dans numai pentru membrii grupului care se numeşte 

"Extratanz”. De obicei aceste grupuri de costumaţi sînt formaţi de a 

membrii unui "rîndH.
După aceasta sărbătoare urmează postul. In timpul postului nu 

se mai organizau distracţii.
Urmează sărbătoarea "pomului de mai”numită "Maiepaam”. ne 

pare că a fost o sărbătoare în cinstea primăverii.
pierdut: In seara zilei de 30 aprilie, băieţii plecau în pădure şi 

aduceau pomi/crengi tineri pe care îi instalau în fiecare colţ de 

stradă, în faţa căminului cultural, în faţa casei primarului şi în 

faţa casei fetelor cărora băieţii le făceau curte, 

sa în jurul pomului pus tn faţa căminului cultural. T-omii ceilalţi 

- şi cel din faţa călinului - rămîneau astfel aşezaţi pînb la sfîr- 

şitul lunii mai.
Alt obicei care s-a menţinut pînă în zilele noastre este 

ecela de la "Rusalii”. In dumineca de la rusalii toţi băieţii din 

est, începînd cu cei din clasa a V-a, umblau cu căruţele prin sat. 

Fiecare grup de tineri svea în frunte o căruţă cu muzică, apoi ve
nea o caăruţă în care era dus "leneşul rus&liilor”=,,Pfing3t.limm9l”. 

S-ar putea ca acest personaj să reprezinte un om care luora mai 
puţin (sau de loc) in timpul muncilor de primăvară.- Căruţele erau 

împodobite cu crengi şi flori - simboluri ale vieţii. Această plim

bare începea cît mai de dimineaţa - în zilele noastre mai tîrziu, 

adică nu mai în jurul orei 5 - şi ţinea pînă în jurul orei 10. După 

ce se termina plimbarea - erau puse crengi §i la ceaele fetelor 

acestor recruţi, în locurile unde ae ajungea mai greu - tot setul

rea

Acest obicei s-a

De 1 mai se dan-
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ee aduna la cămin. In sală "leneşul recruţilor” se ascundea. El era 

căutat de partenerul bău cu un fel de felonar în mînă. Aceestă cău

tare era prilej} de căutare zgomotoasă, deoarece leneşul era căutat 

in locurile cele mai neaşteptate. După ce era "găsit"* leneşul de 

urca pe o scară în mijlocul sălii, ţinînd în mînă o coroană. Spunea 

o poezie din care rezulta felul în cere fusese găsit de partenerul 

său. Al acestui leneş îi aparţinea şi primul dans.

După rusalii nu mai era dans, pînă după trecerea secerişului.

După 15 august (o sărbătoare religioasă) în fiecare duminică 

seară era joc pentru tineret între orele 2C şi 24, pînă la 25 noiem

brie. La această zi era ultimul prilej de a dădea înainte de crăciun 

■^n timpul dansului de striga "DameW&hl" - atunci băieţii luau la 

dans femei necăsătorite, iar fetele bărbaţi căsătoriţi.

Obiceiul care s“a păstrat cel mei bine este "Kerweih"-ul, ca

re e“a srbătorit în prime duminică după 14 septembrie (înălţarea 

crucii), in prezent, aistanţîndu-sc din ce în ce mai mult de origi

narul sene religios, se serbează la sf.îrşitul lunii august, deoarece 

cursurile şcolare încep la 15 septembrie si mulţi tineri din locali

tate pleacă la şcoli în oraşele apropiate şi îndepărtate. Sărbătoa-

"KerweihM-ulrea se continuă şi în duminica următoare (Nohkervreih).

(cuvintul provine de la lit."Kirchweihe'^sfinţires bisericii) ini

ţial era o serbare religioasa. Părbătorindu-se această zi după înche* 

ieree recoltei, caracterul religios s-a pierdut din ce în ce mai mul:

iar serbarea propriu-zieă avînd practic un caracter pronunţat laic. 

Sărbătoarea începe eîmbătă seara. Din cadrul participanţilor la 

••Kery/eih1' se aleg doi băieţi: primul dansator numit "Vortanser" şi 

al doilea dansator, numit "NohtEnzer". Aceştia au cea mai mare chel

tuială, plătesc §i muzica şi trebuiau să plătească toate celelalte 

apese. De asemenea aveau de servit masa şi muzicanţilor. (In zilei* 

noastre muzicanţii, de obicei din afara localităţii, sprvesc maea
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la toţi participanţii "Kerweih"-ului, fiind împărţiţi de organiza

tori.) Cu cît cheltuielile sînt mai mari, cu atît gi onoarea de a 

conduce "Kerweih"-ul este mei mere. Dar din cauza cheltuielilor în 

zilele noastre din ce în oe mai greu se găsesc perechile care să 

conducă această sărbătoare.

Sîmbăiăt seara, perechile de tineri pornesc do la cara 

dansează primul“ (Vortgnzer) cu făclii în mîini spre cămin. 

Alaiul eeopreşte în faţa consiliului popular gi o fată (din aceste 

prime perechi) invită autorităţile să participe la petrecere. Apoi 

eate invitat şi preotul. Tinerii merg în coloane de cîte patru pe

rechi (exeptînd pa-iniele două perechi ) spre căram. Alunei ncolo,

dinainte pregătită ci agată o 

Cpunc o urare de bun venit oaspeţi-

"ceiui

care

"Vortănzerui" se urcă pe o scară 

coroniţă la streapina căminului, 

lor, invită pe toţi la dans. Acest dens durează pînă la or°le 24.

Duminică dimineaţa perechile se adună din nou la *'vort8nzer’!-ul unde 

sînt serviţi cu băutură şi prăjituri. Alaiul pleacă la bis 

După terminarea slujbei, fetele iDerg acasă să «e pregătească pentru 

iar băieţii colindă prin sat. Ţin în mîini cîte o sticlă cu 

vin. In jurul gîtului sticlei sî&t puse pe o sfoară bilete de tom

bolă. Intrînd în casele prietenilor, cunoscuţilor mai apropiaţi, 

cărora Ie dau să pi guste din vipi, lc "dau” se asemenea si cît.eve 

bilete de tombolă. Aceste bilete nu eu preţ fix, băieţii primind o 

sumă|pe fiecare din cei vizitaţi o dau. Cu aceste bilete co poete

ieă.O V

uiasă

cîştiga o pălărie c,i o maramă. După mesă oerechile se deplasează la

numită "Vortenzerin". Aici tineriicasa "celei care dansează prima", 

eînt serviţi cu prăjitură şi vin. .ba ora 15, perechile, aranjate în 

cîte patru în rînd, pleacă spre cămin. In rîndul din faţă 

ee află cele 2 perechi: "Vortanzer’' §i‘'NohtanzerV Perechile sînt 

însoţită de fanfară care cîntă marşuri. Ajunşi la cămin începe dan

sul. Primul aparţine celor două perechi conducătoare. Dansul ţine

coloană



pînă la ora 19. De la această oră pînă la orele 23 este dana pentru

cei căsătoriţi. Perechile de tineri pleacă la cină. Băieţii sînt 

invitaţi să cineze la fetele, care le 8Înt pereche.Petele îi ser

vesc singure, părinţii fiind plecaţi la cămin la dans, după ce 

termină pregătirea mîncării. După terminarea cinei, tinerii se 

adună intr-o casă şi aşteaptă orele 23, cînd intră din nou in sală 

pe muzici de marş. Urmează dens pînă dimineaţa.

Duminica următoare se procedează la fel, după masa de prînz 

alaiul pleacă de la a doua dansatoare “Nohtanzerin11 • Această a doua 

parte a întregii serbări se numeşte "Nohkervjei" •

Evenimentele principale din viaţa omului - naşterea, botezul, 

cununia şi înmormîntarea au generat obiceiuri care s-au transmis 

de-e lungul anilor*

Ia timpul sarcinii, femeia trebuie să fie precaută: să aibă 

griji să nu se lovească, să nu fie lovită, să nu se stropească cu 

ceva fierbinte* Dacă totuşi nu reuşea să de ferească de acestea şi 

deci i se întîmpla să fie lovită sau să se stropească, nu era voie 

să atingi cu mina locul accidentat, deoarece - se susţinea - copilul 

se va naşte cu pete.

Decă o fată necăsătorită rămînea gravidă, trebuia să stea 

duminica în faţa uşii bisericii, pentru a fi văzută de întreg setul, 

care în felul acesta dezaproba fapta fetei. Dacă tatăl era cunoscut, 

băieţii îl pedepseau aruncîndu-1 îmbrăcat într-o albie cu apă rece. 

De asemenea acesta nu mai avea voie să meargă cu tinerii necăsăto

riţi.

Naşterea era aşteptată cu nerăbdare de toţi membrii familiei, 

în specils la primul copil. La primele dureri de naştere ale femeii 

era chemată de urgenţă moaşa. Moaşa este o persoană instruită în 

acest scop.(De la începutul sec.al XX-lea trebuia să aibă diplomă 

de moaşă.) Decă naşterea întîrzia, se presupunea că noul născut va



fi băiat. După negtere lăuza gi noul născut erau îngrijiţi de moaşă 

în primele 8 zile. Prima ieşire din cameră a lăuzei era aceea la 

biserică ca să aibă noroc copilul. Acolo trebuia să aştepte ca cine

va să o stropească cu apă sfinţită, deoarece ea nu svea voie să-şi 

înmoaie mîinile în apa sfinţită.

îmbăierea copilului se făcea cu multă grijă. Pe fundul albiei 

se punea un scutec curat, pentru ca noul născut să nu se atingă de 

albie. Albia în cere se îmbăia copilul nu se folosea în alte scopuri 

Pentru ca lăuza 6ă aibă Ispte trebuia să mănînce ceapă şi să consu

me multe lichide. Alăptatul copilului dura un an dacă mama avea Isd-

te.

Botezul, un alt eveniment important în viaţa omului, a cunos

cut modificări în ceea ce priveşte timpul la care se boteza copilul, 

precum şi în privinţa ritualului.

Astfel încă la începutul sec.al XX-lee copilul ere botezat a 

doua zi după naştere, apoi s-a botezat la 8 zile. Iar acum copiii 

sînt botezaţi cam la 6-8 săptămîni. După botezul la biserică, urma 

în cesa putinţilor o masă la care participau, pe lîngă părinţi, 

naşii şi rudele. Este o tradiţie ca în ziua botezului 6ă răsune noc- 

nituri. Acestea sînt organizate de obicei de membrii "rîndului" din 

care fac parte părinţii. Cei care pocnesc sînt recompensaţi cu bău

tură. Naşii aduc cadorui; pentru băieţi de regulă un set de tacîmuri 

iar pentru fete cercei de aur.

Cătătoria. Fetele ee căsătoreau foarte tinere, le 16 ani şi 

chiar înainte, dacă medicul aproba căsătoria, 

căsători după 18 ani. Despre căsătorie se discută în familia băia

tului cu mult timp înainte. Alegerea soţiei era în funcţie de averea 

ei. După ce ee cădea de acord asupra fetei alese erau trimise în 

peţit femeile mai in vîrstă: vecine, mătuşi. Dacă părinţii fetei 

ee arătau de acord, peţitoarea anunţa familia băiatului, urmînd ca

Băieţii se puteau
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băiatul eă meargă personal să ceară mina fetei. Numai după această 

procedură băiatul avea voie să însoţească fata singură pe stradă, 

înainte nu se făcea logodnă. In prezent tinerii se logodesc. După 

ce băiatul cerea mîna fetei, părinţii săi veneau în vizită la fată 

pentru a se înţelege cu părinţii ei în privinţa zestrei şi a deta

liilor nunţii.

pămînt se făcea înainte de nunta un contract. Acesta se încheia la 

"cartea funduală" prin care aceste preu trecute pe numele fetei sau 

al băiatului respectiv.

Vara nu se prea făceau nunţi. Cele mai. multe nunţi se făceau 

toamna şi între crăciun şi "Fesching (sfîrşit de februarie). înainte 

de cununie cu trei săptămîni, căsătoria tinerilor era anunţată în 

biserică şi astfel adusă la cunoştinţe locuitorilor natul.ui. Nun

ţile se făceau marţea şi joia, de obicei. Dacă erau mai multe nunţi 

se făceau şi sîmbăta. După război zilele în care s-au programat nun

ţile au devenit sîmbăta şi dumineca« Invitaţiile la nuntă se fac îna

inte cu 2 eăptămîni. Familiile erau invitate de naşi care ţineau în 

mînă un rozmarin, iar tinerii necăsătoriţi erau invitaţi de mire 

şi mireasă. Astăzi invitaţiile la nuntă cînt făcute de miri - centru 

invitaţii din comună iar pentru cei "externi" se foloseşte corespon

denţa. Numărul invitaţiilor* depindea de posibilităţile materiale ale 

celor două familii. Unele nunţi aveau chiar 300-400 de invitaţi. La 

aceste nunţi, după ce era aranjată sala pentru a dcue zi, tineretul 

se urca în căruţe şi pornea prin sat. In crime căruţă se afle muzica, 

în © doua erau mirii, iar în celelalte perechile ce urmau că se căsă

torească, în ordine cronologică. Ei erau însoţiţi şi de mascaţi.

Nunta începea a doua zi la ora 10. Cununie civilă avea loc în 

aceeaşi zi le ora 8 dimineaţa cînd cel doi tineri se duceau la primă

rie însoţiţi de doi martori. După căsătoria vivilă mirele §i tdrease 

se duceau le casa părinţilor pentru a se pregăti de nuntă. Pînă acum

Cînd băiatul sau fata primeau ca zestre casă sau
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cîteva decenii mirii purtau o costumaţie anume, derivată de la portul

popular de sărbătoare*

Invitaţii ae adunau la cămin. Alaiul împreună cu mirele se 

îndrepta spre casa miresei. De acolo împreună cu mireasa mergeau la 

biserică. Erau însoţiţi de fanfara care cînta marşul. Ordinea alaiu

lui 'de nuntă era precisă. In faţă mergeau copiii. Urma apoi mirele 

la braţ cu cei doi năşişi în continuare bărbaţii. Apoivenea mireasa 

cu cele două naşe, urmate de femei. In prezent ordinea alaiului s-a 

schimbat: în faţăx merg un grup de copii. Copiii formează şi ei pe

rechi. Urmează mireasa cu un cavaler (frate, iudă apropiată) şi după 

aceea vine mirele cu dominşoara de onoare numită "sora miresei" (soră 

sau ruda apropiată). Urmează naşii, părinţii şi ceilalţi invitaţi, 

perechi* De la cununie mirii vin împreună. După oficierea slujbei, 

toţi invitaţii pleacă spre cămin unde se ţine nunta. In curtea căminu

lui mirii sînt felicitaţi. D&ruxuile pentru miri sînt trimise de 

către invitaţi în eăptămîna dinaintea nunţii. După urări urma dansul 

mirilor. Dansa mirele cu mireasa, apei mirele lua naşa, iar naşul 

mireasa - făceau cîţiva paşi. In continuare astfel erau imitaţi pă

rinţii şi rudele mai apropiate la dens. Ora mesei s-a schimbat faţă 

de cele enumerate pînă acum care au rămas neschimbate. Aşadar masa 

se aervea înainte la ora 14, acum se serveşte la ora 20. După masă

urmează dans. La ora 1 se pune din nou masa, urmează dane. spre dimi

neaţă se servea cafea. Pînă în urmă cu 40 de ani, dimineaţa, după ce 

ee termina nunta, mirii împreună cu nuntaşii care eu mai rămas la 

nuntă şi muzica mai mergeau prin eîtrăzile principale.

Nunta de argint, /silwemw Hochzich/ eete sărbătorită după 25 

de ani de căsătorie.

§i membrii "rînduluiv
Se servea o masă şi âe dansa. Participau rudele

/
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wCUPAÎII

Ocupaţiile locuitorilor din comuna Zăbrani sînt legate de 

condiţiile naturale* Ocupaţia principali a constituit-o agricultura. 

Solul a favorizat cultivarea cerealelor, legumelor, plantelor fura

jere §i industriale* Dealurile existente în apropiere au permis 

dezvoltarea pomiculturii şi creşterii animalelor. Priceperea oameni

lor contribuind la dezvoltarea meşteşugurilor*

Cultivarea pămîntului a constituit ocupaţia de bazş a locuito

rilor din comună. Agricultorii din Zăbreni au ţinut pas cu ultimele 

noutăţi în tehnica agricolă, prelucrînd solul cu maşinile şi unel

tele modernizate. Pentru cultivare pămîntul era pregătit special.

se împrăştia gunoi de grajd înainte de arat, 

se practicau asolamentele, semanîndu-se atît culturi de toamnă cît ş 

de primăvară. Uneltele folosite erau plugul, grapa, mai tîrziu 

tractorul, semănătoarea mecanică, secerătoarea . fîs animale de 

lucru de obicei se foloseau caii. După primul război mondial se 

introduc plugurile cu 2-3 brăzdore. In mod obişnuit 2/3 din păraînt 

ţăranul îl semăna cugrîu, iar restul semăna cu alte culturi cat 

porumb, orz, ovăz, secară etc*

le înainte sau după 20 octombrie. Semănatul se executa numai cu 

aămînţă aleasă din anul trecut. înainte de semănat grîul era cu

răţat de neghină şi de alte impurităţi, cu maşina. Pînă la 1925 se 

semăna cu mîna, iar după cu semănătoarea, la început trasă de cai, 

apoi mecanică. Primăvara gtlul era curăţat de spini şi oălămidă cu 

sapa mică. Seceratul era la începutul lunii iulie - la început cu 

secera şi coasa, apoi cu secerătoarea. Pînă la 1915 treieratul se 

făcea cu caii, iar după aceea cu batoza. Atît paiele cît şi pleava 

se foloseau în gospodărie pentru animale*

Se ara de daouă ori

Grîul se semăna toamna cu zece zi-
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O altă cultură importantă care se semăna în jurul datei de

20 aprilie a fost porumbul. Pînă la primul război mondial semănatul

porumbului se făcea cu sapa apoi cu semănătoarea. Prăşitul porumbu

lui se făcea de 2-3 ori cu prăşitoarea numită "Haekpflug" între 

rînduri gi cu sapa pe rînd. Alături de porumb erau semănate fasolea 

şi dovleacul. Toamna culesul se făcea manual, porumbul era transpor

tat şi aşezat în cotărci numite "Kukruskarb". 

secera, făcuţi snopi, aduşi acasă şi aşezaţi în puni.

Pe lîngă cereale se mai cultivau sfecla de zahăr, tutunul,

Tuleii erau tăiaţi cu

cînepa.

Grădinăritul se practica în grădinile caselor 

rile de vie gi pe loturi special amenajate în afare vetrei satului. 

Se cultivau roşii, ardei, 

ie, alături de pîine, alimentul de bază.

Viticultura şi în special pomicultura a constituit o îndelet
nicire de bază a locuitorilor comunei.

Mrote Krieche" 

tate a unor locuitori,

erau în cea mai mare parte comercializate.

Cîteva date referitoare la recolte anului 1936: Recolte de 

grîu - 25506 qj porumb - 223o2 q. Cantitatea de ţuică - 2538 hl; 

cantitatea de vin - 415o hl.

nrintre rîndu-

varză şi în special cartofi care constitu

ie cultivau prune roşii numite 

. In Zăbrani existau 3 cazane de fiert ţuică, proprie- 

iar cantităţile de ţuică obţinute (ţuica=Raki)

0 altă îndeletnicire de bază a locuitorilor era creşterea ani

malelor. Pentru creşterea animalelor din terenul agricol al 

1000 de iugăre erau păşuni şi fîneţe.
comunei

S-au crescut cai, vaci,corci 
şi păsări. Calul era principalul animal de tracţiune cît şi pentru

munca cîmpului. Ţăranii înstăriţi avea cîte 12-16 cai,

4*6, iar cei săraci 2-3* Pentru nevoile de lapte şi celelalte produse 

lactate ţăranii creşteau 2-4 vaci. Creşterea porcilor era o importantă 

sursă de venituri.

cei mijlocaşi



Situaţia animalelor în 1936 era următoarea: 22 armăsari, 694

cai dintre care 338 iepe de rasă, 92 mînzi; 21 tauri, 20 boi, 682 

veci, 300 viţei şi 2177 porci.

Apicultura, vînâtoaree şi pescuitul s-au practicat pe o scară

mai redusă.

încă din cele mei vechi timpuri meşteşugurile au constituit 

o îndeletnicire de bază s locuitorilor. La început totul se confec

ţiona în gospodărie, iar cu timpul se ajunge la o specializare pe 

ramuri. Dacă la începutul colonizării, cei veniţi erau în majorita

te ţărani, printre următoarele grupuri care.vor veni se află un numă 

însemnat de meşteşugari. Prin sec.al XlX-lea numărul acesteia era 

destul de mare, ei fiind aşezaţi do regulă pe aceeaşi stradă, aveau 

atelierele lor proprii. Tot în sec. al XlX-lea se înfiinţează şi 

primele organizaţii orofesionsle. ^orme de organizare a constituit-o 

bresle numita "Zunft". Fiecare breslă îşi avea statutul ei. In bres- 

lă intrau meşterii localnici şi din localităţile apropiate «a Neu- 

dorf* Altringen, :<emetea. Prima breslă în comuna Zăbrani a fost 

înfiinţată în 1843, es avea două ramuri? grea şi uşoară. La consti

tuirea ei au fost înscrişi 6o de meşteri. 30 în ramura grea, 30 în 

cea uşoară. La intrarea în breslă meşterii din localitate au plătit 

35 de fl. iar din filiale 20 fl. Breslă dădea meşterilor împrumuturi 

băneşti. In breslă intrau acei care pe lîngă meseria învăţată au 

făcut şi călătorii în străinătate. In 1872 se acordă libertatea 

meşteşugurilor. Un an mai tîrziu, adică îa 1873 breslă se desfiin

ţează. In 1885 în locul breslei desfiinţate se înfiinţează "Asocia

ţia meşteşugarilor - o nouă formă de organizare a meşteşugarilor din 

comună. Taxa de intrare era de 5 fl.In fruntea ei era un preşedinte, 

care din 19o6 era ale* pe 3 ani. Această organizaţie finanţa şi o 

şcoală de ucenici care Ae desfiinţează în anul 1914, din cauza numă

rului prea mic de ucenici.Fiecare ucenic după terminarea anilor de
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ucenicie devenea calfă. Calfa făcea o călătorie pe jod în interesul

îmbogăţirii cunoştinţelor. PI primea un ••Carnet de călătorie'* cu 

detfc plecării pusă de către meşter, iar la cei cere lucra trebuia 

să oiţă In carnet trecute de către meşterul respectiv, aprecieri 

privind munca depusă. Dacă calfa nu se întorcea în timp de 2-3 ani 

din călătorie, meşterul nu mai avea nici o obligaţie. Dacă se întor

cea înapoi în termen putea să-şi deschidă un atelier dună obţinerea 

carnetului de meşter. Pînă în urmă cu 50 de ani a-a menţinut acest 

obicei.

humărul meşteşugarilor cît oi al meseriilor în care erau spe

cializaţi era mare, în comună produclndu-se tot necesarul existînd 

ţesute/i, fierari, dogari, lemnari, pălărieri, brutari 

etc. Priceperea lor era vestit?! şi în satele din jur, mărfurile 

produse de ei fiind foarte căutate. In comuna Zăbreni a fost dezvol

tat ;i iao rări tul, primele mori fiind construite pe malul iureşului 

iui .nai tîrziu epar morile mecanice. Tn 1936 existau 3 mori mecanice, 

proprietate unor cetăţeni din comună.

• 'iscare femeie în cadrul gospodăriei sale, p^lucra lina si 

cir*ect, cupă procedeele folosite şi de generaţiile anterioare.

gri cultul a, ci eş terea animalelor şi meşteşugurile expuse mai 

sus sînt caracteristice gospodăriei ţărăneşti pînă la înfiinţarea 

unităţilor socialiste de stat. Pentru perioada următoare agricultura 

socialistă se desfăşoară în cadrul C.A#P. "Drum Nou” şi In cadrul 

fermelor I/.f •

cofetari

I a 24 iulie 1949 C.C.el P*C«B# aprobă să se inaugureze C.A#'". 

••Drum Nou*# din Znbrani ,constituindu-se primul consiliu de conducere.

Cele 46 de familii care au semnat actul de constituire la 

9 iunie 1949 au adus 2o7,5o ha §i următorul inventar agricol t 

26 cai,4 boi, 1 vacă,25 căruţe,27 pluguri,24 graoe,29 prăşitoere 

13 eeaănători. Prin comasarea pămînturilor §i a uneltelor de muncă
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prin lichidarea fărâmiţării terenurilor e-a creat posibilitatea

folosirii raţionale a pămîntului. începutul nu a fost uşor,deoarece 

ţăranii individuali,deveniţi cooperatori,nu aveau experienţa condu

cerii unei unităţi socialistefa organizării muncii pe baza discipli

nei socialiste,a folosirii metodelor agrotehnice înaintate.

muncind cu hărnicie pe baze noi,socialiste şi ajutaţi de I.A.5® 

prin împrumuturile de seminţe,maşini şi îndrumări tehnice,cooperato- 

rii su obţinut cu toate greutăţile începutului,încă din primul en 

rezultate importante care au dovedit superioritatea acestei forme 

de organizare. Planul de producţie a fost îndenlinit obtinîndu-ee 

recolte bogate,după cum urmează:

Cec torul individualC.A.P.

7oo
Ho o

numai sămlnţa 

aproape nimic

lucru ce a constituit un important stimulent în munca viitoare a 

cooperatorilor*

icezulţaţele superioare obţinute deja îr. crierul an de activitate 

au asigurat coopeieterilor venituri mult mai mari în compa

raţie cu cele ale ţăranilor necooperativizaţi* Cpre ilustrare prezen

tăm următoarea situaţie;

Orîu
Porumb
Cartofi
Ceapă

în kg/h a 17oo
11 15oo

' 55oo
” 7 )oo

a C • A or.

Braţe Pentru zile Grîu Porumb Cartofi Floarea Vin Avans 5o#
leisoarelui lt*demuncă muncă

efectuate
kg. kg. kg.

2792 16oo 1751 255 162 18*472

menţionăm că acestea sînt venituri netefC*A*P* ei-a achitat în 

prealabil obligaţiile faţă de stat,SoM*A*,asigurarea fondului de 2% 

pentru ajutoare,cazuri de boală etc*,rezerva pentru secetă şi neee-

5552
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earul pentru îneămînţări.

Veniturile ţăranilor individuali sînt mult mai mici ca ale eooper* 

tprilor.In acest eens ne referim la următoarea situaţie:

Rămas după oredarea cotei 
şi rezerve de însămîn+ere

Venit

Grîu Porumb Cartofi Crîu Porumb Cartofi
kg kg

Nr-.ha. Braţe Inventar 
■ viu kg kgkg

2 boi 315 35o

Rezultatele obţinute de O.A.P.Încă în primul an de activitate au 

exercitat o importantă influienţă asupra ţăranilor individuali.

In acest sena este semnificativ faptul că numei după un an de 

activitate,numărul familiilor de coperatori e ajuns la I87*crescînd 

conţinu in anii următori.

1727 8oo 3oo25

In anul 1962-anul încheierii coonerativizării totale e agricultu

rii în ţâre noastră,CoA.P#"Drum Kou"Zătrani avea realizări deosebite.

Dezvoltarea sa continuă multilaterală este ilustrată prin 

tabelul de mai jos:

1962195 919541949Anul

5o646 315Nr.familiilor
Suprafaţa totală (ha) 2o7 

Avutul obştesc/lei 
Fond de bază/lei

An de an cooperativa s-a îmbogăţit cu noi construcţii,ateliere

şi gospodării anexe,8 crescut producţia la hectar,a crescut numărul

animalelor cît şi veniturile cooperatorilor.

In anul 1931 de pe cele 1273 ha cultivate cu diferite culturi

s-au realizat §i predat la fondul de stat următoarele produceţi!

ilustrate în tabelul de mai jo6:

✓ •*

1719
65ooooo
5164932

1568
45olooo
35o6o41

1284
967143
13oooo

l4ooo
lo5oo

in tutunsfeclăculturi grîu porumb orz

Realizat(t) 1142 696 597
Livrat fond 883 524 364
de stat

9124lool
lool 9124



Efectivele de animale ale C.AJ. la finele anului 1981 erau următoa

rele: 557 viţele de rasă pentru reproducţie,1523 porci şi 4o cai.
Ferma aceasta fiind o fermă model pe ţară.
Valoarea producţiei globale a cooperativei a fost în 1981 de 

9 119 ooo lei din care valoarea producţiei vegetale de 4 838 ooo lei 

şi 4 133 ooo valoarea producţiei animaliere.
Avînd în vedere marea importanţă a organizării muncii în obţine- 

unor recolte meri în asigurarea îndeplinirii tuturor sarcinilor,
socialiste faţă

rea
în creşterea şi formarea la cooperatori a atitudinii 
de muncă,faţă de avutul obştesc,a unei discipline conştiente.revoluţi*

onarşs-a putut ajunge la obţinerea unor rezultate deosebite,care se 

reflectă în creşterea nivelului material şi cultural al cooperatoriloi 
Rezultate deosebit de frumoase Hwau obţinut şi de către celelalte 

unităţi economice şi cooperatiste care au luat fiinţă în ultimii ani 
în localitatea Zăbrani. Astfel la secţiile croitorie .tricotaje,covoare 

realizat în 1931 producţia globală industrială de 9 loO OOO lei. 

Producţia industrială globală la cooperativa de consum a fost
La desfacerea de mărfuri cu amănuntul s-a realizat 

14 22C OOO lei iar la prestări de servicii către populaţie 2100000 lei 
Cunoseînd planul de dezvoltare economico-socială în profil terito

rial, a planului' de dezvoltare e agriculturii cît şi programul privind 

autoconducerea şi autoaprovizionarea teritorială locuitorii acestei 
localităţi români şi germani sînt hotărîţi să îmbunătăţească întreaga 

lor activitate,să înfăptuiască exemplar măreţele sarcini ce le stau 

în feţi stît pentru 1932,cît şi pentru viitor.
Una dintre componentele fundamentale ele procesului de făurire a 

societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României 

spre comunism o reprezintă,în concepţia Partidului Comunist Român, 

omogenizarea crescîndă a condiţiilor de muncă şi de viaţă ale oame

nilor muncii din toate zonele şi localităţile ţării,atît la oraşe,

s-a

de 24 217 000 lei.
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cît §i la sate,omogenizarea nivelului general de civilizaţie al socie
tăţii.

asigurarea unui asemenea obiectiv strategic necesita transfera* 

mări profunde,revoluţionare,economice ei sociale ale oralelor şi comu
nelor, ca forme de organizare economico-socisll în care oamenii îgi 
desfăşoară activitatea, astfel îneît acestea să devină- a§a cum sub
linia tovarăşul Kicolae Ceanşescu la Congresul consiliilor populare 

judeţene - *' unităţi administrativ-teritoriale complexe, capabile 

să asigure locuitorilor condiţii optime de muncă, învă^ăaînt, cultură 

gi ocrotire a sănătăţii

• • •

de aprovizionare, ele participare activă la
conducerea treburiloi publice,”

Dimensiunile măre Lui ni salt în timp pa care am încerc., t nă-1 

ilustrez lu prezenta lucrare privind localitatea Zăhrăni, munca Ox
lupte continuu pentru realizarea urnei locr.lită+i în. plină înflorire, 

care se înscrie în marea epopee a făuririi societăţii sociali; te mulţi 
lateral dezvoltate şi înaintării României spre comunicai, au cerut şi 

cer clarviziune cît gi mobilizarea tuturor capacităţilor creatoare 

ale oamenilor muncii români gi germeni de pe aceste meleaguri.

00OO00
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