
* «JKÎfcsSĂ k 
Aga®

bRbb
bRbb

feV bb
bR'oi

îv? bb

SîC'<+v
. »4

bR
bR
b<

b<ci
b>bR
bRbR'•*
bRIR
bR• se

b<
bR
bR
bR
Ig
bR
bR

bR
bR
bR
b<•'
bg

: b£M ONOGRAFIA bRbR% ÎSbR■'

bR S■

bR C 0 M U N IE bRcR
Y bRbRK-

bR
V C fi R M E I bRbR
I bRI bR

bRbR
bRbR
bR

& bR

bî
$
bR

Judeţ ul ARAD&
§?
bR
bR
bR
IR

b>bR
1: bRbR

bR bR
bR
bR

b<'* bR

85 bR

i
bR

bR
bR
bR

lak bR
bRbR

bR bR
bR * b*
bR
bR bR

bRbR
bR bR

bRbR
b< b>

bRbR
bRbR

b> bR
bR
bR

b>
bR
bR
bR

bR bR
bR bR
bR
bR
bR
bR

&

bR
bR
b<
bR
b-'
bs<
b'R
bR

c<

Cb

bR
b< Ox

bR bR
bR bR

bR
bR

bR
bR

bRs#! b> &bR bR* bR &r bR
bR
bfc

bR
- 1 9 8 9 *bRr-

bR
bb b1
bi

I
<

t

'<
>



------- tr» -

1

XoPlSmjMJBTSAo

In noua formă de organizare administrativ teritorială comuna 

Cermei cuprinde localităţ ile:Cermei,Somoscheş gi Avram Iancu,avînd o 

suprafaţ ă de 45 km si o populaţ ie de 5600 locuitori*

In ceea ce priveşte denumirea localităţ ii Cermei,localitatea 

reşedinţ ă de comună o găsim diferită de-a lungul anilor astfel :Csier- 

mely,Chermel,Czyermely,iar mai tîrziu Csermo*^ Provenienţ a acestei de; 

numiri este îndeobşte pusă pe seama vechii aşezări a locuitorilor pe 

firul unui pîrîu care în traducere maghiară se numeşte“Csormo".Tot 

aga de bine denumirea poate proveni de la o veche cetate numită Cel- 

midcycare a existat în partea de est a localităţ ii,urmele căreia se 

mai păstrează încă.Acest punct de vedere este împărtăşit şi de o mo

nografie mai veche a Ccrmeiului©

Din cercetările efectuate,atît izvoarele scrise cît şi tradi

ţ ia orală locală,nu am reuşit să ggsim de unde vine numele localităţ i 

SomoscheŞoProbabil că cercetări viitoare vor aduce lumină gi în aceas 

tă problemăo

A treia localitate componentă a comunei-Avram Iancu-îşi datorea 

ză numele memoriei marelui luptător pentru libertate gi dreptate de 

la 1848*s-Craiul munţ ilor-lccuitorii acestei aşezări fiind aşezaţ i aici 

mai tîrziu şi proveneau clin Munţ ii Apuseni*

IIo AŞEZAPE*

#

>
Comuna Cermei se află situată în partea de nord 9 judeţ ului 

Arad,pe drumul judeţ ean ce leagă Municipiul Arad cu Municipiul Oradea 

varianta Seleu§,Sicula,Cermei,!3?alpo§,Iinca.Distanţ a pînă la reşedinţ a 

de judeţ  este de 66 km pe şoseaux şi 76 km pe drumul feroviar .Loca

lităţ ile componente ale comunei sînt situate faţ ă de Ce rinei ,1a 3 km 

nord-vest,pe drumul judeţ ean 3omoscheşul,iar localitatea Avram lancu 

la 6 - km,sud-estşpe artera Cermei-Beliu.

Comuna se învecinează In nord cu comuna Apateu,la est,cu comuna 

Craiva,la sud-est cu comuna Deliu,la sud-vsst cu comuna Sicula,iar la 

vest cu comuna Sepreuş.

Comuna este situată în Cîmpia Crigurilor,subdiviziunea Cîmpia 

Cermeiului.Pelieful este predominant de cîmpia şi luncă,comuna fiind 

aşezata pe faleza subcarpatică a Munţ ilor Codru-Moma gi fiind străbă

tută de rîul Teuz,pîrîul Sarteş şi canalul Cermei-Tăut.

Aşezarea geografică a făcut ca în cea ce priveşte solul să pre

domine podzolul, lăcoviştea şi sprăturil»,£apt care favorizează gi o 

floră caracteristică formată din pipirig,iarba vîntului,piciorul 

coşului,trestie,iar în pădure să predomine stejarul,plopul,arinul,sal 

cia §i mai rar carpenul gi ulmul.Fauna este caracteristică da cîmpie 

fiind formată din:iepuri,fazani,raţ e,potîrnichi,căprioare,lupi,vulpi, 

gi mistreţ i.

co-
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III.DIN TRECUTUL COMUNEI

1o Atestarea arheologică

favorizat stabilirea oamenilorAşezarea geografica a comunei a 

în aceste părţ i încă din Comuna primitivă,dovadă este un topor din fer 

bronz(aramă),descoperit în anul 1363 în hotarul localităţ ii,în apropi

atestă viaţ ă materială pe aceste nc-

f
r

•*
ereo de locul num it"cetate",care 

leaguri la răscrucea de la neolitic la epoca m etale loroPreeizăm  că

acest topor de aram ă s-a aflat în colecţ ia M uzeului Arac,iar în pre

zent se găssstc la M uzeul de istorie a RSR,Bucurşti.Desigur că săpă

turi arheologice sistem atice vor scoate la suprafţ ă şi alte urm e ale 

vieţ ii m ateriale pe aceste locuri,atît din Com una prim itiva,cît gi • 

din epoca sclavagistă sau feudală.Pentru a confirm aaceste propunerii 

în 15 august 1974,în cim itirul localităţ ii Som osche§,în tim p ce se 

săpa un m orm înt,s-a descoperit un tezaur com pus din 83 m onede de ar

gint,din care lo sînt consulare ronăne,avînd incizate literele"SC” 

iar 73 m onezi au fost om ise de colonia greacă,Dirakium -Apollonia• M o—
9

nezile au fost datate în secolele II-I î.e.n.1- Prezenţ a acestui teza

ur în aceste locuri dovedeşte o viaţ ă m aterială bogota,cu oam eni care 

au ajuns la o anum ită stare,dacă au reugit sa tezaurizeze un num ăr 

atît de însem nat de m onezi de argint.

2. Atestarea docum entară a localităţ ilor com unei

:

)

;

Prim a atestare docum entară a localităţ ii Cernei datează din feu

dalism ul dezvoltat.Istoricul m aghiar M nrki Sendos,afirm ă că încă înai 

nte de 1429 localitatea aparţ inea unui oarecare nobil pe num e Farcag, 

apoi a aparţ inut fam iliei Karaty. Aceeaşi dat̂,care atestă exis

tenţ a localităţ ii Ce rinei, o găsim  

istoric al localităţ ilor clin Transilvania".

Atestarea docum entară a localităţ iiJSom oşcheg. ®ste m ai tim puria. 

M srky Sandor afirm ă că in anul 1932 în Som osche§ este atestată o pa

rohie, lucru ce dem onstrează şi existenţ e unei aşezări om eneşti? Ace

laşi an (1932) este m enţ ionat, pentru Som oscheş gi de către Coriolan 

Suciu în "Dicţ ionarul istoric al localităţ ilor din Transilvania"?

Anul de atestare -1932-plasează localitatea Som osche§ între cele m ai 

vechi localităţ i din această zonă, iar existenţ ă unei par©hii ne dă 

dreptul că afirm ăm  că aşezarea a existat cu m ulţ i ani înainte,cpnfir- 

m înd existenţ a unei continuităţ i de viaţ ă pe aceste leleaguri din 

tim puri străvechi.

A treia localitate a com unei-Avram  Ioncu -îşi are începuturile
------rw»-»-------.. — -------

ftult mni npronpa de noi.Astfel după desăvîrgirea

romăn,unire* tuturor pămî riturilor ronSne§ti între aceleagi ;~rnniţ s- 

1 Decembrie 1918-0 serie de locuitori ai Munţ ilor Apuseni au fost

■!#..

iar

şi la Coriolan Suciu în "Dicţ ionarul

&■

statului naţ ional

sr.

i
- // -
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colonizaţ i în zonele din cîm pie,creîndu-le astfel condiţ ii m ai bune d 

de viaţ ă,p în îm proprietărirea cu păm înt, prin reform a agrara din 1921 

Ca urm are în anul 1924 îgi face apariţ ia prim ii m oţ i în hotarul com u

nei Cerm eijiar dat fiind faptul ca aici prim eau fiecare fam ilie cîte 

13 iugore de păm înt-fnţ ă de 8 iugore în hotarul Incului,în anul 1925 

s-au siabilit pe locul unde astăzi se află localitatea Avram -Iancu- 

37 fam ilii de m oţ i,care vor constitui nucleul noii aşezări.în prezent 

localitatea «re 7o num ere de casă cu o populaţ ie de 213 persoane o 

711.Com una Cernei în feudalism

Atestarea docum entară a localităţ ii Scm oscheg în anul 1332 do

vedeşte că în cel de al 4-lea deceniu al secolului al XlV-lea în aess 

te locuri exista o aşezare bine constituită.Acest lucru este confirm a 

§i de faptul că în anul 1344 se nenţ ionază ca localitatea avea legă

turi prin drum uri cu Batăru Negru din Bihor §i cu localitatea Genad. 

In această perioadă Som oschegul ca gi Cerne iul aparţ inea unui feudal 

din localitatea Vînutori pe num e FarkagCFarkaseke).In anul 1429 am bel 

l ocalităţ i au trecut în proprietatea fam iliei M erothy(j/larothyak) ,îm 

preună cu alte 18 sate §i păm întul ce aparţ inea de ele .In anul 1446 

fam ilia M arothy este nevoită să contesteze contra lui M iskey(m iskeye! 

care voia să-i răpească proprietatea.Ge pare că în acest conflict a 

iegit victorios M arothy,pentru că în anul 1461 fam ilia Uarothy este

t

I f

i

■#

în continuare proprietară si primeşte drept recunoştinţ a dreptul de
7

vam ă gi d  ̂tîrg cu toate pr m oaşele.

In secolul al XV-lea se pare că cele două localităţ i sînt în-

M

globate în dom eniul cetăţ ii Gyula,din Ungaria,care din 1476 aparţ inea 

regelui M at̂i CorvinJrln anul 14B2 M atei Corvin donează dom eniul cetăţ  

ţ ii Gyula fiului său loan Corvin,data Ir care dom eniul cuprindea trei 

oraşe(Gyula,Rekes gi Bim snd) gi 83 de puste gi sate? Consider că în

tre cele 83 de sate gi puste cuprinde în dom eniul cetăţ ii Gyula se 

găseau gi Som oschegul şi Cerrneiul.C-̂ rni bazez această presupunere pe 

faptul că în m ai m ulte scrieri se’ vorbeşte despre faptul că loan Cor

vin acordă în anul 1495 privilegiul de voievodat al rom anilor locali

tăţ ii Som oscheg(Officium  woywodatus valachorum )•°Pentru a confirm a 

această susţ inere m ă folosesc de un docum ent em is de însuşi loan Cor

vin la lo ianuarie 1495 în localitatea Som oscheş. Originalul docum en

tului se află în Arhivele statului din Nuruberg,în fondul Brandem burg 

§i a fost publicat în revista Ziridava de către profesorul Kovacs Ce-
11

z a o

Officium woywodctus valachorum 

în Somoscheg demonstrează faptul că pînă în secolul al XV-lea în aces 

te părţ i s-ra păstrat cel puţ in o autonomie formală a populaţ iei roma

neşti în cadrul statului maghiar.Asemenea stări de luc uri nu sînt 

singulare în fostele districte Arad §'i Zarand.In cursul secolului al

Acordarea" acestui privilegiu de

I / /
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XV-len documentele vorbesc despre moi mulţ i voievozi locali,la Siris
12

>\răneag,Cladova,Cinci (Vîrfurile ) §i la Hălmagiu.

Importante documentului emis de Ioan Corvin consta în faptul

ca textul se referă la o instituţ ie veche,pe care voievodul Paul
13

a avut stăpînire cu privilegii şi libertăţ i străvechi«rVoie voăul

i

Paul Zekel era însris îm preună cu fam ilia în societatea secretă"

din Rom a.̂Dîn lectura docum entului rezultă că acest

•*>

"Sfintui Spirti"

privilegiu este acordat lui M atei Zekel de Sam alkezy,fratele fostu

lui voievod Paul,tocm ai pentru serviciile aduse de acesta din urm ă

fam iliei Corvine§tilor.M ai m ult,privilegiul.este acordat §i pentru 

viitor' pentru fiul lui M atei Zekel,Ioan şi pentru Gagpar ,f iul fos

tului voievod Paul.Cucele Ioan Corvin pretinde de la aceştia să ac

ţ ioneze în viitor de asa natură incit să Ocărească dom eniul şi 

populaţ ia acestuia. Din acelaşi docum ent aflăm  că voievodul era inve 

stit §i cu dreptul de judectaă gi de a încasa dările.In anul 15oo 

voievodul M atei din Som oscheg prim eşte pentru serviciile aduse un

î

16
sat o

Din cele expuse moi sus reiese că în secolul jrl XV-lea teri

toriul comunei aparţ inea domeniului cetăţ ii Gyula ,.stăpîn da pămînt 

fiind Ioan Corvin.La moartea acestuia, prin văduva sa,domeniul ajun-r
. n r~f

• ge în posesia lui Ghecrghe de Brandem burg. Cu toate privilegiile 

enunţ ate în docum entul m ai sus am intit,se poate afirm a că autonom ia 

acestui voievodşfc,ca de .altfelişi a celorlalte,era m ult restrînsă* 

Voievodul nu m ai era ales de com unitatea rom anilor,ci era num it de 

dom nul de păm înt.Considerăm  totugi că voievozii de Som oscheş au fă

cut servicii deosebite fam iliei Convinegtilor,dacă acordă acestora

#

atîtca privilegii,cu drept ereditar,iar la aceasta adăugăm  şi drep-
vA3

tul de vam ă. Urbariul de la 1559 am inteşte la Som oscheguî' un punct
o 19de vam a.

După această dată,în condiţ iile îh care Imperiul Otoman pufcr 

trunde spre centrul Europei,Ungaria este transformată în pa§alîc#iai

suzeranitatea otomană,documente le vremii,amj
buluc-paga Mustafa?°In 

perioada următoare,datorită convulsiilor politice ce caracterizează 

acest spaţ iu al Europei,proprietarii locurilor se schimbă cu repe

ziciune oAstfe 1 la 165o documentele amintesc că Cermeiul aparţ inea 

de domeniul cetăţ ii Ineu,iar în anul următor(1651) aparţ inea familia 

Szekelyeke

Transilvania trece sub 

tesc ca stăpîn al acestor locuri la 1574 pe

La sfîrgitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului „al 

XVIII-rlea raportul de forţ e se schimbă în centru şi sud-estul Euro

pei.In timp ce Imperiul Otoman intră în <ffcf ensivă,hsnbsburgi i opriţ i 

în înaintarea lor spre vest de Franţ a,îşi îndreaptă atenţ ia spre 

est,deschizînd o lungă perioadă de războaie împotriva turcilor,înlo<

- // -
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euindu-i pe aceştia în Ungaria gi Transilvania®Aceste evenim ente se 

oglindesc gi în viaţ a oam enilor din aceste locuri.Num ai aga se expli
ca prezenţ a la 1726 a lui Rivnlda Duce da M odena,Reggi© şi M irandola 

principe de Coveggio şi M orkgraf d'Esteta şi stapînitor al acestor

locuri,ţ inutul Znrandului,ţ inut din care făcea parte gi localitatea
22Cerm ei şi Som oschcg. Acelaşi stapînitor este m enţ ionat de docum ente

'P'7)§i în anul 1732® Rivaldo porneşte acest dom eniu de la im păratul Garol 

alVI-lea pentru servicii credinciase şi-l va deţ ine pînă la sfîrgitul 

prim ei jum ătăţ i a secolului al XVIII-lea,cînd va intra în posesia Sa

m urii aulice .-Se pare că acest nobil a fost adus aici în încercarea au* 

torităţ ilor austriece de a catoliciza populaţ ia rom anească din aceasti
o /

zonă,în scopul atragerii rom anilor de partea noilor stăpîni. Această 

încercare sa*«înche iat cu un eşec total,întrucît populaţ ia rom anească . 

vgi-a păstrat religia ortodoxă®

Se pare că locuitorii acestor locuri nu au fost străini de eve* 

nim rtele politice ale vrem ii,de m om ent c? la 29oOct„1744 ,congregaţ ia 

Com itetului Arad,întrunită la Zarand stabileşte un catalog cu m ilita

rii pe care îi trim itea la oaste,unde este m enţ ionat şi Igreţ  Gheor-

ghe ,rom în din Cerm ei,care participă la Războiul de suscesiune pentru
25trenul Im periului austriac.

La m ijloc: 1 secolului al XVIII-lea datele referitoare la loca

lităţ ile com unei Cerm ei se înm ulţ esc.O conscripţ ie din anul 1746 din 

districtul Zarandului,încheiată la 26.m artie ,1a Ineu,am inteşte loca

lităţ ile Cerm ei gi Som oscheş ca făcînd parte din Com itatul Arad,distr: 

ctul(Processus)Zor anoului.fiind aşezate la graniţ a nordică a Com itatul 

lui:6.

4-

f

.

p

€

4«>Com una Cerm ei în epoca m odernă

La începutul secolului al XlX-lea Cerm eiul si Som oscheşui,ca c 

de altefl şi lităţ ile v-̂ ine,ce aprţ incu pînă acum  Căm ării aulice 

intră în posesie unor m ari proprietari de păm înt printre care am intim  

:Bonhidy Antal, Rrunek ît̂roly r̂cho Iozsef,Glatz Ianos,Lang<5 Perene,Sar 

ka Lajos,Vasarhelyi Ianos,Iokobfy,etc.Aceştia au cum părat m oşiile de 

la adm inistraţ ia regală şi le-au sistem atizat,ridieîndu-gi în acelaşi 

tim p m ai m ulte clădiri care le serveau ca reşedinţ ă.Din spusele cetăţ i 

nilor m ai vîrsnici ceâ m ai aăr« parte a terenului arabil din hotarul 

Som oschegului răm îne în proprietatea fam iliei baronului Iokobfy pînă 

la Reform a agrară 1921.Noii stăpîm b procedează la sistem atizarea do

m eniilor prin com asări şi re parcelări de trenuri,prin care loturile 

.ţ ărăneşti erau repartizate în locuri slab productive gi m lăştinoase, 

fapt care provoacă nem ulţ um irii adinei în rîndurile ţ aranim iit̂Nem ul

ţ um irile locuitorilor sînt generate gi de faptul că prin m ăsurile de 

sistem atizare gi hotăricie sînt afectate şi satele care sînt m utate

*

- // -
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însrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m od forţ at pe vetrele unde se găsesc astăzi.Nem ulţ um irile generea

ză o serie de răscoale ţ ărarne§ti,182o la Cherelu§,1824 la SepreugoPe f 

m otiv că ar fi alături de răsculaţ ii din Sepreug în Cerm ei sînt aresta* 

taţ i 4 ţ ărnni?';
4*̂

Anul revoluţ ionar 184B a cuprins gi populaţ ia din această zo

nă,prin punerea în m işcare .a ţ ărăninii.Focul răscoalelor a cuprins 

aproape tonte localităţ ile eonitotuluioLa 24 aprilie 1848 se răscoală 

ţ ăranii din Cerm ei cerînd schim barea hotarului §i otocînd pe solgăbi- 

rău,iar cei din Som oscheg îl alungă pe notar.La 24 iunie 1848 locuito-ţ

rii din Cerm ei se îm potrivesc în faţ a m ăsurilor luate de autoriţ ăţ i
t

de^aii inrolo în gărzile naţ ionale pentru a păstra ordinea,mai ales că \
3 o

•gărzile paţ ionnle erau folosite împotriva lor®

In condiţ iile unui regim politic mai liberaloin anii 1361- 

1866,romanii din zonă încearcă să-gi realizeze doleanţ e le.Astfel,la 

insistenţ ele locuitorilor din Cermei,în anul 1864 Consiliul locotenen

ţ ii! din Duda ordonă ca pretorul din Cermei Kukky să fie transferat

într-o altă circumscripţ ie,cu populaţ ia maghiară,ce oarece nici pînă
*1acum  n-a învăţ at ro n̂»ete£

Dealtfel introducerea

?
i
■

5

1

i

I" limbii renane în administraţ ia comunal 

lă a început încă din 1861.Pe plan local,găsim hotărîrea comunei Spinos 

cheg cu privire la î- troduc^rea limbii romane în administraţ ia comuna- 

lă.CPnducerea comitatului Arad aprobă,iar notarul este obligat ca în 

termen de un an să-şi însuşească limba romană;'

In ciuda politicii de deznaţ ionalizare forţ ată declanşată du

pă instaurarea dualismului austro-ungar,cu efectele ei nefaste asupra 

populaţ iei romaneşti în Cermei relaţ iile dintre romani §i maghiari au 

fost bune.Astfel,în 1897,în Cernei,în profida agitaţ iei şovine desfă

şurată de ziarulMAlfald“din Arad,în fruntea comunei a fost aleasă o k h

conciliere majoritară romanească,care a întrunit încrederea tuturor lo- 
3^cuitoriloro

i

r

$

La sfîrgitul secolului al XlX-lea situaţ ia economică a comune

cunoaşte creşteri importante.Aga se explică faptul că la 5 ianuarie *

1889 se dă în circulaţ ie peptru călători gi mărfuri a căii ferate 
34Ineu-Cermei. Ea oferea posibilitatea moşierilor să-gi valorifice pro

dusele agricole«Calea ferată era folosită §i pentru transportul lemne

lor de la depozitul din Cernei.In această perioadă s-a construit gi o 

cale ferată îngustă (azi desfiinţ ată) oare facilita transport . 1 

lor din pădurile de la Mărău§,Craiva gi Siad în gara Cerm 

Extinderea activităţ ii Fetidului Naţ ional Romă- 

venin în mediul rural găseşte ecou §i la Cermei.La g 

central al Partidului Naţ ional Rocaăn din Comitatul Ar 

oct.!9ol s-a hotărît organizarea Partidului Naţ ional 

ra reşedinţ ei de comitat.In acest sens s-au numit bir 

fiecare'cerc electoral,care u i^pu să -les6ă din

*p

■+ il-
fi •'

i



fsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 6 -

în mod forţ at ps vetrele unde se găsesc ©stazi.Nemulţ umirile genere a- : 

ză o serie de răscoale ţ ărarne§ti, 182o la Cherelu§,1824 la Sepreug«Pe e 

motiv ca ar fi alături de răsculaţ ii clin Sepreug în Cermei sînt aceste.

I

29taţ i 4 ţ ărani.

Anul revoluţ ionar 1848 a cuprins gi populaţ ia din această zo

nă,prin punerea în mişcare .a ţ ăraniraii.Focul răscoalelor a cuprins 

aproape tonte localităţ ile cornitotului.La 24 aprilie 1848 se răscoală 

ţ ăranii din Cermei cerînd schimbarea hotarului §i ntncînd pe solgăbi- 

rău,iar cei din Somoscheg îl alungă pe notar.La 24 iunie 1348 locuito-ţ

rii din Cermei se împotrivesc în faţ a măsurilor luate de autoriţ ăţ i
%

de^aii inpola în gărzile naţ ionale pentru a păstra ordinea,mai ales că \
3ogărzile paţ ionale erau folosite îm potriva lor.

In condiţ iile unui regim  politic m ai libernldin anii 1861- i 
1866,rom anii din zona încearcă să-§i realizeze dcle anţ e le • Astfel, la 

insistenţ ele locuitorilor din Cerm ei,în anul 1864 Consiliul locotenen- 
ţ ial. din Rude ordonă ca pretorul din Cerm ei Kukkv să fie transferat 
într-o altă circum scripţ ie,cu populaţ ia m aghiară,deoarece aici pînă

51 —
acum  n-a învăţ at ro -̂n t̂e *

Dealtfel introducerea lim bii rom ane în adm inistra ţ ie com unei 
lă a început încă din 1861.Pe plan local,găsim  hotărîrea com unei Som os 

cheg cu privire la î traducerea lim bii rom ăne în adm inistraţ ia com una
lă.Conducerea com itatului Arad aprobă,iar notarul este obligat ca în

■—'

termen de un an să-§i încusească limba romană;

In ciuda politicii de deznaţ ionalizare forţ ată declanşată du

pă instaurarea dualismului ©ustro-ungar,cu efectele ci nefaste asupra 

populaţ iei romaneşti- în Cermei relaţ iile dintre romani gi maghiari au 

fost bune o Astfel,în 1897,în Cermei,în' profida agitaţ iei şovine desfă

şurată de ziarul"Alfald,,din Arad, în fruntea comunei a fost aleasă o k s

conducere majoritară romanească,care a întrunit încredere© tuturor lo-
55

cuitoriloro

r

i

S*

£

La sfîrgitul secolului al XlX-lea situaţ ia economică a comune 

cunoaşte creşteri importante.Aşa se explică faptul că la 5 ianuarie’k&

1889 se dă în circulaţ ie pentru călători gi mărfuri a căii ferate
54 ... ^ .

Ineu-Cermei. Ea oferea posibilitatea moşierilor să-gi valorifice pro

dusele agricole .Calea ferată ars f olosită §i pentru transportul lemne- 

lor de la depozitul din Cermei.In această perioadă s-a construit gi o 

cale ferată îngustă(azi desfiinţ ată) care facilita transportul lemne

lor din pădurile de la Mărău§,Craiva gi Siad în gara Cermei.

Extinderea activităţ ii Fetidului Naţ ional Roman din Transil

vania în mediul rural găseşte ecou gi la Cermei.La şedinţ a Clubului 

central al Partidului Naţ ional Roraăn din Comitatul Aradului din 2/15 

oct.!9ol s-n hotarît organizarea Partidului Naţ ional Roman §i în afa

ra reşedinţ ei de comitat.In acest sens s-nu numit bărbaţ i de încredere 

j • fiecare'cerc electoral,care urmpu să ttleaftă din piec©r* comună pe
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fruntaşii cu care să colaboreze ci cu care vor form a b̂irourile cerc»-, 

rilor electoral*» .La Ccrm î se propune şi se num eşte ca bărbat de încre 

dere Cornel Ursuţ ,din Cerm ei.Pentru a însufleţ i pe alegători şi © aju- 

şi asigura reuşita alegerilor,"pentru a face ceea ce vor afla de 

lipsă",la Com ei §i Som oscheg" este num it R.Ciorogaru  ̂In urm a slegc- 

rilor pentru adunarea com itatului,alegeri car* c-au desfăşurat în 

17 noiem brie 19o4,la Cerm ei au fost aleşi §ase candidaţ i din partea

\ ta

•*

Partidului National Roman

Răspîndire© ideilor socialiste la începutul secolului al XX-le* 

cuprinde şi lumea satelor9contribuind la radicalizarea mişcării ţ ără

neşti şi dînd noi dimensiuni luptei naţ ionale a romănilor.Intr-un rap< 

port al subprefectului comitatului Arad,exprimînu-se îngrijorarea au

torităţ ilor se precizează că în vara anului 19o3 au avut loc întruniri 

socialiste şi Ia Cercei. Faptul cu ideile socialismului pătrund în rîr 

dul cetăţ enilor comunei sete demonstrat şi de participarea unor locu

itorii din Cermoi la Conferinţ a organizaţ iei social-democrate jude be

ne, 25-26 dec!9o4,unde s-a hotărît crearea unei asociaţ ii generale a
rz o

ţ ărănimii din judeţ ul Arrd,cu fi Ii.*  le în comunele judeţ ului.

Ideile socialiste au fost primite cu foafcte multe speranţ e .dir 

partea locuitorilor săteni.Numai aşa ne putem explica că la o adunare 

şocial-democrstă ce a avut loc la 1.martie 19o5 la Telpog ,în judeţ ul 

Bihor,s-au adunat 5-6ooo de oameni,printre aceştia găsindu-se şilo-

i

.

i

*

cui tor i din Cernişi şi Sonoscheş. In 29 martie 19o3 în satul Berechiu 

vecin'cu Sojaosche§ul,la o altă social-democrată au partici-adunar
9pat aproape 5ooo de oam eni dm  satele din jurţ '

In urm a creări/Uniunii m uncitorilor agricoli" prin Congresul 

"din ianuarie 19o6 de ţ a Budapesta se intensifică activitatea organi

zatorică a ţ ărănim ii în com itatul Arad.In anul 19o7 s-a constituit o 

organizaţ ie a m uncitorilor agricoli la Cerne i.r0

Prim ul război m ondial aduce pierderi m ateriale şi um ane m ari 

gi pentru localităţ ile com unei,oam enii fiind forţ aţ i să lupte în 

m ata austro-ungară pentru o cauză care nu era a lor.Lin rapoartele pre
ar-

topopilor către Episcopia din A.rad rezultă că în luna septem brie 1914 

au fost m obilizaţ i din (Jernei llo oam eni, ior din Som oscheş 137 cetăţ e-F 

ţ onif
î Războiul a adus doliul îe l  

ne oferă următoarele dote despre Cermei:

-Nr. 1 o c u i t or i 1 or 

-Nr.caselor

-Nr.m orţ ilor în război- 

Din datele de m ai sus rezultă că tot în a
. A O

cineva în. război.

' Alţ i locuitori s-au întors la casele lor după ani grei de pri-

- // -

m ulte fam ilii.0 statistică eficia-
lă

-56o9 

- 624

51

12-a casă s m urit

I
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zonierst în Rusia, Italia ,Franţ a •

Printre prizonierii de război,pe care arm ata rusa i-a făcut pe 

frontul din Calicia,se aflau num eroşi rom ani transilvăneni.Intre aceş

tia s-a defifăşurat o acţ iune de constituire a unor detaşom cnte de vo- 

' luntari rom ăni.Centrul m işcării s-a stabilit la Kiev.Corpul de volun

tari rom ani a lansat la 26 aprilie 1917 o proclam aţ ie în care se expri

m a hotărîrea de a intra în lupta pentru realizarea unirii rom anilor 

din Austro-tfn&aria, cu Rom ânia.Printre participanţ ii la corpul de vc-
A'k

luntari se aflau şi soldaţ i din Cernei. 0 parte din cei 11 voluntari 

din Cerne i- o parte au participat la luptele de la M ărăg ş̂ti,după cum  

relata uh fost participant,Te odor Ciom ag,care a încetat din viaţ ă re

cent.

V.

-
Pentru contribuţ ia lor de sînge la realizarea rom âniei m oii,ou fos1

decoraţ i cu ordine şi m edalii ale Rom ăniei.Prin Ordinul 2848 din 27.

februarie 1924 al Prefecturii judeţ ului Arad s-a acordat -un.ui num ăr de

38 foşti prizonieri in Franţ a sprijin bănesc.Intre aceştia erau şi din
• 4 4

localităţ ile Cernei şi 'om oscheş.

In condiţ iile dezm em brării Im periului rustro-ung'r in m ulte loca

lităţ i ,putere a locală este desfiinţ ată,funcţ ionar ii de stat,fir că au 

fugit,fie că au fost înlăturaţ i cu forţ a de m asele populare,conducere a 

localităţ ilor fiind populată in m ulte locuri de elem entele revoluţ iona

re ,în special de găriile naţ ionale;,care asigură liniştea §i ordinea 

publica.La Cernei,ca şi în alte localităţ i,ţ ăranii au intrat în m oşii-
r

le m arilor proprietari p® care au început sa le îm partă între ei,in kxs 

ciuda opoziţ iei autorităţ ilor de stat,care au încercat să-i oprească.

Din garda naţ ională din Cernei făceau parte 3o de tineri,care 

erau conduşi de sergentul m ajor Ioan Sas.

Spre sfîrgitul anului 1918 evenim entele se precipită.Presa vrem ii 

consem nează tulburării serioase în zonă.Astfel ziarul m aghiarMArodi 

Hinlnp” '-in 4 noiem brie 1918 spune că Va Cerne i au fost devastate pră

văliile iar m ulţ im ea a atacat cu gloanţ e jandarm eria.La Som csebeş să— , 

răcim ea oam enilorV ĉă!,va ataca Cerm eiul la noaptef,i JIn aceiaşi perioa

dă locuitorii Som oscheşului alungă notarul gi jandarm ii!̂

m

45

Cu toate că prin înţ elegerea din 7 noiem brie 1913 dintre Consiliu

Arad gi Consiliul Naţ ional Rom an se stabiliseul Naţ ional M aghiar din 

că în com unele cu m ajoritatea populaţ iei rom ăneşti să m enţ ină ordinea

gărzile naţ ionale rom ane,autoritaţ ile m aghiare au trim is detaşam ente 

de reprim are în com unele rom ăneşti,între care şi în Cerrnei.̂ 0

După cum  reiese din cele de m ai sus rom ănii din Cerm ei şi Som os- 

cheş au fost participanţ i activi la m arele act al Unirii de la 1913.

De fapt la m arele act al Unirii a contribuit în m od botărîtor un fiu

Coldiş,fiul preotului din Cerm ei Isaia Goldig 

pătruns în tainele scrisului şi cititului,prim ii doi ani,la

ol acestor locuri,Vasile 

care a
i

// -
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Crim e;srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in ,pierzîndu-gi viaţ a pentru o cauză stăină lor.La întoarcerea 

arm elor îm potrivă Germ anici hitlc.riste ,ostaşii din Cerm ei au participi 

pat la luptele pentru eliberarea Ardealului,iar apoi pentru eliberare; 

Ungariei şi a Cehoslovaciei luînd parte la bătăliile de la Debreţ in, 

Budapesta,1'unţ ii Tatra.Pentru vitejia lor au fost distingi cu m edalii 

sovietice,rom aneşti gi cehoslovace.

4'

Localităţ ile comunei au cunoscut §i e.3> rigorile războiului cînc 

în septembrie 1944 s-ou purtat, lupte pentru eliberarea sa de sub ocu

paţ ia germano-hortistă,ocupaţ ie care a durat între 13-21 septembrie 

1944-Trupele romane gi sovietice în zilele de 21,22,23,septembrie

1944 au purtat lupte în hotarul §i în interiorul comunei,urmărind apo: 

trupele hor tis te în retragerea lor spre vest. Populaţ ia comunei a aji 

tat cu alimente trupele sovietice aşa după cum aflăm dintr-an borde

rou al primăriei din 28 februarie 1945•Valoarea totală a contribuţ iei 

s-a ridicat la suma de 2o2ol.79o lei(cursul anului 1945)•Acelaşi bor

derou precizează în ce a constat contribuţ ia ; -pîine ,ule ironie st i bil, 

carne de porc,slănină,cartofi,găini9rnţ a,gigte,2 bucăţ i vite vii şi 

64 porci vii3°

V.OCUPAŢ IILE LOCUIlfPTIO g

In cea ce priveşte aspectele econom ice inform aţ iile pentru pe

rioada âc. început a feudalism ului sînt m ai puţ ine,ele apărînd ince- 

pînd cu secolul al XVI-leo,prin actele urberiale.Lin acestea rezultă 

că ocupaţ iile au fost cele cunoscute în general,în prim ul rînd agri

cultura şi aceasta slab dezvoltată.Probabil faptul că terenul era acof 

perit în m ajoritate cu păduri şi m lăştinos a făcut ca terenurile agri

cole să fie m ai restrînse.Num ai aşa se explică faptul că urbsriul din 

1561 arată că locuitorii Cerm eiului gi Bom oscheşului era scutiţ i de 

eenz gi di jm a. ,avînd doar obligaţ iile de clac ă (servic i ile ). 

lege ca în acesta perioadă se ocupau şi cu creşterea vitelor şi cu 

m eştegugurils casnice,torsul,ţ esutul,olăritul,blănăria,cnre le asigur5 

strictul necesar pentru nevoile zilnice.

Date m ai com plexe despre ocupaţ iile locuitorilor ne oferă Con

scripţ ia despre districtul Zărandului,încheiat la 26 m artie 1746 în 

Ineu,ain care făcea parte gi Ce rine iul şi Som osch*şul.

Din conscripţ ie aflăm  că pentru anul 1745-1746 la Cerm ei 

însăniînţ ntă cu grîu 48 iugăre(24 ha) pe teren luat în arendă de la 

stăpînul de păm înt,isr la Som oscheş 5 §i 6/8 iugare în arendă 

§i 5/8 iugăre în proprietate personală.Din aceeaşi conscripţ ie aflăm  

că în anul 1746 în Cerm ei se cultivau 532 iugăre de porum b iar in Go

m os che ş 249 iugŞre.Porum bul era cultivat în proprietate personală.

Se pare că porum bul era cultivat pe o suprafaţ ă m ai întinsăxx 

că din el nu se percepea dijm a.Datele oferite de conscripţ ie ne per

m ite să concluzionăm  ca întră tim p în suprafaţ a arabilă a crescut.

- // ~

573c înţ e-
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gi lo

58

pentru
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Gen8cripţ ia ne cferă $i Jate decpre eregtrea nnim alelor.Iată si

tua ţ ir, anim alelor în nnul 1746:̂

localitate/ 
-̂..Specia____

-f» BOI VACI CAI CATIBI u UIv INC I PORCI

CERME I 45 55 11 4 18 72
i

SOriOoCBES 55 17 4 1 r, 41

Conscripţ ia ne prezintă ca ocupaţ ii principale agricultura şi 
cregterea anim alelor .Pe lîhgă perioada trecută acum  apar gi două înde
letniciri noi: la Ce rine i este m enţ ionată c m oară de rîu cu o singură
roată,iar la Som escheg este m enţ ionat albinăritul cu 7 stupi?°Lin tra
diţ ia orală se păstrează am intirea a unor vechi ocupaţ ii:Astfe1 locui
torii Cerneiului se ocupau cu lucrul In pădure(dogărit)în tim p ce la 

Sorcoscheg se ocupau cu arsul cărbunelui de lem n(m angalul).Si astăzi 
vecinii se sdrsează locuitorilor din Sonoscheg cu porecla de"Cărbunari 

Un docum ent de la m ijlocul secolului trecut ne dovedeşte că în 

răstim p de loo de ani cele două ocupaţ ii de bază ale locuitorilor 

extins crescînd foarte ~ult suprfiT~ţ a arabilă 1 ~ Cerm ei,ajun&înd la 

4284 iugăre,iar eregteren vitelor gi a porcilor era în floare, 
ţ ia orală păstrează re num e Ic crescătorilor de anim ale din Cernei,m oi 3e' 
ales cornutele nnri,gi porcii.In perioada de iarnă se ocupau cu lucrul

5395 iugăre de pădur?
. La m ijlocul secolului al XIX-lea Cewiul era o localitate bine t

dezvoltată econom ic gi social.Astfel ziarul "Alfald" din 7 septem brie 

1866 ne sem nalează începutul pătrunderii elem entelor de m odernizare, 
Cerm eiul avînd farm acie,ofic iu postai gi tîr& săptăm ânal §i anual.

In perioada urm ătoare-spre sfîrgitul secolului trecut se observă 

preocupări pentru diversificarea căiturilor.Astfel in Cernei §i Sonos-

livezî
Ziarul arădean”Alfald” m enţ ionează gi cultura tutunului in Cerm el

!

s-au

61 Tradi-

4 la pădure ,Cerule iul posedînd în această perioadă

cheş la 1897 existau 866 gi respectiv 412 iugăre cadastrale de

Faptul că ©ceste locuri îgi dezvoltă ponderea econom ică în cadrul Com i
tatului ,m ai ales prin producţ ia de cereale este 

cerea căii ferate în Cernei la ©nul 1889.
întărit gi de introeu- 

Prin construcţ ia linie £ fc-65

role înguste-Cerme i-Llărăug,pentru transportul de lemne în gara Cermei £ 

se înfiinţ ează un depozit de ienne,proprie tar fiind un oarecare Grigteâ
m .

Progresele înregistrate de com ună sînt atestate gi de existenţ a 

in Cernei la sfîrgitul secolului XIX a unei asociaţ ii de'pom pieri a 

unei filiale a Băncii de credit din Arad gi a postului de jandarm ii 
In ©nul 19oo în Cernei se înfiinţ ează o cooperativă de credit 

m ar de 256 m em brii iar valoare© acţ iunilor era de 3S.35o de coroanei 
In această perioadă se înm ulţ esc atelierele m eşteşugăreşti:tîm plărie , 

fierărie,rotărie,tinichigerie,m ăcelarie.Locuitorii în perioada de iar-

>•

cu un nu-

- // -
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na sp ocupau cu lucrul la pădure ni cărăuşia la intreprinderea Crip

te in0I)ocunîc te le vremii arata pi pătrunderea mijloacelor mecanice în 

agricultură»Astfe1 proprietarii de păraînt defineau 2 batoze §i 7(isa~ 

gini de semănat,^In acceagi perioadă în °erme i sînt semnalate 4 nia- 

gini cu abur

, *

69 7o§i o moară cu motor cu abur»

L© pragul de trecere de la secolul al XlX-lea Îs secolul al 

XX-le a,Cerne iul era o localitate cu o putere economică ridicată,Astfe

i

în 1898 avca:5o8 case,un teritoriu de lo^oo iugăre cadastrale pămînt 

arăt®*,industrie de casă,pomărit,stupărit,prăsire de coi,vite cornute 

§i porci.Se precizează că tîrgurile din Ce rinei au un bun renume;avea 

staţ ie de cale ferată,pogtă §i oficiu telegrafic,

VI*E70LUTIA TSMOGPAFICA

I

71

In ceea ce privcgte evoluţ ia dem ografică a locali tăior prim e- 

de Conscripţ ia despre norm ele 

Zarandului,încheiată la 1746.Conscripţ ia ne prezintă doar 

fam ilie gi Sh nu num ărul populaţ iei existente.

Situaţ ia este urm ătoarea:

le date sînt oferite de strictului ol 

capii de f.i
•:

72

Fraţ i ne-
. despărţ iţ i Fii încaui-/, 4. ° ^ , , m . -(frate3 m-sub Totai

divisi

Iobagi ru gosp.Iobagi cu gosp. Jeleri 
propri i (n c spes)proprii fără

păm înt(subhcspes) lini

LOCALII.9
'

' 16
_ _ 2 n ]___

CEFKEI ' 519 rz 2 544

S0T.I0SCTJES 26 11 28

Conscripţ ia am intită m ai sus prezintă fam iliile dexx iobagi 

cu num ele capului de fam ilie.Făcînd o analiză a num elor prescrise se 

poate observa că m ajoritatea nunelor locuitorilor de atunci se păstrez 

ză pînă- în zilele noastre ,astfel:

-Seism e i : Vena Se le jan ,71 ad , Vid icon, Crainic , Arde le an*, Bărdău, Ban 

Ale xs,C  ălăm ar,Păcurar,Tăna§ ^

-Som o sche g: C  i oar a, î.p? m c te , Bur c a, Su c iu , Sa s, Sr e c , P-r i ndu §e , Tar ce a 

Uneori aceste num e sînt înscrise greşit,dat fiind faptul c£ 

de obicei cea care întocm eau conscripţ iile erau m aghiari,3criau în Iii 

ba latină,num e rom aneşti.Spre exem plu Sselecsinn(Qelejan),Rusz Petro 

($us ?etru),?ecorn Ardurnitra (Păcurar Dum itru),Taresa(Tarcea),Borbs 

(Burcă),Csora(Cioara).Acengi analiză a num elor ne îndreptăţ eşte să 

susţ inem  că la 1746 toţ i locuitor ii Curm eiului gi Com ŝchegului r̂a ô. 

rom ani.Aceasta este susţ inută gi de faptul că juzii erou rom ani gi 

populaţ ia avea religia ortodoxă.

Reglem entarea urbar ia 111 din 1771 d ove de g te o creştere Însem na 

tă a num ărului fam iliilor de iobagi,Astfel pentru Cerm ei consem nează 

12o fam ilii,iar pentru Som osch ĝ -64 fam ilii.

:

i

75

l

74 Dacă înmulţ im numărul

- // -



-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 13 -
fam iliei de iobagi cu coeficientul de 5,coeficient îndeobşte folosit, 

rezultă în n doua jum ătate a secolului al XVIII populaţ ia Cerneiu- 

5 J lui era de g0o locuitori.După 18oo num ărul fam iliilor de iobagi erect 

te 1a 215,adiea lo75 locuitori.

CJn fenom en cu urm ări im portante în evoluţ ia ulterioara a loca 

lităţ ii Cerm ei a fost aducerea începînd cu anul 1835 a unor colonişti
rj r

m aghiari clin judeţ ele Bihor,Bichiş şi Hevag* Probalhil tot în această

perioadă au fost colonizaţ i şi germ ani.In localitatea Som oscheg nu

au fost colonizaţ i nici m aghiari,nici germ ani.Nici în prezent nu exis

ta nici o fam ilie de m aghiari sau germ ani în Som oscheş.

In a doua jum ătate a secolului al XIX-leo populaţ ia creşte

vertiginos, astfe 1 ca în 1865 num ărul locuitorilor la Ce rine i este de 2
772oo7,inr la Som oscheg de 152o. Această creştere se explică prin spo

rul voluntar al populaţ iei,dar şi prin colonizările de care am  vorbit 

m ai sus.Dar iată care este evoluţ ia populaţ iei la Cerm ei pînă la sfîr 

ştul secolului:

*■

75

4.

73

-I n.. c i f n ££ b ş o 1 u ţ  e ___C  peru 1 „ i n _ pr o c &n te. „ _

1857-137o 187o-189o 198o-199o1857 137o 138o 139oAnul

Nr.
populaţ iei 2o13 2728 2197 2766 -19,4 + 25+35,51

%

Un recensăm ânt efectuat în anul 19oo relevă faptul că Cerm eiu 

avea un num ăr de 36o9 locuitori,din care 1878 rom âni;1895 erau de re

ligie greco-orientală;29 greco-catolici(uniţ i);1592 m aghiari;129 ger

m ani. Acelaşi reccnsăm înt arată că localitatea Som cscheş avea la 19oo,

2o88 locuitori din crrc:2o!4 erau de religie ar<3co-ortodoxă; 2 gr.cat
79

2olo rom ani,67 m aghiari; 9 germ ani. Prezenşe m aghiarilor §i germ ani

lor se explică prin colonizările ulterioare anului 1835*

In anul 1923 populaţ ia Cerneiului num ăra 3535 locuitori,din 

care:25oo rom ani,855 m aghiari,115 germ ani,65 alte naţ ionalităţ i. 

Pentru anul 1918 în Sonoscheş sînt m enţ ionaţ i 2ol7 locuitor©, 

de re a num ărului populaţ iei atît în Cerm ei cît şi în Som oscheş,după 

război,se explică atit prin pierderile în război,cît şi prin m utarea 

unor locuitori,m ai ales m aghiari num ărul lor scăzînd în Cerm ei de la 

anul 19oo la 1923 cu 737 locuitori.

In anul 194o populaţ ia Cerneiului num ăra 3695 locuitori,care 

din punct de vedere etnic se prezenta astfel:0- 

-rom ăni—

-m aghiari 

-germ ani- 

-evrei

0

8o

81
Scă-

'<r

-2433
llo3

58

46

3695total

- // -
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. In prezent comuna Cernei,care în urme ultimei organizări admiri 
n istm tiv teritoriale sc compunea din localităţ ile iCermei ,£omosche§ 

Si Avram Iancu,arc o populaţ ie de 3580 locuitori din care :
■i

-C locuitori233oerm e 1

-Som oscbc 5 I060__________ '»

-Avr̂ rn lancu 17o__________ "

Lin totalul populaţ iei

____ 3o76 români

rorI;ni de naţ icnnlit.rnaghiară 

roiiiSni de na ţ iono 1 i. germană 

alţ i

4.

287

25

92

VII. HIVA.7 AMIMTUL

Prim ele ocoli în zona noastră apar la sfîrgitul secolului al 

j-xl-lea ,prin hoturîrea Cancelariei aulice înaintată com itatului Axz 

Arad la 23 m artie 1739, pe ntru încheierea 

irentare ,printre acestea figurînd ci Corne iul.

In com itate nobilim ea m *nif̂stă ostilitate faţ ă de şcolile 

m ănegti.Inspectoratul scolârxr din Oradea inform a Curtea că la sfîr- 

gitul lunii aprilie 179o com itatul Arad declara nule contractele con

firm ate ele şcolilor"Valahe" lăsînd libertatea com unelor să încheie 

contracte.

XV -r -t

contextelor a 43 gcoli elcm  
83

r o-

84La Cernei contractul a fost încheiat gi aprobat în 1789. 

învăţ ătorul num it n fost nevoit să plece ca urm are a faptului că la 

1 m ai 1791 com itatul Arad declara-se nule contractele.In 1797 s-a în

cheiat un nou contract şcolar stabilinu-se un salariu âe 4o florini, 

care în 1815 a fost sporit la 45 florini.In anul 1796 se încheia un

<fe>

contract între învăţ ătorul Constantin Roz ian gi locuitorii satului 

Som oscheg.Frecvenţ a elevilor era slabă,copii fiind folosiţ i la pa§u- 

natul vitelor. icolarizarea se făcea de la 6 ani.

In 1811 cursurile şcolare erau urm ate la Cerm ei de lo

35

copii.

Conscripţ ia şcolară de 1? 1018 consem nează prezenţ a la gcoâlăx a în
văţ ătorului Anton Popeviei 

va fi la Cerm ei gi în anii 1318-1821.
o vechim e în învăţ ăraînt de 8 ani gicu care

In toam na anului 1822,cursurile şcolare predate de învăţ ăto

rul Ioan Albu erau urm ate de 11 băie ţ i, conscripţ ia înregistrîiâd 46 bă

ieţ i §i 24 fete de vîrctă gcolară.Fondul şcolar se constituea cu greu, 

iar şcoala nu avea local propriu.Cursurile se desfăşurau fie în locuir 

ţ a învăţ ătorului fie în casă închiriată.̂

M enţ ionăm  că sistem ul de învăţ ăinînt din prim e jum ătate a seco

lului al XlX-lea era form at din şcoala teivială(elem entară de 3 ani)

§i scoli cu durata de 2 ani la orage.Şcolile elem entare de 3 ani,baza

te pe principiul confesional,erau încadrate cu învăţ ători absolvenţ i 
ai Preparandiei din Arad.°̂

Datorită faptului că în această perioadă c©pii( erau folosiţ i

// -
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m unci,m oi oles In păzitul vitelor,frccvento lor lo cursuri era extrei
83de slnbăjdup'i cum .reiese din situaţ ia urm ătoare:

Cerm ei Sonoscheg-1311 fre cve nţ a lo 24*

-1814-1815-copii 6- 12 ani

frecvenţ a

-1817-1813-frecventr.re diligent

" neglijent

33x

loX
vf..

7 2o

* 4 17
-1813-1819-frecv.dilige nt

" -negiij

-1819-lB2o-fregvent•diligent

" -negiij

x-învăţ ătorul nu a trim is dare de seam ă.'

7 12

2 14

9 14
6 13

Docum entele vrem ii vorbesc şi despre faptul că învăţ ătorii îgi 

realizau cu greu retribuţ ia cuvenita care era m ajorată de locuitori gi 

- era stabilită atît în bani cît wgi în produse. A.ctfel,la 1 septem brie 182c 

s-au fixat noile salarii care erau urm ătoarele :̂

Cerm ei Som sscheg

175-total salarii 

-din care:

-în m onedă

-în bunuri naturale

244

T

1 0̂ 

124

In rnu.l şcolar 1323-1324 docum entele relevă urm ătoarea situa-

3o

95

9oţ ie :

-învăţ ător loan klbv. 

-num ărul copiilor- 

din care-cls I

— cÎs II -12 

— C13 III-ll

3o

-7,

frecvenţ au ;
-diligent -

-negligent-

In deceniul 5 sil secolului trecut aflăm  că locuitorii ortodoxi 

din Cerm ei au asigurat baza m aterială a scolii,ale cărei cursuri 

fost frecventate în 1841-1342 de 13 iilevi. învăţ ător era C.Oacheş.Conscri 

ţ ia din 1843 m enţ ionează prezenţ a învăţ ătorului loan Oacheş care avea 16

19

11

fîU

elevi frecvenţ i(3 în clasa I-a cîte '4 în clasele a Il-a gi a III-a).Toţ i 

elevii frecventau cu regularitate cursurile.Şcoala a fost vizitată în iu 

nie!843 de

■*

inspectorul şcolar districtual. învăţ ătorul loan Oacheş .gi-a c 

continuat activitatea în sat,avînd 19 ani vechina în 1344 gi 27 elevi 

în cele trei clase.Localul şcolii era în stere bună,iar în anul şcolar 

1844-1849 învăţ ătorul loan Oach-g a avut 2o de elevi.Conscripţ ia înregis

trează, în -acelaşi an şcolar,un num ăr de-55 copii nescolsrizaţ i.

Situaţ ia şcolară în toam na anului 1352 relevă urm ătoarea si—

91

- // -
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se preconizează construirea unei scoli catolice si a unei scoli 'orta
cox€o °Dar trei rni m ni tîrziu,în 1868 

tru ziarul"Alfnld"

ire doua scoli una catolica gi una reform ată, 

scoli în lim ba rom ănă se construi» rto o scoală reform ată.

In 1368 s-n adoptat legea învăţ ăm întului poporan,după care,coi 

ce întreţ ineau şcolile erau oblicaţ i să decidă caracterul scolii 

(com unal sau confesional).In judeţ ul Arad m ajoritatea susţ inătorilor 

şcolilor au optat pentru şcolile confesionale,pentru că erau în lim ba 

rom ană,iar scolii» com unale conform  noii legi s învăţ ăm întului era  ̂

în lim ba m aghiară sm  germ ană.Totuşi în Cerm ei în anul 1375,a luat 

fiinţ ă prim e scoală de stat elem entara poporană.

Populaţ ia rom anească din Cerm si spunea autorul ÎCehvev Kardy a 

prim it cu m ultă ostentaţ ie înfiinţ area scolii de stat.De ace£a în de

curs de cîţ iva ani de la înfiinţ are,şcoala ue stat avea doar 23-po ele

vi.Copii/rom ăni erau înscrişi In şcoala ortodoxă sau nu r̂egventau 
\,

deloc şcoala.

o coresponci?nţ ă din Cernei per 

nc relatează că în comună sînt în curs de constru-
97 Deci în locul unei

Inspectoratul şcolar a încercat să facă şcoala de stat m ai atră 

gătoare prin num irea unor învăţ ători bine pregătiţ i cu toate aceste 

străduinţ e ru fost necesare două decenii pentru ca repulsia faţ ă de 

scoală în lim ba m aghiară să fie atenuată.Astfe1 la sfîrşitul dsceniulu 

lui 9 şcoala de stat «vfa m ai m ulţ i elevi rom ăni.Aceasta a creat pro

blem » privind spaţ iul,şcoala fiind neîncupătoare.

In anul 19o2 corpul deputaţ ilor din Cernei a cum părat clădirea 

fostului Ccastel a baronului Bsnhidi,care acum  se găsea în proprieta

tea m oşierului Kahu Ludovic,cu suraa de 2o0ooo coroane. In acest scop a 

fost luat un îm prum ut care trebuia să fie achitat în decurs de 3o de x 

ani.Inspectoratul a acordat un ajutor de 14oo coroane.

In noul local şcoala de stat s-a m utat în anul 19o2,cînd a
\ 9

funcţ ionat cu două cadre didactice,în 19o4 s-a creat un post,iar din 1 

19o7 existau patru posturi.

Num ărul elevilor,în noile condiţ ii a.sporit.In anul şcolar 19o8 

-19o9 şcoala de stat avea 9o elevi cii lim ba m aternă rom ană. In anul 

scalar 19o9/191o inspectoratul şcolar a propus m inisterului creşterea 

num ărului de învăţ ători la cinci®

Autorul lucrării citate,K«hn«r Baroly,spune că şi în tim pul lui 

şcoala ortodoxă rom ană exista gi deci funcţ iona, pe cită croire şcoala 

confesională catolică s-a transform at în 1375 în scoală de stat,în 

tivp ce şcoala reform ată s-a desfiinţ at în 19olo

Datele statistice de la sfîrgitul secolului al XlX-lea §i înce- 

■; 1 reculului al XX-le a ne oferă cel m ai concludent evoluţ ia învăţ a- 

■ ului în această perioadă:

-anul şcolar 1879-188o

b

99

loo

- /,
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92tuaţ ic'srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în zonă:

Cerne i 

1396

Som oscheg

1298-Nr .locuitorilor r orc ă n i 

-numărul elevilor 

-invadator

T,

2o 42

Ioan Oacheş

Conscripţ ia din anul 1869 no prezintă situaţ ia şcolară după.

Ch.Pope seu
<&. •

53cum  urm ează:

Ce rine i Gom oscheg
-copii recenzaţ i în vîrstă dc

6-12 ani-băieţ i -133 

-f e te 

Total

168

145 154
276 322

-frecvenţ a şcolară-buieţ i 1 r
Z-o

-f e t e lo lo

Total 6 o23
-învăţ ător

-retribuţ ia

N. Mhv 

15o fl.

2oo fi

Isaia Goldig

3® . nai precizează că şcoala funcţ iona într-un local construit 

în anul 1833«Şcoala din Cernei avea grădină de 

dactic era sărăcăcios.

I.Valentin 

lo5 fl 
23o fl. 

Faur

-ban i

-natura

-director şcolar
T

pom i, iar m aterialul di-

Iată oare era structura 

iile d in Cnrm c i - io

reţ elei gcolara în anul 1864 cînd sco- 

Conoschsg aparţ ineau de Inspectoratul Chigineu C?f;

Som oschegCernei
-copii recenzaţ i 

-baie ţ i 

-f e te
148 9o

117 79
Total

-frecvenţ a şcolară 

-baie ţ i 

-fete

265 165

27 22

3
Total 3o 22

In anul gcolsr 1868 situaţ ia şcolară era urm ătoare»:̂

Cer m c. i

Nicolae A.lbu
Som oscheg 

îoan Valentin-învăţ ătorul local 

-num ărul elevilor 3o 41
fin datele statistice prezentate rezultă că num ărul copiilor 

cuprinşi în scoală era foarte redus,aceasta explicîndu-se atît orin 

situaţ ia precară a părinţ ilor §i d'eci §.i a. stării m ateriale o scolilox
cît §i faptului că şcoala nu era sprijinită de autorităţ i.După insta
urarea dualism ului austro-ungar -şcolile rom âneşti 

neglijate.In acest sens este elocvent faptul că în
vor fi §i m ai m ult 

anul 1865 la Cerm eî
- // -
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unei scoli orto-ce preconizează construirea unei secii catolice şi 

Lor trei sni rr-i tîrziu,în 1868 

tru ziarul"Alfnld"

96 o corespondanţ ă din Cerne i per 

relatează că în com ună sînt în curs do constru-

Dcci în locul unei

doxe o

, ne

ire două scoli una catolică şi una reform ată* 

scoli în lim bo rom ană se construieşte o scoală reform ată.

97

In 1868 s-n adoptat 1eges învăţ ăm întului poporan,după care,coi

ce întreţ ineau şcolile erau oblicaţ i să decidă caracterul scolii

(com unal sau confesional).Tn judeţ ul Arad m ajoritatea susţ inătorilor

şcolilor au optat pentru şcolile confAsionale,pentru că r̂au in lim bo

rom ană, iar scolii* com unale conform  noii legi b învăţ ăm întului ers.̂

în lim ba m aghiară s°u germ ana.Totuşi în Cerrnei în anul 1375,a luat
„ 98

fiinţ ă prime scoală de stat elementara poporană.

4

Populaţ ia rom anească clin Cerm ei spunea autorul ICehvev Eardy a

înfiinţ area scolii de stat.De ace£a în deprim i! cu m ultă ostentaţ ie 

curs de cîţ iva ani de la înfiinţ are,şcoala de stat avea doar 23-3o ele

vi.Copiii rom ani erau înscrişi In şcoala ortodoxă sau nu frecventau

deloc şcoala.
Inspectoratul şcolar a încercat să facă şcoala de stat m ai atra 

gătoare prin num irea unor învăţ ători bine pregătiţ i cu toate aceste 

străduinţ e ru fost necesare două decenii pentru ca repulsia faţ ă de 

scoală în lim ba m aghiară sa fie atenuată.Astfel la sfîrşitul deceniulu 

lui 9 şcoala de stat avea m ai m ulţ i elevi rom ăni.Ace asta a creat pro

blem  ̂privind spaţ iul,şcoala fiind ne încăpătoare.

In anul 19o2 corpul deputaţ ilor din Cerm ei a cum părat clădirea 

fostului castel a baronului Bsnhidi,ccre acum  se găsea în proprieta

tea m oşierului Kohu Ludovic,cu sum a de 2o.ooo coroane.In acest scop a 

fost luat un îm prum ut care trebuia s-i fie achitat in decurs de 3o de s 

ani.Inspectoratul a acordat un ajutor de 14oo coroane.

In noul local scoală de stat s-a m utat în anul 19o2,c.înd a
i

funcţ ionat cu două cadre didactice,în 19o4 s-a creat un post,iar din 1 

19o7 existau patru posturi.
Num ărul elevilor,în noile condiţ ii a.sporit.In anul şcolar 19o6 

-19o9 şcoala de stat avea 9o elevi cii lim ba m aternă rom ănă.In anul 

scalar 19o9/191o inspectoratul şcolar a propus m inisterului creşterea 

num ărului de învăţ ători la cincio

Autorul lucrării citate.,Kehner Baroly,spune că §i în tim pul lui 

şcoala ortodoxă rom ană exista §i deci funcţ iona, pe cită prem e scoală

T

%

99

confesională catolică s-a transform st în 1375 în scoală de stat,în
lo o

tim p ce şcoala reform ată s-a desfiinţ at în 19ol.

Datele statistice de la sfîrgitul secolului al XlX-lea gi înce

putul secolului al XX-1»a ne oferă cel m ai concludent evoluţ ia. învăţ ă-

jjiîntului în această perioadă:

-anul şcolar 1879-183o

- // -
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-şcoalasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ortodoxă rom ană -învăţ ător Nicolae Albu 

-şcoala de 3tat(în lim ba m aghiară);

-înfiinţ ată în 1875;

-baza m aterială destul de bună;

-1873 asim ilează şi pe elevii scolii confesionale

reform ate

14

4.

-num ărul elevilor 6o 

-învăţ ător -Nagy-Fal 

-anul şcolar 1885-1386

.-şcoala de stat-lim ba de predare m aghiară;

-un învăţ ător

-şcoala reform ată-lim bs de predare m aghiară;

-un învăţ ător 

-şcoala ortodoxă rom ană 

-un învăţ ător 

-anul şcolar -191o

-şcoala de stat-lim ba de predare m aghiară;

-patru învăţ ători 

-elevi frecvenţ i 3o2 

-şcoala reform ată - s-a desfiinţ at 

-şcoala ortodoxă rom ană 

-1 învăţ ător 

-caracterul confesional 

-lim ba de predare rom ană 

-anul şcolar 191o-1911

-num ărul elevilor înscrişi 

-num ărul elevilor ne şcolariznţ i -94 

In ce-4a ce priveşte evoluţ ia învăţ ăm întului în localitatea Som os 

che§ situaţ iile şcolare de la sfîrşitul secolului al Xl&lea §i înce

putul secolului al XX-loa se pfezintă o creştere num erică a copiilor 

de vîrstă şcolară şi a frecvenţ ei acestora.

Dintr-o situaţ ie a prezentării elevilor la exam ene la sfîrşitul 

«anului scolor 1880-1881 rezultă că în Som oscheş situaţ ia era urm ătoa-
lo3

?

-595
lo2

rea „

-copii de vîrstă şcolară 

- din care 7o băieţ i;

46 fete;

-prezenţ i la examene 54 

42 băieţ i 

12 fete

-116

>

din care

-învăţ ător -Favel Bosco;

-şcoala aparţ inea de inspectoratul Sepreug

-caracterul -confesional ortodox*»
- // -
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asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA învăţ ătorului naţ ional ConfesionalIn"Organizarea provizorie 

gi M itropolia (-r.or.a rom anilor din Ungaria §i Transilvani©” în 137o 

 ̂se stabile§te ca o scoală poate avea un efectiv m axim  de 80 elevi.Und< 

elevii depăgeau acest num ăr «se înfiinţ au §coli paralele®  

la aceste considerente în anul şcolar 19o4— 19o5>la- Gom osche§ spor 2

Pornind de

4

gcoli paralele:

-şcoala num ărul 1;

-num ărul copiilor recenzaţ i 

-baie ţ i 

-fete

-62

-49

-13
-56-prezenţ i la examen®

-43-băieţ i 

-fete

-învăţ ător ÎCibai Leucuţ s 

-şcoala număru1 2;

-num ărul copiilor recenzaţ i 

-băie ţ i

-13

—loo

-61

-39

-prezenţ i la examene 

-băio ţ i 

-f  e te

-învăţ ător -Ioan Teu
^ lo5

Şcolile din Somoschcg aparţ ineau de Inspectoratul şcolar In?u.
Prin dîrzenia locuitorilor romani din Somoscheg,cu toate mu-

-f  e t*
-66

r
-42

-24

şurile restrictive prevăzute de Le£ea Apponyi,în anul şcolar 1917-191

care au fost prezenţ i laerau recenzaţ i 21o elevi între 6-12 ani,din

5o dc ele vi©Poate numărul elevilor frecvenţ i ar fi fost maie xarae ne
m are dar una din scoli s— a desfiinţ at prin plecarea învăţ ătorului

lo6
V.Drîncu la mobilizare • învăţ ător continua să fie .Ioan Tau©

La 19 septembrie 1919,învăţ ătorul Ioan Tau este numit” direc

tor §i învăţ ător” titular la sco&la primară de stat din Cermei,uupă 

din Le creţ ul 14227 emis de Consiliul Dirigent al Transil-cum  reiese
vaniei gi sem nat de O.Ghibu,în calitate de secretar general la resor
tul cultelor gi instrucţ iunii publice©10^

VIII. ASOCIAŢ II CULTURALE _
Ridicarea nivelului cultural ol rom anilor transilvăneni a fost

de fruntaşii politici gi intelectualii nu num ai prin dczvolurm ărit
tarea învăţ ămîntului ci gi prin societăţ ile culturale,careppoliferea- 

ză rapid în a doua jumătate a secolului al XTX-lea.Cea mai de seamă

pentru cultura poporului romăn a fosf'Astra”.

In urma apelului din 12/24 septembrie 1861 In Asociaţ ia ară

deană pentru cultura poporului s-au

asociaţ ie

înscris peste 8oo m em brii.Ţ ăranii
lo8

din com itatul Arad se rem arcă prin num ărul lor foarte m are©
- // -
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VAstrei" din ?o aprilieLa adunarea generală ce constituire a 

/12 nai 1865,ou participat |i locuitori din cadrul com unei:Nicolse 

Chelba învăţ ător clin Cârm ei şi Eftim ie Novac paroh ,din Som oscheş©

Le asem enea între m em brii asociaţ iei se num ărau §i cîţ iva localnicii

lo9
llo

l.Fciur Ni colac - Somoscheş - ţ ăran

-ţ ăran 

-paroh

erm ei -jude com unal

-ţ ăran 

-ţ nvăiţ ător

A - Som oscheş 

3©Novacu Eftim iu-Som osche§ 

A.Jurcă Dum itru

5. Avram  Flore

6. Albu Nicolae

7. Jurcă Dum itru -Cerm ei

2.Burcă Fiore

-C

-Cerm ei 

-Cornei

-ţ ăran 

- ţ ăran

Cele de mai sus nc demonstrează că ^locuitorii Ce rineiului nu o u l

8.Avram Nţ colae rinei

rămas în afara preocupărilor de emancipare politică-naţ ională §i cul

turală din Transilvania secolului al XIX—le a©Pe aceiaşi linie se situ 

ează şi faptul că în anul 1883 *printre cele 8 cercuri existente în 

Cercul Chişineu-Criş unul era la Cerme il^Tot spre sfîrşitul secolu

lui trecut printre cela 17 cercuri ua citit sau cozinou,unul era la

Presupunem  că acesta112Cerm ei §& o asociaţ ie fem inină da binefacere, 

asociaţ ie fem inină n fost în legătură cu asociaţ ia sim ilara clin co-
#'•

organizat acţ iuni dem una Sapreuş condusă de Ersilia Sturza, care a 

adunare de ajutoare pentru oştaşii rom ani răniţ i în Războiul de Inde

pendenţ ă de *1877-1878.115

V

In perioada 1381-1886 în judeţ ul Arad se desfăşoară acţ iuni

"Astra”, pentru înfiinţ area corurilor©La 1883 în localitatea
114

prin

Cerm ei se form ează un cor©
La începutul secolului al XX-lea din discuţ iile cu cetăţ enii 

vîrsKici din Cerm ei existau 2 tipografii uns în lim ba rom ană şi una 

în lim ba m aghiară .Aceste publica  ̂m ai ales articole publicitare,le

gate de tîrgurile din Cerm ei, 

anim alelor.In lim ba rom ană tipografia publica §i alte m ateriale,o .po 

ezie tipărită în Cerm ei am  donat-o Bibliotecii judeţ ene Arad.

Din spusele localnicilor m ai vîrsnici am aflat că în perioad 

19oo-194o în cadrul localităţ ii Cerm ei a funcţ ionat Clubul m eseriaţ i-

pentru vînzarea produselor agricole şi

lor care dispunea de bibliotecă,abonam ente la presă şi sală de jocuri 

distractive ş Clubul «rea fregventat şi susţ inut de m icii m eseriaşi 

din com ună seara şi în tim pul sărbătorilor.Vara organizau ieşiri IU  

Loftbă verde cu m ici program e artistice iar în tim pul sărbătorilor de 

iarnă se organizau baluri care era precedate de serbări şi piese de

te a tr u«

IX©ASPECTE ETNOGRAFICE

Portul popular în com una Cerm ei îşi are originile în trecutul 

îndepărtat al acestor locuri.Toate elem entele de îm brăcăm inte era
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confecţ ionatesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în casa.Pentru îm brăcăm inte m ateria prim a era cînepa. 

Cultura inului nu este sem nalată.Se m ai foloseau blănurile de oaie 

pentru cojoace gi căciuli,care se m ai confecţ ionau gi din blană de 

iepure de cîm p.

. ■ îm brăcăm intea la bărbaţ i era com pusă din căm aşă §i izm ene la- 

gi(din opt laţ i) din cînepă.Pe cap se purta pălărie din paie,iar în 

picioare opinci din piele de porc.Fem eile purtau căm agă(spătoi),poale 

largi(fusta) §i gorţ ul(zadie),iar pe cap baticul(cîrpa).Tpate erau coi 

fecţ ionat din cînepă în casă.încălţ ăm intea de bază era opinca,cu obie* 

le albe înfăşurate pe picioare pînă sub genunchi.In perioada de iarnă 

bărbaţ ii purtau cizm e din piele.

îm brăcăm intea de fi'care zi(de port) era confecţ ionată din cî

nepă ce răm îneg de la pieptene(zdroangă) pentru lucru,iar pentru sat 

Qi zilele săptăm înii precum  gi dum inica la horă se purtau haine îm 

podobite la gît,um eri(spe teze)şi pum nari(m anşe te),precum  gi pe piept 

iar la fem ei gi pe m îneci cu cusături geom etrice gi florale colorate 

Spătoaiele fom eigti erau îm podobite la m ancei cu cusături colorate 

sau brodate m anual.Predom inau roşu,galbenu-t gi albastruĴ culorile na

ţ ionale .Poalele fem eieşti erau îm podobite la hrîu (pum nată)cu m otive 

populare colorate.Atît poalele cît gi sorţ ul erau îm podobite cu m otive 

populare gi geom etrice.In zilele de sărbătoare,dim ineaţ a la biserica 

se purtau haine din ţ esături de cînepă m ai fină din fuior tras prin 

hecelă(pieptene m ai fin) care erau albe îm podobite cu m otive populare 

în negru fiind m oi sobre dar frum oase pifcin sim plitatea lor.Căm ssa gi 

spătoiul erau îm podobite la .̂ .ît gi piept cu un girag foim nt din nas

turi coloraţ i în rogu,galben sau albastru,în funcţ ie de cusătura o.s 

aju.r pentru a scoate în evidenţ ă tricolorul.

In perioada m ai răcoroasă atît bărbaţ ii cît gi fem eile purtau 

peste căm aşă laibere(veste#ăfăx m îneci) de culoare m ai închise îm po

dobite cu cusături•Iarna bărbaţ ii purtau pantaloni(ciareci)din stofă 

de lînă(pănură),cei de sărbătoare fiind ornam entaţ i cu şnur de cu

loare închisa.Pe tim pul iernii se purtau cojoace din blană de oaie, 

ornam entate cu cusături.Pentru zilele de sărbătoare fem ile m ai în 

stă gi m ai avute purtau iarna cojoace colorate,frum os îm podobite cu 

cusături,nasturi,oglinzi,blănite negre de jur îm pfcyjur.Tot pentru pe

rioada de iarnă se foloseau sum anele dinx pănură de lînă albă bătută 

la pivăoSum anele era frum os îm podobite cu pînze negre gi 

cu fireturi gi strasuri.Cioarecii,cojoacele,sum anele gi în general tot 

ce provenea de la oi,nu se confecţ ionau în com ună,nefiind m aterie pîîi- 

m ă.Sum anele gi cioareci erau confecţ ionate în zona m ontană a Beiugului 

Orivgtior.Tinerii purtau haina în care predom ina albul chiar gi la cu

săturile de podoabă.

k

vîr-

rogn ajurate

- // -
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AdolescentelesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA purtau în zilele de sărbătoare pe cap coroni

ţ e ( cercuri) îm podobite cu panglici,m ărgele colorate,paie te gi figu

rine din stearină,legate cub codiţ e care erau îm pletite cu panglici 

late rogiiaLa gît purtau zilnic zgarda din m ărgele m ărunte,colorate 

iar în zilele de sărbătoare se adaugă giragul de bani gi m ărgele*

Salba de bani era făcută din m onedele din circulaţ ie sau bătuţ i: anum e 

din m etale ieftine,eventual argintate,la cele din fam iliile m ai înstă

rite eNu s-au purtat salbe din bani de aur.Băieţ ii tineri m ai ales cei c 

care erau recrutaţ i purtau la căciulă cocardă tricoloră,form ată dintr- 

o floare alcătuită din panglică tricoloră,m ărgele pe caie atîrnsu pînă 

pe um ăr două panglici tricolore plisate*Acest obicei este consem nat §i 

de presa de la începutul secolului XX,pentru că au fost arestaţ i de 

organele de ordine rustro-ungare.

Odată cu pătrunderea firelor din bum bac(m isir),hainele de 

sărbătoare esrau confecţ ionate num ai din bum bac sau în am estec cu cîne- 

pă0

Casele erau construite din lem n,avînd una-,doi gi trei ca

m ere (ca m era d  ̂către uliţ ă,tinda gi cam era de către ogreadă) gi 

acoperite cu paie.Stilul de construcţ ie stil vagon,s-spăstrat pînă în 

zilele noastre,iar acoperigul cu paie a dispărut după al doilea răz

boi m ondial,fiind înlocuite cu ţ igla*

Pînă către sfîrgitul secolului al XLX-lea,focul era 

făcut pe vatră,fiind făcut în tindă*

M obilierul era sim plu*In

erau

k

cam era de către uliţ ă se ţ ineau

hainele de sărbătoare.M obilierul era form at de obicei din 2 paturi, 

să gi ladă de zestre(cu spinare)In cam ere de zi (tinda) scaunele erau

m a-

înlocuite de laviţ e(bănci).Pere ţ ii erau ornamenţ ati cu prosoape cusute 

în motive populare,colorate gi farfurii.Intre cele 2 paturi se găsea 

laviţ a cu spate care uneori sub gezut avea o ladă unde se mai păstrau hi 

hainele.Lada de zestre era confecţ ionată din lemn cioplit,împodobită cu 

încrustaţ ii în motive georaetrice.Uneori fondul era vopsit într-o culare 

închisă cere punea mei bine în valoare încrustaţ iile,moi tîrziu lada cu

spinare este înlocuită cu lada cu bumbi confecţ ionată din lemn ds brad 

gi vopsită*Drept podabă se foloseau cuie cu capul zmălţ uit în alb.Pntu- 

din cameră de la uliţ ă erau împodobite prin lucrări la 

strung,pic iaore le gi căpătîile(cu sucituri),

Gospodăria era complectată cu grajdul pentru animale,coteţ ul 

pentru porci gi colna(gura) pentru car si uneltele agricole.Aproape în 

fie care gospodărie întîlnim fîntina cu cumpănă gi cuptorul pentru copt 

pîinea.In ce$a ce priveţ tt folclorul acesta era bogat diversificat,ca 

peste tot la romani,creaţ iile folclorice însoţ ind fiecare moment din 

viaţ a oamenilor ilustrîndu-se cel mai bine prin obiceiuri gi datini.

rile gi masa

- // -
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m orcatesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de horele ti—Sărbătorile cp §i zilnic de dum inică 

norilor ce se organizau în centrul satului, cuc ţ inute de lăutarii locali

era

Uneori,m ai ales pentru cei m ai tineri erau organizate hore in case
se urm ărea atît bătător iran vetrei noii case

noi,

în construcţ ie, prin care 

cit şi crearea condiţ iilor că preadoB.e scen ţ ii să înveţ e tainele dansu

lui local.Dansul era com pus din trei păr ţ i (pe trei pagi,pe doi ps§i §i

pe unu) ier fata era cerută la dans.Refuzul ere considerat ca o ofensă 

pentru tăiat.In tim pul densului prin strigături se exprim a fie bucuria 

gi plăcerea de a dansa cu partenera ,fie necazul sau critica asupra

com portam entului m oral al unor persoane. .
Intre datini şi obiceiuri trebuie să m enţ ionăm  clăcile.Acestea 

se organizau în general în scopul de ajutoare,cu ocazia unor lucrări 

m ai grele în cadrul gospodăriei«Cele m ei m ulte se organizau 

construirii unei case noi,care cerea 

loace de transport pentru m ateriale.La ele erau invitaţ i vecinii gi ru-

cu ocazia 

un volum  de m uncă m ai m are gi m ij-

dele m ai apropiate.
Claca se m ai organiza în perioada de iarnă de către fem ei pentn 

torsul cînepii.Ace stea se încheiau de obicei prin seri de glum e’§i po

vestiri, iar în m ulte* cazuri cu m uzică §i dans.

păstrat pînă în deceniul VI al secolului nostru obiceiul şe
fe te le în faptul serii se adunau

4

zătorii.Acestea constau în faptul eu 

la unul din vecini unde erau vizitate de feciori prilej de glum e ,poves-%

tiri cînt.ece ,ghicitori.In tim pul şezătorii fotele torceau sau făceau 

"cusături populare, .iar feciorii le ajutau la depănat.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă se obişnuia ca tinerii dar une

ori gi cci m ai vîrsnici să colinde pe la vecini gi prieteni cîntînd 

atît colinzi religioase cît şi laice.Cu această ocazie persoanele erau 

ipascate pentru a nu fi recunoscuţ i*

Intre superstiţ ii enum erăm  citava care se m ai păstrează încă în 

am intirea localnicilor m ai vîrsnici.Huite din ele erau legate de viaţ a 

de zi eu zi,de bunul m ers al gospodăriei sau al ogoarelor.Astfel sîgt 

paparudele 'are um blau prin sat în zilele de secetă prelungită îm brăca

te în verdeaţ ă pronunţ înd descîntece aducătoare de ploaie.Sătenii le 

udau cu apă din fîntîni.
(

O altă superstiţ ie era legată de copiii m ici,dar uneori §i de fe 

te le fini m ari şi frum oece d̂eochiul̂care ar fi provocat de adm iraţ ia 

prea puternică a celor din jur.Se spunea că s fost deocheat,atunci cîn< 

persoana m anifesta dureri ale capului frunţ ii.Rem ediul constă în des- 

cîntcce gi aruncarea de cărbuni aprinşi într-o cană cu apă,după care 

apa era băută de bolnav.Hai m ult ca sigur că rurerile erau provocate

apa în care erau stinşi cărbunii de lem n constituia unindigestii,iar 

lacsativ.
i

i
- // -
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asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vacilor• Afctfe 1Erau superstiţ ii legate de producţ ia de lapte 

în ajunul sărbătorii Sfintui Gheorghe la uşile grajdurilor se atîrnau

vrejuri de m ăceş cu m ulţ i spini ca sa nu se fure laptele de la vacă.

Sau atunci cînd laptele de la vaca era în scădere se spunea că a furat 

"Striga" lapte Îs „Pentru a o'prinde se punea grapa cu colţ ii îţ i sus în 

uşa grajdului.Tîulte superstiţ ii erau legate de m orţ i pretinzînu-se 

că unii se întorc după m oarte şi fac rău celor vii.Pentru a preveni ase 

m enea lucruri m ortului i se legau piciarele pu vreji de m ăceşi sau era 

ars cu un ac înroşit după urechi.Tot pentru a putea fi îm piedicat să se 

reîntoarcă acasă,pe drum ul de acasă la cim itir era presărat m ac sau tâ

rî te , spunîndu-sc c$ strigoiul va fi nevoit să ie num ere.In tim purile 

m ai vechi celui care se prevedea că va fi strigoi i se batea un cui m a

re în piept înainte de înnornîntnre.
In prezent toate acestea sînt de dom eniul trecutului răm înînd 

doar în sm intirea locuitorilor m ai vîrtrnici.

XI. INTELECTUALI. PEaCQN  ALITATI CULTU' ALIC  

Legi Cerne iul a fost o localitate m ai evoluată din punct de ve- 

econom ic, social şi cultural între localităţ ile din' zonă nu a dat 

neam ului m ulte personalităţ i de talie naţ ională.Totuşi trebuie să re

m arcăm  cît.eva persoane care în anii grei ai stăpînirii habsburgice au 

reuşit prin m uncă şi sacrificii să absolve cea m ai înaltă şcoală rom a

nească lin judeţ ul Arad,cursurile Preparandiei .Aceştes sînt 

-185o -Albu Nicoloe 

-1854 -Oacheş losif 

-1853 -Pop Florinn

-1861 -i'ărg i n eanu î.r i le n t i e -G  om  o sche g 

-1865 -Vesa loan 

Am m enţ ionat pe i le m ai sus,pentru că între ei se găseşte 

om ul care-învăţ ătorul Nicolaa ATbu-s îndrum at prim ii paşi în ale scrisu 

lui şi cititului pe m arele om politic şi luptător pentru teîntregire©  

neam ului rom ăncsc-rVasile Goldiş.tiarele om politic şi de cultură,Vasile 

Goldiş s-ş l̂ născut în localitatea Lrocir£a(azi ûnca Tcuz),dar şi-a pe

trecut anii copilăriei şi ai tinereţ ii în localitatea Ce rim ei. Tatăl său, 

Isaia Goldiş a fost preot în êrm si tim p de 5c* ani (1867-1917) .Vasile 

Goldiş a învăţ at carte rom ane «oscă (clasa I)la şcoala confesională orto

doxă cu învăţ ătorul Nicolse Albu.Clasa a II -a o va frecventa tot la 

Cernei,dat la scoâlâx prim ară ronano-catolică.Despre şcoala din Cerile i 

şi prim ul său dascăl pom eneşte cu adîncă cinstire şi evlavie în am inti

rile sale de m ai tirziu: "Erori vreo 2o de ştrengari atunci încă nu se 

ştia de obligativitate.învăţ am  carte roraînească şi m oş Nicolae Albu cu 

faţ a roşcovană,cu ochii m ărunţ i şi părul cărunt,bunul dvzeu să-l ierte 

-ne învăţ a az-buche ,apoi cetitul cu litere latine,socoste-lucru m .aoe

dere

4

*

-Cerm ei
cerm e x 

-uerm si

-Cerm ei

- // -
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răspunsurilesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA liturgice şi agn toate cele dc învăţ at,dar el um bla fără
îi îndulcea viaţ a.Acolo 

a ram ns acelaşi dc atuncişi pînă astăzi
ciorapi vara,postea'toate posturile gi capra

a luat fiinţ ă suflatul m eu care 

In braţ ele m ăriei, în seinei tul leagănului,în fum ul pătruns dc m irosul

tăm îiei, în prim ele învăţ ături ale dascălului se plăm ădeşte sufletul fi-
115e, căruia' dintre noi” o

4

XII.  B5AIIZABI DCQNOMICO-SQC TALE IN FDRIOADĂ. 1918 -1944 

După- primul război mondial se produce modificări în viaţ a ţ ărăni

m ii prin punerea în aplicare a reform ei agrare de la 1921.Păm lntul a.

prpprietaţ ilor m oşiereşti, care acum  dispar,provenit din desfiinţ area 

perşi stind doar m oşia lui Tîallantfer Sam uri cu 2oo iugăre. In urm a pune

rii în aplicare a reform ei agrare,în 192?,în Cfirm ei au fost îm proprie-
116 *

tari ţ i 5}.o ţ ărani,scordînduli-se cîte 5 iugăre de păm înt.
Aplicarea incom plectă a prevederilor reform ei agrare,abuzurile

ci cereri de revizuire a m odu- 

ţ ăranii din Cerm ei se adresează 

anul 1922 invocînd îm bunătăţ irea m odului

autorităţ ilor,nu determ inat nem ulţ um iri 

lui de aplicare*L'in aceleaşi m otive

Com itetului Agrar din Sluj în 

117de aplicare*
In anii urm atori,m ai ales ni crizei econom ice din 1929-1933,m ulţ i 

ţ ărani igi pierd păm înturile oe.ntru plata datoriilor faţ ă de bănci şi

aceasta profită o serie de m ari m oşieri din zonă cuie ar fi:

4

căm ătari,De
* Hollnndcr 3rmuel,Fekhete Iosif,Feidhete Alexandru,Hend Psvel,fraţ ii

unii ţ ărani m ai înstăriţ i,• Ssom ogjKohler Tom n şi Ruzbach Cobem ,cît şi 

nccentuîndu-se Baţ iafacere a socială a ţ ărănim ii.

După război,în cadrul colonizărilor făcute de autorităţ i au fost

de m oţ i din M unţ ii Apuseni. Acţ iune a a începutaduse m ai'm ult'1 fam ilii" 

în anul 1923 cine! cîteva fam ilii nu venit să vadă* care este situaţ ia.

Din 1924 se stabilesc în partea estică c hotarului com unei şi vor pune 

bazele localităţ ii Avrcm -Iancu.In anul 1923 situaţ ia este urm ătoarea: 

-num ărul fam iliilor colonizate - 38
-16,5 iugăre

Din ce-le 15 centre de colonizare din anul 1928 cel m ai m are lot
-m ărim ea lotului acordat

118
s racordat la Ce rinei*

In perioada interbelică,puterea econom ică a localităţ ii creşte 

chiar m ici intre prinderi., care prelucraisensibil, faeîndu-şi apariţ ia 

produsele agricole locale.Astfel,flintr-o siturjie cuprinaînd"intraprin-

derile industriale" din Cermei.aflam cil la data de 8 oct.194o existau-.

■ £==
. , .. Nr. tot. Forţ a no trie a

Felul intre prinde j. __Qe|2B__m Q|QC_Bg=;;:C|P!Şiţ ţ _2cQ gciş;ţ §£_ = __.

6.000 kg Kuţ i Călămsr45 Hp m otor gaz5M p a r ă ţ ărănească

5 25 Hp m otor gaz 15oo kg Bontos Lrdis-

_____ ^ Iau
M oară ţ ărăneasca

77
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Rr.total 
ongaj.-Felul intrep. Forja metrică Capacit. Proprietar

Cuao o_no t or ..Lip_
♦

600 kg Bontos LadislduM oară ulei 26 Hp m otor gaz3

4 Acestc intreprinderi prin capacitatea Oe prelucrare depăşeau ne 

voile locuitorilor,de sceAs ele deserveau si locuitorii clin satele ve- 

In aceiaşi perioadă în Cerne i i desfăşoară activitatea §i 

întreprinderea angrosistului Austerlitz Cezo.Acesta cum păra produse 

agricole de In ţ ăranii din com ună §i îm prejurim i pe care apoi le re-

119cine.

vindea la preţ uri m ai ridicate altor firm e producătoare.

Propiie tarii de păm înt îşi diversifică culturii"' în vederea ere 

şterii rentabilităţ ii păm întului.Astfel,în 1944 este sem ănată cultura 

orezului în Ceraei după cum  urneazî:

-28 ha oppz-M shler Tom a
12o

-Henţ iu Pavel -lo ha orez.

Din spusele cetăţ enilor cultura orezului a început înainte,m un-

>rin plata în bani şi în na tur ă (orez). Din 

spusele cetăţ enilor aflăm  că lichior Tona a conceput c m aşină proprie 

de decorticnt orezul.

ca era făcută cu locuitorii

şi dotarea tehnică a agriculturii. 

Astfel în 1943 sînt sem nalate în Cârm ei 4 batoze de treierat cereale

In aceiaşi perioadă creşte

*

în proprietatea lui:-Forogo Ştefan,Nagy Iuliu,?abor Anton,Bsgoss^ Fo- 

velo
Creşterea puterii economice a comunei se poate observa şi din- 

anchetă economică cin 194o care ne oferă următoarele dat- sta

tistice,de unde reiese că în acel an comuna dispunea de: 2c8 boi, 4

•bivoli,8 vaci trăgătoare,2 bivol’iţ e trăgătoare, 293 caii giiepe,4o5 vsc
122

reproducătoare,4 tauri,2o3 tineret sub 3 ©ni,7o8 oi,24 capre,425 porc\

tr-o

Dacă raportăm  num ărul de anim ale la num ărul 2239 locuitori la 

acea datn(3695) rezultă că în m edie fiecare fam ilie dispunea de m oi 

m ult de 3 capete anim ale.La data respectivă Ccrm eiul dispunea de o 

suprafaţ ă de 5335 ha,din care:

- 351o ha -teren arabil

254 ha -fineţ e

- 1259 ha -izlaz

2o2 ha -grădini

8 ha -păduri

l.o2__ha -teren neproductiv
" 123

v

T

TOTAL 5335 ha .

In aceiaşi perioadă în Sorinei funcţ ionează o Bancă populară
124"Luncana” §i o asociaţ ie de vînătoare11 Ce rac ionc ".

Al doilea război mondial aduce schimbări §i îj viaţ a economică

- // -
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°ost expropriaţ is comunei. In tir.pul dictaturii militrro-fasciâtix ?u

yi nogii începînd din 194o—1945•■binele nsgnzincevreu posesorii
tr-un act al prim ăriei datat la 16 ian*1941 rcise că-în conform itate

o com isie conpupa cin:-pr im ar, notar, ge ful pos tu-cu Ordinul 79/194o
lui de jandarm i gi geful politiei legionaro a 

ţ inînâ evreilor .printre care şi m ogia m oştenitorilor lui Rollonder
Ştefan si Ioan).Tot atunci a fost expropriata şi

9

expropriat 7 m ogii spor

4

Sam ue 1 (I-Iollander
angrosistului Austerlitz Geza.

realizarea unirii gi uesăvîrzireo statului naţ ional uni-

linia învăţ ăm întului care a evoluat

averea-

Lupă

tor roman- au loc progrese gi pe
urmerza:în perioncla interbelică după cum 

Anul Secţ ia m aghiară 
nr.elevilor însorigi

lol

Şcoala prim ară de stat 
nr.elevilor înscrişi

22o

265

548

1925-1924 

1929-195o 

1959-194o 

Datele respectiv*

98

le-am  luat din m atricolele şcolare din 

flam  că în perioada 1925-193oonil respectivi.Din ace le o şi m otive 

în localitate nu. funcţ ionat gi un curs seral de M 23fcd§Etici unde erau 

cuprinşi'în invaţ um întul teoretic ucenicii m eseriaşilor din com un?!.

I gi II erau cuprinşi loo

f

Astfel în anul şcolar 1925-1926, în 

de ucenigi iar în anul şcolar 1929-1950 frecventau cursul 22 de uce- 

nici.Cursul era patronat de 1$ m eşteşugari din com ună după cum  urm es-
,1 tabScar,! tinighiriu ,2 frizeri,

anu i

% •

-5 com ercianţ i ,2 tim pariza :

2 fierari,un frîngher.3c h

In perioada celui de-al doilea război mondial în cadrul co

munei funcţ ionează o cantină gcolaru.Cantins şcolara funcţ iona cin lţ  

1959,servindu-se cîte 5 mese pe săptămînă,masă caldă,iar produsele
localnicilor înstăriţ i gi sub-proveneau din contribuţ ia în natura.a 

venţ ii de la bufetul comunal gi şcolar.La cantină serveau masa 5o de

elevi săraci.Era condusă de un comitet,al cărui preşedinte era înve-
125Cantina funcţ iona gi în anul 1944 cînd serveauţ ătorul Ioan Tau. 

m asa zilnic 5o de levi (prînzul). Alim entele se procurau-,

-5o mii lei-din bugetul comunei 

-din Darul Plugarului

-de Comitetul de patronaj-prin colecte .

Din actele primăriei gi spusele cetăţ enilor reiese că în^acc 

astă perioadă în localitatea Cermei funcţ iona o

. XIII.DEZVOLTAREA. .CGIflJNEI PUPA 25 august 1944 

Schimbările revoluţ ionare care au 

au cuprins gi Cermeiul,începînd(evident) prin reforma agrară din

126

127casă de cultură.

urm at după 23 august 1944

m arţ i® 1945-
Pentru punerea în aplicare a reform ei agrare,au fost ales®

- // -
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com itete locale de îm proprietărire 1 a 25 m artir 1945 form ate din ţ ă-

Conitetul din Cerm ei a trecut la îm părţ irea123răni de condiţ ie săracă, 

proprietăţ ilor m oşiereşti,car© dispar com plet după aplicarea reform ei.

Arătăm  m ai jos aceste proprietăţ i ce urm au să fie îm părţ ite ţ ăranilor: 

Proprietăţ i peste 5o hn la Cernei
â

1. Felcete losif

2. Fc ke te Ale xa ndr u 

3*Kenţ iu Pavel

4. T,'[ah Ier Tom a __

Total

144 ha 

125 ha

95 ha

29o
129654 ha.

Intr-o primă acţ iune de împroprietărire la Cermei au fost dis

tribuite 845 iujăre pănînt arabil,adică 4o2,85 ha fiind împroprietări
15o442 locuitori.

Urm ărească firească a aplicării reform ei agrare a fost întărirea

econom ică a gospodăriilor ţ ărăneşti şi realizarea visului secular al 

ţ ărănim ii-potolirea setei de păm înt.
In anii urm ătorii9treptat,rănile războiului sînt înlăturate §i

revirim ent sensibil în viaţ a econom ică a com unei .In anu 

1947 găsim  la Cerm ei un num ăr de 9 batoze,5 tractoare,! m otocicletă 

589 oi,o m oară(proprie tar Kălăm ar Kuţ ) cu o capacitate de 34oo kg în 

24 de ore •

constatăm  un

f >

131
*

In acelaşi an,1947,la 1 iulie găsim  urm ătoarea repartizare a pă- 

m înturilor şi a gospodăriilor:

Nr. Iu rr ăt or i 
perm anenţ i

nr .locuitori

jJlsiseîL_
Nr .membriSuprafa ţ a 

arabilă totală gospodărieiCom una

48528 oCernei 

Gom osche g

27592953
2046 1717

Din situaţ ia de m ai sus deducem  că existau braţ e de m uncă su

ficiente pentru o acoperi necesarul de forţ ă şi m uncă pentru suprafa

ţ a agricolă a com unei ^

Suprafaţ a cultivată în hectare la 1 iulie 1947

Cernei Gom osche §

7l6,5olo!2-grîu

-secară

-orz şi orzoaica
-ovăz

-porum b

• -fl.soarelui 

-cartofi 

— alte produse

15
5o

484 404.5

609.5lo94

6 o 16

146219,25

- // -
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133153,o5.-suprafaţ a arabilă necultivată 

Anul 1948 este la fel de bogat în evenim ente ca §i anii precedenţ i

am intind doar naţ ionalizarea principalelor m ijloace de producţ ie de la 

11 iunie 19$8oCun agricultura răm înep principala ocupaţ ie a locuitoriloi 

prezentăm  m ai jos situaţ ia privind proprietarii agricoli care posedau
» încă suprafeţ e de la 2o la 5c ha 

l.Kader î£aria -27,o6 ha

2«Institutoarea Frsncisc -47,3 ha 

3.Fekhete losif - 25,26 ha

- 24,13 ha

5. Gudiu Al^xandru-27,48 ha

6. Căiamar Fior ica -35,23 ha

7. Honţ iu loan

Această situaţ ie statistică arată foarte clar că şi după reform a 

agrară continuau să existe proprietăţ i care depăşeau cu m ult nivelul 

m ediu de avere a unei gospodării ţ ărăneşti şi care constitue punctul 

de plecare al gospodăriilor cheabure§ti.Dealtfel, în nnul 1949,un do

cum ent oficial ne redă urm ătoarea:

Situaţ ie num erică a cheaburilor

4.Poleac loan

ha- 23

4
1951195o1949

211936Ce rine i 

Som oscheş
Prin naţ ionalizarea din 11 iunie 1948 în conform itate cu legea 

au fost naţ ionalizate la data de 15 iunie 1943 urm ătoarele unităţ i par

ticulare :

13516.2424*

-uleiniţ ă cu presă capacitate 5oo kg

-moară cu trei volţ uri capacitate lo.oookg
136

1. Bontoş Ladislau

2. Călăm ar Huţ i

Acestea au trecut în adm inistraţ ia com unei.

Procesele înoitoare cunoscute de ţ ara noastră după 23 august 1944 

se răsfrîng în m od fericit §i asupra com unei Cerm ei.Pe această linie 

rem arcăm  procesul de transform are socialistă a agriculturii,care se 

concretizează într-o prim ă etapă prin înfiinţ area întovărăşirii agricol 

în anul 1949,care era faza de tranznţ ie spre cooperativizare §i în ace

laşi tim p un exem plu pentru ţ ărani,pentru a fi convinşi de superiorităţ i 

tea şi necesitatea m uncii în com un.Pe linia convingerii ţ ărănim ii de su

perioritate© unei agriculturii socialiste se situează înfiinţ area IAS  

(GAS)-form a iniţ ială),în 1949 care oferea o m ostră de agricultură avan 

sată gi evident cu rezultate superioare celor obţ inute în gospodăriile 

individuale.

O etapă superioara în trecerea la agricultura socialistă a con

stituit-o înfiinţ area cooperativelor agricole de producţ ie •
—  :—

- // -
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Data în- Nr. 3upraf• 
fam ilii____arabila

LOCALITATEA, ]> numre n

4
CE.TFT 1952 "Drumul Păcii" 53 110 h'9

SOFOSCIIES 1952 "Viaţ ii Noua" 57 15 o ha
i

Tiranii din localitatea Avram  lancu s-au înscris în CAP Cerm ei.

In anul 1959 prin desfiinţ area chiaburinii ca §i clasă,se lichi-

deoiă pentru totdeauna exploatarea om ului de către om ,iar în anul 1962 

întreaga ţ ărănim e a com unei se înscrie în cadrul cooperativei.

La dezvoltarea econom ică n com unei a contribuit gi Cooperativa de 

în form a actuală Cooperativa de Producţ ie,Achiziţ ii §i desfacere 

m ărfurilor.începuturile au fost făcute în 1946,taxa de înscriere fiind . 

de looo lei,iar rai tîrziu de 5coo Ici.In rnul 1947 cooperativa

corsur

a prim i'

statut gi-© deschis prăvălie,dar m ărfurile erau puţ ine.După lichidarea 

m icilor com ercianţ i 

iar în anul 1955 este organizat 

(bacănii).In perioada urm ăto

,cooperativa se m ută în local m ai încăpător(1949), 

m agazinul universal gi două prăvălii 

e cooperativa a devenit o adevărată puntef) ■}

de legătură între sat gi orsg.

Pe linia JWoirilor 

le a război mondial 

1946.Din arhivele

care au avut loc în ţ ara noastră după al doi- 

se situează alegerile' parlam entare din noiem brie

t

pr im ăr ici af 1 Im  că 

lori,iar din n ce gtin ave nu drept de vor 1365(pe 

lo26 fem ei)„

la 4 m ai com una avea 5449 lecui

se xe 059 bărbaţ i gi
•iV

157

Sltuă ţ in pe na ţ  i o n n 1 i t ă •: ii a c o lor î n s c r i ei în li s t ele electorale
158 ’ ~cu dr;;t de vot. 

-1599 

- 595

-rom ăni 

-m aghiari

47-germ ani

-alte naţ ionalităţ i -24 

TOTAL 1865

Alegerile au fost precedate de o intensă propagandă electorală 

din .partea tuturor form aţ iunilor politice înscrise pe listele electorale 

Din docum entele vrem ii aflăm  care erau,la 5 iulie 1946 organizaţ iile po-
_ . . 1V)Q  oi
litice ia Oerm ei.

-Partidul Com unist Rom an 

-Partidul Social 

-Partidul Raţ ional Ţ ărănesc 

-Pa r tidu1 Na ţ io na1 Po puIar 

-Frontul Plugarilor 

-̂ niunea Populară M aghiara 

-Partidul N Liberal -Tătărăscu 

-Partidul Naţ ional Liberei- Frăţ ianu

Dem ocrat

[■

- // -f
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După alcă/uirea listelor cTe alegatori,în 27 iuli* 1946 a-a ales 

Comitetul electoral cin comuna Cernei,avînd următoarea componentă :

- pr <p şe o i n t e -P  o 1 e a c îi iha i

- F  ă c u  r r. r u I o  a n 

-Avram Flores 

-Crainic Florea

- 3  a n d c  r T  e o C o  r 

-Polescu Llib- i 

-VIad Florion 

-/'ăcur^ru loan

-Dunbr aveanu Ioan-P.N*Popular 

-Porni’iu Dimitrie-P 

-Costeccu lavei 

-Popa V loan 

-Porcea Teodor

-PSD

-POP

-PFL-Tătarăscu

-PPL

-PSD

-PSD

■o

-seeretar 

-m em brii

-POR

-PCP

• Popul: r 

-Sindicatele Unite

> -
• i.

-Cindicat ele Unit e 

-Fr o nfu1 Piuesri1or 

-Prontu 1 Plug ■ r ilor o 

Dem n de rem arcat este fsptul că la lo noiem brie 1946 Cerne iul.

§i Som oschegul anfost vizitatg.de m arele on politic,com unist §i patriot 

înflăcărat Luere ţ iu Pătrugcnnu,care a participat la o întrunire poli

tică cu locuitorii conunei ,dispunînd ca în zece. zile să se term ine refe 

form a agrară.Dintr-un proces verbal datat la 14 noiem brie 1946,sn des

prinde atitudinea paşnică,dar entuziastă a locuitorilor cu ocazia în

trunirilor electorale.Cu ocazia întrunirii organizată ue Blocul Parti

delor dem ocratice,în prezenţ a lui Lucreţ iu Pătrăgcanu,ţ ăranii adunaţ i

14o
oţ iu Florea

: «*

4r

la Ceriaei,au expus doleanţ ele lor lec ate de reform a agrara,stnglnd
141lozinca”Cinci hectare Patru* cane’t.

Procesul verbal am intit m ai sus,încheiat cu ocazia constituirii 

com andam entului unic în vederea alegerilor ne explică şi m ăsurile pe 

car«.3a aceasta le-o luat im ediat după constituire, în vederea desfăşurări 

alegerilor:distribuirea cărţ ilor de vot în 16 noiem brie 1946,paza la 

linia telefonică,5 căruţ e la staţ ia de votare.In preajm a alegerilor, 

aşa cum  reiese din acelaşi proces verbal” în com ună nu au fost m anifest 

taţ ii antiguvernam entale sau îm potriva agenţ iilor Blocului’.'

Alegerile,care s-au desfăşurat în localul Gim naziului Unic din 

Ceriaei §i a Scolii din Som oscheş s-au soldat cu victoria forţ elor de

m ocratice -în frunte cu PCD §i PSD*

In perioada aceasta ou loc progrese pe linia culturală şi soci

ală. In com ună s-a am enajat un Căm in cultural,o sală de cinem atograf §i 

şi o bibliotecă com unală şi dispensarul um an.Au fost construite o şcos 

lă nouă cu 6 săli dc clasă şi dispensarul veterinar.In cadrul CAP-urili 

lor au fost construite grajduri şi saivane pentru anim ale §i ateliere

le pentru întreţ inerea utilajelor şi a m ijloacelor de transport.

î

!
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privrgte învăţ ăr.lntul in cadrul corau.n«i funcţ ionau

răcîiniţ e,3 şcoli primare gi un gim-

Tn cr*r c?

pinu ^ a p-ferma învăţ ărnîntului 2

na îu unic in lim ba rom ană gi o şcoala prir.oră în lim ba m aghiară.Lupi 

reform a învăţ ărnîntului din 1943 în com ună funcţ ionau:cît« o gconlă

prim ară îri Som occheg gi Avram  lancu §i c scoală elem entară de şapte
>

clase în Ce rinei gi o secţ ie în lim ba m aghiară cu clasele I-IV.k

In perioada 1958-1961 în cadrul şcolii elem entare din Ce rinei a 

funcţ ionat o scoală profesională agricolă de 2(doi)'ani,care a scos 

2 clase de elevi,iar în anul gcolar 1964-1965 în localitatea Cerm ei 

se înfiinţ ează un liceu de cultura generală cu un singur rînd de clase,
r* *r rT'. T Trr 
W . . . ■ Z -i 1 i v

Prefacerile înoitosre declanşate 

de alegerile îr, funcţ ia de 

lui Nicolac

nom ico-socială,politică şi spirituală e com unei.

In urm a noii organizări ndrinisirativ teritoriale o ţ ării Com una 

Cerm ei va cuprinde gi localităţ ile Avram  Iancu gi Som oschc§,putere a 

econom ică a com unei crescînd sim ţ itor.Ram ura de bază a econom ici a con

tinuat să fie agr Leultura9o a fiind reprezentată prin două unităţ ii coo

peratiste CAP Cerm ei gi Som oscheg gi IAC Cerm ei.

Trebuie să arătăm  cu în ac*astă perioada «u avut loc prefaceri 

§i în dom eniul social-dem ografic prin faptul că m ajoritatea tineretului 

au îm brăţ işat profesii în industrie sau legate de m ecanizarea agricul

turii, astfel ci populaţ ia com unei scade sim ţ i tor,prin aşezarea acesto

ra la or.ag. Acest lucru se rusfrîngc gi asupra num ărului de m em brii 

perotor3 prin scăderea num ărului acestora,m ai ales a forţ ei de m uncă 

active.Situaţ ia com parativă da m ai jos ilustrează acest lucru.

XIII. DEZVOLTAI-: HA CIOACA 1965-1989—  Li

,:e Congresul al IX-lea al PCR, 

secretar 0eneral al partidului a tovarăgu- 

Ceaugescu s-au m aterializat pozitiv ci în dezvoltarea eco-

4

*

coo-

________ 197  ̂ ___________________________________
Total mem - Apţ i oe ren- Totc. 1 m ern-Apţ i de Pensi-
=feEîî̂.S -̂̂ -?yQ £ -̂:§i95§?îr:&Fii;=.CAP;=:;.m unc§_- = . onor___

39?

195Unitate a 

__CA?_...

o

cccrci 3o94 646 565Ş2o2 235
r* Q"Q3CHSS_ ....1562 642 92o__ 434__ ____552. 139

. CAI' Cernei posedă o suprafaţ a totală de 2797 ha din care arabil 

2746,inrCAP Sor.oscheş are o suprafaţ ă agricolă de 2152 ha,din care n V r

bil 2133 hn.Culturile predom inante sînt £riul,orzul gi porum bul,situata 

la două treim i din suprafaţ ă

gi fure jere producţ iile obţ inute sînt m odeste
restul fiind cultivat cu plante tehnic;

ţ i variază îri funcţ ie jc 

condiţ iile clim aterice.Golul predom inant de lucovigte gi săraturi pod- 

zolice este afectat de excesul de um iditate,iar lucrările hidroam elio- 

retive efectuate nu reunesc să rezolve elim inarea apelor din sol.Este

necesară executarea fazei a doua.

In ceea ce priveşte sectorul zootehniic acesta s-a deẑ ltat sin-
“ // -



\
f

53srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -

ţitor dupa cura urne aza :
.r: “ 2—im —19<T.)

ITA.TUA. CAP bovine bovineovine ovine
♦

CERTEI 8 oo 27 oo 12oo 31oo

6 oo 4o73s o r q oCH':g 2300 45k

De io unitate.3 CAI Goiaoscheg ferma de bovine a fost asanată 

pe motive de TBC,în prezent a început acţ iunea de populare.

Trebuie remorcată activitatea bună desfigurată lo. CAP Ser mei 

unde s-o construit gi amenajat în această perioadă 4 grajduri moderne 

cu apă curentă gi mulgere electrică,precum gi magazii,platforme beto

nate gi o bucătărie furajeră pentru înobilarea furajelor grosiere#

In cadrul CAP Gonoecheg funcţ ionează o secţ ie de Împletituri 

care cu zece angajaşi realizează anual o producţ ie valorică de 

2oo 000 lei.i

Cele două unităţ i beneficiază de aportul a 7 specialisti:4 la 

Cernei gi 3 la Som oscheg.

In cadrul com unei unitatea cu pondere.© cea m ai m are în agricul

tura este IAC Cerm ei.Posedă o suprafaţ ă de 6572 ba. teren care est*4

repartizat după cum  urm ează:

Supraf a ţ  a•totală 

-arabil -5 26 o ha 

919 ha 

116 ho

- 6572 din car* 

Culturi Grîu 

Orz

Porum b

-looo ha

- 700 ha 

-196o ha

- 800 ha 

FI.soarelui-2oo ha

Unitatea este îm părţ ită în 6 ferm e de producţ ie după cum  ur

m ează :- 4 ferm e m ixte -agricole gi zootehnie 

-1 ferm a zootehnică

-păguni 

-fîneţ c 

■ -neagricol 277 ha Soia

-1 fermă producţ ie seninceră

Prin calitatea dotării tehnice §i o aplicării unor tehnologii 

înaintate producţ ia In hectar a evaluat după cum  urm ează:

19381972• CULTURA

5512 kg/ha3195 kg/ha 

2791 kg/ha

GHIU
9

45qo kg/haORZ
2600 kg/ha2272 kg/haPORUM B

%

In dom eniul zootehniei unitatea este specializată în ovine,are

un efectiv m atcă de 14-3oo capete iar pentru anul 1989 are planificat

un efectiv total ovine de 30.600 capete din care planifică să livreze

la fondul centralizat al statului 92 tone lină gi 176 tone carne.
- // -
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Unitatea IA  3 Ceriaei are un personal cle 24o oam-ni ai muncii, 

din care:-ingineri,medici,economigti 

-tehnicieni 

-muncitori

din care_ zootehnie

-cultura nare

-16
1

4

211

57
k 127

Agricultura comunei este deservita de unitatea 8  Ii A Cernişi, în

fiinţ ată în anul 1969.In cadrul unităţ ii funcţ ionează un Centru de re

paraţ ii capitole^tractor U.S5o de nivel judeţ ean si cu termen de darn 

in folosinţ ă în acest an un Atelier reparaţ ii combine de recoltat 

păioase §i porumb.Unitatea are 298 oameni şi muncii 

drnţ i după cum urmează:

care sînt înda-

-Centrul de reparaţ ii 

-Secţ ia Ce rinei

Som oscheg 

Apateu 

Bere chiu

-loo

56
i 24

39

37

62Sspreug
-a-ingineri

-m aiştri

-m uncitori

4
-14

-279
reparaţ ii capitale laCentrul de reparaţ ii,realizează pe an 

lOo tractoare,realizînd lucrări în valoare de.4.869*ooo lei la care se 

adaugă 7614ooo lei obţ inuţ i din re condiţ ionări de piese în atelierul

%r

propriu.Dotarea unităţ ii este urm ătoarea 164 tractoare,7o com bine,49 

sem ănători la care se adaugă celelalte m o gini §i utilaje necesare teh-
4

nologiiloî* agricole «Unitatea realizează un venit m ediu anual de 

42.919.ooo lei.

In cadrul com unei începînd cu anul 1978 funcţ ionează gi Asoci

aţ ia Econom ică Intereooperatistă de Crcgtcre §i Ingr&gare a Porcilor,» 

unitate la care participă cu fonduri CA? Ce rinei,Som osche§,Bere chiu,Apa 

teu §i Sepreugo Unitatea are o capacitate de 15ouo capete porcine.In 

prezent unitatea arc urm ătorul efectiv:

6oSl capete-efectiv total 

-efectiv m atcă 

-serofiţ e 

.-purcei sugnri 

-tineret

882

1273
23o 

829 

2867

Unitatea este încadrată cu 6o oam eni ci m uncii din care: 4 Spe

cialişti §i 56 m uncitori.

In anul 1987 a fost dotată cu un m icro FNC,isr pentru viitor 

au prevăzut înfiinţ area unei m icro ferm e de vaci §i am enajarea de ta-

■4

-porci .gragi

 ̂■
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In anul 198o în cadrul com unei s-a stabilit sediul CUASCCerm ei

CAP Csrmei,CoAi>Po

Apateu^C. A*P<> Sepreuş, LAeSo Cermei 

arabil 195o4 ha,păşuni

care coordonează în unităţ ile agricole din zonă : 

Soraosche ş,C.A.P* Berechiu,C.ApP* 

cu o suprafaţ ă agricolă de 22275 ha0,din care; 

2476 hae,fineţ e 295h?.,livadă 2 ha.
h

In cadrul economiei comunei gi mai ales a întreţ inerii legăturii 

între oraş şi sat un rol important a avut în această perioadă Coopera

tiva de producţ ie achiziţ ii şi desfacerea mărfurilor Cermei 

care rşi—a lărgit activitatea continu^In prezent cooperativa dispune de 

22 magazine din care:

,unitate

17 de desfacerea m ărfurilor industriale şi aii - 

m entare §i 5 de alim entaţ ie publică;19 secţ ii prestării de srevicii .
Fondul social al cooperativei este de 52o mii leidn anul 1938 reali -

zările unităţ ii s-au concretizat in urm ătoarele:

-volum ul de desfacere al m ărfurilor - 2584looo lei 

-valoarea prodo industriale şi prestări 4864000 lei' 

-valoarea achiziţ iilor de la populaţ ie 

Personalul m uncitor al unităţ ii este 

m uncii dih care: - 

-desfacere 46

586ooo lei 

com pus din 84 oam enii ai

I

-producţ ie 56 

-achiziţ ii 2

Aceştia îşi desfăşoară activitatea în :

■%

1 m agazin universal ,
1 m agazin m obilă , 1 depozit m ateriale1 m agazin sătesc , 5 băcănii , 

de construcţ ie , un restaurant , 2 bufete, 
cofetărie

2 cofetării , 1 laborator 

1 atelier tîm plărie , 1 atelier 

, 1 atelier reparaţ ii radio - tv.,1 atelier reparaţ ii obiecte 

de uz casnic gi o secţ ie foi tort©

, un m agazin alim entar ,
m ecanic

In cadrul com unei i§i deefăgoară activitatea §i Baza de recepţ i

onară a produselor agricole cu o capacitate de depozitara de!15 aii to

ne cereale (m agazii §i ôproane) deservita de un personal form at 
25 m uncitori

din
•In prezent este în construcţ ie un Siloz cu o capacitate

- *

de 22.ooo tone a cărui term en de dare în funcţ iune este anul 1989.

Gara C.F.Ro îşi îndeplineşte cu prisosinţ ă rolul de a asigura 

transporturile în şi dinspre com ună , m ai ales a produselor agricole %  
dor şi cele necesare noilor lucrării de iinvestiţ ii .Cu cei 6 angajaţ i

celor 16 trenurî  de persoane pe zi ,transportîn- 

du-se pe on 15o m ii persoane . La aceasta se adaugă transportul 

m ărfuri*In anul 1988 în gara Cerm ei su fost încărcate 54 

descărcate 55 m ii tone.Tot în anul 1988

asigură bunul m ers a

de

m ii tone şi 

s-a extins gara cu încă 6 linie 

ce re*’le .de m anevra şi o linie pentru Silozul de

In această perioadă şi-a extins activitatea ©ficiulP*ToT#K* 

prin introducerea unei centrale telefonice cu 21o abonaţ i ,renlizînd
*
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penţ ru anul acesta un număr ele 465 abonamente la presă,la looo de locui
tori.

In cadrul localităţ ii funcţ ionează un dispensar uman cu un număr 

de 3 modici gi 4 cadre medii9care îşi desfăşoară activitatea într-un ca

binet de medicină generală,unul stomatologic, 2 puncte medicale în loca

lităţ ile Somoscheg şi Avram Iancu .Farmacia 

întreţ inerea stării de sănătate o locuitorilor comunei.In ultimii ani 

mortalitatea infantilă g fost eliminată total 0

Dispensarul veterinar din comună,cu un personal format din 2 me

dici gi trei cadre medii contribuie la menţ inerea sănătăţ ii animalelor, 

din gospodăriile populaţ iei gi ale unităţ ilor, socialiste,precum şi la 

creşterea numerică a ace stors©

In hotarul comunei Cermei îgi desfăşoară activitaxea şi o fermă 

piscicolă cu 65 ha luciu de apă şi o producţ ie medie anuală de loo tone 

Peşte.

din Csrmei contribuie la

i la creerffa de locuriLa dezvoltarea economica a comunei 

do munca,pc întreaga perioadă a anului mai ales pentru femei,contribuie 

şi Consiliul popular comunal. In cadrul Legii 7,funcţ ionează 8 secţ ii 

prestări servicii gi mică industrie cu un număr de 81 oameni ai muncii,ai 

din cere 56 la secţ ia de crogetat-mrerame şi 9 la secţ ia de broderie.

In anii "Epocii Micolse Ceaugescu" progrese însemnate a făcut şi

ve cum

4

învăţ ăm întulcerm eian.Pînă în anul 1974 în cadrul şcolii a funcţ ionat un 

liceu de cultură generală cu un singur rînd de clase,iar în localitatea 

Som oscheg o funcţ ionat o şcoală cu clasele I-VIII.In anul şcolar 1969  ̂

197o situaţ ia învăţ ăm întului era urm ătoarea

-Cerm ei- scoală generală clasele I-VIII 287 elevi

-secţ ie lim ba m aghiară clasele I-IV - 14 elevi 

-liceu -141 elevi 

-grădiniţ ă -3 grupe

-Som oscheş-scoălia generală clasele. I-VIII -163 elevi 

-grădiniţ a -1 grupă

-Avram  lancu -şcoala prim ară clasele I-IV -lî elevi

Secţ ia m aghiară clasele I-IV a funcţ ionat pînă în anul 1982 eînd 

s-a desfiinţ at din cauza lipsei de solicitanţ i,fam iliile de m aghiari 

tînd pentru şcoala în lim ba rom ana.In anul 1986 şi-a încetat activitatea 

şi Şcoala cu clasele I-IV din localitatea Avram  Ioncu din cauza lipsei 

de copii de vîrstă şcolară.

Incepînd cu anul şcolar 1974/1975 după desfiinţ area liceului în ca- 

•drul scolii Csrm ei învăţ ăm întul s-a extins la lo clase,pină în anul 1978, 

iar din ahui şcolar 1931/1982 s-a perm anetizst treapta I de liceu,în pro

fil industrial agricol.In perioada 1985-1938 în cadrul scolii cu clasele 

I-X Orm ei a funcţ ionat 6 clasă în treapta II de liceu seral în profil

9

m ecanic.
~ // -
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In anul şcolar curent(1980-1989) situaţ ia învăţ ămîntului în co

muna Ce rinei este următoarea

-Cerme i-Scoala cu clasele I-X în profil industrial agricol 335 e-

levi

-o clasă a IX a seral,profil industrial agricol pentru ti

neri pînă la 4o ani cu studii ’incom plete- 23 elevi 

-grădiniţ ă -2 grup®

-Som oschog-scoală cu clasele I-IV  

-grădiniţ ă -1 grupă 

In învăţ ăm întul din com una ferm ei î§i desfăşoară activitatea -23 

cadre 'didactice ,din care -13 profesosri

- 7 învăţ ători

- 3 educatoare

3colile sînt bine dotate cu m ijloace de învăţ ăm înt m oderne şi cu 

m obilier atît prin dotarea Inspectoratului Şcolar jude ţ ean,cît şi pri: 

sutodotarĉ rozultat al m uncii personalului didactic §i a colectivelor 

de elevi.In ceea ce priveşte spaţ iile de învăţ ăm înt ale şcolii din 

Cerm ei,este necesar să se facă eforturi pentru construirea unui local 

nou,dat fiind faptul că în m ajoritate acesta este com pus din clădiri 

vechi(m ai m ult de loo ani) sare nu corespund cerinţ elor unui învăţ ă-

k

61 elevi

%

m înt m odern.
Activitatea educativă gi culturală la nivelul com unei se renlizea 

ză şi prin contribuţ ia celor trei căm ine culturale şi « bibliotecii 

com unale şi şcolare care la un loc însum ează aoronpe 2o.ooo volum e. 

Trebuie să arătăm  că este necesar ca înwiitorul . cel 

să se acţ ioneze pentru construirea de căm ine culturale în Germ ei şi 

Som osche§,sediile actuale fiind am enajate în clădiri vechi im proprii 

unei activităţ i cultural-educaţ ive la nivelul cerinţ elor de azi.In 

aceiaşi situaţ ie se află şi sula cin*»n' to0rsf ului cure 

dern,Iar spaţ iul n : ce sită îm bunătăţ iri.
Sub îndrum area biroului Com itetului Com unal de partid Consiliul 

Popular ,prin coi 17 deputaţ i,s— a străduit să îm bunătăţ ească zestrea 

edilitar gospodărească a com unei.La aceasta a contribuit şi creşterea 

continuă a nivelului de tr* i m aterial al populaţ iei.Lutem  afirm a din 

acest ounct de vedere ca aproape nu există gospodări® în care în aceş 

ti ani să nu se fi construit ceva.M ajoritatea caselor sînt noi,adap~ 

stil de construcţ ie frum os şi util.Pentru a se crea condi

*

m ai apropiat

~ 3te dota t m o-

tîndu-se un

$ii de m uncă şi viaţ ă bune specialiştilor,oam enilor m uncii din unită* 

ţ ile econom ice,în com ună s-a .construit 5 blocuri cu 32 apartam ente.Te 

Tot în această perioadă s-a introdus ape curentă îp localităţ ile

Cerm ei şi Som oscheş şi au început lucrările de canalizare.De asem enea 

s-a construit un m agazin universal m odern,localul dispensarului um an

- // -
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cu 18 încăperi,s-a asfaltat sogelele principnle,iar străzile laterale 

au fost împietruite.Acesfefea s-au realizat cu contribuţ ia lucrătorilor 

de Ja Lege* 7,ai Consiliului popular §i prin munca voluntar-patriotică 

cetăţ enilor mobilizaţ i de deputaţ i.

XIV. PERSPECTIVE ECOKPLICO-SOCIALE

Prin punerea in aplicare a hotărîrilor de partid §i de stat 

privind dezvoltarea econom ică-socială cu prioritate a localităţ ilor 

centre de com una §i a celor care sînt centre de CUASC,localităţ ii» Cer- 

m ei i se deschid largi perspective de dezvoltare în viitor.

In noua schiţ ă de sistem atizare a com unei este prevăzut: construc 

ţ ia.unei casc de cultura,a unui local nou pentru liceu,definitivarea 

lucrărilor de introducere a apei curente §i canalizare,construirea 

de blocuri în centrul civic cu spaţ ii com erciale la parter.

Pînă la sfîrşitul cincinalului actual în com una Curm ei sînt pre

văzute investiţ ii în valoare de 64o74 m ii lei care în principal constat 

în:IAS -lucrări de îm bunătăţ iri funciare ,atelier m ecanic,m odernizări 

secţ ii gi ferm e,îm bunătăţ iri pajişti şi dotări în valoare de 

14#ooo m ii lei

SlIA-dotări utilaje -13955 m ii lei

GAP -m odernizări ferm a zootehnică~2ooo m ii lei

Consiliul popular -un bloc cu 6 apartam ent* -1426 m ii lei

Avînd în vedere orientările §i sarcinile izv-rîte din expunerea 

tovarăşului Nicolae Cesugesou la şedinţ a com ună a Plenarei Com itetului 

Central al Partidului Com unist Rom an,o organism elor dem ocratice şi or

ganizaţ iilor de m asă gi obşteşti,din 28 noiem brie 1938,putem  afirm a că 

în viitor localitatea Seringi se va num ăra printre cele 55o noi oraşe 

agroindustriale,care va contribui la ridicarea generală a nivelului 

de dezvoltare m aterială gi spirituală a tuturor locuitorilor.

a

(

%

%

*
* *

Prezenta m onografie este departe de , a avea pretenţ ia să fie 

com pletă.Prin aprofundarea cercetărilor din docum entele vrem ii în vii

tor vom  încerca să o îm bogăţ im ,să aducem  m ai m ultă lum ină în trecutul 

îndepărtat al acestor locuri,contribuind astfel la dovedirea perm anen

ţ ei şi continuităţ ii noastre în aceste locuri.

9

Prof.Vlad Nicolae

Şcoala cu clasele I-X  

Curm ei.

;

I
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prima jumătate a sec.XIX,"Catedra",198o,pag.165* 
op.cito,voi.III,pag.l2o
Arhivele statului Arad,A.C*S.P.,nr.786/1865 
op.qito,pag.44o.
Românii din statul ungar,ed.autor,pag.78.
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82.Alexandru Koz, op.citpag.18 
S3.Vssile Popeangă,Un secol de activitate şcolara românească în părţ ile

Ardului(1721-1821),Arad,1974,pag.27«
ibidem  pag.32 
ibidem
ibidem  png.93.H6

84.
85.
86.
87. Vr.sile Popeangă Preparandia din Arad,Ed.Di.Ped.Bucureşti, 1964,P*81 

E.Găvane seu
V.Tîrcovnicu,

88. Vasiii Popeangă,op.cit.pag.95•
ibidem . . -

9o.V-sile Popeangă,Şcoala rom ânească în părţ ile Aradului la m ijlocul
sec .cal XlX-lea (1821-1867) , Arad, 1979 ,P»go39,4o~ 
ibidem pag.5o,72-7% 
ibidem pog.95. 
ibidem pag.lo5 
ibidem
ibidem pag.219.
Arhivele stului Arad,Ao A.,nr.3o76/1865♦
Ziarul "Alfald" din 19 martie 1868.
Aradvnrmegye £s Arad sr.kir.varos nepoktatastigye , 
1885-191o,Arad,191o,pag.18 
ibidem pag.19-21. 
ibidem pag.21

lol.Szdldssy Kăroly , Aradrnagye nepolctatări intezeteinek nereţ âra, Arad,
1879,pag.9

102. Kehrer Kcăroly, op.cit. pag. 266,288,289°
103. Vasile Popeangă,Şcoala românească în părţ ile Aratului în perioada

1867-1918,Arad,1976,Anexa III,pag.234. 
ibidem  pag.31 
ibidem  Anexa IV,pag.239» 
ibidem  Anexa V,pag.249.
Actele m i-cu fost date în păstrare de către înv.
Ioan Tau(a trăit 92 ani).
Ziarul"Tribuna poporului" Nr.141 din 26 iulie/
7 august 1897
Arhivele statului Arad,Fond"Astra",Dosar 6/1063, 

fila 42-55.
"Minerva"-Rnciclopedie română,Cluj,1929 

ibidem
op.cit.pag.678
Mărturii privind lupa românilor din părţ ile Aradului 
pentru păstrarea fiinţ ei naţ ionale prin educaţ ie 
Şi cultură(1784-1918),Documente,Arad 1986,pag.182. 
ibidem pag.28.
Scrieri social-politice gi literare,Bd.Facla,1976 

pag.11. _
Reforma agrara din 1921 în judeţ ul Ara& reflectată 
în fondul "Serviciul agricol"al filialei Arhivelor 
Statului Arad,Ziridava?VI,1976,pag.292o 
Aradul permanenţ ă în istoria patriei,Bucure§ti, 
19$8?pag.47o. 
op.cit.pag.3*4.
Arhivele Primăriei Cermei,Dosnr l,file 2o,din8 oct. 

194o.
ibidem ,Dosar 4,fila 43,44/1944# 
ibidem ,Dosbh l,fila 319/1943
ibidem,Dosar l/194o,fila 395,396,din lo dec.!94o. 
ibidem,Dosar 3,Act,3345/194o,fila lo8/22 aug.1942 
ibidem Dosra l/194o,fila 398. 
ibidem Dosar 5,&ct lo31,fil» 91,1941. 
ibidem Dosar 4,Act 237,fila 117,1944. 
ibidem Dosar 3,Act 3545 fii» lo8,194o.
Arhivele Consiliului Popular Ineu,fond Pretura Ineu 
1945,Dosar 24,pag.l85-23o.
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Arhivele Consiliului Popular Ineu,fond Pretura Inel 
Dosar 2,pag#66,71,15o.
Arhivele Consililui Popular Ineu,fond Pretura Ineu3 
1947.
ibidem Dosar 3,pag*339. 
ibidem Dosar 31,pag.110,1948 
ibidem Dosar 34,pag*21,1949i 
ibidem Dosar 12,pag.l9o^1948
Arhivele^rimăriei ^ermei,Dosar h fila 3ooo,Act# 
1469/1946
Arhivele Consiliului Popular Ineu,Dosar 9,p.36/946 
ibidem Pretura Ineu,Dosar 21,pag.746/1946 
Arhivele Primăriei Germei,Dosar 1/1943,fila 41/
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