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Cuvânt înainte
După publicarea culegerii de studii privind „90 de ani de
administraţie românească în Arad”, în primăvara acestui an, apariţia
volumului de faţă reprezintă o premieră din mai multe puncte de vedere.
În primul rând, deschide o serie nouă a Colecţiei Slaviciana – un
brand cultural arădean la care ţinem foarte mult –, serie propusă de
Centrul de Cercetări pentru Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” al
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
În al doilea rând, astăzi lansăm primul volum din seria culegerilor
de studii şi comunicări intitulată Administraţia românească arădeană,
fapt care atrage după sine o serie de obligaţii, atât din partea
administraţiei

locale,

cercetătorilor

şi

cât

şi

din

universitarilor

partea
arădeni.

comunităţii
Primii,

istoricilor,

reprezentanţii

administraţiei locale, vor avea obligaţia să permanentizeze şi să asigure
cadrul necesar desfăşurării celor două evenimente atât de însemnate în
viaţa noastră naţională: „Zilele Administraţiei Arădene”, la jumătatea
lunii aprilie a fiecărui an - când sărbătorim eliberarea Aradului de către
Armata Română - şi manifestarea de astăzi, dedicată Zilei Naţionale a
României, când Aradul a fost, în perioada anterioară, capitala politică a
românilor transilvăneni. De cealaltă parte, puşi în faţa acestor apariţii
editoriale regulate, cercetătorii, istoricii şi universitarii arădeni vor avea
obligaţia să susţină continuitatea acestor manifestări ştiinţifice, venind cu
noi studii şi cercetări, care să pună în valoare potenţial intelectual
arădean.
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Nu în ultimul rând, în următorii opt ani ne aşteaptă două
manifestări ştiinţifice şi culturale de o importanţă covârşitoare pentru
municipiul şi judeţul nostru. Întâia, în anul 2012, când vom aniversa 200
de ani de la întemeierea Preparandiei, prima şi cea mai importantă şcoală
pedagogică românească din toate timpurile. Evident, cel de-al doilea mare
eveniment îl reprezintă aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, la 1
Decembrie 2018. Ambele evenimente sunt de rezonanţă naţională şi, în
ambele cazuri, Aradul a fost vioara întâi. De aici s-a dat tonul trăirilor şi
împlinirilor naţionale. Prin urmare, efortul nostru de astăzi nu este în
zadar. El vine să pregătească cele două mari momente ale istoriei arădene
cu rezonanţă naţională, când noi, arădenii, vom trebui să facem dovada
continuităţii eforturilor înaintaşilor noştri.
Doru Sinaci
Emil Arbonie
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Lipova – istorie şi administraţie (secolele XVIII-XIX)
Stelean-Ioan Boia
Instaurarea stăpânirii habsburgice asupra Transilvaniei şi, în special
asupra Banatului timişan, a avut, aşa cum era de aşteptat, repercusiuni
deosebite asupra dezvoltării aşezării Lipova. Prin Pacea de la Karlowitz
(1699) limita teritorială dintre cele două imperii semnatare ale tratatului era
formată de râul Mureş pe care se asigura libera circulaţie. Ambele părţi se
obligau să dărâme cetăţile din zona de frontieră. În realitate, pentru Lipova
lucrurile nu au fost clarificate acum într-o manieră decisivă. A urmat o
perioadă de ambiguităţi administrative, lupte clarificate definitiv prin
prevederile Păcii de la Passarowitz din 1718, în urma căreia Lipova intră în
mod oficial sub stăpânire austriacă. Pacea consfinţea o nouă realitate
dobândită pe calea armelor, trupele habsburgice reuşind să ocupe Banatul în
1716. Se punea astfel capăt administraţiei otomane cu sistemul ei
instituţional specific şi cu un patrimoniu legislativ caracteristic lumii
islamice. Evitând revenirea la vechea organizare comitatensă, noua
administraţie optează pentru organizarea aparte, unică în cadrul Imperiului
Habsburgic, menită să asigure punera în practică a statutului de domeniu al
Coroanei şi al Cămării imperiale 1. Mai multe proiecte de organizare ce
aveau la bază propunerile generalului Mercy, însărcinat cu această
problemă, prevedeau fie organizarea în patru districte, care ar fi luat locul
fostelor comitate (Timiş,Torontal, Caraş şi Severin), fie în 11 districte care
ar fi urmat organizarea din timpul stăpânirii turceşti. Noua situaţie era însă
deosebită pentru că – se arăta de către generalul Mercy -, după înlăturarea
stăpânirii otomane aici nu existau nici stări privilegiate şi nici nobili, toate
veniturile revenindu-i împăratului în dubla sa calitate de suveran şi de unic
stăpân de pământ 2. Potrivit variantei de organizare în 11 districte, Lipova
urma să fie reşedinţa districtului cu acelaşi nume. O altă variantă de
1

Costin Feneşan, Administraţie şi fiscalitate în Banatul imperial.1716-1776, Timişoara,
1997, pp. 39-47.
2
Ibidem, p. 47.
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organizare, din septembrie 1718, împărţea Banatul în 13 districte în care
Lipova apărea ca district şi reşedinţă a acestuia 3. Acelaşi rol îi revine
Lipovei şi în anul 1734, când între cele 11 districte găsim Lipova ca district
ce cuprindea 42 de localităţi (al cincilea ca mărime din cele 11 districte).
Lipova este menţionată acum şi ca reşedinţă a cercului cu acelaşi nume,
districtul lipovan având 4 cercuri în componenţa cărora intrau 10 localităţi 4.
Mai trebuie să menţionăm faptul că, în fruntea fiecărui district se găsea un
administrator districtual, ajutat în funcţie de mărimea districtului de 1-2
subadministratori. Obligaţiile administratorului districtual erau de a duce la
îndeplinire obligaţiile economice, să asigure strângerea dărilor de la supuşi,
să se îngrijească de întreţinerea trupelor imperiale în trecere, repararea şi
întreţinerea de drumuri şi poduri şi să asigure ordinea publică.
Administratorul era, în acelaşi timp, şi judecătorul, respectiv reprezenta
instanţa primară în cazul unor delicte minore. Pe lângă el a funcţionat un
aparat de slujbaşi: raţionişti, concipişti, actuari, husari 5.
Lipova rămâne în toată această perioadă, incontestabil, o aşezare
importantăîn zonă, dar care se resimte în urma pierderii rolului militar jucat
anterior. Potrivit unei conscrieri efectuate în anul 1717, rezultă că în Lipova
erau 70 de case, indicând o aşezare mare în raport cu altele mai depopulate 6,
dar care în comparaţie cu vremurile anterioare era în descreştere
demografică. Documentele vorbesc cel mult de târgul Lipova şi nicidecum
de oraşul Lipova. Aşa, de exemplu, este înregistrat la 1719 târgul Lipova,
reşedinţa districtului omonim, care împreună cu cele 61 de localităţi ale
districtului plăteşte contribuţiile impuse 7. Care a fost evoluţia contribuţiilor
acestui district se poate constata din următoarele date: în 1729 se plătea
suma de 18.005 florini, în 1743 suma de 17.905 florini, iar în 1758 suma de
24.027 florini 8. Datele acestea nu includeau obligaţiile de dijmă şi robotă.
Robotele cele mai apăsătoare erau prestate la fortificaţiile Timişoarei, la
amenajarea canalului Bega. De exemplu, în 1729, pentru canalul Bega,
districtele Timişoara, Lugoj şi Lipova au trimis zilnic câte 100 de robotaşi 9.
Întrucât reşedinţa districtului se afla la Lipova, ar fi fost interesantă o
reconstituire a listei conducătorilor districtuali, demers care în stadiul actual
3

Ibidem, p. 52.
Ibidem, p. 55.
5
Ibidem, p. 59.
6
Jancso Benedek, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos monographiaja, II/2Arad,
1895, p. 297.
7
Costin Feneşan, op.cit., p. 101.
8
Ibidem, p. 112.
9
Ibidem, p. 119.
4
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al informaţiilor este dificil de realizat. Ne ajută, cu toate acestea, o inscripţie
aflată pe biserica românească din Lugoj, făcută pe la 1726: „aedificata est
hec ecclesia per me Ioanem Racz de Mehadia, supremum praefectum inclyti
districti Caransebes et Lippa. Anno Domini 1726” 10. Din această inscripţie
rezultă că Ioan Raţ era de religie ortodoxă şi deţinea dubla calitate de prefect
al celor două districte Lipova şi Caransebeş.
Privitor la organizarea administrativă austriacă trebuie menţionat
faptul că în intervalul 1751-1753, partea de nord-vest a Banatului cu
districtele Timişoara, Cenad, Ciacova, Becicherec, Vârşeţ, Lipova, Lugoj şi
Caransebeş au fost trecute în administraţie civilă austriacă, formând aşa–
umitul Banat cameral, sub conducerea unui preşedinte 11. S-a menţinut
aceeaşi organizare în districte până în anul 1775, când, în locul acestora,
teritoriul este împărţit în 4 cercuri mari, aşa după cum preconizase generalul
Mercy în 1717. După această nouă organizare administrativă, încheiată în
anul 1777, Lipova intră în structura cercului Timişoara, alături de localităţile
fostelor districte Timişoara, Lugoj şi Ciacova.
Încorporarea Banatului în Ungaria, la 6 iunie 1778, pune capăt şi
acestei ultime încercări de reformă administrativă, revenindu-se la vechea
organizare comitatensă, într-o perioadă de tranziţie care a durat până în anul
1779. Au fost organizate comitatele Timiş, Torontal şi Caraş, fiecare
comitat fiind subîmpărţit la rândul său în plăşi. Lipova va intra în
componenţa comitatului Timiş, devenind reşedinţa plăşii cu aceleşi nume ce
cuprindea 45 de localităţi. Celelalte trei reşedinţe de plasă ale comitatului
Timiş au fost:Timişoara cu 46 de localităţi, Sânandrei cu 40 de localităţi şi
Vârşeţ cu 38 de localităţi 12.
Dincolo de noua organizare administrativă şi statutul inferior al
Lipovei faţă de secolele anterioare, secolul al XVIII-lea a însemnat pentru
zona în discuţie şi ultimul secol al unor mişcări de populaţii, generate de
epidemii şi mai ales de o anume politică populaţionistă promovată de Viena.
Aşa, de exemplu, epidemia de ciumă ce a bântuit prin Banat între anii 17381741 a făcut numeroase victime în aşezările mai mari: Timişoara, Sânandrei
şi Lipova 13. Războaiele austro-turce din anii 1736-1739 au avut ca
principală urmare creşterea numărului de locuitori sârbi în zona Banatului.
Mulţi grăniceri sârbi, participanţi la răscoala condusă de Pero Seghedinaţ, sau refugiat de teama represaliilor, în special în Banat. Apoi, în 1741, prin
10

Iuliu V.,Districtus Walachorum.Cercurile româneşti bănăţene, Timişoara, 1929, p. 21.
Costin Feneşan, op.cit., pp. 41, 71-73.
12
Ibidem, p. 79.
13
V. Ţârcovnicu, Istoria învăţământului din Banat până la anul 1800, Bucureşti, 1978, p.
63.
11
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publicarea articolului de lege XVIII, care desfiinţa graniţa militară de peste
Mureş, mulţi grăniceri refuză să accepte situaţia de iobagi, aşezându-se în
Banat, unde au primit pământuri în districtele Lipova şi Panciova 14.
În anul 1764, Neuman în acţiunea de populare a aşezărilor mută la
Lipova 84 de familii, în cea mai mare parte ţesători de ciorapi de mătase 15.
Desigur, este foarte dificil de precizat cifra locuitorilor Lipovei sau să se
facă o eventuală diferenţiere pe etnii. Griselini, care vizitase zona în 1774 şi
era interesat de astfel de date, spune că nu este nici un fel de conscripţie a
populaţiei şi nu se ştie câte suflete au parohiile lor. Totuşi, pe baza datelor
obţinute de la contele de Clary, Griselini consemna că districtul Lipova avea
31.402 suflete, districtul Lugojului 34.034, iar Ciacova 38.110 suflete 16.
Contemporanul lui Griselini a fost Johann Jakob Ehrler, care se afla
în Banat pe la 1774. Revizor la administraţia imperială a Banatului, a
elaborat în martie 1774 „Instrucţiuni pentru oficiile administrative
bănăţene”. El este cel care, la cererea noului guvernator al Banatului,
baronul Iosif de Brigido, numit în locul contelui de Clary, întocmeşte un
raport amănunţit asupra stărilor din Banat la 1774. Lucraea sa oferă date
bogate şi pentru Lipova ca aşezare, dar şi ca district. Potrivit datelor lui
Ehrler, la 1774 exista în Lipova o biserică romano-catolică (altele nu sunt
menţionate), oficiu administrativ, oficiu de vamă, oficiu al sării, un
suboficiu administrativ, locuitorii fiind germani şi români (nu sunt
menţionaţi de exemplu sârbii şi maghiarii) 17. Vizitând personal Lipova,
autorul consemnează în lucrarea sa că „aici se întindea odinioară un oraş cu
zid circular, cu un castel fortificat şi 4 bastioane, stricate apoi în întregime în
timpul războiului cu turcii” 18.
În privinţa populaţiei, informaţiile lui Ehrler se apropie de cele
furnizate de Francesco Griselini, apreciind că districtul Lipova avea la 1774,
în cele 4 cercuri, un număr de 30.897 de locuitori, repartizaţi în felul
următor pe categorii: 2 olăcari, 6.690 capi de gospodărie, 1.426 jeleri, 578
văduve, 622 bărbaţi săraci, 623 bătrâni şi invalizi, 10 preoţi catolici, 92
preoţi ortodocşi, 10 învăţători catolici, 35 învăţători ortodocşi, 12.961 femei,
7.345 băieţi sub 15 ani şi 7.121 fete sub 15 ani. Acelaşi autor oferă date
14

Bujor Surdu, Aspecte privitoare la situaţia Banatului în 1743, în: „Anuarul Institutului de
Istorie din Cluj”, XIII (1970), pp. 7-21.
15
Francesco Griselini, Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei,
Editată.de Costin Feneşan, Editura Facla, Timişoara, 1984, p. 146.
16
Ibidem, p. 157.
17
Johann Jakob Ehrler,Banatul de la origini până acum. 1774, Editura Facla, Timişoara,
1982, p. 137.
18
Ibidem, p. 125.
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precise legate de veniturile băneşti încasate de stat. Astfel, de la districtul
Lipova se încasau 70.000 de florini capitaţie şi impozit funciar, 7.600 de
florini venit cameral, venituri ale sării 35.000 de florini, venituri ale vămii
5.300 de florini, o sumă totală de 117.900 florini. Pentru a se putea face o
estimare exactă a situaţiei, amintim că la Cenad venitul sării era de 10.000
de florini, iar veniturile vămii de 4.000 de florini, la Lugoj venitul sării era
de 17.000 de florini, al vămii de 2.000 de florini 19.
Secolul al XVIII-lea a însemnat pentru Lipova, în pofida statutului
său inferior de târg în raport cu mai vechiul statut de oraş liber regesc, o
dezvoltare din toate punctele de vedere. Astfel, din punct de vedere
demografic, datele ce pot fi corectate într-o anumită măsură sunt
edificatoare, proporţia fiind convingătoare. În anul 1717, la începutul
instaurării noii stăpâniri habsburgice, în oraşul Lipova era consemnată
existenţa doar a 70 de case. Un secol mai târziu, în anul 1816, în Lipova
erau 920 de case cu 4.011 locuitori, aşezarea având 15 străzi 20. Ulterior,
numărul caselor a crescut la 1.500, iar al locuitorilor la 7.000 de suflete.
Evoluţia demografică ascendentă a localităţii Lipova este evidentă. Probabil
că în intervalul de un secol să se fi produs modificări în structura etnică a
acesteia, în sensul creşterii numărului de locuitori români, sârbi, germani.
Reşedinţă de district, de cerc sau de plasă pe parcursul anilor, Lipova a
evoluat şi din perspectivă economică. Un aparat funcţionăresc în creştere
numerică, un număr de negustori în prosperitate economică, ca şi un mare
număr de meşteşugari organizaţi în bresle indică starea aşezării. Târgul din
Lipova era considerat ca fiind cel mai mare târg de mărfuri din zonă, Ehrler
consemnând că toţi cei ce vin din Banat trec prin Lipova, pentru a traversa
Mureşul. Acelaşi autor, înşirând îndeletnicirile locuitorilor din districtul
Lipova, consemnează pentru cei din localitatea Lipova preocuparea
deosebită pentru creşterea viţei de vie, cea mai mare desfacere de vin fiind
făcută cu prilejul pelerinajelor şi procesiunilor religioase de la Radna.
Desigur că nu au lipsit cultivarea cerealelor, creşterea animalelor, fabricarea
„răchiei”, cultivarea de pomi fructiferi, inclusiv a dudului pe suprafeţe
destul de întinse evidenţiind o îndeletnicire nouă şi anume, creşterea
viermilor de mătase 21.
Această dezvoltare şi prosperitate economică a târgului a fost adusă
şi invocată ca argument de către conducerea Lipovei în memoriile repetate
din anii 1804, 1809 şi 1814 adresate Vienei, prin care se solicita să fie
19

Ibidem, p. 116.
Jancso Benedek, op.cit., p. 298.
21
Costin Feneşan, op.cit., nota 116, p. 184; Johann Jakob Ehrler, op.cit., pp. 74-75.
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restituite mai vechile privilegii şi statutul de oraş liber regesc. Demersurile
făcute de conducerea târgului Lipova nu au fost încununate de succes,
invocându-se ca refuz faptul că nu îndeplineşte condiţiile pentru un
asemenea statut juridic 22. Lipova nu a reuşit să depăşească stadiul acesta de
târg, cu tot caracterul de aşezare mare, pe tot parcursul secolului al XIX-lea
şi nici chiar la începutul secolului următor, cu toate că şi din punct de vedere
administrativ, la 1880 constituia reşedinţa unuia din cercurile comitatului
Timiş de care aparţinea. Un ultim reper din cronologia evoluţiei sale, pe care
am dori să-l amintim, ar fi anul 1907 23, când Lipova avea 1.605 case cu
7.427 de suflete (români, germani şi maghiari). Acelaşi indicator al
localităţilor menţiona existenţa bisericilor romano-catolică, ortodoxă,
evanghelico-reformată şi israelită, ultima indicând faptul că aici era şi o
comunitate destul de numeroasă de evrei. Tot la această dată, exista la
Lipova o staţie pentru trenuri, un oficiu de poştă şi de telegrame, un oficiu
de carte funduară, unul de impozite, localitatea fiind reşedinţă de plasă.
Luptele dintre turci şi Habsburgi de la sfârşitul secolului al XVII-lea
şi începutul secolului al XVIII-lea au avut repercusiuni negative asupra
dezvoltării vieţii culturale şi religioase. După Pacea de la Carlowitz (1699),
aşa cum am văzut, linia de demarcaţie între Imperiul Otoman şi Imperiul
Habsburgic a fost stabilită pe râurile Mureş-Tisa. Sârbii şi albanezii, care au
luptat împotriva turcilor, de teama repercusiunilor cer dreptul de a se aşeza
în nordul Dunării pe teritoriul controlat de Curtea de la Viena. Împăratul
Leopold I acceptă cererea făcută şi, astfel, circa 35.000 de familii în frunte
cu patriarhul lor de Ipek se aşează pe teritoriul solicitat. Buni luptători, ei
sunt folosiţi pentru apărarea graniţei cu turcii. Sunt răsplătiţi cu mai multe
privilegii în 1690, 1691 şi 1695 cunoscute sub numele de „privilegii
illirice”. Acestea le conferea scutiri de dijme, de robotă, diverse dări şi
dreptul de a-şi alege singuri mitropolitul. Cele mai întinse privilegii au fost
acordate clerului sârbesc, mitropolitului sârb recunoscându-i-se calitatea de
cap al tuturor bisericilor ortodoxe din întreg Imperiul Habsburgic. În acest
fel, biserica românilor ortodocşi din Transilvania şi Banat a ajuns pentru
mult timp, până în 1864, dependentă de ierarhia sârbească. Această
dependenţă a bisericilor şi mănăstirilor româneşti a făcut să se menţină mai
mult timp limba slavonă în slujbă şi alfabetul chirilic în scrieri şi tipărituri.
Biserica catolică care pierduse mult teren în Transilvania cu prilejul
reformei din perioada principatului renaşte acum. Bucurându-se de sprijinul
Curţii de la Viena, catolicismul devine foarte activ pentru a dobândi şi
22
23
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redobândi noi arii de credincioşi. Se reînfiinţează astfel vechi parohii
catolice precum la Lipova, Timişoara, Caransebeş, Lugoj. Din punct de
vedere religios credincioşii catolici din Lipova aparţineau Episcopiei
catolice de Cenad. În Banat numărul credincioşilor a crescut în special în
urma colonizărilor făcute de Curtea de la Viena, apartenenţa la religia
catolică fiind una din condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească
candidatul la colonizare, fiind adusă în special populaţie germană de rit
catolic. Ordinul iezuit din Lipova, la fel ca şi din alte aşezări, devine foarte
activ în promovarea catolicismului în special printre ortodocşi. Beneficiind
de sprijinul oficialităţilor, biserica catolică reuşeşte să atragă o parte a
Bisericii ortodoxe la unirea cu biserica Romei. Succesul înregistrat de
catolicism este mai mare în Transilvania, iar în zona Banatului, deci şi a
Lipovei, unde situaţia materială a ortodocşilor era ceva mai bună,
propaganda Contrareformei nu are rezultatul scontat. Cu toate acestea, s-a
reuşit atragerea unor credincioşi suficient de numeroşi astfel că, la 10 mai
1738, printr-un rescript imperial se recunoaşte înfiinţarea unei Episcopii
greco-catolice în Banat, regatul Ungariei şi dincoace de Mureş, regatul
Serbiei şi Ţara Românească 24. Ca peste tot, frământările religioase generate
de unirea cu biserica Romei nu au lipsit nici din zona Lipovei. Astfel, pentru
a stopa impactul mişcării lui Visarion Sarai la Lipova, unde acesta venise
personal şi aşezase o cruce la care se perindaseră mulţi credincioşi, convinşi
de emisarii lui Visarion, „de calea dreaptă ce trebuia urmată”, a fost nevoie
de intervenţia Consiliului de Război de la Viena pe lângă mitropolitul de la
Carlowitz, ca să interzică practicile religioase pornite de la Visarion 25, în
special pelerinajul la crucea amintită, interpretat ca un simbol al rezistenţei
faţă de politica habsburgică. Crucea se păstrează şi azi pe latura sudică a
Bisericii ortodoxe din Lipova.
Biserica reformată care s-a bucurat de sprijinul autorităţii princiare
în vremea când Lipova a aparţinut de principat îşi continuă existenţa însă la
alte dimensiuni spirituale şi numerice, acomodate cu noua situaţie creată în
localitate. Stăpânirea Lipovei de către turci a modificat în mod radical
structura etnică şi religioasă a locuitorilor, procesul accentuându-se în
secolul al XVIII-lea, în aşa fel, încât, numărul credincioşilor reformaţi este
în scădere, spre sfârşitul secolului vorbindu-se doar la modul general de
credincioşi evanghelico-reformaţi. Lucrările lui Griselini sau Ehrler ne
amintesc de existenţa unei biserici reformate la Lipova. Probabil că din
24
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vremea stăpânirii otomane, mai tolerantă faţă de alte religii, şi-au găsit locul
la Lipova şi un număr de credincioşi evrei, cunoscuţi în special ca buni
negustori. Prezenţa acestora la Lipova este atestată spre sfârşitul secolului al
XVIII-lea, fără să putem vorbi însă de existenţa unei sinagoge a acestora
decât spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
când comunitatea lor a devenit relativ numeroasă.
Având în vedere faptul că Lipova secolului al XVIII-lea era locuită
masiv de români şi sârbi ortodocşi, cea care a avut un impact mai mare
asupra locuitorilor a fost Biserica ortodoxă. Sfârşitul dominaţiei otomane în
Banat se suprapune cu sfârşitul eparhiei Lipovei. Între anii 1717-1726 este
pomenit ultimul episcop ortodox al Lipovei, care în 1726 trece ca episcop de
Arad, eparhia sa fiind încorporată episcopiei Timişoarei 26. Aici au fost
arondaţi credincioşii ortodocşi din fostele districte: Timişoara, Ciacova,
Panciova, Făget, Lipova, Becicherec, Cenad 27. Episcopii ortodocşi ai
Timişoarei, Ioan Vladislavlievici (1718-1723), Nicolae Dimitrievici (17281749), Gheorghe Popovici (-1752), acesta cu titulatura de episcop de
Timişoara şi Lipova, Moise Putnic (1774-1781) s-au îngrijit de soarta
Bisericii ortodoxe. Lipova devine reşedinţa protopopiatului cu acelaşi nume,
fiind cunoscuţi ca protopopi ortodocşi: Ristea (ante an 1730), Ioan
Lăzărescu (după 1750), care studiase la şcoala lui Mihail Roşu28, un
Gheorghe Mihailevici (în jur de 1768) 29, Gheorghe Popovici (1776)
hirotonisit ca preot în 1744 30. Un inventar fragmentar al bisericilor din
eparhia Timişoarei din anul 1758 arăta faptul că la acea dată de
protopopiatul Lipovei aparţineau parohiile Lipova, Ususău, Chelmac,
Belotinţ, Lalaşinţ 31 şi desigur altele, deoarece la 1776 aparţineau acestui
protopopiat 47 de parohii cu 65 de preoţi 32.
În general, credem că nu sunt lipsite de interes nici datele legate
situaţia materială, numărul de preoţi. Spre exemplu, potrivit datelor din
1768, în districtul Lipovei exista un protopop, cel de Lipova şi 59 de preoţi
la un număr de 4.018 familii 33. Pentru localitatea Lipova, alături de un
26

V. Gh. Ţigu, C. Feneşan, A. Buzilă, Biserica ortodoxă din Lipova, în: „Banatica”, I,
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protopop se înregistrează alţi 5 preoţi, situaţie menţinută şi în anul 1776 34,
când se menţionează că în protopopiatul Lipovei sunt 465 de case. Statistica
din anul 1768 cuprinde şi date despre averea celor 59 de preoţi pomeniţi,
respectiv de 125 cai, 15 mânji, 125 vaci, 65 viţei, 341 oi şi capre, 325 porci
şi 33 cazane de ţuică 35.
În privinţa politicii Curţii de la Viena faţă de problemele
învăţământului în general se impun, de asemenea, unele consideraţii, pentru
a înţelege mai bine evoluţia acestuia în Lipova. În spiritul iluminist al
secolului, şcoala este scoasă de sub controlul exclusiv al bisericii, cum
fusese în trecut, fiind pusă sub controlul statului, devenind o problemă
politică. Conţinutul învăţământului suferă şi el modificări în sensul laicizării
şi al orientării spre caracterul realist şi practic. Începe să prindă contur, tot
mai mult, ideea de luminare a maselor - învăţământul popular – şi, în
paralel, să crească opoziţia nobilimii ostilă unor astfel de idei.
Spre a face faţă cerinţelor economice, sociale şi politice, statul a luat
măsuri pentru organizarea învăţământului „poporal” la români şi la sârbi
unde acesta era deficitar, spre deosebire de cel reformat sau catolic ce
evoluase în timp. Între anii 1745-1777 a funcţionat Deputăţia ilirică cu
sarcina de a se ocupa de problemele populaţiei sârbeşti şi româneşti
ortodoxe din imperiu, între care şi de problema învăţământului. În 1763,
Curtea de la Viena cere episcopilor ortodocşi să se îngrijească de educaţia
locuitorilor. Propunerea de a se organiza şcoli pentru români şi sârbi
stârneşte opoziţia nobilimii convinsă că agricultorii şi păstorii nu au nevoie
de şcoli, ce-i reţine de la muncă, singura educaţie necesară fiind cea
religioasă.
La 20 mai 1771 a apărut Normal-Patentul cu referire la învăţămăntul
românesc şi sârbesc, atât din Banatul cameral, cât şi din graniţa militară.
Prin acesta, se hotăra înfiinţarea de şcoli elementare sau triviale în toate
localităţile. Învăţământul „iliric”urma să fie dirijat de Curtea de la Viena. Se
dădea de asemenea voie copiilor neuniţi să frecventeze şcolile catolice care
în Banat erau în general germane. Manualele recomandate pentru şcolile
ortodoxe erau tipărite la Viena în tipografia lui Iosif Kurzbock. Un pas
înainte în organizarea învăţământului din Banat se face prin regulile
directive şi Schulpatent-ul din 1776. Prin acestea se reglementau problemele
cu privire la clădirile şcolare, învăţători, conţinutul învăţământului,
fondurile şcolare.

34
35
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După încorporarea Banatului în regatul Ungariei (1778), şcolile
elementare de aici au intrat sub prevederile lui „Ratio Educationis” (1777),
după care a funcţionat, în mare, până în 1868. Această nouă lege clasifica
şcolile „poporale sau naţionale” după locul în care funcţionau: în sate (in
pagis), în târguri (in oppidis) şi în oraşe (in urbibus). Legea introducea în
spiritul progresist al vremurilor noi materii de studiu în şcolile elementare:
desenul, economia casnică, de câmp, istorie naturală, fizica, geografia etc.,
în gimnazii. Se prevedea, de asemenea, ca fiecare să se instruiască în limba
maternă prin învăţători pricepuţi, ca învăţământul elementar să fie unic, egal
pentru toţi, indiferent de religie, stare socială; învăţătorul urma să fie numit
de către organele statului fără amestecul forului bisericesc, acolo unde era
parohie urmând să fie şi şcoală.
În anul 1806 apare o nouă Ratio Educationis prin care se reintroduce
spiritul religios existent anterior legislaţiei din 1777. Organele bisericeşti
primesc dreptul de a controla şcoala. Preotul local era şi directorul şcolii ce
controla învăţătorul, asista la examenele de sfârşit de an, după care făcea
raport inspectorului şcolilor „poporale”. Protopopul avea dreptul de
inspecţie peste mai multe şcoli, episcopul peste întreaga dieceză. Modificări
apar şi în programele şcolare, unde se măreşte numărul orelor de religie, de
limba latină, limitîndu-se numărul orelor de germană şi făcându-se unele
concesii în favoarea studierii limbilor naţionale.
Acesta a constituit, în mare, cadrul legislativ legal în care au existat
şi funcţionat şcolile din Banat, inclusiv din Lipova, pe parcursul secolului al
XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea. Trebuie menţionat
faptul, nu lipsit de interes, că în Lipova au funcţionat 7 şcoli elementare în
timpul ocupaţiei turceşti, numite mektebe şi probabil unele şcoli medii la fel
cum funcţionează în condiţii asemănătoare la Timişoara şi Cenad 36. După
trecerea Lipovei sub stăpânire habsburgică au fost create unele şcoli primare
pentru a se asigura educaţia tinerei generaţii. Până la intervenţia fermă a
Vienei, în această problemă sarcina de a organiza şcolile a revenit în
exclusivitate bisericii. Biserica catolică, ca şi cea reformată, manifestă un
interes aparte pentru acest aspect şi ca urmare aveau o îndelungată
experienţă în această privinţă. La Lipova unde comunitatea catolică în
creştere numerică avusese tradiţie în acest domeniu se înfiinţează o şcoală
elementară. Coloniştii germani sunt cei care prezintă un interes mai mare
pentru învăţământ, motiv pentru care în 1717 la Timişoara, apoi în 1735 la

36
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Lipova, se poate vorbi deja de şcoală elementară catolică, unde copiii
învăţau scrisul şi religia 37.
Se pare că şi comunitatea ortodoxă din Lipova a fost interesată de
timpuriu de problema educaţiei copiilor. În stadiul actual al cercetării, cât şi
al informaţiei precise, este greu să precizăm o dată exactă la care să vorbim
de prima şcoală elementară românească din Lipova. După aprecierile lui V.
Ţîrcovnicu, aceasta ar fi 1730 38, dar acelaşi autor, în altă lucrare, avansează
ca an de început 1735 39, la date apropiate fiind pomenite şcolile româneşti
din Lugoj (1736) şi Caransebeş (1737). În sfârşit, potrivit unor situaţii
statistice ale şcolilor ortodoxe din Episcopia Timişoarei, întocmite în
aceeaşi perioadă (1770), şcoala din Lipova şi-ar avea începuturile în anul
1737 40. Rămâne ca eventuale cercetări în arhive să limpezească începuturile
şcolii româneşti din Lipova, care credem că a apărut cândva, în intervalul
dintre anii 1735-1736.
Date deosebit de interesante despre şcoala românească ortodoxă din
Lipova sunt furnizate de răspunsurile autorităţilor din Lipova la un
chestionar venit din partea Curţii de la Viena în 1770, interesată să cunoască
situaţia reală a învăţământului în fiecare localitate şi să poată lua măsurile
care se impuneau. S-a cerut, de asemenea, să se facă şi propuneri concrete
legate de numărul de învăţători necesari, numărul de şcoli raportate la
numărul populaţiei şcolare 41. Completat în anul 1770 şi înaintat conducerii
districtului Lipova, chestionarul cumulează în final datele pe districte, apoi
la nivelul Banatului provincial al Timişoarei.
Rezultă de aici că, în întreg districtul Lipovei, funcţionau doar 2
şcoli ortodoxe, la Lipova de 33 de ani şi la Căprioara de 2 ani, fiind
necesare, după aprecierea autorităţilor, înfiinţarea de şcoli în fiecare aşezare.
Situaţia învăţământului din districtul Lipova, comparativ cu cea din alte
districte din zonă, se prezenta astfel: districtul Timişoara avea 6 şcoli,
necesare 34; districtul Cenad cu 7 şcoli, nu se solicită altele; districtul
Ciacova avea 11 şcoli, necesare 26. Faţă de aceste date, provenite de la
autorităţile civile, există unele diferenţe în situaţiile făcute pe linie
ecleziastică. Astfel, în 1768, deci cu doi ani mai devreme, s-a înaintat
episcopului de Timişoara o situaţie a clerului eparhial şi a şcolilor existente
37
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la acea dată. Potrivit acestor date, provenite şi ele din surse arhivistice
originale şi deci credibile, rezultă că în districtul Lipovei funcţionau 3 şcoli
cu 40 de elevi. Acestea aveau 3 învăţători, 2 sârbi şi 1 român care asigurau
învăţarea scrisului, cititului şi socotitul 42.
Fiind o aşezare importantă, reşedinţă de cerc administrativ, este
firesc ca şcoala de aici să evolueze. Dacă iniţial se vorbea simplu de o
şcoală trivială mică (şcoală cu două clase), în 1774 se vorbeşte de şcoala
„capitală” sau principală din Lipova, unde la fel ca şi în alte şcoli similare
din Timişoara, Lugoj, Caransebeş, Sânnicolaul Mare, urmau să fie luate
măsuri pentru ca învăţământul să se desfăşoare conform normelor noi în
vigoare şi a metodelor lui Felbiger 43. Potrivit dispoziţiilor în vigoare,
această şcoală „capitală” trebuia să fie prevăzută cu 2-3 învăţători, un catihet
care să înveţe copiii pe lângă scris, citit şi socotit şi noţiuni elementare de
limba latină, geografie, istorie 44. Constatându-se că nu sunt învăţători bine
pregătiţi s-a luat măsura mai generală ca să fie trimişi la Viena câţiva
învăţători care să înveţe „metoda”,chiar de la Felbiger, la şcoala normală de
acolo şi care apoi, reîntorşi, să înveţe pe alţi învăţători. Nu cunoaştem dacă
lipovanii au trimis pe cineva la Viena ca să se perfecţioneze în această nouă
metodă.
Credem că la Lipova cam din această perioadă, adică din jurul anului
1774, s-a mai înfiinţat o şcoală elementară, aşa după cum se şi atrăsese
atenţia că necesarul de şcoli şi învăţători era mult mai mare decât funcţionau
în realitate. O atare presupunere este sugerată de un document dat la
Timişoara în 1774, dar editat din păcate doar sub forma unui rezumat 45, ce
cuprinde lista şcolilor primare nou înfiinţate în ţinutul Timişoarei în 1774,
cu numele învăţătorilor şi retribuţia acestora.
Interesante pentru evoluţia învăţământului la şcolile ortodoxe
româneşti din Lipova sunt datele deţinute pentru sfârşitul secolului al
XVIII-lea. Aceste date menţionează doar că şcoala germană din Lipova îşi
continuă activitatea, dar nu avem datele concrete referitoare la numărul de
elevi şi învăţători. Potrivit acestor statistici, rezultă că, în anul şcolar
1788/1789, la şcoala ortodoxă din Lipova erau înscrişi 62 de elevi, din care
22 frecventau regulat şcoala, iar neregulat 40 de elevi; în anul şcolar
1791/1792 sunt înscrişi 52 de elevi, din care 26 frecventează regulat şcoala
şi tot atâţia în mod neregulat. Acelaşi număr de elevi (52) sunt înregistraţi şi
42
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pentru anul şcolar 1795/1796, frecvenţa fiind aproape neschimbată, ca în
anul anterior. Saltul mai mare se face în anul şcolar 1801/1802 când sunt
înscrişi 80 de elevi, din care 58 frecventează regulat şcoala iar 22 în mod
neregulat 46.
Credem că se impun câteva consideraţii legate de pregătirea
învăţătorilor. Cu excepţia unui număr mic de învăţători, în special cei de la
şcolile triviale germane, ce au fost chemaţi la Viena pentru a fi pregătiţi la
Şcoala normală Sf. Ana, condusă de Felbiger, restul de învăţători germani
pentru Banatul provincial s-a format, începând din anul 1776 la Şcoala
normală din Timişoara, condusă de Albert Karlitzki. Pregătirea sutelor de
învăţători români din zonă a revenit Deputăţiei ilirice. S-au organizat la
Timişoara cursuri cu durata de 4 luni, începând din anul 1776 sub
conducerea lui Teodor Iancovici de Mirievo 47, director şcolar (1773-1782),
ce preda în limba sârbă, iar în română cursurile erau ţinute de Mihail Roşu.
Iancovici fusese chemat la Viena de Felbiger, la Şcoala normală de acolo,
pentru a-şi însuşi noua metodă de învăţământ. Primul curs pentru pregătirea
învăţătorilor a început în iulie 1777, la el participând 80 de cursanţi, viitori
învăţători, fiind încheiat în luna noiembrie a aceluiaşi an. Din păcate nu
cunoaştem lista nominală a participanţilor din care suntem siguri că au făcut
parte şi lipovani. Acest curs iniţiat de directorul şcolar Iancovici a fost urmat
de altele, organizate, rând pe rând, de directorii şcolari în funcţie: Avram
Mrazovici (1783-1786), Vasile Nicolici (1786-18029), fostul învăţător
lipovan Grigore Obradovici.
Dintr-o consemnare nominală a tuturor învăţătorilor ortodocşi din
districtul timişoarei întocmită de Luca Kenghelaţ, la 1 iunie 1816, rezultă că
din cei 162 de învăţători români şi sârbi, 93 erau pregătiţi prin cursurile de
la Timişoara; 2 au urmat cursurile lui Iancovici, 2 cu Avram Mrazovici, 3 cu
Ştefanovici. Cei mai mulţi urmaseră cursurile cu Vasile Nicolici (37) şi cu
Grigore Obradovici, nu mai puţin de 49. Restul de învăţători se formaseră la
Preparandia din Arad, înfiinţată la 1812 48. La această Preparandie arădeană
s-au pregătit aproape toţi învăţătorii din Banat, inclusiv cei din Lipova, pe
parcursul secolului al XIX-lea.
La sfârşitul secolului al XIX-lea (1873) se face propunerea din
partea unor cetăţeni din Lipova de a se înfiinţa o şcoală civilă de băieţi cu
limba de predare maghiară. Preopunerea este aprobată şi la 15 noiembrie
1874 se deschid cursurile. Această dată marchează deci începutul
46
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învăţământului de cultură generală de grad gimnazial în oraş. La 15
septembrie 1887 se înfiinţează şcoala comercială superioară, fapt ce
constituie începutul unui învăţământ de grad liceal în acest oraş de
meseriaşi, negustori şi ţărani.
Aceste repere sumare din evoluţia istorică a localităţii Lipova ne
dezvăluie nivelul atins de-a lungul vremii de aşezarea rurală, mai apoi de
târgul, cetatea şi oraşul de pe malul sudic al Mureşului, oraş ajuns la un
moment dat reşedinţa principatului transilvan. Decăderea rangului Lipovei
se explică şi a urmat îndeaproape destinul zonei ajunsă un teritoriu disputat
de Poartă şi Habsburgi, destin care a fost departe de a favoriza dezvoltarea
ascendentă a oraşului decăzut în cele din urmă la statutul de târg, un statut
pe care nu l-a putut depăşi nici în secolul al XIX-lea, cu toate progresele
economice şi demografice înregistrate.
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Bibliotecile mitropoliţilor greco-catolici ardeleni în a doua
jumătate a secolului al XIX lea şi începutul
secolului al XX lea
Alexandru-Bogdan Bud
Cultura unui popor este un factor decisiv în modernizare, atât din
punctul de vedere al mentalităţii cât şi a viziunii pe care o are acesta în ceea
ce priveşte viitorul său, astfel că istoria acestuia este legată, în primul rand,
de calea de transmitere a culturii şi cum se putea face acest lucru mai bine,
decât prin carte şi prin instituţia care o tezaurizează de atâta timp, biblioteca.
Istoria scrisului şi a cărţii în antichitate conduce în mod nemijlocit spre
conceptul de „bibliotecă” desemnând în principiu instituţia care le-a
tezaurizat spre a face posibilă promovarea şi circulaţia valorilor culturii
umane, astfel istoria bibliotecii se identifică în bună parte cu ceea a cărţii 1.
Mihail Sadoveanu aducea un elogiu cărţii, ca o venerare a unui
obiect plin de sacralitate prin următoarele cuvinte pline de rezonanţă:
„Cartea îndeplineşte nu numai minunea de a ne pune în contact cu semenii
noştrii depărtaţi în timp şi spaţiu; cartea îndeplineşte fapta de mirare de a ne
face să trăim în afară de minciună, nedreptate, şi prejudecăţi. În aceste urne
sacre, în care poeţii şi cugetătorii şi-au închis inimile, găsim acea putere fără
moarte care mişcă umanitatea înainte în progresul ei necontenit….” 2.
În mare parte se ştie ceea ce a reprezentat Biserica Greco-Catolică
pentru societatea românescă din Transilvania secolelor XIX-XX, însă ce a
însemnat cartea pentru ierarhii Bisericii Greco-Catolice se ştie foarte puţin.
Istoriografia românescă este interesată de aspectul ecleziastic din
Transilvania secolului al XIX lea, mai ales de aspectul greco-catolic, având
în vedere omiterea acestui subiect, datorită perioadei 1948-1989, care a
însemnat scoaterea Bisericii Greco-Catolice în afara legii de către
comuniştii aflaţi la putere. În ultimii ani de cercetare, aceasta şi-a focalizat
atenţia spre relaţiile existente între cele două biserici de stat, între arhiereii
acestora şi legătura care a existat între Biserica Unită şi Sfântul Scaun.
Problema cărţii atât în variantă publicată, cât şi în manuscris, aflată
într-un număr mare în bibliotecile arhiereilor, a fost aproape într-un totul
neglijată, deşi trebuie să precizăm că există unele tentative de cercetare în
1
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arhivă pentru a scoate la iveală suportul care a stat la baza formării şi
educării intelectualităţii aflate la cârmuirea Bisericii Unite din Transilvania.
Cei pe care îi vom trece în revistă sunt „Cei trei mari” ai Bisericii
Greco-Catolice din Transilvania în perioada pe care o avem în discuţie, a
doua jumătate a secolului al XIX lea şi începutul secolului al XX lea, aici
încadrându-se primul mitropolit al Bisericii Greco-Catolice, Alexandru
Şterca Şuluţiu, predecesorul său Ioan Vancea şi Victor Mihaly de Apşa, a
cărui păstorire a cuprins şi perioada de agitaţie a primei conflagraţii
mondiale.
O personalitate a bisericii greco-catolice cu o importantă activitate
culturală şi cu o înclinaţie mai aparte spre colecţionarea de carte a fost
primul mitropolit al Bisericii Unite cu Roma, Alexandru Şterca-Şuluţiu.
Acesta s-a născut la 15 februarie 1794, într-o zi de duminică, dintr-o familie
de nobili, în Abrud. După terminarea şcolii în comuna natală a urmat apoi
cursurile teologice la Blaj 3. Mitopolitul era de mic ataşat de viaţa spirituală
şi de instituţia ecleziastică după cum este descris şi de către Alexandru
Lupeanu Melin: „Cu adevărat Lisăndrel era un copil ascultător, supus şi cu
alipire către părinţi şi către cele sfinte. Dragostea de biserică nu i-a scăzut
nici după înaintarea în vârstă ci tot mai cu multă atragere iubea strana şi
slujbele dumnezeieşti” 4.
După terminarea studiilor a fost hirotonit preot, la 6 decembrie 1814,
şi numit de către episcopul Ioan Bob ca al doilea capelan la Bistra, pentru ca
mai târziu să ajungă vicar foraneu la Şimleul Silvaniei 5. S-a căsătorit, deşi
opta pentru viaţa de celib, la data de 8 noiembrie 1814 cu fiica parohului
local, Anna Bistrai. Nu a apucat să trăiască împreună decât 3 ani, 3 luni şi
12 zile deoarece soţia a decedat la 20 februarie 1818 la numai 21 de ani 6.
În 1836 a fost numit vicar foraneu, adică „un fel de mâna dreaptă a
arhiereului în ţinuturi depărtate”, la Şimleul Silvaniei, potrivit lui Alexandru
Lupeanu Melin, unde a rămas şi după moartea soţiei, până la alegerea lui ca
episcop la Blaj. Sinodul electoral pentru alegerea episcopului de Făgăraş s-a
ţinut la Blaj, la data de 30 septembrie 1850. Alexandru Şuluţiu a obţinut 96
de voturi, Constantin Alutan 79 de voturi, iar vicarul Haţegului, Constantin
Papfalvi, 12 voturi. Strategia care urma după alegeri era următoarea: se
forma ternariul compus din primii trei candidaţi, iar dintre aceştia împăratul
3
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trebuia să-l numescă pe viitorul episcop al diecezei de Făgăraş 7. La 18
noiembrie 1850 Împăratul Franz Iosif I l-a numit pe Alexandru Şterca
Şuluţiu, episcop al diecezei de Făgăraş. Încă de la începutul păstoririi,
Şuluţiu a avut ca ideal îmbunătăţirea pregătirii clerului şi, astfel, a
învăţământului.
Prin bula Ecclesiam Christi ex omni lingua s-a creat provincia
mitropolitană românească, iar Alexandru Şterca Şuluţiu, ca episcop al
diecezei de Făgăraş, a fost numit în funcţia de arhiepiscop şi mitropolit 8,
ales la 16 noiembrie 1854, la instalarea sa ca mitropolit luând parte Nunţiul
apostolic de la Viena şi principele Schwarzemberg, guvernatorul
Transilvaniei 9. Mitropolitul era ierarhul numit şi/sau confirmat de Sfântul
Scaun, care deţinea primul loc înaintea celorlalţi episcopi din provincie, care
îi erau supuşi jurisdicţional şi care avea reşedinţa într-o cetate sau oraş
important, considerat ca „mama altor biserici” 10. Una din dorinţele
mitropolitului Şuluţiu era aceea de a obţine aprobarea unui sinod provincial
şi de a deschide un nou capitol în existenţa Bisericii Greco-Catolice. După
nouă ani de memorii şi petiţii adresate Romei şi Vienei va reuşi să obţină
aprobarea unui sinod, însă a fost prea târziu deoarece la 7 septembrie 1867
mitropolitul Alexandru Şterca Şuluţiu a trecut la cele veşnice 11, locul de
veci aflându-se la Blaj. Visul acestuia de a convoca un sinod provincial a
fost dus la bun sfârşit de către cel care îi va urma în scaunul mitropolitan,
Ioan Vancea de Buteasa.
Îşi va lăsa averea în 1861 ca fundaţie în scopuri culturale (burse
pentru studenţi, înfiinţarea unei universităţi româneşti în Transilvania) şi
pentru ajutarea famililor româneşti ale clerului din principate 12. Prin
testamentul întocmit în octombrie 1866, Alexandru Şterca Şuluţiu şi-a lăsat
lucrările sale, printre care şi „Istoria Horii şi a poporului românesc din
munţii Apuseni”, bibliotecii seminarului din Blaj, unde să fie consultate
liber „şi apoi cu timpul mai favoritoriu pentru ediţiunea cărţilor dacă se vor
afla demne, să se tipărească” 13, după cum spune în testamentul său.
Preocupările sale istorice s-au îndreptat în trei direcţii, şi anume: cea
polemică, prin care a intervenit în unele dispute politico-naţionale din
7
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vremea sa; apoi cea din care a rezultat lucrări referitoare la istoria bisericii şi
cea care viza istoricul Munţilor Apuseni, a luptelor locuitorilor de aici 14.
În testamentul său din octombrie 1866 există pomenite lucrări
precum: „Căsătoria preoţilor în Biserica Orientală”, „Concoradtul şi
conferinţele episcopilor români şi greco-catolici din monarhia austriacă”,
„Adnotaţiuni pentru apărarea vechilor obiceiuri şi uzurilor, drepturilor şi a
disciplinei Bisericii Orientale foarte folositoare şi cu multă strădanie prin
deschilinite izvoare sânte şi autori bisericeşti culese, spre întrebuinţarea
acelora carei voiesc a-şi apăra drepturile bisericii sale”, sau
„Prerogativele pontificelui roman în toată biserica lui H. S.” 15. Printre
„opurile compuse” mai înregistrează şi „Birálatnak ellenbirálata az oláh
nemzet származásáról” (Contra criticii asupra originii naţiunii române),
textul reprezentând un răspuns dat de Alexandru Şterca Şuluţiu recenziei lui
Kováts István pe care a publicat-o în periodicul clujean „Erdélyi Hirado”,
având ca scop combaterea vehementă a originii romane a poporului
român 16. Argumentaţia lui Şuluţiu începe de la procesul de romanizare din
Dacia, continuând prin a aminti realizările medievale şi moderne ale
istoriografiei care au recunoscut originea romană a poporului nostru.
Altă lucare a mitropolitului este şi „Adevărata cauză a trecerii
armenilor din Moldova în Transilvania” care este şi acesta un răspuns la
lucrarea intitulată „Az Erdelyi ärmények multya” (Trecutul armenilor din
Transilvania), în care se prezenta ca şi cauză principală a plecării unui grup
de armeni din Moldova în Transilvania în 1672, asuprirea naţională şi
religioasă la care au fost supuşi de domnul ţării 17. Alexandru Şterca Şuluţiu
va răspunde după o documentare istorică bogată, fiind citaţi autori străini şi
interni.
„Lucrarea istorică de căpătâi” a lui Şuluţiu, citându-l pe istoricul
Nicolae Edroiu, rămâne „Istoria Horii şi a poporului românesc din Munţii
Apuseni ai Ardealului”, fiind prima monografie a răscoalei lui Horea,
cunoscută în istoriografia românescă 18. Şuluţiu încadrează răscoala în şirul
luptelor sociale din Transilvania, făcând referiri la răscoala de la Bobâlna, la
războiul ţărănesc condus de Gheorghe Doja, la răscoala lui Rákoczi, dar şi la
luptele politice-naţionale ale românilor transilvăneni din secolul al XVIIIlea. Prezintă răscoala ca o stare firească a lucrurilor mai îndepărtate, iar în
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reconstituirea faptelor, dovedeşte o acurateţe deosebită în cunoaşterea
realităţii din munţi 19.
Pe lângă activitatea practică a lui Alexandru Şterca Şuluţiu trebuie
avută în vedere şi prezentarea câtorva din volumele aflate în biblioteca
personală a acestuia. Inventarul este unul foarte bogat în titluri de
provenienţă internă, externă şi chiar lucrări proprii la care deja am făcut
referire mai sus.
Cartea teologică, nelipsită de fapt din biblioteca unui arhiereu, şi nu
numai, Biblia, apare menţionată în inventarul lui Şuluţiu de două ori, şi
anume: Biblia, în Noul şi Vechiul Testament, în limba română, şi în limba
greacă, tot în Noul şi Vechiul Testament. Aceasta din urmă a avut
„tiparniţa” la Roma în 1857 după cum se precizează chiar în inventar. Cel
de-al treilea exemplar din cartea de căpătâi a unui neam, era tradusă în limba
franceză după Vulgata. O altă carte foarte întâlnită în bibliotecile
reprezentanţilor Bisericii Unite este Pravila, cunoscută şi sub numele de
Îndreptarea legii, în limba română, fiind tipărită la Târgovişte, în anul 1652.
Evanghelia era şi ea nelipsită, Şuluţiu o deţinea în două exemplare, în limba
greacă şi, respective, limba română, fiind tipărită la Bucureşti, în anul
1693 20.
De remarcat, din această categorie a cărţilor teologice fac parte şi
Mineiul, Carte de învăţături creştineşti şi Theologia moralicească.
Deoarece fiecare din aceste cărţi are precizat un comentariu lângă titlul ei,
pentru Minei există scrisă precizarea următoare: „pe toate lunele anului,
tipariu în Buda, 1805 (în două exemplare, unul completu pre toate 12 lunele,
altul necompletu, numai pe lunele: Februarie, Martie, Aprilie şi
Noiembrie)” 21. Pentru celelalte două, se face referire la conţinutul fiecăreia
astfel: „Carte de învăţături creştineşti (despre descrierea lumii şi datoria
omului, culese din Sfânta Scriptură)”, iar pentru Theologia moralicească
sau Blagoslovia „învăţătura moravurilor celor bune şi a vieţii creştineşti din
Sfânta Scriptură” 22.
Alte cărţi care sunt cuprinse în categoria, carte de teologie sunt:
Triodu, Cazania lui Ilie Miniatu, tipărită la Bucureşti în 1743, Psaltirea
proorocului şi împăratului David, tipărită la Iaşi în acelaşi an, ca şi cazania
anterioară, adică la 1743. Synodus Provincialis, Considerations Christinae,
Panoplia Manual, Tabulae Naufragii, Institutis parochi, a lui Paolo Segneri,
19
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Institutiones Historiae, Catechismul, cu precizarea că este redactat în limba
română, Catechismul cel mic, tradus din franceză în limba română de către
protopopul Vasile Coloşi, Dezvoltările şi tâlcuielile Evangheliei, Professio
Orthodoxae Fidei, Teologia dogmatică şi moralicească despre taina
căsătoriei, de Episcopul Ioan Bob, apărută la Blaj, în 1801, umplu şi acestea
rafturile vastei biblioteci a mitropolitului Şuluţiu23. Pentru că aminteam mai
sus de lucrările proprii ale mitropolitului, la această categorie putem include
Catechismu despre unire cu Biserica Romei, apărut la Blaj în 1857, după
cum este precizat în inventar 24.
În inventar urmează o categorie numită de către creatorul
inventarului „Cărţiile de argumentu istoricu”, rubrică în care sunt precizate
numeroase cărţi de provenienţă străină, cât şi de provenienţă românescă.
Cărţile deţinute de Şuluţiu sunt „edate” în marile tipografii din monarhie
cum ar fi Buda, Viena, Pesta şi din cele din Transilvania cum ar fi Sibiu şi,
bineînţeles, nu putea să lipsească leagănul religiei greco-catolice, Blajul.
O carte frecvent întâlnită în bibliotecile clerului, este Istoria pentru
începuturile românilor în Dacia, de Petru Maior, apărută la Buda în anul
1812; Istoria Bisericei Românilor, de acelaşi autor, apărută la 1818, la
Buda. Printre alte titluri de carte, pe care le putem aminti, sunt Tesaur de
monumente istorice pentru România, de Alexandru Papiu-Ilarian 25, Icoana
Pamentului sau Carte de Geografia, de Ioan Rusu, apărută la Blaj în trei
volume, fiind prezentă în biblioteca arhiereului în două exemplare 26. Din
cărţile prezente în bibliotecă putem să speculăm că istoria şi, repectiv,
istoria bisericii, ar fi o pasiune a mitropolitului unit. De exemplu, deţine
lucrări precum Documente istorice despre starea politică şi ierarhică a
românilor din Transilvania, apărută la Viena în 1850 27. Lucrări care mai pot
fi amintite sunt şi Istoria, lucrurile şi întâmplările românilor, pe scurt de
părintele Samuil Klein de Sadu, apărută în 1806, la Buda, Istoria revelaţii
divine, de Gavril Pop, Cererile românilor din Monarhia Austriacă, tipărită
în anul 1849 la Viena 28.
O categorie aparte sunt cărţile de drept canonic, Jus canonicum, Jus
matrimoniale, Lex civilis matrimonialis catholicorum in Imperio Austriaco,
tipărită la Pesta în 185629. Alte cărţi pe care le regăsim în biblioteca lui
23
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Şuluţiu sunt cele de gramatică şi limbă precum Gramatica macedo-română,
Elemente de limbă română, a lui Timotei Cipariu, Abecedarul, tipărit la
Viena în 1853, Observaţii de limba română, Dicţionar românesc, latinesc şi
unguresc, a episcopului Ioan Bob, apărut la Cluj în 1822 30. Printre aceste
cărţi se află şi cărţi de beletristică sau de relaxare precum Drama teatrală, a
lui Gavra, Poeziile lui Andrei Mureşianu, Învăţătura despre vinarsu, Balade
şi Poesie popularie, culese, după cum este menţionat în inventar, de către
Alexandru Marienescu, Epistolele lui Cicero, aflate în limba latină şi
germană 31. O operă care se face remarcată este, după cum apare în acelaşi
inventar, Una milia şi una de nopţi, o antologie de poveşti culese de-a
lungul secolelor de diferiţi autori, traducători şi literaţi din diferite ţări,
exemplarul deţinut de Şuluţiu a apărut la Braşov, în anul 1836. Culegerea de
poveşti îşi are originile în vechea Arabie şi Yemen, India antică, Asia
Minor, vechea Persie, nucleul povestirilor fiind dat de o carte antică persană
intitulată Hazār Afsān. A generat un impact mare în Occident în secolul al
XIX-lea, motiv pentru care probabil o găsim şi în biblioteca lui Şuluţiu, întro epocă în care au început sa fie de mare anvergură expediţiile şi
investigaţiile geografice şi descoperirea de culturi exotice.
În cele de mai sus am făcut o prezentare succintă a activităţii literare
a mitropolitului Alexandru Şterca Şuluţiu, precum şi a câtorva din cărţile
deţinute de acesta în biblioteca personală. A fost o personalitate de marcă a
mijlocului de secol XIX, luptând mult pentru drepturile politice ale
românilor, fiind un bun organizator, administrator, gospodar şi, în acelaşi
timp, un om de cultură. Au rămas de la el mai multe lucrări în manuscris.
Ingeniozitatea şi activitatea deosebită a mitropolitului a fost distinsă cu mai
multe titluri, ordine şi medalii ale vremii.
De numele celui care a păstorit Bisrica Greco-Catolică între 1868 şi
1892 şi anume mitropolitul Ioan Vancea se leagă, pe lângă instituţiile
publice de învăţământ ce le-a ridicat, gospodărirea şi înfrumuseţarea
Blajului. Ioan Vancea s-a născut la 18 Mai 1820 la Vâşad (parohia s-a
înfiinţat în 1746 având biserică de piatră zidită în 1845, cu hramul Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavril) în judeţul Bihor, dintr-o familie nobilă română,
Vancea, având părinţi pe Gheorghe Vancea şi Florica Nistor, care îşi trage
originea din Buteasa, în ţinutul Chioarului, judeţul Satu-Mare 32. Canonicul
Victor Bojor spunea că „încă din anii cei mai fragezi, ai prunciei a dat
semne invederate de minte ageră, de aptitudini extraordinare pentru
30
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învăţătură”. Astfel că primele două clase le-a făcut în Vâşad, iar din 1831
până în 1833, la şcoala normală greco-catolică din Oradea Mare, sub
conducerea lui Iosif Godşa termină clasele primare 33.
Datorită capacităţii sale intelectuale şi prestaţiei remarcabile la
învăţătură, în anul 1841 consistoriul român greco-catolic din Oradea îl vor
trimite la Viena în seminarul numit Stadtconvict, după aceea la Barbareum
„ca să asculte ştiinţele teologice în renumita universiate din Viena” 34. După
terminarea studiilor la Viena, va revenii în dieceza de Oradea, iar la 10
august 1845 cu ocazia consacrării bisericii din Vâşad a fost hirotonit preot 35.
Nu va sta decât câteva luni în această ipostază de preot în comuna
natală, deoarece episcopul Vasile Erdélyi îl va trimite la Viena, în 7
decembrie 1845, la institutul de înalte studii teologice “Sfântul Augustin”,
unde se pregăteau numai acei preoţi care trebuiau să primescă titlul de
doctor în teologie, „floarea clerului catolic din monarhie” 36. La 31 iulie
1848 va primi titlul de doctor în teologie, lucrarea de bază se va intitula
Dissertatio Historico-Dogmatica de Processione Spiritus Sancti a Filio, în
traducere Tratat istoric dogmatic despre purcederea Spiritului Sfânt de la
Fiul, iar din august 1848, până în iunie 1849, va ocupa diferite funcţii în
dieceza de Oradea ca arhivar, protocolist, vicenotar consistorial şi profesor
la şcoala de băieţi 37.
Calităţile lui Vancea îl recomandau pe acesta pentru cariera
episcopală, lucru care va deveni realitate cu prilejul trecerii în nefiinţă a
episcopului diecezei de Gherla, Ioan Alexi. Astfel la 4 iulie 1865 împăratul
Francisc Iosif îl va numi al doilea episcop al diecezei de Gherla, va fi
confirmat de Pius al IX lea în 25 septembrie şi consacrat în 3 decembrie
1865 în catedrala din Oradea Mare, de către episcopul Papp Szilágyi 38.
După moartea mitropolitului Alexandru Şterca Şuluţiu la 7
septembrie 1867, la aproximativ un an, respectiv la 11 august 1868, în
biserica catedrală din Blaj, a fost ales mitropolit. Vancea a obţinut 59 de
voturi, urmat de canonicul Timotei Cipariu cu 49 de voturi, iar canonicul
Negruţianu a obţinut 36 de voturi 39. A ocupat scaunul mitropolitan spunând
următoarele cuvinte „După cât ne vor ajuta puterile, de cari dispunem din
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dorul lui Dumnezeu, ne vom năzui a fi spre folosul şi prosperarea, spre
înflorirea şi înaintarea în toate privinţele Arhidiecezei şi a Provinciei noastre
bisericeşti” 40. După o activitate încununată de succese, şi cu o implicare
activă în viaţa religiasă, şi nu numai, a sucombat la 3 august 1892, fiind
condus pe ultimul drum, în ciuda ploii care cădea, de foarte multă lume.
Interesul pentru administraţia bisericească a reprezentat o preocupare
prioritară pentru mitropolitul Ioan Vancea, el participând din această postură
de mitropolit la pregătirea şi adoptarea unor decizii importante, cum ar fi
sinoadele arhidiecezane din dieceza mitropolitană (1868, 1882 şi 1889) şi
primele două Concilii provinciale din 1872 şi 1882, precum şi Conciliul
ecumenic Vatican I. Din păcate nu şi-a valorificat preocupările intelectuale
prin publicaţii, însă a avut o capacitate intelectuală şi o formaţie umanistă
care se distinge prin cunoaşterea limbii latine, precum şi a limbilor franceză,
germană, maghiară 41.
Documentele nevalorificate istoriografic, şi anume manuscrisele lui
Vancea din întreaga viaţă a acestuia, care arată preocupările sale în
domenile teologiei, filosofiei, istoriei bisericeşti precum şi a dreptului
canonic sunt păstrate la Filiala Cluj a Bibliotecii Academiei Române.
Înclinaţia spre filosofie a mitropolitului îl scoate în faţa celorlalţi
prelaţi greco-catolici, mai ales prin cele două manuscrise Un dialog între doi
amici despre statul filosofiei de acum şi fundamentul ei şi Discurs între
unchi şi nepot despre statutul filosofiei secolului al XIX lea, cărora o să le
facem o prezentare succintă pentru a putea argumenta oarecum cele
menţionate mai sus. Primul dintre aceste manuscrise este alcătuit din 17 file,
plus încă o filă, pe care solicită publicarea manuscrisului 42. Respectiva
lucrare tratează natura spiritului uman şi libertatea acestuia, fiind un dialog
între personajele Credenţie şi Demonstrantie. Numele personajelor sunt
foarte sugestive şi duc la ideea confruntării dintre credinţa insuflată şi
raţiunea dobândită 43. Al doilea manuscris, din domeniul filosofiei, este cel
amintit mai sus, şi anume, Discurs între unchi şi nepot despre statutul
filosofiei secolului al XIX lea, alcătuit din 29 de file, fiind surprins şi aici un
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dialog, de data aceasta dintre unchi şi nepot 44. Acest document scoate în
evidenţă carisma intelectuală a lui Ioan Vancea şi faptul că pregătirea pe
care o deţinea avea să îl aducă la cârma mitropoliei Bisericii Unite.
Dintre lucrările, sau mai bine spus, studiile plasate între 1844-1847,
perioadă în care viitorul mitropolit se afla la Viena pentru studii, putem
aminti Dogmatica generalis; Theologia dogmatica; Grammaticae Arabicae
Pars prima; Introductio in Teologiam Moralem, şi altele 45. Printr-o
supoziţie, am putea spune că aceste lucrări sunt manuale sau suporturi de
cursuri pe care Ioan Vancea le-a folosit pentru finalizarea pregătirii sale.
După ce am văzut activitatea istoriografică a mitropolitului Ioan
Vancea, trebuie să vedem şi materialele care l-au ajutat în formarea şi
solidificarea intelectuală, adică acele cărţi prezente în biblioteca personală a
arhiereului. În primul rând trebuie să precizăm că pasiunea pentru carte a lui
Vancea a fost una puternică, militând pentru dotarea bisericilor şi a şcolilor
cu cărţi şi pentru răspândirea acestora în toate cadrele societăţi. Un exemplu
ar fi şi scrisoarea din 7 februarie 1881 trimisă cardinalului Giovanni
Simeoni, prefectul congregaţiei de Propaganda Fide. Vancea prin această
scrisoare îl întreabă dacă a fost încheiată la Roma revizuirea Triodului,
astfel el cere permisiunea de a fi revizuit la Blaj, cu indicarea modalităţilor
de reviziure pentru ca Biserica Greco-Catolică să nu fie nevoită să îşi
achiziţioneze această carte din „ateliere străine” 46 .
Datorită acestei pasiuni, mitropolitul Ioan Vancea, pe parcursul
carierei sale, a adunat în bibliotecă numeroase volume, majoritatea în limbă
străină, demonstrându-ne prin acest lucru calitatea de care a dat dovadă, şi
anume, cunoşterea a numerose limbi străine. Din testamentul său reiese că
biblioteca personală va fi donată Arhidiecezei greco-catolice de Alba-Iulia.
Astfel pasajul din testament referitor la bibliotecă spune aşa: „...biblioteca
mea una cu toate instrumentele literare şi cu aparatele ştiinţifice o lasu şi
testezu Arhidiecezei greco-catolice române de Alba-Iulia, aşa însă ca aceea
inventată să o poată folosi toţi cari ar dori aceasta prin cetirea opuriloru
adunate în aceea” 47.
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Inventarul bibliotecii lui Vancea este unul foarte bogat, conţinutul
său cuprinzând cărţi de mare valoare şi din toate domenile. Spectrul larg al
lucrărilor se clasează astfel: Dogmatica, Istoria religiei, Catehetica, Drept
canonic, Pastorale, Oratorie religiosă, Scrieri moral-teologice, Rituale, Cărţi
de Rugăciune, Istoria Românilor, Istoria Maghiarilor, Geografie şi chiar
Matematică, care sunt manuale tipărite la Blaj şi la Buda 48.
În categoria „Dogmatica”, cărţile cuprinse sunt majoritatea de
provenienţă străină, tipărite la Viena, Buda, Maintz, Regensburg, Roma,
Pesta şi, bineînţeles, la Blaj, cele în limba română. Astfel de cărţi sunt:
Theologia Generalis; Theologia dogmatica catholica; De sacramentis in
geneza 49; Doctrina religionis; Institutiones theologicae; Das heilige
Concilium von Trient; Disertatis theologica de primatu et infalibilitate vam
Pontific; Cathechismus et decreta Concili Tridentini 50; Die wirkliche
Reformation; Prelectiones Theologicae; Catechismul cel mare; Principiile
generale sau fundamentale ale religiei creştine; Teologia fundamentală sau
generală 51. Acestea ar fi câteva din cărţile din această categorie, raportul
carte străină-carte românească fiind, după cum vom vedea la toată
biblioteca, în favoarea cărţii străine.
După numărul de cărţi prezente în bibliotecă deducem interesul
mitropolitului pentru istoria religiei, un număr masiv şi foarte diversificat de
carte. Dintre cărţile privind istoria religiei putem face referire la Historiae
Ecleziasticae, La sainte bible, care se găsea în traducere, Institutiones
Historiae Ecleziasticae, Geschichte der Religion, Universal Geschichte der
Christlichen Kirche, Biblia hebraica 52, Historia Religionis et Ecleziae,
Notihia Conciliorum, Efigies Romanorum Pontificum, Iubileum seculare, A
protestantizmus köztörténeti fejleménye 53, Compendium biblicum, Sÿnodus
provincialis Ruthena, Acte şi fragmente pentru istoria Baserecei române
mai alesu unite, Acta et decreta concilii provinciae, Egyházi töténet
viatza 54. Aceste cărţi, ca şi celelalte au fost tipărite în marile oraşe ale
Europei, precum Buda, Pesta, Paris, Szeged, Roma şi în tipografia de la
Blaj.
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Cărţile privind hermeneutica, adică cele care ţin de metodologia
interpretării şi înţelegerii unor texte, sunt puţine la număr, însă îşi fac
apariţia faţă de biblioteca mitropolitului Alexandru Şterca Şuluţiu, din care
lipsesc. Obiectul hermeneuticii, apărută în secolele al XV-lea şi al XVI-lea,
în perioada dezvoltării umanismului, a fost la început scrierile autorilor
clasici ai antichităţii greco-romane, apoi, în special, interpretarea
conţinutului Bibliei. Teologii creştini s-au străduit să stabilească o metodă,
prin care să se pătrundă sensul adevărat al Scripturii şi, în acelaşi timp, să
uşureze înţelegerea textelor clasice. Aceste cărţi sunt: Compendium
Graecum Novi testamenti opera, Analysis et explicatia lectionum
Masorethicarum, Hermeneutica biblica generalis, Archeologia biblica55.
Studierea acestor lucrări de către Vancea era, probabil, pentru aprofundarea
înţelegerii cuvântului lui Dumnezeu şi pentru o formare a unei viziuni clare
asupra religiei.
Materialele de drept canonic erau nelipsite dintr-o bibliotecă
arhierească, astfel că, şi în biblioteca lui Ioan Vancea îşi fac apariţia.
Dreptul canonic este alcătuit din norme juridice formulate de Biserica
Catolică, care reglementează activitatea credincioşilor catolici în întreaga
lume şi relaţiile în interiorul bisericii, precum şi cele cu exteriorul. Din
categoria acestor cărţi fac parte Enchiridion Iuris eccleziastici, Enchiridia
puris eccleziae orientalis catholicae, De matrimonis mixtis, Prelaţiuni
teologice despre Matrimoniu, Instituţiunile dreptului bisericesc, Ius
canonicum, Regulae juris cannonica, Vetus et nova ecclesia disciplina 56.
Următoarea categorie de cărţi sunt cele de oratorie religioasă.
Oratoria vine din latinescul oratoria, care înseamnă vorbire, şi este arta de
a ţine un discurs, desigur foarte importantă pentru statutul deţinut de orice
mitropolit. Cărţile despre oratorie sunt majoritatea în limbi străine, precum
Das Vater Unser, apărută la Viena în 1852, Muster Predigten, Orateurs
Sacrés, Oraisons funêbres de Bossuet, apărute la Paris în 1845 şi respectiv
1802, 57 Concordaţia bibliorum 58. Exemplarele despre oratorie religioasă în
româneşte sunt foarte puţine, dintre care cea mai importantă şi demnă de
amintit, este lucrarea lui Petru Maior, Propovedanii la îngropăciunea
oamenilor morţi, apărută la Buda în 1809, din 309 de pagini. Lucrarea
cuprinde 40 de predici şi 11 „iertăciuni”. În anul 1906, aproape după un
secol, cartea va fi reeditată la Cluj de către Elie Dăianu.
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O categorie de carte, pentru care Ioan Vancea de Buteasa a rezervat
mai multe rafturi decât pentru celelalte lucrări, a fost cea referitoare la
scrierile moral-teologice. Multe din acestea sunt în germană şi tipărite la
Viena, probabil unele cumpărate în perioda studiilor sale la Viena. Aşa sunt:
Die Worte der Teinde Christi, Welt Leben und Christentum in G.
Vortaragen , Die Vorberaitung zum Tode, Der Weg des Hails 59, Der
Priester am Atare, Der Priester in der Einsamkeit, Die wahre Braut Iesu
Christi 60. Pe lângă acestea mitropolitul mai deţinea şi cărţi în limba franceză
precum: Ouvres de Bossuet, tipărită în 1854, Introduction a la Vie devote,
Oeûvres de Tenalon, din 1838, Oeûvres de Marsilion, care avăzut lumina
tiparului în acelaşi an ca şi Oeûvres de Tenalon 61.
Dintre cărţile rituale se găsesc cele mai importante, din care amintim
Triodul, tipărit la tipografia din Blaj, Mineiul, fiind o carte liturgică din ritul
bizantin ce conţine slujbele sărbătorilor cu dată fixă pentru fiecare lună de
peste anul bisericesc. Sunt deci doisprezece, pentru cele doisprezece luni ale
anului. Octoihul, apărut la Buda, este şi acesta de nelipsit din bibliotecă.
Octoihul este o carte bisericească, care cuprinde cântările fiecărei zile din
săptămână pe opt glasuri, fiecărei săptămâni consacrându-i-se, succesiv,
câte un glas.
Istoria românilor este reprezentată în bibliotecă prin lucrări
importante care au expus istoria poporului român din momentul formării lui,
atât în limba română, cât şi în franceză. Pentru limba franceză reprezentative
sunt La Romaine histoire, La Moldavie et le Walachie 62, iar pentru lucrările
în limba română ar fi de amintit Istoria pentru începutul românilor în
Dachia, a lui Petru Maior, apărută la Buda în 1812, Istoria românilor din
Dacia Superioară, I-II, Viena, 1851-1852 63. Această lucrare va avea şi un
volum III editat după un manuscris inedit, cu o introducere şi note de Ştefan
Pascu, la Sibiu, în 1943. Ioan Rusu apare şi el printre numele celorlalţi
autori cu lucrările Historia Transylvaniei, tipărită la Sibiu în 1864 şi
Elemente de Istoria Transilvaniei, apărută tot la Sibiu, dar în 1865.
Din cele ce am putut vedea, cartea pentru arhiereul Ioan Vancea a
fost foarte importantă şi prin faptul că a deţinut un număr impresionant de
cărţi şi de o diversitate nemaipomenită, dar şi că acestea au reprezentat
pentru el o modalitate de formare a unei personalităţi generoase. O persoană
dedicată într-u totul vieţii bisericeşti şi culturale, a îmbunătăţit, în mod
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substanţial, planurile şi programele de învăţământ ale studiilor teologice,
secundare şi elementare şi a sprijinit tinerii teologi cu pregătire, calităţi
intelectuale şi preoţeşti superioare.
„Mitropolitul Victor Mihályi a fost “un creştin în cea mai înaltă
concepţie a cuvântului şi a fost un român în cea mai nobilă afirmare a
acestui ideal...” 64, acestea erau frumoasele cuvinte spuse în ziarul Unirea
despre cel ce a fost mitropolitul Bisericii Unite din 1895 până în 1918.
Victor Mihályi de Apşa a fost descendent dintr-o ramură a unei
familii maramureşene înnobilată în 1407, s-a născut pe data de 21 mai 1841,
în comuna Jood (Ieud) din Maramureş, ca al patrulea copil din cei opt, ai lui
Gavrilă, judecător la tribunalul suprem din Budapesta, care o avea soţie pe
Iuliana Mán de Saja 65. Pentru că dorea ca fiul său să aibă o educaţie aleasă,
tatăl la trimis să studieze clasele primare la gimnaziul piariştilor din Sighet,
apoi a continuat la Oradea, iar apoi la gimnaziile superioare din Târnavia şi
Caşovia, aici susţinându-şi examenul de maturitate în limba germană 66.
A fost trimis din partea Diecezei de Gherla la Colegiul Sfântul Atanasie
din Roma. S-a întors la Gherla unde a fost numit prefect de studii şi profesor
de istorie bisericească şi drept canonic la Seminarul teologic, fiind primul dascăl
cu studii doctorale din acest seminar 67. Atât vârsta lui Mihályi, cât şi solida
cultură teologică şi în istoria bisericilor greco-catolice de rit oriental şi drept
canonic, dobândită prin studiu intens, l-au determinat pe Vancea să-i solicite
venirea ca secretar metropolitan, la Blaj, acesta având încredere deplină în
Mihályi, el fiind persoana care l-a însoţit pe mitropolit în mai toate
deplasările sale 68.
În calitate de secretar al înaltului prelat, a participat la Conciliul
ecumenic Vatican I şi la sinodul provincial din 1872, destinat organizării
constituţionale a instituţiei. La Conciliul Vatican I Biserica greco-catolică a
fost reprezentantă, pe lângă mitropolitul Ioan Vancea şi secretarul
mitropolitan Victor Mihályi de Apşa, şi de episcopul de la Oradea, Iosif
Papp Szilágyi care l-a avut alături pe canonicul Ioan Szabo 69.
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La cererea preşedinţiei Conciliului, în 28 ianuarie 1870, mitropolitul
Ioan Vancea a celebrat Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în catedrala
Sfântului Petru, care a fost asistat de canonicul Ioan Sabo şi de Victor
Mihályi de Apşa 70. Meritul său după prezenţa la acest Conciliu, a fost
realizarea unui jurnal, care reconstruieşte poziţia şi intervenţia ierarhilor
români în cadrul dezbaterilor din cadrul Conciliului. Modul în care descrie
clericul maramureşean evenimentele, face din acesta un istoric, care avea
menirea de a releva locul deţinut de Biserica Română Unită în cadrul religiei
catolice 71.
Experienţa acaparată de Mihályi la Gherla şi la Blaj i-au adus
măreţul merit de a fi numit episcop în Dieceza bănăţeană, după transferarea
la Oradea a lui Ioan Olteanu, toate acestea petrecându-se în luna martie a
anului 1875. Aflat la conducerea episcopiei de Lugoj, va milita pentru
îmbunătăţirea stării materiale a preoţilor de mir şi va susţine învăţământul
confesional, care a beneficiat de un interes aparte din parte episcopului,
generat de necesitatea emancipării prin educaţie a tinerei generaţii şi implicit
a naţiunii 72.
În cadrul alegerilor pentru scaunul mitropolitan, de la 16 aprilie
1893, după moartea lui Ioan Vancea, Victor Mihályi de Apşa a ieşi primul
pe lista din care mai făceau parte Ioan Micu Moldovan, care a ieşit pe locul
al doilea şi Ioan Rusu, al treilea, acesta fiind protopopul Sibiului. A fost
numit la 9 noiembrie 1894 mitropolit, consacrat de papa Leon al XIII lea în
Consistoriul papal din 18 martie şi a fost instalat la 26 mai 189573. În
activitatea sa mitropolitană, el a apărat în primul rând interesele bisericii,
dar a încurajat şi sprijinit din fondurile personale, biserici şi şcoli, oameni
nevoiaşi, organizaţii studenţeşti româneşti, implcându-se şi în administrarea
ASTREI. A colaborat cu Academia Română, al cărei a fost membru de
onoare din 1894, prin răspândirea chestionarului lingvistic a lui Bogdan
Petriceicu Haşdeu, în vederea completării acestuia de către învăţătorii din
parohiile diecezei 74. S-a stins la Blaj, în data de 21 ianuarie 1918.
Victor Mihályi de Apşa sa dovedit a fi un bun administrator al
mitropoliei sale, mergând pe urmele lui Ioan Vancea, convocând două
sinoade arhidiecezane (1896 şi 1899) şi un Conciliu provincial (17-26
septembrie 1900), care a celebrat cu mare solemnitate 200 de ani de la
Unire, fiind prezenţi toţi episcopii, mult cler şi popor.
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Nu a avut o activitate istoriografică, în afară de realizarea
Însemnărilor, Diuariului, cu ocazia Conciliului Vatican I şi Ziarul
întâmplărilor mai momentuoase din viaţa episcopului Victor Mihályi al Lugojului,
scris cu mâna-i proprie în următoarele, are în vedere perioada 10 noiembrie 1893
- 5 octombrie 1896, 14 - 18 aprilie 1906, unde avem de-a face cu anumite
specificităţi de natură filologică. Acesta nu este redactarea originală a autorului,
Victor Mihályi de Apşa, ci o copie făcută în perioada interbelică, aspect precizat
la sfârşitul documentului: „Pentru autenţia copiei, Blaj, la 3 decembrie 1924,
Iuniu But Micu, directorul oficiului arhidiecezan’’ 75. Cu toate acestea, geniul
mitropolitului nu a încetat să apară, implicându-se foarte mult în viaţa
politică, având o activitate care s-a dovedit încununată de succes. În ziarul
Drapelul se spunea „a trăit o viaţă cinstită şi a grăjit cu dragoste de biserica
sa...” 76.
Despre biblioteca personală a arhiereului nu se ştiu foarte multe, însă
există o listă cu cărţi cumpărate de Victor Mihályi de Apşa. Operele
cumpărate de mitropolit sunt majoritatea într-o limbă străină, printre ele
aflându-se şi în limba română. Cărţile sunt teologice, de istoria bisericii şi
de drept canonic. Astfel cărţile deţinute de acesta sunt: Inscriptiones
Romano-Dacica, Illyricum Sacrum, Radota del vito greco in Italia,
Monuments authentiques de la religion des Grecia, Le Catholique Romain
en Rupie, Liturghier or Collectio, Codex Liturghier, Iuris Ecclesiatici
Graecorum historia et monumenta Romae, Etat des missions de Gréce,
Histoire critique du Levant, L’eglise Russe et L’Eglise Catolique, De
inscription et liturgiae usu Venetus, Annus grace slavic, Ad Typica
Graecorum 77. Una din cărţile în limba română este Biserica adeverază şi
chiemarea bisericei Romane 78, a autorului Nichifor Iliescu Sprânceană.
Victor Mihály a avut împrumutate din cărţile pe care le deţinea,
anumitor persoane, cum este vestita lucrare a lui Petru Maior, Istoria
Bisericii românilor atât a cestor dincoace, precum şi a celor dincolo de
Dunăre, operă apărută la Buda în 1813, care o avea împrumutată
canonicului Ioan Pamfilie de la Gherla 79. Printre lucrările deţinute de
75

Memoriile unui ierarh uitat: Victor Mihályi de Apşa (1841-1918), Studiu introductiv:

Nicolae Bocşan, Luminiţa Wallner-Bărbulescu, Ion Cârja, Cluj-Napoca, 2009, p. 82.
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Drapelul, an XVIII, 1918, nr.3, p. 2.
Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, fond personal Victor Mihályi de Apşa.;
dosar nr. 13, Victor Mihályi de Apşa însemnări personale.
78
Ibidem.
79
Ibidem.
77
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mitropolit se afla şi „opera prohibita”, desemnată de acesta ca fiind cărţile
lui Alexandre Dumas.
Mitropolitul maramureşan avea şi alte înclinaţii pe lângă
preocupările referitoare la carte, implicându-se în dotarea muzeului
diecezan, astfel că aici existau 47 de inscripţii latine şi fragmente de
sculpturi romane, cea ce arată marele interes pentru istorie a arhiereului şi
dorinţa de a arăta rădăcinile neamului românesc. În cadrul muzeului mai
exista şi o colecţie de numismatică care cuprindea circa 300 de felurite
numere originale şi foarte vechi. O colecţie interesantă este cea de lucrări de
piatră şi minerale, care conţine în jur de 250 de piese, precum şi colecţia de
plante exotice, fiind alcătuită din 120 de piese de vegetaţie 80.
După cum am văzut, dintre cele trei biblioteci, ale mitropoliţilor
uniţi prezentate, cea mai bogată este cea a mitropolitului Ioan Vancea de
Buteasa, acesta fiind clericul cu cea mai solidă pregătire intelectuală, am
observat aceasta, şi din activitatea lui literară, precum şi din cărţile deţinute.
O remarcă care ar trebui făcută, este aceea că, majoritatea operelor deţinute
de arhierei sunt în alte limbi decât limba română, fapt care scoate la iveală
dificultatea cu care se procura cartea românească de către elitele interesate
de studiu din Transilvania.

80

Memoriile…, op. cit., p. 216.
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Harta de carte funduară a oraşului Arad (1855-1858)
Dan Demşea
Vatra oraşului liber regesc Arad – investit cu diplomă semnată în
aprilie 1834 de către suveranul Francisc I – este relativ nouă. Naşterea
nucleului ei urban este legată de edificarea fortificaţiei otomane pe malul
drept al râului Mureş în anul următor cuceririi militare din 1551, odată cu
înfiinţarea, probabil în acelaşi an (1552), a subdiviziunii administrative
„nahié Arat” (Márki, I) cu reşedinţa ei omonimă în interiorul întăriturii
patrulatere de pământ şi lemn. În pofida deselor incendieri ale aşezării civile
din jurul cetăţii otomane (Csikány, studiu în Aradi Vár története), aceasta se
reface rapid în jurul axei rutiere sud-nord, numită între 1552-1660, după
părerea noastră, probabil „drumul Julei”. Cetatea „Julei” (azi numită Gyula,
pe teritoriul Ungariei), ocupată abia în 1566 de către otomani, asigura
legătura cetăţilor Timişoarei şi Aradului cu cetatea otomană a Budei. Din
momentul cuceririi teritoriului cetăţii Oradiei (respectiv a Bihorului în anul
1660), poarta nordică a cetăţii Arad a fost numită „a Oradiei” (Descrierea
din anul 1663 a călătorului otoman Evlija Celebi ne oferea această
precizare 1.
Pentru a înţelege configurarea ei cartografică de la mijlocul secolului
al XIX-lea, considerăm că este necesar să aproximăm vechimea unor părţi
ale actualului ei areal topografic. Acest fapt poate servi cercetărilor privind,
pe de-o parte, evoluţia teritorială a cartierelor şi, pe de-altă parte, privind
delimitarea „oraşului interior” faţă de periferie („oraşul exterior”).
Dihotomia între centru şi periferie era, deja, prezentă în prima jumătate a
secolului al XIX-lea, ea prelungindu-se – după părerea noastră – până prin
1970, mai precis până în momentul trecerii la proiectarea şi construirea
zonelor de locuinţe colective multietajate.
Ceea ce credem că nu avea cum să observe Celebi în afara zidurilor
fortificaţiei Arad („extra Muros”) era faptul recentei colonizări, în 1661, a
400 de familii din imperiul otoman, la nord şi la sud de cetate, de către
vizirul Mehmet Küprüli 2. Evoluţia sa face obiectul încercării noastre de
localizare după cum se va vedea mai jos.

1

Cf. Ion Totoiu, Stăpânirea turcă în Banat şi Crişana, în: „Studii”, Bucureşti, 1960, nr. 1,
pp. 14 -17.
2
ibidem.
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1. „Tyncocs Civitas”
Nu avem date care să ne îndrepte spre un anumit loc al acestei
colonizări otomane, dar putem presupune că acel „Tynkocs Civitas” de pe
harta schiţei de asediu din 1707 (Fábián, 1835, 133) putea fi pe locul
colonizării din anul 1661 de care am pomenit mai sus. Termenul „Tyncocs”,
pronunţat Tincoci ne-a sugerat cuvântul Dincoci sau Dincoace folosit de un
românofon care a furnizat informaţia pentru ofiţerul cartograf. Noi l-am
localizat pe harta de la anexa lucrării noastre lângă Mureş, între străzile
Unirii şi Gheorghe Lazăr, în jurul vechiului loc al bisericii Sf. Ioan
Botezătorul. Oricum, acest cartier civil sui-generis, fără un nume propriuzis, se afla în afara perimetrului de siguranţă al vechii cetăţi, mărginit la sud
de sinuozităţile canalului Mureşul Mort. Acest canal înconjura vechea cetate
otomană la nord şi vest. Iar la sud şi est se afla râul Mureş.
Peste această fortificaţie oromană, mai mult sau mai puţin ruinată, a
fost ridicată prima fortificaţie imperială austriacă. Acest cartier, probabil de
negustori şi meşteşugari colonizaţi acolo în anul 1661, era situat la o
distanţă apreciabilă în nordul vechii cetăţi El a fost numit ulterior pe hărţi
„Ticoveţ” (ceea ce ne sugerează termenul românesc „Târgoveţi”),
extinzându-se la sud, pe alocuri chiar dincolo de linia canalului Mureşul Mic
după demolarea vechii cetăţi. El a continuat să rămână în cursul celei de-a
doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea şi în cursul secolului al XIX-lea
sediul antrepozitelor, abatoarelor şi al diverselor pieţe de mărfuri. Populaţia
sa a crescut după retragerea stăpânirii otomane cu aşa-numiţii „rascieni”
(„Raizen” – în limba germană, populaţie alcătuită din elemente aromâne,
sârbe şi române) cât şi cu o serie de elemente maghiare, nord-slave, evreieşti
şi germane, venite din mai multe părţi ale renăscutului regat ungar, înglobat
în teritoriul cucerit de către trupele militare ale imperiului habsburgic. Să nu
uităm faptul că „rascienii” rămaşi pe loc, în jurul cetăţii austriece refăcută
peste cea otomană au dat, ulterior, pe hărţi, numele cartierului („RaizenStadt”) imediat după demolarea fortificaţiei austriece şi mutarea acesteia în
amonte, de cealaltă parte a râului Mureş, pe malul bănăţean (începând) din
anul 1763.
2. Cartierul Tiuculian versus Cartierul rascian
Celălalt cartier născut sui-generis, numit în 1707 „Civitas
Thökölianum” cuprindea aşezarea militaro-civilă de la vest de cetatea
contemporană, numită ulterior „Sarkad” (Gf. Somogyi) sau „Ungheţ” după
admigrarea unui număr oarecare al familiilor foştilor grăniceri ai
regimentului iliric confiniar tisa-mureşan pe teritoriul Ucrainei de astăzi,
începând cu anul 1752. Această fostă aşezare civilo-militară are o istorie
proprie. Iniţial aici existaseră nu numai casele celor din jurul porţii Oradiei
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dar şi mocirlele cu stuf din jurul primei cetăţi austriece (cea păzită de către
regimentul grăniceresc confiniar tisa-mureşan). Rămase de pe vremea cetăţii
otomane, aceste terenuri ale nimănui au fost asanate în deceniul următor
păcii de la Karlovitz (1699). Canalul “Parvus Marusius” /Mureşul Mic/, care
mărginise la nord atât cetatea otomană cât şi, ulterior, pe cea austriacă de pe
acelaşi loc, a fost curăţat, fiind numit de atunci canalul Tököly (“Tiuculia”),
ţinându-se, evident, seama de denumirea pe care o avea cartierul de la vest
de zidurile cetăţii grănicereşti, anume “Civitas Thökölianum” pe schiţa
asediului cetăţii Aradului în anul 1707). Aici a existat un alt nucleu urban
locuit de burghezie şi de familiile grănicerilor (trupă preponderent sârbă şi
română, în baza diplomei privilegiilor ilirice, sub a cărui umbrelă toţi aceştia
se bucurau de acelaşi tratament. Acest “Civitas” rascian – născut prin
extinderea “Civitas”-ului tiuculian după demolarea vechi cetăţii
grănicereşti– nu trebuie înţeles aici ca fiind primul în sens cronologic.
Pentru că “Civitas”-ul german luase fiinţa odată cu cel rascian. Localnicii
continuau să-l numească pe cel rascian la două decenii după cel de-al doilea
război mondial (adică între anii 1945-1965) “Raţ Fârtai” în româneşte sau
“Raţ Fertaly” în ungureşte, pronunţând corupt sintagma germană “Ratz
Viertel” (Sfertul rascian). Originea acestui “Sfert” german provine din
termenul francez “Quartier”.
După emigrarea personalului civil şi militar grăniceresc (1752), pe
teritoriul Ucrainei de astăzi, vechiul cartier “thökölian” (scris aici în grafie
maghiară) a fost micşorat în partea sa nordică prin extinderea cartierului
“german” spre sud, dincolo de canalul “Mureşul Mic” până la strada Dornei
(numită justificat pe atunci “a Hotarului” – despărţitor între “Civitas
Germanica” şi “Civitas Rascianica”. Aici s-a conturat viitorul centru al
oraşului cameral privilegiat Arad. Acest“Oraş german” din secolul al XVIIIlea devenind ulterior nucleul oraşului interior (centrul), am considerat,
deocamdată, că el nu constituie obiectul analizei prezente.
Harta de Carte Funduară a oraşului Arad, executată la mijlocul
secolului al XIX-lea, consemnează delimitările cartierelor existente în cursul
secolului al XVIII-lea. A se vedea anexa realizată de noi pe o tipăritură
cartografică din anul 1972 (anexă a volumului cu valoare de ghid turisticoistoric, intitulat Meleaguri arădene, produs cu osârdia a trei autori: Mihai
Toacsen, Eugen Glück şi Mihai Palcu).
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Implicarea dascălilor din oraşul şi comitatul Arad
în combaterea unor vicii ale societăţii
(1867-1918)
Felicia Aneta Oarcea
Membru al elitei intelectuale, învăţătorul, definit în scrierile epocii
moderne ca apostol al culturii, a înmănuncheat în statutul său preocupări
care au servit interesului societăţii, comunităţii în care trăia. Misiunea sa s-a
diversificat. Zilnic, putea să „convină cu poporul spre a-l iniţia asupra
datoriilor ce le are. Astfel are prilej ca să-i vorbească despre datorinţele ce le
are ca părinţi şi susţinător de şcoală faţă de aceste foculare culturale, faţă de
biserică, neam şi de toate instituţiunile sfinte cuprinse în constituţiunea ţării
noastre; le va vorbi despre o economie mai potrivită şi mai raţională precum
şi despre un trai şi o îmbrăcăminte mai higienică, despre o curăţenie,
ordine” 1. Prin implicarea în activităţile socio-economice, politice, culturale
a mobilizat oamenii în a se ancora în realităţile cotidianului modern.
Lumea satului arădean oferea învăţătorilor şi preoţilor-învăţători şi
sau directori de şcoală, o realitate, uneori, dură. Situaţi între sărăcie şi
bogăţie, lux şi mizerie, prin statutul lor, ei puteau contribui la păstrarea
echilibrului socio-moral. Exponenţi ai cercurilor politice, bisericeşti şi
şcolare, dascălii, prin intermediul prelegerilor poporale, activităţilor
extraşcolare, articolelor şi disertaţiunilor, au combătut moravurilor sociale:
alcoolismul, consumul excesiv de tutun, luxul.
Curentul antialcoolic a fost promovat de reprezentanţi P.N.R. la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Această poziţie a
pornit de la consecinţele grave asupra membrilor comunităţii: violenţe
domestice, destrămarea familiilor, sărăcie, decadenţă şi animozităţi sociale.
Potrivit ordinului Ministerului de Interne din anul 1899, s-a interzis
funcţionarea cârciumelor în timpul desfăşurării liturghiei bisericeşti şi în
sărbători 2. Însă, în cadrul adunării congregaţiei comitatense din 1904, Ştefan
C. Pop a atras atenţia asupra nerespectării acestor prescripţii 3. Mai mult,
unele campanii electorale ale candidaţilor români au fost pereclitate din
1

Aurel Bădescu, Învăţătorul ca model în şcoală şi societate, în „Biserica şi Şcoala”, Arad,
XXXIII, 1909, nr. 9, 1/14 martie, p. 6-7.
2
Ioan Munteanu, Banatul istoric. Şcoală. Educaţie, vol. 3, Ed. Excelsior Art, Timişoara,
2008, p. 475.
3
Lucian Petraş, Politică şi demers naţional în comitatul Arad (1895-1916), Ed. Brumar,
2008, p. 37.
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pricina alegătorilor, care au fost ademeniţi cu băuturi alcoolice de către
opoziţie.
Autorităţile ecleziastice şi şcolare au condamnat public patima
beţiei, prin circulare, intervenţii publice, articole, prelegeri, publicate în
presa vremii.
Printr-o circulară, episcopul Ioan I. Papp, a făcut cunoscut ordinul
Ministrului ungar regesc de culte şi instrucţiune publică din 17 iunie 1905,
cu numărul 1841, prin care a dispus ca fiecare clasă de elevi din şcolile
poporale şi medii să fie atenţionaţi de „pericolele materiale şi morale ivite în
urma alcoolismului şi stricăciunile care subminează bunăstarea poporului”
din punct de vedere sanitar, economic şi moral. S-a cerut ca în toate
manualele de profil să fie inserate aceste pericole „acea ediţie se va sprijini
cu cel puţin una lectură lupta contra alcoolismului” 4.
Acelaşi episcop, prin circularul din 29 octombrie/11 noiembrie 1907,
numărul 3132, adresat preoţilor şi învăţătorilor din eparhia Aradului, a
combătut vehement alcoolismul, „o îngrozitoare plagă, o nefericire, care
ameninţă cu ruină societatea”. I. I. Papp a evidenţiat consecinţele nefaste
fizice, psihice şi sociale: „slăbeşte puterea de muncă a creerilor ... slăbeşte
puterea musculară a trupului omenesc ... strică stomatul”; „împedecă
desvoltarea trupească şi sufletească a nefericiţilor copii”, „este propagatorul
tuberculozei”, „scurtează viaţa omenească”, „este iscoditorul celor mai
multe crime”, „este producătorul sărăciei”. Mijloacele propuse de
Consistoriul arădean pentru combaterea „flagelului” – căci aceasta era
percepţia în epocă – s-au axat pe prelegeri poporale ale preoţilor şi
învăţătorilor, prin care să îndemne sătenii „ca să încunjure birturile şi să se
ferească de păcatul beţiei”. Fiecare avea obligaţia de a raporta protopopului
conţinutul prelegerii, pentru a oferi o expunere incitantă, să se consulte între
ei, în prealabil, şi să o pregătească temeinic. Ei au beneficiat de o listă
bibliografică 5, pentru a-şi îmbogăţi excursurile.
Acestea urmau a fi organizate duminicile şi în sărbători, în timpul
liber, pentru a opri sătenii să calce pragul birturilor. De asemenea, a propus
4

Biserica şi Şcoala, Arad, an XXIX, 1905, nr. 27 din 3/16 iulie, p. 215.
Lista bibliografică: dr. Izidor Marcu, Ştefan Roşianu, Alcoolizmul; dr. I. Radu, Urmările
beţiei (prelegere poporală); Aurel Oancea, Influinţa dezastroasă a alcoolului asupra
organizmului omenesc în general; în special cari sunt căile şi mijloacele, prin cari cu efect
s-ar putea lucra începând din şcoala elementară întru preîntâmpinarea viţiului beţiei ?, în
„Deşteptarea”, Braşov; Dr. A. Al. Bratu, Alcoolizmul şi şcoala, în Calendarul ahidiecezan
pe anul 1907; Laurenţiu Ghibincea, Păcatul Beţiei (piesă de teatru); A. C. Cuza, Monopolul
alcoolului, (discurs rostit în Parlamentul României, 1894; Máday Izidor, Adatok az
alkoholizmus kédésének ismertéséhez, Dudapesta, 1905.
5
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înfiinţarea unor societăţi în fiecare comună sub denumirea de „Societatea
culturală a creştinilor gr. or. români din comuna N”, în care să fie înscrişi
enoriaşii contra unei taxe de 10 fileri pe săptămână. Scopul ei era
combaterea alcoolului, „întărirea credincioşilor în moravurile cele bune şi
luminarea lor în cele economice”.
Învăţătorii şi preoţii erau îndemnaţi să pună în aplicare dispozţiile
legislative aflate în vigoare 6. Potrivit lor, băieţilor sub 15 ani şi fetelor sub
14 ani le era interzisă intrarea în birt şi participarea la dansuri. Birtaşul,
părinţii sau tutorii care permiteau abateri erau amendaţi până la 100 cor. sau
5 zile de închisoare. De asemenea, proprietarii de birturi erau obligaţi să
afişeze dispoziţiunea amintită. Cei care o încălcau erau pedepsiţi cu o
amendă până la 100 cor. sau 5 zile de închisoare. Nu aveau dreptul de a
vinde băutură pe credit mai mare de 4 cor. În caz contrar, era prevăzută o
amendă până la 100 cor. Era interzisă deschiderea vreunui birt în apropierea
şcolii sau a bisericii, în timpul serviciului divin sau al vreunei procesiuni.
Birtaşul sau cel care îmbăta o altă persoană sau unuia beat îi mai dădea să
consume alcool era pedepsit cu o amendă de până la 100 cor. Reiterarea
situaţiei prezentate în cazul birtaşului se pedepsea cu ridicarea licenţei de la
3 luni la 1 an 7. Primordială era puterea exemplului. Erau îndemnaţi la
abstinenţă şi sobrietate. În caz contrar, eforturile lor de a ţine prelegeri
antialcoolice, de a instrui copii în combaterea alcoolului erau zadarnice 8.
Printr-o altă circulară de sub numărul 3666/1909, publicată în
periodicul „Biserica şi Şcoala”, preoţii şi dascălii erau îndemnaţi „să se
gândească cu toată seriozitatea la răul nespus de mare, ce bântuie nefericitul
nostru popor prin alcoolism ... să se înroleze la apostolie întru combaterea
alcoolismului”. Ei au fost sfătuiţi să se ferească de patima beţiei, să
ocolească birturile şi să ducă o viaţă cumpătată; prin toate mijloacele şi cu
toate ocaziile, sătenilor să le fie făcute cunoscute consecinţele beţiei; să
„stârpească obiceiul prost ce tot mai dăinuieşte în unele comune bisericeşti
de a sfinţi în biserică rachiul adus acolo pentru pomene”. Prin adunări
poporale, organizate de învăţători şi preoţi localnicilor li se făceau
cunoscute aceste norme impuse de stat şi forurile ecleziastice 9.
6

Ordinaţiunea ministrului de culte şi instrucţiune publică nr. 23, 857 din 1903;
Regulamentul comitatului Arad, nr. 820/1901 din 23 iulie 1901; Articolul de lege XXV din
1883, § 22; Articolul de lege XXV din 1899; Regulamentul comitatului Arad, nr. 568 § 9
din anul 1886; Ordinul ministrului de interne nr. 78543/V din 1899, § 14; Articolul de lege
LX din 1879, §§ 84, 85.
7
Biserica şi Şcoala, Arad, XXXI, 1907, nr. 49, 2/15 decembrie, pp. 1-3.
8
Ibidem, XXXV, 1911, nr. 1, 1/14 ianuarie, pp. 3-4.
9
Ibidem, XXXIV, 1910, nr. 41, 10/23 octombrie, pp. 5-6.
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Alcoolul–şarpele iadului, articolul protopopului de Cluj, dr. Elie
Dăianu, publicat în „Biserica şi Şcoala”, atrăgea atenţia despre impactul
negativ al alcoolului asupra tinerei generaţii „ne creştem copii cu grije şi cu
gânduri multe, îi dăm la şcoală şi îi ducem la biserică ... şi când ar fi fii
noştrii mai frumoşi, mai cuminţi şi mai de nădejde, blestemate de băutură, crăşma cu toate veninurile ei dulci ni-i prinde în mrejele sale şi iute ni-i
strică... Pentru numele Domnului, fraţilor, până când să mai suferim
pustiirea aceasta între noi ? Până când să mai răbdăm ticălăşiile acestei
năpăstuiri, ce a căzut asupra noastră ?” 10.
Conţinutul Predicii despre beţie a preotului Iustin Bogdan, apărută
în paginile periodicului amintit, expunea sătenilor definiţia beţiei şi
consecinţele ei în plan social şi spiritual. Sublinia că viciul reprezenta
„despoierea omului de mintea, puterea şi frumuseţea sa şi degradarea sa la
o stare mai de jos decât a dobitoacelor”. Aprecia, de asemenea, că din ea
izvorăsc fapte regretabile: adulterul, uciderile, certurile, violenţele
domestice 11.
George Purcariu, asesor consistorial a susţinut, în anul 1911, în
disertaţia „Unele pedeci în calea bunei economisări a poporului” faptul că
beţia sau alcoolismul reprezenta un flagel care măcina societatea
omenească. Arăta că, dacă până în 1870, oamenii îşi pregăteau în propria
gospodărie băuturile spirtoase din produse naturale, odată cu răspândirea
„spirtului”, stările de lucrurile au început să se degradeze. Oamenii au dat în
patima beţiei, cheltuindu-şi banii şi irosindu-şi energia.
Extinderea reţelei unor societăţi care să lupte împotriva
alcoolismului cum era cea din Târgu Mureş, înfiinţată în 1907, putea
contribui la conştientizarea populaţiei despre efectele negative asupra
economiei fiecărei gospodării, relaţiilor familiare şi sociale şi stoparea
sărăciei, dezvoltarea economiei mici şi mijlocii şi asigurarea unui trai
decent. „Efectul distrugător ce-l face alcoholul asupra omului, se arată în
diverse chipuri. Un grup este acelor ce devin în parte ori total nebuni ...,
altă grupă este a celor deveniţi slabi şi foarte nervoşi... Între morboşii
aceştia 48% sunt cari au primit morbul de la părinţi”.
Continua expunerea prin a evidenţia faptul că societatea laică a
identificat câteva cauze care conduc la alcoolim: una „osteneala asemenea
sau istovirea puterii trupeşti în urma lucrării prea esagerată mai ales în
ateliere industriale, maşinării de turnat şi prelucrarea ferului şi alte
10

Ibidem, XXXIX, 1915, nr. 51, 20 decembrie/2 ianuarie, p. 384.
Iuliu Bogdanu, Predică despre beţie, în „Biserica şi Şcoala”, Arad, VII, nr. 42, 16/28
octombrie, pp. 374-376.
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asemenea locuri...”, alta „lipsa de nutremânt îndestulitor şi sărăcia
generală”. A apreciat că oamenii săraci, în general, îşi găseau refugiu în
alcool. La extinderea fenomenului a contribuit „...scumpetea mare a
articolelor de traiu.. o stare dureroasă în toată Europa”. Indivizii cuprinşi de
patima beţiei au fost îndemnaţi să renunţe la ea spre binele lor, a familiei şi a
comunităţii în care trăiau 12.
Mobilizarea tuturor factorilor sociali politici în combaterea
alcoolismului a fost marcată prin inaugurarea, în anul 1907, de către
Consistoriul arădean a Zilei alcoolului. Măsurile de „stârpirea plăgii
alcoolului cu ajutorul şcoalei” au început să dea rezultate îmbucurătoare.
Prin cuvântări, lecturi, tablouri s-au condamnat dezastrele provocate de
alcool. Activităţile s-au transformat în adevărate serbări şcolare şi au avut un
impact benefic asupra enoriaşilor 13.
Alături de biserică, intelectualitatea lumii satelor a conlucrat în
stoparea patimei beţiei. Răzbate această atitudine din conţinutul disertaţiei
Cumu s-aru pute indemna poporulu la reţienerea de la beuturi spirtuose, şi
cumu s-aru pute indemna la lucru, prezentată în cadrul conferinţelor
învăţătoreşti din anul 1877 14.
Învăţătorul Petru Ugliş, în Şcoala şi alcoolul, dezvăluia, pe de-o
parte, mizeria din şcoli şi condiţiile umile în care erau obligaţi să-şi
desfăşoare activitatea copii şi dascălii, iar pe de altă parte huzurul din
cârciumi. El critica faptul că veniturile părinţilor se duceau pe băuturi, în loc
să-şi trimită copii la şcoală, căci „numărul celor ce cercetează acele localuri
spurcate, de unde pleacă urgia, moartea şi viţiile, este covârşitor mai mare
ca acelor ce cercetează şcoala”. Birturile erau luminate electric, „când
sărmana şcoală abia dacă are o candelă umilită, susţinută şi aceea cu
Dumnezeu ştie câte jertfe !”
Se desprinde, de asemenea, imaginea bieţilor copii a căror taţi
cheltuiau banii pe alcool. Sugestivitatea ei ne îndeamnă să o redăm: „...ce
durere sufletească suferă învăţătorul atunci, când în dimineaţa geroasă a
unei zile adevărate de iarnă, vede intrând pe uşa şcoalei un omuşor de-o
şchioapă, strâns covrig, cu faţa vânătă cripsată de frig, încins cu o cureluşă
12

George Purcariu, Unele pedeci în calea bunei economisări a poporului, în „Reuniunea
învăţătorilor din Arad”, Arad, VIII, 1911, nr. 2, februarie, p. 57; Ibidem, nr. 3, martie, pp.
85-89.
13
Mărturii privind lupta românilor din părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei naţionale
prin educaţie şi cultură (1784-1918). Documente referitoare la Episcopia Ortodoxă a
Aradului, studio introductive, note şi comentarii de prof. dr. Vasile Popeangă, Arad, 1986,
p. 321.
14
Biserica şi Şcoala, Arad, I, 1877, nr. 39, 16/28 octombrie, pp. 312-313.
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peste cămăşuţă – singura haină care-i apără fragedul trupşor contra
cumplitului ger – şi abia mai putând plânge de frig, aproape amorţit, fără
însă să fi lăsat din mânuţă singura-i bogăţie: cartea şi tăbliţa. Şi apoi când îţi
mai spune că el au plecat şi nemâncat, zice el „Tata s-o dus ieri la jidovu să
cumpere făină şi-o băut toţi banii şi-o venit acasă şi-o bătut-o pe mama şi-o
mânat-o pe ea să ceară făină fără bani, da jidovu n-o vrut să dee !” 15.
Agendele congresului antialcoholic de la Budapesta din anul 1905 sau axat pe dezideratul stârpirii patimei beţiei. A fost adoptat un memorand,
ce urma a fi înaintat tuturor oraşelor, care cuprindea următoarele puncte: 1.
Dreptul de cârciumărit să nu mai fie apanajul privaţilor, ci să fie preluat de
către societăţile pe acţiuni, al căror câştig mai mare de 5% să fie destinat
scopurilor publice; 2. Retrângerea treptată a dreptului de cârciumărit şi
canalizarea lui spre „corporaţiunile morale”; 3. Închiderea birturilor
dumineca; 4. Muncitorii să fie plătiţi lunea, nu sâmbăta; 5. În şcoli să fie
ţinute prelegeri care să combată patima beţiei; 6. Destituirea învăţătorilor şi
profesorilor cuprinşi de patima beţiei 16.
Deciziile congresului de la Budapesta erau cunoscute în rândul
învăţătorilor.
Dimitrie Olariu, învăţător în Covăsânţ, în 21 martie 1906, a publicat
un articol în revista „Reuniunea învăţătorilor” în care a arătat consecinţele
grave ale alcoolului asupra populaţiei, în special a ţăranilor. Sublinia că
alcoolul alterează şi degenerează comportamentul omului, şi, împlicit, a
unui neam. Copii proveniţi din asemenea familii au deficienţe psihice şi
fizice „Sunt tâmpiţi, iar corporal-minte nedesvoltaţi, ba cele mai de multe
ori schilavi”. Cazurile de tuberculoză s-au înmulţit în rândul alcoolicilor, din
pricina imunităţii scăzute.
Amintitul dascăl critica mentalităţile înfiripate în rândul sătenilor în
privinţa băuturilor alcoolice. El arăta că în rândul sătenilor s-a cuibărit ideea
că orice lucru trebuie sărbătorit, lângă un pahar la cârciumă. Iar duminica, în
loc să meargă la slujba religioasă poposeau la birtul satului, chiar dacă
autorităţile comitatense au luat măsuri ca, în timpul serviciului religios, să
fie închise. Îndemna învăţătorii, ca exponenţi ai instituţiei şcolare, să
insereze în mintea elevilor ideile despre consecinţele nefaste ale alcoolului
asupra organismului uman în timpul „exerciţiilor de vorbire şi ştiinţelor
naturale”. Pentru a susţine sfaturile, în sălile de clasă urmau a fi puse
tablouri cu scene de gen despre efectele sale negative, pentru ca „elevul,
chiar fără explicare, văzându-le se îngrijeşte de tristele urmări ale beţiei”.
15
16

Ibidem, XL, 1916, nr. 12, 20 martie/2 aprilie, pp. 91-92.
Reuniunea învăţătorilor Arad, Arad, II, 1905, nr. 5, 1/14 octombrie, p. 111.
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De asemenea, manualele şcolare trebuiau să abunde în tematici şi material
imagistic, pentru ca „să i-să pară că întreaga lume e contra beuturilor
spirtoase, nu numai învăţătorul său”. La cursurile de repetiţii lupta
împotriva alcoolului putea fi accentuată, dearece dascălul se putea raporta
mai bine la elevii-adolescenţi. S-a ajuns la situaţii extreme. Unii au impus
învăţăceilor să depună jurământ că la terminarea şcolii nu se vor apuca de
băut.
În afară de activitatea desfăşurată în şcoală, intelectualitatea satelor
avea datoria de a înfiinţa „societăţi de temperanţă”. În cadrul lor, învăţătorul
conlucra cu şi soţia alcoolicului, ajutaţi de autorităţile locale 17.
Lupta împotriva viciului mergea până la exluderea categorică a
alcoolicilor din structurile societăţilor, organizaţiilor şi „fondurile de
bucate”. Calitatea de membru era condiţionată de verticalitatea morală şi
spirituală. Întreaga comunitate putea contribui la reducerea acestui „flagel”
prin susţinerea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor autorităţilor
comitatense 18.
Pe aceeaşi linie s-a situat îndemnul publicat în organul „Reuniunea
învăţătorilor din Arad”. „Nu daţi copiilor voştrii nici o picătură de vin !, nici
o picătură de bere !, nici o picătură de rachiu !”. Articolul reitera
consecinţele grave asupra dezvoltării fizice, neuro-psihice şi morale a
copiilor. Mai mult, „nici o băutură spirtoasă, rachiu, vin ori bere, nu
cuprinde ceva hrănitor sau întăritor”; iar alcoolul care se afla în toate
băuturile spirtoase reprezenta o otravă care tulbura viaţa celulelor şi a
ţesuturilor organismului, provoaca îmbolnăviri grave cronice ale inimii,
ficatului, rinichilor şi stomacului; putea conduce la tuberculoză şi sifilis 19.
Prelegerea poporală Alcoolul a învăţătorului Iulian Pagubă derulează
pe filonul consecinţelor distructive ale consumului excesiv de alcool.
Sublinia că alcoolismul şi fumatul excesiv conduceau, în timp, la sărăcie.
Dascălul i-a îndemnat pe săteni să părăsească “atât beuturile spirtoase cât şi
duhănitul mult”20. A susţinut, în 5 februarie 1911, o altă prelegere contra
năpraznicului „flagel” al omenirii, „băuturile spirtoase” 21, sub titlul
Prelegere antialcoolică ţinută parohienilor din Socodor. Conţinutul ei
17

Dimitrie Olariu, Şcoala în serviciul antialcoolismului, în „Reuniunea învăţătorilor”,
Arad, II, 1905, nr. 9, 1/14 aprilie, p. 177-182; Ioan Munteanu, Banatul istoric. Şcoală.
Educaţie, vol. 3, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2008, p. 476.
18
Dimitrie Olariu, op. cit., pp. 177-182.
19
Reuniunea învăţătorilor din Arad, Arad, IX, 1912, nr. 10, octombrie, p. 330.
20
Iulian Pagubă, Alcoolul, în „Biserica şi şcoala”, Arad, XXXII, 1908, nr. 5, 3/16 februarie,
pp. 3-5.
21
Reuniunea învăţătorilor din Arad, Arad, VIII, 1911, nr. 3, martie, p. 98.
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abordează aspecte legate de prepararea băuturilor spirtoase, reiterând
consecinţele pe care le are asupra organismului uman – „atacă nu numai
creerii, ci şi alte organe ale omului; mai ales atacă plămânii din care se
naşte cea mai înfricoşată boală – oftica” – şi în plan social. Dascălul a
combătut afirmaţia potrivit căreia, „alcoolul încălzeşte trupul”., susţinând că
produce, mai degrabă, stări de nervozitate. De asemenea, a criticat
impătimiţii care, pentru a putea bea, s-au împrumutat la bănci sau cămătari,
nu au putut plăti şi li s-au luat casele, rămânând pe drumuri. Îşi încheia
prelegerea prin a felicita socodorenii pentru că nu erau mari consumatori de
băuturi spirtoase 22.
Ioan Bele, învăţător în Şiclău, a subliniat în articolul Liga de
temperanţă între şcolari, faptul că printr-un control sever între şcolari, prin
crearea ligii de temperanţă, de abstinenţă totală de la băuturile alcoolice, se
putea înlătura răul de la rădăcini. El îndeamna învăţătorii să organizeze
acţiuni de luptă împotriva alcoolului „La luptă serioasă, deci, fraţilor
învăţători, cărora ne place a numi luminători şi conducători naturali ai
poporului, că-i aici timpul suprem de a ne achita de o datorie încă
neîmplinită !”. În excursul său a identificat consecinţele alcoolismului şi a
expus instrumentele de luptă împotriva acestuia – înfiinţarea unor societăţi
de temperanţă în şcoli şi în localităţi, susţinerea unor prelegeri, concerte,
recitaluri antialcoolice, bibliotecile să fie dotate cu cărţi a căror conţinut
combat alcoolul, obligativitatea instruirii antialcoolice a elevilor în toate
şcolile.
În activitatea ligilor de temperanţă de la nivelul fiecărui
despărţământ protopopesc, înscriem întruniri anuale sau bianuale în care
învăţătorii urmau a ţine prelegeri. Întreaga activitate era coordonată de cea
diecesană. Fiecare învăţător împreună cu elevii săi, măcar o dată pe
săptămână, trebuiau să susţină activităţi de combatere a alcoolului.
Obiectivul propus era acela de înarmarea a elevilor cu instrumente de luptă
împotriva acestui „flagel” 23.
În cadrul adunării generale din anul 1912, protopopii-inspectori
şcolari au căzut de acord în privinţa constituirii acestor ligi, însă tonul
abordării să fie „pe calea îndemnului, prin sugestie” 24.
Campania de combatere a alcoolismului a fost sprijinită de
profesorii preparanzi. Nicolae Mihulin a susţinut, în 6 noiembrie 1909, o
22

Iulian Pagubă, Prelegere antialcoolică ţinută parohienilor din Socodor, în „Biserica şi
Şcoala”, Arad, XXXV, 1911, nr. 12, 12/24 martie, pp. 4-5;
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Ioan Bele, Liga de temperanţă între şcolari, în „Reuniunea învăţătorilor din Arad”, Arad,
IX, 1912, nr. 2, februarie, pp. 22-29.
24
Reuniunea învăţătorilor din Arad, IX, 1912, nr. 8-9, august-septembrie, p. 218.
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prelegere a cărei argumente de ordin biologic, medical şi statistic au
provocat un impact deosebit asupra tinerimii participante. După părăsirea
sălii de conferinţă, ei murmurau „jos cu berea, jos cu vinul şi alcoholul”. În
expunerea sa arăta că învăţătorul avea datoria de a combate alcoolismul şi
consecinţele lui 25. Acelaşi neobosit profesor a lansat un apel sub titlul
Mişcarea antialcoolică Apel către preoţii şi învăţătorii români din Ungaria.
Susţinea că intelectualitatea satului era prea mult implicată în activitatea
politică şi a început să neglijeze problemele sociale cu care se confruntau
comunităţile în care trăiau: analfabetismul şi alcoolismul. A insistat asupra
ultimului flagel, care „la român e boală cronică, care se repetă adeseori
îmbolnăvind corpul şi sufletul lui”. Considera că „mama tuturor relelor la
poporul nostru e beţia – alcoolul”. Pentru a lupta împotriva acestuia a
hotărât elaborarea unei lucrări prin care să elucideze cauzele, efectul şi
metode lupta contra lui 26.
Nicolae Mihulin a făcut o intervenţie în „Biserica şi Şcoala” sub
titlul Rachiul pentru sufletele morţilor ?, pe baza notificării unui preot
despre consumul de alcool cu prilejul pomenilor, când „poporul ... bea
alcool pentru odihna celor reposaţi fiind în credinţă, că face un act de pietate
în memoria mortului”. Atitudinea profesorului a fost radicală „Afară cu
rachiul din biserică” 27. Pentru a-i înzestra pe elevi cu cunoştiinţe necesare la
Institutul Pedagogic s-a introdus un curs pentru combaterea alcoolului sub
conducerea aceluiaşi profesor 28. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, N.
Mihulin, a făcut cunoscut elevilor preparazi mesajul scrisorii Societăţii
antialcoolice „Abstinenţa”. Îi îndemna să nu accepte, sub nici o formă,
consumul de alcool 29.
Lupta împotriva alcoolismului a profesorului preparand, N. Mihulin,
s-a concretizat în numeroae articole, publicate, de-a lungul timpului, în
periodicul „Biserica şi Şcoala” 30.
25

Ibidem, VI, 1909, nr. 11, noiembrie, p. 403; Nicolae Mihulin, Alcoholul ca impediment în
desvoltarea spritituală şi corporală a elevilor, în „Biserica şi Şcoala”, Arad, XXXIII, nr.
50, 13/26 decembrie, p. 2.
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Nicolae Mihulin, Mişcarea antialcoolică Apel către preoţii şi învăţătorii români din
Ungaria, în „Biserica şi Şcoala”, Arad, XXXIV, 1910, nr. 3, 17/30 ianuarie, p. 2-3.
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Idem, Rachiul pentru sufletele morţilor ? în „Biserica şi Şcoala”, Arad, XXXIV, 1910, nr.
5, 31 ianuarie/13 februarie, pp. 2-3
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Biserica şi Şcoala, Arad, XXXIV, 1910, nr. 6, 7/20 februarie, p. 4.
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N. Mihulin, Alcoolismul, în „Biserica şi Şcoala”, XXXIV, 1910, nr. 52, 26 decembrie/8
ianuarie, p. 6.
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Idem, Alcoolismul, în „Biserica şi Şcoala”, XXXIV, 1910, nr. 7, 14/27 februarie, p. 6-7;
Idem, Şoarecele şi alcoolul, în „Biserica şi Şcoala”, XXXIV, 1910, nr. 16, 18 aprilie/1 mai,
p. 6.
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Şcoala în lupta contra alcoolului, reitera în paginile periodicului
„Biserica şi Şcoala” rolul important al învăţătorilor în demonstrarea
consecinţelor „păgubitoare” ale acestuia în cadrul orelor de curs despre
igiena şcolară, religie, exerciţii de vorbire, istorie, geografie, ştiinţele
naturale şi economie. Dascălul prin puterea exemplului şi înarmarea cu
cunoştiinţe necesare putea contribui la diminuarea alcoolismului 31.
Discursuri de combatere a alcoolismului au fost rostite în cadrul
congregaţiei comitatense arădene. Preotul Traian Magier, în anul 1906,
sublinia că lumea întreagă se confrunta cu „cangrena cea mai periculoasă”,
care „roade la fericirea morală şi materială a individului şi vitalitatea
statelor”, alcoolismul. El „slăbeşte şi împedecă sporul şi natalitatea,
promovează mortalitatea, înmulţeşte crimele, răspândeşte alienaţiunea,
destramă moravurile, distruge corpul”. A propus organelor comitatense
reducerea numărului birturilor, restrângerea funcţionării lor şi pedepsirea
beţiei publice, închiderea lor pe întreaga durată a zilelor de odihnă,
calificarea beţiei ca „transgresiune contra moralităţii publice”. Aceste
propuneri, la cererea preotului, urmau a fi prezentate în Dietă pentru a se lua
măsuri mai dure 32.
Nu trebuie trecute cu vederea nici cazurile izolate de învăţători care,
ei înşişi, au fost cuprinşi de patima beţiei. În localitatea Dud, la 12/24
octombrie 1867, învăţătorul Teodor Mila a fost chemat în faţa antistiei
comunale, pentru a da socoteală despre abaterile sale „ ... o viaţă neînfrânată
de mai mulţi ani fiind cuprins de patima beţiei, bate pe pruncii şcolari ...
părăseşte şcoala neînvăţând pre pruncii şcolari ...”. Când un localnic a adus
lemne pentru şcoală „a bătut boul unui conlocuitor cu par şi pe acelaşi
conlocuitor l-a şi scos afară şi cumcă pe Antiste în public cu cele mai
dejositoare sudălmi şi ar fi atacat-o fiind beat”. Dascălul a negat, declarând
că a ţinut prelegeri regulat cu copii şi că antistia comunală „nicicând l-au
sprijinit întru aceia ca părinţii să-şi trimeată pruncii la şcoală” 33.
Un alt caz semnalat de către inspector a fost cel al învăţătoruluipreot Iosif Munteanu, din protopopiatul Chişineu. Protopopul, potrivit
deciziei consistoriale, urma a-i readuce la cunoştiinţă chemarea sa cu
prilejul a două vizite neaşteptate. Dacă în cazul ambelor inspecţii nu-şi va
ţine prelegerile, urma a fi suspendat din funcţia de învăţător 34.
31
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Ca o încununare a eforturilor învăţătorimii, preoţimii, statului de a
diminua fenomenul a fost conţinutul articolului Scade birul beţiei.
Ministerul de finanţe, în 1 aprilie 1913-1 martie 1914, a publicat o statistică
din care rezultă că au scăzut încasările fiscului din producţia şi consumul de
alcool. Ca rezultate pozitive s-a înregistrat cultivarea intensă a pământului,
repararea şi construirea mai multor case, sporirea rentabilităţii, încasarea
birurilor 35.
Un alt viciu al societăţii, care a intrat în atenţia autorităţilor statale,
ecleziastice şi şcolare a fost consumul excesiv de ţigări. Fenomenul s-a
manifestat în rândul adulţilor şi chiar a copiilor, ieşiţi de pe băncile şcolii.
Dascălul, Iulian Pagubă, adresa următorul îndemn: “vă sfătuesc şi
rog să părăsiţi atât beuturile spirtoase cât şi duhănitul mult” 36.
„Fumatul şi înrâurirea stricăcioasă asupra organismului şi spiritul
elevilor”, articol publicat de ziarul „Biserica şi Şcoala”, atrăgea atenţia
asupra consecinţelor grave ale consumului de ţigări mai ales în rândul
copiilor. Argumentul adus în susţinerea cauzei a fost scrierea profesorului
de igienă Ludvig Cotelmann, a cărui expunere s-a bazat pe mai multe
cercetări. A arătat că fumatul şi alcoolul afectează sistemul nervos,
provocând nevralgii, tremur, oboseală, memorie slăbită şi insomnii,
circulaţia sângelui, afecţiuni ale aparatului digestiv. Sfaturile adresate
elevilor fumători au fost următoarele: „dacă fumează ţigarete, să nu fumeze
repede; nu este ertat să fumeze o parte din ţigaretă şi apoi să o aprindă iară;
mai bine să întrebuinţeze de la ţăgări Cigarenspitze; tutunul tare şi proaspăt
şi fumatul pe nemâncate este vătămător; în locaţiile închise să nu se fumeze,
ci numai în liber sau cu fereşti deschise; foarte stricăcios este fumatul în
vreme ce merge cineva repede sau în cadru unui lucru musculator, de oarece
prin aceasta ajunge fumatul direct în plămâni; lucru principal însă este ca
fumatul să nu se înceapă prea devreme şi să fie cât de cumpătat” 37.
Conţinutul unor prelegeri, articole sau disertaţii au combătut luxul.
Erau supuşi criticii cei care se îmbrăcau în haine scumpe, se-mpodobeau cu
aur şi argint, dar nu aveau ce mânca „în casă nu-i mălaiul pe masă”. Mai
mult, pentru a-şi împlini aceste dorinţe „morbicioase” au făcut împrumuturi,
cumpărând „la femeile din casă mătasă, catifea şi aur, bărbaţii asemenea
lasă portul vechiu şi îl înlocuiesc cu haine scumpe, dar nepractice
ocupaţiunei”. Exemplu pozitiv al conducătorilor putea contribui la
asigurarea unui echilibru între câştig şi cheltuieli „Conducătorii imediaţi ai
35
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poporului, sunt convinşi că reţinându-se şi ei înşişi dela slăbiciunea lucsului
şi a risipirii de bani, cu puţină, dar continuă osteneală, ar putea mult îndrepta
asemenea regretabile stări de lucruri”. Din cauza unor datorii, unii locuitori
au fost obligaţi să-şi vândă pământurile. Toţi „nefericiţii de băutori de spirt,
risipitorii de bani şi averi, dacă continuu s-ar lumina şi sfatul părinteşte, să
lucre, să fie cruţători, săşi câştige şi susţine pâinea de toate zilele, legume,
hoară, oaie, purcel, material de încălzit, bani, s-ar îndrepta barem în
parte...” 38.
Cu prilejul vizitaţiunii canonice a episcopului I. I. Papp, din vara lui
1907, în Mândruloc, Cicir şi Sâmbăteni, în cuvântarea pastorală a combătut
luxul „un rău mare ce bântuie şi duce la sărăcie pe poporul din acele părţi,
anume luxul şi îndeosebi luxul femeilor în îmbrăcăminte scumpă” 39.
Publicaţia „Tribuna Poporului” atrăgea atenţia asupra implicaţiile
noului asupra comportamentului tinerilor corişti, instruiţi de învăţătorul
satului. În mentalul colectiv, coristului i s-a trasat un statut aparte: „A fi
corist nu învoalvă în sine traiu bun şi haine scumpe şi trândăvie precum nici
ambiţie”. Comportamente inadecvate ale acestora, semnalate de un martor
ocular, „Cu ochii mei am văzut feciori români mâncând salamă, fumând
sultane şi bând bere, credeam că sunt proprietari mari, ...” au fost asimilate,
în epocă, cu dezmăţul. Coriştii trebuiau să ducă o viaţă cumpătată, iar fetele
să se poarte cuviincios nu „cu mătase” 40.
Rezultatele minore ce le-au înregistrat preoţii şi învăţătorii în
combaterea luxului s-au situat în zona confruntării dintre tradiţionalism şi
modernitate. Cotidianul modernizator, însoţit de ireversibilitatea
manifestărilor unei societăţi de tranziţie, nu i s-au putut opune desele critici
şi sfaturi lansate de reprezentanţii bisericii şi ai şcolii. Lume rurală a fost
supusă schimbărilor, cunoscând curentele din modă, alimentaţie, precum şi
prefacerile economice.
Alterarea timpului imortal al satului românesc de către cultura
modernă a trezit, aşadar, reacţii în rândul autorităţilor statale, cercurilor
ecleziastice şi a intelectualităţii. Teama faţă de nou, lipsa echilibrului social,
pricinuit de excese, ce puteau conduce la decadenţă au mobilizat structurile
de conducere ale societăţii. Desele intervenţii în combaterea alcoolului,
consumului excesiv de tutun şi luxului au vizat îndemnuri spre moderaţie.
Chiar dacă au existat tendinţe de impunere a unor soluţii extreme, ele s-au
impus acolo unde se manifesta un total dezechilibru social şi moral.
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Cunoscători ai nevoile comunităţii şi implicaţi în procesul de
instruire, învăţătorilor, preoţilor-directori şi sau învăţători de la sate, cu
precădere, li s-a adresat conţinutul circularelor, al disertaţiunilor,
prelegerilor şi articolelor. Cum preotul şi învăţătorul în lumea rurală
preponderentă în comitatul Arad reprezentau intelighenţa conducătoare lor li
s-a cerut receptivitate şi conlucrare în combaterea viciilor societăţii. Mai
mult, prin statutul lor social, ei aveau menirea de a contribui la bunăstarea
sătenilor.
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Ioan Slavici în anii tinereţii (1872-1873).
Între avocatură, dragoste şi literatură 1
Dan Roman
Odată cu revenirea, în iulie 1872,
pe meleagurile natale, I. Slavici a lăsat în
urmă şi viaţa studenţească din capitala
imperială. Plecase din Viena cu gândul de
a se întoarce în toamna aceluiaşi an pentru
a-şi susţine examenele pe care nu reuşise
să le treacă. Jocul destinului avea să-i
deschidă însă o cu totul altă cale, făcândul să dea la o parte vechile planuri şi să se
dedice, în totalitate, marii sale pasiuni:
scrisul, ca artă, ca armă şi ca mod de viaţă.

Curând după întoarcerea acasă, I. Slavici a intrat ca secretar în
“cancelaria avocaţială” a lui Mircea V. Stănescu, unul dintre fruntaşii
politici ai Aradului, pe atunci deputat naţional în dieta de la Pesta. Tânărul
şirian era oarecum familiarizat cu activităţile care cădeau în sarcina sa,
având în vedere că în prima parte a anului 1869 a mai funcţionat - după ce
urmase un semestru la Facultatea de Drept a Universităţii din Pesta, ca
“scrietor” într-un sat aflat în apropiere de localitatea sa de baştină, anume la
Cumlăuş. Pare-se, între timp opţiunile sale de viaţă au suferit câteva
modificări notabile. Cele câteva luni petrecute la Cumlăuş - unde locuiau, în
bună înţelegere români, “şvabi, precum şi ţigani, cei mai mulţi geambaşi
înstăriţi”, au însemnat pentru el o nebănuită şcoală a vieţii, mai presus decât
viaţa şcolii prin care trecuse până atunci, aşa cum avea să mărturisească mai
târziu în paginile sale de amintiri: “Şcoli aşa-zise mari la Cumlăuş, ce-i
drept, nu erau, dar eu tot am învăţat acolo neasemănat mai multe decât la
Universitatea din Pesta, căci trăiam în cea mai strânsă legătură cu lumea cea
1

Materialul a fost elaborat pe baza scrisorilor trimise de Ioan Slavici redactorului şef al
Convorbirilor literare, I. Negruzzi, între anii 1872 - 1873. La scurtă vreme după moartea
scriitorului, beneficiarul lor le-a publicat în mai multe numere ale revistei, dând astfel la
iveală preocupările, năzuinţele şi, nu în ultimul rând, particularităţile lingvistice ale
tânărului literat arădean.
Pentru o imagine cât mai elocventă, am redat, in extenso, fragmentele esenţiale din
cuprinsul scrisorilor şi am păstrat ortografia folosită de autorul acestora, la fel cum apare în
textul publicat în paginile Convorbirilor.
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adevărată şi vedeam în fiecare zi lucruri care mă ajutau să cunosc oamenii şi
împregiurările după adevărata lor fiinţă” 2. Cu totul altfel aveau să stea
lucrurile în cancelaria “principalului” său din urbea arădeană, motivele fiind
date, în bună măsură, de slaba atragere pe care s-a dovedit că o are pentru
activitatea juridică. Pe de altă parte, dacă în vremea în care se afla în
Cumlăuş îşi petrecea timpul liber jucând cărţi ori mergând cu trăsura “până
la Criş” să se scalde, după intrarea la Mircea V. Stănescu, preocupările
literare, în care găsea o mare plăcere, începuseră să îi ocupe tot timpul, mai
mult, nici nu îi era îndeajuns aşa cum ar fi vrut pentru manifestarea lor.
Literatul arădean
I. Slavici a lăsat referiri bogate asupra proiectelor sale literare din
acea vreme şi a situaţiei ingrate în care era nevoit să le ducă la îndeplinire în
corespondenţa cu Iacob Negruzzi, redactorul şef al Convorbirilor literare,
unde îi apăruseră deja două scrieri - comedia Fata de birău, publicată în
martie 1871, şi Zâna Zorilor, în iunie 1872. Privitor la preocupările sale de
natură literară, în prima scrisoare pe care i-a trimis-o acestuia după revenirea
pe meleagurile natale, datată “Şiria in 4 august 1872”, nota: “Cunosc doaue
poveşti foarte respăndite in Sfarmă Pietri şi Cară-Lemne, - şi Pipăruş Petru.
Adun acum variantele. Acestea au să fie mai interesante. - Mi-ar placea
totodată ca să adun date despre viaţa lui Pacala si Tandala - Pepelea al
nostru. In Ileana cea sireată, aflati versuri. - Eu le-am scris in prosă, fiindcă ele nu sunt complete (...) Povestitorul zice: «şi ăncă multă vorbă au fost
intre dânşi, - precum am auzit eu povestea». E foarte greu a afla un
povestitoriu bun, fiind-că ei sunt rari. Afară de asta ţeranu nici nu
povesteste bucuros - unui om cum sum eu. El sau se genează sau zice acelea nu sunt lucruri pentru «şovarţe». Este ănse la noi in sat un «poet de
curte» care işi scrie poesiile; el a fost conscolariul meu şi e mai mult sau mai
puţin confidenţial cu mine. Acesta mi-a promis, cumcă va culege nefalsificat. - El e ţeran; lui îi va succede mai uşor... Am descoperit totodată
un gen cu totul nou in poesia populară: cântecile satirice cu obiect politic. La noi sunt foarte multe; autorul lor este un argat al judelui comunal
(poimarin). - Sperez, cumcă le voi putea culege. - Unele dintre ele au
valoare estetică; altele sunt importante in studiul poporului de aici” 3.
Culegerea poveştilor nu a reprezentat însă unicul domeniu de interes
pentru Slavici. După cum se poate desprinde din următoarea scrisoare pe
care i-a trimis-o lui I. Negruzzi - datată “Arad in 28/16 septembrie 1872”,
2
3
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proiectele sale erau destul de variate, trecând dincolo de sfera literaturii.
Asupra acestor intenţii, menţiona următoarele: “Mi-am propus ca peste iarnă
să lucrez la mai multe scrieri, ce am început. În special, asi fi dorit ca să
terminez o scriere mai lungă asupra «intemeierii filosofice a dreptului
criminal», - o materie pentru care am foarte multă dispoziţie. Chiar dacă asi
avea ănsă thimp liber, imi lipsesc scrierile, ce asi avea să considerez intraceastă lucrare. Cu deosebi asi dori să am codicii napoleani şi aceia ai
Romaniei. - Astfel me tem că acest op are se remană la impărtirea
systemului, făcută până acuma. In toată ziua me shimtiesc mai mult împins
spre lucrarea zilnică, - cuprins de chestiunile de interes zilnic, lucrarea
speculathivă trebuieste să remănă la o parte. - Chiar până astă-zi sunt foarte
agitat; shimtiesc că me poartă viatia comună atăt de incurcată, fiindu-mi
peste puthintia a nu me ocupa, in ascuns cel putin, de chestiunile ce se pun
in pregiurul meu”. Dar preocuparea de căpetenie din acea vreme a tânărului
literat era dată de elaborarea Studiilor asupra maghiarilor, începute, la
sugestia lui M. Eminescu, pe când se afla încă la Viena. Pare-se, terminarea
lucrării - din care publicase câteva părţi în paginile Convorbirilor literare
i-a pricinuit destule bătăi de cap, aşa cum îi destănuia redactorului şef al
revistei literare: ”Studiile asupra maghiarilor sunt o lucrare nefericită. Ele
stau la mine pe masă: nu pot ănse să ti le trimit: sunt atăt de reu scrise, incăt
nici nu se pot corege; trebuiesc scrise din nou. - In special, au intrat in ele
lucruri, ce nu au a face cu studiile asupra maghiarilor. Eu am, in scriere, un
pecat original, nu numai imi place, ci sum totodată oare-si-cum shilit ca să
incep lucrul dela alfa şi să merg cu el până la omega. Totdeauna me
shimtesc impins spre cercetări psihologice şi in genere filosofice. Si apoi
pentru aceste - sum prea putin format. - Astfel am patit-o si cu studiile
asupra maghiarilor: cercănd cu acea, ce este, am cercat totodată si «pentru
ce». Acest «pentru-ce» asi dori să-l scot din studiile asupra maghiarilor: ati
zis mai adese-ori ca să las cercetările filosofice la o parte. Voi vedea incet
imi va fi cu putintia. - Ce n-am făcut eu, va face redactiunea. Când am să-ti
trimit “studiile”, nu pot să-ti spun. - De dimineatia până sara sum cuprins cu
lucrările din cancelarie. Sara sum obosit. - Si apoi salariul imi este mic:
fără-ca să dau şi cel putin o lectiune, nu voi putea exesta. Pentru ca să pot
scrie trebuieste apoi ca, inainte de toate, - să exist. - Totu-si: noptile sunt
lungi. Cine voeste, poate” 4.

4
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Secretar, sărman îndrăgostit
Ducerea la bun sfârşit a promisiunii s-a dovedit a fi mai anevoioasă
decât credea, căci activitatea profesională îi răpea tot timpul. Mai mult, din
nevoia de a se întreţine lucra uneori şi peste program pentru a-şi completa
veniturile. O prezentare expresivă asupra situaţiei ingrate în care se afla, a
făcut în scrisoarea datată “Arad, 11 decembrie 1872”, adresată aceluiaşi pe
I. Negruzzi. Tânărul literat, truditor în biroul avocaţial al lui M. V. Stănescu,
îşi zugrăvea astfel condiţia: “Iti scriu numai ca să-ti spun, cumcă nu pot să-ti
scriu nimic, - deci numai pentru ca să te rog să nu te superi pe mine pentrucă
nici dup-o vreme atât de îndelungată nu am respuns la scrisoarea, ce mi-ai
trimis. - Te rog dar - si iti promit cumcă, dacă se vor schimba vremile, voi
respunde. Am intărziăt până acuma pentr-că credeam, cum-că, imi va fi cu
putintia să trimit si nefericitele de Studii asupra maghiarilor. - Dar acum
ved cumcă inainte de serbătorile pastilor ori doară şi ale crăciunului nu va fi
cu puthintia. - N-am vreme pentru ca să me ocup si de lucruri, ce nu duc nici
o para in pungă. Sperez ănse cumcă acum pe Crăciun voi avea câte-va zile
libere, si apoi dacă voi avea si dispozitie voi face corectura. - Sara să lucrez?
- Hm! - După-ce am copiat toată ziua? - Despre asta altă dată, - Sara traduc
din limba maghiară niste statute ale unei bănci: patru coale in octav - pentru
20 fior.” 5. Cu detalii despre condiţiile în care trebuia să scrie a revenit şi în
scrisoarea din 22 ianuarie 1873, arătând: “Dimineatia intre 8 si 9 oare merg
la cancelărie. Inainte de prânz nu pot dar să lucrez. După prânz lucrez - sau mai bine zis-muncesc in cancelărie dela 2 - 3 până la 7 oare sara. - Duminica
dela 3 deasemenea sum liber. - Serbători n-avem: când au nemţii serbătoare,
noi lucrăm pentru-că o cancelarie română n-are a face cu serbătorile
nemţilor; când sunt apoi serbători romăne, trebe să mergem la pertractări
pentru-că statul catolic, mai ales in causele catolicilor, din care avem multe,
nu consideră că advocatul este catolic. - Tot thimpul meu liber e numai sara
dela 7 pănă la 9, 9 si jumătate şi Dumineca după mează-zi. - Pofthim acuma!
- lucrează! - Acasă nu pot să scriu - pentru-că locuim trei ensi, eu si ăncă doi
teologi, intr-o chilie cat ghioacea unui ou de vrabie, si apoi cănd eu scriu
mai bine, dragii mei colegi incep să-mi horcănească, incăt viteaz să fie care
nu le va fugi din cale. Scriu dar in cancelarie. La 9, 9 si jumătate, oare
poarta se inchide, si eu, tocmai cănd am intrat in curentul ideilor, trebe să-mi
pun pana jos. - Măne, adese-ori, nu mai stiu, ce am voit să zic ieri. Duminecă nu pot să lucrez - pentru-că cancelaria nu se incălzeste. Vei zice
ca să-mi iau o locuinţă separată. Frumoasă idee pentru punga altor oameni.
5
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Din 40 fior. - cănd omul are să plătească si datorii, nici cănd nu vom parada
ănse prin saloane. - Da! dac-asi avea locuintia, in care asi putea să lucrez,
când asi putea să lucrez, cănd asi fi dispus, asi lucra pănă la 11 sara, - si
dimineata dela 6, precum faceam la Viena. Acum fac ănse, precum pot” 6.
Mai mult, la starea materială dificlă a tânărului Slavici se adăuga şi
povestea de dragoste cu Louisa, spre care mergea, totodată, şi o parte din
mărunta sa agoniseală. În cuprinsul scrisorii datată “Arad in 8 martie 1873”,
nefericitul amorezat îi descria reprezentantului Junimii chinurile dragostei
de care era cuprins: “iubesc o femea ăncă de cănd eram student, de 7 ani. În anul 1869 ea s-a măritat, a trăit 6 septămăni cu sotiul seu: de atunci incurc
eu mintile ei si ea ale mele. - Tot omul are căte un pecat, si eu am unul. Deci - aceasta femea, nu stiu dacă vei simti ca mine, trăieste pentru mine,
din lucrul manilor sale. Nu pot ca să nu impart putinul meu venit cu ea. Este
o femea onestă, o femea, care me iubeste, este soarele sub al cărei răzare s-a
desvoltat sufletul meu. Astfel - pentru-ca să pot eu trăi, trebuieste să lucrez
si noaptea. Am patru-zeci de fiorini la lună: 5 dau in datorii, 13 dau Louisei,
3 imi este cartelul, 3 mă costă spalatul. Din cei-lalti 19 fiorini am să trăiesc.
Imposibil.Trebuieste să lucrez si noaptea - pentru ca să-mi castig cel putin
ăncă 10 fiorini la lună! Si atunci imi merge reu. - Me ruinez!? - Durere! văd
şi eu. Dar, repet, - tot omul are pecate. Cănd eu stiu, că ea rabdă şi asia nu
asi putea dormi. - De siezutul mult am căpătat durere de piept; lipsa de
miscare a făcut ca stomacu-mi să incete a mistui. - Me usc, pier pe picioare.
Mise ruinează trupul si mintile mi se turbură. Numai speranţa mai tine
sufletul in mine. - Oamenii sunt rei; vremile sunt grele” 7.
Slavici, agitator valah
Activitatea desfăşurată de I. Slavici pe tărâmul juridic nu avea să
rămână însă la fel de monotonă, precum o descria în corespondenţa cu
redactorul şef al Convorbirilor literare, Iacob Negruzzi. Neaşteptata
schimbare a lucrurilor a fost dată de o revoltă a ţăranilor din Păuliş, în care
ar fi avut, potrivit unor documente ale vremii, un rol hotărâtor. În baza
acestora - două sentinţe ale Tribunalului regesc din Arad, datate, 2 august
1873, respectiv 11 iunie 1874, precum şi o cerere - reclamaţie a avocatului I.
Erczi din Radna către vicecomitele Aradului, Tobaydi, faptele s-ar fi
prezentat în felul următor: 14 locuitori din Păuliş au înaintat preturii din
Radna o reclamaţie împotriva notarului Bildhauer, arătând că acesta căuta să
pună în aplicare dispoziţia lui Tobaydi, care prevedea ca redactarea actelor
6
7
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să se facă şi în limba maghiară. Pretorul din Radna, Antonovici Ştefan s-a
deplasat la Păuliş, în data de 18 februarie 1872, pentru a face ancheta, unde
s-a confruntat cu o rebeliune în toată regula; câteva persoane i-au mobilizat
pe ţăranii din localitate la primărie, unde au cerut ca notarul să fie aruncat în
temniţă; totodată, din corul participanţilor la revoltă, se striga împotriva
notarului “doborâţi-l sfărâmaţi-l, afară cu el!”, iar unul dintre ei - frizerul
Trandafir Gheorghe, a fost auzit spunând “Daţi încoace câinele ca să-i tai
grumazul cu briciu (n.n. în textul sentinţei, aceste cuvinte sunt scrise în
româneşte); în atare împrejurări, notarul a fugit, iar uşile primăriei au fost
sigilate pentru a nu se mai putea întoarce 8. În schimb, o cerere - reclamaţie
adresată de avocatul I. Erczi către vice-işpanul Tobaydi, îl zugrăvea pe
Slavici ca fiind principalul vinovat. Într-adevăr, în lipsa “principalului” său
care nu era în Arad, fiind oprit, cel mai probabil, de chestiuni deputăţeşti la
Pesta, tânărul şirian a fost cel care i-a asistat pe ţăranii din Păuliş în ziua
efectuării anchetei. Potrivit documentului mai sus citat, implicarea sa ar fi
fost mult mai largă: “toată rebeliunea - nu din cauza notarului, ci un putch
organizat, după planuri rătăcite, aroganţa valahă, supremaţia valahă, ura
nemotivată împotriva administraţiei comitatului Arad că a destituit pe
notarul Moldovan Ioan din Şiria, agitator faimos. Răzbunare pentru asta opera unor instigatori încrezuţi. Iată fapte: Cancelistul cu numele Slavici,
originar din Şiria, de teapa lui Moldovanu, al avocatului M. B. Stănescu, în
ziua anchetei, împreună cu Milovan Pavel, notarul din Mândruloc, care ziua
întreagă s-a sfătuit şi a făcut planuri la popii din Păuliş - s-a prezentat la
popi şi de acolo a venit la Primărie ca să controleze ancheta. Umblând
continuu între popor şi îndemându-i pe ei, după fuga solgăbirăului, vorbind
mai întâi poporului, le-a atras atenţia că peste puţin timp se vor face alegeri
de notar, când să fie prudenţi şi să nu aleagă iar un maghiar, ci român, mai
pe urmă de acolo cu popii şi cu învăţătorul au mers în marele restaurant din
Păuliş pentru a-şi sărbători ziua plină de glorie şi a bea aldămaşul, cum
spune proverbul latin «in vino veritas» totuşi aşa şi acum fratele Slavici
căpătând curaj de vin, a început să discute evenimentul zilei... şi o vor arăta
că în Păuliş va fi notar român” 9.
Nu încape îndoială că reclamaţia ţăranilor din Păuliş împotriva
notarului fusese redactată în biroul avocaţial al lui M. V. Stănescu. Mai
apoi, la solicitarea “principalului” său, Slavici s-a aflat, în ziua anchetei, în
mijlocul acestora pentru a le oferi asistenţa necesară. Totodată, prin
8
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comportamentul de la faţa locului - discuţiile cu popii din Păuliş şi cu
notarul din Mândruloc, atitudinea avută cu prilejul desfăşurării anchetei şi
agitaţia pe care a făcut-o după fuga vicecomitelui, se poate aprecia că
tânărul jurist a fost autorul moral al rebeliunii.
Un ultim izvor asupra evenimentelor îl constituie însăşi mărturisirile
lui Slavici, care a descris, pe larg, în paginile sale de amintiri, cele petrecute
la Păuliş. La distanţă de peste o jumătate de veac de la întâmplarea faptelor,
Slavici l-a pus pe vicecomite în postura de conducător al anchetei ce avusese
lor în mijlocul ţăranilor. A reuşit să redea, în schimb, un reuşit tablou al
evenimentului: “Mi-e parcă văd şi acuma cancelaria încăpătoare în care sendesuiau sătenii reclamanţi şi curtea primăriei, care de asemenea era plină
de o lume cuprinsă de un viu neastâmpăr şi din ce în ce mai nerăbdătoare.
Chiar din clipa sosirii sale, vicecomitele a mers prea departe în silinţa de a-i
face pe oameni să nu peardă din vedere că el e capul administraţiunii
comitatense, încât le era celor mai mulţi învederat că a venit însuşi la faţa
locului tocmai pentru ca să-l scoată pe notar basma curată. Lucrurile nu
puteau să iasă bine” 10. Într-adevăr, prin purtarea sa, acesta avea să-şi atragă
furia sătenilor adunaţi la sediul Primăriei din Păuliş. Cu prilejul desfăşurării
anchetei, ţăranii au căutat să-şi spună păsurile, dar “Tabadji-paşa”, după
cum era poreclit vicecomitele - “o matahală de om înalt şi spătos”, găsea
mereu o cale de ieşire, arătând că problemele invocate sunt prea mărunte ori
că nu sunt destule dovezi: “Era vorba de fel de fel de abuzuri, de
neregularităţi, de abateri de la lege, care, după părerea vicecomitelui, erau
lucruri nensămnate, de care n-are să se ţie seamă. Dacă vreunul se plângea
că i s-au luat taxe prea mari ori ilegale, despre care nu i s-a dat chitanţă, ori
că notarul a luat bani pentru lucrări pe care nu le-a făcut ori era dator a le
face gratuit, vicecomitele găsea totdeauna că dovezile ce i se dedeau sunt
nendestuletoare. Deoarece sătenii-şi dedeau nemulţumirea pe faţă,
îngâmfarea vicecomitelui era din ce în ce mai jignitoare, încât sătenii erau şi
ei din ce în ce mai porniţi spre răzvrătire. Am fost deci în mai multe rânduri
nevoit a-l ruga pe vicecomite să se stăpânească şi să nu fie provocator faţă
cu sătenii. El însă cu atât mai vârtos ţinea să-şi arate puterea şi să-i bage-n
răcori pe săteni. Trebuia deci să izbucnească-n cele din urmă mânia
mulţimii”11. Dar nu atât atitudinea sfidătoare a reprezentantului statului, cât
cuvintele jignitoare ale unuia dintre însoţitorii săi, au fost cele care au
umplut paharul pentru ţăranii aflaţi în încăpere. Slavici povesteşte astfel
momentul în care ar fi jucat rolul principal în precipitarea evenimentelor:
10
11
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“Unul dintre cei trei «honoraţiuni» de la masă s-a ridicat şi el în picioare.
- Voi - li-a zis el sătenilor într-o limbă românească desluşită - sunteţi
orbeţi, iar acesta - urmă arătând spre mine, e vodetul vostru.
Auzind aceste vorbe, sătenii din sală au dat năvală asupra mea, m-au
îmbrâncit la o parte şi s-au năpustit asupra mesei, încât vicecomitele,
notarul, secretarul și «honoraţiorii» au zburat într-o clipă pe fereşti-n stradă
şi peste puţin li s-a perdut urma” 12.
Cele petrecute în sediul primăriei nu au rămas fără răspuns din
partea autorităţilor, care au trimis degrabă trupe la faţa locului pentru a
potoli spiritele. Potrivit lui Slavici, după episodul legat de fuga
vicecomitelui, la stăruinţa sa, primarul a sigilat uşa instituţiei, după care
oamenii au plecat către casele lor: “Pe la trei după-ameazăzi a venit apoi în
sat un batalion de infanterie din cetatea Aradului, ca să înăbuşe răscoala.
Oştenii-mpărăteşti au fost primiţi cu strigăte de «Să trăiască!» de către
sătenii cu desăvârşire pacinici” 13.
Este limpede, aşadar, că Slavici a avut sarcina de a urmări felul în
care se desfăşura ancheta. De asemenea, a servit ca interpret în discuţia
purtată de vicecomitele Tabadji cu sătenii din Păuliş, iar apoi şi-a manifestat
sprijinul pentru numirea în localitate a unui notar român, toate aceste acţiuni
decurgând din mandatul său de apărător al ţăranilor, ca trimis al lui M. V.
Stănescu la faţa locului. Tot în cuprinsul amintirilor, Slavici avea să
menţioneze că, alături de ceilalţi participanţi, a fost “tras în judecată” pentru
faptele întâmplate atunci. Afirmaţia nu este întărită însă şi de actele vremii:
deşi a fost suspectat de autorităţi, nu a figurat ca inculpat în procesul care a
avut loc, ca atare numele său lipsind din deciziile Tribunalului din Arad 14.
Însă implicarea sa în evenimentele de la Păuliş, precum şi în altele mai vechi
- organizarea, în 1871, a sărbătorii studenţeşti de la Putna, nu au fost trecute
cu vederea de către autorităţi, care i-au împiedicat intrarea în administraţia
statului, ca vicenotar comitatens, după cum îi destăinuia lui Negruzzi: “Am
voit sà pàsiesc pe cariera administrativà. Cu toate cà asi fi avut să fiu
subordonat unor oameni, de care nu-ti poti face închipuire, credeam, că voi
lucra cu zel pe aceastà carierà, de oare-ce am aplecare spre ea. Era sà fiu
denumit vice-notar substitut fàrà de leafà. Am fost recomendat; am ajuns
pănă la denumire: dar inainte de denumire cu 5 minute a siopthit un romàn
in urechia prefectului, că am fost la Putna, că am tinut un discurs la
parastasul dat pentru odihna sufletească a lui Iancu, cà asi fi la Stănescu, ca
12
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sum un agitator daco-romàn. N-am fost denumit” 15.
Redactor la Gura satului
Fără prea mare tragere de inimă să rămână la cancelaria avocaţială şi
având drumul închis în obţinerea unui post în aparatul de stat, tânărul
Slavici a intrat în redacţia foii satirice Gura satului, scoasă de fostul său
“principal”, avocatul M. V. Stănescu. Într-o nouă scrisoare către I. Negruzzi,
datată “Arad in 8 martie 1873”, îi relata acestuia, astfel, schimbarea făcută şi
planurile cu privire la activitatea începută: “Am să-ţi fac cunoscut că m-am
desfăcut de cătră ceata juristilor. - Nu e pentru mine! - Astă-zi, - miră-te,
sum colaborator la Gura Satului. - Da - la Gura Satului. Am să fac
corecture, să expedez şi să administrez: - şi am 40 fiori. la lună. Dar am
scăpat de copiarea replicelor, din care pentru petrecere, iti trimit 2
exemplare - in origine. - Cele mai bine scrise. Una chiar a dlui avocat,
deputat şi Redactor. - Stanescu. - Desfatează-te. Dela 1 Maiu am să iau şi
redactia foaiei Gura Satului asupra mea. Dacă se vor inmulti abonatii, fac
format mai mare şi public materii mai lungi, - umoresc, novelete etc. Doaremi va succesde să fac ce-va” 16. Colaboararea lui Slavici la publicaţia
amintită debutase încă din octombrie 1872, când i-au şi apărut primele
scrieri - Nărodul curţii, urmată de Peştele pe brazdă, pe care le-a semnat cu
pseudonimele Laviciu Nipocopo, respectiv Ioani Leni Savului lui Mihaiu
Bogii. Din 9 aprilie a intrat ca şi “colaboratoriu internu regulariu”, iar în
caseta redacţională i s-a trecut şi numele - Ioannu Slaviciu-Borlescu. A
semnat însă majoritatea materialelor sub diferite pseudonime, care nu au
fost personale, ci ale rublicilor în cauză - Tanda, Manda, Păcală, Tândală,
Cioflincu, Sfătosu etc., făcând, astfel, imposibilă o delimitare între lucrările
proprii şi cele ale altor colaboratori 17. Dincolo de rublicile menţionate, între
scrierile sale din acea vreme s-au remarcat şi o serie de poveşti umoristice,
precum Sfarmă-Pietre şi Cară-Lemne, care nu s-au păstrat, din păcate; de
asemenea, câteva piese de teatru - Ciors-Întors, Cotrihaiţa, Taie-Fuga,
precum şi o parte din romanul Osânda răului 18. Dar cea mai importantă
lucrare a sa din perioada în care a funcţionat la Gura satului a rămas
Revoluţia din Pîrleşti, inspirată din evenimentele întâmplate la Păuliş.
Numită “romanu tragodicu in V părti”, scrierea a apărut prima dată în
15
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numărul din “marti sera 8/20 Maiu, 1873” al publicaţiei, fiind o satiră
usturătoare “la adresa politicii dusă de reprezentanţii administraţiei de stat
faţă de naţionalităţile oprimate din imperiu” 19; precizarea făcută chiar la
început de autor, cum că la baza lucrării ar sta “niste manuscripte dela
Ispania”, avea darul de a înlătura orice aluzie cu privire la rebeliunea la care
a participat şi de a-l pune totodată la adăpost, dând celor scrise o notă de
fantezie.
În aceeaşi perioadă, în afară de activitatea gazetărească de la Gura
satului, I. Slavici a iniţiat şi o serie de acţiuni culturale după modelul celor
junimiste. Astfel, începând din martie 1873, a organizat un ciclu de prelegeri
poporale menite să contribuie la formarea intelectualităţii locale în spiritul
naţional românesc. Prima dintre acestea s-a numit Împărăţia lucrului privită
din punct de vedere economic şi social, a doua Lucrarea sufletească, iar a
treia Mişcarea literară a românilor de astăzi; alte două prelegeri au fost
ţinute de un dascăl din partea locului - “asupra magnetismului si
electricitatii”, respectiv de un teolog - “asupra limbei”. În cadrul
manifestărilor, Slavici a făcut lecturi din poeţii români, fiind cel dintâi care a
răspândit poezia lui Eminescu pe meleagurile arădene. Iată cum îşi zugrăvea
preocupările de culturalizare a tinerilor arădeni în scrisoarea trimisă lui
Negruzzi şi datată “Arad în 10 aprilie 1873”, cu privire la prelegerile
amintite: “Ele au placut extraordinar. Mai mult a plàcut acea asupra miscarii
literare. Am vorbit despre Aachi, Conachi, Panu, Donici, Bojinca,
Cichindeal, Heliad, Bolinthineanu, Maiorescu, Negruzzi si Alexandri. Am
trecut apoi la directia, in care azi spiritele in Romania cethind din:
Eminescu, Beldiceanu, si incheiànd cu o privire asupra lui Alexandri in
deosebitele thimpuri. - Despre Muresianu am vorbit in treacàt; despre ceilalti stihari ai nostri am tàcut. - Deci, o prelegere tinută intr-est spirit, a
plàcut romànilor de aici. Mai mult a plăcut poesiile poporale, apoi Panu
(povestea vorbii) si Alexandri. Am cethit din Dumbrava Rosie din pasteluri
si himnul religios. Beldiceanu a făcut efect. - Eminescu Noi Epigonii a fost
de foarte putini priceput. - Atàt din această prelegere, càt si din alte
convorbiri cu oamenii de aici m-am convins, cà directia Dvoastră va i tra la
noi fàrà a dà greuminte... Incàt pentru mine, eu inaintea oamenilor de aici,
ti-o zic fàrà sfialà, stau asupra critichei. Oamenii au convenit intr-acea, cà
«Slaviciu, in privintia literarà, stà asupra noastrà». Dar acest nimb literar nu
este propriu, ci imprumutat dela Iasi, nu eu trec de autoritate, ci aceia, ori
mai bine acea, ce represent” 20. Succesul acţiunilor pe care le iniţiase l-a
19
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îndemnat pe tânărul literat să făurească planuri ambiţioase pentru
continuarea lor, sens în care îl informa pe Negruzzi cu privire la următoarele
sale intenţii: “Voi sprigini prelegerile publice: voi cercà sà arangiez
petreceri sociale; voi cerca să adun tenerii in siedintie literare; cu un cuvent
voi face toate, ce va fi potrivit pentru intàrirea legătuintielor sufletesti intre
romànii de aici. Dar toate aceste in mod nepretentios. - Pentru infiintiarea
unei societati organisate voi lucrà numai atunci cànd ea imi va pàrea
oportunà. Astà-zi am avea statute, am avea membrii achtivi: dar ni-ar lipsi
oamenii, ce lucrà. Pre acestia asi dori să-i càstig inainte de toate. - Si apoi
voi àmbla sà nu fac ori să fac toiu prin ziare. La toamnà asi dori să fac o
expozitie de manufacturare. Asi adunà dela màiestri romàni, precum si dela
tierani lucrurile mai frumoase si le-asi expune pe vremea tàrgului. Dacà va
fi an bun, oamenii vor cumperà cu pretiu bun si am ajuns, ce am voit. Cu
toate aceste asi dori sà adun si bani. Fàra bani nu se poate face nimic. Pànà
acuma avem vr-o 40 fior. Cànd vom ave 100 f. incep o operatiune cu doaue
tăiusiuri. Cumper càrti dela Levandovski. El imi va dà 10% rabat. Le vend
cu 5% mai scump. Am càstigat 15% si aduc pre românii d-aici in atingere cu
aceia dela Dvoastre. - Dar, numai să fie an bun si pace in tiarà” 21.
În scurtă vreme, acţiunile iniţiate de I. Slavici i-au impulsionat pe
locuitorii urbei de pe Mureş, care au trecut la constituirea unui “Comitet de
promovare a mişcării culturale din Arad”. Potrivit ziarului guvernamental
Federaţiunea, acesta lucra pentru “deşteptarea conştiinţei naţionale” a
românilor. În alcătuirea comitetului au intrat intelectuali, dar şi ţărani şi
meseriaşi, Slavici fiind desemnat ca secretar 22. Pe de altă parte, în urma
activităţilor sale, tânărul literat avea să intre şi în atenţia autorităţilor
maghiare, care, îşi puseseră în gând să facă din el ...”un om mare”. În ce fel,
a precizat în cuprinsul aceleiaşi scrisori către reprezentantul grupării literare
ieşene: “eu sum acusat ca agitator daco-romàn care asi fi zis, cà eu sum
Messia românilor, care in frunte cu cele 12 milioane de romàni voi stirpi
rasa maghiară de pe fata mohoritului pàmànt. Ce să fac? - Martori nu am,
prin carii să pot dovedi, cà nu am zis astfel de absurditate... Am sà devin
marthir tragodic, care rabdă pentru nisce vorbe, ce nu le-a zis si pentru nisce
principii, la care nu tin. Maghiarii ànse, pe càt de intielepti, au sà me si punà
la recoare. In sfîrsit, ei nici nu me pedepsesc pentru acea ce stiu, ei pentru
acea, ce cred” 23.
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Tânăr capabil, fără rost. De la bun început, Slavici nu a privit
trecerea la Gura satului decât ca pe scăpare de corvoada de la cancelaria
avocaţială. De altfel, încă de la intrarea în redacţie, îi împărtăşea lui I.
Negruzzi că gândurile sale se îndreptau spre o cu totul altă activitate: “Este
aici in Arad o preparandie. Se vorbeste că se va organisa la toamnă. Ar fi
apoi lipsă d-un profesor pentru limba, literatura, istorie si statistică. - Doară
sinodul me va alege pre mine. Mai nimerit, n-ar putea alege” 24. O lună mai
târziu, în scrisoarea din aprilie 1873, enumera deja mai multe încercări de aşi găsi un serviciu mai bun, toate încheiate, din păcate, fără rezultatul dorit:
“Oamenii si-au pus in gànd sà me facà secretar conzistorial. Minunat lucru!
Eu capet 800 fior la an; ei capetà un om inteligent, onest si acthiv. Dar este
aici un om cu familie, pre care maghiarii l-au scos din post. Un marthir al
natiunei. Ergo: secretar la conzistoriu. Sàtenii mei voiau sà me aleagă ca
notariu in Siria, locul unde m-am născut. Este ànse un om cu familie. Ergo:
notariu in Siria. Dăpà ce am tinut prelegerile, oamenii s-au insufletit si au
hotàrit, cà sà me aleagà profesor la scoala pedagogicà. - Dar s-ar supera
Gavra, profesorul de azi, un om de 83 de ani” 25.
În faţa atâtor uşi închise, în mintea lui Slavici avea să se nască
gândul de a părăsi meleagurile natale, sperând la un trai mai bun de cealaltă
parte a Carpaţilor. După cum îl încredinţa pe Negruzzi, nu teama de
autorităţile maghiare, ci dorinţa de a găsi un teren mai propice pentru
manifestarea preocupărilor sale literare, îl făcuseră să ia o asemenea decizie:
“M-am hotàrit să pàràsesc Ungaria, s-o pàràsesc cel putin pentru un thimp
anumit... Sà nu crezi ànse, cà o fac de fricà. Oare de cine sà am fricà!? Ori
nu-e mai bine in puscàrie decàt colaborator la Gura Satului. - Nu, iubitul
meu domn! dacà asi sti cà lupta mea este de folos pentru mine, pentru
romàni ori pentru omenire, asi lupta fàra-ncetare. Dar intre noi si maghiari
lupta nu poate sà fie decât trecàtoare. Se luptà oamenii, dar nu popoarele. Me duc si dacà prin care-va eveniment intravenit desvoltarea pacinicà
decine cu puthintià ori dacà lupta devine serioasà, rentorn. Azi ànse - me
pierd, lucrarea mea nu poate sà aiba nici un resultat netrecàtor (...) Me duc
in Romània, pentru-ca să à pot lucrà dupà puthinetile mele pe terenul literar.
- Si stai acolo pànà-ce in Austria nu va mai fi cu puthintia o lucrare pacinicà
ori nu va fi de lipsă o lucrare nepacinicà. Cuget, cumcà sum indetorat să fac
astfel. Este o detorintia càtrà mine şi càtrà noi. N-am să-ţi spun, cà voi face
acest pasiu numai fiind shilit. Dar am dat samà cu mine. Betrànii mei au să
se atristeze, când me vor vedea pàràssindu-i in zilele betrànetielor;
24
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intristarea lor este ànse mai mare, când in apropierea lor me ved tràind in
meserie. - Louise!? - ea vine cu mine si la dracul. Romànii de aici? ei bine!
dacà au lipsă de oameni precum sum eu, sà le facà existentiae cu puthintia. De dragul lor mai stau pànà la toamnă. Dacà ànse pànà in Octombre nu mi
se deschide nici un izvor, iau ziua buna, dar numai pànà la revedere” 26.
Spirit prevăzător, nu cuteza însă se se arunce în necunoscut fără a
avea siguranţa zilei de mâine. De aceea, pentru ducerea la bun sfârşit a
planurilor sale, Slavici i-a cerut ajutorul şefului Convorbirilor literare: “Să
intielege, nici in Romània nu asi merge «ab invisis». Inainte de toate ar
trebui sà fiu assigurat cà voi putea sà tràiesc acolo. Pentru acea m-asi adresà
càtrà Dta cu o rugare: sà-mi fii, mijlocit ori nemijlocit, mijlocitoriu intr-astà
privintià” 27. Cu acelaşi prilej, îşi prezenta şi aşteptările băneşti, precum şi
sfera de activităţi pe care ar fi putut să le desfăşoare: “Pretenziile mele sunt
modeste. Un salar lunariu de cel putin 75 - 80 fr. adecà acea, ce este la noi
75 - 80 fior. un venit din care doi oameni nepretenziosi sà poatà trài, Louise
este màiestrà in lucrurile de mànà. Ea va lucrà bucuros pentru cunoscuti. Eu
din partea mea sum gata a primi ocupatiuni din mai multe pàrti. A doua
conditiune ar fi: thimp liber, cel putin incepànd de la 6 oare inspre sarà.
Incàt pentru teren, mai mult mi-ar plàcea acela al invàtiàmentului. Desi nu
am studiat filosofia, de vre-o zece ani tràiesc din lectiuni; astel am invetiat
methodica din praxa. Apoi shimtiesc, cà nimic nu asi putea sà fiu mai bine
decàt professor. Am aplecare pentru astà lucrare si-mi place sà vorbesc,
pregàthit asi fi, prin studiu privat, din stiintiele, ce privesc viatia socialà:
istoria, geografia, statisthica şi filosofia. Pe la ziare nu m-asi angaja bucuros.
Nu me ocup bucuros de chestiuni zilnice. Mai bucuros m-asi angaja la vreun institut economic, fie el ori-ce natură si anume in ori-ce calitate.
Contabilitate am invàtiat, dar, nu indestul si-mi lipseşte praxa. Încàt dentru
caracterul meu, sà nu-ti faci inchipuire shinistrà. N-am a face cu oamenii, ce
v-au venit dela noi. Poti fi convins, că nu te voi blamà: sum onest şi achitiv
ori in ce sferà să fiu pus” 28.
***
Planurile tânărului Slavici aveau să cadă însă în faţa unor neaşteptate
lovituri ale sorţii: în vara anului 1873, în decurs de o lună i-au murit ambii
părinţi; de asemenea, a pierdut-o şi pe Louisa, rămânând, aşa cu îi
mărturisea lui Negruzzi, în scrisoarea datată “Oradea Mare, în 9 august
1873”, “singur într-o lume plină de oameni” 29. Pe meleagurile bihorene
26
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ajunsese la începutul aceleiaşi luni, în urma primirii postului de arhivar al
Episcopiei ortodoxe. Astfel, lua sfârşit perioada arădeană a lui Slavici.
Drumurile vieţii aveau să-i poarte paşii departe de locurile natale - spre
Viena, apoi spre Iaşi şi Bucureşti. Dar legăturile sale cu arădenii au rămas
neîntrerupte de-a lungul anilor. La fel, lumea prin care trecuse - lumea
satului arădean, avea să devină nemuritoare în cuprinsul scrierilor sale,
oglindindu-i geniul care l-a aşezat între marii clasici ai literaturii româneşti.
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Impunerea Aradului în fruntea luptei politice a românilor
transilvăneni şi radicalizarea discursului politic
inter-românesc
Doru Sinaci
De departe, unul dintre cele mai interesante aspecte, în ceea ce
priveşte evoluţia Partidului Naţional Român, îl reprezintă revenirea acestuia
la viaţa politică parlamentară. Renunţarea la strategia pasivismului politic de
până atunci şi acceptarea activismului, ca expresie a luptei naţionale, avea să
fie, însă, un proces destul de îndelungat, care a acoperit perioada anilor 1895
– 1905. Altfel spus, un deceniu de confruntări politice şi de clarificări
strategice, răstimp în care centrul deciziilor politice care vizează activitatea
Partidului Naţional Român se mută, treptat, de la Sibiu, la Arad. În oraşul de
pe Mureş se ridicase, la sfârşitul secolului al XIX-lea, o nouă generaţie de
politicieni, care vedea în implicarea activă, politică şi parlamentară, calea de
urmat pentru românii transilvăneni în ceea ce priveşte cucerirea de drepturi
politice naţionale. Afirmarea Aradului pe onoranta poziţie de capitală
politică a românilor transilvăneni era anticipată, în ultimele două decenii ale
secolului al XIX-lea, de procesul de consolidare a stării economice a păturii
de mijloc din rândul populaţiei româneşti, de sporirea treptată a nivelului de
educaţie a maselor şi, nu în ultimul rând, de ponderea majoritară a românilor
în comitat 1, realităţi care vor conduce la o mai mare manifestare a
conştiinţei naţionale şi la lărgirea bazei de acţiune politică 2. În jurul băncii
populare „Victoria” – a doua ca mărime în Transilvania, după „Albina”
sibiană 3 - şi în jurul Preparandiei arădene se constituie un nucleu de
politicieni în plină afirmare, instruiţi la Viena, Budapesta sau la alte mari
universităţi europene, dinamici sub raport organizatoric şi receptivi la ideea
necesităţii schimbării strategiei politice a Partidului Naţional Român :
Nicolae Oncu, Mihai Veliciu, Vasile Mangra, Roman Ciorogariu, Sava
Raicu, Ioan Russu-Şirianu, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop etc. Coagularea
acestei grupări neoactiviste de la Arad se produce în anii care au urmat
1

Ioan Russu-Şirianu, Românii din statul ungar, Editura Autorului, Arad, 1904, p. 83 („Din
totalul de 343.957 locuitori înregistraţi în anul 1890, 60,81%, adică 208.957, sunt
români”.).
2
Lucian Petraş, Politică şi demers naţional în comitatul Arad (1895-1916), Editura
Brumar, Timişoara, 2008, p. 7.
3
Mircea Popovici, Scurtă istorie asupra înfiinţării institutului de credit şi economii
Victoria din Arad, mss.,1924.
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mişcării memorandiste, pe fondul crizei care se manifestă în interiorul
Partidului Naţional Român.
În urma graţierii memorandiştilor întemniţaţi, conflictele latente care
se manifestaseră în ultimii ani între tribuniştii sibieni şi unii dintre liderii
marcanţi ai Partidului Naţional Român, în frunte cu Ioan Raţiu, izbucnesc în
mod deschis, pe fondul interminabilelor discuţii legate de proprietatea
asupra tutului Tipografic din Sibiu, cel careInsti edita Tribuna şi Foaia
Poporului. În plus, E. Brote, I. Slavici şi, mai târziu, S. Albini se exilaseră la
Bucureşti, la invitaţia lui D. A. Sturdza, fapt care a sporit nemulţumirea
fruntaşilor Partidului Naţional Român, care preferaseră „puşcăria
ungurească” în locul dulcelui exil dâmboviţean. Un alt eveniment care a
condus la amplificarea disensiunilor din cadrul Partidului Naţional Român la constituit căderea guvernului conservator de la Bucureşti şi venirea la
putere a liberalilor conduşi de D. A. Sturdza. Discursul său de la Iaşi, din 13
octombrie 1895, prin care şeful guvernului liberal – împovărat, desigur, de
responsabilitatea funcţiei – preciza că se va abţine de la orice amestec în
treburile interne ale Ungariei, implicit în susţinerea mişcării naţionale a
românilor de aici, a provoca o erodare puternică a imaginii tribuniştilor în
interiorul Partidului Naţional Român. Prinşi la mijloc, între gruparea
bătrânului Raţiu şi gruparea bănăţeană din jurul Mocioneştilor, tribuniştii
pierd în final controlul asupra „Tribunei” sibiene şi, implicit, asupra deciziei
politice de la vârful partidului 4. În realitate, dacă ne referim exclusiv la
managementul politic – aşa cum se practica acest concept modern în acele
vremuri – putem afirma că, atât vechii fruntaşi ai Partidului Naţional Român
din jurul lui I. Raţiu, cât mai ales „moderniştii” grupaţi în zona curentului
tribunist, deveniseră pe deplin conştienţi de importanţa din ce în ce mai
mare a mijloacelor mass-media în ceea ce priveşte transmiterea discursului
politic către o pătură tot mai numeroasă de cititori-aderenţi. Acest fenomen
se înscrie perfect în mai largul curent european ce defineşte condiţia
intelectualului la mijlocul şi la sfârşitul secolului al XIX-lea, mai ales în
spaţiul central-răsăritean al continentului, unde „intelligentsia” devine
animatoarea mişcărilor naţionale 5. Tot mai mult, concepţia elitistă ce
caracterizase construcţia politică a Partidului Naţional Român va lăsa locul
conceptului democratic de deschidere a partidului către masele largi
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populare, iar tribunismul ardelean a fost exact mijlocul prin care s-a realizat
acest deziderat.
Evident, pentru a se putea impune în fruntea Partidului Naţional
Român, în condiţiile în care bătrânul Raţiu confiscase Tribuna sibiană în
sarcina patrimoniului de partid, tribuniştii aveau nevoie de un nou ziar în
care să se exprime şi prin care să-şi popularizeze ideile. Izgonit, la rându-i,
din redacţia sibiană de către I. Raţiu, Ioan Russu-Şirianu îi scria, insistent lui
E. Brote, aflat la Bucureşti : „…fără o foaie, în care să se exprime şi păreri
străine dinastiei prezidiale, lucrurile p-aici o să se încurce rău” 6. O primă
întrunire a tribuniştilor avusese loc la Braşov, încă în 10/22 decembrie 1895,
la care participaseră V. Mangra, V. Goldiş – la acea vreme professor la
liceul braşovean – I. Russu-Şirianu, G. Bogdan Duică şi T. L. Albini,
secondaţi, de la Sinaia, de E. Brote, S. Albini şi A. C. Popovici. Pe lângă
rezoluţia în patru puncte pe care o adoptă aici şi pe care i-o trimit
preşedintelui PNR I. Raţiu 7, trbuniştii hotărăsc să scoată pe piaţă un nou
ziar, prin care să-şi promoveze ideile politice şi, evident, să acceadă în
fruntea Partidului Naţional Român. Acesta este şi motivul pentru care
tribuniştii vor declara, cu toate ocaziile, că nu vor părăsi niciodată
programul Partidului Naţional Român adoptat la 1881 şi că nu vor face
dizidenţă în partid. Astfel, reuşesc să câştige noi aderenţi de partea lor,
printre care şi nume cu o largă rezonanţă naţională, cum este părintele
Vasile Lucaciu. În vara anului 1896, la Măgurele, lângă Bucureşti, unde I.
Slavici funcţiona ca profesor, are loc o nouă întâlnire a tribuniştilor.
Consfătuirea ţine mai multe zile şi acum se stabileşte şi locaţia noului ziar,
care va fi la Arad. În favoarea desemnării Aradului ca viitor centru politic al
românilor transilvăneni se manifestaseră de mai multă vreme V. Mangra 8,
R. Ciorogariu, N. Oncu, S. Raicu, V. Goldiş, M. Veliciu, dar şi I. RussuŞirianu şi I. Slavici. În final, este de acord şi E. Brote, care vedea în
tribuniştii arădeni şi o oportunitate pentru aplicarea ideilor lui D.A. Sturdza,
referitoare la o posibilă apropiere între românii şi maghiarii din
Transilvania: ”Aradul mai are încă o însuşire, care ar lipsi atât Blajului,
cât şi Sibiului şi care astăzi cu deosebire este de preţuit. Înţeleg calitatea
Aradului de a fi locul cel mai potrivit, unde s-ar putea întâlni maghiarii şi
românii la o înţelegere oarecare…Trebuie făcută o încercare serioasă şi
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anume la Arad” 9. O eventuală apropiere între românii transilvăneni şi
maghiari convenea atât Puterilor Centrale, dar şi Casei Regale de la
Bucureşti, fapt recunoscut de către Carol I într-o audienţă acordată
ambasadorului austro-ungar în acel an. 10 Această strategie de reconciliere
româno-maghiară, care la fel de bine poate să fie exploatată şi dintr-un alt
punct de vedere, mult mai pragmatic şi mai oportunist, şi care ţine de
necesitatea adormirii vigilenţei autorităţilor opresive maghiare în ceea ce
priveşte sarcina extrem de curajoasă a tribuniştilor de a scoate un nou ziar
naţional la Arad 11, a produs numeroase polemici şi chiar rupturi în rândurile
iniţiatorilor. Astfel, A. C. Popovici îl contactează pe I. Raţiu, avertizându-l
că exilaţii bucureşteni, în frunte cu E. Brote, doresc să scoată un nou ziar,
sub patronajul liberalilor bucureşteni, ziar prin care să promoveze
necesitatea reorganizării Partidului Naţional Român şi renunţarea la puctele
esenţiale ale programului de la 1881: pasivismul politic, nerecunoaşterea
dualismului şi cererea de autonomie a Transilvaniei 12. Scandalul
degenerează, deoarece I. Raţiu publică în Tribuna acuzele lui A. C. Popovici
la adresa tribuniştilor bucureşteni, în timp ce Gazeta Transilvaniei,
Dreptatea, dar şi ziarele conservatoare de la Bucureşti Epoca, Adevărul şi
Ziua speculează din plin pe marginea acestui subiect de senzaţie. De partea
tribuştilor se poziţionează ziarele Revista Orăştiei şi organul liberal Voinţa
Naţională, care îi oferă lui E. Brote spaţiu publicistic pentru a se
dezvinovăţi 13. Dincolo de aceste polemici, care vor limpezi în mare măsură
orientarea pe care se va angaja mişcarea politică a românilor transilvăneni la
cumpăna secolelor, tribuniştii arădeni lucrează de zor pentru scoaterea
noului ziar, pe tot parcursul anului 1896, iar V. Mangra, R. Ciorogariu, I.
Russu-Şirianu şi N. Oncu se deplasează destul de des la Bucureşti, de unde
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vor primi şi bani pentru acoperirea cauţiunii noului ziar, cel mai probabil din
partea liberalilor români 14.
Numărul de probă al ziarului Tribuna Poporului, tipărit la Orăştie de
către A. Popovici-Barcianu, apare la Arad chiar de Sărbătoarea Crăciunului,
pe 25 decembrie 1896, primul număr oficial fiind cel din 1 ianuarie 1897.
Redactor-responsabil este I. Russu-Şirianu, iar printre publicişti îi găsim pe
E. Brote, I. Slavici, V. Mangra, R. Ciorogariu, V. Lucaciu şi V. Goldiş,
ultimul, mai ales după anul 1900, când revine de la Braşov. Un an mai
târziu, echipa tribuniştilor arădeni se întregeşte şi cu talentatul ziarist slovac
Gustav Augustini, care părăseşte Tribuna sibiană, în urma unor neînţelegeri
cu Elie Dăianu 15. Încă din numărul promoţional – o foaie volantă scoasă de
tribunişti la 15 decembrie 1896 – I. Russu-Şirianu preciza noua conduită
politică a Tribunei Poporului: “Ţinta întregei noastre lucrări va fi să
întărim pacea şi frăţia în şirul luptătorilor care se resleţiseră. Vom privi ca
sfânt programul naţional întocmit la anul 1881, de mai marii noştri. Vom
căuta să întărim legăturile cu slovacii şi sârbii, naţiuni care suferă
deopotrivă cu noi” 16. Aşadar, deocamdată o conduită politică pe deplin
compatibilă cu programul Partidului Naţional Român, cel puţin în punctele
sale esenţiale. Activitatea politică propriu-zisă, pe care o reclamă tribuniştii
arădeni încă din primele numere, n-are nimic în comun cu activismul
parlamentar, fiind doar un îndemn la reluarea acţiunilor politice de către
fruntaşii Partidului Naţional Român, a căror activitate intrase în amorţire
după începutul crizei interne. Articolul de fond, din 15 ianuarie 1897,
intitulat sugestiv şi imperativ “Acţiune !” 17, beneficiază de o reacţie
imediată şi laudativă din partea lui V. Lucaciu: ”Foarte frumos aţi prezentat
Tribuna Poporului… Ar fi bines ă inaugurăm o acţiune energică şi
covârşitoare ce nu se poate face fără de o consfătuire a mai multor fruntaşi
de ai noştri din partidul naţional” 18. În primele luni de activitate, dorind săşi consolideze poziţia pe piaţa publicistică din Transilvania, tribuniştii
arădeni utilizează un discurs politic destul de echilibrat, astfel încât să nu fie
acuzaţi că “ies din cadrele normelor de partid”, cum se exprima mai tîrziu I.
14
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Russu-Şirianu. În schimb, după ce au certitudinea succesului gazetăresc
iniţiat la Arad, discursul folosit începe să se radicalizeze, cu trimiteri cât se
poate de clare la adresa conducerii Partidului Naţional Român de la Sibiu.
Necesitatea reorganizării Partidului Naţional Român constituie tema
predilectă a unui şir de articole de fond semnate de către prim-redactorul
tribunist I. Russu-Şirianu, cu trimitere destul de transparentă înspre
schimbarea “gărzii vechi” şi facilitarea accesului tinerilor tribunişti la vârful
partidului 19. De fapt, confruntarea tot mai deschisă dintre tribuniştii arădeni
şi cei care mai rămăseseră în jurul lui I. Raţiu la conducerea Partidului
Naţional Român se înscrie, după toate normele expertizei politologice
contemporane, în ceea ce definim ca fiind o luptă pentru putere în interiorul
unei formaţiuni politice. Există suficiente argumente pentru întărirea
aserţiunii de mai sus, pornind chiar de la mobilul înfiinţării unui nou ziar
politic la Arad, ziar care, destul de curând, va avea să surclaseze şi să
falimentaze vechea Tribună sibiană, dar şi ziarul Mocioneştilor de la
Timişoara. Apoi, programul politic însuşit de către Partidul Naţional Român
la 1881, ajunsese anacronic şi era criticat la scenă deschisă de către noii
exponenţi politici grupaţi în jurul Tribunei Poporului. La fel caracterul
elitist de până atunci al partidului, era criticat de către tribunişti, care doreau
o democratizare reală a vieţii interne de partid, în acord cu marile dezbateri
europene referitoare la reprezentativitatea politică şi la sufragiul universal.
În final, nici strategia politică a pasivismului, susţinută dinspre Sibiu, nu
mai era de actualitate. Fiind tot mai prezenţi pe scena politică
transilvăneană, dar manifestând o atenţie deosebită pentru a nu deveni
dizidenţi în interiorul Partidului Naţional Român, tribuniştii arădeni ajung să
se impună în fruntea mişcării politice româneşti din monarhia austro-ungară.
Pentru a ajunge, în final, la impunerea neoactivismului ca strategie
politică oficială a Partidului Naţional Român, tribuniştii arădeni propun,
pentru început, iniţierea unor acţiunii politice de anvergură, menite să
readucă partidul naţional în atenţia opiniei publice. Adunările populare pe
care le provoacă servesc acestui scop, dar sunt la fel de profitabile şi în ceea
ce priveşte popularizerea ziarului “Tribuna Poporului” şi a creşterii
numărului de abonaţi. Nu în ultimul rand, insistând pe linia marilor acţiuni
propuse de ei, tribuniştii pun în dificultate gruparea sibiană, caracterizată
prin imobilism politic: “De un an şi jumătate, despre viaţa partidului
naţional s-a înregistrat un singur act : un manifest dat în ajunul mileniului

19
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şi iscălit de şapte membrii ai comitetului naţional” 20. Iar patru zile mai
târziu, acelaşi I. Russu-Şirianu – care nu a uitat nici modul în care I. Raţiu la alungat din redacţia sibiană – scrie: “Cine mai face parte din comitetul
naţional? D-nii D. P. Barcianu, D. Comşa, N. Cristea şi V. Fodor au
demisionat irevocabil, deja de un an şi jumătate; d-nii E. Brote şi S. Albini
au fost declaraţi trădători. A. Suciu şi M. Veliciu n-au mai fost pe la comitet
d-un an şi două luni, iar V. Lucaciu n-a mai fost din vară” 21. Evident,
majoritatea celor enumeraţi mai sus de către prim-redactorul tribuniştilor
arădeni s-au ataşat acestui grup 22, în detrimentul celor de la Sibiu. La
sfârşitul anului 1897, tribuniştii arădeni propun organizarea unai mari
adunări populare la Arad, adunare care se vrea o consfinţire publică şi
definitivă a mutării centrului politic al românilor transilvăneni de la Sibiu, la
Arad. Mai ales tonul convocatorului, pe care I. Russu-Şirianu îl trimite
tuturor fruntaşilor politici români pentru adunarea populară din 17/29
noiembrie 1897, întăreşte aserţiunea de mai sus: „Popor şi fruntaşi, de
vreme îndelungată stăm într-o amorţire… E vremea să rupem tăcerea. E
momentul suprem să ne facem înalta datorie cetăţenească şi naţională şi să
ne spunem cuvântul asupra atitudinii în care am ajuns în vremea
întâmplărilor celor din urmă doi ani” 23. Ca urmare a ezitărilor celor de la
Sibiu de la participa la această iniţiativă populară a arădenilor, V. Mangra îi
trimite o scrisoare extrem de dură lui G. Pop de Băseşti, acuzându-l că
persistă în „autocraţia exclusivismului autoritar”: „A nu face nici o mişcare
politică naţională până nu va decide comitetul, înseamnă a renunţa la luptă
şi a ne da legaţi în mâinile duşmanului” 24.
Gruparea tribunistă arădeană, în care îi includem şi pe exilaţii de la
Bucureşti, Eugen Brote şi Ioan Slavici – cu toate că, ulterior, între tribuniştii
bucureşteni şi cei arădeni aveau să se manifeste şi destule deosebiri
doctrinare 25 - în dorinţa de a trezi conştiinţa civică a cititorilor şi a promova
activismul politic, cochetează, în anii de început, şi cu ideile federaliste, care
făceau carieră în epocă. Fie doar şi pentru a mai atenua din teza
20
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autonomismului transilvănean, inclusă în programul de la 1881 şi susţinută
cu cerbicie de către gruparea sibiană, materiale preluate din alte ziare, care
abordează tema federalizării monarhiei austro-ungare, sunt redate şi în
paginile Tribunei Poporului. Aşa este cazul articolului „Situaţia istorică”,
preluat din „Liga română”, dar căruia tribuniştii îi schimbă numele în, mult
mai penetrantul, „Dualismul pe copcă”: „Curentul federalist bate cu putere
în zăgazurile putrezite ale constituţiei austriece şi dărâmă temeliile pe care
este aşezat dualismul austro-ungar. Un lucru însă e sigur : în aceste
momente, soarta dualismului atârnă de atitudinea naţionalităţilor
negermane şi nemaghiare” 26. Ulterior, când A. C. Popovici va susţine teza
federalistă a Austriei Mari, tribuniştii arădeni se vor detaşa radical de acest
subiect, combătându-l cu toată forţa. Tot legat se „atitudinea naţionalităţilor
negermane şi nemaghiare din monarhie”, constatăm că tribuniştii arădeni
exploatează din plin potenţialul ziaristului slovac, de mare talent şi de mare
probitate morală, Gustav Augustini – pe care I. Russu-Şirianu are toată
încrederea să-l lase la conducerea Tribunei Poporului ori de câte ori lipseşte
din redacţie – promovând colaborarea cu celelalte naţionalităţi asuprite,
îndeosebi cu slovacii şi cu sârbii 27. Evident, era şi o strategie a tribuniştilor
arădeni de a se impune în faţa celor de la Sibiu, care nu excelaseră la acest
capitol, în timp ce V. Mangra, G. Augustini, Ştefan Cicio Pop şi R.
Ciorogariu se ocupaseră aproape în exclusivitate de pregătirea Congresului
Naţionalităţilor de la Budapesta, din 1895, păstrând legături destul de
consistente cu liderii slovacilor şi sârbilor 28.
Impunerea activismului ca strategie politică oficială a Partidului
Naţional Român. Sfârşitul secolului al XIX-lea avea să însemne pentru
gruparea tribuniştilor arădeni şi momentul consacrării definitive pe prima
scenă a politicii naţionale din Transilvania. Astfel, în anul 1899, vacantarea
scaunului episcopal arădean, prin numirea episcopului Meţianu ca mitropolit
la Sibiu, avea să conducă la o confruntare decisivă între tribuniştii arădeni şi
celelalte grupări politice româneşti din Transilvania. Tribuniştii arădeni
doreau să-l impună în scaunul episcopal pe Iosif Goldiş, una dintre figurile
proeminente ale învăţământului românesc 29, om cu o vastă cultură, bun
cunoscător al teologiei, istoriei, dreptului, filosofiei, literaturii naţionale şi
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universale 30. De cealaltă parte, cei din jurul Tribunei sibiene, a Gazetei
Transilvaniei, zona bănăţeană controlată de către familia Mocioni, grecocatolicii şi, mai ales mitropolitul Meţianu, îl susţineau pe Augustin Hamsea.
Deoarece titularul scaunului arhieresc deţinea şi o poziţie extrem de
importantă în ceea ce priveşte influenţarea opiniei publice din eparhie,
tribuniştii arădeni vor efectua un adevărat tur de forţă pentru ca să-l impună
pe cadidatul favorabil lor. Încă din 22 decembrie 1898, printr-o scrisoare pe
care i-o adresează lui E. Brote, la Bucureşti, V. Mangra precizează : „Vom
preferi pe Goldiş, pe care nu-l voieşte nici Meţianu, nici Cosma, nici BabeşMocsony, numai să nu lăsăm biserica sub stăpânirea familiară a
acestora” 31. Pentru a nu avea surprize şi pentru ca să-şi poată justifica
susţinerea necondiţionată a lui I. Goldiş pentru scaunul episcopal, tribuniştii
V. Mangra, R. Ciorogariu, N. Oncu şi M. Veliciu fac o înţelegere scrisă, în
nouă puncte, cu candidatul I. Goldiş, prin care acesta din urmă se angaja să
apere autonomia bisericească în faţa intervenţiilor statului, să transforme
centrul eparhial într-o adevărată citadelă a românismului, să manifeste o
atitudine binevoitoare faţă de acţiunile Partidului Naţional Român şi să nu-i
persecute pe credincioşi pentru ideile lor politico-naţionale, să promoveze
arădeni în posturile diecezei, să susţină armonia între credincioşi şi să-l
repună pe V. Mangra la catedra Institutului teologic şi pedagogic, de unde
fusese destituit de către autorităţile guvernamentale pentru activitatea sa
politică naţională 32. Campania de presă pe care tribuniştii arădeni o
desfăşoară în acest sens este de-a dreptul covârşitoare, fiind de fapt primul
mare exerciţiu gazetăresc propagandistic de până acum şi care, vom vedea,
anticipează campaniile electorale din anii 1904, 1905 şi 1906: 6 aticole de
presă premergătoare datei alegerilor pentru scaunul episcopal 33 – în care se
evidenţiază, fireşte, starea precară a eparhiei şi atitudinea duşmănoasă faţă
de cei implicaţi în politica naţională, pe care o manifestase fostul episcop,
acum mitropolit – 9 articole destinate exclusiv alegerii şi instalării noului
episcop 34 şi 12 articole, ulterioare, prin care tribuniştii arădeni sar în
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apărarea lui I. Goldiş faţă de atacurile venite dispre Sibiu, Timişoara sau din
partea presei maghiare 35.
Rămânând tot în sfera preocupărilor confesionale ale tribuniştilor
arădeni, trebuie să evidenţiem şi o caracteristică a lor în acest sens,
caracteristică care ţine de preferinţa lor, uneori chiar radicală, pentru
susţinerea ortodoxiei. Deşi au încercat în numeroase rânduri să evite orice
conflict confesional cu reprezentanţii românilor de rit greco-catolic 36, cu
uniţii, şi să nu translateze deosebirile confesionale pe tărâm politic, acest
lucru nu s-a întâmplat întotdeauna. Au existat disensiuni 37, păreri radicale,
legături exclusiviste, articole calomniatoare, care au afectat uneori calitatea
demersului naţional. V. Mangra şi R. Ciorogariu, deşi controlau copios
„Tribuna” arădeană, erau ierarhi ortodocşi, iar I. Russu-Şirianu, I. Suciu sau
S. Bocu susţineau din toate puterile conduita ortodoxă a „Tribunei”. De
cealaltă parte, greco-catolicii români îi priveau pe arădeni cu suspiciunea
cuvenită, dar aceste aspecte le vom analiza într-un capitol ulterior.
Revenind la campania publicistică şi politică pentru alegerea
episcopului I. Goldiş în fruntea eparhiei arădene, deşi cu un scor extrem de
strâns (30 de voturi pentru I. Goldiş, dintre cele 58 de voturi exprimate),
tribuniştii obţin un prim succes politic, care va consolida şi mai mult poziţia
Aradului în ceea ce priveşte conducerea luptei politice a românilor
transilvăneni.
Tot în contextul alegerii lui Iosif Goldiş în demnitatea de episcop al
Aradului, tribuniştii arădeni repurtează şi un succes de echipă : nepotul
noului episcop este nimeni altul decât Vasile Goldiş, care părăseşte cu
această ocazie Braşovul şi se stabileşte la Arad, în calitate de secretar
consistorial şi, evident, de tribunist get-beget. Prin activitatea politică pe
care o desfăşoară alături de tribunişti, V. Goldiş va contribui decisiv la
impunerea activismului ca strategie politică a românilor ardeleni. 38 În ceea
ce priveşte elaborarea noii strategii politice pe care trebuie să se înscrie, în
viitor, Partidul Naţional Român, V. Goldiş publică în anul 1900 consistentul
articol intitulat „O scrisoare politică” 39. De fapt, o extrem de elaborată
strategie politică pe termen mediu şi lung care, pornind de la textul
35
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bărnuţian şi de la ideea că „deja Adunarea naţională de pe Câmpia
Libertăţii a cerut autonomia naţională a tuturor românilor de sub sceptrul
habsburgic”, combate teza autonomiei transilvănene promovată de către
pasivişti, considerând că nu mai corespunde noilor realităţi politice.
Argumentând necesitatea renunţării la autonomia teritorială a Transilvaniei
în favoarea autonomiei naţionale a tuturor românilor din monarhie, V.
Goldiş netezea asperităţile dintre pasivişti şi activişti şi readucea consensul
în mişcarea naţională. Tot acum, V. Goldiş expune, în clar, necesitatea
adoptării strategiei activismului parlamentar 40, legând-o şi de oportunitatea
reorganizării pe baze democratice a Partidului Naţional Român : „Alegătorii
români din fiecare cerc electoral în preajma alegerilor vor oferi
candidatura la mandatul de deputat dietal bărbatului lor de încredere.
Aceşti bărbaţi de încredere cu drept cuvânt vor reprezenta în periodul de
cinci ani al seesiunii parlamentare partidul naţional, fără deosebire, dacă
au izbutit la alegeri ori ba. Iată deci reprezentanţii legali ai partidului”.
Vasile Goldiş se integrează destul de repede în nucleul tribuniştilor
arădeni, cu atât mai mult, cu cât dispunea de toate calităţile necesare unui
bun ziarist: se exprima cu uşurinţă în limba română (spre deosebire de
Ştefan Cicio Pop, de exemplu, care întâmpina serioase dificultăţi în acest
sens, dar era un orator de calibru în limba maghiară), avea serioase
cunoştinţe istorice, politice, sociologice şi literare, era principial şi foarte rar
făcea rabat de la calitatea articolelor sale. În plus, pe măsură ce V. Goldiş se
implică tot mai mult în activitatea politică de la Arad, constatăm şi o
oarecare diminuare a prezenţei active a lui E. Brote în paginile ziarului
„Tribuna Poporului”, poate şi din cauză că acesta din urmă se retrage şi de
la Bucureşti, pe moşia lui D. A. Sturdza de la Găiceana 41.
Apropierea alegerilor dietale din toamna anului 1901 oferă
tribuniştilor arădeni o nouă oportunitate pentru a milita în favoarea
activismului parlamentar. Tribuna Poporului publică o serie de articole în
favoarea revenirii românilor transilvăneni în organul legislativ al Ungariei 42,
mai ales că slovacii luaseră decizia de a participa activ la aceste alegeri, iar
în final vor chiar reuşi să propulseze patru deputaţi naţionali. I. Raţiu, în
deja consacrata-i tradiţie, convoacă la 5 septembrie 1901 43, la Cluj, o
conferinţă confidenţială, în urma căreia se decide menţinerea pe mai departe
40
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a pasivismului politic. Dintre arădeni sunt invitaţi doar I. Suciu şi P. Truţia,
acesta din urmă dându-şi demisia din comitetul central, nemulţumit de
hotărârea luată. Anul următor, tribuniştii arădeni publică o scrisoare a lui
Ioan Mihu - care iniţial apăruse în Libertatea din Orăştie – în cuprinsul
căreia fruntaşul ardelean solicită, deschis, modificarea punctelor 1 şi 9 din
programul Partidului Naţional Român de la 1881, puncte care făceau
referire la autonomia Transilvaniei şi la negarea pactului dualist. De fapt,
aceleaşi probleme pe care le ridicase şi V. Goldiş cu doi ani în urmă, în
cunoscuta-i „Scrisoare politică”.
La sfârşitul anului 1902 se întâmplă moartea lui Ioan Raţiu,
eveniment primit de către tribuniştii arădeni cu regretul cuvenit, necrologul
marelui om politic fiind alcătuit de către V. Goldiş 44. Dincolo de regrete,
moartea bătrânului lider al Partidului Naţional Român înseamnă pentru
tribunişti şi îndepărtarea unui obstacol important în calea afirmării noului
curent politic de la Arad. Mai ales că, după nici un an, Tribuna sibiană îşi
încetează definitiv apariţia, iar tribuniştii arădeni îşi reiau numele de
odinioară.
Primul cerc electoral care părăseşte programul politic de la 1881 şi
candidează cu un candidat naţional la alegerile parţiale din 1903 este Dobra,
unde Aurel Vlad reuşeşte să-şi adjudece mandatul de deputat dietal la 6
iunie 1903. Avocatul din Orăştie 45 este susţinut puternic şi de către
tribuniştii arădeni, prim-redactorul I. Russu-Şirianu participând direct pe
toată durata campaniei electorale 46. După succesul de la Dobra, tribuniştii
arădeni trag toate învăţămintele care se impun, iar V. Goldiş, pornind de la
concluzia că „zarurile au fost aruncate; am intrat în horă” 47, sesizează
necesitatea instruirii electoratului românesc din zonele rurale. Candidaţii şi
factorii responsabili din fruntea Partidului Naţional Român trebuie„ să
umble din sat în sat, din casă în casă, să instruiască, să îmbărbăteze, să
lumineze, să însufleţească pe bietul român, care în cea mai mare parte nici
până astăzi nu ştie ce face el când îşi dă votul pentru vreun candidat la
deputăţie”. Mai mult, remarcăm şi încercarea lui V. Goldiş de a impulsiona
viaţa politică din comitatul Făgăraşului, prin scrisoarea către avocatul Ioan
Şenchea din iulie 1903, recomandându-le românilor de acolo să se inspire
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din organizarea politică a arădenilor, să înfiinţeze un club naţional şi să facă
propuneri pentru viitoarele alegeri parlamentare 48.
Pe tot parcursul anului 1904, tribuniştii arădeni se implică, masiv, în
alegerile parţiale din cercurile Nădlac şi Pecica. Mai ales la Nădlac,
constatăm o admirabilă colaborare între români, sârbi şi slovaci, cele trei
naţionalităţi desemnând şi susţinând un singur candidat, comun, în persoana
arădeanului Ioan Suciu. Încheiată pe 3 martie 1904, campania electorală a
lui I. Suciu s-a bucurat inclusiv de prezenţa publicistului slovac Milan
Hodza 49. Este vorba despre prima înfăţişare a unei colaborări electorale între
cele trei popoare, care participaseră împreună la Congresul Naţionalităţilor
de la Budapesta, din 1895, colaborare care avea toate şansele să se încheie şi
cu un succes electoral, dacă nu se întâmpla refuzul acceptării candidaturii lui
I. Suciu de către autorităţile maghiare, pentru o întârziere de… trei minute.
Ca urmare, românii, sârbii şi slovacii se vor abţine de la vot 50.
Deşi tribuniştii arădeni, împreună cu hunedorenii, încercaseră pe tot
parcursul anilor 1903 şi 1904 să provoace convocarea unei conferinţe
naţionale a Partidului Naţional Român, acest lucru nu se întâmplă decât spre
sfârşitul anului 1904, când, pe 29 decembrie, Gheorghe Pop de Băseşti şi
Vasile Lucaciu convoacă la Sibiu, pentru data de 10 ianuarie 1905,
conferinţa electorală a partidului. Participă 97 de delegaţi din 18 comitate,
iar propunerea arădeanului I. Suciu privind abandonarea pasivismului este
împărtăşită şi votată de 79 de delegaţi, 12 rămânând încă fideli
pasivismului 51.
După opt ani de luptă neîntreruptă, activitatea tribuniştilor arădeni a
este încununată de succes, iar neoactivismul parlamentar şi politic a învins
pe toată linia. Tribuna arădeană devenise cel mai important şi mai bine
alcătuit ziar românesc din Transilvania, având un tiraj record pentru acele
vremuri „de peste 6.000 de abonaţi la Tribuna cotidiană şi 12.000 la cea de
duminici 52. Existau corespondenţi de presă în marile capitale europene, la
Paris, Berlin, Viena, Budapesta, Roma, Bucureşti, precum şi un serviciu
telefonic de permanenţă 53. În paginile Tribunei, dar şi pe statele sale de
plată, figurează un număr impresionant de colaboratori externi, oameni
48

Gheorghe Şora, Vasile Goldiş, Corespondenţă (1888-1934), vol. I, Editura Dacia, ClujNapoca, 1922, pp. 280-281.
49
Tribuna Poporului, nr. 38, 21 februarie/5 martie 1904, p. 7.
50
Ibidem, nr.40, 24 februarie/8 martie 1904, p. 2.
51
Lucian Petraş, op. cit., pp. 47-52.
52
A. N. Arad, fond Roman Ciorogariu, dosar 20, pp. 212-213 „Situaţia contabilă Tribuna
1903-1912”.
53
Sever Bocu, Drumuri şi răscruci. Memorii, vol I, Timişoara, 1939.

81

politici şi literaţi din toate provinciile locuite de români, precum Octavian
Goga, Ilarie Chendi, I. Agârbiceanu, I. U. Soricu, J. Bernhant, A. Ciura, I.
Lupaş, Onisifor Ghibu, V. C. Osvadă, G. Todincă, D. Anghel, Şt. O. Iosif,
Emil Gârleanu, M. Sadoveanu, A.D. Xenopol, N. Iorga, V. Pârvan şi mulţi
alţii 54. Remarcăm şi faptul că, mai ales în perioada anilor 1903-1905,
decizia politică la nivelul Partidului Naţional Român se afla în exclusivitate
la Arad, în jurul ziarului Tribuna. Până în anul 1906 este şi extrem de greu
să se facă o separaţie clară între tribunişti, priviţi ca şi gazetari, sau tribunişti
- priviţi ca şi lideri politici. Ariille de cuprindere ale celor două noţiuni
coincideau în prea mare măsură, diferenţierea având să se producă doar mai
târziu, când deputaţii dietali şi oamenii din jurul acestora vor prelua statutul
de lideri politici, în virtutea dreptului de reprezentare electorală. Până
atunci, tribuniştii arădeni înţeleg să gestioneze cât se poate de clar
problemele de organizare politică a românilor transilvăneni şi de pregătire a
alegerilor dietale din anul 1905. Conştienţi de faptul că un posibil eşec
electoral ar conduce, implicit, la pierderea supremaţiei politice şi la
revigorarea sibienilor şi bănăţenilor, care încă priveau cu scepticism noua
strategie a activismului parlamentar, tribuniştii arădeni declanşează o amplă
campanie mediatică, dar şi organizatorică, de instruire a corpului electoral.
Se adresează în primul rând preoţilor şi învăţătorilor din mediul rural, de
fapt, baza lor electorală şi mediatică: „ Aşteptăm aşadar cu toată hotărârea,
ca în zilele acestea de grea luptă pentru poporul românesc, preoţii şi
învăţătorii să fie în fruntea poporului pentru candidaţii naţionali” 55.
Candidaţii naţionali sunt încurajaţi şi ajutaţi să se deplaseze în fiecare
localitate din cercul electoral, însoţiţi de personalităţi de sprijin cât mai
cunoscute. Într-o scrisoare către viitoarea sa soţie, din 10 ianuarie 1905,
candidatul din cercul Boroş-Ineu, I. Suciu, mărturiseşte că „de când am
plecat de la Sibiu, tot pe picioare. De fel nu iau în glumă candidatura” 56.
Candidaţii şi alegătorii sunt avertizaţi în ceea ce priveşte pericolul
cumpărării voturilor de către corteşii şi candidaţii maghiari – lucru uzual în
acele timpuri – iar tribuniştii publică şi numeroase articole de instruire
concretă a corpului electoral, gen „Cum putem învinge la alegerile de
deputaţi ?” 57. Drept urmare, la alegerile dietale din 1905, opt candidaţi
naţionali propuşi din partea Partidului Naţional Român reuşesc să-şi
adjudece mandatul de deputat, dintre care trei din grupul tribuniştilor
arădeni : I. Russu-Şirianu, I. Suciu şi Şt. Cicio-Pop. Ceilalţi cinci erau
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Vasile Demian, din Baia de Criş, Teodor Mihali, din Ileanda Mare, Aurel
Vlad, din Orăştie, Nicolae Comşa, din Cristian şi Aurel Novac, din Sasca
Montană 58.
Antecedentele crizei politice din 1910-1911. Relaţiile tribuniştilor
arădeni cu deputaţii dietali în perioada 1906-1910. Participarea
deputaţilor naţionali în parlamentul budapestan, după o întrerupere de
câteva decenii, avea să producă o impresie bună în rândul electoratului
român din Transilvania. Ziarul Tribuna publică, pe rând, biografiile noilor
deputaţi naţionali 59 şi menţine un contact permanent cu aceştia, pentru a
publica, cu maximă operativitate, intervenţiile lor. Nici nu era o sarcină prea
dificilă, cu atât mai mult, cu cât prim-redactorul tribuniştilor, I. RussuŞirianu era, la rându-i, deputat. Astfel, cititorilor Tribunei le este prezentată,
în detaliu, admirabila prestaţie oratorică a deputatului Ştefan Cicio Pop,
care-i impresionase până şi pe parlamentarii maghiari: „Acesta e meritul
deputatului nostru. Impunător la statură, orator bun – doar departe
svoniseră foile maghiare locale că-i dă mult de lucru fişpanului pela
congregaţie – deplin stăpân peste tainele retoricei într’o ungurească
admirabilă şi-a ţinut dl Pop prima lecţie în camera budapestană” 60.
Noul parlament va avea o existenţă destul de scurtă, deoarece, forţele
politice maghiare forţează nota discursului politic şi vor să extindă
drepturile Ungariei în contextul monarhiei, solicitând o bancă naţională şi
introducerea limbii maghiare ca limbă de comandă în armată. Pus în faţa
acestei situaţii, împăratul ameninţă clasa politică maghiară cu perspectiva
introducerii votului universal – lucru care ar fi eliminat lejera majoritate
maghiară din parlament în favoarea naţionalităţilor – astfel că se decide
convvocarea unor noi alegeri dietale, pentru lunile aprilie şi mai, ale anului
1906. 61 Legat de campania electorală din anul 1906, remarcăm organizarea
de excepţie de care dau dovadă tribuniştii arădeni, beneficiind, desigur şi de
experienţa acumulată în anul anterior. Acum se utilizează discursuri politice
specifice, pentru diverse categorii de grupuri-ţintă – studenţi 62, mame63,
tineri etc. – cercurile electorale sunt străbătute din sat în sat de către
candidaţi, iar electoratul românesc este încurajat să susţină, cu toate forţele,
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candidaţii naţionali. Mai mult, numele alegătorilor români, care sunt
dovediţi că au votat cu candidaţii unguri, sunt publicate efectiv în ziarul
Tribuna, spre a fi oferite oprobriului public 64. Ca urmare a mai bunei
organizări electorale, rezultatele nu se lasă aşteptate, iar la alegerile din
1906 reuşesc să pătrundă în parlament un număr de 14 deputaţi naţionali,
dintre care 4 de la Arad 65.
Legat de acest succes electoral, de după însuşirea strategiei
activismului parlamentar de către Partidul Naţional Român, se cuvine să
facem câteva precizări. În primul rând, pe toată durata crizei de la vârful
partidului românilor ardeleni şi până la momentul alegerilor din anul 1906,
toate deciziile politice majore se luau la Arad, cu precădere în cercul
tribuniştilor de aici. După alegerile din aprilie-mai 1906, sesizăm două
mutaţii profunde în ceea ce priveşte poziţia tribuniştilor arădeni ca unic
centru de putere în Partidul Naţional Român. Prima mutaţie, ţine de faptul
că, de acum, la Budapesta existau 15 deputaţi naţionali – dacă avem în
vedere şi venirea părintelui Lucaciu, după parţialele din 1907 – aleşi de
către românii transilvăneni tocmai pentru a le reprezenta interesele politice.
Altfel spus, un nivel de reprezentare imbatabil, care făcea ca simpla reunire
a celor cincisprezece deputaţi să fie o condiţie suficientă pentru adoptarea
unei hotărâri politice. De fapt, V.Goldiş se exprimase încă de la 1900 pentru
reorganizarea partidului pe astfel de baze democratice, sens în care decizia
politică la vârful Partidului Naţional Român trebuia să le revină, exclusiv,
candidaţilor şi, mai ales, deputaţilor naţionali. Prin urmare, tribuniştii
arădeni se vedeau reduşi doar la rolul de gazetari, cu atât mai mult, cu cât
prim-redactorul Tribunei, I. Russu-Şirianu, căzuse la balotaj şi nu mai
fusese ales ca deputat în cercul Chişineului-Criş. După acest eşec electoral,
pe care I. Russu-Şirianu îl pune şi în sarcina faptului că n-a fost ajutat
îndeajuns de către fruntaşii Partidului Naţional Român 66, tribuniştii arădeni
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încep să adopte un ton mult mai critic faţă de activitatea deputaţilor
naţionali, decât o făcuseră în legislatura trecută. Nu în ultimul rând, trebuie
să remarcăm şi faptul că, în rândurile deputaţilor naţionali trimişi în
parlamentul de la Budapesta, intraseră şi personalităţi de anvengură – Iuliu
Maniu, Alexandru Vaida-Voevod, V. Lucaciu etc.– care oricând se puteau
compara, din punct de vedere al discursului politic şi nu numai, cu
tribuniştii arădeni, aceştia din urmă văzându-se tot mai reduşi din punct de
vedere numeric şi calitativ, prin plecarea lui V. Goldiş în parlament, a lui V.
Mangra la Oradea sau prin tot mai puţina implicare a bucureştenilor E.
Brote şi I. Slavici. Una peste alta, putem concluziona că, treptat, după 1906,
decizia politică se mută înspre cercul deputaţilor naţionali, în detrimentul
grupului de la Tribuna. Desigur, această traslatare a puterii politice nu se
face fără convulsii, coexistenţa celor două centre născând dispute, uneori
deosebit de aprinse.
La începutul anului 1906, nemulţumit de faptul că în anumite cercuri
electorale româneşti n-au fost propuşi candidaţi naţionali, iar alegătorii
români au votat pentru partidele ungureşti, I. Russu-Şirianu critică în mod
deschis şi chiar pe prima pagină prestaţia lui Vasile Lucaciu şi a celorlalţi
fruntaşi din jurul acestuia de la Sătmar: „Ni-am aşteptat ca şi la Baia-Mare
să se dee o asemenea luptă. În ţara lui Lucaciu mai ales, trebue să ne dee
dovadă despre virtuţile naţionale propagate de atâta vreme şi cu atâtea
jertfe… Alegerea recentă dela Baia-Mare a fost un prilej care s-a pierdut. E
de regreta.” 67. În primăvara aceluiaşi an, fruntaşul tribunist arădean îi
îndeamnă pe prelaţii şi deputaţii români la luptă împotriva proiectului de
lege a lui Apponyi, propunându-le chiar să meargă la împărat 68. Îndemnurile
lui Ioan Russu-Şirianu sunt chiar imperative: „Deputaţii în dietă iar
episcopatul în faţa Tronului, s’o spună asta” 69. Deosebit de interesant,
pentru lămurirea demersului nostru, este şi interviul acordat de către Vasile
Goldiş ziarului „Tribuna” în aprilie 1907. De fapt, tribunistul care semnează
„S.C.D.”, consemnează la începutul interviului adevărata motivaţie a acestei
acţiuni gazetăreşti: „Cu gândul de-a risipi puţin negura depărtării, am
hotărât să iau câteva interviwuri, dela cei ce sunt mai competenţi în asta” 70
(adevărul despre lupta parlamentară n.a.). Acţiunea tribuniştilor arădeni, de
a lua pulsul parlamentarilor români aflaţi în „negura depărtării”, la
Budapesta, trebuie pusă în legătură cu eforturile acestora de a ţine sub
control activitatea acestora, chiar şi verificându-le prezenţa în Cameră:
67
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„...Niciodată n-am putut fi 20 de inşi prezenţi. Şi nime nu poate fi învinuit
pentru absenţa lui. Fă socoteala: unul bolnav, 3 închişi, Vaida expulzat
despotic. Chiar şi ceilalţi, nu le poţi pretinde să stea în prezenţă aici. Care-i
medic, are pacienţi acasă, care-i advocat un proces urgent, şi dacă popa nu
mai dă prin biserică, ce-o să’şi închipue credincioşii ?”. De fapt, tribuniştii
arădeni începuseră lupta organizată pentru impunerea Aradului ca reşedinţă
oficială a conducerii Partidului Naţional Român încă din primele zile ale
anului 1907, Ioan Russu-Şirianu publicând un articol de fond intitulat,
sugestiv, „Însemnătatea Aradului”, în care încheia: „Cine ţine deci să fie
apărat românismul acolo unde mai violent este asediat, va sprigini şi se va
grupa tot cu mai multă căldură în jurul Tribunei” 71. Nu în ultimul rând,
tribuniştii arădeni sesizau şi pericolul pierderii exclusivităţii în ceea ce
priveşte informarea alegătorilor despre activitatea deputaţilor dietali,
deoarece, aceştia din urmă luaseră decizia de a înfiinţa un ziar cotidian la
Budapesta, care să fie o adevărată tribună parlamentară şi, implicit, să scape
de sub controlul opresiv al tribuniştilor. Ziarul, care se va intitula Lupta,
apare de la 1 ianuarie 1907 şi va fi folosit copios de către deputaţi, nu numai
în sensul publicării interpelărilor sau cuvântărilor acestora, dar şi în
publicarea unor articole de analiză politică sau chiar a unor „drepturi la
replică” refuzate de Tribuna arădeană 72.
Într-un articol de fond, intitulat „Responsabilii”, tribuniştii
analizează „la sânge” cauzele eşecului electoral de la alegerile comitatense
din toamna anului 1907, concluziile trase fiind extrem de critice pentru
deputaţi: „Chemăm la grea răspundere pe toţi aceşti fraţi, cari au păcătuit,
ori cari nu şi-au făcut datoria...” 73. Dacă până atunci, în comitatul Aradului
se aleseseră 40 de deputaţi români în congregaţia comitatensă, după
alegerile din 24 octombrie mai rămăseseră doar 29: „Cînd cazi cu glorie, nu
te doare ca şi când cazi cu ruşine; ziua de alegeri a fost pentru neamul
nostru „Sedan-ul” românesc…. Dacă fruntaşii s’ar fi îngrijit să îşi aleagă
biroul în jurul prezidiului, n’am avea pe cine învinui cu mistificări….Ce-am
pierdut acum să recâştigăm în viitor cu glorie şi ne vom împăca” 74. Tonul
deosebit de dur al articolului scoate în evidenţă şi un adevăr stânjenitor
pentru fruntaşii Partidului Naţional Român: „Ne lipseşte aproape cu
desăvârşire organizaţia şi disciplina de partid politic” 75. Peste doar câteva
zile, într-un articol de fond, tribuniştii concluzionează că, ,, Ei bine: lipsa
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asta de organizare temeinică, serioasă pe toată linia – iată principala cauză
a căderii candidaţilor români. Noi am tot accentuat necesitatea organizării,
a strângerii rândurilor, vedem însă cu regret, că în clubul parlamentar sunt
tot la – discuţii principiale. Nu ştim nici măcar dacă clubul el însuşi are
organizare cu funcţionare permanentă, nu vedem că s’ar căuta legătura
măcar cu ziarele partidului…” 76. Nu lipseşte nici atacul la persoană, cel
vizat fiind tocmai deputatul Vasile Goldiş: „…Pe valea Murăşului, unde V.
Goldiş se alesese aproape unanim (ca deputat dietal n.a.), n’a izbutit un
singur candidat naţional”. Aluzia la lipsa de implicare a deputaţilor –
consideraţi pe drept cuvânt lideri de opinie şi conducători naţionali în
cercurile lor electorale – este cât se poate de clară şi, cu siguranţă, a stârnit
multe discuţii la clubul parlamentarilor naţionali din Budapesta. Mai mult,
autorul articolului face trimitere directă la responsabilitatea deputaţilor
dietali în teritoriu, precizând că „Iată de ce ne place a crede, că
avertismentul dat de alegerile comitatense va fi înţeles întâi de toate de
domnii deputaţi. Pe drept ori pe nedrept, fapt e însă, că întreaga românime
dela ei aşteaptă ducerea nainte a cauzei naţionale, ei sunt forul chemat să
facă organizarea partidului naţional, ei au luat această misiune frumoasă şi
grea sarcină” 77.
Tonul critic la adresa deputaţilor este reluat, câteva zile mai târziu,
când se ia în discuţie tocmai prestaţia parlamentarilor faţă de proiectele de
legi grupate în cunoscutul „compromis Wekerle” 78. Într-un articol de
interior, intitulat „Situaţia politică” – primit de la Budapesta printr-o
corerspondenţă telegrafică – găsim şi un comentariu, distinct, cu litere
aldine, referitor la strategia pe care ar trebui să o adopte deputaţii naţionali
faţă de această situaţie: „Dupăcum suntem informaţi deputaţii naţionali au
fost chemaţi telegrafic la Budapesta, pentru a lua hotărâre asupra atitudinii
lor, care în vremea din urmă nu era nici una. Sperăm deci, că se va pune
capăt nedumeririi ai cărei ecou dinadins nu am vroit să ne facem, spre a nu
crea alte şi mai mari. A trebuit însă să privim cu multă mâhnire cum până şi
încurcă lumea de Babeş căuta să tălmăcească în favoarea aberaţiilor sale
lipsa totală de orientare în care se află domnii deputaţi. Clubul deputaţilor
va trebui să între întreg, şi cu tot aparatul său în luptă contra proiectului
unic. Pentru care rost ? Pentru cel mai mare pe care-l are un partid de
opoziţie : să răstoarne guvernul. Fie deci într’o colaborare cu croaţii, fie
paralel cu dânşii, aşteptăm cea mai bărbătească luptă acum din partea
76
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deputaţilor noştri contra celui mai datestabil govern din câte am avut” 79.
De altfel, sfârşitul anului 1907 şi începutul celui următor aveau să marcheze
începutul unor ample dezbateri cu privire la reorganizarea Partidului
Naţional Român. Eşecul înregistrat la alegerile locale a fost pus în primul
rând în sarcina lipsei de organizare a partidului, cu trimitere directă înspre
principalii săi reprezentanţi, deputaţii dietali. Era o problemă de
management politic catastrofal, speculată în primul rând de către tribunişti,
care constatau în paginile ziarului că, în timp ce exista cel mai mare număr
de deputaţi dietali de la reluarea activităţii politice – rezultat în urma
alegerilor din 1906 – după doar un an de zile se înregistra şi cel mai mic
număr de aleşi locali în adunarea comitatensă arădeană. Altfel spus, lipsa de
eficienţă politică trebuia înlăturată prin reorganizarea partidului. Tonul îl dă
deputatul Ioan Suciu, care în decembrie 1907 îşi dă efectiv demisia din
Clubul parlamentar, invocând ineficienţa acestei structuri şi, mai ales, lipsa
de organizare a Partidului Naţional Român 80. De fapt, deputatul Ioan Suciu,
declarase încă din toamna anului trecut – când prezentase darea de seamă
privitoare la activitatea sa dietală în faţa alegătorilor din Ineu – că se va
strădui din toate puterile să reorganizeze Partidul Naţional Român. Aşa se
face că, la începutul anului 1908, printr-o corespondenţă telefonică de la
Budapesta, pe care o publică în ziar, tribuniştii îi ţin pe cititori la curent cu
demisia deputatului Ioan Suciu şi cu toate dezbaterile din clubul parlamentar
al naţionalităţilor 81: „Fapt cert este, că dr. Suciu şi-a dat demisia din club în
urma nemulţumirilor pentru lipsa de organizare, lipsa de unitate de vederi
şi de disciplină şi nici nu e dispus să mai stea în club şi să ia răspunderea
pentru situaţie decât dacă se rezolvă favorabil propunerea sa de azi,
înaintată clubului”. Lovitura de forţă a lui Ioan Suciu este încurajată şi
susţinută de către tribuniştii arădeni, cu atât mai mult cu cât, zece zile mai
târziu, la 20 ianuarie 1908, se adoptă integral măsurile de reorganizare a
partidului, iar Aradul este declarat drept reşedinţă oficială a P N R, având
cancelaria tocmai în casa deputatului Ioan Suciu. Măsurile luate la
Budapesta stabileau responsabilităţi concrete în activitatea Clubului
parlamentar şi în munca de partid, în vederea permanentizării activităţii de
conducere a partidului atât în parlament, cât mai ales în afara acestuia.
Deputaţii aveau obligaţia să lupte prin toate mijloacele legale pentru
susţinerea votului universal, să colaboreze la organizarea cercurilor
electorale, să sprijine presa românească, să menţină legătura permanentă cu
79

Tribuna, an XI, nr. 249 din 24 iembrie 1907, p. 3.
A. N. Arad, fond Dr. Ioan Suciu, 219/979488.
81
Tribuna, an XI, 11 ianuarie n. 1908, p. 6.
80

88

populaţia prin organizarea de adunări populare etc. Se instituia şi taxa de
membru (cotizaţia), iar deputaţii arădeni se impun definitiv în fruntea
Partidului Naţional Român. Gheorghe Pop de Băseşti îl înlocuieşte pe
Teodor Mihali în fruntea partidului, cu toate că acesta din urmă rămâne
vicepreşedinte, alături de Coriolan Brediceanu şi Nicolae Oncu, Ioan Suciu
este ales secretar, alături de Alexandru Vaida Voevod, Vasile Goldiş, casier,
iar Ştefan Cicio Pop, controlor 82. Legat de impunerea oficială a Aradului în
fruntea luptei naţionale, remarcăm şi strategia deosebită a tribuniştilor în
realizarea acestui obiectiv. Dacă ştirile şi notele telefonice „dela Club”,
inclusiv demisia deputatului Ioan Suciu erau strecurate în paginile de
interior – inclusiv în pagina 6 – şi fără comentarii pe marginea lor, imediat
după atingerea obiectivului propus, un articol de fond de pe prima pagină se
intitula „Aradul, centru al organizării partidului naţional” 83. Argumentele
autorului articolului (Roman Ciorogariu sau Ioan Russu-Şirianu, după stil)
caută să nu atingă sensibilitatea celorlalte oraşe (Sibiu, Braşov, Oradea,
Timişoara, Deva, Orăştie, Lugoj, Blaj etc.), dar încheie cât se poate de ferm:
„Ci dacă ne bucurăm de hotărârea comitetului naţional şi a clubului
parlamentar, este tocmai pentrucă prin gravitarea la Arad şi legăturile ce
Aradul în ordine logică va trebui să le încheie astfel cu toate celelalte
centre, se vor dumeri mulţi, se vor lămuri multe şi solidaritatea ce se va
cimenta în felul acesta va fi cea mai preţioasă garanţie a funcţionării
partidului ! ”.
Pentru deputaţi, mutarea centrului de la Budapesta la Arad prezenta
însă şi un inconvenient. Aici, erau permanent sub privirile tribuniştilor,
activitatea lor fiind monitorizată cu maximă scrupulozitate. În cursul anului
1907, între prim-redactorul tribuniştilor, I. Russu-Şirianu şi deputatul Ştefan
Cicio Pop apare o stare conflictuală majoră, care va conduce, în final, la
îndepărtarea din redacţie a vechiului tribunist Russu-Şirianu, deputatul
Ştefan Cicio Pop ameninţând că, în caz contrar, va provoca o ruptură în
partid 84. Cu siguranţă că unele divergenţe apăruseră între cei doi de mai
multă vreme, dar în toamna anului 1907, după un mare necaz ce se
întâmplase la Lipova – unde protopopul împuşcase, din greşeală, soţia unui
preot – deputatul şi avocatul Şefan Cicio Pop acceptă să apere cauza părţii
vătămate. Tribuniştii, care preferau o muşamalizare a cazului, mai ales că
presa maghiară vuia pe marginea acestui subiect inedit, au înţeles intervenţia
greco-catolicului Ştefan Cicio Pop ca pe un amestec direct în treburile
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bisericii ortodoxe, motiv pentru care publică un articol extrem de agresiv la
adresa deputatului arădean: “Domnul Pop să se modereze şi să tacă deci,
până îi e bine, căci un al doilea amestec al său, în rîndurile duşmanilor
bisericii şi neamului nostrum – să nu crează că am uitat pe cel dintâi – nu iar mai aduce drept răsplată mandate de deputat. Atâta deocamdată pentru
d-sa” 85. Duritatea fără precedent a articolului în cauză, scris, probabil, de
către I. Russu-Şirianu, determină un drept la replică din partea deputatului
Ştefan Cicio Pop, dar tribuniştii îi refuză această măsură reparatorie. În
consecinţă, deputatul arădean îşi publică dreptul la replică în ziarul Lupta:
“…Nu are oare biserica ortodoxă destui duşmani, ci trebuie ca Tribuna cu
rea credinţă să inventeze noi duşmani chiar în rândurile deputaţilor
naţionali ?” 86. Iar privitor la faptul că ar putea să nu mai beneficieze de un
nou mandat de parlamentar, Ştefan Cicio Pop precizează, în acelaşi drept la
replică: “Din graţia Tribunei absolute nimic nu doresc să am”. Iată o
precizare deosebit de importantă, care ne facem să înţelegem mai bine cum
funcţiona sistemul desemnării candidaţilor naţionali pe listele cercuale din
acea vreme. Cu alte cuvinte, deducem că la alegerile din anii 1905 şi 1906,
tribuniştii arădeni avuseseră un rol determinant în ceea ce priveşte
desemnarea candidaţilor naţionali, altfel I. Russu-Şirianu n-ar fi avut nici un
motiv să-l ameninţe pe Ştefan Cicio Pop cu posibilitatea excluderii de pe
viitoarele liste de candidaţi. Lămurirea deplină o găsim la I. Slavici, care în
“Sbuciumări politice la românii din Ungaria” ne redă, cu lux de amănunte,
păţania cu listele de candidaţi de la alegerile din 1910, când “...lista de
candidaţi, pe care o stabilize Comitetul, se modifica în fiecare zi… Pentru
deplină siguranţă, bătrânul şef al partidului l’a şnuruit şi l’a pecetluit, iar
Părintele Dr. V. Lucaciu nu ni l’a trimis, ci l’a dus la Budapesta, ca să-l
publice în Lupta şi să-l trimită şi celorlalte ziare. Nu ajunsesem însă să
facem corecturile când am primit depeşă, prin care eram vestiţi, că li s’a
trimis ziarelor alt text, pe care-l vom primi şi noi” 87.
Tot în zona antecedentelor crizei politice din 1910-1911, de la vârful
Partidului Naţional Român, putem localiza şi grandioasele manifestări de la
Arad, prilejuite de inaugurarea Palatului Tribuna, în toamna anului 1909 88.
Dorind să se afirme tot mai pregnant în viaţa politică a românilor
transilvăneni, ca un veritabil centru de putere, tribuniştii arădeni încep – cu
precădere din anul 1907 – să-şi consolideze afacerea ziaristică. Vorbim de
creşterea numărului de abonamente, de atragerea de publicitate comercială,
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de sporire a numărului de colabori de marcă din toate zonele locuite de
români, de achiziţionarea unei tipografii moderne şi de construcţia unui
sediu redacţional impunător. Toate aceste se realizează în următorii doi ani,
astfel că în toamna anului 1909, în imediata vecinătate a Episcopiei arădene,
reuşesc să ridice un sediu redacţional modern, dotat cu o tipografie
performantă, cu birouri pentru redactori şi cu toate celelalte accesorii.
Clădirea, proiectată de către cunoscutul arhitect Emil Tabacovici pe două
nivele, rămâne în conştiinţa contemporanilor sub numele de “palat”, iar la
inaugurarea ei se organizează una dintre cele mai mari manifestări româneşti
din Transilvania, de după Memorand. Succes deplin pentru tribuniştii
arădeni, care reuşiseră, prin forţe proprii, să se ridice la un astfel de nivel
material 89. Dar, succesul tribuniştilor nu este pe placul deputaţilor dietali,
iar invidiile faţă de vizibilitatea politică a tribuniştilor nu întârzie să apară 90.
Externalizarea disputelor din interiorul Partidului Naţional
Român şi frământările politice din anii 1910-1911. Ceea ce declanşează,
de fapt, criza din 1910 din interiorul Partidului Naţional Român, ţine de
eşecul candidaţilor români la alegerile parlamentare din acel an 91. Dintre cei
33 de candidaţi propuşi, în tot atâtea cercuri electorale, reuşesc doar cinci :
Vasile Demian, Teodor Mihali, Ştefan Cicio Pop, Alexandru Vaida-Voevod
şi Nicolae Şerban, primii trei adjudecându-şi maandatul în condiţiile
absenţei contracandidaţilor 92. Insuccesul electoral dezlănţuie o adevărată
goană după „vinovaţi”, iar tribuniştii arădeni văd în această împrejurare o
oportunitate deosebită pentru a-şi întări capitalul de încredere. „Vinovaţii”
sunt repede depistaţi printre foştii deputaţi dietali, care nu şi-ar fi făcut
treaba în circumscripţiile electorale, dar şi la nivelul Comitetului (electoral
al P N R), care ar fi bulversat listele electorale şi ar fi impus candidaţi total
nepotriviţi pentru anumite cercuri electorale 93. La momentul 1910,
tribuniştii arădeni erau mai bine pregătiţi ca oricând să declanşeze o
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ofensivă mediatică decisivă împotriva grupării actualilor şi foştilor
parlamentari naţionali, cu atât mai mult, cu cât îşi întăriseră echipa
redacţională cu „oţeliţii” Octavian Goga, Ilarie Chendi, Octavian Tăslăuan,
Silviu Dragomir, Onisifor Ghibu, Ioan Lupaş, Ion Agârbiceanu, Sextil
Puşcariu etc. De cealaltă parte, Comitetul – confuz şi bulversat din cauza
insuccesului electoral – nu se găseşte în poziţia de a recţiona la atacurile tot
mai dure ale tribuniştilor: „Se ştie că în contra acestui comitet s-au ridicat
acuze grave din toate colţurile ţării. El este învinovăţit că a făcut greşeli în
conducerea alegerilor şi a contribuit astfel la înfrângerea neaşteptată şi
dureroasă a partidului…Faţă cu acuzele ridicate în public comitetul va
trebui să se justifice; el în nici un caz nu le poate ignora, dacă e vorba de
autoritatea sa, care şi aşa nu era mare nici până acum, să nu fie cu totul
pierdută” 94. La 9/22 noiembrie 1910 au loc alegeri pentru adunarea
comitatului Arad, în urma cărora partidul pierde o bună parte din locurile
deţinute până atunci în congregaţie 95. Tonul criticilor tribuniste creşte în
intensitate, astfel că, de această dată, Ştefan Cicio Pop convoacă la hotelul
„Vas” din Arad o conferinţă a clubului comitatens – la care tribuniştii nu au
fost invitaţi – adoptându-se o rezoluţie prin care se solicită comitetului
central electoral al Partidului Naţional Român să decidă dacă ziarul Tribuna
mai poate să fie considerat ca fiind un organ oficial al partidului 96.
Răspunsul fruntaşilor PNR nu se lasă mult aşteptat, deoarece, pe 19 şi pe 20
decembrie 1910 forul suprem al partidului se reuneşte tocmai la Budapesta,
departe de ochii tribuniştilor, iar cei 49 de participanţi adoptă o rezoluţie
prin care ziarului Tribuna i se retrăgea calitatea de organ de presă oficial al
Partidului Naţional Român, pe motiv că „ieşise din cadrele disciplinei de
partid şi a devenit vătămător şi ostil intereselor partidului” 97.
Este o lovitură extrem de dură la adresa tribuniştilor arădeni, care se
văd scoşi, peste noapte, în afara structurilor de partid. Deşi mai avuseseră
parte de conflicte deschise cu o parte din conducerea Partidului Naţional
Român – în momentele 1895, 1897 şi până la victoria neoactivismului, din
anul 1905 – tribuniştii se feriseră totdeauna, ca de foc, de a fi izolaţi în afara
„cadrelor de partid”. Iată că acest lucru se petrece tocmai acum, când
fruntaşii partidului păreau mai slăbiţi ca niciodată. Evident, reacţia Tribunei
nu se lasă aşteptată, iar în următoarele zile de la comunicarea „sentenţei”
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aştern pe prima pagină: „Sinedriul politicei naţionale a Românilor din
Ardeal şi Ungaria şi-a spus cuvântul. Dupăce vina, grozava vină a Tribunei
a fost discutată şi condamnată, fără drept de apel, de Ana din Lugoş şi de
Caiafa din Braşov, sinedriul a venit să întărească sentinţa celor doi. Şi
cuvântul lui a fost: Să se răstignească!” 98. Având împotrivă întreg comitetul
partidului, tribuniştii se văd încolţiţi şi de către ziarele rămase „oficioase”,
ca Telegraful Român, Drapelul 99, Gazeta… etc. Puşi în faţa acestei avalanşe
de atacuri, tribuniştii vor încerca o „evadare prin tangentă” – cum îi va
acuza Alexandru Vaida-Voevod 100 - şi vor deplasa disputa în zona clasică a
conflictului politic dintre generaţii. Trecuseră prin asta şi „tinerii cehi”, dar
şi sârbii sau maghiarii, astfel că subiectul era nu doar „la modă”, ci de-a
dreptul peren şi pe deplin exploatabil din punct de vedere politic 101. Pornind
de la conştientizarea „tristei realităţi”, conform căreia „simţim nevoia de a
ne vedea fruntaşii biruind, sau căzând cu glorie, nu vegetând în stare
echivocă” 102, tribuniştii ajung la concluzia că actualii conducători sunt
„elemente uzate, oameni cumsecade de îmbătrâniţi în serviciul cauzei
publice, inimi de foc, dar cu braţe slăbite, care înţeleg cu multă nevoinţă
spiritul vremii. Aceştia ar trebui să înţeleagă că rolul lor a fost împlinit cu
demnitate şi că e rândul altora acum, noilor veniţi, al celor cu multă tărie…
să meargă înainte” 103. Această strategie a tribuniştilor va determina şi
definirea lor ca „tineri oţeliţi”, după cum vor şi rămâne în istoriografia
românească 104.
De cealaltă parte, liderii Partidului Naţional Român reacţionează
prin scoaterea unui nou ziar, la Arad, ziar care să devină „oficiosul”
partidului şi prin care fruntaşii să se poată apăra în faţa atacurilor tot mai
numeroase venite dinspre Tribuna. Prin urmare, începând cu 1 ianuarie
1911, la Arad apare ziarul Românul, avându-l în frunte pe fostul tribunist
Vasile Goldiş, iar în colegiul redacţional pe Alexandru Vaida-Voevod,
Aurel Vlad, Iustin Marşieu, Vasile Lucaciu, A. C. Popovici, Iuliu Maniu
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etc. 105. Deşi, iniţial, se doreşte păstrarea unui ton protocolar, oficial, în
paginile ziarului Românul, treptat, ziarul se implică plenar în disputa cu
Tribuna, ambele tabere combatante recurgând la tot arsenalul politic şi
gazetăresc disponibil: acuze de trădare, de corupţie, de şantaj, de
incapacitate ziaristică etc. De fapt, aprigul Alexandru Vaida-Voevod
destăinuia încă de la început scopul noului ziar: „o armă de legitimă
apărare a disciplinei organizaţiei şi a însăşi existenţei partidului” 106.
Coexistenţa celor două ziare la Arad va determina şi externalizarea
conflictului din interiorul Partidului Naţional Român, principalii agenţi de
propagare fiind scriitorii şi oamenii politici de la Bucureşti sau din alte
provincii locuite de români, care vor gravita, din ce în ce mai mult, în jurul
uneia sau alteia dintre cele două grupări aflate în dispută. Grupul Tribunei
era centrat în jurul fondatorilor ziarului, Nicolae Oncu şi Roman Ciorogariu,
alături de Sever Bocu, Ioan Montani, Iosif Şcheopul, Gheorghe Stoica,
Eugen Goga, Radu Găvruş şi Iuliu Giurgiu. Ei se bucurau de sprijinul lui
Octavian Goga şi Ilarie Chendi – doi scriitori de mare talent, dar şi deosebit
de incisivi din punct de vedere jurnalistic – care se bucurau de susţinerea lui
Ion Agârbiceanu, Octavian Tăslăuan, Ion Lupaş, Alexandru Ciura,
Alexandru Stamadiad, Constantin Bucşan, Gheorghe Popp etc. 107. De
cealaltă parte, Românul avea la cârma redacţională pe fostul şi talentatul
tribunist Vasile Goldiş, alături de Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Vlad,
Iustin Marşieu, Teodor Mihali, Vasile Lucaciu, Ştefan Cicio Pop, C. Iancu,
V. Moldovanu, iar de la Bucureşti se bucură de sprijinul lui A. D. Xenopol –
care, iniţial, colaborase cu Tribuna – I. A. Basarabescu, I. L. Caragiale, C.
Stere etc., care se vor dovedi extrem de consistenţi şi în ceea ce priveşte
dialogul polemic 108. Din punct de vedere jurnalistic, având în vedere
calitatea fără precedent a scriitorilor implicaţi, sunt abordate efectiv toate
genurile gazetăreşti, de la comentariu, cercetare de caz sau interviu, până la
pamflet, dezvăluire-şoc sau rechizitoriu jurnalistic. Disputa se înteţeşte mai
ales atuunci când sunt abordate „subiecte grele”, cum este cazul „trădării”
fostului tribunist Vasile Mangra, care a candidat pe listele Partidului Muncii
al lui Tisza şi a trădat, astfel, mişcarea naţională. Fiind unul dintre
întemeietorii tribunismului arădean, acuza de trădare naţională a fost extinsă
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la nivelul întregii grupări de la Tribuna 109. Expresia de „mangrism”,
asimilată trădării de neam, a fost exploatată copios şi dinspre Bucureşti,
reorientarea politică a lui V. Mangra fiind pusă în legătură directă cu
„trădarea” de care fuseseră acuzaţi anterior Eugen Brote şi Ioan Slavici 110,
după plecarea acestora în exilul bucureştean, cu încercările lui D. A. Sturdza
de a realiza o apropiere între românii şi maghiarii din Transilvania 111, în
vederea satisfacerii intereselor politicii externe de către cabinetului liberal
de la Bucureşti. În replică, tribuniştii se apără criticând din plin mişcarea
politică a „călugărului V. Mangra”, Octavian Goga publicând un şir de
articole pe această temă. 112 Disputa pe marginea subiectului „Mangra” se
estompează pe perioada tratativelor de negociere cu guvernul, purtate de
către Ioan Mihu, din însărcinarea liderilor Partidului Naţional Român, după
care – anticipând eşecul acestora – tribuniştii revin în forţă:”Tratativele
astea au totuşi un folos pentru cineva : pentru venerabilii fruntaşi care îşi
pot acoperi nelucrarea şi lâncezirea sub mantia diplomatică şi misterioasă
a tratativelor” 113. Nu vom insista asupra atacurilor la persoană, nerelevante
pentru amploarea subiectului abordat, dar care au făcut deliciul cititorilor
mai ales pe parcursul anului 1911, rezumându-ne a reda doar câteva dintre
expresiile utilizate de ambele tabere: pantelimoni, verzi, bătrâni ramoliţi,
anonimi, sinedriul bipezilor innconştienţi, vanităţi senile, soli ai morţilor,
păsări de pradă, imbecili etc. 114. O altă strategie gazetărească, utilizată din
plin de către combatanţi, a reprezentat-o broşurile polemice. Tonul îl dă
Alexandru Vaida-Voevod, cu broşura „Mangra, Tisza şi Tribuna. Un
mănunchiu de dovezi adunate din Tribuna”, căreia îi răspunde, cu maximă
promptitudine, Roman Ciorogariu, prin broşura „Spre prăpastie” 115.
Evident, nu sunt evitate nici disensiunile interconfesionale dintre grecocatolici şi ortodocşi, translatate, mult mai mult decât trebuia, pe tărâm
politic. De la Bucureşti intervine şi I. Slavici, cu broşura „Sbuciumări
politice la românii din Ungaria”, după cum o făcuse şi Aurel Ciato, în anul
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1905, de la Sibiu, pe vremea disputelor legate de strategia activismpasivism 116.
Spre deosebire de perioada 1897-1905, când mobilul disputelor din
sânul Partidului Naţional Român viza exclusiv impunerea neoactivismului,
de această dată avem de-a face cu o luptă clasică pentru obţinerea
supremaţiei în partid. Nu mai contează mijloacele, astfel că multitudinea
subiectelor abordate depăşeşte deseori zona disputelor ideologice. Aurel C.
Popovici intră de-a dreptul cu bocancii în opera poetică a lui Octavian Goga,
analizând mesajul poeziei „Oltul” şi trăgând concluzia că „poetul pătimirii
noastre” militează „pentru îngroparea întreg neamului românesc sub
coroana Sf. Ştefan” 117. Îi răspunde tocmai Ilarie Chendi – de departe cel mai
bun polemist de la „Tribuna” – care îi minimalizează contribuţia la
elaborarea celebrei „Replici” şi îi reduce la zero „strategia Austriei Mari” 118.
Spre sfârşitul anului 1911 şi începutul celui următor, conflictul
dintre cele două ziare de la Arad scăpase efectiv de sub control. Mai ales
externalizarea acestei dispute, înspre Bucureşti, dar şi înspre Budapesta sau
Viena, făceau ca o posibilă împăcare a taberelor să nu fie realizabilă decât
prin intervenţia unui terţ. Sarcina îi revine lui Constantin Stere, unul dintre
fruntaşii Partidului Naţional Liberal 119, mandatat, se pare, şi de Casa
Regală 120, care reuşeşte să împace taberele conflictuale şi să determine
fuziunea celor două redacţii 121. Pentru ca să-şi atingă scopul, C. Stere
utilizează, fireşte, tot arsenalul negocierilor specifice : discuţii lămuritoare
cu toţi combatanţii, partaj politic echilibrat, prin cooptarea în Comitet şi a
câtorva dintre tribunişti, sau chiar şantaj „cu pistolul pe masă”, cum a fost în
cazul lui Nicolae Oncu 122. Ambele ziare publică anunţul de împăcare,
semnat la 5 martie 1912 123, deşi tribuniştii – vor mărturisi ulterior124 –
rămân la convingerea că au fost sacrificaţi. O deosebit de pertinentă
concluzie, după câţiva ani de conflict, o trage însă Iuliu Maniu, într-o
scrisoare pe care i-o trimite lui Valeriu Branişte: „Astfel, numele de
116
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„Tribuna”, devenit atât de odios în viaţa noastră, din politică va dispare.
Celelalte condiţii sunt de natură personală, unele nu chiar după plac, dar
care a trebuit să le primim de dragul meritului afacerii” 125.
Analizând această perioadă de frământări politice care s-a manifestat
între românii transilvăneni, cu precădere în perioada 1910-1911, putem
concluziona că, deşi a provocat stagnarea activităţii specifice a Partidului
Naţional Român, a produs şi o limpezire extrem de necesară în ceea ce
priveşte evoluţia discursului politic. S-au lămurit o serie de probleme
ideologice, inclusiv cea privitoare la o posibilă colaborare cu guvernanţii
maghiari. Chiar dacă negocieri româno-maghiare vor mai avea loc în
perioada următoare, acestea vor viza doar satisfacerea unor interese de
moment, fără angajamente serioase pe termen lung. Pe de altă parte,
acceptarea Bucureştiului pe poziţia de negociator de către ambele tabere
aflate în conflict, era un semnal fără precedent în ceea ce priveşte mişcarea
politică a românilor din Transilvania. Nu în ultimul rând, din aceste
frământări s-a născut şi generaţia de politicieni, care avea să conducă
românimea transilvăneană pe calea Marii Uniri de la 1918.
Concluzii. Poate că una dintre cele mai spectaculoase dispute din perioada
frământărilor politice la care ne referim, ţine de rostul implicării scriitorilor
în politică. S-au scris zeci de materiale în acest sens în Tribuna, dar şi în
Românul, după cum la aceste dezbateri au participat scriitori şi oameni
politici din toate provinciile locuite de români. Şi nu fără temei, deoarece
discuţia în cauză era la fel de actuală atât la Arad, Sibiu, Braşov sau
Timişoara, cât şi la Bucureşti, Viena sau la Budapesta. Peste tot existau
scriitori implicaţi în politică, spre disperarea avocaţilor, medicilor sau a
marilor latifundiari, deseori puşi în umbră de vizibilitatea de care se bucurau
cei care mânuiau condeiul. Răspunsul cel mai valabil îl găsim în zona
tribunismului, curent promovat în primul rând de către scriitori, dar care a
amprentat într-un mod decisiv evoluţia politică a românilor transilvăneni.
Mai departe, acelaşi raţionament ne conduce la concluzia că, în ceea ce-i
priveşte pe scriitori, canalul prin care au pătruns în creuzetul politic este
tocmai presa, gazetăria. Aşa a început Slavici, aşa s-a afirmat I. RussuŞirianu sau Vasile Goldiş, aşa a continuat Goga şi tot aşa au încercat mulţi
dintre marii scriitori ai vremii. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
celui următor, separaţia dintre scriitori şi ziarişti era de-a dreptul invizibilă,
dacă nu chiar inexistentă pe plan european. Zola, bunăoară, nu se sfia să se
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prezinte drept ziarist şi scria de zor despre „afacerea Dreyfus” 126. Privind
acum, retrospectiv, prestaţia publicistică a câtorva dintre marii scriitori
români, care într-o etapă, sau alta, au fost legaţi de cele două redacţii
arădene, descoperim calităţi nebănuite în ceea ce priveşte discursul politic.
Nu mă refer aici doar la Slavici sau la Goga, despre care s-au scris tomuri
întregi de analize critice, cât la Ilarie Chendi, la Xenopol, la Duiliu
Zamfirescu, Ioan Lupaş, Gheorghe Popp şi atâţia alţii, care se cer încă
descoperiţi din punct de vedere publicistic. Chiar şi la Goga sau la Slavici,
eşecurile politice ulterioare au amprentat, pe nedrept, asupra marilor calităţi
de gazetari politici, de care au dat dovadă. Cariera politică propriu-zisă este
una, iar cariera publicistică este cu totul altceva. Probabil că din această
perspectivă trebuie abordate şi frământările din Partidul Naţional Român din
Transilvania, în perioada la care ne referim. Atâta timp cât tribuniştii s-au
mulţumit, în linii mari, doar cu activitatea de gazetărie politică, n-au existat
probleme deosebite la nivelul conducerii partidului. În schimb, ori de câte
ori au încercat să pătrundă în politica efectivă, tulburările au început să
apară. În fapt, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, asistăm la transformarea
Partidului Naţional Român de la condiţia unui partid elitist, către o structură
politică din ce în ce mai democratică, alcătuită şi condusă, fireşte, pe criterii
de reprezentare. Un proces dificil, înţesat cu convulsii, dar care a limpezit în
mare măsură discursul politic românesc din zorii secolului al XX-lea. Iar
aici, în ceea ce priveşte şlefuirea discursului politic, scriitorii-gazetari au
jucat un rol covârşitor.
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Contribuţii la istoricul ziarului „Românul” (1911-1918)
Radu Morariu
Alături de Gazeta Transilvaniei, Tribuna şi Drapelul, ziarul
Românul formează un „careu de aur” al presei româneşti, din teritoriile
aflate sub dominaţie străină. Aceste ziare au avut un rol important în
evoluţia politică şi naţională a Transilvaniei şi a Vestului Românesc.
Ziarul Românul rămâne un reper pentru istoria presei arădene, prin
tot ce a reprezentat acesta ca instrument de luptă al P.N.R., având un rol
considerabil în înfăptuirea Marii Uniri, visul milenar al românilor.
Încă de la începutul apariţiei sale s-a impus ca organ de presă, mai
ales, după ce a reuşit să tranşeze în favoarea sa rivalitatea cu Tribuna,
conflict care a dus, în cele din urmă, la dispariţia Tribunei, prin contopirea
ei cu Românul.
Chiar de la apariţia sa, ziarul a stârnit controverse, unii istorici şi
oameni politici apreciindu-i activitatea, în timp ce alţii, cum a fost gruparea
tribunistă, cu care se afla în conflict, i-au criticat unele poziţii şi atitudini.
Ziarul Românul, de-a lungul existenţei sale, s-a bucurat de
colaboratori şi redactori care erau personalităţi de seamă ale culturii române,
precum Vasile Goldiş, Aurel Lazăr, Vasile Lucaciu, Ştefan Cicio-Pop, Iuliu
Maniu, Teodor Mihali, Alexandru Vaida-Voevod, Ioan Suciu ş.a. Toţi
aceştia au făcut parte şi din comitetul de conducere al ziarului, fiind membri
marcanţi ai P.N.R.. Director al ziarului a fost Vasile Goldiş, unul dintre
fondatorii Românului, originar din comitatul Aradului şi figură marcantă a
Marii Uniri.
Datorită acestor nume de cert relief politic şi cultural, precum şi a
intransigenţei şi devotamentului de care a dat dovadă în lupta pentru
apărarea drepturilor şi libertăţilor naţionale, Românul a reprezentat pentru
câţiva ani una dintre principalele „unelte de luptă” pentru păstrarea
identităţii naţionale.
Românul, mai presus de orice, a constituit principalul mijloc de
legătură dintre politicienii şi locuitorii români deoarece a reprezentat
principala sursă de informare a acestora.
Prin capacitatea sa de influenţă asupra cititorilor, cât şi prin
credibilitatea pe care o avea în rândurile acestora, a reprezentat o barieră
democratică, din punct de vedere politic şi cultural, împotriva nedreptăţilor
înfăptuite de autorităţile austro-ungare.
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Românul a căutat tot timpul să-i încurajeze pe români, să-i facă
conştienţi de responsabilitatea lor politică şi să contribuie la pregătirea
momentului Unirii în 1918.
Datorită credibilităţii pe care o avea în rândurile cititorilor,
autorităţile au făcut tot posibilul să deterimine dispariţia ziarului.
Geneza şi programul său. Aşa cum am pecizat în rândurile precedente,
apariţia Românului a stârnit polemici, chiar de la geneza sa, aspect care s-a
datorat frământărilor apărute în cadrul conducerii P.N.R., în urma adoptării
programului activist de la Sibiu.
În urma deciziei de la Sibiu, între fruntaşii P.N.R. au apărut unele
divergenţe de opinii în ceea ce priveşte formele de acţiune ce trebuiau
adoptate în lupta P.N.R. pentru cauza naţiunii române. Cum este uşor de
înţeles, la fel ca şi în majoritatea cazurilor, tinerii erau cei mai radicali
(activişti în cazul de faţă), intrând imediat în conflict cu moderaţii. Aceştia
susţineau un activism mai pronunţat, în frunte cu Octavian Goga, cealaltă
grupare fiind mai moderată.
Datorită faptului că la Arad nu exista decât ziarul Tribuna, care era
controlat de o singură grupare, s-a ajuns la hotărârea din 20 decembrie 1910,
luată de către comitetul P.N.R., ca la Arad să apară, începând din 1 ianuarie
1911, un alt organ de presă al P.N.R., Românul 1.
Locaţia ziarului a fost stabilită să fie la Arad, pentru că, la acea
vreme, oraşul de pe Mureş era un adevărat centru politic şi cultural al
românilor, comparabil cu Sibiul şi alte mari oraşe.
Chiar din primul număr al ziarului aflam echipa de conducere, din
aceasta făcând parte dr. Teodor Mihali, dr. Vasile Lucaciu, dr. Alexandru
Vaida-Voevod, dr. Iuliu Maniu, dr. Aurel Vlad, dr. Ştefan Cicio-Pop, dr.
Ioan Suciu, Vasile Goldiş, dr. Iustin Marşieu, dr. Cornel Iancu, dr. Romul
Veliciu, dr. Aurel Lazar şi dr. V. Moldovan.
Director al ziarului a fost Vasile Goldiş, iar redactori responsabili:
Atanasie Halmăgean şi Constantin Savu.
Această structură de conducere apare publicată în primul număr al
ziarului, în rândurile unui articol intitulat „Către români!”. Prin acest
manifest se cerea sprijin tuturor românilor, articolul fiind semnat de către
George Pop de Băseşti, preşedinte al P.N.R., dr. Teodor Mihali
(vicepreşedinte P.N.R.) şi dr.Vasile Lucaciu (secretar general).
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Tot în paginile primului număr este publicat şi programul
Românului 2.
Acest program este unul radical, care intră în conflict cu politica
Budapestei, ce nu recunoştea decât naţiunea ungară ca factor cu drepturi
depline în viaţa politică. În programul Românului s-a cerut drepturi politice
pentru toţi românii, iar românilor li s-a cerut unitate în jurul P.N.R., deci
implicit în jurul Românului, i s-a cerut „disciplină de partid”, aceasta fiind
considerată o condiţie vitală pentru ca demersul său să aibă sorţi de izbândă.
Ziarul Romanul s-a bucurat de un mare succes, încă de la primul
număr. Apariţia sa a fost întâmpinată cu interes de marea masă a românilor
din Transilvania, fiind, totodată, salutată cu bucurie în numele sârbilor de
Mihail Polyt şi al slovacilor de Milan Hodsa 3.
De apreciat că, ziarul Românul nu era un ziar în totalitate politic,
acesta abordând o gamă largă de domenii, de la politică la cultură, în toată
complexitatea şi diversitatea lor. În paginile sale au fost publicate poezii,
scrisori, cronici feminine, chiar şi glume.
Câteva pagini au fost dedicate anunţurilor, reclamelor şi publicităţii
(de obicei ultimele 4-6 pagini), acestea prezentând oferte extrem de diferite
şi generoase pentru cititori, cum ar fi cazul lui Ioan Kallap din Arad, care
anunţă că vinde şi cumpără produse din miere de albină sau cojocarul
George Pipelca din Oraviţa care îşi făcea reclamă la cojoace 4.
Ziarul a funcţionat, având sediul în palatul cumpărat de P. N. R. în
1910, pe strada Zrinyi, nr.1, (devenită mai târziu Anatole France, nr. 6).
Ziarul, care era tipărit în condiţii grafice excelente pentru acele timpuri,
avea de obicei 10-16 pagini, din care ultimele 4-6 pagini conţineau
anunţuri, reclame şi publicitate.
La început, era tipărit la Tipografia Diecezană, a Episcopiei
Ortodoxe Române a Aradului, iar cu începere de la 2/15 august 1911, atât
Românul , cât şi Numărul Poporal, au fost tipărite la Concordia.
În unele zile speciale, cum ar fi marile sărbători religioase, numărul
de pagini creştea, uneori dublându-se şi chiar triplându-se, tipărindu-se şi
un Supliment Literar. Săptămânal, apărea un Număr Poporal, dedicat
locuitorilor de la sate, creat cu scopul de a fi „izvor de insufleţire naţională
şi de întărire a poporului în credinţa strămoşească” 5.
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Acest număr poporal a apărut săptămânal, cu abonament separat. A
apărut de la 6/19 ianuarie la 22 iulie/4 august 1911. În urma apariţiei la Arad
a altei publicaţii poporale - Poporul român - mutată aici de la Budapesta 6,
numerele poporale ale Românului n-au mai apărut. Ziarul şi-a anunţat
abonaţii, în nr. 165 din 29 iulie/11 august 1911, la pagina 7, că vor primi în
schimb Poporul 7român , acesta din urmă fiind tot un organ oficial al P. N.
R. 7.
La o simplă răsfoire a câtorva numere ale Românului din acele
vremuri, se observă că,atât apariţia sa, cât şi programul,au reprezentat un
mare suces, fiind primite foarte bine de către cititori. Aria de difuzare a
ziarului nu s-a rezumat doar la Arad şi împrejurimile sale. Românul s-a
răspândit şi în Bucovina, Transilvania, România, Ungaria. Este de remarcat
faptul că, în paginile sale, se întâlnesc numeroase articole dedicate
evenimentelor politice, economice şi culturale din România, Ungaria,
Austria şi chiar din ţări mai îndepărtate ale continentului, cum ar fi Franţa,
Anglia, Portugalia, prezentând informaţii şi de peste ocean, din S.U.A şi
Canada. Toate acestea dovedesc clar că Românul nu era un ziar care avea un
caracter local, el fiind un organ de presă complex, cu un program bine
elaborat, ce avea în primul rând scopul, obligaţia morală şi patriotică, de a
lupta pentru drepturile politice ale românilor din Imperiul dualist. Românul
îşi mai propunea şi o bună informare a cititorilor, indiferent de naţionalitatea
acestora, cu privire la evenimentele acelor timpuri.
Revenind la programul său, unul dintre obiectivele sale a fost
realizarea „Unităţii culturale a tuturor românilor” de pretutindeni.
Unitatea culturii române a constituit pentru Românul subiect de
dezbatere prezentat în numeroase articole. Redactorii ziarului Românul erau
conştienţi de faptul că unitatea culturală este premergătoare unităţii politice,
având rostul de a pregăti drumul celei din urmă, precum şi societatea, în
vederea realizării aceteia.
Pentru a-şi putea duce mai departe ideile, crezul său românesc,
cuprinse în program, Românul a trebuit să publice în paginile sale de
început şi unele declaraţii de „credinţă” şi „loialitate” faţă de Imperiul
austro-ungar, faţă de tron şi de coroană. Acest lucru reiese cel mai bine din
rândurile publicate în primul număr, în care se afirmă: „suntem fii
credincioşi ai Austro-Ungariei şi loiali supuşi tronului şi dinastiei. Aşa au
fost aşa vom fi, în şirul lung al veacurilor, de când stă închegată această
alcătuire de stat, în nenumărate rânduri strămoşii noştrii şi-au vărsat scump
6
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sângele lor apărând hotarele ţărei în contra năvălitorilor păgâni. Niciodată,
în această lungă înşiruire de ani, poporul românesc nu s-a clătinat în credinţa
sa faţă de ţară şi tron” 8.
Tot în acest articol programatic, autorii îşi arată afecţiunea şi
legătura sufletească faţă de „fraţii din România”, afirmând, „ne ştim un
neam cu fraţii noştri din România, acelaşi sânge, aceiaşi limbă. Râvnim la
unitatea culturală a tuturor românilor, în orice stat ar locui dânşii”. În
continuare, se menţionează faptul că politica nu le este comună cu a
României: „în afacerile politice ale fraţilor noştri din România nu ne
amestecăm” 9.
Chiar dacă făceau aceste precizării, totuşi este clar că redactorii
ziarului Românul, la fel ca toţi transilvănenii, se aflau într-o strânsă legătură
cu cei din Vechiul Regat, doar că, uneori, aceste trăiri ale lor nu le puteau
dezvălui în public, deoarece autorităţile ar fi sistat imediat, şi fără nicio
ezitare, apariţia ziarului.
Interesul deosebit faţă de evenimentele din România este uşor de
înţeles chiar şi la o simplă rasfoire a ziarului, aici întâlnindu-se pagini
întregi sau articole vaste, în totalitate dedicate celor petrecute în România.
Este cazul articolului dedicat numirii unui nou guvern la Bucureşti, condus
de P. P. Carp. Sunt consemnaţi membrii ocupanţi ai fotoliilor ministeriale,
precum şi câteva din obiectivele noului guvern 10.
Acest gen de articole a apărut în toate numerele Românului, cum ar
fi de exemplu cele dedicate unor alegeri cu caracter local, alegerile
comunale.
Aşa cum am amintit în rândurile anterioare, Românul s-a bucurat de
mare suces, dovadă sunt atât Numărul Poporal pe care l-a scos, cât şi
creşterea tirajului său. Românul era tiparit în 1913 în 6.000 de exemplare,
iar suplimentul său pentru ţărani, Poporul Român, în 12.000 de exemplare 11,
acest tiraj crescând constant ajungând la un moment să atingă 30.000 de
exemplare 12.
Iar în unele zile, cum ar fi sărbătorile religioase, numărul paginilor
ajungea chiar să se tripleze. Suplimentul literar, tipărit şi inclus în corpul
ziarului, începând cu numărul din 8/21 iunie 1911, s-a remarcat prin
valoarea conţinutului său şi prin numărul de pagini, multe şi interesante, ca
8
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de exemplu cele apărute în 14/27 aprilie 1914 având 31 pagini, 25
decembrie/7 ianuarie 1914 însumând 43 de pagini; 6/19 aprilie 1914 având
35 de pagini 13.
În afară de cele precizate, ar mai fi de amintit că, încă de la primul
număr s-a bucurat de aprecierea cititorilor. Dovadă sunt numeroasele
scrisori de felicitare sosite pe adresa redacţiei, unele fiind publicate în
numerele următoare ale ziarului. În numărul al doilea al Românului sunt
publicate câteva scrisori de felicitare pentru primul număr.
Enumerăm câteva mai reprezentative, cum ar fi cea scrisă de dr.
Teodor Mihali care urează Românului „Mult succes în noul an”. Dr. Vasile
Lucaciu scrie „Steagul, ce aţi ridicat în fruntea luptei naţionale să-l puteţi
arbora cât mai curând pe cetatea biruinţelor noastre în lupta pentru libertate
şi calitate” 14. Tot în acest articol sunt publicate gândurile slovacilor
exprimate prin intermediul lui Milan Hodsa, ziarist slovac, care reaminteşte
„despre lupta comună” a celor două popoare, român şi slovac, pentru
obţinerea drepturilor naţionale.
Din partea sârbilor, felicitări şi urări de succes au fost transmise prin
intermediul unei scrisori redactate de către dr. Mihail Polyt.
Aceste scrisori de felicitare trimise la redacţia Românului
demonstrează spiritul unitar de luptă al popoarelor nemaghiare, care erau
conştiente de faptul că era nevoie de unirea tuturor forţelor naţionale, în
demersul lor politic, în vederea obţinerii de drepturi şi libertăţi democratice.
Se vede clar din cele scrise de cei doi că, şi sârbii şi slovacii, treceau prin
aceeaşi etapă a luptelor naţionale, ca şi românii, în vederea făuririi statelor
unitare naţionale.
Ca urmare a succesului înregistrat în rândurile cititorilor, conducerea
ziarului îi îndeamnă să îşi facă abonamente. Tot din paginile celui de-al
doilea număr aflăm şi costul abonamentului, pentru un an era de 28 coroane,
pentru jumătate de an de 14 coroane, pentru 3 luni de 7 coroane, iar pentru o
lună de 2,40 coroane, pentru Numărul Poporal fiind de 4 coroane pe an, iar
pentru jumătate de an, costa 2 coroane.
Ca dovadă a faptului că ziarul era cerut şi în România, este publicat
şi tariful perceput pentru cititorii care doreau abonament la ziar, acesta fiind
următorul 40 franci/an, 20/ jumătate de an şi 10 franci Numărul Poporal. Se
anunţa, totodată, că Numărul Poporal va apărea săptămânal, vinerea
dimineaţa 15.
13
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Cunoaşterea acestor sume ne fac să înţelegem mai bine eforturile
financiare pe care le făceau românii pentru a beneficea de informaţiile
prezente în paginile ziarului.
Comparând numărul mare de abonaţi, cu costul abonamentelor, ne
putem da seama mult mai bine de efortul făcut de români pentru a putea
cumpăra acest ziar, mai ales că ne referim la un popor care, în cea mai mare
parte a sa, era confruntat cu o sărăcie endemică, dar totodată şi cu o „foame”
de informaţie, pe care doar un ziar credibil le-o putea satisface.
Succesul la cititori este dovedit şi de faptul că a reuşit să publice şi
un Număr Poporal.
Conflictul cu Tribuna. Chiar de la primele numere ale Românului,
s-a ajuns la un conflict de presă înre cele două gazete arădene. Este de
înţeles, într-o oarecare măsură, de ce a fost aşa, în condiţiile în care cele
doua ziare erau fiecare sub controlul unei grupări din cadrul P. N. R.. Chiar
apariţia ziarului Românul poate fi considerată, ea însăşi, rezultatul unei
framântări intense în cadrul conducerii P. N. R. Conflict de altfel frecvent în
politică, acela dintre generaţii, „tineri” versus „batrâni”, acest conflict
primind şi o notă aparte în urma renunţării P. N. R. la pasivismul politic şi
adoptării tacticii activiste.
Această dispută a fost analizată de numeroşi cercetători, fiind supusă
unor analize şi interpretări diferite, cunoscutul cercetător Pamfil Şeicaru, în
lucrarea sa Istoria presei scria: „nu vom înţelege conflictul ce s-a ivit între
Românul din Arad - Ziarul Oficial al Partidului Naţional - şi Tribuna - ziarul
care milita tendinţele tineretului din partid, tendinţe al căror prestigios
exponent şi animator era Octavian Goga -, dacă vom ignora temperamentele
opuse ale lui Goga şi Iuliu Maniu” 16. Din rândurile în care prezintă
personalitatea lui Octavian Goga, în cadrul acestui conflict, reiese foarte clar
afecţiunea şi respectul pe care Şeicaru îl are faţa de acesta, implicit ne putem
da seama şi spre care grupare înclină să-i dea dreptate.
Acest conflict în opinia scriitorului, nu îşi avea rostul, singura
consecinţă a fost punerea în pericol, pentru mai bine de un an, a unităţii
românilor, care aveau nevoie atunci mai mult ca oricând de unitate în ideile
lor politice şi în cultură, unitate ce a facut ca şansele lor de reuşită în lupta
lor naţională să crească. Acest conflict nefăcând altceva decât să slăbească
forţa politică a românilor, deci să le scadă şansele de izbândă. Acest lucru
nu putea să nu-i bucure pe maghiari şi, totodată, să nu-i îngrijoreze pe
românii de pretutindeni.

16

Pamfil Şeicaru, Istoria presei, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2007, p. 250.
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În opinia lui Pamfil Şeicaru, rivalitatea politică din P.N.R.s-a datorat
atât ascensiunii lui Octavian Goga care a ajuns director la Tribuna, acesta
fiind considerat unul dintre viitorii posibili lideri ai românilor din Imperiu,
fapt ce l-a iritat pe Iuliu Maniu, cât şi lipsa de respect pe care acesta o avea
uneori în scrierile sale faţa de bătrânii lideri pe care îi critica. Acest conflict
a luat proporţii ajungându-se la replici şi critici dure între cele două grupări,
spre exemplificare ar fi de amintit „duelul articolelor” dintre Octavian Goga
şi Alexandru Vaida-Voevod, în care cei doi ajung chiar la insulte.
Printr-un articol semnat de Alexandru Vaida-Voievod, ziarul
Românul a acuzat pe Octavian Goga că este stipendiatul Ministerului de
Interne al guvernului maghiar, susţinând că ar fi avut întâlniri secrete cu
acesta, acuzându-l implicit de trădarea intrereselor naţionale.
Octavian Goga a răspuns cu violenţă, ceea ce a dus la amplificarea
conflictului dintre cele două ziare arădene. Au fost implicate numeroase
personalităţi, cum ar fi Aurel C. Popovici, care a publicat articolul Situaţia
„Tribunei” 17. În acest pamflet îşi arată dezacordul faţă de politica de presă
desfăşurată de cei de la Tribuna. Acest articol, de fapt, se constituie ca un
răspuns la „Somaţiunea”, scrisă de dr. Nicolae Oncu în paginile Tribunei.
În acest articol, Popovici face un rechizitoriu la activitatea Tribunei pe
ultimele două luni, ajungând la concluzia că, aceasta nu mai reprezintă
interesele şi punctul de vedere al P. N. R., totodată nici pe cele ale românilor
care se identificau cu acest partid, chiar acuzând-o de dezbinare şi trădare,
numind Tribuna „ziar de trădare”. Popovici oferă şi unele soluţii de ieşire
din criză,
18 cum ar fi ca cei de la Tribuna, în funtea cărora se afla Nicolae
Oncu şi Roman Ciorogariu, să îşi recunoască greşelile. În opinia autorului,
cei doi sunt principalii vinovaţi de situaţia conflictuală.
Pe lângă acesta, în finalul articolului, autorul spune răspicat că, dacă
Tribuna nu va înceta acest conflict, de altfel, ea fiind aceea care l-a
declanşat, „Tribuna va trebui să piară! Şi va pieri! Cum au pierit, şi la noi şi
în alte ţări nenumerate ziare, care mereu s-au pus de-a curmezişul partidelor,
pe care le reprezentau - făcând servicii adversarilor” 18.
Acest schimb de replici dure dintre cele două publicţii arădene a avut
şi alţi protagonişti, ca de exemplu Vasile Goldiş - directorul Românului şi
Roman Ciorogariu - tribunist 19.
În unul din primele numere ale ziarului Românul este publicat un
articol intitulat Declaraţiune, a lui Vasile Goldiş, în care acesta dă replică la
17
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unele acuze făcute de Ciorogariu, în paginile Tribunei. Vasile Goldiş îl
acuza pe Roman Ciorogariu că „amestecă lucruri adevărate cu multe
neadevăruri şi pervertiri” 20.
Acest gen de acuze reciproce au continuat între cele două grupări
pentru mult timp, practic au încetat doar odată cu fuzionarea celor două
publicaţii.
Polemica însă continuă şi pe alte planuri, cum ar fi prin tipărirea
unor broşuri în care protagoniştii conflictului se acuza reciproc. Alexandru
Vaida-Voevod publică, la Braşov, broşura Mangra, Tisza şi Tribuna, în care
îl acuză pe Mangra de trădare. La această broşură Roman Ciorogariu
răspunde prin publicarea unei alte broşuri intitulate Spre prăpastie.
La rândul său, Octavian Goga publică articolul, Ce e Tribuna zilelor
noastre?. În rândurile căruia, acuzele aduse lui sunt analizate şi respinse,
punct cu punct, într-un limbaj de mare expresivitate stilistică 21.
O altă broşură publicată pe această problemă a fost cea scrisă de
către Ioan Slavici, intitulată Sbuciumări politice la Românii din Ungaria.
Această broşură s-a dorit de către autor a fi o reabilitare a imaginii preotului
Vasile Mangra, dar şi a câtorva apropiaţi ai săi, despre care Ioan Slavici
spunea că fac politică adevărat românească, acuzând totodată politica
Partidului Naţional Român de rea credinţă.
Această publicaţie a primit „un răspuns”dur din partea celor de la
Românul. În paginile ziarului a fost publicat un articol despre cele scrise în
lucrarea amintită, analizând cele scrise în broşura respectivă, cei de la
Românul îl acuză pe Slavici de „grozavă rătăcire” 22. În continuare,
acuzându-l pe Mangra de colaborare cu conţii Ştefan Tisza şi KhuenHedervary, îl acuză pe Ioan Slavici că, acesta dorea desfiinţarea P. N. R. şi
ca ar fi scris o mulţime de afirmaţii false la adresa partidului. În final afirmă
tranşant că „şi-a scris broşura într-o stare de nervozitate”, spunând direct
că, „acesta nu este nici felul de gândire, nici stilul a lui Ioan Slavici ci este
domoarea unui suflet chinuit de boală, ori de conştiinţă rea” 23.
Autorul articolului a susţinut că această broşură a lui Ioan Slavici
scrisă în apărarea lui Mangra este un eşec. Chiar dacă îl critică dur şi pe
Slavici, totuşi parcă încearcă să-i găsească unele scuze pentru această
broşură, cum ar fi boala sau nervozitatea, considerându-l în continuare pe
Mangra principalul vinovat în chestiunea trădării.
20
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Pe tot parcursul acestor divergenţe interne în partid, Vasile Goldiş a
chemat mereu poporul român să fie alături de Românul şi implicit de
P.N.R., al cărui organ de presă era.
Drept urmare, el adresa necontenit apeluri la unitate în acţiunile
politice, apeluri îndreptate mai ales către populaţia românească din satele
ardelene, cărora le solicita să sprijine, printr-o activitate şi atitudine vie,
politica Partidului Naţional Român 24.
Vasile Goldiş, care reprezintă una dintre cele mai luminate minţi ale
acelor timpuri, considera atunci că, P. N. R. constituie „singura garanţie a
posibilităţii unei îndreptări spre bine a soartei poporului românesc în Statul
Ungar 25.
Cu toate apelurile la unitate, ale lui Vasile Goldiş, conflictul între
cele două tabere s-a agravat pe parcursul anului 1911, punând în pericol
„frontul românesc”, ameninţându-l cu scindarea, ceea ce ar fi implicat grave
consecinţe asupra afirmării naţiunii române din Transilvania.
Conştientizând acest pericol, al sciziunii clasei politice româneşti,
Goldiş a căutat tot timpul să transmită ideea de unitate politică, chiar el
scriind într-unul din numerele ziarului Românul următoarele: „Sînt convins
că numai solidariatea naţională înfăptuită prin disciplina de partid este
singura cale care ne poate duce la mântuire” 26.
Mai trebuie precizat faptul că conflictul lui Goldiş cu tribuniştii nu
se datorează în nici un caz faptului că acesta ar fi adeptul unui poziţii rigide,
fixiste, în politica partidului. Dimpotrivă el considera tocmai că trebuie
primită şi pe deplin însuşită orice idee care ar duce lupta naţională înainte.
Aceasta era însă,după opinia lui, una, iar tendinţele de divizare ale partidului
cu pericolele pe care le includeau, cu totul altceva 27.
În toată activitatea sa, Vasile Goldiş rămâne un om echilibrat, care a
chibzuit foarte bine orice acţiune politică a sa, făra însă a fi un om care să
facă compromisuri cu puterea, cum a fost Mangra, dar nici nu a fost un
politicean radical cum au fost „tinerii oţeliţi”,de la Tribuna.
La fel de calculat în declaraţii şi acţiuni s-a arătat a fi şi dr.I. Maniu,
unul dintre apropiaţii lui Vasile Goldiş, implicat de altfel, şi el, în conflictul
dintre cele două tabere, cele două gazete, care frământa clasa politică
românească din Transilvania.
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Nenumărate au fost tentativele şi propunerile de reconciliere făcute
de cei de la Românul. Pentru o mai bună înţelegere a celor afirmate am să
prezint în continuare încercarea făcută de Nicolae Ivan, vicepreşedintele
Comitetului Naţional, în şedinţa ţinută la Cluj. În cadrul acesteia el afirmă
că doreşte să restabilească ordinea la Tribuna. Reprezentantul celor de la
Tribuna a fost dr. Nicolae Oncu.
Propunerea făcută de Nicolae Ivan a fost primită cu rezerve de dr.
Nicolae Oncu, astfel s-a mai încercat o variantă prin dr. Liviu Lemenyi, care
a făcut o propunere intermediară prin care îi cere lui Oncu doar „să declare
în numele său şi al consoţilor săi, că recunoaşte autoritatea Partidului
Naţional şi al comitetului său asupra Tribunei, lăsând toate celelalte
chestiuni să fie rezolvite prin comisiunea, ce are să se exmită” 28.
Iuliu Maniu încearcă în continuare, în articolul în cauză, să explice
care au fost cauzele ce au dus la criza Tribunei, considerând că, criza
acesteia se datoreaza faptului că „tribuniştii”, în frunte cu Nicolae Oncu, nu
au vrut să se conformeze Comitetului Central al P. N. R.. După părerea lui
Maniu, Tribuna pe care tribuniştii şi liderii P. N. R., o considerau „avere
naţională”, dar avere pe care au transformat-o în ziarul unei grupări politice
care nu mai reprezenta vocea partidului.
Maniu le oferă celor de la Tribuna două posibilităţi de a alege,
spunând: „Tribuna trebuie să se decidă a alege între cele două posibilităţi:
ori să insiste asupra recunoaşterii sale de a fi avere naţională şi organ al
Partidului Naţional, şi implicit, recunoaşterea autorităţii sale, ori să fie organ
independent provincial” 29.
Se observă clar din aceste rânduri ale lui Maniu că, conducerea
P.N.R. nu mai era dispusă să facă concesii celor de la Tribuna, cerând ca
ziarul amintit să redevină ce a fost odinioară, adică organul de presă al P. N.
R., statut ce şi l-a pierdut datorită atitudinii sale faţă de conducerea
partidului, locul său fiind luat de Românul.
Acest conflict a mai continuat pentru un an, nenumerate fiind
articolele în care protagoniştii se acuzau reciproc de lucruri extrem de grave,
cum ar fi chiar de trădarea intereselor româneşti şi colaborarea cu
autorităţile maghiare, mai ales cu ministrul Tisza. În acest conflict spiritele
s-au încins atât de mult încât, uneori, s-a ajuns chiar la jigniri grave.
Pe tot parcursul acestor luni, mai bine de un an de conflict cu
Tribuna, Vasile Goldiş a chemat neîncetat pe românii de pretutindeni la
solidaritate naţională.
28
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În virtutea solidarităţii naţionale care nu le îngăduia românilor să
aibă mai multe partide politice, ci numai unul, fruntaşul politic arădean
solicita în 14 august lui Nicolae Iorga „să nu mai ridice spada s-a puternică
împotriva ziarului Românul 30.
Acest ziar a reprezentat una din principalele arme de luptă ale P. N.
R., forţa sa provenind din influenţa sa imensă ce o avea asupra cititorilor şi
de la prestigiul redactorilor şi colaboratorilor săi.
Vasile Goldiş, aşa precum am mai precizat, considera că „la un
popor asuprit ca al nostru, unde apartenenţa şi slujirea Partidului Naţional
este împreunată cu nespuse primejdii, disciplina de partid constituie cea
mai de căpetenie condiţie a posibilităţii cu şanse de izbândă. Fără
disciplină, partidul nostru este o gloată care pleacă la război cu conştiinţa
înfrângerii sigure” 31. Acest crez al reuşitei prin unitate a românilor l-a însoţit
pe Vasile Goldiş în lupta sa pentru realizarea Marii Uniri.
Unirea cu Tribuna. Această dorinţă de împăcare era prezentă nu
numai la cei din Arad, ci şi la cei din România, care erau conştienţi că acest
conflict slăbea unitatea şi forţa de luptă politică şi naţională a românilor
transilvăneni, cea ce ar fi dus la scăderea considerabilă a şanselor de reuşită.
Guvernul român, cercurile politice şi intelectuale au început să fie
serios îngrijorate, polemica dintre cele două ziare ameninţa să împartă pe
români în două tabere învrăjbite până la exterminare. Constantin Stere,
directorul revistei de cel mai mare prestigiu în acea epocă, Viaţa
Românească, a fost delegat ca arbitru pentru a împăca cele două tabere de
lucru. Misiunea lui C. Stere a fost încununată de succes 32.
Soluţia propusă de Stere era pacificarea spiritelor şi fuzionarea celor
două organe de presă arădene. Aşa s-a realizat fuziunea, unirea Tribunei cu
Românul, într-un singur organ al P. N. R.. Tribuna şi-a încetat apariţia la 12
martie 1912 33.
Şi după unirea cu Tribuna, conducerea ziarului a fost asigurată tot
de către V. Goldiş, sub conducerea căruia a continuat lupta neobosită pentru
obţinerea drepturilor politice pentru români, dar mai ales pentru înfăptuirea
visului milenar, acela de a se uni cu românii de peste munţi, de a făuri
România Mare.
După fuziunea celor două ziare, în paginile Românului au scris şi
foşti tribunişti, precum Nicolae Oncu, Octavian Goga, Roman Ciorogariu.
30
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Unii dintre ei au făcut parte şi din echipa de conducere a ziarului. În
comitetul de redacţie au fost aleşi Nicolae Oncu, Sava Raicu, Octavian
Goga, etc.
La tratativele unirii dintre cele două ziare, au participat membrii ai P.
N. R., reprezentanţi ai Tribunei şi Românului, dar şi C. Stere, cel care a
mediat discuţiile, venind din România. Tratativele s-au purtat în sala mare a
Hotelului Central.
Procesul verbal poartă data de 5 martie 1912, fiind semnat de către
delegaţii Comitetului Naţional, dr. Teodor Mihali şi dr. Romul Veliciu,
precum şi de comanditarii Tribunei, dintre care amintim pe Roman
Ciorogariu, Sava Raicu şi dr. Nicolae Oncu 34.
Această fuziune avea menirea să aducă mult dorita linişte în cadrul
clasei politice româneşti. Împăcarea de la Arad a fost primită cu bucurie, nu
numai în Transilvania, ci şi în România.
Odată cu dispariţia Tribunei, ziarul Românul, rămas fără concurent,
reprezintă principalul mijloc de legătură dintre partid şi populaţia majoritar
românească.
Chiar dacă, această fuziune a avut un efect benefic asupra politicii
româneşti şi dorinţei sale de obţinere a drepturilor politice pentru români,
totuşi au existat şi unii politicieni şi publicişti care, cu toate că nu s-au opus
fuziunii, ba, chiar au aprobat-o, se poate vedea totuşi la ei un sentiment de
nostalgie, după Tribună. Roman Ciorogariu, spre exemplificare, regreta
dispariţia acesteia. Nu este de mirare acest lucru, dacă ţinem cont de
activitatea sa publicistică în paginile cunoscutei gazete arădene. În lucrarea
sa Zile Traite, recunoaşte această stare emoţională, când se referă la cenzura
impusă ziarului Românul. Roman Ciorogariu spune următoarele: „Ce
minunate sunt misterele sorţii! Plângeam după Tribuna, în care tânăra
generaţie a oţeliţilor grupaţi în jurul poetului Octavian Goga, militau pentru
primenirea Comitetului Naţional cu forţe tinere şi mai energice. Păcatul,
pentru că a trebuit să sucombe, dar nu să moară, căci tribunismul e viu şi
astăzi. Ţara Noastră de astăzi e continuarea Tribunei din Arad. Tribuna care
sintetiza intrasigenţa, mi-ar fi fost peirea, dacă nu o suprima pacea lui
Stere” 35.
Se poate deduce uşor, din aceste35rânduri, regretul lui Ciorogariu
provocat de dispariţia Tribunei. Se mai poate înţelege, sau cel puţin vedea,
resentimentele ce le poartă faţă de C. Stere, pe care îl acuză că a „suprimat”
34
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Tribuna prin „pacea lui Stere”, referindu-se defapt la faptul că acesta a
negociat împăcarea şi implicit fuziunea dintre cele două ziare arădene.
Un punct de vedere istoric este susţinut aproape la unison de către
cei care au studiat această problemă istorică a presei arădene şi politicii
româneşti din acele vremuri, aceştia convin la ideea, că „spiritul tribunist a
rămas viu şi neschimbat” şi după unirea cu Românul. Este şi normal să fie
aşa, din moment ce majoritatea tribuniştilor de seamă, precum Octavian
Goga sau Roman Ciorogariu şi-au continuat activitatea publicistică în
paginile Românului şi a altor ziare, promovându-şi ideile pentru unitatea
naţională.
Cercetătorul arădean Vasile Popeangă afirmă că, după unirea cu
Tribuna „continuând tradiţia activistă a apelului la popor, pe care Tribuna o
crease în mediul social-cultural al Aradului, în Românul au fost promovate
idei şi acţiuni sociale şi politice în cadrul cărora idealul unităţii politice era
afirmat cu vigoare” 36. Tot cercetătorul arădean amintit susţine că ziarul a
contribuit la radicalizarea maselor populare în vederea realizarii aspiraţiilor
naţionale.
Mircea Popa avea să spună, când a vorbit despre Tribuna şi
tribunism, în lucrarea sa dedicată presei transilvănene, că „spiritul tribunist a
rămas viu şi nealterat prin infuzia de tinereţe şi combativitate pe care
redactorii săi au imprimat-o Românului! Falanga lor cea mai activă a
contribuit în mod nemijlocit la pregătirea actului politic de la 1 Decembrie
1918” 37.
Cu siguranţă, spiritul tribunist-patriotic prezent în paginile
Românului, prin scrierile vechilor tribunişti, dar şi a celor care erau deja la
Românul încă înainte de unirea cu Tribuna, urmărea, ca şi toate ziarele
româneşti din Transilvania şi Banat, obţinerea de drepturi politice şi
culturale pentru românii din cadrul Imperiului austro-ungar, dar mai presus
de orice, dorea dezvoltarea spiritului patriotic şi al conştiinţei româneşti în
vederea realizării idealului naţional.
Promovarea idealului naţional a mobilizat intreaga presă
românească, de o parte şi de alta a Carpaţilor, precum şi în alte ţări. Aceasta
devenise o dominantă istorică, imperativul suprem al unei epoci întregi.
Pentru înfăptuirea lui, gazetele militau cu un patos deosebit pe toate căile,
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cu toate mijloacele înfruntând riscuri şi privaţiuni cu sacrificii şi jertfe de-a
dreptul eroice 38.
Începănd cu 17 februarie 1911, Românul a susţinut adunările
populare din Transilvania, organizate de P. N. R.., adunări în cadrul cărora
s-au dezbătut probleme esenţiale privind situaţia politică, votul universal,
dreptul limbii şi culturii româneşti.
Aceste adunării au pregătit poporul pentru anul 1918, Românul a
popularizat cu toată convingerea aceste adunări prin publicarea apelurilor
făcute de liderii partidului către popor ca să participe la acestea, prin articole
dedicate acestora şi celor discutate în cadrul lor 39.
Este de remarcat faptul că în multe din numerele sale sunt publicate
articole amănunţite dedicate acestor adunări şi problemelor discutate în
cadrul lor.
Printre cele mai dezbătute proiecte legislative care au preocupat
conducerea P. N. R. din acele timpuri, a fost cea a alegerilor electorale, a
sufragiului universal. În paginile mai multor numere din Românul, pot fi
citite articole care au prezentat proiectele de lege ce viza problema
electorală, o problemă iscată mai ales din pretenţia întemeiată a naţiunilor
oprimate din cadrul Imperiului, naţiuni care cereau drept de vot politic, deci
implicit o lege electorală modernă.
Acest drept este clar solicitat în mai multe articole apărute în ziar,
cum ar fi de amintit cel publicat de către un participant, anonim, la adunarea
de la Arad, care scrie următoarele: „Noi reclamăm sufragiul universal. Îl
reclamă partidul nostru naţional român, îl cere, îl pretinde întreg poporul
românesc”. Tot în acest articol, autorul arată şi efectele sufragiului universal
în cazul acceptării acestuia de către Parlamentul de la Budapesta, afirmând
„baza largă a îndreptăţiilor cetăţeneşti cum o va aşeza-o sufrajul universal,
va avea drept rezultat dislocarea şi schimbarea actual al factorilor de putere,
componenţi ai vieţii noastre de stat. În consecinţă se va schimba întreg
caracterul constituţiunei ţărei, valorându-ne rodnic şi binefăcătoare
principiul egalităţei de drept în toate instituţiunile şi aşezămintele ei” 40.
Chiar această consecinţă posibilă, a introducerii sufragiului
uniuversal, a determinat respingerea proiectului legislativ de către clasa
politică maghiară conştiientă de posibilele urmări ale acestuia. Adică de
pierderea supremaţiei politice din Transilvania, dacă alegerile ar fi fost prin
vot universal. Autorităţile maghiare conştientizau pericolul, mai ales că
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aveau la îndemână datele ultimului recensământ din Ungaria. Aceste date
nefiind favorabile politicii de maghiarizare impuse în teritoriile ce se aflau
sub administraţia autorităţilor de la Budapesta. Se poate considera că, mai
erau conştienţi şi de efectul produs în prima jumătate a deceniului VII, din
secolul XIX, înainte de impunerea regimului dualist, perioadă în care Dieta
de la Sibiu a dat câteva legi favorabile românilor. Legi care după 1867 au
fost anulate.
Aşa cum am prezentat în răndurile de mai sus, datele
recensământului din 1910 arată pentru Ungaria următorul indice
demografic: unguri 48,1 %, slavi 25,8 %, germani 9,8 %, români 14,1 % şi
alte naţionalităţi 2,2 %.
Analizând, conform aceluiaşi recensământ, populaţia din AustroUngaria în ansamblu ei, în cifre rotunjite, constatăm următoarea structură
etnică: germani 23,5 %, unguri 19,5 %, naţiuni slave 47,5 %, români 6,5 %,
italieni 1,5 % 41.
Este foarte posibil ca rezultatele recensământului să fie chiar „uşor
falsificate” de autorităţi, care au ajuns în situaţia stânjenitoare de a
reprezenta o minoritate în cadrul propriilor state. Atât ungurii în Ungaria,
cât şi germanii în Imperiu erau sub 50 %. De aici se poate deduce că, în mod
aproape sigur era şi teama politicienilor maghiari de a introduce sufragiul
universal.
În multe din numerele pe 1913 ale ziarului Românul, este prezentat
proiectul reformei electorale şi dezbaterile ce au avut loc pe tema lui. În nr.
7/1913 este publicat un proiect de lege propus de P. N. R.. Acest proiect
fiind unul detaliat pe 5 pagini ale ziarului, cuprinzând 6 capitole împărţite în
82 articole. Proiectul este unul foarte modern pentru acea vreme, nelăsând
nici o şansă de falsificare a alegerilor de către autorităţi 42.
Proiectul de lege propus de români a fost dezbătut în Parlamentul de
la Budapesta. În prima zi a dezbaterii find amintiţi că au participat şi
miniştri Lukacs Hezai, Josipovich şi Balogh - noul ministru de justiţie.
Printre deputaţii români a fost prezent dr. Şt. C. Pop, cel care a propus, în
Parlament proiectul. Cel care a supervizat respectarea procedurilor legale în
vederea desfăşurării dezbaterilor a fost contele Tisza. Acesta propunând să
se aleagă o „comisiune de 40 a reformei electorale”. La această şedinţă a
avut loc şi un incident mai deosebit, de la galerii au fost aruncate asupra
deputaţilor bilete cu inscripţia: „Trăiască votul universal!”. Poliţia a arestat
41
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un tânăr, pe nume Ioan Bakor, pe motiv că acesta ar fi instigatorul, dar pe
care l-a eliberat după interogatoriu.
Acest proiect de lege a mai fost discutat şi în zilele următoare în
Cameră 43.
Această reformă electorală a stârnit controverse în presa vremurilor,
unele ziare maghiare erau împotriva ei, replica venind tot din partea
Românului, în articolul În jurul refrmei electorale, o insinuaţie a ziarului
„Nepszava”. Acest ziar fiind oprganul de presă al social-democraţilor
maghiari. Numeroase alte articole ce poartă titlul, În jurul reformei
electorale, au fost publicate în paginile Românului, prezentând diferite
opinii politice pe baza acestui subiect 44.
În nr. din 6 martie 1913, este prezentată în detaliu şedinţa din
Parlament în care s-a votat noua lege electorală.
O dată cu apropierea anului 1914, an în care s-a declanşat Prinului
Război Mondial, sunt semnalate tensiuni politice şi militare în zona
balcanică. Se poate observa la o cercetare amănunţită a colecţiei acestui ziar
că articolele ce prezintă subiecte politice şi militare sunt tot mai numeroase
şi mai detailiate. Numeroase articole fiind dedicate evenimentelor de peste
Carpaţi. Unele dintre aceste articole au fost scrise chiar de colaboratorii din
România.
Legat de aceste evenimente putem spune că, începând cu 1912,
asistăm la o radicalizare a luptei de eliberare naţională exprimată în paginile
Românului şi prin preconizarea unor acţiuni mai energice, mai hotărâte.
Evident, idealul naţional nu se putea înfăptui fără trecera la acţiuni mai
radicale. La acest factor intern mai trebuie adăugat şi contextul extern, care
impulsionează după 1913 lupta pentru realizarea idealului naţional,
eliberarea popoarelor balcanice de sub dominaţia otomană în urma
războiului balcanic. Eliberarea popoarelor balcanice a însufleţit popoarele
asuprite din Imperiul austro-ungar, le-a stimulat şi influenţat lupta de
eliberare şi realizare a idealului naţional 45.
Cu siguranţă că, naţiunile din Imperiul austro-ungar, văzând reuşita
popoarelor balcanice în lupta lor pentru eliberarea naţională, au vrut şi ele să
repete această izbândă, conştiente fiind de faptul că ceasul dezrobirii lor
naţionale era mai aproape, ca oricând.
Aceste războaie balcanice, dar mai ales urmările lor au avut o
influenţă deosebită asupra românilor din Transilvania şi a luptei lor
43
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naţionale de a se uni cu România. După 1913, momentul alipiri la România
a Cadrilaterului, prin pacea de la Bucureşti, transilvănenii au început să
creadă tot mai mult în şansa lor, văzând cu ochii lor că realizarea visurilor
lor prinde contur, înţelegând tot mai mult că momentul lor este aproape.
Războiul dintre România şi Bulgaria din 1913, este urmărit cu
interes de ziarul Românul, în paginile căruia i-au fost dedicate numeroase
articole intitulate, „Direfendul româno-bulgar”. Acestea prezentând
evenimentele militare şi politice dintre cele doua ţări.
Odată cu apropierea anului 1914, tot mai mult este dezbătută în
paginile ziarului posibilitatea unui nou război în zonă. În articolul În prejma
răsboiului, este prezentată starea tensionată dintre Austro-Ungaria şi
Muntenegru. Chiar sub titlu scrie direct „Iarăşi va curge sânge românesc”,
ştiind că un război în zonă ar avea implicaţii majore şi pentru români 46.
Relaţiile cu România devin din ce în ce mai strânse, ca dovadă, în
fiecare număr al Românului, apar articole dedicate evenimentelor din
România, având titluri de genul „Fapte şi lucruri din România”, „Din
România”, „De la Fraţii din România”.
În 1913, relaţiile sunt atât de puternice încât se cere direct ajutorul
României fără nicio rezervă: „Pentru noi, să fie, atunci, un păcat dacă
aşteptăm sprijinul fraţilor noştrii? Dacă e păcat numai aceasta poate fi: că
deşi suntem la noi acasă, deşi şi cetăţeni mai vechi ai ţării decât opresorii
noştrii sîntem siliţi să cerem milă străină. Dar păcatul acesta nu pe noi ne
priveşte” 47.
Românul nu se pronunţă în ce-ar putea consta în mod concret acest
ajutor, în nici un caz nu se solicita intervenţia militară, ci cel mult ajutor
diplomatic.
În anul 1914, ziarul Românul devine extrem de tranşant în cea ce
priveşte situaţia Imperiului.
Vasile Goldiş şi Octavian Goga scriu, tot mai des, despre
„descompunerea Imperiului”. Goga explicînd şi cauzele acestui proces,
după părerea sa, acestea ar fi: asuprirea naţională şi politica de
deznaţionalizare 48.
Pe tot parcursul anului 1914, ziarul arădean a continuat să-şi
încurajeze cititorii să lupte pentru afirmarea ideii unităţii naţionale, idee pe
care a susţinut-o în cadrul adunărilor populare organizate de organizaţiile
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locale ale P. N. R.. Se considera inevitabilă dezmembrarea Imperiului şi
alcătuirea unor state naţionale bazate pe democraţie.
Sistarea şi reapariţia Românului. Pentru conduita sa politică, precum şi
pentru devotamentul de care a dat dovadă în lupta sa pentru înfăptuirea
statului naţional unitar român, ziarul Românul a avut de suportat furia şi, pe
urmă, răzbunarea autorităţilor maghiare 49. Această dorinţă de răzbunare a
dus în cele din urmă la interzicerea apariţiei ziarului. În 26 februarie/10
martie 1916, guvernul suprimă apariţia ziarului pe motiv de echivocitate,
precum şi alte grave acuzaţii 50.
Roman Ciorogariu susţine că, apariţia Românului a fost interzisă, de
fapt, nu din cauza acuzelor pe care autorităţile le susţineau, ci pentru că să ia
românilor „arma de agitaţie electorală”, deoarece avea să se desfăşoare, în
martie 1916, alegerile congresuoale 51.
Ciorogariu, care a fost implicat în acele evenimente din „zilele
fierbinţi” ale lui 1916, vorbeşte despre propunerea lui Sever Dan, secretarul
Comitetului Naţional, dinainte cu o zi de sistarea Românului, adică din 25
februarie/9 martie, de a muta ziarul de la Arad, dar s-a izbit de refuzul
arădenilor 52.
Sigur, aşa după cum a susţinut şi Ciorogariu, ziarul nu a fost interzis
pe motiv de echivocitate, sau pentru că ar fi primit bani în mod flagrant din
România, ci penmtru că s-a dorit de către autorităţi ruperea legăturii dintre
clasa politică românească şi populaţia majoritar românească.
Autorităţile maghiare au sistat Românul, încercând astfel să le ia
românilor principalul mijloc de informare, să rupă legăturilr dintre
conducerea partidului naţional şi cititori. Este uşor de înţeles de ce au făcut
guvernanţii acest lucru, în condiţiile în care ziarul promova în mod deschis,
prin intermediul adunărilor populare şi a multor articole publicate în
paginile sale, ideea unităţii naţionale a românilor. Ideea aceasta se baza pe
dorinţa exprimată în ziar de a se destrăma Imperiul austro-ungar. Locul său
trebuia să fie luat pe harta Europei de noi state naţionale moderne. Acestea
ar fi trebuit să aibă la baza formării lor principiile democratice şi criteriul
etno-lingvistic. Acest vis al realizării naţional politice a românilor, intră în
opoziţie cu teoria statului naţional unitar maghiar, susţinută cu toate puterile
şi pe toate căile de către aristocraţia maghiară. Acest model de stat era
complet depăşit din punct de vedere politic şi democratic, deoarece încălca
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flagrant drepturile politice, naţionale şi economice ale minorităţilor, aceste
cauze l-au dus la dispariţia de pe harta politică a Europei.
Această contradicţie de idei, între Românul şi Guvernul maghiar, a
fost defapt adevăratul motiv care a dus la interzicerea apariţiei ziarului, de
către autorităţi.
Pentru mai bine de doi ani, perioada cuprinsă între martie 1916noiembrie 1918, ziarul Românul nu a mai apărut, fiind supus cenzurii presei.
Această inerzicere a dreptului la informaţie, pentru românii din
Vestul Românesc nu a fost singurul abuz din partea puterii, în perioada
anilor 1916-1918. După intrarea României în război de partea Antantei,
Guvernul maghiar condus de către Ştefan Tisza intensifică acţiunile de
deznaţionalizare a românilor din Banat şi Transilvania. Acum sunt închise
pentru diferite motive şcolile confesionale româneşti, iar copiii obligaţi să
urmeze şcolile de stat cu limba de predare maghiară. Astfel şi-a încetat
activitatea peste 1600 de şcoli elementare din Banat şi Transilvania 53.
Aşa cum am precizat în rândurile anterioare, ziarul Românul a
reapărut în noiembrie 1918, la Arad. Un rol important în reuşita acestei
reapariţii a avut-o Consiliul Naţional Român Central, mai ales după mutarea
sa la Arad, în 2 noiembrie 1918. Unde cei trei arădeni Ştefan Cicio-Pop,
Vasile Goldiş şi Ioan Suciu au început activitatea de organizare a maselor
româneşti 54.
După reapariţia Românului, în paginile sale au fost publicate cele
mai importante documente elaborate de Consiliul Naţional Român Central.
Românul a reapărut începând cu data de 26 octombrie/8 noiembrie
1918, beneficiind de mijloace modeste, apariţia sa fiind pusă sub egida şi
conducerea Consiliului Naţional Român Central, supremul şi unicul for
politic al naţiunii române din Ungaria şi Transilvania 55.
Hotărârea de a reapărea ziarul a fost luată în seara zilei de 7
noiembrie în cadrul unei consfătuiri ţinute în casa lui Ştefan Cicio-Pop,
urmând să-şi reia activitatea începând din următoarea zi. Conducerea lui a
fost asigurată tot de Vasile Goldiş 56.
Deşi publicat cu mijloace modeste, totuşi ziarul s-a bucurat de un
succes mare, la reapariţia sa, în rândurile cititorilor, aceştia primindu-l cu
entuziasm.
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Încă de la reapariţia sa, Românul susţine principiul autodeterminării,
conştientizând faptul că acest principiu va sta la baza formării statelor
naţionale.
În numărul 17/20 noiembrie 1918, Românul publică manifestul
„Către popoarele lumii” 57, semnat de Şt. C. Pop şi Gh. Crişan. Prin textul
acestuia, se făcea cunoscută năzuinţa poporului român, de a ieşi din cadrul
Imperiului austro-ungar. Textul a fost scris şi în limba franceză şi trimis la
Geneva, redactorului ziarului Le Temps, care l-a publicat în paginile acestui
prestigios ziar 58.
În numărul de a doua zi, Românul a publicat Convocarea Adunării
Naţionale de la Alba-Iulia. Chemarea a fost poblicată sub forma unui articol
intitulat „Convocare” 59. Textul convocării fiind definitivat încă din 20
noiembrie, dar a fost publicat în nr. în 8/21 noiembrie. Data adunării fiind
anunţată pentru ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, orele 10.
Ziarul Românul continuă lupta de mobilizare a românilor pentru a
merge la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia. Prin articole ce apar în
numerele următoare, prin care le cere românilor să se prezinte la această
adunare, încurajându-i să „grăiască” pentru a-şi decide soarta. Sugestivă în
acest sens este lozinca „Toată suflarea să graiască la Alba-Iulia” 60.
Încercând astfel să-i convingă pe români să participe activ la acest moment
unic din istoria lor. Moment care a reprezentat împlinirea visului milenar al
românilor, acela de a trăi într-un singur stat naţional.
Se poate afirma cu certitudine că apelurile adresate de conducătorii
Consiliului Naţional Român Central, prin intermediul Românului şi-au atins
pe deplin scopul. Ca urmare, la 1 decembrie 1918, la Alba-Iulia, oraş care
poate fi considerat capitala de suflet a românilor, au participat peste 100.000
de români. Aceştia au decis prin glasul lor unirea Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului cu România, realizând astfel ceea ce istoricii au
numit România Mare.
Unirea din 1918 şi făurirea statului naţional unitar român se înscrie
ca o încununare a secolelor de istorie, de aspiraţii şi lupte, este rezultatul
procesualităţii istorice şi împlinirea ţelului fundamental, al mişcării
naţionale române din secolele anterioare 61.
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Ziarul arădean a savurat, din plin, reuşita Adunării Naţionale de la
Alba-Iulia, publicând cu entuziasm urmările acestuia. Astfel, în nr. 20/1918
articolul „Proclamarea unităţii naţionale” 62, anunţa că, „Marea Adunare
Naţională de la Alba-Iulia prin glasul celor o sută de mii de români
decretează alipirea la România pentru vecie a Ardealului, Banatului şi
teritoriului românesc din ţara ungurească”. În paginile 3-4 ale aceluiaşi
număr este publicat Proiectul de rezoluţiune prezentat de Vasile Goldiş.
Înceând cu 1 decembrie 1918 nu numai că se realizează un vis în
istoria românilor dar s-a şi încheiat o etapă a istoriei naţionale. Se poate
afirma că la reuşita actului măreţ de la Alba-Iulia, alături de biserică, şcoală
şi cultură a avut o contribuţie importantă şi presa românească. Aceasta a fost
cea care a promovat mereu ideeile naţionale, fiind cea care a pregătit
conştiinţa, cultura naţională şi politică a românilor în vederea realizării
Marii Uniri.
Ziarul Românul, a continuat să apară şi după 1918, mai exact cu
unele intermitenţe până în 1938. A trecut prin transformări determinate de
situaţii noi, cum ar fi cea din 1926 când s-a format P. N. Ţ., devenind un
organ de presă al acestui partid.
În concluzie se poate afirma că ziarul Românul şi-a adus aportul pe
deplin la dezvoltarea culturii române şi a sentimentului patriotic, fiind
mereu la datorie pentru a apăra valorile româneşti. În toată existenţa sa, de
aproape 3 decenii, s-a bucurat de respectul unor oameni de înaltă ţinută
morală şi culturală, fiind una dintre cele mai respectate gazete româneşti atât
înainte, cât şi după Marea Unire.
Ceea ce am dorit să prezint în acest studiu, sunt cele mai importante
momente din viaţa acestei gazete, dar mai ales importanţa sa în păstrarea
identităţii naţionale la români în vremurile grele. Am dorit să pun în valoare,
pe cât am putut contribuţia sa la realizarea Marii Uniri.
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Proclamarea unităţii naţionale, în „Românul”, 1918, nr. 20, p. 1-2.
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Funcţionarii Primăriei Municipiului Arad (1919-1926)
Emil Arbonie
Conform datelor obţinute în urma efectuării recensământului din
anul 1920, Municipiul Arad avea o populaţie înregistrată în statisticile
oficiale de 62.500 locuitori, fiind situat pe locul patru în rândul celor 40
aşezări urbane din Transilvania, după Cluj (83.540 locuitori), Timişoara (82.
600 locuitori) şi Oradea-Mare (68.080 locuitori) 1.
Administraţia locală era organizată şi condusă pe Primăria oraşului
cu drept de municipiu Arad, în conformitate cu dispoziţiile articolelor de
lege XXI/1886 (Legea municipiilor) 2 şi XXII/1886 (Legea comunală) 3, acte
normative adoptate de statul ungar, repuse patţial în vigoare prin dispoziţiile
decretelor I şi II/1919 4 ale Consiliului Dirigent al Transilvaniei, emise în
scopul asigurării continuităţii ordinei de drept. Ulterior, parte din dispoziţiile
acestor legi au fost abrogate prin decretele Consiliului Dirigent nr. IV, VIII,
XXII şi XXIV/1919 5.
După desfiinţarea Consiliului Dirigent, în aprilie 1920, atribuţiile
acestuia, stabilite prin decretul-lege nr. 3631/1918, au trecut pe seama
guvernului României întregite. Spre a se asigura, până la deplina unificare
administrativă, continuitatea ordinei de drept în teritoriile alipite, guvernul a
delegat parte din atribuţiile sale funcţionale unor organisme regionale nou
create, respectiv secretariate şi directorate generale, desfiinaţate, la rândul
lor, în perioada anilor 1921-1922, pe măsura retragerii delegaţiilor funcţiilor
încredinţate, urmare a paşilor făcuţi spre deplina unificare administrativă a
ţinuturilor alipite.
Până la deplina unificare administrativă, realizată în anul 1925, în
baza modificărilor constituţionale din anul 1923, statul naţional unitar
român a uniformizat dispoziţiile unor legi aflate în vigoare în teritoriile

1

Christ. D. Staicovici, P. Iconomu, Statistica anuală a României.1923, Tipografia Curţii
Regale F. Göbl, fii, Bucureşti, 1924, p. 2.
2
Az 1886-dik évi Törvények gyüteménye, Kyomatott a „Pesti könyvnyomdarézvénytáraság-nál, Budepest, 1886, pp. 277-329.
3
Traducere în limba română în Buletinul Ministerului de Interne, Supliment nr.3/1920,
Imprimeria Monitorului Oficial, Bucureşti, 1920.
4
Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi şinuturilor
româneşti din Ungaria (în continuare: G.O.), nr. 6 din 14/27 ianuarie 1919, pp. 25-26.
5
Ibidem, nr. 10 din 30/12 februarie 1919; nr. 17 din 2/15 martie 1919; nr. 66 din 12
noiembrie 1919 şi nr. 67 din 19 noiembrie 1919,
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unite, prin adoptarea unor legi speciale, între acestea încadrându-se şi cele
referitoare la funcţiile publice.
În ceea ce priveşte funcţiile administrative, Legea pentru statutul
funcţionarilor publici şi regulamentul de aplicare al acesteia, ambele
adoptatate în anul 1923, au unifirmizat şi armonizat denumirile funcţiunilor
din administraţiile publice de pe întreg teritoriul ţării, abrogând vechile
denumiri de funcţiuni aflate în uz în judeţele transilvănene 6. Ambele acte
normative satisfăceau dezideratul înscris sub alin. 5 al art. 131 din vechea
Constituţie. Dispoziţiile lor generale definesc calitatea de funcţionar public,
excepţiile de la această calitate, precum şi modalităţile de înfiinţare şi
desfiinţare a funcţiunilor publice.
În continuare, statutul funcţionarilor publici stabilea cadrul legal al
condiţiilor generale de admisibilitate în funcţiuni, definea stabilitatea şi
incompatibilităţile funcţionarilor în timpul exercitării funcţiunilor publice,
statuta îndatoririle, răspunderile şi drepturile funcţionarilor pe timpul
exercitării atribuţiilor funcţionale, precum şi dreptul la pensie, proporţional
cu timpul funcţionării şi retribuţia primită 7. De asemenea, au fost stabilite
condiţiile de admisibilitate în funcţiuni, numirile şi înaintările în gradele şi
clase de funcţiuni, transferările de la un serviciu la altul sau chiar în
structura altor autorităţi, precum şi cadrul disciplinar necesar menţinerii în
bună stare de funcţionare a serviciilor administraţiei publice.
Din punctul de vedere al acestui cadru organizatoric, administraţiile
publice cuprindeau administraţiilee de stat şi administraţiile locale.
Administraţiile de stat erau compuse din ministere, fiecare cu administraţiile
sale centrale şi servicii exterioare. Administraţiile locale erau formate din
consiliile judeţene şi primării, autorităţi de organizare şi conducere a vieţii
publice în judeţele şi localităţile României întregite.
În ceea ce priveşte funcţiunile administrative ale administraţiei
centrale, după grad, acestea se succedeau astfel: director general, subdirector
general, şef de serviciu, şef de birou, subşef de birou, impiegat şi impiegat
stagiar. În ceea ce priveşte denumirea funcţiilor administrative din serviciile
exterioare şi din administraţiile locale, acestea urmau să fie stabilite prin
intermediul fiecărei legi de organizare a autorităţii, adoptându-se denumirile
şi echivalându-se, pe cât posibil, cu cele din administraţia centrală.

6

Legea pentru statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial (în continuare
se va cita: M.O.) nr. 60 din 19 iunie 1923; Regulament pentru aplicarea legii statutului
funcţionarilor publici (ibidem, nr. 189 din 23 noiembrie 1923.).
7
Vezi detalii în Legea generală de pensiuni (ibidem, nr. 85 din 15 aprilie 1925) şi
Regulamentul legii generale de pensiuni (ibidem, nr. 224 din 11 octombrie 1925.).
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O situaţie specială pe care a reglementat-o statutul funcţionarilor
publici şi care a avut o largă aplicabilitate şi în administraţia Municipiului
Arad, a fost aceea a candidaţilor pentru ocuparea unor funcţiuni publice,
care nu îndeplineau întru-totul condiţiile de numire în posturile vacante
existente. Astfel, atunci când, la trecerea termenului de 15 zile de la
publicitatea scoaterii la concurs a posturilor vacante, se constata lipsa
candidaţilor cu calificarea cerută de lege, comisiile pentru numiri şi înaintări
erau datoare să întocmească un proces-verbal prin care să consatate situaţia
existentă. Pentru rezovarea acesteia, în mod excepţional, legea a permis
numirea persoanelor deja încadrate în sistem, în posturile vacante,
asigurându-se, în acest mod, atât posibilitatea ocupării acestora, cât şi
condiţiile înaintării funcţionarilor ce nu aveau calificarea cerută, dar
depuseseră examenul de capacitate. Aceşti funcţionari au purtat titlul de
agenţi. Lor nu le erau aplicabile dispoziţiile legii şi statutului funcţionarilor
publici. Puteau deveni stabili în funcţiile în care fuseseră numiţi, numai cu
avizul favorabil al comisiilor pentru propuneri de numiri şi înaintări. În ceea
ce priveşte înaintarea lor în gradele superioare, nu puteau avansa pe scara
gradelor de funcţiuni, decât după îndeplinirea condiţiilor de studii cerute de
cadrul normativ al statutului funcţionarilor publici. Aceasta a constituit o
măsură prin care Corpurile legiuitoare au creat condiiile rezolvării crizei de
funcţionari titraţi corespunzător, necesari în administraţiile centrale şi locale.
Modul în care au fost aplicate aceste dispoziţii a depins, în cea mai mare
măsură, atât de interesul funcţionarilor în complectarea studiilor, de
atitudinea lor în serviciu şi, în afara acestor aspecte, de regulă oglindite în
notările de serviciu, un rol important a revenit însă, comisiilor de numiri şi
înaintări, organizate pe lângă fiecare administraţie centrală şi locală.
Aspectul în sine a condus la politizarea excesivă a numirilor şi înaintărilor
funcţionarilor publici, ceea ce va determina, în viitor, modificări succesive
ale acestui statut, dar fără a se rezolva, în esenţă, această problemă.
Statutul funcţionarilor publici a rezolvat situaţiile speciale în care se
găseau unii funcţionarii la data aplicării acestuia. Astfel, funcţionarii care se
găseau în exerciţiul funcţiunii lor din anul 1916, chiar dacă nu aveau titlurile
de studii cerute de lege, puteau fi înaintaţi până la gradul de director,
inclusiv.
Erau consideraţi stabili în funcţii, acei funcţionari cu o vechime de
cel puţin 5 ani consecutivi, precum şi aceia care fuseseră numiţi în funcţiuni
în baza unui examen de admitere. Situaţia celor care îndeplineau condiţiile
de admisibilitate, dar aveau o vechime mai mică de 5 ani, însă mai mare de
un an, era lăsată la latitudinea de apreciere a comisiilor pentru numiri şi
înaintări, dacă erau necesari funcţionării serviciului şi urmau să fie declaraţi
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definitivi în funcţiile pe care le ocupau. În ceea ce privea situaţia acelor
funcţionari care, la 1 ianuarie 1924, data intrării în aplicare a cadrului
normativ al statutului funcţionarilor publici, nu îndeplineau condiţiile de
vechime în funcţie, comisiile pentru numiri şi înaintări urmau să decidă
conform Jurnalului Consiliului de Miniştri nr. 1.205/923. Acei funcţionari
care erau lăsaţi în disponibilitate urmau să primească o sumă egală cu
retribuţiunea pentru trei luni.
La punerea în aplicarea a statutului funcţionarilor publici, autorităţile
administrative erau obligate să fixeze numărul funcţiunilor ce trebuiau să
între în compunerea fiecărui serviciu, potrivit nevoilor şi importanţei
acestora. Pentru orice organizare viitoare a serviciilor administraţiei publice,
gradele şi clasele diferitelor funcţiuni se puteau stabili numai după obţinerea
avizului Consiliului Superior Legislativ.
Cu toate că statutul funcţionarilor publici se punea în aplicare la 1
ianuarie 1924, lucrările pregătitoare se puteau face şi înainte de acestă dată.
Abuzurile politicianiste în aplicarea statutului funcţionarilor publici
au creat numeroase probleme, atât în administraţia publică a statului, cât şi
în cea locală, a judeţelor şi comunelor. Criza economică din anii 1929-1933
a dat dimensiuni noi acestui aspect. Acţiunile ridicate de funcţionari în faţa
instanţelor de contencios administrativ, care funcţionau pe lângă Curţile de
Apel, au determinat luarea unor măsuri pentru remedierea, cel puţin
formală, a acestei situaţii. Legi speciale adoptate ulterior au adus unele
modificări statutului funcţionarilor publici stabilit în anul 1923. Astfel, a
fost prohibit cumulul de funcţiuni publice 8, după ce, în prealabil, a fost
înfiinţat cadrul disponibil al funcţionarilor publici 9. În vederea simplificării
serviciilor publice şi pentru luarea unor măsuri economice şi financiare
urgente, toate numirile, înaintările, definitivările, stabilizările şi încadrările
de personal, făcute după 1 ianuarie 1924, au fost supuse revizuirii 10, iar
funcţiunile publice au fost iararhizate 11.
Conform datelor cuprinse în Registrul matricol al funcţionarilor
Primăriei Municipiului Arad 12, în perioada anilor 1919-1921, au fost
încadrate şi au desfăşurat activităţi publice, următoarele persoane:
1. Dr. Robu Ioan, numit primar cu ziua de 1 iulie 1919;

8

M.O. nr. 189 din 18 august 1934.
Ibidem, nr. 101 din 4 mai 1933.
10
Ibidem, nr. 183 din 18 august 1934.
11
Ibidem, nr. 262 din 13 noiembrie 1934.
12
Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (în continuare: A. N. Arad.), fond
Primăria Municipiului Arad, dosar 7/1919-1921.
9
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2. Dr. Nedelcu Nicolae, numit în funcţia de consilier cultural cu ziua de 19
iulie 1920;
3. Zubor Andor, consilier financiar, având o vechime în serviciul public de
la 18 ianuarie 1891, iar în funcţie de la 14 iulie 1900;
4. Vannay Gyula, consilier reactivat, aflat în serviciu de la 14 iulie 1889;
5. Dr Anghel István, ajutor de primar şi secretar. Fusese numit primnotar la
15 octombrie 1894, iar la 22 februarie 1896, ajutor de primar;
6. Dr. Jegesy Károly, procuror şef, în funcţie de la 15 iulie 1905;
7. Exterde Koloman, contabil şef, cu vechime în serviciul public de la 1
februarie 1897;
8. Kilényi Jáos, contabil, cu vechime în serviciu de la 1 martie 1878;
9. Lucaciu Ludovic, notar, subsecreatar, numit în serviciu de la 1 aprilie
1920;
10. Ioo Béla, consilier la Sedria orfanală a oraşului, aflat în serviciu de la 8
iulie 1891;
11. Gyorgyevits Izidor, consilier la Sedria orfanală a oraşului, aflat în
serviciu de la 17 decembrie 1896, numit de la 1 aprilie 1920;
12. Dr. Szatmáry Béla, procuror;
13. Dr. Hank Adalbert, contabil ajutor, aflat în serviciu de la 18 august
1906;
14. Mikosevits Ivan, casier şef, aflat în serviciu de la 15 iulie 1900;
15. Covacievici Ioan, secretar ajutor, aflat în serviciu de la 1 octombrie
1919;
16. Szondy Béla, arhivar şef;
17. Turay János, contabil;
18. Pitner József, contabil, aflat în serviciu de la 19 noiembrie 1899;
19. Szabados Árpád, controlor caseier, aflat în serviciu de la 24 decembrie
1894;
20. Martinovici Denes, controlor financiar şef, aflat în serviciu de la 9
decembrie 1896, numit şi la 1 septembrie 1920;
21. Gerö Ármin, controlor casier, aflat în serviciu de la1 februarie 1897;
22. Csáby István, controlor, aflat în serviciu de la 1 aprilie 1908;
23. Sztoika József, controlor, aflat în serviciu de la 16 aprilie 1898;
24. Dulovici Oscár, controlor, aflat în serviciu de la 11 noiembrie 1884;
25. Demian Aurel, concepist, aflat în serviciu de la 1 august 1919
26. Murádi Álmos, tutore orfanal, aflat în serviciu de la 1 septembrie 1886;
27. Institorisz Zsigismund, judecător comunal, aflat în serviciu de la 30
decembrie 1895;
28. Binder Gyula, contabil ajutor, aflat în serviciu de la 16 martie 1900;
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29. Grósz Samu, ofiţer de impunere, aflat în serviciu de la 1 octombrie
1897;
30. Brassay Ernö, ofiţer de impunere;
31. Édl Lörincz, ofiţer de impunere;
32. Szucky Károly, registrator, aflat în serviciu de la 20 februarie 1888;
33. Hadonszky Rezsö, expeditor;
34. Kövér Gábor, arhivar, aflat în serviciu de la 14 mai 1892;
35. Dongó Iános, ofiţer de birou;
36. Balajtky Nándor, locţiitor ofiţer de birou;
37. Mittner István, ofiţer de impunere, aflat în serviciu de la 9 mai 1901;
38. Marcov Péter, ofiţer de impunere;
39. Zsák Jenö, ofiţer de impunere, aflat în serviciu de la 21 octombrie
1919;
40. Csaba István, ofiţer de impunere, aflat în serviciu de la 1 ianuarie 1911;
41. Glutig József, locţiitor ofiţer de impunere, aflat în serviciu de la 1
august 1913;
42. Török Victor, locţiitor ofiţer de impunere;
43. Mioc János, ofiţer de birou, aflat în serviciu de la 22 iulie 1903;
44. Hoffmann János, ofiţer de birou;
45. Kiss Lajos, ofiţer de poliţie, reactivat;
46. Scheidt Henriette, ofiţer de birou, aflată în serviciu de la 15 iulie 1908;
47. Juhász Zoltán, ofiţer de birou, aflat în serviciu de la 22 mai 1911;
48. Zsug Szilárd, executor, aflat în serviciu de la 20 septembrie 1915;
49. Ivanov György, executor, aflat în serviciu de la 4 iulie 1914
50. Ambrus Péter, executor, aflat în serviciu de la 1 octombrie 1911;
51. Agoston Zsigismund, funcţionar de stare civilă la Circumscripţia I, aflat
în serviciu de la 16 noiembrie 1919;
52. Keresztes Kalmán, executor, aflat în serviciu de la 18 octombrie 1906;
53. Halmos Jóysef, executor, aflat în serviciu de la 4 octombrie 1910;
54. Csaba István, locţiitor funcţionar de stare civilă la Circumscripţia I;
55. Szandy Béla, funcţionar de stare civilă;
56. Kovács Antal, funcţionar de stare civilă la Circumscripţia II;
57. Kovács Géza, funcţionar de stare civilă la Circumscripţia II;
58. Berzovan Ioan, contabil şef, aflat în serviciu de la 1 noiembrie 1919;
59. Kürthy Géza, funcţionar la Sedria orfanală a oraşului, aflat în serviciu
de la 2 februarie 1899;
60. Ányos Elemér, copist, aflat în serviciu de la 1 decembrie 1910;
61. Petrovics Elemér, controlor diurnist, aflat în serviciu de la 1 septembrie
1913;
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62. Medveczky Lajos, contabil diurnist, aflat în serviciu de la 1 noiembrie
1912;
63. Visu Béla, curier diurnist, aflat în serviciu de la 1 noiembrie 1912;
64. Kókay János, executor diurnist, aflat în serviciu de la 1 februarie 1913;
65. Frolla Lajos, controlor financiar, aflat în serviciu de la 21 septembrie
1915;
66. Zsug Szilard, executor diurnist, aflat în serviciu de la 20 septembrie
1915;
67. Eberhardt Janos, expeditor, aflat în serviciu de la 15 mai 1896;
68. Tenczer József, expeditor diurnist, aflat în serviciu de la 23 aprilie
1900;
69. Fekete Lajos, copist diurnist, aflat în serviciu de la 4 mai 1904;
70. Kiss József, copist diurnist, aflat în serviciu de la 1 martie 1905;
71. Eftimie Sándor, executor, aflat în serviciu de la 1 mai 1908;
72. Györgyössy Ilona, diurnistă de stare civilă, aflată în serviciu de la 1
ianuarie 1914;
73. Katzelhoffer Ádám, diurnist de impunere, aflat în serviciu de la 1
octombrie 1911;
74. Pakurár Simon, executor diurnist, aflat în serviciu de la 22 august
1910;
75. Dengel József, controlor de casierie, aflat în serviciu de la 1 iunie 1911;
76. Zaránd Emilné, diurnistă de impunere, aflată în serviciu de la 1
noiembrie 1912;
77. Weinberger Henrich, diurnist, aflat în serviciu de la 15 ianuarie 1913;
78. Frank Iános, diurnist, aflat în serviciu de la 16 iunie 1913;
79. Tóth Wilmos, copist, aflat în serviciu de la 1 februarie 1913;
80. Balogh Sándor, copist diurnist, aflat în serviciu de la 1 mai 1911;
81. Zaránd Ella, copistă diurnistă de contabilitate, aflată în serviciu de la 1
septembrie 1913;
82. Hank Iános, copist diurnist de contabil şef;
83. Sárga József, copist;
84. Bucskó Férencz, copist financiar diurnist, aflat în serviciu de la 16
august 1913;
85. Répássy Pál, copist diurnist, aflat în serviciu de la 15 februarie 1914;
86. Füzesi Miklós, executor diurnist, aflat în serviciu de la 25 aprilie 1910;
87. Csoma Béla, expeditor, aflat în serviciu de la 1 aprilie 1915;
88. Biza Károly, copist diurnist la Sedria orfanală a oraşului;
89. Ozv. Schier Lajosné, copistă diurnistă;
90. Dúl János, expeditor diurnist, aflat în serviciu de la 1 februarie 1913;
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91. Pfeifer János, copist financiar diurnist, aflat în serviciu de la 1 februarie
1913;
92. Kuscelata Mártin, curăţător de parchet, aflat în serviciu de la 1
februarie 1919;
93. Dănilă Todor, servitor de birou, aflat în serviciu de la 16 septembrie
1920;
94. Kövágó János, servitor de birou, aflat în serviciu de la 11 mai 1916;
95. Kövágó István, servitor de birou, aflat în serviciu de la 1 aprilie 1915;
96. Rauch Lörincz, servitor de birou, aflat în serviciu de la 1 iunie 1916;
97. Kósa Antal, servitor de birou, aflat în serviciu de la 5 martie 1898;
98. Biró Pál, servitor de birou, aflat în serviciu de la 1 august 1895;
99. Argyelán János, servitor de birou, aflat în serviciu de la 1 iunie 1919;
100. Mácz Miklós, servitor de birou, aflat în serviciu de la 1 aprilie 1918;
101. Karolyi András, servitor de birou, aflat în serviciu de la 11 iulie 1892;
102. Rossu Gheorghe, servitor de birou, aflat în serviciu de la 1 februarie
1920;
103. Petróczky Flóris, servitor de birou;
104. Degyan Miklós, servitor de birou;
105. Kulcsár István, servitor de birou;
106. Avram György, servitor de birou, aflat în serviciu de la 15 februarie
1919;
107. Fehér János, servitor de birou,
108. Pál Ferencz,
109. Bittner Robert – prim căpitan de poliţie, aflat în serviciu de la 1 iunie
1890;
110. Beretz Férencz – căpitan de poliţie;
111. Dr. Grumáz Laszlo, căpitan de poliţie;
112. Kováts Antal, căpitan de poliţie;
113. Horvath Lájos, concepist de poliţie,
114. Dr. Szilágy Lászlo, concepist de poliţe;
115. Dr. Beregy Sándor, concepist de poliţe;
116. Dr. Véber Arpad, concepist de poliţe;
117. Dr. Weil Karoly, concepist de poliţe;
118. Moldovan Ődön, concepist de poliţe;
119. Szecepkowsky Teofil, concepist de poliţe;
120. Hoffmann Gyözö, concepist de poliţe;
121. Rátky Béla, concepist de poliţe;
122. Vida Vilmos, concepist de poliţie;
123. Petkovics Béla, ofiţer inspector de poliţie;
124. Feneschán János, ofiţer inspector de poliţie;
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125. Odry Zoltan, registrator;
126. Vidéki Gusztav, concepist de poliţe;
127. Balogh Tibor, concepist de poliţe;
128. Dr. Kristyori István, concepist de poliţe;
129. Kovács Geza, ofiţer de birou;
130. Nyáry Lászlo, ofiţer de birou;
131. Traytler Dezö, ofiţer de birou, aflat în serviciu de la 29 noiembrie
1906;
132. Baltă Ferencz, ofiţer de birou;,aflat în serviciu de la 6 februarie 1913;
133. Stoica Sebastian, şef de poliţie de la 10 noiembrie 1919;
134. Rédl János, detectiv;
135. Horvath Gyula, detectiv;
136. Rasztig Istvan, detectiv;
137. Nae György, detectiv;
138. Szabo Kalman, detectiv;
139. Börcsok Lájos, detectiv;
140. Kovács Karoly, detectiv;
141. Karodi János, detectiv;
142. Balasz János, detectiv;
143. Boldis Pál, detectiv;
144. Bösörményi András, plutonier de poliţie pedestru (comandantul
sergenţilor de stradă), aflat în serviciu de la 1 noiembrie 1899;
145. Halász Mihály, plutonier de poliţie pedestru;
146. Herczeg Imre, plutonier de poliţie pedestru;
147. Dobai István, plutonier de poliţie pedestru;
148. Kiss Andras, plutonier de poliţie pedestru;
149. Schauer Bernát, plutonier de poliţie pedestru;
150. Fodor József, plutonier de poliţie pedestru;
151. Virag István, poliţist pedestru;
152. Höhn József, poliţist pedestru;
153. Bringmann Jenö, poliţist pedestru;
154. Macsinik Demeter, poliţist pedestru;
155. Barabás Károly, poliţist pedestru;
156. Maryai Gábor, poliţist pedestru;
157. Farkas Sándor, poliţist pedestru;
158. Hanycz István, poliţist pedestru;
159. Ocsai István, poliţist pedestru;
160. Eisele Férencz, poliţist pedestru;
161. Nytrai János, poliţist pedestru;
162. Mikó Lajos, poliţist pedestru;
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163. Hajdu István, poliţist pedestru;
164. Must Károly, poliţist pedestru;
165. Toth P. Mihály, poliţist pedestru;
166. Mucsi Károly, poliţist pedestru;
167. Köles András, poliţist pedestru;
168. Pavló Mihály, poliţist pedestru;
169. Rácz István, poliţist;
170. Juhász Gábor, poliţist;
171. Ujj István, poliţist;
172. Bertha Férencz, poliţist;
173. Kocsis József, poliţist;
174. Palány Lajos, poliţist;
175. Galati Mihály, poliţist;
176. Oláh Mihály, poliţist;
177. Hajdu Lajos, poliţist;
178. Tellinger Menyhért, poliţist;
179. Kiss György, poliţist;
180. Tóth Sándor, poliţist;
181. Kresztics Demeter, poliţist;
182. Laczko Férencz, poliţist,
183. Szücs József, poliţist,
184. Ujházi István, poliţist,
185. Dán János, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1892;
186. Urzika Flórián, poliţist,
187. Márton István, poliţist,
188. Miskolczy Férencz, poliţist,
189. Puşcás József, poliţist,
190. Irina Lajos, poliţist,
191. Petrovics Emil, poliţist,
192. Kéléty Iván, poliţist,
193. Bedö András, poliţist,
194. Tarcali János, poliţist,
195. Turcsán Márton, poliţist,
196. Oláh József, poliţist,
197. Lestyán Pál, poliţist,
198. Balogh András, poliţist,
199. Kató Balász, poliţist,
200. Csik Elek, poliţist,
201. Farkas Péter, poliţist,
202. Abelovszky János, poliţist,
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203. Csipak Pál, poliţist,
204. Poszgay Iános, poliţist;
205. Nagy Károly, poliţist;
206. Kiss Imre, poliţist;
207. Lehóczky István, poliţist;
208. Orosz István, poliţist;
209. Kiss Zsgmond, poliţist;
210. Bálint Gábor, poliţist;
211. Rech Márton, poliţist;
212. Illn György, poliţist;
213. Baranyi Antal, poliţist;
214. Kazinczy József, poliţist;
215. Pál János, poliţist;
216. Fábián Férensz, poliţist;
217. Tulipán István, poliţist, aflat în serviciu de la 16 augusr 1910;
218. Aranyos János, poliţist, aflat în serviciu de la 16 martie 1911;
219. Arató Jószef, poliţist, aflat în serviciu de la 16 martie 1911;
220. Bukta István, poliţist, aflat în serviciu de la 1 august 1911;
221. Nagy János, poliţist, aflat în serviciu de la 1 noiembrie 1911;
222. Kovács Sándor, poliţist, aflat în serviciu de la1 august 1911;
223. Lénárd András, poliţist, aflat în serviciu de la 19 martie 1912;
224. Biró József, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1912;
225. Ferenczi Sándor, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1912;
226. Tóth József, poliţist, aflat în serviciu de la 5 mai 1912;
227. Gazsi Pál, poliţist, aflat în serviciu de la 5 mai 1912;
228. Feldmüller Ádam, poliţist, aflat în serviciu de la 5 mai 1912;
229. Váradi János, poliţist, aflat în serviciu de la 13 septembrie 1912;
230. Iliés János, poliţist, aflat în serviciu de la 1 octombrie 1912;
231. Tóth Mihály, poliţist, aflat în serviciu de la 5 octombrie 1912;
232. Elek Imre, poliţist, aflat în serviciu de la 15 ianuarie 1913;
233. Mikó József, poliţist, aflat în serviciu de la 1 februarie 1913;
234. Farkas Lájos, poliţist, aflat în serviciu de la 6 februarie 1913;
235. Kereszturi Koloman, poliţist, aflat în serviciu de la 1 martie 1913;
236. Farkas Imre, poliţist, aflat în serviciu de la 1 aprilie 1913;
237. Kiss János, poliţist, aflat în serviciu de la 6 februarie 1913;
238. Boer András, poliţist, aflat în serviciu de la 3 iunie 1913;
239. Hévizy Pál, poliţist, aflat în serviciu de la 15 iunie 1913;
240. Kásolyi Sándor, poliţist, aflat în serviciu de la 9 august 1913;
241. Pintér János, poliţist, aflat în serviciu de la 15 august 1913;
242. Ménesi Máthiás, poliţist, aflat în serviciu de la 15 septembrie 1913;
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243. Burunkai Sándor, poliţist, aflat în serviciu de la 15 octombrie 1913;
244. Boros István, poliţist,
245. Farkas István, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1914;
246. Hangai György, poliţist,
247. Méhes Imre, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1914;
248. Köles Antal, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1914;
249. Misóczki István, poliţist,
250. Kralik János, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1914;
251. Palkovics János, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1914;
252. Rigó Máthiás, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1914;
252. Tóth Mihály, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1914;
253. Tóth János, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1914;
254. Szücs János, poliţist, aflat în serviciu de la 20 mai 1914;
255. Szép György, poliţist, aflat în serviciu de la 1 mai 1914;
256. Kiss Andras, poliţist călare, aflat în serviciu de la 16 august 1911;
257. Juhász József, poliţist, aflat în serviciu de la 20 august 1919;
258. Györi László, poliţist, aflat în serviciu de la 1 ianuarie 1919;
259. Juhász István, poliţist;
260. Argyelán Janos, poliţist călare;
261. Pankotán Arzén, poliţist călare;
262. Kolarov György, poliţist călare;
263. Nagy József, poliţist călare;
264. Szekers István, poliţist călare;
265. Nagy András, poliţist călare, aflat în serviciu de la 16 februarie 1906;
266. Pápai Károly, poliţist călare, aflat în serviciu de la 16 octombrie 1912;
267. Binécz József, poliţist călare, aflat în serviciu de la 16 martie 1910;
268. Dán György, poliţist călare, aflat în serviciu de la 1 februarie 1910;
269. Pckurár György, poliţist călare;
270. Regyis Sebök, poliţist călare;
271. Tanaszie Péter, poliţist călare, aflat în serviciu de la 15 ianuarie 1919;
272. Kovács István, poliţist călare, aflat în serviciu de la 1 februarie 1919;
273. Sándor József, poliţist călare, aflat în serviciu de la 1 ianuarie 1919:
274. Réder Sandor, poliţist, aflat în serviciu de la 1 februarie 1919;
275. Szilágyi Károly, poliţist călare, aflat în serviciu de la 1 februarie 1919;
275. Munteán Mihály, poliţist;
277. Antal Mihály, poliţist, numit în serviciu de la 16 decembrie 1918;
278. Kiss Mihály, poliţist, numit în serviciu de la 1 decembrie 1918;
279. Simon János, poliţist, numit în serviciu de la 1 ianuarie 1919;
280. Fábián Imre, poliţist, numit în serviciu de la 1 ianuarie 1919;
281. Csáki János, poliţist;
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282. Varga János, poliţist;
283. Kircsi Miklós, poliţist;
284. Rajos Pál, poliţist;
285. Molnár Mihály, poliţist;
286. Hezetik István, poliţist, numit în serviciu de la 15 decembrie 1918;
287. Stepán Gheorghe, poliţist, numit în serviciu de la 16 decembrie 1918;
288. Balász Bertalan, poliţist;
289. Juhász János, poliţist;
290. Jeszenszki Férencz, poliţist;
291. Püspöki Lajos, poliţist, numit în serviciu de la 16 decembrie 1918;
292. Fodor István, poliţist;
293. Kovács János, poliţist;
294. Brenner József, poliţist;
295. Moór Mihály, poliţist, numit în serviciu de la 1 septembrie 1913;
296. Dingfelder Zsigmund,
297. Györki József, executor;
298. Boros Kálmán, copist diurnist de poliţie, numit în serviciu de la 15
mai 1913;
299. Róth Boriska, poliţist, numit în serviciu de la 28 iulie 1914;
300. Szász Kálmán, poliţist, numit în serviciu de la 1 februarie 1914;
301. Weinberger Férencz, executor poliţist, numit în serviciu de la 16
septembrie 1914;
302. Stáhl Mózes, copist diurnist de poliţie, numit în serviciu de la 26
septembrie 1914;
303. Wagner József, copist diurnist de poliţie, numit în serviciu de la 1
decembrie 1913;
304. Institoris Sándor, copist de poliţie, numit în serviciu de la 1 august
1912;
305. Molnár József, copist de poliţie, numit în serviciu de la 16 decembrie
1913;
306. Horváth Sándor, copist de poliţie, numit în serviciu de la 27
octombrie 1914;
307. Stoch Sándor, copist de poliţie;
308. Balla Férencz, copist de poliţie;
309. Stankovics Milos, comandant de pompieri;
310. Mihailovits Gyula, locţiitor comandant de pompieri, numit în serviciu
de la 1 februarie 1912;
311. Hetmann József, pompier, numit în serviciu de la 1 noiembrie 1893;
312. Bogdán Demeter, pompier, numit în serviciu de la
313. Hegedüs György, pompier, numit în serviciu de la 30 noiembrie 1903;
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314. Csobán Demeter, pompier, numit în serviciu de la 25 noiembrie 1903;
315. Bens Antal, pompier;
316. Marián Sándor, pompier, numit în serviciu de la 13 decembrie 1898;
317. Iovin Péter, pompier, numit în serviciu de la 1 septembrie 1902;
318. Rózsa Miklós, pompier, numit în serviciu de la 12 mai 1903;
319. Bálint Kálmán, pompier, numit în serviciu de la 1 august 1904;
320. Pintér Rezsö, pompier, numit în serviciu de la 16 aprilie 1905;
321. Tóth Jószef, pompier, numit în serviciu de la 1 februarie 1906;
322. Borbély Kálmán, pompier;
323. Honglancz Antal, pompier, numit în serviciu de la 1 iulie 1920;
324. Simon István, pompier, numit în serviciu de la 1 iulie 1920;
325. Böde Imre, pompier, numit în serviciu de la 16 iunie 1920;
326. Halász Béla, pompier, numit în serviciu de la 1 ianuarie 1920;
327. Hitt János, pompier, numit în serviciu de la 17 noiembrie 1918;
328. Gurzo Lajos, pompier, numit în serviciu de la 16 septembrie 1919;
329. Madách Imre, pompier,numit în serviciu de la 16 mai 1919;
330. Popovics Ivan, pompier, numit în serviciu de la 1 iulie 1919;
331. Nemeth Sándor, pompier, numit în serviciu de la 16 august 1920;
332. Hencz Miklós, pompier, numit în serviciu de la 27 iunie 1920;
333. Virag Pál, pompier, numit în serviciu de la 1 iulie 1920;
334. Batári Imre, pompier, numit în serviciu de la 16 august 1897;
335. Papp Antal, pompier, numit în serviciu de la 5 mai 1896;
336. Fejes Férencz, pompier, numit în serviciu de la 3 octombrie 1900;
337. Molnár Iózsef, pompier, numit în serviciu de la 1 iulie 1020;
338. Ébel Lászlo, pompier, numit în serviciu de la 1 iulie 1920;
339. Rusz Carol, pompier, numit în serviciu de la 1 iulie 1920:
340. Heincz Gabor, pompier, numit în serviciu de la 15 mai 1900;
341. Madár József, supraveghetor;
342. Dr. Török Dezsö, medic şcolar, numit în serviciu de la 15 mai 1919;
343. Dr. Németh János, medic şcolar, numit în serviciu de la 15 mai 1919;
344. Dr. Luszt Férencz, medic şcolar, numit în serviciu de la 1 martie
1919;
345. Dr. Tisch Mór, medic şef, numit în serviciu de la 21 septembrie 1880;
346. Dr. Hecht Arnold, medic şcolar, numit în serviciu de la 1 ianuarie
1904;
347. Dr. Prohászka Lászlo, medic şcolar, numit în serviciu de la 15
decembrie 1903;
348. Dr. Kabdebó György, medic şcolar, numit în serviciu de la 1
septembrie 1910;
349. Dr. Stauber Andor, medic şcolar, numit în serviciu de la 15 mai 1911;
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350. Ábrhám Gáborné, moaşă, numită în serviciu de la 1 august 1891;
351. Högye Ferenczné, moaşă, numită în serviciu de la 1 octombrie 1900;
352. Mavrin Franciska, moaşă, numită în serviciu de la 1 decembrie 1875;
353. Komlódi Erzsébet, moaşă, numită în serviciu de la 15 august 1916;
354. Kecskés József, inspector sanitar, numit în serviciu de la 1 ianuarie
1887;
355. Bokanics Lázár, inspector sanitar, numit în serviciu de la 1 decembrie
1891;
356. Csizmadia András, supraveghetor de abator, numit în serviciu de la
31 decembrie 1906;
357. Papp János, paznic de cimitir, numit în serviciu de la 1 august 1915;
358. Risztin István, laborant, numit în serviciu de la 1 iulie 1913;
359. Costa János, copist diurnist, numit în serviciu de la 15 septembrie
1908;
360. Nemeth Ádám, fochist, numit în serviciu de la 16 iunie 1920;
361. Neszlinger János, administrator de cimitir, numit în serviciu de la 15
septembrie 1915;
362. Ádám Károly, administrator de cimitir, numit în serviciu de la 15
iunie 1908;
363. Kulcsár Mihály, dezinfector, numit în serviciu de la 16 septembrie
1915;
364. Bruttmann Albert, dezinfector;
365. Roşu Gheorghe, dezinfector, numit în serviciu de la 1 mai 1920;
366. Popovits David, concepist, numit în serviciu de la 1 ianuarie 1920;
367. Dr. Popovits Aurel, medic veterinar, numit în serviciu de la1 aprilie
1920;
368. Dr. Turcu Iosif, medic legist;
369. Sponner Vilmos, administrator de cimitir, numit în serviciu de la 1
decembrie 1895;
370. Gásza Béla, administrator de cimitir, numit în serviciu de la 1 ianuarie
1913;
371. Tróba István, paznic de cimitir;
372. Fitus Mihály, paznic de cimitir, numit în serviciu de la 5 iunie 1908;
373. Munzal Iózsef, paznic de cimitir, numit în serviciu de la 1 iunie 1920;
374. Meşter Máthyas, paznic de cimitir, numit în serviciu de la 1 iulie
1907;
375. Farkas Miklós, paznic de cimitir, numit în serviciu de la 15 iulie 1915;
376. Papp Gyula, conducător registru stare civilă, numit în serviciu de la 1
aprilie 1920;
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377. Sztupár Antal, ofiţer de impozite, numit în serviciu de la 15 noiembrie
1904;
378. Mandl Férencz, ofiţer de impozite, numit în serviciu de la 1 ianuarie
1902;
379. Dézsi János, ofiţer de impozite, numit în serviciu de la 1 august 1909;
380. Sarlot Lajos, maşinist staţie de epurare, numit în serviciu de la 3 mai
1887;
381. Fejér Lajos, maşinist staţie de epurare, numit în serviciu de la 16
noiembrie 1915;
382. Márk Miklós, fochist, numit în serviciu de la 16 iulie 1913;
383. Dúl Ioan, fochist, numit în serviciu de la 1 iunie 1912;
384. Ráki Férencz, fochist, numit în serviciu de la 16 ianuarie 1899;
385. Simion István, fochist;
386. Nachtnébel Odon, inginer şef;
387. Herlling Gyula, inginer;
388. Dömötör Lázslo, inginer;
389. Wéber János, arhitect;
390. Ointlmann Károly, poliţist, numit în serviciu de la 1 aprilie 1919;
391. Várady Mathiás, poliţist, numit în serviciu de la 25 aprilie 1919;
392 Vajkó István, poliţist, numit în serviciu de la 15 februarie 1919;
393. Taits István, poliţist, numit în serviciu de la 1 martie 1919;
394. Timar András, poliţist, numit în serviciu de la 1 martie 1919;
395. Ács Gyula, poliţist, numit în serviciu de la 1 aprilie 1919;
396. Mácsán Péter, poliţist, numit în serviciu de la 1 aprilie 1919;
397. Tóth Mihály, poliţist, numit în serviciu de la 1 aprilie 1919;
398. Szilágy István, poliţist, numit în serviciu de la 1 aprilie 1919;
399. Puteriki Lázár, poliţist, numit în serviciu de la 1 aprilie 1919;
400. Törökzik János, poliţist, numit în serviciu de la 17 martie 1919;
401. Török József, poliţist, numit în serviciu de la 17 martie 1919;
402. Takács Lájos, poliţist, numit în serviciu de la 20 aprilie 1919;
403 Szykálas Élek, poliţist, numit în serviciu de la 3 martie 1919;
404. Szabádos Bálint, poliţist, numit în serviciu de la 17 martie 1919;
405. Erdös Ignácz,
406. Soós Jenö,
407. Borbély Gábor,
408. Szruka Pál, poliţist, numit în serviciu de la 1 martie 1919;
409. Szabó Máté, poliţist, numit în serviciu de la 1 martie 1919;
410. Szabó Sándor, poliţist, numit în serviciu de la 15 februarie 1919;
411. Steiner Bernáth, poliţist, numit în serviciu de la 25 aprilie 1919;
412. Sinka Iános, poliţist, numit în serviciu de la 1 martie 1919;
136

413. Ricsán Iózsef, poliţist, numit în serviciu de la 10 aprilie 1919;
414. Rigó István, poliţist, numit în serviciu de la 1 martie 1919;
415. Petyó János, poliţist, numit în serviciu de la 20 aprilie 1919;
416. Oláh Ferencz, poliţist, numit în serviciu de la 1 martie 1919;
417. Nagy János, poliţist, numit în serviciu de la 15 februarie 1919;
418. Nagy Sándor, poliţist, numit în serviciu de la 25 aprilie 1919;
419. Nagy János, poliţist, numit în serviciu de la 15 februarie 1919;
420. Szilágy József, poliţist, numit în serviciu de la 15 februarie 1919;
421. Nagy András, poliţist, numit în serviciu de la 1 martie 1919;
422. Maizis Pál, poliţist, numit în serviciu de la 1 martie 1919;
423. Molnár Ferencz, poliţist, numit în serviciu de la 17 martie 1919;
424. Márton Kelemen, poliţist, numit în serviciu de la 20 aprilie 1919;
425. Márkus Mihály, poliţist, numit în serviciu de la 20 aprilie 1919;
426. Megyesi Pál, poliţist, numit în serviciu de la 20 aprilie 1919;
427. Molnár István, poliţist, numit în serviciu de la 25 aprilie 1919;
428. Lörincz Antal, poliţist, numit în serviciu de la 25 aprilie 1919;
429. Kardos Béla, poliţist, numit în serviciu de la 15 februarie 1919;
430. Klüg János, poliţist, numit în serviciu de la 20 aprilie 1919;
431. Katroczó József, poliţist, numit în serviciu de la 20 aprilie 1919;
432. Kormanyos István, poliţist, numit în serviciu de la 20 aprilie 1919;
433. Kereszturi Gyula, poliţist, numit în serviciu de la 10 aprilie 1919;
434. Köpe Sándor, poliţist, numit în serviciu de la 15 februarie 1919;
435. Kiss Ferencz, poliţist, numit în serviciu de la 25 aprilie 1919;3
436. Kiss György, poliţist, numit în serviciu de la 15 februarie 1914;
437. Kukovecz Pál, poliţist, numit în serviciu de la 1 martie 1915
438. Kralik György, poliţist, numit în serviciu de la 1 martie 1919
439. Kerekes Ferencz, poliţist, numit în serviciu de la 16 iunie 1919;
440. Kovács János, poliţist, numit în serviciu de la 11 iunie 1919;
441. Juhasz István, poliţist, numit în serviciu de la 20 aprilie 1919;
442. Herczeg Mihály, poliţist, numit în serviciu de la 20 aprilie 1919 13
Conform unui Tabel cu funcţionarii Primăriei Municipiului Arad,
întocmit la 11 august 1922, denumirea funcţiilor administrative, numărul şi
ocuparea acestora era următoarea 14:
1. Dr. Robu Ioan – şef primar, de la 1 iulie 1919;
2. Anghel Ştefan – primar, de la 15 octombrie 1894;
3. Zubor Andor – consilier, de la 1 iunie 1897;
13

Ibidem, f. 1-83, 85-112, 114-131, 133-185, 189-199, 201-213, 216-270, 272-275, 278279, 283-294, 296-305, 309-328, 330-416, 419-450, 452-464, 466-472, 474-500.
14
Ibidem, dosar nr. 18/1922, f. 16-20.
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4. Popa Constantin – consilier, de la 1 martie 1922;
5. Dr. Jegessy Carol – primjurisconsult, de la 15 iunie 1905;
6. Lucaciu Ludovic – primnotar, de la 1 februarie 1898;
7. Covacievici Ioan – notar, de la 1 octombrie 1919;
8. Dolga Mircea – notar, de la 1 aprilie 1921;
9. Ivo Bela – asesor, de la 1 iulie 1891;
10. Csabi Ştefan – controlor, de la 1 aprilie 1908;
11. Halmos Iosif – executor, de la 4 octombrie 1910;
12. Mioc Ioan – şef birou expedieri, de la 22 iulie 1903;
13. Dul Ioan – oficiant, de la 1 februarie 1913;
14. Knisze Eugen – oficiant, de la 17 septembrie 1920;
15. Szuky Carol – exhibitor, de la 20 februarie 1888;
16. Köver Gabriel – arhivar, de la 14 mai 1892;
17. Juhász Zoltán – oficiant, de la 22 mai 1911;
18. Muradi Almos – tutor, de la 1 septembrie 1886;
19. Institoris Sigismund – jude de pace, de la 30 decembrie 1895;
20. Pocioianu Ioan – şef la primăria sectorului I, de la 1 mai 1903;
21. Hoffmann Gyözö – subnotar, de la 25 mai 1899;
22. Meschini Géza – subnotar, de la 1 aprilie 1921;
23. Odry Zoltán – registrator, de la 15 decembrie 1902;
24. Comşa Aurel – arhivar, de la 1 aprilie 1921;
25. Puticiu Andrei – şef la primăria sectorului II, de la 1 aprilie 1921;
26. Mayer Ioan – manipulant, de la 1 aprilie 1921;
27. Györgyésy Edmund – oficiant, de la 16 aprilie 1904;
28. Iac Andrei – notar, de la 1 aprilie 1922;
29. Berzovan Ioan – şef contabil, de la 27 decembrie 1899;
30. Exterde Coloman – şef contabil, de la 1 februarie 1897;
31. Dr. Hank Adalbert – dubşef contabil, de la 7 august 1906;
32. Pitner Iosif – contabil, de la 19 noiembrie 1899;
33. Binder Iuliu – contabil, de la 16 martie 1900;
34. Mariş Sebastian – contabil, de la 1 aprilie 1915;
35. Kovacs Ludovic – 13 august 1917;
36. Tesits Milan – contabil, de la 1 octombrie 1915;
37. Orodi Oscar – contabil, de la 15 decembrie 1919;
38. Pablutz Iosif – contabil, de la 1 mai 1920;
39. Pavlovics Iuliu – contabil, de la 9 ianuarie 1920;
40. Mikosecics Ivan – prim casier, de la 15 iulie 1900;
41. Szabados Arpád – controlor, de la 24 decembrie 1894;
42. Gerö Armin – controlor, de la 1 februarie 1897;
43. Martinoviciu Dezideriu – şef la perceptorat, de la 9 decembrie 1896;
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44. Kilényi Ioan – şef contabil la preceptorat, de la 1 martie 1878;
45. Dulovics Oscar – contabil, de la 11 martie 1884;
46. Grosz Samu – oficiant la preceptorat, de la 1 octombrie 1897;
47. Brassay Ernest – oficiant la perceptorat, de la 1 mai 1901;
48. Mittner Ştefan - oficiant la perceptorat, de la9 mai 1901;
49. Iac Eugen - oficiant la perceptorat, de la 21 octombrie 1919;
50. Csaba Ştefan - oficiant la perceptorat, de la 1 ianuarie 1911;
51. Hoffmann Ioan - oficiant la perceptorat, de la 3 ianuarie 1906;
52. Scheidt Henriette - oficiant la perceptorat, de la 15 iulie 1908;
53. Jugu Constantin - oficiant la perceptorat, de la 20 septembrie 1915;
54. Iovaniv Gheorghe - oficiant la perceptorat, de la 4 iulie 1914;
55. Ambrus Petru – secretar, de la 1 octombrie 1911;
56. Keresztes Coloman – secretar, de la 18 octombrie 1906;
57. Stupar Anton - oficiant la perceptorat, de la 15 noiembrie 1904;
58. Mandl Franz - oficiant la perceptorat, de la 1 ianuarie 1902;
59. Vlaicoviciu Duşan - oficiant la perceptorat, de la 20 martie 1900;
60. Cziraky Martin – oficiant, de la 1 septembrie 1911;
61. Dănilă Theodor – ordonanţă, de la 16 februarie 1920;
62. Kövágo Ioan– ordonanţă, de la 16 mai 1916;
63. Kövágo Ştefan – ordonanţă, de la 1 aprilie 1915;
64. Kósa Anton – ordonanţă, de la 5 martie 1898;
65. Biró Pavel – ordonanţă, de la 1 august 1895;
66. Ardelean Ioan – ordonanţă, de la 1 iunie 1919;
67. Morvai Nicolae – ordonanţă, de la 1 aprilie 1918;
68. Károlyi Andrei – ordonanţă, de la 10 iulie 1892;
69. Russu Gheorghe – ordonanţă, de la 1 mai 1920;
70. Pál Francz – ordonanţă, de la 16 decembrie 1918;
71. Kucselata Martin – ordonanţă, de la 1 septembrie 1903;
72. Czapos Ioan – ordonanţă, de la 1 august 1918;
73. Kucselata Ioan – ordonanţă, de la 1 mai 1922;
74. Lukáks Ştefan – ordonanţă, de la 1 septembrie 1912;
75. Varga Nicolae – portar, de la 15 februarie 1921;
76. Böszörményi Andrei – comisar de piaţă, de la 1 noiembrie 1899;
77. Kocsio Iosif - comisar de piaţă, de la 1 martie 1904;
78. Dan Ioan - comisar de piaţă, de la 1 mai 1892;
79. Nagy Andrei - comisar de piaţă, de la 16 februarie 1906;
80. Cipale Pavel - comisar de piaţă, de la 1 martie 1909;
81. Kocis Daniel - comisar de piaţă, de la 1 ianuarie 1910;
82. Trif Ioan - comisar de piaţă, de la 1 iunie 1921;
83. Crişan Vasile - comisar de piaţă, de la 16 mai 1921;
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84. Schiopu Arseniu – înmânuator, de la 15 iunie 1921;
85. Chereşladanu Petru - comisar de piaţă, de la 1 iulie 1921;
86. Măcinicu Dimitrie - comisar de piaţă, de la 1 august 1921;
87. Plăşu Petru - comisar de piaţă, de la 1 noiembrie 1921;
88. Buzar Orestie - comisar de piaţă, de la 1 octombrie 1921;
89. Cociu Petru - comisar de piaţă, de la1 februarie 1922;
90. Albu Traian - comisar de piaţă, de la 15 februarie 1922;
91. Miloş Gavril - comisar de piaţă, de la 14 martie 1922;
92. Miclea Soloman - comisar de piaţă, de la 16 iunie 1921;
93. Daul Mihai - comisar de piaţă, de la 16 aprilie 1921;
94. Gruici Ignatie - comisar de piaţă, de la 1 iunie 1921;
95. Herrling Iuliu – şef inginer, de la 1 noiembrie 1895;
96. Vass Barnabás – inginer, de la 15 mai 1914;
97. Freund Augustin – inginer, de la 1 august 1921;
98. Wéber Ioan – funcţionar auxiliar, de la 1 august 1906;
99. Mátyás Ioan – manipulant, de la 1 iulie 1891;
100. Zikó Ioan – oficiant la oficiul de dare de consum, de la 9 ianuarie
1879;
101. Nagy Coloman – contabil, de la 1 februarie 1890;
102. Bittner Iosif – contabil, de la 10 noiembrie 1887;
103. Basler Seren – casieră, de la 1 aprilie 1918;
104. Wagner Iosif – suboficiant, de la 1 septembrie 1918;
105. Zaharias Ştefan - suboficiant, de la 1 august 1919;
106. Karczagy Alexandru - suboficiant, de la 1 septembrie 1918;
107. Mayerhoffer Adolf - suboficiant, de la 1 februarie 1912;
108. Schvartz Iosif - suboficiant, de la 1 ianuarie 1910;
109. Sebök Iuliu - suboficiant, de la 15 septembrie 1909;
110. Repaisy Pavel - suboficiant, de la1 ianuarie 1911;
111. Vallev Ştefan - suboficiant, de la 1 februarie 1912;
112. Kovács Daniel - suboficiant, de la 1 octombrie 1914;
113. Horváth Iuliu - suboficiant, de la 1 noiembrie 1905;
114. Avram Gheorghe – ordonanţă, de la 15 februarie 1919;
115. Sponner Wilhelm – inspector, de la 1 septembrie 1895;
116. Gasza Bela – inspector, 1 ianuarie 1913;
117. Marjai Gavril – înmânuator, de la 3 ianuarie 1899;
118. Berecz Margareta – diurnistă, de la 4 ianuarie 1917;
119. Boda Elena – diurnistă, de la 7 februarie 1917;
120. Boros Ioan – diurnist, de la 10 iunie 1920;
121. Hank Alice – diurnistă, de la 16 iunie 1920;
122. Cosma Aurel – diurnist, de la 9 mai 1921;
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Szikszay Elena – diurnistă, de la 4 iunie 1920;
Weinberger Henriete – diurnistă, de la 16 ianuarie 1913;
Laránd Ella – diurnistă, de la 1 septembrie 1913;
Hirsch Iosif – diurnist, de la 20 septembrie 1920;
Pataky Irina – diurnistă, de la 1 decembrie 1916;
Petran Ioan – diurnist, de la 1 noiembrie 1919;
Sabou Iosif – diurnist, de la 21 martie 1922;
Wirth Ioan – diurnist, de la 27 mai 1915;
Balan Ioan – diurnist, de la 12 noiembrie 1920;
Breban Pavel – secretar cu diurnă, de la 1 aprilie 1921;
Eftimie Alexandru – secretar cu diurnă, de la 1 mai 1908;
Gaál Nándor – diurnist, de la 13 noiembrie 1920;
Kemény Ştefan – diurnist, de la 16 mai 1911;
Kokay Ioan – diurnist, de la 1 februarie 1913;
Lukhamp Adam – diurnist, de la 1 iulie 1920;
Mercea Ioan – exactor, de la 1 aprilie 1921;
Mercea Pavel – exector, de la 6 mai 1920;
Sepsi Alexandru – diurnist, de la 1 februarie 1922;
Stumpff Elena – diurnistă, de la 16 mai 1916;
Szölösi Mihai – diurnist, de la 20 septembrie 1920;
Weisz Mauritiu – diurnist, de la 16 octombrie 1916;
Vostinar Teodor – diurnist, de la 21 aprilie 1921;
Vereş Zoltán – diurnist, de la 23 iunie 1914;
Wisy Bela – diurnist, de la 1 noiembrie 1912;
Stoica Ioan – diurnist, de la 15 martie 1922;
Hollendär Ernest – diurnist, de la 8 iulie 1918;
Păcurar Simion – diurnist, de la 22 iulie 1910;
Böszörmény Elena – diurnistă, de la 1 iunie 1919;
Civinadan Gheorghe – diurnist, de la 1 februarie 1922;
Estira Flori – diurnistă, de la 1 septembrie 1921;
Gábor Ioan – diurnist, de la 5 aprilie 1917;
Gyarmathy Mihai – diurnist, de la 5 iulie, 1918;
Iuhasz Coloman – diurnist, de la 10 august 1918;
Sohalus Meráy Ladislaus – diurnist, de la 6 noiembrie 1918;
Macian Petru – diurnist, de la 1 martie 1922;
Paskuy Ioan – diurnist, de la 13 martie 1920;
Kincses Elisabeta – diurnistă, de la 13 martie 1920 ;
Schier Valeria – diurnistă, de la 13 decembrie 1916;
Toth Adalbert – diurnist, de la 20 noiembrie 1915;
Várnay Armin – diurnist, de la 26 iulie 1920;
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Bulzan Dimitrie – diurnist, de la 7 decembrie 1919;
Kömüves Mathias – diurnist, de la 1 mai 1919;
Méhes Mihai – diurnist, de la 7 decembrie 1917;
Müller Hedvig – diurnistă, de la 16 octombrie 1921;
Fekete Ludovic – diurnist, de la 4 mai 1904;
Szabo Ştefan – înmânuator, de la 22 noiembrie 1916;
Szász Coloman – înmânuator, de la 1 februarie 1914;
Balog Alexandru - diurnist, de la 1 mai 1911;
Lugojan Ştefan – diurnist, de la 10 aprilie 1922;
Herczeg Alexandru – diurnist, de la 6 aprilie 1922;
Buda Iustina – diurnist, de la 1 iunie 1922;
Todorean Anica – diurnistă, de la 1 iunie 1922;
Gasza Elisabeta – diurnistă, de la 1 octombrie 1920;
Györgyösy Elena – diurnistă, de la 1 ianuarie 1914;
Kiss Iosif – diurnist, de la 1 martie 1905;
Miclea Elena – diurnistă, 1 septembrie 1919;
Molnar Iosif – înmânuator, de la 16 decembrie 1913;
Pirovszky Elena – diurnistă, de la 1 iulie 1916;
Suba Ana – diurnistă, de la 1 martie 1922;
Grozescu Marioara – diurnistă, de la 19 mai 1922;
Anut Aurora – diurnistă, de la 15 mai 1922;
Homoky Carol – diurnist, de la 1 mai 1920;
Pápay Roza – diurnistă, de la 13 ianuarie 1917;
Părean Ana – diurnistă, de la 16 martie 1916;
Budrogean Aurel – diurnist, de la 1 iulie 1920;
Dabiszek Bela – diurnist, de la 1 ianuarie 1917;
Knizse Eugen – diurnist, de la 17 septembrie 1920;
Molnar Ludovic – diurnist, de la 15 mai 1918;
Iuhasz Bela – diunist, de la 1 august 1914;
Iegh Ştefan – diurnist, de la 2 mai 1922;
Kiss Lenke – diurnistă, de la 10 septembrie 1918;
Kürlhy Geza – diurnist, de la 2 februarie 1899;
Schimonek Emanuel – diurnist, de la 23 august 1920;
Agoston Sigismund – diurnist, de la 21 august 1914;
Kovács Franz – diurnist, de la 23 ianuarie 1922;
Măgurean Ecaterina – diurnistă, de la 1 octombrie 1921;
Kovács Sylvia – diurnistă, de la 21 mai 1921;
Takáks Iosif – diurnist, de la 5 martie 1920;
Valentiny Eugen – diurnist, de la 1 decembrie 1919;
Dengel Katalin – diurnistă, de la 1 noiembrie 1915;
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Pfeifer Ioan – diurnist, de la 1 februarie 1913;
Ocsay Ştefan – diurnist, de la 1 octombrie 1920;
Trolla Ludovic – diurnist, de la 21 septembrie 1915;
Henger Carol – diurnist, de la 24 iunie 1921;
Pecai Edmund – diurnist, de la 16 septembrie 1921;
Kadar Katalin – diurnistă, de la 1 mai 1921;
Şiclovan Paula – diurnistă, de la 1 mai 1921;
Homoky Ileana – diurnistă, de la 15 aprilie 1922;
Mihailovics Iuliu – comandant de pompieri, de la 1 iunie 1912;
Hettmann Iosif – plutonier de pompieri, de la 1 noiembrie 1893;
Hegedüs Gheorghe – pompier, de la 30 noiembrie 1903;
Cioban Dimitrie - pompier, de la 25 noiembrie 1903;
Marian Alexandru – pompier, de la 13 decembrie 1898;
Iovin Petru – pompier, de la 1 septembrie 1902;
Rozsa Nicolae – pompier, de la 12 mai 1903;
Bálint Coloman – pompier, de la 1 august 1904;
Hitt Ioan – pompier, de la 7 noiembrie 1918;
Madács Emeric – pompier, de la 16 mai 1919;
Böde Emeric – pompier, de la 1 noiembrie 1920;
Török Ştefan – pompier, de la 1 aprilie 1921;
Ilka Gheorghe – pompier, de la 1 aprilie 1921;
Hencz Nicolae, de la 1 iunie 1921;
Toma Ioan – pompier, de la 1 iulie 1921;
Crişan Ilie – pompier, de la 16 iulie 1921;
Păcurar Nicolae – pompier, de la 16 iulie 1921;
Niga Nicolae – pompier, de la 1 august 1921;
Păsculescu Gheorghe – pompier, de la 15 august 1921;
Brendás Ştefan - pompier, de la 15 august 1921;
Papp Ştefan – pompier, de la 15 august 1921;
Raicu Gheorghe – pompier, de la 1 septembrie 1921;
Kalla Alexandru – pompier, de la 1 noiembrie 1921;
Oanea Ioan – pompier, de la 16 octombrie 1921;
Pantea Andrei – pompier, de la 16 octombrie 1921;
Crăciun Toma - pompier, de la 16 octombrie 1921;
Bolla Iosif – pompier, de la 16 februarie 1922;
Marian Traian – pompier, de la 16 februarie 1922;
Popescu Ioan – pompier, de la 1 martie 1922;
Pârjol Gheorghe – pompier, de la 1 aprilie 1922;
Ispas Partenie - pompier, de la 1 aprilie 1922;
Micoroi Ioan – pompier, de la 10 aprilie 1922;
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243. Micoară Ioan – pompier, de la 1 mai 1922;
244. Frenner Gheorghe – pompier, de la 16 mai 1922;
245. Kovács Carol - pompier, de la 16 mai 1922;
246. Buhăceanu Dumitru - pompier, de la 1 iunie 1922;
247. Batári Emeric – păzitor de turn, de la 16 august 1897;
248. Papp Anton – păzitor de turn, de la 5 mai 1896;
249. Feyes Franz – păzitor de turn, de la 3 octombrie 1900;
250. Halász Franz – păzitor de drum, de la 1 februarie 1906;
251. Horváth Ştefan – păzitor de drum, de la 1 noiembrie 1907;
252. Nagy Mathias – păzitor de drum, de la 1 ianuarie 1902;
253. Tămaş Ilie – păzitor de drum, de la 1 septembrie 1919;
254. Papp Emeric – păzitor de drum, de la 16 februarie 1901;
255. Novak Petru – păzitor de drum, de la 1 ianuarie 1914.
Cu toate că dispoziţiile legii privind statutul funcţionarilor publici
urmau să se aplice de la 1 ianuarie 1924, generalul Arthur Văitoianu,
ministrul de interne, a considerat că era în interesul funcţionarilor ca unele
norme să se pună imediat în aplicare, sens în care trebuiau efectuate lucrări
pregătitoare 15. Astfel, Direcţiunea secretariatului şi personalului trebuia să
întocmescă, cel mai târziu până la 1 noiembrie 1923, anuarul funcţionarilor
Ministerului de Interne şi ai administraţiilor locale 16, şi să se constituie
comisiile de numiri şi înaintări 17, de disciplină 18 şi de admitere în funcţiuni
publice 19.
15

Decizia ministerială nr. 48.150 din 22 iunie 1923 (M.O. nr. 64 din 23 iunie 1923.).
Vezi Anuarul funcţionarilor publici din Ministerul de Interne pe anul 1923, Editura
Monitorului Oficial, Bucureşti, 1923.
17
Din Comisia pentru numiri şi înintări pentru funcţionarii din administraţia centrală şi
locală a Ministerului de Interne, plătiţi din bugetul ministerului, făceau parte: Richard
Franassovici, secretar general în minister, în calitate de preşedinte, Al Fălcoianu (director
general al Monitorului Oficial şi Imprimeriilor statului), Romulus Voinescu (directorul
general al poliţiei şi siguranţei generale a statului), Th. C. Marinescu (directorul general al
secretariatului şi personalului), Al. Grigorescu (directorul general al administraţiei
judeţene), Constantin Popescu (directorul general al administraţiei comunale), Petre C.
Modolea (directorul general al administraţiei generale şi statisticii), V. Ruptureanu
(directorul general al caselor şi fondurilor speciale), Ilie Nicolaescu (directorul general al
contabilităţii) şi Paul Smărăndache (arhitect şef în Direcţiunea Tehnică), având ca secretar
pe G. Danielescu (Decizia ministerială nr. 72.236 din 3 octombrie 1923, în: „M.O.” nr. 148
din 5 octombrie 1923.). Datorită volumului mare de lucrări generate de dsiapoziţiile Legii
pentru unificarea administrativă din anul 1925, prin care notarii şi secretarii comunali erau
funcţionari de stat, pe lângă fiecare prefectură de judeţ a fost instituită câte o subcomisie
pentru propuneri de numiri şi înaintări, compusă din inspectorul general administrativ în
circumscrpţia căruia cădea judeţul, prefectul şi subprefectul judeţului şi pretorul plăşii în
compunerea căreia intra localitatea respectivă (Decizia ministerială nr. 909 P din 26
16
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Cunoaşterea limbii oficiale a statului era o cerinţă obligatorie a
statutului funcţionarilor publici. Funcţionarii aflaţi în serviciul statului
urmau să fie supuşi, în cursul anului 1924, unui examen de cunoaştere a
limbii române. Cei care promovau examenul erau menţinuţi în funcţii, iar
cei delaraţi nereuşiţi, îndepărtaţi. Aveau dreptul să participe la aceste
examene şi acei funcţionari îndepărtaţi anterior din serviciu pentru
necunoaşterea limbii oficiale, existând posibilitatea reîncadrării, în cazul
promovării examenului. În capitala fiecărui judeţ din Transilvania,
Basarabia şi Bucovina urmau să se ţină, începând cu 1 octombrie 1924,
examene de constatare a cunoaşterii limbii române de către funcţionarii
statului, judeţului şi ai comunelor. Comisiile de examinare aveau ca
preşedinţi prefecţii de judeţe sau primarii localităţilor ori preşedinţii
comisiilor interimare. Din comisii făceau parte şi câte un profesor de limba
ianuarie 1926, în: „M. O.” nr. 22 din 27 ianuarie 1926.). În ceea ce priveşte teritoriul
judeţului Arad, acesta intra în cadrul circumscripţiei II cu reşedinţa la Timişoara, condusă
de Iulian Petre şi avându-l ca ajutor pe Gheorghe Butori, alături de judeţele Bihor, TimişTorontal, Severin, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş (Decizia ministerială nr. 577 P din 6
februarie 1926, în: Ibidem, nr. 35 din 12 februarie 1926.). Pentru rolul inspectorilor generali
administrativi, vezi Decizia ministerială nr. 1.567 P. Din 11 februarie 1926, în: ibidem, nr.
36 din 13 februarie 1926.).
18
Prin Decizia ministerială nr. 101.520 din 31 decembrie 1923, Richard Franassovici,
subsecretar de stat în Ministerul de Interne, a delegat lui Romulus P. Voinescu (directorul
poliţiei şi siguranţei gnerale a statului) şi lui Caius Călugăreanu (inspectorul general al
poliţiilor) dreptul de a aplica pedepsele disciplinare prevăzute de statutul funcţionarilor
publici şi de a trimite la Comisia Disciplinară pe oricare funcţionar de poliţie şi siguranţă
(M.O. nr. 14 din 22 ianuarie 1924.). În ceea ce priveşte pregătirea tuturor lucrărilor pentru
numiri şi înaintări a personalului siguranţei generale din administraţia centrală şi exterioară,
delegaţia a fost dată lui C. Smântânescu, inspector general al serviciului de siguranţă (
Idem, Decizia ministerială nr. 101.521din aceeaşi dată.). În ceea ce priveşte Comisia de
disciplină a judeţului Arad pentru funcţionarii judeţeni, comunali şi ai autorităţilor locale,
aceasta a fost numită prin decret-regal. Erau membrii activi Silviu Moldovan, fost prefect al
judeţului Arad şi preşedinte al Tribunalului Arad, Aron Petruţ, prim –notar judeţean şi
Ştefan Anghel, subprimar al oraşului Arad. Comisia era întregită şi prin următorii membrii
supleanţi: Sever Barbura, preşedinte de Senat la Tribunalul Arad, Emil Tania, şeful
contabilităţii judeţene şi Ioan Pocioianu, şeful Antistiei circumscripţiei administrative II
(M.O. nr. 28 din 8 februarie 1924.). Ulterior, aprecinnd „identitatea de situaţiuni ale
personalului administrativ şi cel al poliţiei administrative”, Franassovici a hotărât ca
lucrările privitoare la personalul poliţiilor administrative din întregul regat să treacă în
atribuţiunile Direcţiunii Peronalului şi Controlului din cadrul administraţiei centrale a
Ministerului de Interne (deciuia ministerială nr. 14.208 din 3 martie 1924, în: „M.O.” nr.
din 7 martie 1924.).
19
Vezi componenţa Comisiei pentru întocmirea Regulamentului privind normele de
admisibilitate, drepturile şi îndatoririle personalului de servicu, în: „M.O.” nr. 198 din 4
decembrie 1923.).
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română. În privinţa personalului poliţienesc din Cluj, Cernăuţi şi Chişinău,
urmau să decidă prefecţii poliţiilor respective 20.
Ulterior, legea a suferit madificări importante, în cursul anilor 1929,
1933 şi 1938 21, dispoziţiile acesteia fiind suplimentate şi prin dispoziţi
speciale, aşa cum au fost cele referitoare la prohibirea cumulului de
funcţiuni publice 22 şi înfiinţarea cadrului disponibil al funcţionarilor
publici 23.
În scopul luării unor măsuri economice şi financiare, toate numirile,
înaintările, definitivările, stabilizările şi încadrările în funcţii făcute după 1
ianuarie 1924, cu încălcarea dispoziţiilor din legea statutului funcţionarilor
publici sau legi speciale au fost declarate nule şi supuse revizuirii 24.
Funcţiile din administraţiile publice au fost supuse criteriilor de ierarhizare a
acestora 25.
Conform datelor cuprinse în Registrul matricol al funcţionarilor
Primăriei Municipiului Arad din anul 1926, au fost încadrate şi au
desfăşurat activităţi publice, următoarele persoane 26.
Dr Robu Ioan. Născut la 30 ianuarie 1883 în localitatea Hălmagiu
(Arad). Fiul lui Robu Nicolae şi Dobriciu Alexandra. Studii juridice la
Facultatea de drept din Cluj, unde, în anul universitar 1905-1906, a obţinut
titlul de doctor în ştiinţele juridice. Diploma de avocat a obţinut-o în urma
examenului depus în faţa Comisiei de examen de la Tg Mureş, în anul 1910,
rezultat care i-a permis înscrierea în baroul de avocaţi.
Mobilizat în timpul primului război mondial în armata austriacă, a
obţinut gradul de căpitan, fiind distins, pentru fapte de arme, cu ordinul
„Signum Laudis”, în anul 1914. Considerând că obiectivele statului dualist
austro-ungar nu corespundeau intereselor naţionale româneşti, a preferat
prizonieratul în Rusia, din anul 1915, unde a luat parte activă la organizarea
Corpului Voluntarilor Ardeleni din Rusia, impunându-se ca unul dintre cei
mai activi 10 conferenţiari-şefi - promotori ai idealului naţional, atât în
rândul românilor, cât şi în cadrul relaţiilor dintre aceştia şi ceilalţi prizonieri
de război sau administraţiile locale, acestea din urmă atât de ades
20

Decizia ministerială nr. 9.952 din 12 februarie 1924 (M.O. din 13 martie 1924.)
M.O. nr. 52 din 4 martie 1938. Prin dispoziţiile acestei legi a fost suspendată
inamovibilitatea sau stabilitatea funcţionarilor publici, comisiile disciplinare au fost
desfiinţate, dreptul de disciplină fiind trecut asupra celui îndrituit de lege să facă numirea în
funcţie a persoanei respective.
22
Ibidem, nr. 189 din 17 august 1934.
23
Ibidem, nr. 101 din 4 mai 1933.
24
Ibidem, nr. 182 din 18 august 1934.
25
Ibidem, nr. 262 din 13 noiembrie 1934.
26
A. N. Arad, fond Primăria Municipiului Arad, dosar nr. 7/1919-1921.

21
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schimbătoare. Serviciul prizonierilor români din Rusia l-a trimis, în ziua de
30 august 1917, în regiunea militară Novo-Cerkask, cu instrucţiuni precise
pentru identificarea prizonierilor români din lagăre, fabrici şi alte proprietăţi
industriale, comerciale şi agricole, în vederea organizării acestora şi
asigurării unor condiţii cât mai bune de trai, până la repatriere 27. Întors acasă
din prizonierat şi aflat într-un scurt concediu, comanda Gărzii Naţionale
Române din Hălmagiu i-a organizat o primire triumfală, la începutul lunii
ianuarie 1919 28. A fost demobilizat şi trecut în rezervă în anul 1919.
După instituirea administraţiei româneşti în oraşul Arad a fost numit
în funcţia de primar, prin decizia Consiliului Dirigent nr. 12 070/1919. În
baza Legii de unificare administrativă, adoptată în anul 1925 şi intrată în
vigoare la 1 ianuarie 1926, în urma alegerilor organizate, a fost ales în
funcţia de primar al municipalităţii arădene, fiind confirmat în funcţie de
către Ministerul de Interne. Frecventele schimbări de guvern au condus la
crearea instabilităţii funcţionale, fiind înlocuit, în acelaşi an, cu dr. Ştefan
Anghel, fostul său primar-ajutor. A mai condus activitatea Primăriei
Municipiului Arad pentru o nouă perioadă, între anii 1927-1928.
Domiciliat pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 17/19. Căsătorit cu
Valeria Puticiu, născută la Aciuva (Arad), la 1 iunie 1888. Copiii, ambii
născuţi la Hălmagiu: Vioara, la 28 decembrie 1908 şi Ionel, la 24 ianuarie
1911 29.
Recunoaşterea publică a meritelor sale de „Mare luptător pentru
Unire” s-a realizat prin acordarea ordinelor „Coroana României” şi „Steaua
României”, ambele în gradul de mare ofiţer.
A decedat în septembie,1930.
Olariu Ştefan. Născut la 24 august 1881 în localitatea Eubiu, aflată
astăzi pe teritoriul Serbiei. Fiul lui Olariu Ioan şi Manciu Ana. Religia:
ortodoxă română. Absolvent al Liceului de stat din Pancevo, cu diplomă de
bacalaureat din anul 1903. A urmat cursuri de contabilitate, obţinând
diploma de licenţă în anul 1907. A fost încadrat oficiant la Casa de Păstrare
a Poştei din Budapesta (1 ianuarie 1906 - 31 iulie 1919). Numit secretar
comunal al Primăriei Municipiului Arad, cu ziua de 1 ianuarie 1926, apoi
27

Petre Nemoianu, Prima Alba Iulie. Voluntari români în războiul pentru întregirea
neamului, Timişoara, f.a., p. 53.
28
Traian Mager, Aspecte din Munţii Apuseni. Contribuţiuni la istoria Unirii.1918-19, vol.
IV, Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad, 1936, p. 69.
29
A. N. Arad, find Primăria Municipiului Arad, Registrul matricol al funcţionarilor
Primăriei Municipilui Arad pe anul 1926, f. 1 (în continuare: R. M./1926.); fond Chestura
Poliţiei Municipiului Arad, dosarul 11/1924 (registru de cetăţenie), poziţiile 490/65/1924
(în continuare: R. C.).
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secretar general (1 aprilie 1936) 30. Din alte izvoare, rezultă că, în februarie
1919, Ştefan Olariu a fost angajat de dr. Ioan Erdélyi, ministrul Consiliului
Dirigent în capitala Ungariei, în calitate de funcţionar la legaţia din
Budapesta, După desfiinţarea acesteia, la începutul lunii martie 1919, dr.
Iuliu Mezei, care fusese însărcinat cu lichidarea reprezentanţei, i-a plătit
acestuia drepturile băneşti cuvenite, rămânând la Budapesta, până la intrarea
armatei române în capitala de pe Dunăre 31. De la 1 august 1919, inspector la
Poşta din Cluj, până la 31 decembrie 1919. Cu 1 ianuarie 1920 a funcţionat
ca şef al Serviciului Contabilităţii din Resortul de Interne al Consiliului
Dirigent. După desfiinţarea acestuia, din aprilie 1920, a activat în aceeaşi
funcţie în structurile regionale ale Ministerului de Interne, cu sediul la Cluj
(Secretariatul şi Directoratul General), până la 1 aprilie 1923, dată de la care
a fost numit consilier financiar la Primăria Municipiului Arad 32. Din
cuprinsul rezoluţiei ministeriale puse pe cererea sa, în iulie 1923, se
considera acest transfer ca fiind făcut în interesul serviciului, prin urmare,
Ştefan Olariu a beneficiat de obţinerea spezelor de mutare, plătite însă, nu
din fondul vreunei instituţii a statului, ci din fondul Primăriei Arad 33.
Figurează în lista primarilor Municipiului Arad o perioadă de patru zile, ca
primar cu delegaţie, în anul 1938. Cu ziua de 1 noiembrie 1938 a fost pus în
poziţia de retragere, pentru a-şi aranja drepturile de pensie 34. Căsătorit cu
Szeczö Letiţia, născută în Budapesta, la 22 aprilie 1884. Copii, ambii
născuţi în Budapesta: Ionel, la 20 noiembrie 1909 şi Aurel, la 25 octombrie
1910 35.
Distins cu ordinul „Coroana României” în grad de cavaler.
Pocioianu Ioan. Născut la 7 noiembrie 1880 în localitatea Roşia (Bihor).
Fiul lui Pocioianu Gherasim şi Rada Maria. Religia: ortodoxă română.
Studii liceale la Beiuş (1899), absolvent al Cursului administrativ din
Becicherecul Mare (1905). În urma serviciului militar a fost trecut în rezervă
cu gradul de elev-ofiţer. A început cariera de funcţionar ca practicant de
notar în comuna Căbeşti (Bihor), la 1 august 1899, până la 15 ianuarie 1900,
30

R..M./1926, vol. I, f. 2.
Iuliu I. Mezei Câmpeanu, Luptători români Ardeleni, Cuvânt introductiv: Alexandru
Vaida Voevod, Liviu Cigăreanu, Cluj, f. a., p. 124.
32
A. N. Arad, fond Primăria Municipiului Arad, dosar nr. 15/1923, f. 77.
33
Ibidem.
34
Conform normelor cuprinse în Statul funcţionarilor publici, pentru timpul servit cu
reţineri, funcţionarul avea dreptul la o pensie proporţională cu timpul şi salariul, potrivit
dispoziţiunilor cuprinse în Legea generală de pensiuni (Vezi în acest sens Legea generală
de pensiuni, în: „M.O.” nr. 85 din 15 aprilie 1925, precum şi Regulamentul de aplicare a
acesteia (ibidem, nr. 224 din 11 octombrie 1925.).
35
R. M./1926, f. 2; R. C. 11, poziţiile 53/75/1924, f. 63.
31
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apoi în Drăgăneşti (16 ianuarie 1900 – 28 august 1900), Dubeşti (15
septembrie 1900 – 30 martie 1903), promovat subnotar (1 mai 1903 – 9
noiembrie 1905), notar cercual la Remetea (10 noiembrie 1905 – 26 ianuarie
1907), la Bara (27 ianuarie 1907 – 30 septembrie 1919), secretar financiar la
Administraţia Financiară Arad (1 octombrie 1919 – 5 aprilie 1920), consilier
financiar (6 iunie 1920 – 31 martie 1921), şeful Antistiei Circumscripţiei I a
Primăriei Municipiului Arad (1 aprilie 1921 – 31 decembrie 1925), fiind
numit şeful Serviciului Administrativ al Primăriei Municipiului Arad de la 1
ianuarie 1926 până la 31 decembrie 1930, dată la care a fost pus în retragere
pentru împlinirea a 30 ani de serviciu. Sporadic, a mai activat şi ulterior, în
funcţie de nevoile administraţiei oraşului 36. Domiciliat pe strada
Porumbariu, nr. 11. Căsătorit cu Weingartner Maria, născută în Sebiş, la 1
septembrie 1882. Copii: Maria-Irina, născută în Remetea Lungă, la 28
august 1907, Ioan, născut în Bara, la 17 iunie 1909 şi Vasile, născut în
aceeaşi localitate, la 24 martie 1911 37.
Dârlea Vasile. Născut la 28 octombrie 1875 în localitatea Galşa (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii juridice, în urma cărora a obţinut
diploma de notar în anul 1898. A început cariera de funcţionar ocupând
posturile de notar comunal (1 mai 1893 – 30 ianuarie 1902), notar cercual
(31 ianuarie 1902 – 19 mai 1919), notar judeţean (20 mai 1919), prim notar,
consilier economic (1 ianuarie 1924 – 31 decembrie 1925). Numit şeful
Serviciului Economic al Primăriei Municipiului Arad cu ziua de 1 ianuarie
1926. A fost pus în retragere cu ziua de 31 decembrie 1930 pe motiv că a
împlinit 30 ani de serviciu 38.
Distins cu ordinul „Coroana României” în grad de cavaler.
Berzovan Ioan. Născut la 18 ianuarie 1880 în localitatea Covăsânţ (Arad).
Religia: ortodoxă română. Bacalaureat al Liceului superior comercial din
Lipova (1899). A urmat cursurile studiilor financiare de preceptor, la Arad
(1900) şi de contabilitate de stat (Budapesta 1907-1908). În urma serviciului
militar a fost trecut în rezervă cu gradul de căpitan, din cadrul Regimentului
86 Infanterie. A deţinut funcţiile de practicant la Percepţia Lipova (27
36

Dreptul de pensie pentru vechimea în serviciu se putea dobândi după împlinirea vârstei
de pensionare, sau chiar înainte de această vârstă, dacă funcţionarul servise un timp de 35
ani împliniţi. Funcţionarul retras din service înainte de a avea vârsta de pensie sau termenul
de vechime şi care nu a mai revenit în funcţiune, îşi păstra dreptul la pensie pentru anii
serviţi, cu condiţia de a fi avut cel puţin 25 ani de serviciu. Pentru femei, această vechime
era redusă la o perioadă de 15 ani. Vechimea în serviciu se constata prin certificate eliberate
de serviciul unde îşi desfăşurase funcţionarul activitatea, întocmite pe baza cazierelor de
serviciu.
37
R. M./1926, f. 3; R. C. 11, poziţiile 686/205/1924, f. 154.
38
R. M./1926, f. 4.
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decembrie 1899 – 5 aprilie 1900), la Buteni (6 aprilie 1900 – 20 februarie
1901), oficiant la Percepţia Chişineu-Criş (21 februarie 1901 – 23 octombrie
1903), la Percepţia Primăriei oraşului cu drept de municipiu Arad (24
octombrie 1903 – 28 februarie 1913), promovat contabil în acelaşi loc de
muncă (1 martie 1913 – 31 decembrie 1918), secretar de finanţe (1 ianuarie
1919 – 11 septembrie 1919), şef contabil ( 12 septembrie 1919 – 31
decembrie 1925), numit şeful Serviciului Financiar al Primăriei
Municipiului Arad cu ziua de 1 ianuarie 1926, funcţie deţinută până la 31
martie 1936, când a fost înaintat în funcţia de subdirector (1 aprilie 1936) şi
pe care a părăsit-o prin demisie în vederea pensionării, cu ziua de 7 martie
1939 39.
Distins cu ordinul „Coroana României” în grad de cavaler.
Dunca Carol. Născut la 20 august 1890 în localitatea Satu-Mare. Religia:
greco catolică. Licenţiat al Facultăţii de drept din Cluj (1919), avea depus şi
examenul de contabilitate de stat (Budapesta 1913). Serviciul militar
îndeplinit la Regimentul 5 Infanterie austro-ungar, trecut în rezervă cu
gradul de elev-ofiţer din cadrul Regimentului 16 Infanterie al armatei
române. A început cariera de funcţionar în Budapesta, ca practicant la
Ministerul Cultelor (3 noiembrie 1910 – 11 decembrie 1913), oficiant în
aceiaşi instituţie (12 decembrie 1913 – 13 ianuarie 1919), controlor
financiar la Clinicile Universitare din Cluj (14 ianuarie 1919 – 31
septembrie 1920), administrator în acelaşi loc de muncă (4 septembrie 1920
– 31 martie 1921), contabil la Directoratul General de Interne din Cluj (7
noiembrie 1921 – 1 mai 1922), înaintat şef de birou principal în Ministerul
de Interne, până la 31 mai 1924, şef de serviciu (1 aprilie 1924 – 31 mai
1925), notar la Primăria Municipiului Arad (1 iunie 1925 – 31 decembrie
1925), numit şeful Serviciului de Contabilitate din cadrul primăriei
municipale de la 1 ianuarie 1926 40.
Distins cu ordinul „Coroana României” în grad de cavaler.
Mureşan Ioan. Născut la 12 mai 1887 în localitatea Nădlac (Cenad). Fiul
lui Flocaş Petru şi Anca Alexandru. Religia: greco ortodoxă română. A
urmat cursurile Institutului Politehnic din Budapesta, unde a obţinut
diploma de inginer în anul 1919. Serviciul militar cu gradul de soldat cu
termen redus. Numit şef de secţie la căile ferate (1 mai 1919 – 31 decembrie
1923), prim-inginer la Primăria Municipiului Arad (1 ianuarie 1924 – 31
decembrie 1925), apoi inginer-şef până la 5 decembrie 1938, dată la care a
39

R. M./1926, f. 5. A fost cumnat cu subinspectoul general de siguranţă Ilie Rău, primul şef
al Seviciului Special de Siguranţă Arad (1919 – 1921).
40
R. M./1926, f. 6.
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fost pus în retragere în vederea pensionării pentru caz de boală 41. Domiciliat
pe strada Gheorghe Popa, nr. 1. Căsătorit cu Dobriciu Ana, născută în
Lipova, la 25 iulie 1892. Copii: Octavian, născut la 10 mai 1921 şi Cornelia,
născută la 14 august 1923 42.
Dr. Jegessy Carol. Născut la 10 ianuarie 1878 în localitatea Pâncota (Arad).
Religia: romano catolică. Studii juridice la Universitatea din Budapesta,
unde a obţinut diploma de doctor în anul 1903. A depus şi examenul de
avocat în faţa Comisiei de examen din Tg. Mureş, în anul 1905. Serviciul
militar la Regimentul 3 Honvezi. Numit jurisconsult la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad cu ziua de 15 iulie 1905, a fost avansat
primjurisconsult şi a funcţionat în această calitate în aceeaşi instituţie, în
perioada 15 ianuarie 1915 – 31 decembrie 1925, avocat-şef (1 ianuarie 1926
– 31 martie 1936), subdirector (1 aprilie 1936 – 31 martie 1937), avocat
principal de la 1 aprilie 1937. A fost pus în retragere pentru limită de vârstă
cu ziua de 20 ianuarie 1939 43.
Dr. Nedelcu Nicolae. Născut la 18 august 1884 în localitatea Parţa (Timiş).
Fiul lui Nedelcu Mihai şi Uzon Maria. Religia: ortodoxă română. Studii
juridice absolvite la Universitatea din Budapesta, unde a obţinut şi titlul de
doctor (1913). A depus şi examenul de avocat în faţa Comisiei de examen
din Cluj, în anul 1922. În urma serviciului militar a fost trecut în rezervă cu
gradul de căpitan. Încadrat ca jurisconsult la Primăria Municipiului Arad cu
ziua de 26 aprilie 1923, a funcţionat de la 1 ianuarie 1926 în calitate de
avocat, până la 31 martie 1936, când a fost înaintat şef de serviciu. La 1
aprilie 1937 a fost numit avocat pledant. Domiciliat în B-dul Regele
Ferdinand I, nr. 8/15. Căsătorit cu Kubik Irina, născută în Arad, la 23 august
1887 44.
Sperneac Ioan. Născut la 14 decembrie 1880 în localitatea Bocşa Română
(Caraş-Severin). Fiul lui Sperneac Maxim şi Pete Rozina. Religia: grecoortodaxă. Studii juridice, în urma cărora a obţinut diploma de notar. A urmat
şi cursul administrativ organizat la Cluj (1903). A terminat serviciul militar
cu gradul de soldat. A funcţionat în Banat, în calitate de practicant de notar
41

Când funcţionarul public contractase o infirmitate sau o rănire care îl făceau impropriu
serviciului, el dobândea dreptul la pensie, oricare i-ar fi fost etatea, cu condiţia ca
infirmitaea să se fi produs în timpul serviciului, indiferent dacă aceasta s-a produs sau nu
din cauza serviciului. Diferenţa între cele două situaţii consta numai în cuantumul cotităţii
care i se atribuia ca pensie, din media salariilor de bază primite în ultimii trei ani.
42
R. M./1926, f. 7; R. C. 10, poziţiile 1545/8461/1924, f. 227.
43
R. M./1926, f. 8; Vârsta de pensionare pentru funcţionarii civili era de 57 ani şi pentru
funcţionarii eclesiastici 65 ani.
44
R. M./1926, f. 9; R.. C. 11, poziţiile 287/2070/1924, f. 25.
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(1 noiembrie 1898 – 31 octombrie 1905), vicenotar (1 noiembrie 1905 – 23
august 1915), notar cercual (23 august 1915 – 1 iunie 1919), delegat pretor
la Pretura Plasei Orşova (1 iunie 1919 – 30 noiembrie 1920), a fost numit
prim-notar la Primăria Careii-Mari (1 decembrie 1920 – 1 noiembrie 1922),
subnotar la Primăria Municipiului Arad (1 noiembrie 1922 – 31 decembrie
1925), şef de birou în cadrul Serviciului Administrativ de la 1 ianuarie 1926.
A fost ofiţerul stării civile al oraşului, până la 30 mai 1929, dată la care a
fost numit în cadrul Serviciului Sanitar (30 mai 1929 – 31 decembrie 1930).
Avansat în funcţia de şef de serviciu, a condus Serviciul Administrativ al
primăriei în perioada 1 ianuarie 1931 – 31 august 1938. Cu ziua de 1
septembrie 1938 a fost pus în retragere pentru limită de vârstă, spre a-şi
asigura drepturile la pensie 45. Domiciliat pe strada Episcopul Radu, nr. 14.
Căsătorit cu Iuan Eva, născută în Berghin (Alba), la 7 martie 1902 46.
Ştefănuţ Sabin. Născut în Arad, la 17 noiembrie 1896. Fiul lui Ştefănuţi
Ioan şi Popovici-Desseanu Amelia. Bacalaureat al Liceului din Năsăud
(1915). Religia: ortodoxă română. A fost numit şef de birou cu ziua de 1
ianaurie 1926. Declarat stabil şi definitiv în funcţie la 18 februarie 1928. A
fost înlocuitorul lui Ştefan Olariu în funcţia de secretar, în timpul când
Ştefan Anghel a condus administraţia municipală arădeană (1926-1927).
Domiciliat în B-dul Regele Ferdinand I, nr. 4. Căsătorit cu Weinrich Emilia,
născută în Reginul Săsesc, la 6 martie 1899 47.
Martinovici Dionisie. Născut la 11 martie 1875 în localitatea Leucuşeşti
(Caraş-Severin). Bacalaureat de liceu. Examen de perceptor depus la
Administraţia Financiară Arad (1920). Oficiant de percepţie în perioada
1900 – 1920. A funcţionat ca subperceptor de stat la Cluj (29 februarie 1920
– 31 august 1920), numit perceptor la Casa orfanală Arad (1 septembrie
1920 – 10 octombrie 1921), avansat perceptor-şef la 10 octombrie 1921, a
fost declarat stabil şi definitiv în funcţie pe ziua de 7 martie 1925. De la 1
ianuarie 1926 a funcţionat ca şef de birou în cadrul Serviciului Financiar al
Primăriei Municipiului Arad, până la 31 decembrie 1930, dată la care a fost
pus în retragere pentru împlinirea vechimii de 30 ani de serviciu, spre a-şi
asigura drepturile la pensie 48.
Dr. Hank Adalbert. Născut la 1 ianuarie 1888 în Sibiu. Fiul lui Hank
Adalbert şi Reingruber Iulia. Religia: lutherană. Bacalaureat de liceu la
Arad (1896). A depus examen în contabilitate de stat la Budapesta (1907). A
45

Scoaterea la pensie din oficiu pentru împlinirea limitei de vârstă se făcea în mod
obligatoriu.
46
R. M./1926, f. 10; R. C. 11, poziţiile 755/33/1924, f. 349.
47
R. M./1926, f. 11; R. C. 12, poziţiile 98/90/1924, f. 63.
48
R. M./1926, f. 12.
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obţinut diploma de doctor în ştiinţele de stat în anul 1913, la Universitatea
din Cluj. A început cariera de funcţionar ca diurnist la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad (10 august 1906 – 20 martie 1908), oficiant de
birou (21 martie 1908 – 15 martie 1914), concepist (16 martie 1914 – 15
decembrie 1917), subnotar (16 decembrie 1917 – 31 august 1918), subşef
contabil (1 septembrie 1918 – 31 decembrie 1925), şef de birou în cadrul
Serviciului Administrativ la 1 ianuarie 1926. A fost mutat pe aceeaşi funcţie
în cadrul Serviciului Financiar, în anul 1929. Domiciliat pe strada Calvin,
nr. 28. Căsătorit cu Konicsek Margareta, născută în Arad, la 15 martie 1895.
Fiul Ştefan, născut în Arad, la 28 octombrie 1920 49.
Popa Constantin. Născut la 12 octombrie 1888 în localitatea Sălişte
(Sibiu). Fiul lui Popa Ioan şi Cruţiu Stana. Religia: greco ortodoxă. A
obţinut diploma de absolvire a Liceului militar din Sibiu (1910), încadrat
ofiţer activ în Regimentul 33 austro-ungar, până la 1 mai 1912. Absolvent al
Cursului administrativ din Szombathely, în ianuarie 1914. Notar comunal în
perioada 15 octombrie 1914 – 31 august 1916. Numit şef al Poliţiei de stat
din Tg. Mureş (1 iunie 1919), prefect de poliţie (5 ianuarie 1922 – 1 martie
1922). Consilier cultural la Primăria Municipiului Arad cu ziua de 1
ianuarie 1924. Consilier comunal de la 1 martie 1922 – 30 martie 1936, şef
de serviciu (1 aprilie 1936 – 31 mai 1936) şi, în sfârşit, subdirector de la 1
iunie 1937. Domiciliat în P-ţa Mihai Viteazul, nr. 2. Căsătorit cu
Mărgineanţiu Elena, născută în Timişoara, la 5 septembrie 1902. Fiul,
Cornel, născut în Arad, la 11 ianuarie 1924 50.
Dr. Pop Ioan Aurel. Născut la 28 februarie 1883 în Baia Mare. Religia:
greco ortodoxă română. Studii politico-juridice, în urma cărora a obţinut
titlul de doctor în ştiinţele de stat, în anul 1913. Absolvant al Cursului
superior PTT în Budapesta. Licenţiat în drept în anul 1926. A lucrat în
domeniul sistemelor poştale maghiar şi român, în perioada 1 august 1900 31 august 1923, parcurgând treptele ierarhice de la funcţionar diurnist,
practicant şi oficiant, până la primoficiant şi consilier. Din anul 1926 a fost
numit la Primăria Municipiului Arad în funcţia de şef de birou, pe care a
ocupat-o până la 31 decembrie 1931, dată la care a fost pus în retragere din
oficiu pe motiv că a împlinit 30 ani de serviciu 51.
Covacevici Ioan. Născut la 2 mai 1893 în localitatea Miniş (Arad). Religia:
greco ortodoxă. Bacalaureat al Şcolii superioare de comerţ din Lipova
(1911), a obţinut certificatul de capacitate pentru funcţiile de secretar
49

R. M./1926, f. 13; R. C.10, poziţiile 237/663/1924.
R. M./1926, f. 14; R. C. 11, poziţiile 808/66/1924.
51
R. M./1926, f. 15.
50

153

comunal şi cercual în urma examenului depus în faţa Comisiei de examen
din Cluj, în anul 1920. Servciul militar îndeplinit, fiind trecut în rezervă cu
gradul de elev-plutonier. A început cariera de funcţionar ca practicant
administrativ la secretariatul Primăriei comunei Miniş (15 februarie 1911 –
30 septembrie 1913), continuând ca subnotar la aceeaşi instituţie (15
februarie 1918 – 1 martie 1919), secretar la Consilieratul Agricol Arad (1
octombrie 1919 – 15 martie 1920), subnotar la Primăria Municipiului Arad
(15 martie 1920 – 31 decembrie 1925), apoi şef de birou de la 1 ianuarie
1926. În acelaşi an, a fost mutat la Expozitura administrativă Gai (fosta
Antistie a Circumscripţiei II), iar din anul 1932 a condus oficiul Registratură
al primăriei. De la 5 mai 1933 a fost numit şeful Serviciului Administrativ 52.
Vass Barnabas. Născut la 12 iunie 1890 în localitatea Timişoara. Fiul lui
Vass Ştefan şi Kreszer Amalia. Religia: romano-catolică. Studii tehnice, în
urma cărora a obţinut diploma de inginer în anul 1913. Serviciul militar la
Regimentul 7 Tren, fiind trecut în rezervă cu gradul de elev-plutonier. De la
15 mai 1914 a fost numit inginer la Primăria orşului cu drept de municipiu
Arad. De la 1 martie 1923 a fost încadrat la Serviciul Tehic, iar de la 1
ianuarie 1926, ca inginer şef de birou în cadrul aceluiaşi serviciu. Domiciliat
pe strada Ioan Rusu-Şirianu, nr. 1. Fiul Victor, născut în Arad, la 1
noiembrie 1917 53. A decedat la 12 martie 1933 54.
Dr. Covacevici Eugen. Născut la 18 mai 1885 în localitatea Valcani
(Torontal). Religia: greco ortodoxă. A obţinut doctoratul în ştiinţele de stat
la Universitatea din Budapesta. În perioada 1 octombrie 1922 – 31
decembrie 1925 a fost numit asesor orfanal la Primăria Municipiului Arad.
Declarat stabil şi definitiv în funcţia de şef de birou cu data de 18 februarie
1928, a fost promovat şef de secţie pe ziua de 1 aprilie 1936. A funcţionat în
cadrul serviciilor Sanitar (1926 – 1928), Administrativ (1928 -1929 şi
1931), Financiar (1929 – 1931, 1936-1938), fiind numit şeful Secţiei
Financiare 55.
Hoffmann Victor. Născut la 14 septembrie 1880 în localitatea Arad, fiul lui
Hoffmann Victor şi Dengl Ecaterina. Studii liceale. Religia: romano
catolică. A terminat serviciul militar cu gradul de soldat, bun pentru
serviciile auxiliare ale armatei. A început cariera de funcţionar ca diurnist la
Poliţia oraşului Arad (25 mai 1899 – 15 iulie 1903), numit apoi oficiant la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (16 iulie 1903 – 25 mai 1907),
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concepist (25 mai 1907 – 31 martie 1921), subnotar (1 aprilie 1921 – 31
decembrie 1925), şef de birou de la 1 ianuarie 1926, până la 31 decembrie
1930, când a fost pus în retragere din oficiu pe motiv că a împlinit 30 ani de
serviciu. Căsătorit cu Boros Zelna, născută în Arad, la 8 noiembrie 1890. În
anul 1924 a fost trecut în listele şi registrul de cetăţenie ca având pe fiica
Ecaterina, născută în Arad, la 23 ianuarie 1923, cu domiciliul pe strada
Crişan, nr. 5 56.
Dolga Mircea. Născut la 19 iunie 1885 în localitatea Arad, unde a absolvit
cursurile Şcolii superioare de comerţ (1905). Religia: greco ortodoxă.
Mobilizat în primul război mondial, prizonier în Rusia, trecut în rezervă cu
gradul de locotenent.
În perioada 1 aprilie 1921 – 31 decembrie 1925 a funcţionat ca
subnotar la Primăria Municipiului Arad. A fost numit în funcţiea de subşef
de birou cu ziua de 1 ianuarie 1926, din care a demisionat din 30 aprilie
1929 57.
Distins cu medalia „Crucea Comemorativă a războiului 1916-1918”.
Mioc Ioan. Născut la 9 octombrie 1871 în localitatea Alioş (Timiş). Fiul lui
Mioc Ioan şi Georgevici Eugenia. Religia: greco ortodoxă. A obţinut
diploma de învăţător de la Institutul pedagogic-teologoc Arad (1901). A
început imediat cariera de funcţionar în cadrul Primăriei oraşului cu drept de
municipiu Arad, în calitate de diurnist (27 iulie 1901 – 30 septembrie 1907),
oficiant (1 octombrie 1907 – 31 august 1920), funcţionar (1 septembrie
1920 – 31 decembrie 1925). În anul 1920 a fost mutat ca subşef de birou în
cadrul Serviciului Sanitar-Veterinar. A fost pus în retragere din oficiu în
anul 1930 pentru împlinirea celor 30 ani de serviciu. Domiciliat pe strada
Calea Radnei, nr. 12-22. Căsătorit cu Borbil Veturia, născută în localitatea
Pilul Mare, la 6 noiembrie 1877 58.
Exterde Coloman. Născut la 18 februarie 1875 în localitatea Pécks
(Ungaria). Religia: romano catolică. Bacalaureat de liceu şi diplomat în
contabilitatea de stat (1902). Serviciul militar în armata austro-ungară, fiind
trecut în rezervă cu gradul de sublocotenent. A început cariera ca diurnist la
Percepţia Chişineu-Criş (1 mai 1897 – 31 martie 1899), apoi practicant de
contabil la Prefectura Comitatului Arad (31 aprilie 1899 – 30 iunie 1899),
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controlor (1 iulie 1899 – 31 decembrie 1903), mutat la Administraţia
Financiară Arad (1904), contabil de plasă (1904 – 30 iunie 1915), subşef
contabil la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (1 iulie 1915 – 31
august 1918), şef contabil (1 septembrie 1918 – 31 decembrie 1925), subşef
de birou în perioada 1 ianuarie 1926 – 31 decembrie 1930, dată la care a fost
pus în retragere pentru împlinirea celor 30 ani de serviciu 59.
Pitner Iosif. Născut la 17 noiembrie 1878 în localitatea Arad. Fiul lui Pitner
Antoniu şi Reck Magdalena. Studii liceale în Arad, absolvite în anul 1898.
Religia: romano catolică. A depus examen la Budapesta şi a obţinut atestatul
în domeniul contabilităţii de stat (1906). Mobilizat în perioada 1 octombrie
1914 – 31 martie 1918, a fost trecut în rezervă cu gradul de căpitan. Diurnist
la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (19 noiembrie 1899 – 15
martie 1902), oficiant de dare (16 martie 1902 – 11 septembrie 1907),
contabil (12 septembrie 1907 – 31 decembrie 1925). În calitate de sebşef de
birou a funcţionat de la 1 ianuarie 1926 până la 31 decembrie 1930, când a
fost pus în retragere pentru îndeplinirea celor 30 ani de serviciu. Domiciliat
pe strada Nicolae Filipescu, nr. 24. Soţia Szlovkovszky Maria, născută în
Arad, la 23 noiembrie 1884 60.
Stupariu Antoniu. Născut la 24 noiembrie 1882 în localitatea Arad. Fiul
lui Stupariu Ilie şi Kohányi Sofia. Religia: greco ortodoxă. A urmat
cursurile preparandiale arădene şi a obţinut diploma de învăţător în anul
1902. A efectuat stagiul militar obligatoriu, fiind trecut în rezerva armatei cu
gradul de soldat. A început cariera profesională ca diurnist la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad (16 noiembrie 1904 – 14 noiembrie
1907), a continuat ca funcţionar (15 noiembrie 1907 – 31 decembrie 1925),
subşef de birou (1 ianuarie 1926 – 31 mai 1936), şef al Serviciului Financiar
în perioada 1 iunie 1936 – 31 august 1937, dată de la care a fost pensionat.
Domiciliat pe strada Ion I. C. Brătianu, nr. 2/4. Căsătorit cu Pavlovici
Draghina, născută în Ciacova, la 6 ianuarie 1888. Copii: Eugen, născut la 20
noiembrie 1908; Ana, născută la 10 septembrie 1910; Antoniu, născut la 15
martie 1912 şi Emil, născut la 1 iulie 1913 61.
Csaby Ştefan. Născut la 20 octombrie 1882 în localitatea Félegyháza
(Ungaria). Din punct de vedere confesional s-a declarat liber-cugetător.
Bacalaureat de liceu (1900). A urmat şi cursuri telogice la Arad (1904). A
depus examen de arhivar la Budapesta (1912). În urma serviciului militar a
fost declarat bun pentru serviciile auxiliare ale armatei. A început cariera
59
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profesională ca diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (1
aprilie 1908 – 15 mai 1910), oficiant (16 mai 1910 – 15 iulie 1918),
contabil-controlor (16 iulie 1918 – 31 decembrie 1925). A funcţionat în
calitate de subşef de birou pînă 31 martie 1935, dată la care a fost pus în
retragere pentru incapacitate de muncă cauzată de boală 62.
Gross Samuilă. Născut la 10 septembrie 1878 în localitatea Arad. Religia:
israelit. Bacalaureat al Şcolii superioare de comerţ din Arad (1907). Scutit
de serviciul militar. A început cariera de funcţionar în calitate de diurnist la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (1 octombrie 1897 – 1
octombrie 1903), fiind numit contabil auxiliar (1 octombrie 1903 – 31
octombrie 1907), contabil (1 noiembrie 1907 – 31 decembrie 1925). A
funcţionat în calitate de subşef de birou de la 1 ianuarie 1926, până la 31
decembrie 1930, dată la care a fost pus în retragere pentru îndeplinirea celor
30 ani de serviciu 63.
Mandl Francisc. Născut la 1 noiembrie 1884 în localitatea Secusigiu
(Arad). Fiul lui Mandl Aron şi Aszád Ecaterina. Religia: israelit. Studii
medii şi studii comerciale, acestea din urmă nefinalizate. A îndeplinit
serviciul militar în cadrul Regimentului 2 Honvezi, trecut în rezervă cu
gradul de caporal din cadrul Regimentului 93 Infanterie. A început cariera
profesională în calitate de diurnist la Primăria oraşului Arad (1 august 1903
– 31 iulie 1912) şi contabil (1 august 1912 – 31 decembrie 1925). Şi-a
desfăşurat activitatea în calitate de subşef de birou de la 1 ianuarie 1926,
până la 31 martie 1935, dată la care a fost pus în retragere pentru
incapacitate de muncă cauzată de boală. Domiciliat pe strada Oituz, nr. 37.
Căsătorit cu Koncz Piroşca, născută în Szeged, la 30 august 1886. Fiul
Andrei, născut în Arad, la 2 iulie 1910 64.
Hoffmann Ioan. Născut la 11 august 1893 în localitatea Arad, fiul lui
Hoffmann Victor şi Dengl Ecaterina. Religia: romano catolică. Absolvent al
Şcolii superioare de comerţ, apoi al unei şcoli de ofiţeri, a satisfăcut
cerinţele serviciului militar în cadrul Regimentului 33 Infanterie, fiind trecut
în rezervă cu gradul de locotenent. A început cariera profesională în calitate
de diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (1 martie 1906 –
1 noiembrie 1907), oficiant (1 noiembrie 1907 – 1 decembrie 1925). A
funcţionat în calitate de subşef de birou de la 1 ianuarie 1926, până la 1
aprilie 1936, dată la care a fost avansat în funcţia de şef de birou. Cu ziua de
31 mai 1938 a fost pus în retragere pentru incapacitate de serviciu cauzată
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de boală. Frate cu Hoffman Victor (vezi poziţia 19). În anul 1924 avea
domiciliul pe strada Desseanu, nr. 2 65.
Halmoş Ioasif. Născut la 3 mai 1884 în localitatea Gyula (Ungaria), fiul lui
Halmos Gheorghe şi Rozalia Bardaş. A absolvit cursurile învăţământului
mediu la Gyula. Religia: ortodoxă română. A satisfăcut serviciul militar în
cadrul Regimentului 37 Artilerie, fiind trecut în rezervă cu gradul de soldat.
Diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (4 octombrie 1910
– 3 ianuarie 1919), executor (4 ianuarie 1919 – 28 octombrie 1923), şefcasier (29 octombrie 1923 – 31 decembrie 1925) a fost numit subşef de
birou, cu ziua de 1 ianuarie 1926. După o funcţionare de 10 ani în această
calitate, cu ziua de 1 iunie 1936 a fost promovat şef de secţie. Căsătorit cu
Laura Pop, născută în Dieci, la 16 august 1892. Fiica Iuliana-Margareta,
născută în Arad, la 10 august 1891. Domiciliul pe strada Şerban Vodă, nr.
7 66.
Lucaci Ludovic. Născut la 2 octombrie 1876 în localitatea Lecuşeşti
(Severin), fiul lui Lucaci Ludovic şi Roza Sidonia. A absolvit cursurile
învăţământului mediu (Severin, 1896), apoi a obţinut diploma de notar în
urma examenului depus în faţa Comisiei de examinare din Lugoj (1897).
Religia: greco catolică. A început cariera de funcţionar administrativ în zona
Banatului, ca practicant de notar (1 iulie 1897 – 1 septembrie 1898),
subnotar (1 septembrie 1898 – 1 decembrie 1901), notar (1 decembrie 1901
– 1 februarie 1920). Numit subnotar la Primăria Municipiului Arad (10
martie 1920 – 1 ianuarie 1924), apoi preşedinte al Sedriei orfanele de la 1
ianuarie 1924, până la desfiinţarea acesteia, cu ziua de 31 decembrie 1925.
Ca subşef de birou a funcţionat de la 1 ianuarie 1926, până la 30 mai 1929,
dată la care a fost însărcinat cu atribuţiile ofiţerului de stare civilă, pe care
le-a exercitat până la 31 decembrie 1930, când a fost pus în retragere pentru
împlinirea celor 30 ani de serviciu. Căsătorit cu Manbaldt Margareta,
născută în Satu Mare, la 6 septembrie 1881. În anul 1924 locuia pe strada
Românului, având copii: Edit, născută în Borşa, la 24 aprilie 1905 şi
Elisabeta, născută în Arad, la 24 august 1909 67.
Freŭnd Augustin. Născut la 20 februarie 1884 în localitatea Timişoara.
Religia: romano catolică. A urmat cursurile Şcolii militare din Viena de
unde, în anul 1919, a obţinut diploma de inginer, fiind trecut în rezervă cu
gradul de căpitan. Invalid de război. A fost încadrat ca arhitect al oraşului
Arad în baza decretului regal nr. 2.667 din 28 iunie 1921 68, fiind numit
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subşef birou în cadrul Serviciului Tehnic al Primăriei Municipiului Arad cu
ziua de 1 ianuarie 1926 69.
Erdös Ignatie. Născut la 28 decembrie 1868 în localitatea Erseklét
(Ungaria). Religia: israelită. A absolvit cursurile Şcolii superioare de
medicină veterinară din Budapesta (1892) şi a depus examenul de capacitate
pentru medici veterinari (1900). A funcţionat ca medic vererinar la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad începând cu ziua de 1 noiembrie 1901.
A fost repartizat în calitate de medic-veterinar şef de birou în cadrul
Servciului Sanitar, cu ziua de 1 ianuarie 1926. În perioada 1 aprilie 1929 –
31 decembrie 1929 a condus Abatorul oraşului Arad. Pus în retragere cu
ziua de 1 ianuarie 1930 pentru limită de vârstă, a fost reangajat ca diurnist
şi, apoi concediat, la 30 noiembrie 1930 70.
Văţian Aurel. Născut la 8 august 1886 în localitatea Baia (Arad). Fiul lui
Văţian Andrei şi Bogdan Ana. Religia: greco-ortodoxă. Studii medii,
continuate cu studii juridice, a obţinut diploma de notar în urma examenului
depus la Şcoala de notari din Arad (1926). Serviciul militar satisfăcut în
cadrul Regimentului 7 Pionieri Alba Iulia, trecut în rezervă cu gradul de
soldat. Numit desenator la Serviciul Tehnic al Primăriei oraşului cu drept de
municipiu Arad (1 noiembrie 1910 – 31 iulie 1914), secretar al Biroului de
repatriere din Arad (15 august 1919 – 10 februarie 1920), şeful acestui birou
în perioada 11 februarie 1920 – 31 octombrie 1923, şef de cabinet (1
noiembrie 1923 – 31 decembrie 1925). Numit impiegat în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost promovat şef de secţie în
anul 1936. Domiciliat pe strada Ion I. C. Brătianu, nr. 2. Soţia Terebenţiu
Stela, născută în Galşa (Arad), la 27 septembrie 1900. Fiica Tatiana, născută
în Arad, la 8 octombrie 1921 71.
Distins cu ordinul „Coroana României” în grad de cavaler.
Comşa Aurel. Născut la 4 septembrie 1877 în localitatea Ribiţa
(Hunedoara). A urmat cursurile a 3 clase secundare la Orăştie. Serviciul
militar satisfăcut în cadrul Regimentului 23 Honvezi, trecut în rezervă cu
gradul de plutonier. Arhivar la Primăria Municipiului Arad (1 aprilie 1921 –
31 decembrie 1923), numit impiegat în cadrul Serviciului Administrativ al
Primăriei Municipiului Arad cu ziua de 1 ianuarie 1926. În perioada 1929 –
1932 a fost mutat la Serviciul Economic, după care a revenit în cadrul
Servciului Administrativ, repartizat la Biroul Registratură, înaintat sebşef de
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birou cu ziua de 15 septembrie 1935 şi pensionat din funcţia de şef de birou,
la 31 mai 1936 72.
Turman Andrei. Născut la 4 mai 1891 în localitatea Cristolovăţul Mare
(Solnoc-Dobâca). Fiul lui Turman Andrei şi Paloczai Elisabeta. Religia:
romano catolică. Bacalaureat al Liceului din Dej (1917 -1918). A urmat apoi
cursurile Liceului militar din Budapesta. După satisfacerea stagiului militar
a fost trecut în rezervă cu gradul de sublocotenent. A început cariera de
funcţionar în calitate de diurnist la Primăria Municipiului Arad (1 noiembrie
1923 – 15 decembrie 1923), contabil la Uzinele comunale ale oraşului Arad
(16 dcembrie 1925 – 1 februarie 1926). Mutat ca impiegat în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 1 februarie 1926, apoi la Serviciul
Financiar în anul 1929 şi la Biroul populaţiei de la Serviciul Administrativ
(1 ianuarie 1932). A fost avansat în funcţia de şef de birou la 1 aprilie 1936.
Domiciliat pe strada Ghica Vodă, nr. 9. Căsătorit cu Micksitz Paulina,
născută în localitatea M. Lanzendorf, la 10 octombrie 1900. Copii: Andrei,
născut în Timişoara, la 28 august 1921 şi Henric, născut în Jabaniţa, la 2
august 1923 73.
Dul Ioan. Născut la 27 decembrie 1895 în localitatea Zimandul Vechi
(Livada, Arad). Religia: romano catolică. Absolvent al învăţământului
secundar din Arad (1912). După îndeplinirea obligaţiilor militare a fost
trecut în rezervă cu gradul de plutonier. Diurnist la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad (1 februarie 1913 – 31 octombrie 1920), oficiant
auxiliar (1 noiembrie 1920 – 31 decembrie 1925), numit impiegat în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926, a demisionat din
serviciu cu ziua de 27 august 1928 74.
Mariş Sebastian. Născut la 19 martie 1897 în localitatea Arad. Fiul lui
Mariş Sebastian şi Popovits Ecaterina. Religia: greco ortodoxă sârbă.
Bacalaureat al Şcolii superioare de comerţ (1914). După îndeplinirea
obligaţiilor militare a fost trecut în rezervă cu gradul de stegar. Diurnist la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (1 aprilie 1915 – 30 aprilie
1920), contabil (1 mai 1920 – 31 decembrie 1926), numit impiegat în cadrul
Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926, avansat subşef de birou cu
ziua de 15 septembrie 1935 în cadrul Biroului percepţiei, unde îşi desfăşura
activitatea din anul 1933, după un stagiu de contabil la Uzinele comunale
ale oraşului. Domiciliat pe strada Alba Iulia, nr. 89. Căsătorit cu Szudar
Sofia, născută în Békéscsaba, la 1 decembrie 1896 75.
72

R. M./1926, f. 35.
R. M./1926, f. 36; R. C.12, poziţiile 807/7063/1924.
74
R. M./1926, f. 37.
75
R. M./1926, f. 38; R. C. 10, poziţiile 415/237/1924, f. 198.

73

160

Pablucz Iosif. Născut la 6 martie 1902 în localitatea Arad. Fiul lui Pablucz
Emeric şi Tóth Iuliana. Religia: romano catolică. Bacalaureat al Şcolii
superioare de comerţ din Arad (1919). Scutit de serviciu militar, fiind
reformat medical. Contabil la Primăria Municipiului Arad (1 mai 1920 – 31
decembrie 1925), numit impiegat în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de
1 ianuarie 1926, avansat şef de birou la Biroul percepţiei din cadrul
Serviciului Financiar cu ziua de 1 aprilie 1936. Domiciliat pe strada Calea
Andrei Şaguna, nr. 38 76.
Pleşits Milan. Născut la 3 mai 1897 în localitatea Arad. Religia: greco
ortodoxă sârbă. Bacalaureat al Şcolii superioare de comerţ (1917). Numit
impiegat în cadrul Servciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Din anul
1936 a fost avansat în funcţia de şef de birou 77.
Kovács Ludovic. Născut la 25 noiembrie 1900 în localitatea Becicherecul
Mare (Iugoslavia). Religia: romano catolică. Bacalaureat al Şcolii superioare
de comerţ din Arad (1917). Dispensat de serviciul militar. Diurnist la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (13 august 1917 – 30 aprilie
1920), contabil (1 mai 1920 – 31 decembrie 1926). Şi-a desfăşurat
activitatea în cadrul Servciului Financiar 78.
Amlacher Victor. Născut la 20 februarie 1899 în Orăştie (Hunedoara).
Religia: evanghelică. Bacalaureat al Şcolii superioare de comerţ din Arad
(1923). Servciul militar activ în cadrul Regimentului 92 Infanterie Orăştie,
trecut în rezervă cu gradul de elev-plutonier. Oficiant la Primăria
Municipiului Arad (15 octombrie 1923 – 31 decembrie 1925), numit
impiegat în cadrul Servciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926, avansat
subşef de birou la 1 aprilie 1936 în cadrul aceluiaşi serviciu, însărcinat cu
verificarea lucrărilor de dări, încasări şi taxe 79.
Csaba Cetăţeanu Ştefan. Născut la 21 august 1891 în localitatea Arad.
Religia: greco ortodoxă. Studii secundare. Declarat inapt serviciului militar.
Diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (1 iulie 1910 – 31
iulie 1917), oficiant (1 august 1917 – 31 decembrie 1925), numit impiegat
în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926, a fost avansat în
funcţia de şef de birou în anul 1936 80.
Basler Serena. Născută la 7 martie 1878 în localitatea Lipova (Timiş), unde
a absolvit cursurile învăţământului primar. Religia: romano catolică.
Diurnistă la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (1 noiembrie
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1917 – 31 martie 1918), casieră (1 aprilie 1918 – 31 decembrie 1925),
numită impiegat în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926, a
demisionat din funcţie la 31 decembrie 1935, în vederea pensionării 81.
Franz Ludovic. Născut la 19 octombrie 1900 în localitatea Sânmiclăuşul
Mare (Torontal). Religia: romano catolică. Studii comerciale medii,
nefinalizate. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 93 Infanterie, apoi la
Regimentul 1 Vânători, trecut în rezervă cu gradul de sergent. Oficiant la
Primăria Municipiului Arad (15 decembrie 1924 – 31 decembrie 1925),
numit impiegat în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. A
funcţionat până la 17 mai 1929, dată la care a fost concediat din serviciu 82.
Frâncu Dumitru. Născut la 6 aprilie 1886 în localitatea Otlaca (Arad).
Religia: greco ortodoxă. Studii secundare la Arad. Serviciul militar în cadrul
Regimentului 33 Infanterie austro-ungar, trecut în rezervă cu gradul de
soldat. Oficiant la Primăria Municipiului Arad (1 ianuarie 1923 – 31
decembrie 1925), numit impiegat în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de
1 ianaurie 1926, promovat subşef de birou cu ziua de 1 aprilie 1936. A
desfăşurat activităţi şi în cadrul Servciului Administrativ la Biroul populaţiei
(1932), Expozitura administrativă Micălaca (1933), Arhiva primăriei 1935.
Din anul 1936 a funcţionat în cadrul Casieriei 83.
Jugu Constantin. Născut la 7 septembrie 1879 în localitatea Pecica
Română (Arad), fiul lui Jugu Ilie şi Rotar Iuliana. Religia: greco ortodoxă.
Absolvent de învăţământ secundar. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. A început
cariera profesională ca diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu
Arad, în 20 septembrie 1915, excutor (1 octombrie 1919), numit impiegat la
Serviciul Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926, a urcat treptele ierarhice
până la funcţia de şef de birou (1 aprilie 1936). A fost pensionat cu data de
31 august 1938. Din anul 1931 a fost trecut în cadrul Serviciului
Administrativ, unde a desfăşurat activităţi, mai ales, la Registratură.
Căsătorit cu Drăgan Hersilia, născută în Şeitin, la 15 iulie 1889 84.
Stumper Iosif. Născut la 3 octombrie 1897 în localitatea Arad. Fiul lui
Stumper Ilie şi Scherer Amalia. Religia: romano catolică. Bacalaureat al
Şcolii reale superioare din Arad (1915). Serviciul militar activ în cadrul
Regimentului 6 Infanterie austro-ungar, trecut în rezervă cu gradul de
sublocotenent din cadrul Regimentului 40 Infanterie. A început cariera
profesională ca diurnist la Biroul de încartiruire Arad cu ziua de 4 octombrie
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1919, până la 28 februarie 1922, continuând cu funcţia de arhivar (1 martie
1922 – 31 decembrie 1925), numit impiegat în cadrul Serviciului Financiar
cu ziua de 1 ianuarie 1926. Promovat în funcţia de subşef de birou (1 aprilie
1936), şef de birou (1 ianuarie 1937). Domiciliat pe strada Meţianu, nr. 9 85.
Crâsta Ioan. Născut la 7 decembrie 1888 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: greco ortodoxă. Studii secundare la Arad, continuate cu studii
medii. Militar activ în timpul primului război mondial, trecut în rezervă cu
gradul de caporal din Regimentul 86 Infanterie, decorat cu „Crucea
Comemorativă”. Executor la Primăria Municipiului Arad (1 octombrie 1922
– 31 decembrie 1925), numit impiegat în cadrul Serviciului Financiar cu
ziua de 1 ianuarie 1926, promovat subşef de birou (1 aprilie 1936) 86.
Scheid Henriette. Născută la 9 august 1876 în localitatea Laz (Arad).
Religia: romano catolică. Absolventă a cursului secundar. Diurnistă la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (15 iulie 1908 – 15 septembrie
1917), oficinată (16 septembrie 1917 – 31 decembrie 1925), numită
impiegat în cadrul Serviciului Economic cu ziua de 1 ianuarie 1926. Din
anul 1928 a fost mutată în cadrul Serviciului Financiar, iar cu ziua de 1
ianuarie 1932 la Biroul populaţiei din cadrul Serviciului Administrativ 87.
Marcu Vasile. Născut la 28 decembrie 1886 în localitatea Arad. Fiul lui
Marcu Gheorghe şi Pecican Eufrosina. Religia: greco ortodoxă. După
absolvirea cursului secundar a continuat studiile urmând Cursul I pedagogic
din Arad. Serviciul militar activ la Regimentul 2 Honvezi, continuat la
Regimentul 19 Artilerie, trecut în rezervă cu gradul de caporal. Inspector la
compartimentul de Curăţenie publică (10 mai 1921 – 18 decembrie 1922),
funcţionar (19 decembrie 1922 – 31 decembrie 1925), numit impiegat în
cadrul Serviciului Economic cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost promovat
subşef de birou la Serviciul Tehnic (1 aprilie 1936), în cadrul căruia fusese
mutat încă din anul 1929. Domiciliat pe strada Tâmpa, nr. 1. Căsătorit cu
Laţcu Cristina, născută în Arad, la 30 noiembrie 1900. Fiul Aurel, născut la
23 august 1923 88.
Pfeiffer Ioan. Născut la 23 aprilie 1893 în localitatea Arad. Fiul lui Pfeiffer
Ioan şi Wollák Iustina. Bacalaureat al Şcolii superioare de comerţ din Arad
(1917). Religia: romano-catolică. Obligaţiile militare le-a împlinit în cadrul
Regimentului 37 Artilerie, fiind trecut în rezervă cu gradul de caporal cu
termen redus. Diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (1
februarie 1913 – 31 decembrie 1925), numit impiegat în cadrul Serviciului
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Economic cu ziua de 1 ianuarie 1926. În anul 1929 a fost mutat la Serviciul
Financiar. Pensionat cu ziua de 1 noiembrie 1935. Domiciliat pe strada
Doamnei, nr. 13. Căsătorit cu Erdei Ana, născută în Makó, la 23 iunie
1900 89.
Boar Dumitru. Născut la 6 noiembrie 1891 în localitatea Micălaca (Arad).
Religia greco ortodoxă. Cursurile secundare au fost continuate cu studii
medii în cadrul Şcolii medii de stat Arad (1921). Serviciul militar activ la
Trupele sanitare, trecut în rezervă cu gradul de plutonier. Numit translator
diurnist la Primăria Municipiului Arad (6 octombrie 1919 – 31 decembrie
1925), apoi impiegat stagiar în cadrul Serviciului Tehnic cu ziua de 1
ianuarie 1926, a fost promovat subşef de birou cu ziua de 1 aprilie 1936. A
mai desfăşurat activităţi în cadrul Serviciului Financiar (1926) şi al
Serviciului Administrativ – Biroul populaţiei (1932; 1934) şi Biroul
registraturii (1932) 90.
Buneiu Ioan. Născut la 28 noiembrie 1880 în localitatea Sânnicolaul Mare
(Torontal). Religia: greco ortodoxă. Absolvent al învăţământului secundar la
Arad (1905), a urmat cursurile de contabilitate militară. Serviciul militar
activ în calitate de subofiţer de administraţie militară. Decorat cu medalia
„Crucea Comemorativă” cu bareta „Siberia”. A început cariera de funcţionar
ca agent financiar la Administraţia Financiară Becicherecul Mare (6
octombrie 1900 – 13 octombrie 1901). Reangajat în armată în perioada 6
octombrie 1901 – 13 octombrie 1921. Translator la Primăria Municipiului
Arad (11 noiembrie 1921 – 1 iunie 1922), oficiant la Subprefectura
Judeţului Arad de la 1 iunie 1922, până la desfiinţarea acesteia, la 31
decembrie 1925, a fost mutat impiegat în cadrul Serviciului Tehnic al
Primăriei Municipiului Arad cu ziua de 26 ianuarie 1926. Promovat subşef
de birou la 1 aprilie 1936. A mai desfăşurat activităţi în cadrul Serviciului
Administrativ (1929), înclusiv la Biroul arhivă (1932) şi la Abatorul
comunal aflat în subordinea Serviciului Veterinar (1933) 91.
Bogdan Gavrilă. Născut la 5 februarie 1903 în localitatea Păuliş (Arad).
Religia: greco ortodoxă. Bacalaureat al Şcolii superioare de comerţ din Arad
(1919). A început cariera de funcţionar în calitate de secretar al Serviciului
Sanitar al judeţului Arad (1 iunie 1922 – 31 iulie 1924), numit apoi ca
secretar la Serviciul Sanitar al Primăriei Municipiului Arad (1 august 1924 31 decembrie 1925). Demisionat cu ziua de 15 iulie 1928 92.
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Neszli Gizela. – numită impiegat în cadrul Serviciului Sanitar cu ziua de 1
ianuarie 1926. Născută la 11 aprilie 1897 în localitatea Păuliş (Arad).
Religia: greco romană. A urmat cursurile învăţământului secundar la Beiuş
(1913) A început cariera de funcţionar public comunal în cadrul Serviciului
Sanitar al Primăriei Municipiului Arad, la 1 februarie 1921, fiind trecută în
administraţia de stat cu ziua de 1 aprilie 1935 93.
Györgyössy Edmund. Născut la 21 iunie 1880 în localitatea Arad. Religia:
romano catolică. A urmat cursurile învăţământului mediu la Arad. Diurnist
la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (1 aprilie 1904 – 15 mai
1906), oficiant (16 mai 1906 – 31 decembrie 1925), numit impiegat în
cadrul Serviciului Veterinar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Din anul 1929 a fost
mutat în cadrul Serviciului Financiar 94.
Părean Ana. Născută la 16 august 1900 în localitatea Topârcia (Sibiu).
Religia: greco ortodoxă. Studii medii. Numită diurnistă la Primăria oraşului
cu drept de municipiu Arad (16 martie 1916 – 31 decembrie 1925), impiegat
stagiar în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926.
Promovată subşef de birou la 1 mai 1936, numită dactilografă principală la 1
octombrie 1938 95.
Bitea Gheorghe. Născut la 5 ianuarie 1904 în localitatea Cut (Alba).
Religia: greco ortodoxă română. Bacaulareat al Liceului din Năsăud (1924),
student în ştiinţe juridice. Numit funcţionar la Primăria Municipiului Arad
cu ziua de 1 august 1924. Cu ziua de 1 septembrie 1927 a fost considerat
demisionat 96.
Filip Petre. Născut la 5 noiembrie 1900 în localitatea Vintere (Bihor).
Bacalaureat al Liceului greco-catolic din Beiuş (1922). Serviciul militar
satisfăcut în cadrul Regimentului 85 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul
de sublocotenent. Diurnist la primăria Municipiului Arad cu data de 7
octombrie 1925, numit impiegat stagiar în cadrul Serviciului Administrativ
cu ziua de 1 ianuarie 1926. Demisionat din serviciu la 1 decembrie 1926 97.
Crişan Maria. Născută la 28 august 1905 în localitatea Macea (Arad).
Religia: ortodoxă română. Absolventă a Liceului de fete „Elena Ghiba
Birta” din Arad (1925). Diurnistă la Primăria Municipiului Arad (1
decembrie 1922 – 31 decembrie 1925), numită impiegat stagiar în cadrul

93

R. M./1926, f. 56.
R. M./1926, f. 57.
95
R. M./1926, f. 58.
96
R. M./1926, f. 59.
97
R. M./1926, f. 60.

94

165

Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926, promovată subşefă de
birou cu ziua de 1 aprilie 1936 şi dactilografă la 1 septembrie 1938 98.
Crâşnic Arcadie. Născut la 6 februarie 1897 în localitatea Buteni (Arad).
Religia: greco catolică. Bacalaureat al Liceului greco catolic din Beiuş.
Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 93 Infanterie, trecut în
rezervă cu gradul de elev-plutonier. Numit impiegat stagiar în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 15 ianuarie 1926. A demisionat din
serviciu la 1 octombrie 1926 99.
Müller Hedvig. Născută la 23 martie 1898 în localitatea Arad. Fiica lui
Müller Francisc şi Kiss Ecaterina, Religia: romano-catolică. Absolventă a
Şcolii medii comerciale din Arad. Diurnistă la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad cu ziua de 16 octombrie 1921, a fost numită impiegat
stagiar în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926.
Pensionată cu data de 31 decembrie 1935. Domiciliată pe strada
Sarmisegetuza, nr. 28 100.
Păcurariu Petre. Născut la 15 septembrie 1894 în Cenadul Maghiar
(Ungaria). Religia: ortodoxă română. Studii liceale la Makó, nefinalizate.
Scutit de obligaţii militare. Funcţionar la Primăria comunei Cenadul
Unguresc, în perioada 25 mai 1919 – 28 iunie 1923. Diurnist la Primăria
Municipiului Arad cu ziua de 1 decembrie 1923, numit impiegat stagiar în
cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926, promovat
impiegat la data de 1 aprilie 1936. Mutat la Serviciul Financiar în anul 1932,
a revenit la vechiul loc de munca în anul 1936 101.
Szilágyi Elisabeta. Născută la 16 aprilie 1900 în localitatea Vărşand (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii secundare, urmate de studii comerciale
medii. Diurnistă la Primăria Municipiului Arad de la 1 iulie 1924, a fost
numită impiegat stagiar în cadrul Serviciului Administrativ, cu ziua de 1
ianuarie 1926 102.
Brădean Magda (căsătorită Novac). Născută la 25 februarie 1907 în
localitatea Arad. Religia: ortodoxă română. Studii secundare. Diurnistă la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (16 octombrie 1923 – 31
decembrie 1925). Examen de capacitate depus în anul 1925, numită
impiegat stagiar în cadrul Serviciului Culte şi Instrucţiune Publică cu ziua
de 1 ianuarie 1926. Dactilografă (1 ianuarie 1932 – 31 martie 1936),
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impiegată (1 aprilie 1936 – 30 septembrie 1938), dactilografă (1 octombrie
1938) 103.
Ardelean Petru. Născut la 22 august 1889 în localitatea Cetatea (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii medii efectuate în localitatea Sfânta Ana
(Arad). Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 6 Tren Cluj, trecut în
rezervă cu gradul de sergent. Numit curier (impiegat stagiar) în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 1 februarie 1926. Licenţiat din serviciu
la 25 octombrie 1927 pentru fapte repetate de neglijenţă şi lipsă nemotivată
de la serviciu 104.
Szántó Gheorghe. Născut la 12 martie 1877 în localitatea Arad. Fiul lui
Szónto Ioan şi Ponics Emilia. Religia: ortodoxă română. Studii secundare în
localitatea Sfânta Ana (Arad), complectate cu două clase de învăţământ
comercial. Diurnist la Primăria Municipiului Arad (20 august 1925 – 31
decembrie 1925), numit impiegat stagiar în cadrul Serviciului Administrativ
cu ziua de 1 ianuarie 1926. Domiciliat pe Calea Andrei Şaguna, nr. 111/113.
Căsătorit cu Fischer Irina, născută în Şicula (Arad), la 9 noiembrie 1888105.
A fost licenţiat din serviciu la 1 iulie 1926.
Berecz Margareta. Născută la 15 octombrie 1896 în localitatea Nitra
(Cehoslovacia). Religia: romano catolică. Absolventă a învământului
secundar şi a Cursului comercial pentru fete din Szeged (1913). Diurnistă la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (4 ianuarie 1917 – 31
decembrie 1925), numită impiegat stagiar în cadrul Serviciului Financiar cu
ziua de 1 ianuarie 1926, avansată în funcţia de impiegat la 1 aprilie 1936, a
fost pusă în retragere în vederea pensionării pentru caz de boală, la data de
31 decembrie 1937 106.
Hank Alice. Născută la 23 iulie 1889 în localitatea Sibiu. Religia:
evanghelică. Studii secundare. Funcţionară de stat (la serviciul P.T.T. în
perioada 11 martie 1916 – 15 noiembrie 1919), diurnistă la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad (16 februarie 1920 – 31 decembrie
1925), numită impiegat stagiar în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1
ianuarie 1926, impiegată la 1 aprilie 1936. A fost pensionată cu ziua de 31
august 1936 pentru caz de boală. În anul 1924 domicilia pe strada N.
Filipescu, nr. 16, împreună cu mama 107.
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Voicu Constantin. Născut la 20 august 1898 în localitatea Ghindeni (Dolj).
Religia: ortodoxă română. Studii medii nefinalizate. Serviciul militar
îndeplinit în cadrul Regimentului 1 Infanterie Dolj, trecut în rezervă cu
gradul de sergent-instructor. Diurnist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad (5 aprilie 1923 – 31 decembrie 1925), numit impiegat
stagiar în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926, impiegat
la 15 iulie 1928, subşef de birou la 1 aprilie 1936. A desfăşurat activităţi în
cadrul serviciilor Culte din anul 1929 şi Veterinar din anul 1932 108.
Petrovici Radu. Născul la 1 aprilie 1887 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii liceale la Budapesta. Invalid de război. Diurnist la
Primăria Municipiului Arad (15 ianuarie 1923 – 31 decembrie 1925), numit
impiegat stagiar în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926,
subşef de birou (1 aprilie 1936). Din anul 1932 a fost mutat la Biroul
populaţiei din cadrul Serviciului Administrativ109.
Stumpfl Elena (căsătorită Moldovan). Născută la 17 iunie 1897 în
localitatea Vidin (Bulgaria). Religia: romano catolică. Absolventă a
învăţământului secundar. Diurnistă la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad (16 mai 1916 – 31 decembrie 1925), numită impiegat
stagiar în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926, pensionată
pentru caz de boală la data de 31 octombrie 1935 110.
Gyermek Milan. Născut la 17 februarie 1886 în localitatea Arad. Studii
secundare (1901). Religia: ortodoxă sârbă. Serviciul militar îndeplinit în
cadrul Regimentului 33 Infanterie. Invalid de război. Funcţionar la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad cu data de 15 noiembrie 1925, numit
agent (impiegat stagiar) în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie
1926. A funcţionat până la 1 noiembrie 1927, dată la care a fost licenţiat din
serviciu 111.
Heller Ştefan. Născut la 12 august 1896 în localitatea Sfânta Ana (Arad),
fiul lui Heller Ignat şi Iuliana Kesztenbann. Absolvent de învăţământ
secundar (Sfânta Ana, 1910). Religia: israelită. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 28 Infanterie. Invalid de război. Diurnist la Primăria
Municipiului Arad de la 1 mai 1924, numit impiegat stagiar în cadrul
Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. În anul 1924 locuia în
Arad, pe strada Românului, la nr. 113. La 20 martie 1938 a fost şters din
registrul de cetăţenie română 112.
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Zarand Ela. Născută la 2 iulie 1895 în localitatea Arad. Fiica lui Zarand
Iuliu şi Institoris Emilia. Absolventă a învăţământului secundar în Lipova
(1915). Religia: romano catolică. Diurnistă la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad cu data de 1 septembrie 1913, numită impiegat stagiar în
cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Domiciliată pe
strada Kogălniceanu, nr. 32/34. A fost pusă în retragere în vederea
pensionării cu data de 31 august 1931 113.
Olariu Petre. Născut la 4 iulie 1895 în localitatea Gyula (Ungaria). Fiul lui
Olariu Ilie şi Chertes Maria. Studii secundare finalizate la Békéscsába
(Ungaria). Fost plutonier major în armata austro-ungară, trecut în evidenţele
armatei române cu gradul de soldat. Religia: ortodoxă română. Anterior
numirii sale la Primăria Municipiului Arad a fost încadrat în funcţia de
impiegat la Serviciul Domeniilor Statului Arad (10 martie 1923 – 31
decembrie 1923) şi impiegat la Casa Cercuală Arad (10 martie 1924 - 15
iunie 1925). Numit impiegat stagiar la Serviciul Financiar al Primăriei
Municipiului Arad cu ziua de 1 februarie 1926, impiegat (1 iunie 1926),
avansat subşef de birou la 1 aprilie 1936. Din anul 1929 a fost mutat în
cadrul Serviciului Economic. Domiciliat pe Calea 6 Vânători, nr. 25/51.
Căsătorit cu Sabău Iuliana, născută în Peregul Mic, la 8 decembrie 1897 114.
Tripa Traian. Născut la 29 decembrie 1903 în localitatea Aciuţa (Arad).
Religia: ortodoxă română. A urmat cursurile Şcolii de viticultură din Diosig
(Bihor) şi ale Şcolii de agricultură din Pecica Maghiară (Arad). Trecut în
rezervă după îndeplinirea serviciului militar cu gradul de elev-sergent cu
termen redus. Diurnist la Primăria Municipiului Arad de la 16 noiembrie
1925, numit impiegat stagiar în cadrul Serviciului Economic cu ziua de 1
ianuarie 1926. La 1 aprilie 1936 a fost numit în funcţia de impiegat, subşef
de birou de la 1 decembrie 1938 115.
Birău Nicolae. Născut la 16 septembrie 1906 în localitatea Buceş
(Hunedoara). Religia: ortodoxă română. Studii medii la Liceul „Avram
Iancu” din Brad. Fusese numit diurnist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad cu ziua de 21 octombrie 1925, impiegat stagiar (curier) la
Serviciul Tehnic cu ziua de 1 aprilie 1926. A demisionat din serviciu la 5
februarie 1927 116.
Şiclovan Gheorghe. Născt la 12 aprilie 1891 în localitatea Arad. Fiul lui
Şiclovan Dimitrie şi Ila Floarea. Religia: ortodoxă română. A urmat
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cursurile Şcolii de arte şi meserii. Scutit de seviciu militar. A depus examen
de maistru zidar în faţa unei comisii centrale de specialitate la Budapesta, în
anul 1913. Angajat în calitate de conducător trhnic la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad din 24 octombrie 1919, până la 30 iunie 1927, dată
la care i s-a desfăcut contractul avut cu Primăria Municipiului Arad.
Domiciliat pe strada Oteteleşanu, nr. 7. Căsătorit cu Bittman Margareta,
născută în Budapesta, la 20 august 1886 117.
Weber Ioan. Născut la 15 iulie 1874 în localitatea Caransebeş (CaraşSeverin). Fiul lui Wéber Iosif şi Behabecz Margareta. Religia: romano
catolică. Studii secundare în domeniul învăţământului cu profil industrial.
După îndeplinirea obligaţiilor militarr a fost demobilizat cu gradul de soldat.
Încadrat la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 august
1906, în calitate de conducător tehnic. Domiciliat pe strada Dr. Romulus
Veliciu. Căsătorit cu Küfer Rozalia, născută în Engelbrunn, la 17 iulie
1885 118.
Jumanca Octavia. Născută la 9 iunie 1898 în localitatea Folia (Timiş).
Fiica cantonierului Jumanca Ilie, născut în Tobia, la 16 august 1855 şi
Bolecan Iuliana, născută în Cerma, la 14 martie 1860. Studii secundare.
Religia: ortodoxă română. Diurnistă la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la data de 1 februarie 1913, numită impiegat stagiar în
cadrul Serviciului Administrativ, cu ziua de 1 ianuarie 1926, definitivată în
funcţie cu ziua de 1 septembrie 1935. A fost numită dactilografă la 1
octombrie 1938 în cadrul Biroului de asistenţă socială 119.
Kincses Elisabeta. (căsătorită Vulcu). Născută la 13 iulie 1901 în
localitatea Baia de Criş (Hunedoara). Religia: reformată. Studii secundare în
localitatea Brad (1914), continuate cu studii comerciale la Timişoara (19151916). Diurnistă la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de
1 martie 1920, numită impiegat stagiar în cadrul Serviciului SanitarVeterinar cu ziua de 1 ianuarie 1926. La 1 ianuarie 1932 a fost mutată la
Biroul populaţiei. Promovată în funcţia de impiegat la 1 aprilie 1936 şi,
apoi, numită dactilografă cu ziua de 1 octombrie 1938 120.
Călin Gheorghe. Născut la 15 iulie 1899 în localitatea Corod (Tecuci).
Religia: ortodoxă română. Studii secundare. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 9 Jandarmi – compania Arad, trecut în rezervă cu gradul de
sergent-instructor. Numit curier în cadrul Serviciului Administrativ al
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Primăriei Municipiului Arad cu ziua de 1 februarie 1926. A fost licenţiat din
serviciu la 1 iulie 1927 121.
Mayer Ioan. Născut la 12 ianuarie 1901 în localitatea Arad. Fiul lui Mayer
Elisabeta. Religia: romano catolică. Studii medii la Liceul „Iosif Vulcan”
din Arad. Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 2 Căi Ferate,
trecut în rezervă cu gradul de sergent. Diurnist la Primăria oraşului cu drept
de municipiu Arad (1 septembrie 1916 – 31 martie 1921), oficiant (1 aprilie
1921 – 1 februarie 1924), numit curier la Serviciul Administrativ cu ziua de
11 ianuarie 1926. promovat impiegat stagiar la 1 ianuarie 1927, subşef de
birou cu ziua de 1 aprilie 1936. I s-au repartizat atribuiile funcţionale ale
ofiţerului de stare civilă începând cu ziua de 1 februarie 1928, până la 31
martie 1936. Domiciliat pe strada Andrei Şaguna, nr. 85. Căsătorit cu
Sicloşi Mărioara, născută în Gyöngyös, la 30 aprilie 1901. Copii: Ioan,
născut la 23 iulie 1921 şi Robert, născut la 8 mai 1923, ambii şterşi din
registrul de cetăţenie română, prin Ordinul Ministerului de Interne nr.
396/1949 122.
Măgurean Ecaterina. Născută la 18 noiembrie 1884 în localitatea Nădlac
(Cenad). Religia: ortodoxă română. Studii secundare. Diurnistă la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 10 august 1917, numită în
funcţia de agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie
1926. a fost promovată ca impiegată cu data de 1 aprilie 1936 şi pusă în
retragere în vederea pensionării cu ziua de 1 ianuarie 1939 123.
Bătrân Carolina. Născută la 19 iunie 1894 în localitatea Vărşandul Vechi
(Arad). Religia: ortodoxă română. Studii primare. Diurnistă la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 martie 1923. A depus examenul
de capacitate la 3 septembrie 1925. Numită în funcţia de agent în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. Promovată în funcţia
de impiegată la 1 aprilie 1936. A fost retrogradată din funcţie la 1 octombrie
1938 124.
Ardelean Emilia. Născută la 23 martie 1904, în localitatea Arad-Şega.
Religia ortodoxă română. Studii medii la Lieceul „Elena Ghiba Birta”.
Numită dactilografă la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu data
de 1 noiembrie 1925, numită în funcţia de agent în cadrul Servciului
Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926, impiegată stagiară (1 februarie

121

R. M./1926, f. 84.
R. M./1926, f. 85; R. C. 10, poziţiile 134/16404/1924, f. 186.
123
R. M./1926, f. 86.
124
R. M./1926, f. 87.

122

171

1932), impiegată la 1 aprilie 1936, dactilografă la 1 octombrie 1938.
Promovată în funcţia de subşefă de birou cu ziua de 1 decembrie 1938 125.
Bogdan Elena. Născută la 25 februarie 1907 în localitatea Deva
(Hunedoara). Religia: ortodoxă română. Studii medii nefinalizate. Diurnistă
la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 1 mai 1924,
numită în funcţia de agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1
ianuarie 1926. A demisionat din serviciu la 9 ianuarie 1928 126.
Zaborsky Maria (căsătorită Ştefănuţ). Născută la 15 februarie 1902 în
localitatea Reşiţa (Caraş-Severin). Fiica lui Záborszky Adolf şi Banda
Maria. Religia: romano catolică. Studii secundare. Diurnistă la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 septembrie 1924, numită în
funcţia de agent la Serviciul Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926,
promovată impiegat stagiar la 1 martie 1929, impiegată la 1 aprilie 1936,
dactilografă cu ziua de 1 octombrie 1938. A fost mutată în cadrul
Serviciului Fiananciar de la 22 octombrie 1932. Domiciliată pe strada
Brâncoveanu, nr. 29 127.
Puticiu Iuliu. Născut la 18 martie 1869 în localitatea Chelmac (Timiş).
Fiul lui Puticiu Gheorghe şi Micloşi Maria. Religia ortodoxă română. Studii
secundare nefinalizate. Diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu
Arad cu ziua de 1 ianuarie 1921, secretar al Serviciului Sanitar de la 1
aprilie 1921, iarăşi diurnist de la 1 aprilie 1924, a fost numit în funcţia de
agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926.
Licenţiat din serviciu la 1 iulie 1927. Domiciliat pe strada Veronica Micle,
nr. 1. Căsătorit cu Petroviciu Gizela, născută în Recaş (Timiş), la 8 ianuarie
1878 128.
Lugojan Ştefan. Născut la 20 iunie 1880 în localitatea Săvârşin (Arad). Fiul
lui Lugojan Constantin şi Vărădian Sofia. Studii primare. Numit diurnist la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 10 aprilie 1922.
Numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1
ianuarie 1926. Licenţiat din serviciu cu ziua de 1 iulie 1927, a fost reprimit
în serviciu, în mod provizoriu, la 16 decembrie 1927 în cadrul Biroului
populaţiei. Mutat la 25 ianuarie 1928 la Expozitura administrativă Gai.
Căsătorit cu Kerekes Ana, născută în Sebeşul Săsesc, la 26 iulie 1886. În
anul 1924 domicilia pe strada Bisercii, nr. 11 129.
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Comşa Elena. Născută la 6 mai 1906 în localitatea Baia de Criş
(Hunedoara). Religia: romano catolică. Studii secundare. Numită în funcţia
de agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 15 ianuarie 1926.
Impiegată stagiară la Biroul stării civile cu ziua de 1 ianuarie 1932,
impiegată la 1 aprilie 1936, dactiligrafă cu ziua de 1 octombrie 1938 130.
Blaga Ioan. Născut la 15 septembrie 1896 în localitatea Ungra (TârnavaMare). Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit
în cadrul Regimentului 34 Artilerie, trecut în rezervă cu gradul de plutonier
major. Diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1
noiembrie 1924, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. Licenţiat din serviciu cu ziua de 1
iulie 1927 131.
Cadar Ecaterina (născută Teodorovits). Născută la 22 martie 1893 în
localitatea Arad. Religia: ortodoxă română. Studii primare. Diurnistă la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 1 mai 1921, numită
în funcţia de agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie
1926. A decedat la 29 noiembrie 1931 132.
Bodrogean Aurel. Născut la 12 aprilie 1876 în localitatea Pecica Română
(Arad). Religia: ortodoxă română. Studii primare. Diurnist la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 iulie 1920, numit în funcţia de
agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. A
demisionat din serviciu la 1 iulie 1926 133.
Nicolescu Dumitru. Născut la 2 martie 1886 în Bucureşti. Religia:
orotodoxă română. Studii medii la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti,
nefinalizate. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 2 Tren, trecut în
rezervă cu gradul de sergent. Diurnist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 3 noiembrie 1923, numit în funcţia de agent în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926, agent-şef la 1 aprilie
1936, demisionat la sfârşitul anului 1938. În anul 1928 a fost mutat la Biroul
populaţiei, apoi agent de urmărire în cadrul Serviciului Financiar de la 16
septembrie 1931, până la demisie 134.
Măcian Petru. Născut la 21 iulie 1893 în localitatea Şimand (Arad).
Religia: grecă-ortodoxă. Studii primare. Religia: orotodoxă română.
Servciiul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 37 Artilerie, trecut în
rezervă cu gradul de plutonier. Încadrat agent de poliţie (10 aprilie 1919 –
130
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28 februarie 1922), a fost numit diurnist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad (1 martie 1922 – 31 decembrie 1925), agent în cadrul
Servciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926, apoi însărcinat cu
atribuţiile de intendent al Căminului de infirmi de la 1 octombrie 1928, când
a fost mutat în cadrul Servciului Sanitar 135.
Vlad Petru. Născut la 4 decembrie 1897 în localitatea Lancrăm (Alba de
Jos). Religia: ortodoxă română. Studii medii la Liceul „Avram Iancu” din
Brad, nefinalizate. Serviciul militar îndeplinit în armata austro-ungară,
trecut în armata română, în cadrul Regimentului 9 Jandarmi, apoi în
complectare, cu gradul de sergent-instructor. Numit în funcţia de agent în
cadrul Servciului Administrativ cu ziua de 16 martie 1925. Licenţiat din
serviciu cu ziua de 1 iulie 1927 136.
Giurgiu Coriolan. Născut la 9 martie 1900 în localitatea Ociu (Arad).
Religia: ortodoxă română. Bacalaureat al Liceului „Moise Nicoară” din
Arad (1921). Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 6 Infanterie,
trecut în rezervă cu gradul de sublocotenent. Numit în funcţia de impiegat
stagiar în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 iulie 1926. Mutat la
Serviciul Tehnic în anul 1932, apoi la Biroul populaţiei, unde a fost
promovat în funcţiile de subşef de birou la 1 aprilie 1936, şi şef de birou în
anul 1938 137.
Crişan Ioan. Născut la 15 iunie 1901 în localitatea Macea (Arad). Religia:
ortodoxă română. Bacalaureat al Şcolii superioare de comerţ din Timişoara.
Absolvent al Şcolii militare de administraţie. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 1 Roşiori, trecut în rezervă cu gradul de sublocotenent. Numit în
funcţia de impiegat în cadrul Servciiului Financiar cu ziua de 15 martie
1926. Definitivat în funcţie la 15 septembrie 1935, a fost numit şef de birou
cu ziua de 1 aprilie 1936 la Biroul asistenţei sociale şi însărcinat cu
atribuţiile de casier-şef de la 1 februarie 1937. Mutat la Expozitura
administrativă Micălaca (1 ianuarie 1931), la Expozitura administrativă Gai
(1 iunie 1932), apoi la Serviciul Administrativ Central de la 2 decembrie
1933 138.
Mladin Petre. Născut la 9 iunie 1889 în localitatea Nădab (Arad). Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit în armatele
austro-ungară şi română, trecut în rezervă cu gradul de de plutonier. Încadrat
sergent de oraş în Poliţia Municipiului Arad, la 18 noiembrie 1919, a fost
promovat în funcţia de ofiţer de sergenţi, la 19 noiembrie 1921. Doi ani mai
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târziu, pe 12 noiembrie 1923, a cerut aprobarea demisiei din cadrele
Prefecturii Poliţiei Municipiului Arad, motivâd cele solicitate prin
formularea „scumpetea mare şi micul salariu nu sunt în stare a rezista cu
familia” 139. Controlor vamal la Primăria oraşului cu drept de municipiu
Arad de la 1 decembrie 1923, numit în funcţia de agent controlor în cadrul
Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926, promovat ulterior ca agentşef şi pensionat cu ziua de 31 octombrie 1935, din cadrul Biroului
populaţiei 140.
Iovanov Gheorghe. Născut la 9 mai 1879 în localitatea Arad-Gai. Religia:
ortodoxă sârbă. Absolvent al învăţământului primar. Diurnist la Primăria
oraşului Arad (8 iunie 1914 – 30 noiembrie 1919), executor de la 1 aprilie
1921, numit în funcţia de agent controlor în cadrul Serviciului Financiar cu
ziua de 1 ianuarie 1926. Promovat agent-şef la Percepţie, a fost pus în
retragere în vederea pensionării la 31 octombrie 1935 pentru caz de boală 141.
Breban Pavel. Născut la 24 mai 1880 în localitatea Arad. Religia: ortodoxă
română. Absolvent de învăţământ secundar. Numit în funcţia de agent
controlor în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Mutat
în cadrul Serviciului Econimic şi încadrat în funcţia de intendent de cimitir
de la 1 ianuarie 1932 142.
Văţian Andrei. Născut la 14 noiembrie 1879 în localitatea Baia (Arad).
Fiul lui Văţian Andrei şi Bogdan Ana. Absolvent al învăţământului primar.
Religia: ortodoxă română. Agent de poliţie la Poliţia de stat din Arad (15
aprilie 1920 – 23 aprilie 1922). Numit agent de piaţă la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad de la 1 octombrie 1923, agent controlor în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. Domiciliat pe strada
Gojdu, nr. 3. Căsătorit cu Naphagyi Iuliana, născută în Reghinul Săsesc, la
17 mai 1887. Decedat la 17 august 1927 143.
Ignişcă Zaharie. Născut la 17 septembrie 1900 în localitatea Târnova
(Arad). Religia ortodoxă română. Studii primare. Agent la Primăria oraşului
cu drept de municipiu Arad cu ziua de 27 noiembrie 1925, numit în funcţia
de agent în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Mutat de
la 7 noiembrie 1935 ca agent de sector în cadrul Serviciului Administrativ.
Domiciliat în Arad-Gai, strada Bogdan Vodă, nr. 21. Copii, ambii născuţi în
Arad-Gai: George, la 1 martie 1908 şi Petru, la 5 februarie 1910 144.
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Păcurariu Simion. Născut la 11 octombrie 1863 în localitatea Arad. Fiul lui
Păcurar Iosif şi Săvuleţ Iulia. Religia: ortodoxă română. Studii primare.
Executor cu diurnă la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 22
august 1910, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu
ziua de 1 ianuarie 1926. Domiciliat în Arad-Gai, strada Bogdan Vodă, nr.
21. Copii: George, născut la 1 martie 1908 şi Petru, născut la 5 februarie
1910. Licenţiat din serviciu la 1 iulie 1927 145.
Cociuban Petre. Născut la 18 martie 1898 în localitatea Mândruloc (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Stagiul militar în Regimentul 1
Honvezi, apoi în cadrul Regimentului 93 Infanterie, de unde a fost trecut în
rezervă cu gradul de soldat. Agent de urmărire la Primăria oraşului cu drept
de municipiu Arad de la 15 decembrie 1925, în cadrul Serviciului
Financiar 146.
Călaj Alexandru. Născut la 2 martie 1886 în localitatea Şimandul de Jos
(Arad). Religia: ortodoxă română. Absolvent al învăţământului primar.
Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 93 Infanterie, trecut în
rezervă cu gradul de soldat. Sergent la Poliţia de stat din Arad (28 august
1919 – 1 aprilie 1924). Agent diurnist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 1 aprilie 1924, numit în funcţia de agent de urmărire la
Serviciul Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Concediat din serviciu cu
ziua de 31 decembrie 1930 147.
Cozma Dumitru. Născut la 24 mai 1895 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii liceale în cadrul Liceului „Iosif Vulcan”
din Arad. Serviciul militar îndeplinit în cadrul regimentelor 2 Honvezi şi 17
Vânători, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Scriitor la Primăria comunei
Socodor (8 mai 1919 – 21 decembrie 1923), diurnist la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad (4 august 1924 – 31 decembrie 1925), numit în
funcţia de agent controlor în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1
ianuarie 1926, impiegat stagiar (1 aprilie 1929 – 31 martie 1936), impiegat
(1 aprilie 1936), promovat subşef de birou cu data de 1 decembrie 1938 148.
Ignişca Ioan. Născut la 12 februarie 1894 în localitatea Târnova (Arad).
Religia: ortodoxă română. Absolvent al învăţământului liceal arădean
(1929). Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 93 Infanterie, trecut în
rezrvă cu gradul de soldat. Agent de urmărire la Primăria oraşului cu drept
de municipiu Arad (1 decembrie 1924 – 10 diulie 1936), încasator de la 10
iulie 1936. Mutat la Serviciul Administrativ la 15 septembrie 1932, revenit
145
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la Serviciul Financiar în calitate de agent de urmărire (28 ianuarie 1935), de
unde a fost mutat la secţia Drumuri, în vara anului 1936 149.
Oniţa Petru. Născut la 18 august 1895 în localitatea Nădab (Arad). Religia:
ortodoxă română. Absolvent al învăţământului primar. Serviciul militar
îndeplinit în cadrul Grupului IV Aviaţie, trecut în rezervă cu gradul de
soldat. Agent la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 20
noiembrie 1924, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu
ziua de 1 ianuarie 1926 150.
Rădosav Vlad. Născut la 24 iulie 1888 în localitatea Battonya (Ungaria),
unde a urmat cursurile învăţământului primar. Fiul lui Radosav Radu şi
Raţiu Cristina. Religia: ortodoxă română. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Încadrat la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 aprilie 1923, numit în
postul de toboşar la Serviciul Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926.
Domiciliat pe strada General Coandă. Căsători cu Morodan Elena, născută
în Arad, la 5 mai 1891. Fiul Jiva, născut în Battonya (Ungaria), la 8
decembrie 1913 151.
Gherman Dumitru. Născut la 22 martie 1900 în localitatea Cicir (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Depozitul central de muniţie, trecut în rezervă cu gradul de sergent. Încadrat
la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 16 ianuarie 1925,
numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1
ianuarie 1926. Mutat de la 1 ianuarie 1932 la secţia Drumuri ca agent
încasator, iar de la 5 martie 1937, la Expozitura administrativă Micălaca 152.
Sânjorj Nicolae. Născut la 7 decembrie 1896 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Camerist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 1 septembrie 1922, numit în funcţia agent în cadrul
Serviciului Fiananciar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Mutat la Serviciul Tehnic
în anul 1926. Însărcinat cu atribuţii de intendent în anul 1933, controlor de
vamă în anul 1935, supraveghetor de curăţeniea străzilor la secţia Drumuri
de la 1 aprilie 1936 153.
Oprea Mihai. Născut la 20 septembrie 1887 în localitatea Socodor (Arad).
Religia:ortodoxă română. Absolvent de învăţământ primar. Serviciul militar
îndeplinit la Regimentul 86 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de sergent.
Agent executor la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 20
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februarie 1925, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu
ziua de 1 ianuarie 1926. Mutat în cadrul Serviciului Economic la 30 mai
1929 şi însărcinat cu atribuţiile de paznic la cimitirul „Eternitatea”. De la 20
noiembrie 1932 a fost numit supraveghetor la Abatorul comunal 154.
Vigu Ioan. Născut la 3 aprilie 1897 în localitatea Radna (Arad), unde a
absolvit studiile primare. Religia: ortodoxă română. Numit agent de
urmărire la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 16 martie
1925. Concediat din serviciu la 15 ianuarie 1927 155.
Oanea Mihai. Născut la 23 noiembrie 1886 în localitatea Nădlac (Cenad).
Fiul lui Onea George şi Tămaş Persida. Religia: ortodoxă română. Studii
secundare. Serviciul militar activ în cadrul Jandarmeriei ungare (1907 –
1910), reangajat din anul 1910, pus în retragere din cadrul Jandarmeriei
române cu gradul de subofiţer, la 4 iulie 1922. Diurnist la Primăria oraşului
cu drept de municipiu Arad de la 16 iulie 1924, numit în funcţia de agent în
cadrul Serviciului Fianciar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Promovat impiegat la
1 aprilie 1936 şi controlor şef de sector cu ziua de 8 mai 1937. A desfăşurat
activităţi la Expozitura administrativă Micălaca (2 ianuarie 1932), Serviciul
Financiar (1933) şi la Serviciul Administrativ din anul 1937. Domiciliat pe
strada Mărăşeşti, nr. 71. Căsătorit cu Nagy Clementina, născută în Gyoma,
la 18 iunie 1890.
Decorat cu medalia de argint „Bărbăţie şi Credinţă” (1913) şi
„Crucea Comemorativă” (1928) 156.
Ciurdariu Nicolae. Născut la 23 august 1898 în localitatea Comlăuş
(Arad). Religia: ortodoxă română. Absolvent de învăţământ primar.
Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 4 Grăniceri, trecut în rezervă cu
gradul de soldat. Agent la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de
la 5 februarie 1925, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar
cu ziua de 1 ianuarie 1926, mutat supraveghetor la Abatorul comunal de la
19 ianuarie 1928, demisionat din serviciu cu data de 15 septembrie 1928.
Distins cu medalia „Crucea Comemorativă” fără barete 157.
Suciu Gheorghe. Născut la 5 martie 1870 în localitatea Covăsânţ (Arad).
Fiul lui Suciu Gheorghe şi Bălaj Maria. Religia: ortodoxă română. Studii
secundare. Diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua
de 1 octombrie 1922, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului
Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Domiciliat pe strada Bolintineanu, nr.
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10. Căsătorit cu Varadia Elena, născută în Arad, la 25 septembrie 1873. A
fost licenţiat din serviciu la 1 iulie 1927 158.
Zahariaş Ştefan. Născut la 16 iunie 1869 în localitatea Turnu (Arad). Fiul
lui Zahariaş Grigorie şi Bogdánffy Berta. Religia: romano catolică. Studii
secundare nefinalizate. Diurnist la Primăria oraşului Arad de la 20 ianuarie
1908, controlor de taxe (1 august 1909 – 31 decembrie 1925), numit în
funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianaurie 1926.
Pus în retragere pentru limită de vârstă cu ziua de 1 ianuarie 1930, spre a-şi
asigura drepturile la pensie. Reangajat în mod provizoriu ca diurnist, până la
alte dispoziţii. Domiciliat pe Calea Aurel Vlaicu, nr. 1. Căsătorit cu Csontos
Elisabeta, născută în Szolnok, la 18 noiembrie 1873 159.
Drăgălina Pavel. Născut la 18 iulie 1885 în localitatea Galşa (Arad).
Religia: ortodoxă română. Absolvent de învăţământ primar. Serviciul militar
îndeplinit la Regimentul 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
Ajutor de vameş cu diurnă la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad
de la 1 aprilie 1924, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar
cu ziua de 1 ianuarie 1926. Concediat din serviciu la 1 ianuarie 1930, a
rămas încadrat pe mai departe, în urma intervenţiei şefului de serviciu Ioan
Berzovan. Declarat definitiv în funcţie în anul 1937 160.
Selejan Radu. Născut la 19 februarie 1874 în localitatea Battonya
(Ungaria). Fiul lui Selejan Radu şi Suciu Ana. Religia: ortodoxă română.
Absolvent de învăţământ primar. Fost vameş la Primăria oraşului cu drept
de municipiu Arad de la 1 iulie 1915, numit în funcţia de agent în cadrul
Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Pus în retragere pentru
limită de vârstă spre a-şi asigura drepturile la pensie cu ziua de 31 dcembrie
1931. Domiciliat pe Calea Aurel Vlaicu, nr. 184. Copii: Gheorghe, născut la
15 martie, f.a.; Vioara, născută la 13 noiembrie 1910; Ioan, născut la 12
iunie 1912; Tiberiu, născut la 16 martie 1914 şi Valeria, născută la 25 iunie
1919 161.
Budiu Simion. Născut la 18 iulie 1897 în localitatea Comlăuş (Arad).
Religia: orotodoxă română. Absolvent de învăţământ primar. Serviciul
militar îndeplinit la Regimentul 9 Jandarmi Timişoara, trecut în rezervă cu
gradul de plutonier. Agent la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad
de la 1 iulie 1925, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar
cu ziua de 1 ianuarie 1926. Controlor vamal de la 16 iunie 1928. Însărcinat
temporar cu atribuţiile de intendent al primăriei, de la 1 ianuarie 1932, agent
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de urmărire de la 1 mai 1932, declarat definitiv în acest post cu ziua de 1
ianuarie 1933. A fost unul dintre protejaţii şefului Serviciului Financiar,
Ioan Berzovan. Concediat din serviciu cu ziua de 1 iulie 1931, a rămas pe
mai departe încadrat în urma ordinului verbal al acestuia 162.
Dascăl Simion Dimitrie. Născut la 18 octombrie 1890 în localitatea Şimand
(Arad). Religia: ortodoxă română. Absolvent al învăţământului primar.
Serviciul militar în cadrul Regimentelor 7 Artilerie şi 84 Obuziere, trecut în
rezervă cu gradul de soldat. Vameş la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad (1 noiembrie 1925), numit în funcţia de agent în cadrul
Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926, a fost confirmat în funcţia
de agent în anul 1937 163.
Undi Francisc. Născut la 12 decembrie 1874 în localitatea Sfânta Ana
(Arad). Fiul lui Undi Blasiu şi Hara Ecaterina. Religia: romano catolică.
Absolvent al învăţământului primar. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 33 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Vameş la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 iulie 1920, numit în
funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926.
Pus în retragere din oficu cu data de 31 decembrie 1931 pentru limită de
vârstă. Domiciliat pe strada Oituz, nr. 44. Căsătorit cu Papp Rozalia, născută
în Sântana, la 24 iunie 1881. Copii: Antoniu, născut la 24 august 1905; Ana,
născută la 1 octombrie 1906; Maria, născută la 11 septembrie 1907; Rozalia,
născută la 14 februarie 1909; Ecaterina, născută la 2 februarie 1911,
Varvara, născută la 7 mai 1912; Francisc, născut la 18 octombrie 1913 şi
Iosif, născut la 12 noiembrie 1915 164.
Fărcaş Teodor. Născut la 26 octombrie 1891 în localitatea Târnova (Arad).
Religia: orotodoxă română. Absolvent al învăţământului primar. Serviciul
militar la Regimentul 37 Artilerie, trecut în rezervă cu gradul de caporal.
Vameş la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 16
februarie 1924, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu
ziua de 1 ianuarie 1926. A fost licenţiat din serviciu cu ziua de 15 octombrie
1927 165.
Crişan Ioan. Născut la 1 noiembrie 1895 în localitatea Nădab (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de caporal. Vameş la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 1 martie 1924,
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numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1
ianuarie 1926. A fost concediat din serviciu la 30 iulie 1930 166.
Cădar Victoria. Născută la 8 noiembrie 1902 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Absolventă a învăţământului primar. Fostă vameş la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu data de 1 martie 1924,
numită în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1
ianuarie 1926, a fost confirmată în funcţia de agentă în anul 1937. De la 31
octombrie 1938 a fost mutată în cadrul Serviciului Administrativ, la Biroul
populaţiei, în funcţia de cameristă 167.
Undi Antoniu. Născut la 3 iunie 1876 în localitatea Arad. Fiul lui Undi Blaj
şi Hara Ecaterina. Religia: romano catolică. Absolvent al învăţământului
primar. Vameş la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 15
decembrie 1915, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu
ziua de 1 ianuarie 1926. Domiciliat pe strada Numa Pompiliu, nr. 56.
Căsătorit cu Borsi Rozalia, născută în Arad, la 21 ianuarie 1881. Copii:
Elisabeta, născută la 27 noiembrie 1907 şi Ladislau, născut la 1 iunie 1910.
A încetat din viaţă la 7 iunie 1928 168.
Popovici Gheorghe. Născut la 14 noiembrie 1871 în localitatea Felnac
(Timiş). Fiul lui Popovici Mihail şi Ircov Elisabeta. Religia: ortodoxă
română. Absolvent al învăţământului primar. Vameş la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad cu data de 1 decembrie 1923, numit în funcţia de
agent în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost pus
din oficiu în retragere cu data de 31 decembrie 1931 pentru limită de vârstă.
Domiciliat pe strada Calea Andrei Şaguna, nr. 171. Căsătorit cu Grozav
Ecaterina, născută în Arad, la 18 noiembrie 1879 169.
Sian Ioan. Născut la 1 noiembrie 1974 în localitatea Buteni (Arad). Religia:
orotodoxă română. Absolvent al învăţământului primar. Vameş la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad cu data de 1 decembrie 1923, numit în
funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926.
A încetat din viaţă la 23 februarie 1927 170.
Gârgariu Traian. Născut la 1 mai 1882 în localitatea Vidra (Arad). Religia:
orotodoxă română. Absolvent al învăţământului primar. Serviciul militar
îndeplinit în cadrul regimentelor 28 Vânătrori din armata austro-ungară şi 93
Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de caporal. Vameş la Primăria oraşului
cu drept de municipiu Arad de la 1 noiembrie 1923, numit în funcţia de
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agent în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Decedat, la
o dată împrecisă, ultimul concediu de boală fiind înregistrat în anul 1935 171.
Stana Teodor. Născut la 20 septembrie 1885 în localitatea Chisindia
(Arad). Religia: ortodoxă română. Absolvent al învăţământului primar.
Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 93 infanterie, trecut în rezervă cu
gradul de soldat. Vameş la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de
la 1 februarie 1924, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar
cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost pus în retragere cu ziua de 31 decembrie
1937 pentru motiv de boală incurabilă, agravată începând cu anul 1935 172.
Boşneac Sava. Născut la 11 martie 1896 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Absolvent al învăţământului primar. Serviciul militar
îndeplinit în cadrul Regimentului 19 Vânători, trecut în rezervă cu gradul de
caporal. Vameş la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1
februarie 1924, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu
ziua de 1 ianuarie 1926. A fost concediat din serviciu cu data de 1 iulie
1930 173.
Stoica Mladen. Născut la 12 martie 1892 în localitatea Turnu (Arad). Fiul
lui Stoica Simion şi Ardelean Ecaterina. Religia: ortodoxă sârbă. Absolvent
de învăţământ primar. Stagiul mililitar îndeplinit la Regimentul 93
Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Vameş la Primăria oraşului
cu drept de municipiu Arad de la 1 februarie 1924, numit în funcţia de agent
în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. Domiciliat în
Arad-Gai, strada Bogdan Vodă, nr. 47. Căsătorit cu Kelemen Saveta,
născută în Arad, la 26 iulie 1895. Fiica Elena, născută în localitatea Pecica
Română, la 24 noiembrie 1918. A fost concediat din serviciu cu data de 15
septembrie 1928 174.
Şoimoşan Iulia. Născută la 1 decembrie 1910 în localitatea Socodor
(Arad). Religia: orotodoxă română. Studii medii nefinalizate. Diurnistă la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 mai 1925, numită în
funcţia de agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie
1926. Impiegată cu data de 1 aprilie 1936, dactilografă de la 1 octombrie
1938. A fost mutată în cadrul Serviciului Financiar de la 1 aprilie 1936 175.
Covaci Silvia (născută Dublea). Născută la 1 ianuarie 1888 în localitatea
Pilul Mare (Arad). Religia: ortodoxă română. Studii primare. Cameristă
diurnistă la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 1 mai
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1921. Confirmată ca stabilă şi definitivă în funcţie la 11 martie 1925, numită
în funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie
1926 176.
Toma Gheorghe. Născut la 10 august 1900 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit în cadrul
Regimentului 9 Jandarmi, trecut în rezervă cu gradul de sergent. Numit în
funcţia de agent în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 februarie 1926.
A fost concediat din serviciu la 1 octombrie 1926 177.
Bota Elisabeta (căsătorită Avedic). Născută la 8 mai 1904 în localitatea
Arad. Religia: ortodoxă română. Studii secundare nefinalizate. Diurnistă la
Subprefectura judeţului Arad cu ziua de 1 aprilie 1920, transferată la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 2 decembrie 1924.
Declarată stabilă şi definitivă în funcţie la 11 martie 1925, numită în funcţia
de agent în cadrul Serviciului Economic cu ziua de 1 ianuarie 1926.
Înaintată în funcţia de impiegat (1 aprilie 1936), numită dactilografă cu ziua
de 1 octombrie 1938 178.
Pirovsky Elena. Născută la 10 iulie 1899 în localitatea Arad. Religia:
romano catolică. Studii secundare nefinalizate. Diurnistă la Primăria
Municipiului Arad din anul 1925, declarată stabilă şi definitivă în funcţie la
4 martie 1925, numită în funcţia de agent în cadrul Serviciului Tehnic cu
ziua de 1 ianuarie 1926. Înaintată în funcţia de impiegat la 1 aprilie 1936 şi
mută în cadrul Biroului contencios. A fost pusă în retragere pentru a-şi
aranja drepturile la pensie cu ziua de 31 octombrie 1938 179.
Vlaicu Nicolae. Născut la 22 octombrie 1888 în localitatea Ineu (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii secundare. Serviciul militar îndeplinit la
regimentele 2 şi 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. În urma
susţinerii examenului de capacitate a fost considerat stabil şi definitiv în
funcţie la 26 iunie 1925. Maistru de drum la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 1 noiembrie 1923, numit în funcţia de şef cantonier în
cadrul Serviciului Tehnic. Înaintat impiegat stagiar la Serviciul Financiar în
anul 1928, impiegat cu ziua de 1 aprilie 1936, subşef de birou în cadrul
Serviciului Administrativ, Biroul registratură de la 1 decembrie 1938 180.
Novac Petru. Născut la 27 mai 1883 în localitatea Arad. Fiul lui Novacu
Gheorghe şi Drecin Iuliana. Religia: ortodoxă română. Studii primare.
Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 42 Obuziere, trecut în rezervă cu
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gradul de soldat. Îngrijitor de drum la Primăria oraşului cu drept de
municipiului Arad cu ziua de 1 ianuarie 1914. Numit în funcţia de cantonier
în cadrul Serviciului Tehnic cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost încadrat ca
picher la 1 aprilie 1936 şi considerat definitiv în funcţie în anul 1937.
Domiciliat în Arad, strada Domniţa Bălaşa, nr. 140. Soţia, născută Curticean
Elena, în Arad, la 1 septembrie 1888. Copii: Maria, născută la 2 noiembrie
1905; Petru, născut la 27 martie 1980, Emil, născut la 14 ianuarie 1914 şi
Aurel, născut la 10 ianuarie 1920 181.
Papp Emeric. Născut la 4 martie 1875 în localitatea Arad. Fiul lui Papp
Emeric şi Biro Lidia. Religia: reformată. Studii primare. Încadrat la Secţia
Drumuri a Primăriei oraşului cu drept de municipiu Arad de la 16
septembrie 1901, numit în funcţia de cantonier în cadrul Serviciului Tehnic
cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost pus în retragere din oficiu pentru
împlinirea celor 30 ani de serviciu, cu ziua de 31 decembrie 1931.Domiciliat
în Arad-Gai, strada Câmpul Florilor, nr. 4. Copii: Iuliu, născut la 11
noiembrie 1906 şi Alexandru, născut la 11 ianuarie 1908 182.
Halasz Francisc. Născut la 5 octombrie 1878 în localitatea Arad-Gai. Fiul
lui Ştefan Hálasz şi Lidia Hegedüs. Religia: romano catolică. Studii primare.
Îngrijitor de drum la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua
de 28 ianuarie 1906, numit în funcţia de cantonier în cadrul Serviciului
Tehnic cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost pensionat cu ziua de 31 decembrie
1935. Căsătorit cu Iuliana Toth, născută în Arad-Gai, la 10 mai 1882. Copii:
Maria, născută la 15 august 1904; Iuliana, născută la 24 februarie 1904 şi
Francisc, născut la 30 iulie 1913 183.
Horvath Ştefan. Născut la 10 iunie 1875 în localitatea Magyar Bánhegyes
(Ungaria). Fiul lui Horvath Ştefan şi Zadici Catalina. Religia: romano
catolică. Studii primare. Cantonier de drum la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 1 noiembrie 1907, numit în funcţia de cantonier în
cadrul Serviciului Tehnic cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost pus în retragere
cu ziua de 31 decembrie 1930 pentru motivul că a împlinit vârsta de 57 ani.
Căsătorit cu Megyes Catalina, născută în Arad, la 2 decembrie 1875. Copii,
toţi născuţi în Arad-Gai: Victoria, la 20 decembrie 1898; Ioan, la 11 ianuarie
1904; Ilie, la 28 iunie 1905; Mihai, la 4 august 1908; Piroşca, la 22 mai
1910; Iuliu, la 13 aprilie 1912; Ludovic, la 15 iunie 1914 şi Elisabeta, la 6
iulie 1919. Domiciliat în Arad-Gai, strada Câmpul Incluş, nr. 13 184.
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Nagy Matei. Născut la 24 februarie 1879 în localitatea Pecica Maghiară
(Arad). Fiul lui Nagy György şi Biczon Iulia. Religia: romano catolică.
Studii primare. Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 1
Honvezi, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Îngrijitor de drum la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 ianuarie 1902, numit în funcţia
de cantonier în cadrul Serviciului Tehnic cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost
pus în retragere la 31 decembrie 1931 pe motivul că a împlinit 30 ani de
serviciu. Domiciliat pe strada Speranţei, nr. 11. Copii: Martin, născut la 3
ianuarie 1919; Ştefan, născut la 24 ianuarie 1920 şi Elisabeta, născută la 1
septembrie 1923 185.
Gavra Partenie. Născut la 3 octombrie 1894 în localitatea Secusigiu
(Timiş). Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar
îndeplinit la Regimentul 2 Honvezi, trecut în rezervă cu gradul de sergent
instructor din cadrul regimentului 93 Infanterie. Agent sanitar la Primăria
Municipiului Arad de la 1 mai 1924 186.
Crişan Lazăr. Născut la 24 iunie 1897 în localitatea Sâmbăteni (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Agent sanitar la Primăria
Municipiului Arad de la 1 august 1924. De la 1 aprilie 1935 a fost încadrat
funcţionar de stat 187.
Bocănici Teodor. Născut la 23 februarie 1869 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă sârbă. Studii primare. Sergent de oraş la Primăria oraşului cu drept
de municipiu Arad (1 decembrie 1891 – 30 aprilie 1912). Agent sanitar (1
septembrie 1912 – 31 decembrie 1925). A fost pus în retragere cu ziua de 1
ianuarie 1930 pentru împlinirea limitei de vârstă 188.
Cătană Victor. Născut la 21 aprilie 1898 în localitatea Jamul Mic (Timiş).
Religia: ortodoxă română. Studii secundare nefinalizate. Serviciul militar
îndeplinit la Regimentul 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de sergent.
Diurnist la Prefectura Judeţului Arad (1 aprilie 1922 -30 noiembrie 1924),
diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (1 decembrie 1924
– 31 decembrie 1925), numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului
Administrativ, Biroul de asistenţă socială, cu ziua de 1 februarie 1926,
curier (31 martie 1936), impiegat (1 aprilie 1936 – 30 septembrie 1938),
transferat la Biroul asistenţei sociale, dactilograf (1 octombrie 1938) 189.
Ciosa Serafim. Născut la 13 februarie 1906 în localitatea Cetina (CaraşSeverin). Religia: ortodoxă română. Studii primare, absolvent al Cursului de
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agenţi sanitari. Numit în funcţia de agent sanitar în cadrul Serviciului
Sanitar cu ziua de 1 ianuarie 1926. În perioada 1928-1929 a întrerupt
activitatea pentru satisfacerea serviciului militar. Reangajat cu ziua de 1
ianuarie 1930, a fost transferat în serviciul statului la 1 aprilie 1935 190.
Ridici Ioan. Numit în funcţia de agent sanitar în cadrul Serviciului Sanitar
cu ziua de 1 ianuarie 1926. A părăsit serviciul cu ziua de 15 mai 1926 191.
Marcu Ana. Născută la 1 mai 1897 în localitatea Arad. Religia: ortodoxă
română. Studii primare, urmate de Cursul de moaşe în cadrul Clinicii de
Ginecologie şi Obstetrică din Cluj (1922). Moaşă la susmenţionata clinică (1
iulie 1922 – 30 iunie 1924), numită moaşă la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad (1 iulie 1924), transferată în serviciul statului la 1 aprilie
1935 192.
Davidovici Magdalena (născută Berlă). Născută la 24 august 1885 în
localitatea Mocrea (Arad). Religia: greco catolică. Studii primare. Diploma
de moaşă obţinută de la Institutul de Obstetrică din Arad (27 iunie 1923).
Transferată în serviciul statului cu ziua de 1 aprilie 1935 193.
Dinici Elena (născută Cic). Născută la 17 octombrie 1891 în localitatea
Arad. Religia: reformată. Diploma de moaşă la Institutul de Obstetrică Arad
(27 iunie 1923). Moaşă la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de
la 15 noiembrie 1925 până la 1 aprilie 1935, dată la care a fost transferată în
serviciul statului 194.
Abraham Elena. numită în funcţia de moaşă în cadrul Serviciului Sanitar
cu ziua de 1 ianuarie 1926 195.
Dr. Moga Cornelia. Născută la 9 septembrie 1885 în localitatea Sibiu. Fiica
dr. Moga Ioan şi Bologa Ana. Religia: ortodoxă română. Studii de medicină
la Budapesta (1910). Numită în funcţia de medic-şef al Serviciului Sanitar
cu ziua de 5 februarie 1926, însărcinată cu conducerea Sanatoriului T.B.C.
Demisionată din serviciul Primăriei Municipiului Arad cu ziua de 1
septembrie 1926. Domiciliată într-un imobil din P-ţa Mihai Viteazul 196.
Dr. Olteanu Minerva. Născută la 19 noiembrie 1898 în localitatea Poiana
(Caraş-Severin). Religia: ortodoxă română. Studii de medicină în cadrul
Universităţii din Cluj. Numită în funcţia de medic secundar în cadrul
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Serviciului Sanitar, la Sanatoriul T.B.C., cu ziua de 25 februarie 1926. A
fost transferată în alt post cu ziua de 10 noiembrie 1927 197.
Ioanaş Vasile. Născut la 29 noiembrie 1897 în localitatea Şimand (Arad).
Studii secundare. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 93 Infanterie,
trecut în rezervă cu gradul de soldat. Numit în funcţia de administrator în
cadrul Serviciului Sanitar cu ziua de 1 februarie 1926. Licenţiat din serviciu
la 31 decembrie 1927, reintegrat în aceeaşi zi, declarat stabil şi definitiv în
funcţie la 29 august 1928. A fost numit impiegat stagiar (1 august 1934),
impiegat (1 septembrie 1935), subşef de birou (1 octombrie 1935), şef de
birou (1 aprilie 1936). A demisionat din serviciu cu ziua de 1 februarie
1938. De la 5 decembrie 1933 a condus Expozitura administrativă Gai, iar
în anul 1935 a fost transferat la Intreprinderile comunale 198.
Postmayer Ioan. Născut la 30 noiembrie 1901 în localitatea Arad. Religia:
romano catolică. Studii secundare. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul
93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de caporal. Numit în funcţia de
impiegat stagiar (curier) în cadrul Serviciului Sanitar cu ziua de 1 aprilie
1926. Concediat din serviciu la 15 ianuarie 1932 199.
Dobrău Iosif. Născut la 25 noiembrie 1886 în localitatea Arad. Studii
secundare neîncheiate. Supreveghetor la curăţenia publică cu ziua de 16
aprilie 1923, numit în funcţia de intendent în cadrul Serviciului Sanitar cu
ziua de 1 ianuarie 1926, impiegat stagiar în cadrul Serviciului Administrativ
(1931), impiegat la Biroul registratură (20 aprilie 1933). A fost numit subşef
de birou cu 1 aprilie 1936. Retrogradat la funcţia de agent la 1 octombrie
1938 200.
Fried Nicolae. Născut la 4 noiembrie 1886 în localitatea Kassa
(Cehoslovacia). Religia: israelită. Studii de medicină veterinară la
Budapesta (1911). Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 2 Artilerie.
Medic veterinar la Primăria oraşului Szeged (1 septembrie 1911 – 1 mai
1912), la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (de la data de 6 iunie
1912) 201.
Ocsay Ştefan. Numit în funcţia de agent veterinar cu ziua de 1 ianuarie
1926. Născut în localitatea Gyula (Ungaria), la 15 octombrie 1874. Fiul lui
Ocsay Ioan şi Dande Iuliana. Religia: reformată. Domiciliat pe strada
George Coşbuc, nr. 48. Căsătorit cu Rostás Rozalia, născută în Gyula, la 22
februarie 1901. Copii, toţi născuţi în Gyula: Ştefan, la 15 octombrie 1899;
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Rozalia, la 6 august 1901 şi Elisabeta, la 18 august 1903. Încetat din viaţă la
30 aprilie 1926 202.
Coteţi Gheorghe. Născut la 2 decembrie 1894 în localitatea Bucium (Alba
de Jos). Religia: ortodoxă română. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul
84 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de sergent. Diurnist la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 aprilie 1922, numit în funcţia de
agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926, mutat,
în aacelaşi an la Biroul Populaţiei. A fost concediat din serviciu cu ziua de
15 februarie 1927 203.
David Dimitrie. Născut la 30 aprilie 1888 în localitatea Ciben (Bihor).
Religia: greco-catolică. Studii primare. Încadrat în Jandarmeria ungară, a
fost trecut în rezervă cu gradul de plutonier din cadrul Regimentului 93
Infanterie. Diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 31
august 1922, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Administrativ
cu ziua de 1 ianuarie 1926, agent cu diurnă globală de la 1 mai 1931, agent
de urmărire (1 ianuarie 1932 - 31 martie 1936), impiegat de la 1 aprilie
1936. A fost retrogradat în funcţia de agent la 1 octombrie 1938 204.
Giurchescu Ioan. Născut la 18 ianuarie 1887 în localitatea Abrud (Alba de
Jos). Religia: greco-ortodoxă. Studii secundare nefinalizate. Serviciul
militar îndeplinit în cadrul regimentelor 2 Honvezi şi 93 Infanterie, trecut în
rezervă cu gradul de soldat. Diurnist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 1 august 1921, numit în funcţia de agent în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. Din cauza economiei
bugetului, în cursul anului 1931 a fost concediat cu ziua de 28 mai 1931, dar
reangajat, cu ziua de 1 mai 1931, cu un salariu redus 205.
Baltă Pavel. Născut la 9 martie 1884 în Otlaca (Arad). Religia: ortodoxă
română. Studii secundare la Sighetul Marmaţiei, nefinalizate. Serviciul
militar îndeplinit în cadrul Jandarmetiei ungare. Trecut în rezervă din cadrul
Regimentului 9 Jandarmi cu gradul de plutonier. Diurnist la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 6 mai 1924, numit în funcţia
de agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926,
pensionat la data de 29 februarie 1936. A desfăşurat activităţi de
supraveghetor în cadrul Serviciului Veterinar (12 decembrie 1930; 15
decembrie 1932) şi agent de urmărire la Serviciul Financiar (1 februarie
1932) 206.
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Mărcuţi Ioan. Născut la 10 martie 1899 în localitatea Ciugud (Alba de Jos).
Religia greco catolică. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit în cadrul
Regimentului 9 Jandarmi, trecut în rezervă cu gradul de sergent. Impiegat la
Direcţia Uzinelor Metalice din Baia Mare (10 ianuarie 1924 – 1 februarie
1925), diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de
22 martie 1925, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926, agent cu diurnă globală în
perioada 1 mai 1931 – 31 decembrie 1931, dată de la care a fost concediat
din motive bugetare 207.
Luca Cristea. Născut la 14 aprilie 1862 în localitatea Igriş (Torontal).
Religia: ortodoxă română. Studii secundare nefinalizate. Diurnist la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 1 iunie 1925, numit
agent în cadrul Serviciului Aadministrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. A
demisionat din serviciu la 1 octombrie 1926 208.
Matei Gheorghe. Născut la 21 iulie 1906 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii liceale nefinalizate. A urmat şi cursuri la Şcoala de
arte şi meserii. Diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad ce
la data de 12 decembrie 1925, numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. Demisionat din serviciu cu ziua de
1 octombrie 1926 209.
Cărăbeţ Maxim. Născut la 15 ianuarie 1897 în localitatea Ghilead (Timiş).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Stagiul militar îndeplinit în cadrul
Regimentului 7 Honvezi, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Numit în
funcţia de curier în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 16 februarie
1926. Mutat agent la Biroul industrial (1927), numit agent de sector cu ziua
de 1 ianuarie 1932. La 1 septembrie 1935 a fost declarat definitiv în postul
de controlor de sector 210.
Moldovan Ştefan. numit în funcţia de curier în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 15 martie 1926. A fost concediat din serviciu la
data de 1 iunie 1926 211.
Chereşlădanu Ştefan. Născut la 2 august 1884 în localitatea Gyula
(Ungaria). Religia: ortodoxă română. Absolvent de învăţământ primar.
Scutit de serviciu militar. Agent la Primăria oraşului cu drept de municipiu
Arad de la 1 iulie 1921, şef-agent (15 aprilie 1925 – 31 decembrie 1925),
numit în funcţia de şef curier în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de
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1 ianuarie 1926, agent de sector (28 ianuarie 1935). Amestecând pasiunile
politice cu îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, a fost sancţionat disciplinar
în mai multe rânduri, inclusiv pentru „rea credinţă în distribuirea cărţilor de
alegător” 212.
Şchiopu Arsenie. Născut la 5 mai 1868 în localitatea Pecica (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii secundare nefinalizate. Înmânuator la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 15 iunie 1921, numit în
funcţia de curier în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie
1926. A fost pus în retragere pentru limită de vârstă la 31 decembrie 1929.
Reangajat diurnist la 1 ianuarie 1930 şi demisionat cu ziua de 31 decembrie
1930 213.
Macău Carol. Născut la 9 martie 1888 în Bucureşti. Religia: greco catolică.
Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 24 Infanterie
austro-ungar, trecut în rezervă cu gradul de soldat de la Regimentul 75
Infanterie. Curier la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 17
februarie 1924, numit în funcţia de curier în cadrul Serviciului Aministrativ
cu ziua de 1 ianuarie 1926, controlor de sector la Expozitura administrativă
Micălaca (1 ianuarie 1931). Pus în disponibilitate în anul 1934 pentru
„abateri grave de la disciplină” 214.
Caşa Anton. Născut la 26 aprilie 1859 în localitatea Ghioroc (Arad), unde a
şi absolvit cursurile învăţământului primar. Religia: ortodoxă română.
Înmânuator la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 5 martie
1898, numit în funcţia de curier în cadrul Serviciului Aministrativ cu ziua de
1 ianuarie 1926. A fost licenţiat din serviciu cu ziua de 1 iulie 1927 215.
Zamfira Ioan. Născut la 22 noiembrie 1894 în localitatea Kétegyháza
(Ungaria). Religia: ortodoxă română. Studii primare în localitatea natală.
Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 93 Infanterie, trecut în
rezervă cu gradul de soldat. Înmânuator la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la data de 1 decembrie 1923, numit în funcţia de curier în
cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. Şi-a prezentat
demisia din serviciu cu ziua de 10 iunie 1928 216.
Gavrici Ioan Iosif. Născut la 27 octombrie 1893 în localitatea Battonya
(Ungaria), unde a urmat şi cursurile învăţământului primar. Religia:
orotodoxă română. Stagiul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 101
Infanterie austro-ungar, trecut în rezervă cu gradul de soldat, din cadrul
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Regimentului 93 Infanterie. Înmânuator la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 15 martie 1924, numit în funcţia de curier în cadrul
Serviciului Aministrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926, controlor de sector în
cadrul Serviciului Administrativ (16 septembrie 1931), agent de urmărire în
cadrul secţiei Drumuri (7 decembrie 1935), apoi în cadrul Serviciului
Financiar (3 decembrie 1936) 217.
Hăbălic Nicolae. Născut la 5 decembrie 1899 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Stagiul militar îndeplinit în cadrul
Regimentului 1 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Înmânuator
la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 1 februarie
1924, numit în funcţia de curier în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua
de 1 ianuarie 1926. Căsătorit cu Mihailovici Ana, născută în Arad-Gai, la 30
octombrie 1902. Domiciliat în Arad-Gai, strada Fântânii, nr. 54 218.
Nagy Andrei. Născut la 29 octombrie 1899 în localitatea Kunágota
(Ungaria). Religia: romano catolică. Poliţist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad, în perioada 16 februarie 1906 – 30 iulie 1920, agent
administrativ (31 august 1920 – 31 decembrie 1925), numit în funcţia de
curier în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. Cu
ziua de 1 iunie 1933 a fost pus în retragere pentru incapacitate de muncă,
din funcţia de agent vamal 219.
Gruici Ignatie. Născut la 5 decembrie 1883 în localitatea Arad-Mureşel.
Religia: orotodoxă română. Studii primare. Stagiul militar îndeplinit în
cadrul Regimentului 33 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat,
rămas în evidenţa Regimentului 7 Sanitar. Agent la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad de la 15 mai 1921, numit în funcţia de curier în
cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. Încetat din viaţă
în anul 1926 220.
Buzarov Orestie. Născut la 2 septembrie 1889 în localitatea Battonya
(Ungaria), unde a urmat cursurile învăţământului primar. Religia: ortodoxă
sârbă. Stagiul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 101 Infanterie, trecut
în rezervă cu gradul de soldat. Agent la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad cu data de 1 octombrie 1921, numit în funcţia de curier în
cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926, agent de sector
din anul 1931. A fost declarat definitiv în postul de controlor de sector în
anul 1935 221.
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Chevereşan Filip. Născut la 15 iulie 1883 în localitatea Pecica (Arad).
Religia: ortodoxă română. Absolvent al Şcolii de şefi de post de jandarmi.
Serviciul militar în Jandarmeria ungară, încadrat în Regimentul 9 Jandarmi,
trecut în rezervă cu gradul de plutonier. Agent la Primăria oraşului cu drept
de municipiu Arad (1 iulie 1922 – 31 decembrie 1925), numit în funcţia de
curier în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. Pus în
retragere din serviciu pentru motiv de boală în octombrie 1938. Ultima
funcţie ocupată a fost aceea de agent de urmărire în cadrul Serviciului
Financiar 222.
Dan Ioan. Născut la 5 mai 1860 în localitatea Arad. Religia: ortodoxă
română. Studii primare. Poliţist la Primăria oraşului cu drept de municipiu
Arad în perioada 1 mai 1892 – 30 iunie 1920, agent (1 iulie 1920 – 31
decembrie 1925), numit în funcţia de curier în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. Trecut în pensie pentru limită de
vârstă cu data de 1 august 1927 223.
Cociu Petru. Născut la 23 decembrie 1856 în localitatea Buhani (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Agent la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad (1 februarie 1922 – 31 decembrie 1925), numit în
funcţia de curier în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie
1926. Pus în retragere pentru limită de vârstă la 1 ianuarie 1930. Angajat ca
diurnist până la 31 decembrie 1930, dată la care a fost concediat 224.
Bulzan Dimitrie. Născut la 26 noiembrie 1876 în localitatea Pâncota
(Arad). Religia: ortodoxă română. Studii primare. Agent la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad (7 decembrie 1919 – 31 decembrie
1925), numit în funcţia de curier în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua
de 1 ianuarie 1926. Pensionat cu ziua de 31 decembrie 1936 225.
Meheş Mihai. Născut la 14 mai 1869 în localitatea Arad-Gai. Fiul lui
Méhes Ioan şi Reszkamés Elisabeta. Religia: romano catolică. Studii
primare incomplete. Agent la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad
de la 7 decembrie 1919, numit în funcţia de curier în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. A demisionat din serviciu cu ziua
de 1 mai 1927. Domiciliat pe strada Oltului, f.n.. Căsătorit cu Gyuriţa
Iuliana, născută în Arad-Gai, la 2 iunie 1871. Copii, toţi născuţi în AradGai: Ioasif, la 2 februarie 1905; Maria, la 1 ianuaroe 1907; Ioan, la 13 iulie
1910 şi Ana, la 12 noiembrie 1913 226.
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Ardelean Ioan. Născut la 15 ianuarie 1867 în localitatea Arad-Gai.
Religia:ortodoxă română. Studii primare. Agent la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad de la 1 martie 1924, numit în funcţia de curier în
cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. A încetat din
viaţă în iunie 1926 227.
Albu Traian. Născut la 19 noiembrie 1895 în localitatea Gyula (Ungaria).
Religia: ortodoxă română. Studii secundare incomplete. Serviciul militar
îndeplinit în cadrul Regimentului 2 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de
soldat. Păzitor de dig de la 1 ianuarie 1925 în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost concediat din serviciu cu
ziua de 1 ianuarie 1930 pentru lipsă de conştiinciozitate în îndeplinirea
atribuţiilor funcţionale 228.
Crişan Gheorghe. Născut la 27 iulie 1893 în localitatea Seleuş (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare în localitatea natală. Serviciul
militar îndeplinit în cadrul Regimentului 33 Infanterie, trecut în rezervă cu
gradul de soldat. Păzitor de dig la Primăria oraşului cu drept de municipiu
Arad de la 1 iunie 1922, în cadrul Serviciului Administrativ. A fost destituit
din serviciu cu ziua de 22 noiembrie 1926 229.
Novac Manuilă. Născut la 19 ianuarie 1874 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit în cadrul
Regimentului 33 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de caporal. Fost
drumar la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad în perioada 1 mai
1923 – 31 decembrie 1925, numit în funcţia de păzitor de dig în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926 230.
Orga Simion. Născut la 18 aprilie 1867 în localitatea Arad-Gai. Fiul lui
Orga Simion şi Bocşa Persida. Religia: ortodoxă română. Studii primare
incomplete. Numit sergent major de câmp de la data de 1 noiembrie 1921,
menţinut în funcţia de sergent major de câmp în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost pus în retragere pentru
limită de vârstă cu ziua de 1 ianuarie 1930. Domiciliat în Arad-Gai, strada
Tribunul Corcheş, nr. 79. Copii: Ioan, născut la 18 iunie 1903; George,
născut la 12 octombrie 1912 şi Florea, născut la 10 septembrie 1913 231.
Pâncotan Arsenie. Născut la 19 noiembrie 1877 în localitatea Arad-Gai.
Fiul lui Pâncotan Petru şi Neţiu Sida. Religia: ortodoxă română. Studii
primare. Păzitor de noapte la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad
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(9 decembrie 1901 – 6 septembrie 1905), păzitor de câmp (6 septembrie
1905 – 31 decembrie 1925), numit în funcţia de sergent major de câmp în
cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. Pus în retragere
din oficiu cu ziua de 31 decembrie 1931 pentru împlinirea celor 30 ani de
serviciu. Domiciliat în Arad-Gai, pe strada Bisericii, nr. 38. Copii: Rozalia,
născută la 1 august 1907 şi George, născut la 18 septembrie 1912 232.
Colarov Gheorghe. Născut la 20 august 1874 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă sârbă. Studii primare. Sergent călăraş la Primăria oraşului cu drept
de municipiu Arad (15 octombrie 1905 – 16 aprilie 1921), numit în funcţia
de păzitor de câmp în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie
1926. A activat până la 31 decembrie 1931, dată la care a fost pus în
retragere pentru împlinirea limitei de vârstă de 57 ani 233.
Codrean Petre. Născut la 15 mai 1886 în localitatea Arad-Gai. Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Păzitor de câmp la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad de la 1 noiembrie 1921. Numit încasator vamal în
cadrul Serviciului Financiar cu data de 1 ianuarie 1932 234.
Ardelean Dumitru. Născut la 14 octombrie 1888 în localitatea Arad-Gai.
Religia: ortodoxă română. Studii primare incomplete. Serviciul militar
îndeplinit în cadrul Regimentului 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul
de soldat. Agent la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 16
aprilie 1921, numit în funcţia de păzitor de câmp în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost lăsat în disponibilitate cu
data de 15 iulie 1927 235.
Ostoin Mile. Născut la 1 septembrie 1892 în localitatea Arad-Gai. Fiul lui
Ostoin Svetozar şi Jivanelov Emilia. Religia: ortodoxă sârbă. Studii primare.
Invalid de război. Păzitor de câmp la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 16 aprilie 1921. Pensionat din serviciu cu data de 1
aprilie 1938. Domiciliat în Arad-Gai, strada Ion Creangă, nr. 30. Căsătorit
cu Jivanov Cristina, născută în Arad-Gai, la 27 noiembrie 1897. Fiul
Antoniu, născut la 16 august 1916 236.
Kovacs Ştefan. Născut la 14 martie 1881 în localitatea Arad-Gai. Religia:
romano catolic. Studii primare incomplete. Paznic de câmp diurnist la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 7 decembrie 1919, numit
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în funcţia de păzitor de câmp în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de
1 ianuarie 1926 237.
Ilin Lazăr. Născut la 2 iunie 1882 în localitata Arad-Gai. Religia: ortodoxă
română. Studii primare. Reformat definitiv din armată. Pazitor de câmp la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 noiembrie 1921. Numit
încasator vamal în cadrul Serviciului Financiar la 1 ianuarie 1932. A fost
pensionat la 1 iunie 1936 238.
Dan Gheorghe. Născut la 21 decembrie 1877 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Sergent călăraş la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad în perioada 7 ianuarie 1910 – 31 octombrie 1919.
Paznic de câmp de la 16 aprilie 1921. A fost pus în retragere cu ziua de 31
martie 1935 pentru limită de vârstă 239.
Szekeres Ştefan. Născut la 4 decembrie 1879 în localitatea Arad-Gai.
Religia: evanghelică. Studii primare. Păzitor de câmp la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad, cu data de 1 septembrie 1904. Trecut în pensie cu
ziua de 1 mai 1930 240.
Stepan Gheorghe. Născut la 19 septembrie 1890 în localitatea Arad-Gai.
Fiul lui Stepan Paul şi Păcurar Ileana. Religia: ortodoxă română. Studii
primare. Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 38 Obuziere,
trecut în rezervă cu gradul de soldat. Păzitor de câmp la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad de la 16 decembrie 1918. A fost pensionat cu ziua
de 31 octombrie 1935. Domiciliat în Arad-Gai, strada Bogdan Vodă, nr.
6 241.
Kiss Gheorghe. Născut la 25 octombrie 1876 în localitatea Kevermes
(Ungaria). Religia: romano catolică. Studii primare. Păzitor de câmp la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 noiembrie 1921 242.
Iovin Sava. Născut la 16 decembrie 1895 în localitatea Arad-Gai. Fiul lui
Jovin Tripon şi Tapaszkó Ana. Religia: ortodoxă română. Studii primare
încomplete. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 93 Infanterie, trecut în
rezervă cu gradul de soldat. Păzitor de câmp la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 1 iunie 1925. Domiciliat în Arad-Gai, strada
Alexandru cel Bun, nr. 44 243.
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Roşu Ioan. Născut la 24 noiembrie 1886 în localitatea Arad-Gai. Fiul lui
Roşu Gheorghe şi Pain Elena. Religia: ortodoxă română. Studii primare
incomplete. Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 109
Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Păzitor de câmp la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 mai 1924. Domiciliat pe strada
Iustinian, nr. 31. Căsătorit cu Fericean Floare, născută în Arad, la 22 iunie
1889. Copii: Emil, născut la 19 septembrie 1910; Ioan, născut la 12 martie
1912; Ilie, născut la 10 septembrie 1915 şi Aurel, născut la 11 septembrie
1923 244.
Pecican Vasilie. Născut la 9 octombrie 1892 în localitatea Arad-Gai.
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Păzitor de câmp la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad de la 17 iunie 1924. Pus în retragere din
serviciu cu ziua de 30 septembrie 1931 245.
Jivanelov Sima. Născut la 24 ianuarie 1877 în localitatea Arad-Gai.
Religia: ortodoxă sârbă. Studii primare. Păzitor de câmp la Primăria oraşului
cu drept de municipiu Arad de la 1 iunie 1922. A fost pus în retragere din
serviciu cu data de 31 martie 1935 pentru limită de vârstă 246.
Matei Ioan. Născut la 23 august 1879 în localitatea Arad-Gai. Fiul lui
Matei Lazăr şi Teorean Iuliana. Religia: ortodoxă română. Studii primare.
Păzitor de câmp la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1
iunie 1922. Pensionat cu data de 31 august 1936. Domiciliat pe strada
Tribunul Corcheş, nr. 55. Căsătorit cu Chevereşan Ecaterina, născută în
Pecica, la 9 ianuarie 1882. Copii, toţi născuţi în Arad-Gai: Floarea, la 11
august 1909 şi Maria, la 26 iulie 1919 247.
Ilin Gheorghe. Născut la 16 aprilie 1864 în localitatea Arad-Gai. Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Paznic de noapte la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad în perioada 1904 - 1906, poliţist orăşenesc (1906 –
1919), apoi la Poliţia de stat a oraşului Arad (1919 – 1922), păzitor de câmp
la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad din 1923. A fost licenţiat
din serviciu cu ziua de 1 iulie 1927 248.
Mihailovici Iuliu. Născut la 20 octombrie 1866 în localitatea Ghioroc
(Arad). Fiul lui Mihailovits Antoniu şi Dvoreczky Eleonora. Religia:
romano catolică. Studii secundare. Comandant de pompieri la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 februarie 1912. Pus în retragere
cu ziua de 1 ianuarie 1930 pentru limită de vârstă. Reangajat cu aceeaşi dată
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şi concediat la 31 august 1931. Domiciliat pe strada Calvin, nr.11. Căsătorit
cu Molnar Susana, născută în Csarvas, la 9 aprilie 1879.
Distins cu medalia „Serviciul Credincios” cl. I 249.
Cioban Dimitrie. Născut la 21 octombrie 1873 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Pompier la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 25 noiembrie 1903, numit în funcţia de subcomandant
de pompieri pompieri în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1
ianuarie 1926. A fost pus în poziţia de retragere din serviciu cu ziua de 31
decembrie 1930 pentru împlinirea vârstei de 57 ani 250.
Hegheduş Gheorghe. Născut la 12 aprilie 1879 în localitatea Iratoşu Mare
(Arad). Fiul lui Hegedüs Gheorghe şi Agata Farkas. Studii primare. Religia:
romano catolic. Plutonier în rezerva armatei. Pompier la Primăria oraşului
cu drept de municipiu Arad de la 25 noiembrie 1903. Numit în funcţia de
subofiţer pompier cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost pensionat cu ziua de 31
mai 1936. Căsătorit cu Iuliana Bolda, născută în Mezöhegyes, la 24 mai
1885. Copii: Adalbert, născut la 7 februarie 1906 (şters din registrul de
cetăţenie română în anul 1943); Ileana, născută la 20 septembrie 1907 şi
Gheorghe, născut la 27 decembrie 1921. Domiciliat pe strada Oituz, nr.
66 251.
Balint Coloman. Născut la 13 iulie 1878 în localitatea Arad. Religia:
romano catolic. Studii primare. Sergent în rezerva armatei. Pompier la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 august 1904. Numit în
funcţia de subofiţer pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de
1 ianuarie 1926. A fost pensionat cu ziua de 31 decembrie 1935 252.
Iovin Petru. Născut la 13 iulie 1878 în localitatea Arad. Fiul lui Jovin
Tripon şi Tapasykó Ana. Religia: ortodoxă română. Studii primare. Pompier
la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 septembrie 1902.
Numit în funcţia de subofiţer pompier în cadrul compartimentului Incendiu
cu ziua de 1 ianuarie 1926. A încetat din viaţă la 19 martie 1928. Căsătorit
cu Felnecan Maria, născută în Arad-Gai, la 27 ianuarie 1876. Copii: Tripon,
născut la 20 martie 1904; Amelia, născută la 7 decembrie 1905 şi Maria,
născută la 26 august 1907. Domiciliat pe strada Cpt. Ignat, nr. 38.
Distins cu medalia „Serviciul Credincios” cl. II 253.
Rozsa Nicolae (Rugea). Născut la 5 noiembrie 1881 în localitatea AradGai. Religia: ortodoxă română. Studii secundare. Pompier la Primăria
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oraşului cu drept de municipiu Arad de la 12 mai 1903, numit subofiţer
pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1 ianuarie 1926. A
fost pensionat din serviciu cu data de 31 decembrie 1935 254.
Hitt Ioan. Născut la 12 mai 1885 în localitatea Comlăuş (Arad). Fiul lui
Hitt Mihai şi Kaupert Ecaterina. Religia: romano catolic. Studii primare.
Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 93 Infanterie. Pompier la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la data de 7 noiembrie
1918, numit subofiţer pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua
de 1 ianuarie 1926. Căsătorit cu Sas Iuliana, născută în Cermeiu, la 14
februarie 1894. Copii: Ileana, născută la 22 iulie 1908; Ioan, născut la 10
mai 1910; Mihai, născut la 7 iulie 1911; Ecaterina, născută la 12 august
1913; Alexandru, născut la 9 iulie 1917 şi Iuliana, născută la 17 iunie 1922.
Domiciliat pe strada Sava Raicu 255.
Madácsi Emeric. Născut la 30 ianuarie 1886 în localitatea Fiscut (Timiş).
Religia: reformat. Studii primare. Caporal în rezerva armatei. Pompier la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu data de 16 mai 1919, numit
subofiţer pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1 ianuarie
1926. A fost pus în poziţia de retragere din serviciu cu ziua de 31 decembrie
1937 pentru motiv de boală incurabilă şi pensionare 256.
Brândaş Ştefan. Născut la 15 octombrie 1891 în localitatea Chişineu-Criş
(Arad). Religia: ortodoxă română. Studii secundare. Stagiul militar
îndeplinit în cadrul Regimentului 34 Obuziere, trecut în rezervă cu gradul de
soldat. Pompier la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 15
august 1921, numit subofiţer pompier în cadrul compartimentului Incendiu
cu ziua de 1 ianuarie 1926. Impiegat, cu ziua de 1 aprilie 1936, în cadrul
aceluiaşi compartiment 257.
Mărian Alexandru. Născut la 2 martie 1875 în localitatea Nădlac (Cenad).
Fiul lui Marian Iosif şi List Elisabeta. Religia: romano catolică. Studii
primare incomplete. Pompier la Primăria oraşului cu drept de municipiu
Arad de la 13 decembrie 1898. A fost pus în poziţia de retragere din serviciu
cu ziua de 31 decembrie 1930 pentru împlinirea vechimii de 30 ani de
serviciu. Domiciliat pe B-dul Regele Ferdinand I, nr. 2. Căsătorit cu Molnár
Terezia, născută în Variaş, la 6 octombrie 1874. Fiul Alexandru, născut la
13 noiembrie 1907 258.
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Păcurar Nicolae. Născut la 16 august 1886 în localitatea Covăsânţ (Arad).
Fiul lui Păcurar Nicolae şi Florea Nuşca. Religia: ortodoxă română. Studii
primare. Servitor la Azilul de stat pentru copii din Arad (1 aprilie 1904 – 1
august 1914). Reîntors din război în anul 1919, după 5 ani şi 4 luni de la
data mobilizării. Pompier la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad
de la 16 iulie 1921. Înaintat subofiţer pompier cu ziua de 1 august 1927. A
fost pensionat cu data de 31 decembrie 1935. Domiciliat pe strada
Kogălniceanu, nr. 28. Căsătorit cu Hornyák Veronica, născută în
Nagyvarékás, la 8 februarie 1877 259.
Onaca Ioan. Născut la 2 martie 1899 în localitatea Socodor (Arad). Religia:
ortodoxă română. Studii primare incomplete. Pompier la Primăria oraşului
cu drept de municipiu Arad de la 16 octombrie 1921. A decedat la 14
ianuarie 1928. Ultima funcţie ocupată fusese aceea de păzitor de dig în
cadrul Serviciului Tehnic 260.
Mărian Traian. Născut la 1 noiembrie 1896 în localitatea Şepreuş (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Stagiul militar îndeplinit la
Regimentul 2 Călăraşi, trecut în rezervă cu gradul de caporal. Pompier la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 16 februarie 1922. A
demisionat din serviciu la 31 mai 1927 261.
Pârjol Gheorghe. Născut la 3 mai 1890 în localitatea Şimand (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare incomplete. Soldat reformat.
Pompier la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad du data de 1 aprilie
1922. A încetat din viaţă la 7 mai 1933 262.
Micorac Ioan. Născut la 10 septembrie 1893 în localitatea Socodor (Arad).
Reliagia: ortodoxă română. Studii primare. Stagiul militar îndeplinit în
cadrul Divizionului I Tunuri de Munte, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
Pompier la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 16 aprilie
1922. A demisionat din serviciu cu ziua de 31 decembrie 1936 pentru
motive medicale 263.
Păsculescu Gheorghe. Născut la 22 septembrie 1892 în localitatea Cladova
(Arad). Religia: ortodoxă română. Studii primare. Stagiul militar îndeplinit
în cadrul Regimentului 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
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Pompier la Primăria Municipiului Arad de la data de 15 iulie 1921. A fost
concediat din serviciu cu ziua de 1 iulie 1926 264.
Böde Emeric. Născut la 22 august 1888 în localitatea Hódmezövásárhely
(Ungaria). Religia: reformată. Studii primare incomplete. Stagiul militar
îndeplinit în cadrul Regimentului 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul
de soldat. Pompier la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua
de 16 iunie 1920. A fost trecut în pensie la 31 decembrie 1937 265.
Dulea Dumitru. Născut la 5 august 1894 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 86 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Sergent de
oraş la Poliţia de stat Arad (18 noiembrie 1919 – 31 august 1922), pompier
la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 septembrie 1922. A
fost înaintat subofiţer pompier la 1 august 1927. Pensionat la 31 decembrie
1935 266.
Fizete Florea. Născut la 10 martie 1887 în localitatea Şimand (Arad).
Religia: greco catolică. Studii primare. Sergent de oraş la Poliţia de stat
Arad (18 noiembrie 1919 – 28 februarie 1923), pompier la Primăria oraşului
cu drept de municipiu Arad de la data de 1 martie 1923. A fost transferat în
funcţia de agent încasator la Secţia Drumuri la 1 iunie 1936. Pensionat cu
ziua de 31 decembrie 1936 267.
Ştrengar Ioan. Născut la 5 decembrie 1896 în localitatea Şimand (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii medii incomplete. Serviciul militar
îndeplinit în cadrul Regimentului 4 Grăniceri, trecut în rezervă cu gradul de
soldat. Pompier la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de
1 martie 1923 până la 31 mai 1936. Mutat în funcţia de agent încasator la
Secţia Drumuri (1 iunie 1936 – 10 iulie 1937; 31 octombrie 1938) şi agent
de urmărire în cadrul Serviciului Financiar (10 iulie 1937 – 31 octombrie
1938) 268.
Micoroi Gheorghe. Născut la 31 martie 1891 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare incomplete. Serviciul militar
îndeplinit în cadrul Regimentului 109 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul
de caporal. Pompier la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua
de 16 aprilie 1923. A fost pensionat la 31 decembrie 1936 269.
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Bondiş Gheorghe. Născut la 14 martie 1891 în localitatea Vărşandul Vechi
(Arad). Religia: orotodoxă română. Studii primare incomplete. Serviciul
militar îndeplinit la Regimentul 19 Vânători, trecut în rezervă cu gradul de
soldat. Pompier la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 16
aprilie 1923. Transferat în funcţia de agent încasator la Secţia Drumuri cu
ziua de 1 iunie 1936 270.
Ardelean Nicolae. Născut la 5 aprilie 1900 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Stagiul militar îndeplinit în cadrul
Regimentului 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Pompier la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 1 iulie 1924.
Considerat demisionat din serviciu cu la 1 iulie 1927 271.
Ardelean Petru. Născut la 30 iulie 1899 în localitatea Nădab (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare incomplete. Serviciul militar
îndeplinit la Regimentul 85 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
Pompier la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 16 iulie
1924. A fost pensionat din serviciu la 31 ianuarie 1937 272.
Hulea Florea. Născut la 2 noiembrie 1900 în localitatea Chişineu-Criş
(Arad). Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar la
Regimentul 9 Jandarmi, trecut în rezervă cu gradul de sergent. Pompier la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 octombrie 1924. A
demisionat din serviciu la 31 martie 1927. Reîntors în serviciu cu ziua de 1
august 1928 273.
Medgyes Ludovic. Născut la 4 septembrie 1901 în localitatea Igneşti
(Arad). Religia: romano catolică. Studii primare. Pompier la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de 16 iulie 1924. A demisionat
din serviciu la 1 iulie 1929 274.
Ispas Partenie. Născut la 8 iunie 1897 în localitatea Şimand (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 40 Obuziere, trecut în rezervă cu gradul de caporal. Pompier la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 februarie 1923. A fost
pensionat la 31 mai 1936 275.
Isac Pavel. Născut la 21 iunie 1899 în localitatea Micălaca (Arad). Studii
primare. Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 1 Vânători,
trecut în rezervă cu gradul de soldat. Nnumit pompier stagiar în cadrul
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compartimentului Incendiu cu ziua de 1 martie 1926. Concediat din serviciu
cu data de 31 iulie 1928 276.
Stupar Iacob. Născut la 9 aprilie 1899 în localitatea Şimand (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare incomplete. Serviciul militar
îndeplinit la Regimentul 8 Jandarmi, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
Numit pompier stagiar în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1
martie 1926 277.
Vuia Vasile. Născut la 8 august 1902 în localitatea Sânnicolau Mic (Timiş).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar la Regimentul 95
Infanterie. Numit pompier stagiar în cadrul compartimentului Incendiu cu
ziua de 1 martie 1926 278.
Mureşan Axente. Născut la 31 noiembrie 1897 în localitatea Socodor
(Arad). Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar
îndeplinit la Regimentul 2 Căi Ferate, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
Numit pompier stagiar în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1
martie 1926. De la 1 aprilie 1937 a fost numit în funcţia de şofer la Serviciul
Economic. Transferat în postul de încasator la Serviciul Salvare de la 19
august 1938 279.
Iordan Iosif. Născut la 1 februarie 1899 în localitatea Băila (Bihor).
Religia: romano catolică. Diplomă de învăţător. Serviciul militar îndeplinit
în cadrul Diviziei 17, trecut în rezervă cu gradul de sublocotenent. Diurnist
la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 9 octombrie 1925,
numit în funcţia de impiegat stagiar în cadrul Servciului Administrativ cu
ztiua de 1 ianuarie 1926. A demisionat din serviciu la 15 iulie 1926 280.
Nuţu Petru. Născut la 27 iunie 1890 în localitatea Chişineu-Criş (Arad).
Fiul lui Nuţu Dimitrie şi Floruţa Maria. Religia: ortodoxă română. Studii
primare. Serviciul militar îndeplinit în cadrul Batalionului 7 Artilerie, trecut
în rezervă cu gradul de soldat. Sergent de stradă la Poliţia de stat din Arad
din noiembrie 1919, până la 1 aprilie 1921, fiind numit custode la Palatul
Cultural al Municipiului Arad, cu aceiaşi dată. În anul 1937 a fost declarat
definitiv în funcţie. Domiciliat pe strada Xenopol, nr. 1. Căsătorit cu Crişan
Elisabeta, născută în Chişineu, la 31 octombrie 1895. Copii: Petru, născut în
Chişineu, la 21 ianuarie 1921 şi Ileana, născută în Arad, la 21 decembrie
1922 281.
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Koncsek Iacob. Născut la 30 ianuarie 1873 în localitatea Sânmartin (Arad).
Fiul lui Koncsek Iacob şi Haelaffer Ana. Religia: romano catolică. Studii
primare. Custode la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 15
octombrie 1913, până la 31 decembrie 1930, dată la care a fost pus în poziţia
de retragere pentru împlinirea limitei de vârstă de 57 ani. Căsătorit cu Mayer
Ecaterina, născută în Sântana, la 1 ianuarie 1876. Fiica Margareta, născută
în Arad, la 15 mai 1900. Domiciliat pe strada Xenopol, nr. 1 282.
Iovin Mihai. Născut la 19 noiembrie 1884 în localitatea Arad-Gai. Fiul lui
Jovin Mihai şi Tapasykó Ana. Religia: baptistă. Studii primare. Serviciul
militar îndeplinit în cadrul Regimentului 93 Infanterie, trecut în rezervă cu
gradul de soldat. Custode la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad
de la 15 noiembrie 1920. A fost încadrat definitv în funcţie în anul 1937.
Căsătorit cu Bogăţean Eva, născută în Arad-Gai, la 26 august 1887. Copii,
toţi născuţi în Arad-Gai: Gherghina, născută la 13 martie 1910; Felicia,
născută la 13 iulie 1915; Simion, născut la 25 august 1917; Nicolae, născut
la 13 februarie 1919 şi Beniamin, născut la 6 august 1921. Domiciliat în
Arad-Gai, strada Oltului, nr. 13 283.
Ştir Petru. Numit în funcţia de maşinist la Palatul Cultural cu ziua de 1
ianuarie 1926. A fost concediat din serviciu la 1 iulie 1926 284.
Cotruş Aran. Născut la 2 ianuarie 1891 în localitatea Haşag (Târnava
Mare). Religia: ortodoxă română. Studii liceale la Liceul „Andrei Şaguna”
din Braşov. Cunoscător al limbilor italiană, franceză, spaniolă, germană şi
maghiară. Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 95 Infanterie,
trecut în rezervă cu gradul de sublocotenent. Numit inspector al Teatrului cu
ziua de 1 octombrie 1923, intendent cu ziua de 1 ianuarie 1926. I s-a
acceptat demisia din serviciu cu data de 1 ianuarie 1929 285.
Şuţa Vasile. Născut la 11 mai 1897 în localitatea Ghedani (Satu-Mare).
Religia: greco catolică. Studii la Scolala normală din Oradea, de unde a
obţinut şi diploma de învăţător (1916). Sublocotenent în rezervă. Numit în
funcţia de curier în cadrul Serviciului Asministrativ cu ziua de 1 februarie
1926. Demisionat din serviciu cu ziua de 1 octombrie 1926.
Decorat cu medalia „Crucea Comemorativă” 286.
Nemeth Adam. Născut în localitatea Tormac, în noiembrie 1871. Fiul lui
Néneth Iosif şi Tóth Sofia. Religia: reformată. Studii primare. Fochist la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 16 iunie 1920, a activat
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până la data de 30 iunie 1930, fiind trecut în pensie pe motiv de părăsire a
serviciului. Domiciliat pe strada Dorobanţilor, nr. 49. Căsătorit cu Schöcz
Elisabeta, născută în Tormac, la 16 iulie 1881. Fiul Ştefan, născut în
Tormac, la 17 decembrie 1907 287.
Mityka Augustin. Născut la 26 octombrie 1877 în localitatea Békéscsába
(Ungaria). Religia: luterană. Studii primare, apoi profesionale la Şcoala de
arte şi meserii din Arad, în urma cărora a obţinut diploma de mecanic
autorizat pentru „locomobile şi maşini stabile cu aburi”. Numit în funcţia de
mecanic la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu data de 1 mai
1915, intendent-mecanic de la 16 martie 1921. A fost pensionat pentru
limită de vârstă cu ziua de 31 august 1935 288.
Otlăcan Sava. Născut la 6 februarie 1885 în localitatea Arad. Fiul lui
Otlăcan George şi Păcurariu Iuliana. Religia: ortodoxă română. Studii
primare. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 28 Vânători. Invalid de
război. Poliţist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad în perioada
10 martie 1910 – 31 iulie 1913, gardian la Tribunalul Arad (31 iulie 1913 –
17 noiembrie 1919, plutonier la Poliţia de stat Arad (18 noiembrie 1919 –
30 septembrie 1920), plutonier-major la Tribunalul Arad (1 octombrie 1920
– 16 aprilie 1921), gardian la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad
(16 aprilie 1922 – 1 mai 1923), intendent cu ziua de 1 mai 1923, intendent
de cimitir în cadrul Serviciului Sanitar cu ziua de 1 ianuarie 1926, funcţie în
care a fost încadrat definitiv cu ziua de 1 aprilie 1936. Domiciliat pe strada
Brezoianu, f.n.. Căsătorit cu Lucaciu Ana, născută în Arad, la 15 august
1891 289.
Gasza Adalbert. Numit în funcţia de intendent de cimitir în cadrul
Serviciului Sanitar cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost pus în poziţia de
retragere cu ziua de 1 august 1926 pentru împlinirea limitei de vârstă 290.
Şandor Ştefan. Născut la 1 ianuarie 1889 în localitatea Reghinul Maghiar
(Mureş). Studii primare. Religia: greco catolică. Stagiul militar îndeplinit în
cadrul regimentelor 62 şi 93 Infanterie, fiind trecut în rezervă cu gradul de
plutonier. Numit în funcţia de intendent în cadrul Serviciului Sanitar la
Azilul de infirmi, cu ziua de 15 februarie 1926. Destituit din serviciu la 4
septembrie 1928 291.
Ungur Traian. Născut la 1 octombrie 1882 în localitatea Apateu (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Încadrat la Primăria oraşului cu
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drept de municipiu Arad cu data de 10 octombrie 1925, numit în funcţia de
portar în cadrul Serviciului Sanitar la Azilul de infirmi, cu ziua de 1
ianuarie 1926. A fost considerat demisionat din serviciu cu ziua de 1
decembrie 1927. Reprimit în serviciu în funcţia de servitor de birou la 1
august 1928, a fost considerat ca definitiv în această funcţie în anul 1937 292.
Kiss Ioan. Născut la 2 noiembrie 1876 în localitatea Arad. Fiul lui Kiss
Elisabeta. Religia: greco catolică. Studii primare. Sergent de stradă la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (2 iunie 1914 – 3 aprilie
1919), portar la Abatorul comunal (3 aprilie 1919), apoi supraveghetor în
acelaşi loc de muncă, a fost pus în poziţia de retragere cu ziua de 31
octombrie 1932. Căsătorit cu Moldovan Persida, născută în Aradul Nou, la
24 februarie 1879. Cpiii: Margareta, născută la 3 aprilie 1898; Maria,
născută la 24 aprilie 1906; Mihai, născut la 16 aprilie 1909 şi Florica,
născută la 12 noiembrie 1912 293.
Cresta Alexa. Născut la 2 octombrie 1885 în localitatea Hadoni (Timiş).
Religia: greco catolică. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 33 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Îngrijitor la
Abatorul comunal de la 1 februarie 1921. A fost licenţiat din serviciu cu
ziua de 19 ianuarie 1928 294.
Marcu Nicolae. Născut la 22 noiembrie 1872 în localitatea Arad. Fiul lui
Marcu Ilie şi Drecin Marta. Religia: ortodoxă română. Studii primare.
Numit în funcţia de fochist în cadrul Serviciului Veterinar, la Abatorul
comunal, cu ziua de 1 ianuarie 1926, funcţia în care activa de la 16 iulie
1913. Domiciliat pe strada Sf. Ilie, nr. 42-43. Căsătorit cu Simion Emilia,
născută în Arad, la 31 august 1869. Fiul Mihai, născut la 1 iunie, 1905. A
încetat din viaţă la 31 martie 1928 295.
Varga Nicolae. Născut la 22 noiembrie 1870. în localitatea Gyula
(Ungaria). Fiul lui Varga Gheorghe şi Koman Elena. Religia: ortodoxă
română. Studii primare, urmate de Cursul de agricultură la şcoala din
Békéscsába (1902). Intendent la Primăria oraşului cu drept de municipiu
Arad de la 15 februarie 1921. A fost pus în retragere din oficiu cu ziua de
31 decembrie 1931 pentru împlinirea limitei de vârstă. Domiciliat pe B-dul
Regele Ferdinand I, nr. 2. Căsătorit cu Branc Elena, născută în Gylua
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(Ungaria), la 10 martie 1879. Copii, născuţi în Gyula: Maria, la 18
decembrie 1903 şi Nicolae, la 14 mai 190 296.
Lucaci Ştefan. Născut la 31 octombrie 1870 în localitatea Pecica Maghiară
(Arad). Fiul lui Lucaci Ştefan şi Beka Elisabeta. Religia: romano catolică.
Studii primare. Muncitor la căile ferate (1 mai 1895 – 29 martie 1897),
camerist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 noiembrie
1912, a fost pus în poziţia de retragere cu data de 31 decembrie 1930 pentru
împlinirea limitei de vârstă. Domiciliat pe B-dul Regele Ferdinand I, nr. 2.
Căsătorit cu Iölcsér Ilona, născută în Kunágota, la 28 septembrie 1877 297.
Kucelata Martin. Născut la 31 august 1873 în localitatea Nagybánhegyes
(Ungaria). Fiul lui Kucelata Martin şi Palló Susana. Religia: evanghelică.
Studii primare. Sergent de stradă la Primăria comunei Nagybánhegyes
(Ungaria) în perioada 1 ianuarie 1901 – 31 decembrie 1902, sergent de oraş
la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (18 august 1903 – 31 iunie
1909), camerist de la 31 iulie 1909. A fost pus în poziţia de retragere la 31
decembrie 1930 pentru împlinirea celor 30 ani de serviciu. Căsătorit cu
Smetka Susana, născută în Nagybánhegyes, la 7 februarie 1879. Domiciliat
pe strada Zânelor, nr. 3 298.
Roşu Gheorghe. Născut la 27 ianuarie 1879 în localitatea Arad-Gai. Fiul lui
Roşu Gheorghe şi Pain Elena. Religia: ortodoxă română. Studii primare.
Camerist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 6 decembrie
1919. A fost pensionat cu ziua de 31 octombrie 1936. Domiciliat pe strada
Bisercii, nr. 55. Copii: Gheorghe, născut la 29 aprilie 1903; Floriţa, născută
la 18 aprilie 1907 şi Ioan, născut la 11 ianuarie 1910 299.
Stepan Florea. Născut la 2 ianuarie 1894 în localitatea Zarand (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Camerist la Primăria oraşului cu
drept de municipiu Arad de la 1 ianuarie 1925. A fost numit în funcţia de
paznic de noapte cu ziua de 1 iulie 1937 300.
Ranca Ioan. Născut la 8 februarie 1899 în localitatea Zărand (Arad). Fiul
lui Ranca Lazăr şi Popa Simina. Religia: ortodoxă română. Studii primare.
Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 86 Infanterie, trecut în
rezervă cu gradul de sergent. Camerist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad cu ziua de 1 ianuarie 1925. A fost declarat ca definitiv în
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funcţie în anul 1937. Domiciliat în B-dul Regele Ferdinand I, nr. 2.
Căsătorit cu Varga Floare, născută în Zărand, la 25 septembrie 1901. Fiica
Elisabeta, născută în Zărand, la 20 martie 1924 301.
Pal Francisc. Născut la 9 aprilie 1881 în localitatea Nicola (Satu-Mare),
Fiul lui Pál Mihai şi Surányi Varvara. Religia: reformată. Studii primare.
Camerist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 16
decembrie 1918. Domiciliat pe strada Doamna Bălaşa, nr. 48. Căsătorit cu
Bondor Sofia, născută în Békés (Ungaria), la 15 iunie 1895. A fost
concediat din serviciu cu data de 1 februarie 1927 302.
Pantea Ilie. Născut la 1 noiembrie 1893 în localitatea Micălaca (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit în
cadrul Regimentului 2 Infanterie Alba Iulia, trecut în rezervă cu gradul de
caporal. Camerist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua
de 5 martie 1924, agent de sector la Expozitura administrativă Micălaca de
la 1 ianuarie 1932. A fost concediat din serviciu la 21 iulie 1934 303.
Mercea Gheorghe. Născut la 14 iunie 1883 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
regimentul 2 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de caporal. Sergent de
stradă la Poliţia de stat din Arad (30 noiembrie 1919 – 31 martie 1924),
camerist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 aprilie
1924, în cadrul Servciului Administrativ. A fost pensionat pentru
infirmitate, cu ziua de 1 aprilie 1938 304.
Coman Gheorghe. Născut la 17 august 1883 în localitatea Gyula (Ungaria).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit în
cadrul Diviziei 7 Tren, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Camerist la
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 septembrie 1921 305.
Selejan Teodor. Născut la 10 octombrie 1894 în localitatea Elek (Ungaria).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit în
cadrul Regimentului 85 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
Camerist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu data de 1
aprilie 1924. A fost declarat definitiv în funcţie în anul 1937 306.
Kucselata Ioan. Născut la 14 septembrie 1885 în localitatea
Nagybánhegyes (Ungaria). Fiul lui Kucelata Martin şi Palló Susana.
Religia: evanghelică. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit în cadrele
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regimentelor 5 Honvezi şi 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de
sergent. Camerist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad cu ziua de
1 septembrie 1911. A fost pensionat din serviciu la 31 iulie 1936. Domiciliat
pe strada Vodă Caragea, nr. 6. În anul 1924 era văduv, având copii: Ioan,
născut în Zimand, la 12 august 1909; Elisabeta, născută în Arad, la 4 iunie
1911 şi Irina, născută tot în Arad, la 18 octombrie 1914 307.
Duma Ioan. Născut la 19 octombrie 1904 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Dispensat de serviciul militar. Numit în
funcţia de camerist în cadrul Servciului Administrativ cu ziua de 16
noiembrie 1925. A demisionat din serviciu la 16 mai 1927 308.
Ardelean Ioan. Născut la 26 martie 1879 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Camerist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 1 iunie 1919. A fost pensionat din serviciu la 31
august 1936.
Distins cu medalia „Serviciu Credincios” 309.
Kóvágó Ştefan. Născut la 24 noiembrie 1873 în localitatea N. Szénás
(Ungaria). Religia: evanghelică. Studii primare. Camerist la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad de la data de 1 decembrie 1912. A fost
pus în retragere cu ziua de 31 decembrie 1930 pentru împlinirea limitei de
vârstă de 57 ani 310.
Crişan Ioan. Născut la 20 aprilie 1895 în localitatea Nădab (Arad). Religia:
ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit în cadrul
Regimentului 86 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Camerist
la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 martie 1925, numit
în aceeaşi funcţie în cadrul Servciului Tehnic cu ziua de 1 ianuarie 1926. A
fost transferat în funcţia de păzitor de dig, la 20 februarie 1928 311.
Pantea Olga. Născută la 27 februarie 1901 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Numită în funcţia de personal de serviciu (cameristă) cu
ziua de 16 august 1923. I s-a aprobat demisia din serviciu la 31 iulie
1926 312.
Timar Elena (născută Marcu). Născută la 8 februarie 1889 în localitatea
Arad. Religia: ortodoxă română. Studii primare incomplete. Numită în
cadrul personalului de serviciu al Primăriei oraşului cu drept de municipiu
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Arad, la Serviciul Sanitar, cu ziua de 1 februarie 1925. A fost declarată
definitivă în funcţie în anul 1937 313.
Moţ Nicolae. Născut la 9 septembrie 1884 în localitatea Arad-Gai. Religia:
ortodoxă sârbă. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 33
infanterie. Invalid de război. Camerist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad de la 1 aprilie 1918. A fost pensionat din serviciu pentru
infirmitate, cu ziua de 30 aprilie 1938 314.
Bucta Ştefan. Născut la 19 martie 1884 în localitatea Doboz (Ungaria).
Religia: romano catolică. Serviciul militar îndeplinit în cadrul Diviziei 7
Tren, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Camerist la Primăria
Municipiului Arad de la 1 octombrie 1923, numit în aceeaşi funcţie în
cadrul Servciului Veterianr cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost pus în poziţia
de retragere din servicu cu ziua de 30 iunie 1938, din cadrul Serviciului
Financiar 315.
Nădăban Gheorghe. Numit în funcţia de curier în cadrul Servciului
Administrativ cu ziua de 15 februarie 1926. A fost concediat din serviciu la
31 mai 1926 316.
Virányi Ioan. Născut la 23 iunie 1866 în localitatea Engelsbrunn (Timiş).
Fiul lui Wirth Mihai şi Jäger Ana. Religia: romano catolică. Studii
secundare. Diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1
iulie 1922, numit în funcţia de impiegat stagiar în cadrul Serviciului
Economic cu ziua de 15 februarie 1926. Domiciliat pe strada Oituz, nr. 85.
Căsătorit cu Stanek Maria, născută în Lipova, la 1 ianuarie 1868. Fiul
Andrei, născut în Arad, la 3 iunie 1906. A fost licenţiat din serviciu la1 iulie
1927 317.
Dulovici Oscar. Născut la 18 iunie 1863. Absolvent de liceu. Religia:
romano catolică. Diurnist la Primăria oraşului Arad (12 noiembrie 1884 –
15 iulie 1888), funcţionar în cadrul Serviciului Financiar (16 iulie 1888 – 1
aprilie 1923). Pensionat cu ziua de 1 aprilie 1923, reprimit în serviciu cu
aceeaşi dată, a demisionat la 1 decembrie 1926 318.
Teodorescu Gheorghe. Născut la 29 iunie 1866 în localitatea Vinga
(Timiş). Religia: ortodoxă română. Studii secundare şi diplome de notar
obţinute după absolvirea cursurilor de la Arad (1891), Oradea (1891) şi
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Timişoara (1897). Ajutor de notar în comuna Felnac (Timiş) în perioada 1
octombrie 1896 – 31 ianuarie 1900, în comuna Şiria (Arad) în perioada 1
februarie 1900 – 20 noiembrie 1914, în comuna Covăsânţ (Arad) în
perioada 21 noiembrie 1914 – 30 septembrie 1916, comisar de dare la
Administraţia Financiară Arad (26 martie 1917 – 25 septembrie 1919,
funcţionar de concept (25 octombrie 1919 – 1 mai 1923), şef de secţie (1
mai 1923 – 1 octombrie 1924), diurnist la Primăria oraşului cu drept de
municipiu Arad cu ziua de 16 martie 1925, numit în funcţia de curier în
cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost pus în
retragere cu data de 1 ianuarie 1930 pentru limită de vârstă, reangajat în
serviciu cu aceeaşi dată, până la 31 august 1930 319.
Bede Andrei. Născut la 8 aprilie 1874 în localitatea Arad. Religia: romano
catolică. Studii primare. Numit în funaţia de agent curier în cadrul
Serviciului Financiar cu ziua de 15 martie 1926. Pus în retragere din
serviciu la 31 martie 1936 pentru împlinirea limitei de vârstă 320.
Breban Ecaterina. Născută la 17 aprilie 1903 în Arad. Religia: ortodoxă
română. Studii primare, urmate de Cursul de contabilitate, absolvit la Lugaj
(1925). Numită în funcţia de curieră în cadrul Serviciului Veterinar cu ziua
de 1 aprilie 1926. Licenţiată din serviciu din postul de dactilografă, la 15
aprilie 1929 321.
Goicea Ioan. Născut la 28 septembrie 1903 în localitatea Craiova. Religia:
ortodoxă română. Studii medii. Diplomă de învăţător (Arad – 1924) şi
diplomă de notar (1926). Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului
93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de elev-sergent. Numit în funcţia
de impiegat stagiar în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 15 aprilie
1926. Impiegat la 1 septembrie 1928, înaintat în funcţia de şef de birou la 1
iunie 1936. A desfăşurat activităţi în cadrul serviciilor Sanitar (1929),
Financiar (1936) şi Administrativ, la Biroul registratură (1937) 322.
Alexandrescu Mişu. Născut la 30 octombrie 1887 în Botoşani. Religia:
creştin ortodox. Studii superioare de medicină veterinară în Bucureşti.
Serviciul militar îndeplinit în cadrul armatei române, trecut în rezervă cu
gradul de maior. Medic veterinar, numit în funcţia de director al Abatorului
comunal Arad, cu ziua de 1 mai 1926. Decedat la 8 august 1928.
A fost distins cu ordinul „Coroana României” în grad de cavaler şi
medalia „Crucea Comemorativă a războiului 1916-1918” cu barete 323.
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Teodorovici Ştefan. Născut la 3 mai 1899 în localitatea Arad. Fiul lui
Teodorovici Ioan şi Tuluc Floarea. Religia: ortodoxă română. Studii
primare. Serviciul militar îndeplinit în cadrul Corpului II Armată – Grupul
de arest, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Numit în funcţia de agent în
cadrul Serviciului Sanitar cu ziua de 1 mai 1926. A fost declarat ca definitiv
în funcţie în anul 1937. Domiciliat în P-ţa Luptei, nr. 19 324.
Popa Gheorghe. Născut la 12 ianuarie 1891 în localitatea Tohanul Vechi
(Braşov), unde a urmat 2 ani de cursuri liceale. Religia: greco catolică.
Stagiul militar îndeplinit în cadrul Batalionului 9 Vânători, trecut în rezervă
cu gradul de sublocotenent. Numit în funcţia de curier în cadrul Serviciului
Tehnic cu ziua de 10 mai 1926. A fost concediat din serviciu cu data de 2
noiembrie 1926.
Decorat cu „Virtutea Militară” cl. I, „Crucea Comemorativă a
războiului 1916-1918” cu baretele „Bucureşti”, „Mărăşeşti”, „Tg. Ocna” şi o
medalie aliată, franco-engleză primită la Iaşi, la 27 martie 1918 325.
Ciobota Vasile. Născut la 9 mai 1907 în localitatea Şimand (Arad). Religia:
ortodoxă română. Studii medii. Diurnist la Primăria Municipiului Arad de la
1 mai 1924. A depus examenul de capacitate în anul 1925. Numit în funcţia
de curier în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 mai 1926. Demisionat
din serviciu la 1 decembrie 1928 326.
Tokács Iosif. Născut la 27 februarie 1895 în localitatea Arad. Fiul lui
Takács Pavel şi Pzecskár Rozalia. Religia: reformată. Absolvent al Şcolii de
arte şi meserii. Diurnist la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad în
perioada 5 martie 1920 – 31 decembrie 1924, numit în funcţia de desenator
cu contract în cadrul Serviciului Tehnic, cu ziua de 1 ianuarie 1925.
Domiciliat pe strada Gheorghe Ionescu, nr. 7. A fost concediat din serviciu
la 31 ianuarie 1939, cu un preaviz de 6 luni, calculat de la 31 august
1938 327.
Kovács Carol. Născut la 19 ianuarie 1902 în localitatea Pâncota (Arad).
Religia: romano catolică. Studii primare incomplete. În evidenţele militare
figurează cu gradul de soldat în armata română. Numit în funcţia de pompier
în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1 iunie 1926. Destituit din
serviciu la 3 octombrie 1926 328.
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Webwr Augustin. Născut la 2 iulie 1893 în localitatea Lipova (Timiş). Fiul
lui Wéber Ignatie Augustin şi Eck Maria. Religia: romano catolică. Studii
medii nefinalizate. Scutit de serviciul militar. Numit în funcţia de agent în
cadrul Serviciului Veterinar cu ziua de 1 iunie 1926. Domiciliat pe strada
Cornel Popescu, nr. 12. Căsătorit cu Bátori Elisabeta, născută în Semlac, la
13 august 1893. Fiul Eugen, născut în Arad, la 13 martie 1920. A fost
licenţiat din serviciu la 18 ianuarie 1928 329.
Mihuţi Gheorghe. Născut la 18 ianuarie 1898 în localitatea Cetatea (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Soldat în rezerva armatei române.
Numit în funcţia de agent de dezinfecţie în cadrul Serviciului Sanitar cu ziua
de 1 iunie 1926, apoi paznic la Căminul infirmilor, cu ziua de 20 noiembrie
1927 330.
Cocioaba Gheorghe. Născut la 25 mai 1899 în localitatea Târnova (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit în
cadrul Regimentului 38 Obuziere, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
Numit în funcţia de agent sanitar cu ziua de 16 mai 1926. A fost încadrat ca
funcţionar de stat la 1 aprilie 1935 331.
Komlodi Elisabeta. Născută la 7 septembrie 1882 în localitatea Battonya
(Ungaria). Religia: reformată. Studii primare. Diploma de moaşă obţinută în
urma cursurilor şi examenelor susţinute la Szeged (1911). Moaşă la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad de la 12 august 1916. A fost încadrată
ca funcţionar de stat la 1 aprilie 1935 332.
Galgoczy Ştefan. Născut la 6 iulie 1899 în localitatea Arad. Religia:
reformată. Studii secundare. Diplomă de maistru zidar. Serviciul militar
îndeplinit la Serviciul Geografic al Armatei. Numit în funcţia de desenator
cu contract în cadrul Serviciului Tehnic, cu ziua de 1 octombrie 1924.
Contractul încheiat cu Primăria Municipiului Arad a fost denunţat cu data de
31 decembrie 1929 333.
Andra Gheorghe. Născut la 23 aprilie 1908 în localitatea Şiria (Arad).
Religia: ortodoxă română. Studii medii. Numit în funcţia de agent în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 15 mai 1926. Concediat din serviciu cu
ziua de 31 iulie 1926 din cadrul Biroului populaţiei 334.
Filip Augustin. Născut la 1 august 1892 în localitatea Lugaşul de Sus
(Bihor). Religia: ortodoxă română. Absolvent al Politehnicii din Budapesta.
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Serviciul militar îndeplinit în cadrul Regimentului 7 Pionieri, trecut în
rezervă cu gradul de locotenent. Numit în funcţia de şef de birou în cadrul
Serviciului Tehnic cu ziua de 1 august 1926. A părăsit funcţia la 1
noiembrie 1930, fiind numit în cadrul Prefecturii Judeţului Arad 335.
Dr. Comşa Dumitru. Născut la 6 aprilie 1888 în localitatea Sângătin (Alba
de Jos). Religia: greco ortodoxă română. Absolvent al ştiinţelor medicale în
cadrul Universităţii din Budapesta (1913). Serviciul militar îndeplinit în
cadrul Regimentului 12 Roşiori, trecut în rezervă cu gradul de căpitan.
Numit medic şef al Spitalului Sanatoriu T. B. C. Arad cu ziua de 1
septembrie 1926. A părăsit funcţia după ridicarea delegaţiei de medic-şef, cu
ziua de 15 iulie 1927 336.
Neteu Florian. Născut în luna aprilie 1901, în localitatea Şimandul de Sus
(Arad). Religia: greco catolică. Absolvent al Liceului „Moise Nicoară” din
Arad (1925). A depus examenul de notar în anul 1926. Numit în funcţia de
impiegat stagiar provizoriu (diurnist) în cadrul Serviciului Administrativ cu
ziua de 16 iulie 1926. A demisionat la 15 august 1927 337.
Serte Petru. Născut la 8 iulie 1096 în localitatea Şumigiu (Bihor). Religia:
greco ortodoxă. Studii liceale imcomplete, urmate la Liceul „Moise
Nicoară” din Arad. română. Numit în funcţia de curier (agent de birou
provizoriu) în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 16 iulie 1926.
Demisionat din funcţia de agent de birou pe ziua de 24 ianuarie 1928, în
vederea încorporării 338.
Buda Teodor. Născut la 23 martie 1904 în localitatea Mâsca (Arad).
Absolvent al Şcolii superioare de comerţ din Lipova (1926). Religia: greco
ortodoxă română. Numit în funcţia de impiegat stagiar (diurnist) în cadrul
Serviciului Financiar cu ziua de 1 iulie 1926. Licenţiat din serviciu la 1 iulie
1927 339.
Cărăcăleanu N. Dumitru. Născut la 14 octombrie 1902 în localitatea
Frunzaru (Olt). Religia: greco ortodoxă. Studii incomplete la Institutul
Teologic din Arad. Numit în funcţia de impiegat stagiar (diurnist) în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 1 iulie 1926. Demisionat din serviciu
cu ziua de 1 noiembrie 1926 340.
Domşa Cornelia. Născută la 14 aprilie 1895 în localitatea Lăpuşul
Unguresc (Solnoc-Dobâca). Religia: greco catolică. Studii secundare.
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Numită în funcţia de impiegat stagiar (diurnistă) în cadrul Serviciului
Tehnic cu ziua de 1 iulie 1926. A demisionat din serviciu cu ziua de 1
ianuarie 1931 341.
Novac Maximilian. Născut la 28 septembrie 1876 în localitatea Arad. Fiul
lui Novac George şi Drecin Iuliana. Religia: greco ortodoxă. Studii primare.
Numit în funcţia de intendent de cimitir în cadrul Serviciului Sanitar cu ziua
de 31 iulie 1926. Pus în retragere din oficiu la 31 decembrie 1931 pentru
împlinirea celor 30 ani de serviciu. Domiciliat în Arad-Şega, strada
Brâncoveanu, nr. 60. Căsătorit cu Szilágyi Persida, născută în Mocar, la 13
martie 1883. Copii: Iuliana, născută în Arad, la 7 februarie 1902; Mihai,
născut în Buteni, la 17 februarie 1904; Rozalia, născută în Buteni, la 12 mai
1906; Ana, născută în Buteni, la 6 noiembrie 1909 şi Ioan, născut în Arad, la
16 octombrie 1912 342.
Bâzu Paul. Născut la 18 februarie 1906 în localitatea Morcoveţ
(Iugoslavia). Religia: ortodoxă română. Studii secundare incomplete la
Şcoala comarcială din Orşova. Numit în funcţia de agent la Biroul
populaţiei în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 iulie 1926. A
demisionat din serviciu cu ziua de 5 noiembrie 1926 343.
Barna Ioan. Născut la 8 mai 1901 în localitatea Socodor (Arad). Religia:
greco ortodoxă. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 7
Jandarmi, trecut în rezervă cu gradul de sergent-instructor. Numit în funcţia
de pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1 septembrie
1926. Cu ziua de 1 ianuarie 1938 a fost numit intendent la Teatrul
orăşenesc, iar la 1 octombrie 1938, a revenit în vechiul său post 344.
Haas Martin. Născut la 4 aprilie 1901 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: romano catolică. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 2 Artilerie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Numit în
funcţia de pompier în cadrul compartimentului Iuncendiu cu ziua de 1
septembrie 1926. A demisionat din serviciu cu ziua de 1 august 1927 345.
Lenghel Elisabeta. Născută la 24 august 1905 în localitatea Şuşanovăţ
(Caraş-Severin). Religia: greco catolică. Absolventă a cursurilor Şcolii
secundare de fete din Beiuş (1923). Numită în funcţia de agentă în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 5 octombrie 1926, impiegat stagiar cu
ziua de 16 iulie 1928 346.
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Telecan Vasile. Născut la 21 august 1900 în localitatea Şimand (Arad).
Religia: greco catolică. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 11 Călăraşi, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Numit în
funcţia de pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1
septembrie 1926, agent încasator la Secţia Drumuri de la 1 iulie 1936 347.
Haiduc Petru. Născut la 12 septembrie 1902 în localitatea Pilul (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Absolvent al Şcolii superioare de comerţ
din Cluj. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 33 Infanterie, trecut în
rezrvă cu gradul de sergent cu termen redus. Numit provizoriu în funcţia de
impiegat stagiar (diurnist) în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1
septembrie 1926. A dermisionat din serviciu la 1 noiembrie 1927 348.
Căpraş Elena (căsătorită Stan). Născută la 29 decembrie 1897 în
localitatea Arad. Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Numită în
funcţia de servitoare de birou în cadrul Serviciului Sanitar cu ziua de 1
august 1926 şi declarată ca definitivă în funcţie în anul 1937 349.
Farcaş Gheorghe. Născut la 17 august 1880 în localitatea Gyula (Ungaria).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Diurnist la Primăria
oraşului cu drept de municipiu Arad de la 1 februarie 1925, numit în funcţia
de agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 iulie 1926. A
demisionat din serviciu la 31 decembrie 1928 350.
Gongea Dimitrie. Născut la 6 noiembrie 1905 în localitatea Docnecea
(Caraş). Religia: greco ortodoxă română. Absolvent al Liceului din Brad.
Numit în funcţia de agent de birou la Biroul populaţiei din cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 1 decembrie 1926. Transferat la Palatul
Cultural în anul 1927, a fost licenţiat din serviciu la 1 februarie 1928 351.
Paul Pavel. Născut la 18 ianuarie 1907 în localitatea Căzăneşti
(Hunedoara). Religia: orotodoxă română. Studii liceale la Arad (1925).
Numit în funcţia de agent la Biroul populaţiei în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 1 decembrie 1926. A demisionat din serviciu la 1
august 1927 352.
Petrişor Dionisie. Născut la 11 februarie 1898 în localitatea Remetea Lunca
(Caraş-Severin). Religa: ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar
îndeplinit la Regimentul 11 Călăraşi, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
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Numit în funcţia de curier în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 10
noiembrie 1926. A fost concediat din serviciu la 1 octombrie 1930 353.
Colov Vasile. Născut la 13 ianuarie 1907 în localitatea Lugoj (CaraşSeverin). Religia: ortodoxă română. Studii liceale incomplete urmate la
Deva. Numit în funcţia de agent la Biroul populaţiei din cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 20 octombrie 1926. A fost licenţiat din serviciu cu
ziua de 1 august 1927 354.
Gavrilescu Ioan. Născut la 11 iulie 1888 în localitatea Cutina (CaraşSeverin). Religia: ortodoxă română. Studii de agent sanitar. Serviciul militar
îndeplinit la regimentul 95 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de sergent.
Numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Sanitar cu ziua de 1
octombrie 1926. A demisionat din serviciu la 15 octombrie 1928 355.
Wirth Ioan. Născut la 8 iunie 1850 în Arad. Religia: romano catolică.
Studii liceale (1871). A depus examan pentru oficianţii de contabilitate
(1874). Numit în funcţia de impiegat stagiar (diurnist) în cadrul Serviciului
Financiar cu ziua de 1 iulie 1926. A fost licenţiat din serviciu la 1 iulie
1927 356.
Morariu Ioan. Născut la 13 ianuarie 1877 în localitatea Şiria (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare şi cursul pregătitor la
Institutul Pedagogic din Arad (1891). Diurnist la Primăria oraşului cu drept
de municipiu Arad de la 1 august 1925, numit în funcţia de agent în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 1 ianuarie 1926. A fost licenţiat din
serviciu la 1 iulie 1927, reprimit în serviciu, în calitate de agent provizoriu,
cu ziua de 19 ianuarie 1928. Concediat din serviciu la 1 iulie 1929 357.
Ambruş Petru. Născut la 19 ianuarie 1859. Numit în funcţia de agent în
cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 iulie 1927. A fost licenţiat din
serviciu la 1 iulie 1927 358.
Bogăţian Arsenie. Născut la 22 octombrie 1901 în localitatea Arad-Gai.
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit
la Compania 7 Sanitară, trecut în rezervă cu gradul de caporal. Numit în
funcţia de agent (păzitor de câmp) în cadrul Serviciului Administrativ cu
ziua de 1 iulie 1926, cantonier în cadrul Serviciului Tehnic de la 1 ianuarie
1932. A fost concediat din serviciu cu ziua de 1 iulie 1938 359.
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Odry Zoltan. Născut la 31 octombrie 1878. Fiul lui Odry Lebel şi
Moskoviszky Irina. Religia: reformată. Studii medii (1895). Numit în
funcţia de agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 iulie 1926.
Domiciliat pe strada Mărăşeşti, f. n.. Fiul Ladislau, născut în Arad, la 14
martie 1915. Licenţiat din serviciu cu ziua de 1 iulie 1927 360.
Giurgiu Gherasim. Născut la 22 decembrie 1898 în localitatea Bulzeşti
(Hunedoara). Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul
militar îndeplinit la Regimentul 91 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de
caporal. Numit în funcţia de pompier în cadrul compartimentului Incendiu
cu ziua de 1 iaanuarie 1927. Anterior fusese angajat la căile ferate şi în
serviciul poştal. Pensionat din serviciu cu ziua de 31 decembrie 1936 361.
Iorgăreanu Oprea. Născut la 16 august 1897 în localitatea Cacova (Sibiu).
Religia: greco ortodoxă română. Diplomă de învăţător. Serviciul militar
îndeplinit la Regimentul 90 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de
sublocotenent. Numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Administrativ
cu ziua de 15 ianuarie 1927. Demisionat din serviciu la 1 august 1927 362.
Ardeleanu Gheorghe. Născut la 15 ianuarie 1888 în localitatea Socodor
(Arad). Religia: greco ortodoxă română. Studii primare incomplete.
Reformat din serviciul militar. Numit în funcţia de camerist la Palatul
Cultural cu ziua de 1 februarie 1927. A fost licenţiat din serviciu la 31
octombrie 1928 363.
Secianschi Miloş. Născut la 2 ianuarie 1900 în localitatea Arad-Gai.
Religia: greco ortodoxă sârbă. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 94 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Nmit în
funcţia de curier în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 mai 1927.
A fost pensionat din serviciu cu ziua de 15 martie 1940 364.
Ciobanu Gheorghe. Născut la 5 mai 1899 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: greco ortodoxă. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Compania 7 Jandarmi, trecut în complectare cu gradul de sergent. Numit în
funcţia de pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1 iulie
1927 365.
Morariu Gheorghe. Născut la 4 ianuarie 1902 în localitatea Zădărlac
(Arad). Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar
îndeplinit la Compania 7 Sanitară, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
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Numit în funcţia de pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de
1 iulie 1927. Agent salvator în cadrul Serviciului Economic la 1 aprilie
1937, a fost licenţiat din serviciu la 1 octombrie 1938 366.
Pârjol Ioan. Născut la 13 septembrie 1902 în localitatea Ineu (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Numit în funcţia de
pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1 august 1927.
Agent salvator la Serviciul Economic de la 1 aprilie 1937, iar de la 1 iunie
1938, agent la Oficiul stării civile 367.
Popa Petru. Născut la 9 septembrie 1900 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare incomplete. Serviciul militar
îndeplinilt la Regimentul 7 Jandarmi, trecut în rezervă cu gradul de caporal.
Numit în funcţia de pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de
1 august 1927 368.
Nagy Ludovic. Născut la 29 decembrie 1896 în localitatea Zarand (Arad).
Religia: romao catolică. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 6 Artilerie Grea, trecut în rezervă cu gradul de caporal. Numit în
funcţia de pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1 august
1927. Şofer în cadrul Serviciului Economic de la 1 aprilie 1937 369.
Paşc Ilie. Născut la 10 iulie 1895 în localitatea Semlac (Arad). Religia:
greco ortodoxă română. Studii primare incomplete. Serviciul militar
îndeplinit în cadrul Regimentului 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul
de soldat. Numit în funcţia de agent vamal în cadrul Serviciului Financiar cu
ziua de 15 iulie 1927. A fost declarat ca definitiv în funcţie în anul 1937 370.
Albota Adrian. Născut la 17 noiembrie 1897 în localitatea Secusigiu
(Timiş). Religia: greco ortodoxă română. Studii secundare incomplete.
Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 93 Infanterie, trecut în rezervă cu
gradul de sergent. Numit în funcţia de agent de birou în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 15 septembrie 1927. Concediat din serviciu la 31
decembrie 1931, reangajat provizoriu cu salariu redus, de la 1 mai 1931, pe
motiv de economii bugetare 371.
Albota Alexa. Născut în anul 1895 în localitatea Secusigiu (Timiş). Religia:
greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Regiemntul 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de plutonier. Numit în
funcţia de agent de birou la Biroul Populaţiei din cadrul Serviciului
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Administrativ cu ziua de 15 septembrie 1927. A fost licenţiat din serviciu la
15 decembrie 1927 372.
Marinca Ioan. Născut la 13 august 1887 în localitatea Arad. Fiul lui
Marinca Pavel şi Mann Ana. Religia: greco ortodoxă română. Diplomă de
maistru constructor. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 21 Pionieri,
trecut în rezervă cu gradul de soldat. Numit în funcţia de controlor edilitar în
cadrul Serviciului Tehnic cu ziua de 20 septembrie 1927, pe bază de
contract. Contractul încheiat a fost denunţat cu ziua de 20 decembrie 1936.
Domiciliat pe strada Numa Pompiliu, nr. 23/25. Căsătorit cu Pasztercsin
Maria, născută în Arad, la 15 ianuarie 1890 373.
Sobota Ferdinand. Născut la 17 octombrie 1878 în localitatea Ineu (Arad).
Religia: romano catolică. Diplomă de maistru constructor. Numit în funcţia
de controlor edilitar în cadrul Serviciului Tehnic cu ziua de 20 august 1927,
pe bază de contract. Contractul a fost denunţat cu ziua de 30 iunie 1936 374.
Secianschi Ioan. Născut la 10 ianuarie 1890. Studii primare. Religia: greco
ortodoxă română. Fost reangajat în cadrul armatei austro-ungare până în
anul 1912, cu gradul de plutonier. Numit în funcţia de agent vamal în cadrul
Serviciului Financiar. A fost concediat din serviciul Primăriei Municipiului
Arad cu ziua de 15 august 1928 375.
Daul Mihai. Născut la 13 februarie 1879 în localitatea Erdeiş (Arad).
Religia: greco ortodoxă. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 2
Honvezi, trecut în rezervă cu gradul de sergent. Numit în funcţia de agent în
cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 3 octombrie 1927. Controlor de
sector de la 16 septembrie 1931, apoi păzitor de dig în cadrul Serviciului
Tehnic (1 ianuarie 1932), a fost pensionat pentru limită de vârstă cu ziua de
6 iulie 1938 376.
Budai Deleanu Valeriu. Născut la 21 ianuarie 1889 în localitatea Boiu
(Hunedoara). Religia: greco ortodoxă română. Studii liceale la Oradea
(1909). Încorporat la 15 decembrie 1915 în Regimentul 23 Honvezi, a fost
încadrat în armata română, în Regimentul 96 infanterie, trecut în rezervă în
anul 1920 cu gradul de sublocotenent. Fost poliţist de frontieră cu gradul de
agent special la punctul de control pentru trecerea frontierei Cotul Crişului
(Bihor), cu ziua de 1 octombrie 1920 377. A desfăşurat activităţi şi la punctele
Episcopia Bihorului, Cărpiniş, Jimbolia şi Poliţia gării Timişoara.
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Demisionat la 3 septembrie 1923. Reprimit în serviciu cu gradul de
subcomisar la Biroul Special de Siguranţă Bistriţa cu ziua de 15 iunie 1926.
Transferat, la cerere, la Prefectura Poliţiei Municipiului Oradea, a
demisionat din serviciu pe ziua de 1 august 1926. Numit în funcţia de agent
la Biroul populaţiei din cadrul Serviciului Administrativ al Primăriei
Municipiului Arad, cu ziua de 3 octombrie 1927. După numire, a fost
transferat la Serviciul Economic. Înaintat impiegat stagiar la 1 noiembrie
1928. A demisionat din serviciu la 1 iulie 1929 378.
Puticiu Valeriu. Născut la 7 mai 1879 în localitatea Felnac (Timiş).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Plutonier în rezerva
armatei. Numit în funcţia de agent în cadrul Serviciului Administrativ cu
ziua de 3 octombrie 1927. A fost concediat din serviciu la 31 decembrie
1931 379.
Nicov Ioan. Născut la 25 ianuarie 1908 în localitatea Târnova (Soroca).
Religia: greco ortodoxă română. Studii medii incomplete. Numit în funcţia
de agent la Biroul populaţiei în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1
noiembrie 1927. A fost concediat din serviciu la 6 februarie 1929 380.
Ceciu Savu. Născut la 5 mai 1908 în localitatea Pojogeni (Gorj). Religia:
greco ortodoxă română. Studii normale incomplete. Numit în funcţia de
agent în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 iulie 1927. A
demisionat din serviciu la 1 decembrie 1928 381.
Lucea Ioan. Născut la 30 august 1907 în localitatea Mânerău (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Absolvent al Liceului „Avram Iancu” din
Beiuş. Numit în funcţia de agent de birou în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 1 decembrie 1927. Licenţiat din serviciu la 31 iulie
1928, reangajat la 1 mai 1930. A demisionat la 1 august 1930 382.
Hărţău Pascu. Născut la 12 ianuarie 1906 în localitatea Pilul (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii liceale la Salonta. Numit în funcţia
de agent de birou la Serviciul Cultural cu ziua de 1 ianuarie 1928. A
demisionat din funcţie la 1 septembrie 1928, în vederea îndeplinirii
serviciului militar 383.
Ardelean Simeon. Născut la 11 februarie 1903 în Otlaca (Arad). Religia:
greco ortodoxă română. Bacalaureat al Şcolii superioare comerciale din
Lipova. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 85 Infanterie, trecut în
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rezervă cu gradul de sergent cu termen redus. Numit în funcţia de agent de
birou în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 februarie 1928. A
demisionat la 23 iulie 1928 384.
Şimandan Gheorghe. Născut la 21 martie 1904 în localitatea Arad. Religia:
greco ortodoxă română. Studii medii comerciale. Serviciul militar îndeplinit
la Regimentul 5 Vânători, trecut în rezervă cu gradul de caporal. Numit în
funcţia de agent de birou în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1
februarie 1928. Impiegat stagiar la 1 iulie 1929, înaintat în funcţiile de
subşef de birou la 1 iunie 1936 şi şef de birou cu ziua de 1 decembrie
1938 385.
Jurcuţa Dămian. Născut la 29 iulie 1896 în localitatea Cil (Arad). Religia:
greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la
Regimentul 93 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Numit în
funcţia de supraveghetor la Abatorul comunal din cadrul Serviciului
Zootehnic cu ziua de 21 februarie 1928, agent de urmărire la Secţia Drumuri
de la 1 ianuarie 1932, cântăritor la Abatorul comunal de la 1 octombrie
1933, repartizat agent de urmărire la Expozitura administrativă Gai de la 13
martie 1935, transferat în cadrul Serviciului Financiar de la 7 noiembrie
1935. A fost declarat ca definitiv în funcţie în anul 1937 386.
Miloş Savu. Născut la 9 august 1903 în localitatea Şiria (Arad). Religia:
greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit la Grupul
2 Aviaţie Cluj, trecut în completare cu gradul de caporal. Numit în funcţia
de pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 1 aprilie
1928 387.
Dr. Siiartău Pavel. Născut la 17 august 1895 în localitatea Apateu (Arad).
Studii superioare în ştiinţele medicale. Numit în funcţia de medic şef al
Spitalului Sanatoriu T.B.C. cu ziua de 20 aprilie 1928. A fost încadrat ca
funcţionar de stat la 1 aprilie 1935 388.
Tămaş Lazăr. Născut la 28 octombrie 1901 în localitatea Arad. Religia:
ortodoxă română. Studii primare incomplete. Numit agent de dezinfecţie în
cadrul Serviciului Sanitar cu ziua de 1 mai 1928. A fost declarat ca definitiv
în funcţie în anul 1937 389.
Stoia Dimitrie. Născut la 25 februarie 1904 în localitatea Bara (Severin).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare şi Cursul de agenţi sanitari.
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Reformat din cadrul serviciului militar. Numit în funcţia de agent sanitar cu
ziua de 1 mai 1928 în cadrul Serviciului Sanitar. Demisionat din serviciu la
1 martie 1930 390.
Vancu Mihai. Născut la 25 aprilie 1908 în localitatea Şiria (Arad). Religia:
greco ortodoxă română. Studii secundare. Numit în funcţia de agent de birou
la Biroul populaţiei din cadrul Serviciului Administrativ, cu ziua de 16 mai
1928. A demisionat din serviciu la 31 ianuarie 1930 391.
Tripa Petru. Născut la 8 decembrie 1902 în localitatea Gurahonţ (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit
la Regimentul 9 Jandarmi, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Numit în
funcţia de servitor de birou în cadrul Serviciului Tehnic al Primăriei
Municipiului Arad, cu ziua de 1 iunie 1928. A fost declarat ca definitiv în
funcţie la 1 august 1937 392.
Dr. Dorca Eugen. Născut la 3 octombrie 1903 în localitatea Soceni (Caraş).
Religia: greco ortodoxă română. Studii medicale la Universitatea din Cluj
(1927). Numit în funcţia de medic secundar la Spitalul Sanatoriu T.B.C. cu
ziua de 1 iunie 1926. A demisionat din serviciu la 30 septembrie 1929 393.
Gărgariu Paul. Născut la 20 aprilie 1891 în localitatea Vidra (Turda).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit
la Regimentul 109/110 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
Numit în funcţia de agent vamal în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de
15 iunie 1928. Concediat din serviciu la 30 septembrie 1935, a fost
reintegrat în funcţe la 1 iunie 1937, lichidându-i-se ¼ din retribuţie pentru
întreaga paerioadă 30 septembrie 1935 – 1 iunie 1936 394.
Tiritean Florea. Născut la 30 septembrie 1863 în localitatea Arad. Fiul lui
Tiritean Florea şi Pătruţi Sofia. Religia: greco ortodoxă română. Fochist la
Abatorul comunal cu ziua de 20 iunie 1928. Domiciliat pe strada Sf. Ilie, nr.
29. Soţia, Curticean Maria, născută la 12 august 1874. A fost concediat din
serviciu la 2 iulie 1931 395.
Ardelean Antoniu Teodor. Născut la 12 martie 1897 în localitatea Socodor
(Arad). Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar
îndeplinit la Regimentul 85 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat.
Camerist la Biroul de măsuri şi greutăţi (1 februarie 1922 – 31 decembrie
1924), agent la Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad (1 ianuarie
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1925 – 16 iunie 1928), încasator la secţia Drumuri (1 ianuarie 1932),
supraveghetor la Abatorul comunal de la 1 noiembrie 1932, a fost declarat
ca definitiv în această funcţie, la 1 septembrie 1935 396.
Mangra Vasile. Numit provizoriu în funcţia de impiegat stagiar (diurnist) la
15 august 1928. A demisionat din seviciu la 30 noiembrie 1928 397.
Várnay Nicolae. Născut la 24 februarie 1910 în localitatea Mehadia
(Severin). Religia: reformată. Bacalaureat al Liceului „Moise Nicoară” din
Arad. Un examen depus la Facultatea de drept din Cluj. Numit în funcţia de
agent de birou la 15 august 1928. A demisionat din serviciu la 20 ianuarie
1929 398.
Ilică Ioan. Născut la 28 iunie 1909 în localitatea Comlăuş (Arad). Religia:
greco ortodoxă română. Absolvent al Şcolii superioare de comerţ (1928).
Numit în funcţia de agent de birou în cadrul Serviciului Administrativ cu
ziua de 21 august 1928. A părăsit postul la 9 noiembrie 1928 399.
Morgovan Mihai. Născut la 11 martie 1907 în localitatea Arad. Fiul lui
Morgovan Gheorghe şi Teodoroviciu Florica. Religia: greco ortodoxă
română. Absolvent al Institutului Teologic din Arad (1928). Numit în
funcţia de agent de birou la Palatul Cultural cu ziua de 1 septembrie 1928.
Domiciliat pe strada Lae Barna, nr. 32 400.
Demşea Simion. Născut la 23 iunie 1902 în localitatea Chişineu-Criş
(Arad). Studii medii nefinalizate. Religia: greco ortodoxă română. Serviciul
militar îndeplinit la Regimentul 91 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de
caporal. Numit în funcţia de agent de birou în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 16 septembrie 1928. Impiegat stagiar la 1 ianuarie
1932 la Biroul registratură, impiegat la 1 aprilie 1936, înaintat în funcţia de
subşef de birou cu ziua de 1 decembrie 1938 şi mutat la Abatorul
comunal 401.
Löbel Iosif. Născut la 9 ianuarie 1885 în localitatea Csarvás (Ungaria).
Religia: israelită. Studii de medicină veterinară la Budapesta (1909).
Serviciul militar îndeplinit ca medic veterinar la Regimentul 3 Grăniceri.
Numit în funcţia de medic veterinar la Abatorul comunal cu ziua de 1 iulie
1928. Îndepărtat din serviciu la 14 februarie 1935 pentru necunoaşterea
limbii române 402.
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Cristea Teodor. Născut la 23 august 1890 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit
la Divizia I Tunuri de Munte, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Numit
provizoriu în funcţia de agent vamal (diurnist) în cadrul Serviciului
Financiar cu ziua de 19 septembrie 1928. De la 1 ianuarie 1932 a fost numit
cantonier la Secţia Drumuri 403.
Hotăran Ioan. Născut la 23 septembrie 1899 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit
la Regimentul 1 Grăniceri, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Numit în
funcţia de agent vamal în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 16
septembrie 1928. A fost declarat ca finitiv în postul său cu ziua de 1 ianuarie
1933 404.
Baltă Petru Constantin. Născut la 16 octombrie 1906 în localitatea
Hălmagiu (Arad). Religia: greco ortodoxă română. Studii liceale la
Timişoara. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 93 Infanterie, trecut în
rezervă cu gradul de sublocotenent. Numit în funcţia de agent de birou în
cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 octombrie 1928. A demisionat din
serviciu la 1 iulie 1929 405.
Popa Iustin Eugen. Născut la 6 ianuarie 1908 în localitatea Târnova
(Arad). Religia: greco ortodoxă română. Absolvent al Şcolii superioare de
comerţ din Lipova (1928). Numit în funcţia de agent birou în cadrul
Serviciului Administrativ cu ziua de 5 decembrie 1928. Concediat din
serviciu la 1 iunie 1929 406.
Indricău Florea. Născut la 28 martie 1893 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Numit în funcţia de agent
vamal în cadrul Serviciului Financiar cu ziua de 1 octombrie 1928. Fusese
concediat din serviciu la 1 iulie 1927, dar din ordinul şefului Serviciului
Financiar, Ioan Berzovan, a rămas şi pe mai departe încadrat în serviciu. A
fost declarat ca definitiv în funcţie în anul 1937 407.
Pocioianu Ioan jr. Născut la 17 iunie 1909 în localitatea Bara (CaraşSeverin). Religia: greco ortodoxă română. Strudii liceale. Numit în funcţia
de agent de birou în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 15
octombrie 1928. Demisionat din serviciu cu ziua de 1 decembrie 1928 408.
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Cosma Ioan. Născut la 24 octombrie 1901 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit
la Regimentul 30 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de soldat. Numit în
funcţia de pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de 16
octoombrie 1928. La 6 noiembrie 1937 a fost mutat la Serviciul Salvare 409.
Mladin Petru. Născut la 16 iulie 1893 în localitatea Socodor (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit
la Divizia I Vânători de Munte. Numit în funcţia de camerist la Palatul
Cultural cu ziua de 1 noiembrie 1928. Cantonier la Secţia Drumuri de la 1
ianuarie 1932, încasator de drum din anul 1935, agent de urmărire în cadrul
Serviciului Financiar de la 3 decembrie 1936 şi delegat la Expozitura
administrativă Gai. A fost declarat definitiv în funcţie în anul 1937 410.
Codrean Ioan. Născut la 20 ianuarie 1895 în localitatea Hălmăgel (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii de contabilitate la Lugoj. Grefier la
Primăria comunei Hălmăgel (1 octombrie 1919 – 1 noiembrie 1920),
împiegat stagiar în acelaşi loc de muncă (15 decembrie 1920 – 1 noiembrie
1928). Numit în funcţia de agent de birou în cadrul Serviciului Financiar al
Primăriei Municipiului Arad cu ziua de 1 noiembrie1928, impiegat (1
aprilie 1935), a fost retrogradat în funcţia de agent de birou la 1 octombrie
1938 411.
Brânda Alexandru. numit în funcţia de agent de birou în cadrul Serviciului
Administrativ cu ziua de 16 noiembrie 1928. Născut la 24 februarie 1876 în
localitatea Pleşcuţa (Arad). Studii primare. Religia: greco ortodoxă română.
A fost concediat din serviciu la 6 iunie 1929 412.
Sucigan Vasile. Născut la 3 septembrie 1906 în localitatea Oradea. Religia:
greco ortodoxă română. Cursuri liceale la Salonta. A depus examenul de
admitere în funcţiunile judecătoreşti. Numit în funcţia de agent de birou în
cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 20 noiembrie 1928. Anterior a
fost practicant la Primăria comunei Tinca (Bihor) în perioada 1 august 1927
– 18 august 1928. A fost licenţiat din serviciu cu ziua de 15 iulie 1929 413.
Rafiroi Silvestru. Născut la 28 noiembrie 1903 în localitatea Araci (Trei
Scaune). Religia: greco ortodoxă română. Diplomat al Şcolii Superioare de
Arhitectură din Bucureşti. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 7
Pionieri, trecut în rezervă cu gradul de sergent cu termen redus. Numit în
funcţia de arhitect în cadrul Serviciului Tehnic al Primăriei Municipiului
409
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Arad, cu ziua de 1 ianuarie 1929. A demisionat din serviciu la 31 august
1932 414.
Dalea Ananie. Născut la 22 decembrie 1902 în localitatea Vărădia de Mureş
(Arad). Religia greco ortodoxă română. Studii medii la Lipova. Numit în
funcţia de agent de birou în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 21
ianuarie 1929. Anterior a fost practicant la Primăria comunei Vărădia de
Mureş, în perioada 1 iulie 1928 – 1 decembrie 1928. Încorporat la 12
februarie 1931, a fost considerat demisionat din serviciu cu această dată 415.
Silbac Axente. Născut la 29 martie 1902 în localitatea Şiclău (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Stagiu militar îndeplinit la
Centrul de Instrucţie pentru Infanterie, trecut în complectare la 1 februarie
1926, cu gradul de caporal, specialitatea telegrafie. Agent de poliţie la
Prefectura Poliţiei oraşului Arad (1 octombrie 1926 – 1 aprilie 1927),
funcţionar la Uzina comunală (22 august 1928 – 29 noiembrie 1928). Numit
în funcţia de agent sanitar cu ziua de 15 ianuarie 1929. A fost licenţiat din
serviciu la 15 aprilie 1930 416.
Luţai Mircea. Născut la 17 iulie 1907 în localitatea Semlac (Arad). Religia:
greco ortodoxă română. Absolvent al Liceului „Moise Nicoară” din Arad
(1928). Impiegat la Percepţia Arad (15 noiembrie 1928 – 28 ianuarie 1929),
agent de birou la Primăria Municipiului Arad (7 februarie 1929 – 31 iulie
1929; 31 decembrie 1930 – 31 decembrie 1931), impiegat stagiar (1 ianuarie
1932 – 30 martie 1936), subşef de birou cu ziua de 1 aprilie 1936. A
îndeplinit activităţi la birourile Registratură (1929) şi Stare Civilă (din anul
1930 până în anul 1938 inclusiv) 417.
Herţeg Felicia (căsătorită Savu). Născută la 9 iulie 1908 în localitatea
Semlac (Arad). Religia: greco ortodoxă română. Absolventă a Liceului
„Elena Ghiba Birta” din Arad (1929). Numită în funcţia de agent de birou în
cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 martie 1929. Impiegată
stagiară (1 ianuarie 1932 – 31 martie 1936), impiegată (1 aprilie 1936 - 30
septembrie 1938), dactilografă de la 1 octombrie 1938 418.
Sfăt Iosif. Născut la 24 octombrie 1907 în localitatea Şiclău (Arad). Religia:
greco ortodoxă română. Studii liceale la Salonta. Numit în funcţia de agent
de birou în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 martie 1929.
Licenţiat din serviciu la 15 iulie 1929 419.
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Cosma Gheorghe. Numit în funcţia de agent sanitar la Spitalul Sanatoriu T.
B. C., cu ziua de 15 martie 1929 şi însărcinat cu administrarea acestei
instituţii. A fost concediat din serviciu la 31 dcembrie 1931 420.
Hess Ileana. Născută la 28 aprilie 1903 în localitatea Ilia (Hunedoara).
Religia: romano catolică. Studii medii la Şcoala particulară din Brad (1916).
Diurnistă la Pretura plasei Radna (1 ianuarie 1923 – 1 februarie 1926),
impiegat comunal la Notariatul Săvârşin (1 februarie 1926 – 1 aprilie 1927),
impiegat la Primăria comunei Radna (15 octombrie 1927 – 10 martie 1929),
dactilografă la Primăria Municipiului Arad (16 aprilie 1929 – 31 decembrie
1931), impiegat stagiar (1 ianuarie 1932 – 31 martie 1936), impiegat (1
aprilie 1936 – 30 septembrie 1938), dactilografă de la 1 octombrie 1938 421.
Bucălan Vioara. Născută la 8 mai 1908 în localitatea Şiria (Arad). Religia:
greco catolică. Studii liceale la Beiuş. Numită în funcţia de agent de birou în
cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 iunie 1929. Impiegată stagiară
la Biroul Registratură (1931), înaintată în funcţia de subşefă de birou la 1
aprilie 1936 422.
Mihalcovici Gheorghe. Numit în funcţia de agent veterinar cu ziua de 1
iulie 1929. A renunţat la post înainte de a-l ocupa 423.
Mehedinţeanu Ioan. Născut la 19 februarie 1897 în localitatea Craiova.
Religia: greco ortodoxă română. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 1
Poinieri, trecut în rezervă cu gradul de sergent. Numit în funcţia de
intendent al Palatului Teatrului cu ziua de 1 mai 1929. Decedat timpuriu 424.
Faur Livia. Născută la 4 februarie 1901 în localitatea Nădlac (Cenad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii medii. Numită în funcţia de agent de
birou în cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 22 iunie 1929. A fost
concediată din serviciu la 1 ianuarie 1931 425.
Amar Florea. Născută la 11 aprilie 1901 în localitatea Şiria (Arad). Religia:
greco ortodoxă română. Studii primare. Numit în funcţia de agent de birou
la Biroul populaţiei din cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 august
1929. Agent de urmărire de la 1 ianuarie 1932. Transferat la Serviciul
Financiar de la 28 ianuarie 1935 426.
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Aldan Olimpia. Numită în funcţia de agentă de birou la Biroul populaţiei
din cadrul Serviciului Administrativ cu ziua de 1 august 1929. Concediată
din serviciu la 31 aprilie 1931 427.
Popa Grigorie. Născut la 1 decembrie 1892 în localitatea Făget (Târnava
Mică). Religia: greco ortodoxă română. Bacalaureat al Liceului greco
catolic din Blaj (1912). Urmase şi două cursuri de telogie la Sibiu (19281929). Serviciul militar îndeplinit la Regimentul 32 Obuziere, trecut în
rezervă cu gradul de soldat cu termen redus. Religia: greco ortodoxă
română. Registrator la Direcţia Agricolă Cluj (1 august 1920 – 1 aprilie
1921), subşef de birou (1 aprilie 1921), subşef de birou la Pepiniera Ceala
(Arad) între 18 ianuarie 1923 – 31 decembrie 1923, casier contabil în acelaşi
loc de muncă (1 ianuarie 1924 – 15 octombrie 1928), casier contabil la
Pepiniera Ismail (15 octombrie 1928 – 1 iunie 1929). Numit în funcţia de
subşef de birou în cadrul Serviciului Administrativ al Primăriei
Municipiului Arad, cu ziua de 1 iunie 1929, şef de birou de la 15 deptembrie
1935 428.
Demian Constanţa. Născută la 21 noiembrie 1902 în localitatea Dezna
(Arad). Religia: greco ortodoxă română. Certificat de absolvire a cursului de
Atelier de industrie casnică organizat de Ministerul Industriei şi Comerţului
(1927). Numită în funcţia de agent de birou în cadrul Servciului Veterinar
cu ziua de 1 iulie 1929. Îndepărtată din serviciu la 1 septembrie 1931.
Angajată în mod provizoriu în aceeaşi zi, cu preaviz de 14 zile şi cu
condiaţia concedierii imediate „în urma săvârşirii celei mai mici abateri
disciplinare” 429.
Raicu Ioan. Născut la 16 ianuarie 1902 în localitatea Arad. Religia: greco
ortodoxă română. Absolvent al Şcolii de aplicaţie de pe lângă Şcoala
normală de băieţi din Arad (1929). Numit în funcţia de paznic de câmp în
cadrul Servciului Administrativ cu ziua de 16 iulie 1929. Încasator vamal în
cadrul Serviciului Financiar (1 ianuarie 1932 – 5 noiembrie 1934).
Concediat din serviciu la 5 noiembrie 1934 430.
Rusu Gheorghe. Născut la 10 ianuarie 1891 în localitatea Otlaca (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Studii primare. Serviciul militar îndeplinit
la regimentul 86 Infanterie, trecut în rezervă cu gradul de plutonier. Numit
în funcţia de agent de urmărire în cadrul Serviciului Financiar în anul
1929 431.
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Pop Nicolae. Născut la 24 august 1889 în localitatea Comlăuş (Arad).
Religia: greco ortodoxă română. Serviciul militar îndeplinit la Regimentul
93 Infanterie, trecut în rezervă cu grad de subofiţer de administraţie. Numit
provizoriu în funcţia de impiegat stagiar (diurnist) în cadrul Serviciului
Administrativ la 1 august 1929. Cu ziua de 1 ianuarie 1932 a fost numit în
funcţia de intendent al Primăriei Municipiului Arad, funcţie în care a fost
încadrat cu ziua de 1 aprilie 1936 432.
Stepan Gheorghe. Născut la 9 februarie 1902 în localitatea Zarand (Arad).
Numit în funcţia de pompier în cadrul compartimentului Incendiu cu ziua de
12 octombrie 1929. Transferat ca agent încasator la Secţia Drumuri din anul
1936, a fost numit cantonier, cu ziua de 15 noiembrie 1938 433.
Dr. Noveanu Vasile. Născut la 13 aprilie 1905 în localitatea Huşi. Studii
medicale superioare. Numit în funcţia de medic secundar la Spitalul
Sanatoriu T. B. C. cu ziua de 1 octombrie 1929. A demisionat din serviciu la
1 octombrie 1931 434.
Popa Veturia. Născută la 1 aprilie 1899 în localitatea Sacal (Bihor).
Absolventă a Liceului „Oltea Doamna” din Oradea (1923). Numită în
funcţia de agent de birou cu ziua de 16 noiembrie 1929. Mutată la Biroul
populaţiei la 1 februarie 1930, a fost concediată din serviciu la 1 august
1931 435.
Dr. Ambruster Ioan. Numit în funcţia de medic veterinar la Abatorul
comunal cu ziua de 1 octombrie 1929. Înaintat în funcţia de medic veterinar
la Serviciul Veterinar la 1 aprilie 1936 436.
Barna Ioan. Numit în funcţia de agent vamal în cadrul Serviciului
Financiar 437.
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Şcoala confesională ortodoxă română de la Nădlac
(1918-1932)
Gabriela Adina Marco
Noua realitate politică de după primul război mondial şi Unirea din 1
Decembrie 1918 au determinat schimbări radicale în toate domeniile de
activitate ale societăţii transilvane. Odată cu trecerea autorităţii de la vechea
structură de putere în mâinile românilor, începe un amplu proces de
uniformizare, de unificare a societăţii, pe întreg teritoriul României Mari.
În ceea ce priveşte unificarea sistemului de învăţământ, în 1919 s-a
emis un cadru legal pentru organizarea învăţământului primar, conform
căruia, se asigura unitatea învăţământului primar, salarizarea unitară a
învăţătorilor şi desfiinţarea şcolilor confesionale 1.
La data de 30 septembrie 1922 învăţătorilor, care prin contract erau
şi cantori, li se anulează vechile contracte pentru că de acum înainte nu mai
erau angajaţii bisericii, ci ai statului, şi se fac contracte noi de angajare, doar
pentru funcţia de cantori 2.
La data de 15 decembrie 1922 comitetului parohial din Nădlac i se
adresează întrebarea din partea statului dacă şcolile confesionale sunt
întreţinute în continuare de confesiuni sau nu, iar dacă nu, ele urmând să fie
întreţinute şi prevăzute cu combustibil de către stat. De la Nădlac se
răspunde de către preşedintele comitetului parohial, Nicolae Chicin, că
„comuna bisericească gr. or. română din Nădlac precum în trecut aşa şi aci
în colo îşi rezervă dreptul asupra şcoalelor îngrijindu-se de întreţinerea lor
din propriile sale puteri şi le va provedea şi cu combustibilul necesar până
ce vor avea caracterul lor confesional” 3. „Edificiul şcolar restaurat şi
provăzut cu inscripţie românească, sala de învăţământ curată şi împodobită
pe lângă recvizitele prescrise cu portretele adoraţilor Suverani, Regele şi
Regina; şcoala asigurată cu lemnele trebuincioase stă gata” 4, aşteptând ca
învăţătorii să insufle tinerilor învăţăcei dragostea de carte, cultură şi patrie.
Şcoala e caracterizată drept „templul dătător de viaţă şi răspânditor de
lumină, dela care copiii îşi aşteaptă fericirea, părinţii mângâierea şi ţara
1

Ioan Codău, Şcoala ineuană pe trepte de istorie (1756-2008), Editura Fundaţiei „Moise
Nicoară”, Arad, 2008, p. 26.
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Arhiva Parohiei Ortodoxe Române din Nădlac (în continuare: A.P.O.R. Nădlac), fond
Oficiul Parohial Ortodox Român, dosarul nr. 4/1932-1934, f. 422, 422v, 423.
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A.P.O.R. Nădlac, dosarul nr. 14/1920-1927, f. 282.
4
Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, (în continuare: A.N. Arad), fond Parohia
Ortodoxă Română Nădlac, dosarul nr. 6/1920-1943, f. 1.
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viitorul”. Titulatura şcolii confesionale era „Şcoala particulară confesională
ortodoxă română din Nădlac”, conform Legii şcolare din 1924 5.
În anul 1926 se reafirmă dorinţa bisericii ortodoxe din Nădlac de a
susţine, în continuare, şcoala confesională: „biserica noastră, cu orice preţ
voeşte ca să susţină această şcoală” 6.
La Nădlac şcoala confesională a funcţionat în trei clădiri
impunătoare. După desfiinţarea şcolilor confesionale, sălile de curs au fost
închiriate şcolii de stat. Pentru anul şcolar 1929/1930 şcoala de stat foloseşte
o sală de învăţământ, locuinţa învăţătorului şi grădina de legume la Şcoala
centrală, iar la şcoala din Bujac foloseşte o sală de învăţământ 7. Drept
urmare biserica cere o chirie de 40000 lei, din care fiecare sală de
învăţământ câte 10000 lei, iar locuinţa cu grădina 20000 lei.

Şcoala centrală (1887-1909) şi biserica ortodoxă română din Nădlac (1829)

a. Şcoala centrală. Şcoala confesională centrală se află în imediata
apropiere a bisericii. Avea două săli de învăţământ, una destinată şcolii
inferioare (clasele I, II, III) şi cealaltă destinată şcolii superioare (clasele IV,
5

A.P.O.R. Nădlac, dosarul nr. 15/1928-1948, f. 41.
A. N. Arad, fond Episcopia Ortodoxă Română Arad. Acte şcolare, dosarul nr. 50-IV1923, f. 33.
7
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V, VI). Prima menţiune a existenţei acestei şcoli datează din anul 1840 8.
Clădirea găzduia, pe lângă şcoală, locuinţa unui învăţător, sala de
consfătuire a comitetului parohial, precum şi sala de joc. Aceasta a fost
construită în două faze, prima datând din anul 1887 9, cu costuri de peste
30000 florini, iar a doua din anul 1909, realizată de meşterul nădlăcan Iosif
Krim.
Comitetul parohial hotărăşte „a se face zidirea sus numită din averea
bisericii fără a se face arunc pe popor” 10, la care s-au adăugat donaţii de la
gospodarii mai înstăriţi 11.
„Piatra fundamentală a noului edificiu şcolar” s-a pus la data de 28
iunie/11 iulie 1909, într-un cadru festiv la care au participat conducerea
bisericii în frunte cu preoţii Vincenţiu Marcovici şi Nicolae Chicin, membrii
comitetului parohial, precum şi numeroşi credincioşi. Acum începe
construcţia unui „edificiu de altar al promovării culturii naţionale ai iubiţilor
săi mititei şi ca loc de distragere morală a tineretului” 12. Cu această ocazie sa redactat un document comemorativ care se va aşeza „în piatra
fundamentală”. Un exemplar se păstrează în arhiva oficiului parohial
nădlăcan, iar un exemplar este trimis la consistoriul diecezan. Documentul
este compus de învăţătorul George Petrovici, care va funcţiona în acea
clădire. Noua clădire va cuprinde două săli de învăţământ, o cancelarie, o
„sală spaţioasă de dans” şi locuinţa unui învăţător. Din vechea clădire au
rămas în picioare trei săli, folosite de biserică pentru şedinţele comitetul
parohial şi alte trebuinţe.
Ca să facă un pic de economie comitetul parohial a dorit ca în noul
edificiu să se pună băncile vechi, cele care erau în stare mai bună. Dar, pe
considerentul că „măestrul măsar Ştefan Hornoi” apreciază că
recondiţionarea băncilor vechi „ar fi cât se poate de anevoioasă şi destul de
costişitoare”, pentru noile săli de curs se fac bănci noi, în aprilie 1910.
„Decât ca să băgăm într-un edificiu frumos şi nou nişte cârpituri de bănci”
se propune să se facă altele noi. Băncile trebuie „a fi întocmai ca băncile ce
le-a făcut numitul măestru acum şcolii de stat din loc. cu aceea deosebire că
lungimea lor va fi de 2,4 m”. De asemenea, face mobilier pentru cancelarie
8

Vasile Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-1918, Arad,
1976, p. 121.
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Arad, Acte şcolare, dosarul nr. 125-IV-1908, f. 15.
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„din scânduri şi lemn uscat bine ca să nu crepe şi să fie neescepţionabil”.
Lui Ştefan Hornoi biserica îi dă 1248 coroane pentru bănci, 16 coroane
pentru două mese, 40 coroane pentru două dulapuri şi 40 coroane pentru 3
scări 13.
„Colaudarea” edificiului şcolii centrale şi sfinţirea clădirii are loc în
data de 22 noiembrie/5 decembrie 1909, după liturghie 14. La colaudarea
edificiului şcolar e invitat întregul comitet parohial; delegaţi de la
consistoriul diecezan, precum şi inginerul arhitect Raisz Iosef. La 13/26
decembrie 1909 se face o nouă colaudare a edificiului nou şcolar. Din partea
Consistoriul Diecezan vine Paul Rozvan – inginer-arhitect, iar din partea
comitetul parohial nădlăcan „măestrul” Karol Hrdlicska.
Până la finalizarea lucrărilor de construcţie a noii şcoli, clasele III-VI
de fete (cu învăţătoarea Sidonia Tăucean) vor trece la şcoala unde preda
învăţătorul Romul Tăucean şi vor avea cursuri înainte de masă, iar clasele
III-VI de băieţi (cu învăţătorul George Petrovici) trec la şcoala Bujac şi vor
avea cursuri înainte de masă. După masa vor ţine cursuri învăţătorii Romul
Tăucean şi Uroş Totorean cu clasele lor 15.
În această clădire, care a funcţionat neîntrerupt până în zilele noastre,
se află astăzi 6 săli de învăţământ unde învaţă elevii români de clasele I-IV,
iar fosta sală de joc a fost transformată în sală de sport.
b. Şcoala din Bujac. Şcoala existentă în cartierul Bujac funcţiona
din anul 1870. În 2/15 aprilie 1909 o comisie care inspecta şcolile
confesionale este trimisă de comitetul parohial pentru „a contampla ce e de
făcut cu şcoala din Bujac a cărei sală de asemenea nu e corespunzătoare
fiind mai ales prea scundă” 16, deci comisia „răportează şi propune a se înălţa
sala de învăţământ şi a se lungi împreunându-se cu ambitul de acum şi în
direcţiunea aceasta să se înalţe tot edificiul, întrarea să fie dincolo de sala de
învăţământ unde e acum poarta mare şi înaintea sălei şi locuinţei să se facă
ambit, iar acoperământul să se facă cu „eternit” … în modul acesta s’ar
putea face toate cu spese puţine”. Lemnăria din clădirea actuală se propune
să se refolosească. De asemenea şi grajdul de la locuinţa învăţătorului din
Bujac trebuie reparat. Deci în comitetul parohial se decide „transformarea
edificiului şcoalei din Bujac”.
La 21 aprilie 1912 sinodul parohial ajunge la următoarea concluzie:
deoarece clădirea şcolii din Bujac „atât în urma că e o zidire veche, cât de
altă parte în urma tempestăţilor slăbită şi stricată, uşor să poate întâmpla ca
13

A.P.O.R. Nădlac, registrul nr. 59/1909-1914, f. 32v, 35, 67, 89, 74v.
Ibidem, f. 55v, 57v, 69.
15
Ibidem, f. 42.
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Ibidem, f. 14.
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cu totul să se ruineze, află de lipsă că şcoala din Bujac să se zidească” 17 din
nou. În şedinţa din data de 17/30 iunie 1912, sinodul parohial aprobă planul
şi „specificul” noii clădiri şcolare din Bujac. Planul a fost realizat de Pacsai
Peter Pal. Noua clădire urma să cuprindă o sală de învăţământ şi „2 chilii”
pentru învăţător. Sala de studiu trebuia să fie cu un metru mai scurtă decât
cea existentă pentru ca elevii să poată înţelege mai bine explicaţiile date de
învăţător şi pentru a vedea mai bine la tablă 18.
În cursul anului 1914 la Bujac s-a realizat „o altă zidire de focar al
învăţământului confesional-naţional român pentru fiii şi fiicele
credincioşilor gr. ort. români din această parte” a comunei 19. Edificarea
costă 14801 coroane În vederea ridicării clădirii se prevede recuperarea
„materialului” din clădirea veche pentru zidirea grajdului nou.
Acest local şcolar a funcţionat neîntrerupt până în zilele noastre,
astăzi funcţionând aici două săli de învăţământ şcolar primar şi grădiniţa
preşcolară.
c. Şcoala De Din Sus. Datorită creşterii numerice a populaţiei, şi,
implicit, a copiilor de vârstă şcolară, se solicită înfiinţarea unei noi şcoli
confesionale ortodoxe române încă din anul 1886. Tot acum se cere insistent
suplimentarea numărului de bănci la toate celelalte şcoli existente pentru ca
procesul de învăţământ să se poată desfăşura în condiţii cât mai bune. La
data de 24 noiembrie 1886 20, în urma unei inspecţii efectuate în şcolile din
Nădlac, în cadrul şedinţei comitetului parohial se prezintă concluzia
conform căreia se constată că în anul şcolar 1886/1887 numărul elevilor
care trebuie să meargă la şcoală (6-12 ani) a crescut, deci „este cu nepotintia
de a se pote instrua prin 3 invatiatori, chiar şi din causa micului spaciu a
salelor de invatiament” şi se încep pregătirile pentru înfiinţarea şcolii a IV-a.
În februarie 1888 21 sinodul parohial aprobă planul, în valoare de
2468,94 florini, înaintat de nădlăcanul Iosif Krim pentru construirea unei noi
şcoli pentru elevii din cartierul De Din Sus. Pentru edificarea şcolii De Din
Sus s-a cerut de la populaţie un „arunc” pe o perioadă de doi ani şi s-au
primit de la „comuna politică” 1200 florini în acelaşi scop 22.
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A. N. Arad, fond Episcopia Ortodoxă Română Arad. Acte şcolare, dosarul nr. 38-IV1913, f. 2.
18
Ibidem, f. 1; A.P.O.R. Nădlac, dosarul nr. 19/1874-1914, f. 115.
19
Ibiden, dosarul nr. 28/1909-1934, f. 167.
20
Ibidem, registrul nr. 55/1879-1894, f. 60v.
21
Ibidem, dosarul nr. 19/874-1914, f. 68 şi urm.; A. N. Arad, fond Episcopia Ortodoxă
Română Arad. Acte şcolare, dosarul nr. 34-IV-1888, f. 34.
22
A.A.O.R. Arad, dosarul nr. 95-III-1887, acul nr. 1102/1888.
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La 5 martie 1887 în vederea edificării şcolii a IV-a se cumpără un
intravilan de la Dimitrie Oprea cu 600 florini. Imediat se fac şi formele
pentru a fi trecut în cartea funciară pe numele bisericii 23. La construirea
clădirii şcolii De din sus se utilizează 8000 „vaiuguri” şi rămăşiţele
refolosibile de la biserică, de la acoperişul şi turnul renovate de câţiva ani
(1883) 24.
Şcoala îşi va începe activitatea din anul şcolar 1888/1889, având ca
prim învăţător pe Romul Tăucean 25. Şcoala a funcţionat până la desfiinţarea
şcolii confesionale ortodoxe române de la Nădlac.
d. Elevii şcolii confesionale. Odată cu statificarea învăţătorilor de la
şcolile confesionale, la fiecare început de an şcolar, la Nădlac s-au întâlnit
disensiuni între biserică şi şcoală, în ceea ce priveşte înscrierea copiilor la
şcoala confesională. Învăţătorii de stat făceau presiuni asupra părinţilor să
îşi înscrie copiii la şcolile statului, nu la şcolile confesionale. Acestea au
avut ca efect înscrierea în număr tot mai mic a copii la şcoala confesională.
Pentru anul şcolar 1921/1922, la şcoala confesională s-au înscris 42
de copii, dar frecventau doar 35 de elevi, restul copiilor ortodocşi fiind
înscrişi de părinţi la şcoala de stat 26. Învăţătoarea Ana Totorean a avut
înscrişi 33 elevi, 18 băieţi şi 15 fete. Prezenţi la examenul final au fost: în
clasa I – 5 băieţi şi 3 fete; clasa a II-a – 7 băieţi şi 8 fete. Înscrişi au fost: la
clasa I – 9 băieţi şi 5 fete; clasa a II-a – 9 băieţi şi 10 fete.
În şedinţa comitetului parohial din data de 14/27 noiembrie 1922 se
stabileşte ca pe timp de iarnă (până la 1 aprilie) cursurile să se ţină de luni
până sâmbătă de la ora 9 la ora 13, ca şi la şcoala de stat. La şcoala De Din
Sus în anul şcolar 1922/1823 sunt înscrişi 13 elevi, învăţătoare fiind Ana
Totorean. Se „sistează” cursurile aici pentru că sala este prea mare şi e greu
de încălzit. Elevii sunt îndrumaţi spre şcoala centrală confesională sau la
şcoala de stat. La şcoala centrală se repune în funcţiune sala în care a
funcţionat şcoala de fete. Aici învaţă acum elevii de clasa a III-a din
cartierul Bujac, care locuiesc prea departe de şcoala de stat. Învăţătoare va fi
Ana Totorean 27.
În anul şcolar 1923/1924, la Nădlac funcţionau două puteri didactice:
Constantin Trifu, care instruia 25 de elevi, iar învăţătoarea Ana Totorean
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A.P.O.R. Nădlac, registrul nr. 55/1879-1894, f. 63v., dosarul nr. 2/1886-1890, f. 141.
Ibidem, registrul nr. 55/1879-1894, f. 76.
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Ibidem, registrul nr. 55/1879-1894, ff. 89v, 90.
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Ibidem, dosarul nr. 14/1920-1927, f. 106.
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preda la 60 de elevi 28. În anul şcolar 1929/1930 s-au înscris 56 şcolari 29.
Pentru anul şcolar 1930/1931 doar 58 de elevi s-au înscris la şcoala
confesională 30. Pentru anul şcolar 1931/1932 un număr de 36 de elevi s-au
înscris la şcoala confesională, restul frecventând şcoala de stat 31. La şcoala
de fete pentru anul şcolar 1930/1931 s-au înscris doar 15 fete 32 pentru
clasele V, VI, VII.
În perioada 1928-1931 la Nădlac au urmat şcoala confesională un
număr din ce în ce mai mic de copii. Pe clase situaţia se prezintă în felul
următor:
Anul şcolar

Clasa
I

Clasa
II-a

a

Clasa
III-a

a

Clasa
IV-a

a

Clasa
V-a

1928/1929 33
7
1930/1931 34
7
∗Pentru celelalte clase şi ani şcolari nu am găsit date.

a

Clasa
VI-a

6
-

a

Clasa
VII-a

a

5
-

Pe lângă celelalte materii, în planul de învăţământ erau prevăzute şi
ore de catehizare. Pentru anul şcolar 1924/1925catehizarea se făcea astfel:
preotul Nicolau Chicin preda religia ortodoxă miercurea de la ora 12-13,30
la clasele a II-a şi a III-a la care preda învăţătoarea confesională Ana
Totorean; sâmbăta de la 8,30-10 la clasa a IV-a de fete unde preda
învăţătorul statificat George Petrovici; de la 11-13 la clasa I unde preda
învăţătorul confesional Constantin Trifu 35. Preotul Nicolae Mărginean
catehiza elevii de la şcoala de stat şi elevii de la învăţătorul statificat Uroş
Totorean.
e. Învăţătorii confesionali de la Nădlac. După anul 1921 şi până la
desfiinţare, la şcoala confesională ortodoxă română au funcţionat un număr
de 7 învăţători. Ca salariu, primeau arenda după o sesie învăţătorească care
consta în 16 jugăre de pământ arabil, locuinţă gratuită cu grădină în aceeaşi
clădire unde era şi sala de învăţământ şi lemne pentru încălzirea sălii de
clasă şi a locuinţei. Pe mai departe erau angajaţi şi în funcţia de cantori. Una

28
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31
Ibidem, f. 235.
32
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33
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34
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35
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din însărcinările extraşcolare era aducerea copiilor şi supravegherea
disciplinei la slujbele religioase.
Maria Petrovici este fiica învăţătorului George Petrovici. În anul
şcolar 1921/1922 a activat ca suplinitoare la şcoala confesională de fete, în
locul tatălui său 36.
Ana Totorean este fiica învăţătorului Uroş Totorean. S-a născut în
29 ianuarie/11 februarie 1904 37. La şcoala De Din Sus, unde a predat
învăţătorul Romul Tăucean, până în anul 1920, a funcţionat provizoriu
preotul Nicolae Mărginean. Ana Totorean depune o cerere la oficiul
parohial în 22 octombrie/4 noiembrie 1921 prin care îşi manifestă dorinţa de
a fi numită învăţătoare la şcoala confesională din Nădlac 38. A absolvit clasa
a VII-a la Şcoala Normală din Arad. În timp ce a funcţionat ca învăţător,
preotul Nicolae Mărginean era şi catihet. După ce intră Ana Totorean în
funcţie, acesta rămâne doar catihet. În anul şcolar 1921/1922 Ana Totorean
a avut drept salar 14800 lei plătit integral de la parohie 39. Până în anul 1923
a funcţionat ca suplinitoare. În 15/28 octombrie se organizează concurs
pentru ocuparea definitivă a postului de învăţătoare, singura candidată fiind
Ana Totorean 40. Salarul consta în beneficiul realizat din dreptul de uzufruct
aspra sesiei şcolare, în întindere de 16 jugăre de pământ, întregire de la stat,
locuinţă cu grădină, „pauşal scripturistic în natură” şi spese pentru
conferinţe. Începând cu anul şcolar 1922/1923 Ana Totorean primeşte în
plus la salar 50 de lei pe lună pentru instrucţia fetelor de clasele V-VI în
lucru de mână 41. A locuit, împreună cu mama sa, la locuinţa învăţătorească
de la şcoala din Bujac, unde a funcţionat şi tatăl său 42. Ana Totorean e
învăţătoare confesională până la 1 septembrie 1930, apoi de „statifică” 43.
Arenda pământului învăţătoresc pentru anul 1929-1930 era de 16000 lei, din
care 4500 se plăteşte impozit. Ana Totorean e plătită doar cu 1000 lei pe
lună. Drept urmare adresează conducerii parohiei o cerere pentru a primi
36

Ibidem, dosarul nr. 84-IV-1922, f. 2. dosarul nr. 140-IV-1920, f. 100; A.P.O.R. Nădlac,
dosarul nr. 14/1920-1927, f. 111.
37
Ibidem, dosarul nr. 50-IV-1923, f.89.
38
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Română Arad. Acte şcolare, dosarul nr. 140-IV-1920, f. 100.
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A.P.O.R. Nădlac, dosarul nr. 15/1928-1948, ff. 126, 129, registrul nr. 60/1915-1943, f.
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salar egal cu cel al unui învăţător de stat. Nu i se satisface cererea şi trece la
şcoala de stat. La trecerea pe postul de învăţătoare de stat, cere de la biserică
recomandare pentru perioada cât a activat la şcoala confesională. Preotul
Nicolae Chicin îi dă această recomandare, în care scrie că a funcţionat la
şcoala confesională de fete „spre mulţumire” 44.
Constantin Trifu a fost învăţător confesional la Nădlac din 1
septembrie 1923 până în 15 octombrie 1926 45. S-a născut la 11/23 ianuarie
1884 la Milova, Protopopiatul Radna 46. În perioada 1920-1923 este
învăţător la Pecica. În septembrie 1923, la Nădlac se organizează concurs
pentru şcoala De Din Sus 47. Candidaţi sunt: Iulian Traian Faur din Nădlac;
Constantin Trifu din Pecica; Ştefan Trifu, învăţător în Balinţ (1913-1923). I.
T. Faur s-a retras din concurs. Este ales Constantin Trifu în funcţia de
învăţător confesional şi cantor în şedinţa comitetului parohial din 15/28
octombrie. Salarul lui era de acelaşi cuantum cu cel al învăţătorei Ana
Totorean, adică beneficiul sesiei şcolare, întregire de la stat, locuinţă cu
grădină, „pauşal scripturistic în natură” şi spese pentru conferinţe.
Cât a funcţionat la şcoala confesională din Nădlac a fost şi director
şcolar local. În anul şcolar 1926/1927 Constantin Trifu e numit învăţător la
şcoala de stat din Pereg, postul de la Nădlac devenind vacant 48.
În locul lui Constantin Trifu Senatul şcolar din cadrul Eparhiei
Aradului l-a numit ca învăţător la şcoala confesională nădlăcană pe Victor
Bărbulescu din Timişoara, care era şi cantor 49. Dar Victor Bărbulescu nu
acceptă să vină la Nădlac. Drept urmare este numit Teodor Şchiopu ca
învăţător şi cantor.
Teodor Şchiopu a funcţionat învăţător la şcoala confesională din
Nădlac în perioada 22 octombrie 1926 – 31 august 1927. În anul 1937 este
preot în Fiscut 50.
În noiembrie 1927 51, e cerut la Nădlac Ioan Popa originar din
Mâsca, suplinitor în locul lui Teodor Şchiopu în funcţiile de învăţător şi
44
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cantor. Ioan Popa e cleric de anul III, absolvent al şcolii normale 52. A
terminat studiile la Academia Teologică în 1928. A activat la şcoala
confesională din Nădlac, predând elevilor de claselor I-IV mixte, până în
decembrie 1929 când şi-a cerut demisia din post, începând cu data de 1
decembrie 1929 53. În anul 1928 Ioan Popa a primit ca salar 4000 de lei. În
1929 a primit 6000 de lei „numai ad personam, parte că a fost început
instruarea alor 3 cântăreţi, parte pentru vocea şi cântarea lui plăcută” 54. De
la Arad s-a dorit trimiterea ca suplinitor a clericului Teodor Handra. Acesta
însă nu a putut să vină la Nădlac, pentru că nu a fost acceptat ca elev
particular la Academia Teologică. A fost numit Petru Bejan „de naştere din
Buteni”. Din 2 decembrie, până vine învăţătorul cel nou, Ana Totorean e
numită „să îngrijească de şcoala pomenită, ce era să rămână fără învăţător”.
Petru Bejan din Buteni a fost ultimul învăţător confesional la şcoala
de la Nădlac 55. A venit la Nădlac, în decembrie 1929, ca învăţător suplinitor.
Schimbarea de învăţători între Ioan Popa şi Petru Bejan s-a făcut prin
ordinul Consiliului Eparhial 6845/1929. Conducătorul oficiului parohial,
preotul Nicolae Chicin, raportează forurilor superioare că pe învăţătorul
Petru Bejan „l-am întrodus în postul învăţătoresc”, la data de 10 decembrie
1929. Ca şi cantor, funcţionează de la data de 6 decembrie 1929, zi în care la
Nădlac a fost o mare sărbătoare, fiind Hramul bisericii (Sfântul Ierarh
Nicolae), totodată sărbătorindu-se centenarul construirii locaşului de cult
(1829-1929) 56. La 2 august 1930, prin ordinul 6845/1929 al Consiliului
Eparhial, a fost denumit învăţător la şcoala confesională ortodoxă română
din Nădlac tot Petru Bejan. Din partea nădlăcanilor se adresează o cerere la
forurile eparhiale din Arad ca şi pe mai departe să funcţioneze acelaşi
învăţător confesional: „Domnul Bejan în restimpul funcţionării sale în
comuna noastră a dovedit pricepere şi zăl întru îndeplinirea chemării sale
atât ca învăţător cât şi ca cantor, este de dorit ca şi pe anul şcolar ce ne stă
înainte să fie denumit din partea Prea sânţiei Voastre” tot Petru Bejan 57. Ca
salar i se oferea arenda de pe 16 jugăre de „pământ arător” pentru munca la
52
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şcoală şi 4 jugăre pentru cantorat. Petru Bejan, cleric, e primit „să-şi poată
continua studiile teologice, în mod particular” 58 în anul şcolar 1930/1931,
pentru că e angajat învăţător confesional la Nădlac.
La data de 22 septembrie 1930 59, revizorul şcolar o recomandă la
şcoala confesională de la Nădlac în locul Anei Totorean pe Anghelina
Sturz din Sepreuş. Preotul Nicolae Chicin cere de la forurile superioare
bisericeşti de la Arad aprobarea acesteia „sau alta potrivită”.
La 27 septembrie 1930 de la Arad e trimisă învăţătoarea Emilia
Cintean 60 din Pecica, unde a predat în anul 1929/1930. Această învăţătoare
a fost introdusă în „post şi beneficiu” din data de 29 septembrie 1930. A
funcţionat la Nădlac până în 11 ianuarie 1931, când a fost numită
învăţătoare de stat la Şilindia 61, dându-şi demisia de la Nădlac.
La şcoala de fete, ultima învăţătoare a fost Sofia Secui, din Macea,
care vine la Nădlac începând cu data de 15 ianuarie 1931 ca suplinitoare 62.
Aceasta va activa la şcoala de fete până la încheierea anului şcolar. În 1939
era învăţătoare la Macea.
f. Încetarea activităţii şcolii confesionale. În perioada de
funcţionare a şcolii confesionale ortodoxe de la Nădlac, periodic s-au trimis
autorităţilor şcolare civile asigurări că Parohia nădlăcană susţine şcoala:
„celea două şcoli primare ale confesiunei ort.-rom. din Nădlac având dreptul
de publicitate câştigat, cu începerea anului şcolar 1928/1929 vor continua
instrucţiunea” 63.
De la 1 septembrie 1931 nu se mai închide şcoala confesională de
fete, cu drept de a se redeschide dacă „biserica va afla de bine” pentru că sau înscris foarte puţine fete 64. Printre motivele închiderii şcolii a fost şi
faptul că un număr foarte mic de fete s-au înscris să urmeze cursurile la
şcoala confesională. Din cauza crizei economice, nici arenda a două sesii de
pământ nu pot acoperi salarul unui învăţător. „A se face arunc pe poporeni
pentru salarizarea învăţătorilor în actuala criză financiară este o
imposibilitate, care arunc ar provoca nemulţumiri mari cu urmări
neprevăzute” se spune în hotărârea consiliului parohial din 21 iunie 1931.
58
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Prin rezoluţia nr. 3831/1931, Consiliul Eparhial este de acord cu
hotărârea nădlăcanilor de a sista şcoala confesională de fete, dar se cere ca,
şi adunarea bisericească să fie de acord, şi să fie anunţată şi învăţătoarea
Sofia Secui să nu mai vină la Nădlac 65.
În şedinţa adunării parohiale de la data de 21 iulie 1931 şi în şedinţa
comitetului parohial din data de 14 august 1932, se hotărăşte ca începând cu
anul şcolar 1932/1933 66, să nu se mai susţină şcoala confesională. Motivul
principal al acestei hotărâri a fost criza economică care se manifesta în acei
ani: „comuna bisericească ortodoxă română din Nădlac având în vedere
vitrejimea vremurilor de azi şi fiind constrânsă din punct de vedere material,
sistează şcoala sa primară confesională De Din Sus pe un timp nedeterminat,
până la alte împrejurări financiare”. „Nemaiputând susţine şcoala ... din
cauza venitelor scăzute ale pământurilor şcolare ear a face arunc de întregire
pe credincioşi în vremea de azi este o imposibilitate din toate punctele de
vedere, a decis a sista această şcoală până la timpuri şi împrejurări mai
potrivite din punct de vedere financiar”, se scrie în raportul trimis la
Protopopiatul Arad în 20 august 1932 67. Sala de învăţământ se va închide,
iar locuinţa va fi dată în chirie. În urma crizei economice au scăzut şi
salariile învăţătorilor de la Nădlac: în 1929 – 6000 lei; 1930 – 4000 lei; 1931
– 3500 lei 68.
Hotărârea este anunţată forurilor superioare de la Arad. La 24 august
1932 se trimite de la protopopiat la episcopie hotărârea nădlăcanilor de a
sista şcoala confesională primară „pe motiv că parohia nu mai poate să o
susţină cu mijloacele de până aci, iar arunc nu mai poate face în scopul de a
susţine şcoala” 69. Având în vedere că şcoala confesională s-a închis, vechea
dare şcolară nu se mai poate lua de la credincioşi. La data de 2 septembrie
1932 se decide transformarea acesteia în „dare bisericească culturală” de 2%
„după darea directă” (2% din impozitul plătit la stat) 70. Prin închiderea şcolii
confesionale epitropul şcolar îşi încetează activitatea. Ultimul epitrop şcolar
a fost Petru Farcaş 71.
În răspunsul centrului eparhial, semnat de episcopul Grigorie Comşa,
la data de 16 septembrie 1932, se precizează următoarele: „dacă Nădlacul nu
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are nici mijloace materiale şi nici sentimentul de jertfă pentru susţinerea
celei din urmă şcoale confesionale primare din eparhie, Consiliul Eparhial
nu recurge la nici un mijloc de constrângere morală sau constituţională” şi
acceptă închiderea şcolii. De asemenea „îl dispenzăm dela post pe
învăţătorul provizor Petru Bejan” 72. În 26 septembrie 1931se afirmă faptul
că la Nădlac „această şcoală primară este singura confesională în cuprinsul
eparhiei Aradului” şi se exprimă regretul imposibilităţii susţinerii pe mai
departe a acesteia 73.
Începând cu anul şcolar 1932-1933, după desfiinţarea şcolii
confesionale ortodoxe de la Nădlac, legătura bisericii cu şcoala se rezumă
doar la orele de catehizare, cu examenele aferente 74.
Odată cu statificarea şcolii confesionale s-a predat şcolii de stat şi
biblioteca şcolii confesionale 75. Conform legii şcolare matricolele fostelor
şcoli confesionale se trimit spre păstrare la şcolile de stat 76.
Adunarea episcopească a hotărât ca, începând cu anul şcolar
1945/1946, să reînfiinţeze „sub titlul de experienţă” câteva foste şcoli
confesionale „pe care le-a avut eparhia în trecut”: la Arad, Nădlac, „care
dispune de o clădire impozantă” 77. Biserica trebuie să se preocupe cu
salarizarea învăţătorului. Nădlăcanii hotărăsc în şedinţa comitetului parohial
din 15 iulie, şi în şedinţa adunării parohiale din data de 5 august 1945, ca
şcoala să se reînfiinţeze, începând cu anul şcolar 1946/1947, deoarece în
acest scurt timp, până la deschiderea anului şcolar nu se pot procura lemne
de foc şi material pentru renovarea şcolii. Hotărârea aceasta a fost salutată şi
sprijinită de centrul eparhial 78. Dar părinţii nu şi-au înscris copiii la această
şcoală decât în număr foarte mic, iar învăţător care să dorească să profeseze
la această şcoală nu s-a găsit, drept urmare, şcoala nu s-a înfiinţat.

72

Ibidem, dosarul nr. 15/1928-1948, f. 310.
Ibidem, registrul nr. 60/1915-1943, f. 235.
74
Ibidem, dosarul nr. 15/1928-1948, f. 322.
75
Ibidem, f. 395.
76
Ibidem, f. 447.
77
Ibidem, f. 510.
78
Ibidem, f. 508, 511.

73

242

Iosif Moldovan – reorganizator al învăţământului din ţinutul
Aradului în perioada de după Unire
Virgiliu Bradin
După proclamarea Unirii Transilvaniei cu România, la Alba-Iulia, în
ziua de 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională şi-a continuat lucrările
alegând Marele Sfat Naţional, compus din 250 de membrii aleşi din toate
comitatele româneşti, for conducător, care îl avea în calitate de preşedinte
pe cunoscutul luptător pentru drepturile românilor, Gheorghe Pop de
Băseşti.

Vasile Goldiş (mijloc) numit şeful resortului Cultelor şi Instrucţiunii Publice

Din sânul Marelui Sfat Naţional a fost ales, pe 2 decembrie 1918,
organul său executiv de conducere a treburilor publice transilvănene,
Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor româneşti din
Ungaria. Tot în ziua de 2 decembrie 1918, a avut loc la Alba-Iulia, prima
şedinţă a Consiliului Dirigent.
În cadrul Consiliului Dirigent, Vasile Goldiş a fost numit la
conducerea resortului de Culte şi Instrucţiuni Publice, în cadrul căruia îşi va
arăta pe mai departe interes deosebit pentru destinele şcolii româneşti din
Transilvania.
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Încă de la început, se punea problema trecerii imediate a
învăţământului din Transilvania în subordinea autorităţilor româneşti, şi a
introducerii limbii române în şcoli şi în administraţie, ca limbă oficială.
Din cauza situaţiei militare confuze, existente în acea perioadă,
multe dintre unităţile şcolare arădene, ca de altfel aproape în întreaga
Transilvanie, nu şi-au început cursurile anului şcolar 1918/1919 şi, de aceea,
V. Goldiş va lua măsuri imediate ca şcolile să-şi reînceapă activitatea.
Se vor garanta drepturi depline cadrelor didactice de naţionalitate
maghiară care înţelegeau să se integreze în structura statului şi
învăţământului românesc, iar în locul celor care refuzau reîntoarcerea la
catedră, va solicita solicită reîncadrarea învăţătorilor şi profesorilor români
ieşiţi deja la pensie sau chiar a studenţilor din anii mai mari, prevăzându-se
şi modalitatea de a li se da acestora o pregătire didactică necesară.
„Cum era şi firesc, în primul rând după încheierea războiului, Goldiş
s-a arătat preocupat de reconstituirea a ceea ce a existat în perioada
antebelică, pe acest plan, desigur, ţinându-se cont de noile condiţii create
acum şi, în primul rând, în domeniul învăţământului.
Astfel, în calitatea sa de şef al resortului Cultului şi Instrucţiunii
Publice, în Consiliul Dirigent, el adresează deja, la 30 decembrie 1918, o
scrisoare oficială Consistoriului Ortodox Român din Arad, prin care cere să
se ia măsuri urgente în vederea funcţionării normale a şcolilor, inclusiv a
celor săteşti: «Venindu-ne la cunoştinţă faptul regretabil, că în unele
comune şcolile nu funcţionează, fie că învăţătorii au fost alungaţi, fie că
înşişi au părăsit posturile ocupând alte slujbe, ne luăm voie a vă ruga cu
toată stăruinţa să îndreptaţi şi în afara D-voastră oficială, prin toate
mijloacele pentru curmarea acestei stări anarhice», se spune în adresă....
Într-o altă scrisoare, din 5 iulie 1919, adresată episcopului Aradului, Vasile
Goldiş se angajează că, dacă va ajunge ministrul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice, în guvernul de la Bucureşti, să majoreze salariile învăţătorilor şi
profesorilor şi să ia măsuri ca acestea să fie plătite cu regularitate” 1.
Luând parte, în anul 1920, la Congresul învăţătorilor din Arad, unde
a fost primit cu entuziasm şi „mari ovaţii,” a arătat şi a evidenţiat în
cuvântul său, rostit cu acest prilej, meritele deosebite ale învăţătorilor
arădeni în pregătirea şi desăvârşirea actului de la 1 Decembrie 1918,
deoarece ei, învăţătorii au fost cei care de-a lungul anilor „au sădit în inimi
focul care a dat puterea de a se realiza unirea neamului”.
1

Gheorghe Şora, Vasile Goldiş – o viaţă de om aşa cum a fost, Timişoara, 1993, pp. 113114.
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În cadrul Congresului va cere, şi în continuare, învăţătorilor, să fie şi
de acum înainte „îndrumătorii neamului, purtătorii făcliei culturii în popor,”
mai ales în acel moment când „am ajuns să avem patria noastră română”.
Conştient de marea importanţă socială şi naţională a existenţei unui
tineret temeinic educat şi instruit, Vasile Goldiş îi îndeamnă pe dascăli să se
ocupe cu dăruire şi dragoste de „educaţia şi învăţarea” acestora căci numai
prin „propăşirea spirituală” a tinerei generaţii, românii se vor putea afirma
în rândurile naţiunilor civilizate.
Încă de la numirea sa la conducerea resortului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, în decembrie 1918 până în aprilie 1919, Goldiş va
reorganiza învăţământul din Transilvania, aflat în degringoladă după haosul
provocat de perioada tulbure de la sfârşitul primului război mondial, prin
emiterea şi punerea imediată în aplicare a unui Regulament provizoriu
pentru şcoalele secundare, regulament ce se va aplica în toate şcolile din
Transilvania, până în anul şcolar 1922/1923, când acesta va fi înlocuit cu
Regulamentul şcolar din România.
În Gazeta oficială, organ al Consiliului Dirigent, nr. 5 din 5/18
ianuarie 1919, va emite o circulară cu scop organizatoric şi legislativ pentru
învăţământul din Transilvania prin care se cere imediat inspectoratelor şi
revizoratelor şcolare de a înceta a mai fi subordonate guvernului maghiar,
fiind doar la dispoziţia Consiliului Dirigent, respectiv a resortului de culte şi
instrucţiune publică. Se va trece la eliminarea, ca discipline şcolare, a limbii
maghiare, istoriei, geografiei şi constituţiei Ungariei, iar membrilor corpului
didactic, din toate unităţile de învăţământ, vor avea obligaţia să depună
jurământul de credinţă către poporul român, Consiliul Dirigent şi faţă de
Ferdinand I al României.
În această perioadă unele instituţii şcolare dobândesc atribuţii şi
denumiri noi iar în locul „inspectoratului şcolar regesc” iau fiinţă noi
instituţii: Inspectoratul şi Revizoratul şcolar.
Alături de alţi fruntaşi politici transilvăneni, Vasile Goldiş va fi
numit în ianuarie 1919 ministru fără portofoliu, în primul guvern al
României întregite.
Aceeaşi funcţie, de ministru fără portofoliu, în resortul artelor şi
culturii, o va primi şi în cadrul celui de al doilea guvern, instalat în martie
1920, condus de generalul Alexandru Averescu, guvern din care va face
parte şi Octavian Goga.
Tot în perioada de început a reorganizării învăţământului românesc,
Resortul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, de pe lângă Consiliul Dirigent, va
elabora în 1919 un Decret privitor la reorganizarea învăţământului primar
pentru toate şcolile din Transilvania, Banat şi părţile ungurene locuite de
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români ce urmărea şi „interesele superioare ale statului românesc precum şi
necesitatea unificării diferitelor tipuri de şcoală primară într’un tip
superior” 2.
Noul act normativ de reorganizare a şcolilor primare, stipula printre
altele, chiar de la început, intenţia şi hotărârea statului de a controla şi a
administra orice tip de şcoală, fie ea şi confesională, deschizând prin
dispoziţiile legii, viitoarea politică de etatizare a tuturor unităţilor de
învăţământ, prin legiferarea dreptului de control a statului asupra planului
de învăţământ, a literaturii didactice, a disciplinei corpului didactic prezent
în şcoală.
„În ce priveşte unificarea diferitelor tipuri de şcoală Resortul cultelor
are în vedere chiar de pe acum un tip nou de şcoală, superior celor de până
acum, un tip care, respectând pe de o parte tot ce a fost bun în şcoala
confesională, în cea comunală şi în cea de stat, e în măsură să sintetizeze
toate condiţiile cari asigură dezvoltarea culturii populare prin ocrotirea
intereselor juste ale comunei, ale bisericii şi ale statului....
... cu toate că tipul cel nou (de şcoală, n.n.) preconizat de Resortul
Cultelor este superior şcoalei confesionale, prin faptul că tot ce e bun şi
compatibil cu trebuinţele moderne ale bisericii se cuprinde în noul tip, care
însă mai adaugă şi toate avantajele celor mai înaintate tipuri de şcoli de
astăzi, Resortul Cultelor respectează şi pentru viitor dreptul la şcoala
confesională.
Statul îşi rezervă faţă de şcoala confesională următoarele drepturi:
a) îndrumarea învăţământului;
b) aprobarea planului de învăţământ;
c) aprobarea literaturii didactice;
d) controlul învăţământului;
e) disciplinarea corpului didactic în ce priveşte învăţământul” 3.
În perioada imediat următoare, Consiliul Dirigent, prin resortul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, va elabora în anul 1920 alte norme şi legi
prin care se urmărea unitatea organizatorică a întregului învăţământ din
Transilvania, prin emiterea a două noi regulamente ce vizau disciplina şi
statutul corpului didactic, precum şi a drepturilor şi a obligaţiilor directorilor
din cadrul unităţilor şcolare primare.
2

Ibidem, p. 3. În legătură cu acest aşa-zis decret, vezi Horia Truţă, Învăţământul primar
arădean, în primii ani de administraţie românească (1919-1925), în: „90 de ani de
administraţie românească în Arad. Culegere de studii şi comunicări”, Coordonatori Doru
Sinaci, Emil Arbonie, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2010, nota 35, p. 187.
3
Decret-privitor la reorganizarea învăţământului primar, Sibiu, 1919, pp. 3-4.
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Prima administraţie românească a judeţului Arad, din care făcea parte şi Iosif
Moldovan, numit şef al Revizoratului Şcolar din oraşul şi judeţul Arad

La nivelul judeţului Arad, conducerea Revizoratului Şcolar a fost
încredinţată lui Iosif Moldovan, considerat a fi, în acel dificil moment
istoric, persoana cea mai indicată şi competentă, cunoscându-i-se foarte bine
calităţile sale de excelent organizator al învăţământului, încă de pe vremea
când, în perioada Austro-Ungariei, conducea cu competenţă destinele
învăţătorilor confesionali români ortodocşi reuniţi în asociaţia „Reuniunea
Învăţătorilor” din întreg comitatul Arad.
Chiar de la începutul numirii sale ca şef al revizoratului şcolar, Iosif
Moldovan va lua măsuri imediate pentru normalizarea şi reorganizarea
învăţământului primar arădean prin mărirea numărului de „puteri didactice”
în şcolile româneşti, introducerea obligatorie a limbii române în toate
unităţile şcolare ale comitatului, înfiinţarea de noi şcoli, chiar şi în cele mai
îndepărtate cătune.
Va milita în rândurile învăţătorilor pentru ideea de etatizare a
şcolilor confesionale, publicând şi în presa locală articole ce susţineau şi
motivau necesitatea transformărilor şcolilor confesionale în şcoli de stat,
arătând importanţa acestora în procesul de democratizare a învăţământului.
„Încă din primele luni ale anului 1919 se profilează două direcţii
distincte în privinţa reorganizării învăţământului. Majoritatea învăţătorilor,
profesori veniţi de peste Carpaţi la şcolile secundare din Arad şi o bună
parte din comitetele şcolare susţineau cu toată tăria şi convingerea etatizarea
şcolii.
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Într-un articol, Iosif Moldovan, revizorul şcolar al oraşului şi
judeţului Arad, militează pentru etatizarea şcolii şi pentru organizarea ei pe
baze noi. El arată că „adepţii cei mai frecvenţi ai statificării sunt însăşi
învăţătorii confesionali «care în întrunirile lor s-au pronunţat în mod unanim
pentru trecerea şcolilor la stat».
Întruniţi în adunare generală în 11 iulie 1919 învăţătorii de la şcolile
confesionale cer etatizarea şcolilor, iar în 29 ianuarie 1920, întruniţi din nou
în adunare generală, învăţătorii arădeni hotărăsc să întocmească un memoriu
prin care să ceară grăbirea etatizării şcolilor” 4. Etatizarea şcolilor
confesionale din judeţul Arad, atât în oraş cât şi în şcolile comunale, se va
face relativ repede, datorită voinţei învăţătorilor şi comitetelor şcolare de a
trece în subordinea directă a noului stat. În multe localităţi etatizarea şcolilor
s-a făcut chiar înaintea decretului lege din 4 septembrie 1919.
Imediat după apariţia legii, Revizoratul Şcolar Arad, sub conducerea
lui Iosif Moldovan, va înainta senatului şcolar al diecezei arădene o listă ce
cuprindea deja 61 învăţători care doreau să treacă deja în serviciul şcolii de
stat, renunţând la statutul de învăţător confesional.
„Rezultatul acţiunilor de etatizare întreprinse de sfaturile şcolare şi
învăţători a fost hotărârea Consiliului Dirigent de a numi pe toţi învăţătorii
de la şcolile confesionale suvenţionate de stat ca învăţători de stat pe data de
1 noiembrie 1921. În oraşul Arad etatizarea s-a făcut la 1 iunie 1921, când
au fost trecute pe seama statului cele 14 şcoli comunale la care funcţionau
60 de învăţători.
În luna octombrie 1921, lună premergătoare etatizării, în judeţul
Arad funcţionau 513 învăţători dintre care 389 erau deja învăţători de stat
iar 124 învăţători suvenţionaţi de stat” 5.
O altă problemă gravă cu care se confruntă în acele momente şcoala
românească arădeană era cea a deficitului de cadre didactice, raportat la
numărul de elevi, revenind astfel în medie unui învăţător o clasă de peste 50
de elevi. Iosif Moldovan în calitatea sa de conducător al revizoratului şcolar
va lua măsuri care să determine dezvoltarea învăţământului pedagogic din
Arad, tocmai pentru a acoperi necesarul de cadre didactice din învăţământul
primar.
În perioada cât va coordona şcolile primare ale judeţului prin
inspecţii frecvente şi minuţioase va urmării cu atenţie prezenţa elevilor la
şcoală şi necesarul de învăţători în fiecare unitate de învăţământ.
4

Popeangă, Vasile, Învăţământul din judeţul Arad între anii 1919-1924, în: „Anuarul
Liceului Pedagogic Arad pe anul şcolar 1968/1969”, Arad, 1970, p. 122.
5
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Va urmări cu regularitate dacă în unităţile şcolare mixte sau ale
minorităţilor, în special cea maghiară, este folosită şi cunoscută limba
română, limba oficială a noului stat.
Printre primele măsuri pe care le-a luat, au fost cele legate de
înfiinţarea unor noi şcoli româneşti de stat în locul şcolilor confesionale,
precum şi prin mărirea numărului de învăţători, care numai în oraş au ajuns
de la 4 „puteri didactice” la 40, punând apoi în funcţii de conducere a
unităţilor de învăţământ, învăţători competenţi, de mare prestigiu, mulţi
dintre ei prigoniţi şi încarceraţi în „perioada de tristă amintire”.
Într-un studiu, ce surprinde prin noutatea şi bogăţia informaţională,
frământările, dificultăţile dar şi măsurile bine gândite ale noului Revizorat
Şcolar românesc din Arad, precum şi politica şcolară chibzuită a
conducătorului său – Iosif Moldovan –, studiu semnificativ intitulat
„Constructivismul pedagogic promovat de Revizoratul Şcolar Arad între
anii 1919-1924”, prof.univ.dr. Vasile Popeangă, excelent cunoscător al
istoriei învăţământului din părţile Aradului, prezintă abilităţile şi
competenţele politicii şcolare promovate, în acel critic moment al istoriei,
precum şi responsabilităţile asumate de acesta, prin care va reuşi, în scurt
timp, să reorganizeze, din mers, învăţământul din această parte de ţară a
devenit, aproape imediat, model de referinţă şi pentru alte comitate.
Încă din primele luni ale instalării sale ca şef al învăţământului
arădean, Iosif Moldovan, printre altele, va face un apel frăţesc către
învăţători, pe majoritatea cunoscându-i bine datorită vechii sale funcţii de
fost conducător al Reuniunii Învăţătorilor Români, din şcolile confesionale
greco-orientale din dreapta Mureşului în timpul Austro-Ungariei, apel prin
care le cere colegilor săi să conştientizeze momentul şi, în acelaşi timp, o
implicare totală, cu sufletul lor românesc, în noua situaţie în care se afla
şcoala, pusă de acum în slujba servirii intereselor naţionale.
În noua sa conjunctură şcoala este a poporului, pe care va trebui să-l
lumineze şi să-l formeze, să-l îndrume spre „binele său”, iar învăţătorul prin
„interesul şi însufleţirea lui” va forma noul tip de şcoală pusă în slujba
neamului spre „întărirea şi fericirea lui” căci, spunea – „După vederile mele,
planul acestui tip de şcoală, este ideal. Întreg organismul se învârte în jurul
învăţătorului, care-i va fi sufletul.”
În noua şcoală românescă, ce se clădea acum pe ruinele fostului
Imperiu austro-ungar, învăţătorul era cel chemat acum să lumineze, mai
altfel, mintea poporului, să-l călăuzească asemenea „băieşului”, minerului,
care intră cu felinarul său – abecedarul – „în adâncul sufletului românesc ca
să scoată şi să pună în serviciul neamului comorile ascunse într-ânsul” aşa
îşi îndemna Iosif Moldovan învăţătorii, într-un alt apel lansat de către
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revizoratul şcolar, publicat mai târziu, parţial, în revista Şcoala Primară, din
care cităm câteva pasaje pentru a se vedea tonul convingător şi logica
discursului.
„... Suntem generaţia cea mai fericită a neamului românesc.
Prăbuşirea puternicilor împăraţi cari ne-au încătuşat în cursul secolilor;
frângerea lanţurilor de robie şi proclamarea unirii tuturor românilor;
formarea României Mari şi încoronarea primului ei rege; sunt evenimente
desfăşurate în chinematograful vieţii nostre. Evenimentele mari, pre cari, în
splendoarea lor de azi moşii şi strămoşii noştri nici măcar închipui nu şi leau putut vedea şi cari nouă încă ni se par numai ca nişte visuri trecătoare.
Dar nu, nu sunt visuri. E realitatea fraţilor. Realitate, a cărei
măreţenie mulţi dintre noi, cei ieşiţi din întunerecul robiei seculare nu o
putem cuprinde cu ochii sufleteşti şi nu suntem în stare a ne da seamă de
importanţa ei şi a zilelor ce le trăim....
...Este o urmare firească a evoluţiei Divine, înaintea căreia a trebuit
să îngenunche puternicii lumii şi să se prăbuşească împărăţiile cele mai
înfricoşate de sub a căror ruină a eşit la iveală mai curată decât aurul,
adevărul îngropat de secoli: libertatea popoarelor în baza principiului
naţional.
Astfel a ajuns şi naţiunea română stăpână peste pământul îngroşat în
cursul veacurilor cu oasele moşilor şi strămoşilor şi udat cu sângele
martirilor, sfintei cauze naţionale....
...Prăbuşirea puternicelor împărăţii este un semn vădit, că în viitor nu
forţa fizică, oţălul fără suflet şi mulţimea braţelor, ci mintea va stăpâni
societatea omenească, pentru că numai mintea e în stare să cucerească
sufletele popoarelor.
Dacă voim deci să lăsăm frumoasa şi bogata noastră ţară, România
Mare, ca moştenire vecinică fiilor, nepoţilor şi strănepoţilor noştri, trebuie
să lăsăm măsuri grabnice pentru luminarea minţii viitoarelor generaţii.
Mijlocul principal în scopul acesta este şcoala.
Noi românii până acum n’am avut şcoală, sau n’am avut-o în măsura
reclamată de interesele neamului. Suntem cei dintâiu în şirul popoarelor
analfabete din întreaga Europă, pentru că avem încă azi o mulţime de sate
fără nici un fel de şcoală. Fraţii noştri aruncaţi de soartă prin văile munţilor
trăiesc în întunericul neştiinţei şi duc o viaţă puţin deosebită de cea a
animalelor.
Fraţi români!
Neamul românesc pe lângă braţe muncitoare are lipsă de oameni
luminaţi. Nu putem privi cu nepăsare la starea tristă în care trăiesc mulţi
fraţi de ai noştri, nu din vina lor. Nu-i putem lăsa pradă celor ce folosesc
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mizeria lor mentală în detrimentul ţării. Trebuie să-i trezim la lumină prin
şcoală şi învăţătură, dacă voim să ne folosim şi de puterea lor în zilele de
restrişte.
Să le dăm şcoale şi învăţători luminaţi, pentru că numai aşa le putem
schimba soarta tristă cântată de poetul neamului:
«Munţii noştri aur poartă
Noi cerşim din poartă’n poartă.»
Şcoala este intrarea în baia comorilor, iar învăţătorul cu A.B.C-darul
său este băieşul care intră cu micul felinar în adâncul sufletului românesc, ca
să scoată şi să pună în serviciu neamului comorile ascunse în trânsul” 6.
Iosif Moldovan nu a fost niciodată omul vorbelor ci a faptelor şi de
aceea politica sa şcolară va începe, imediat supă preluarea conducerii
revizoratului, cu multă competenţă, siguranţă şi fără ezitare, constând, aşa
cum s-a mai arătat, în refacerea unor şcoli distruse în timpul războiului,
construirea de şcoli noi, chiar şi în cele mai îndepărtate cătune, formarea şi
mărirea corpului didactic precum şi stimularea acestora printr-o salarizare
mulţumitoare şi generală şi printr-o luptă deschisă împotriva
analfabetismului, al „întunericului minţii”, prin luminarea naţională, prin
cultură.
„Instalat la conducerea Revizoratului Şcolar Arad, Iosif Moldovan a
arătat că ştie ce vrea, că posedă o concepţie pedagogică despre menirea
şcolii româneşti în ţara întreagă şi acţionează în virtutea acestei viziuni.
Adresându-se generaţiei sale de colegi, revizorul şcolar arădean consideră că
«dacă voim deci să lăsăm bogata şi frumoasa noastră ţară, România Mare,
ca moştenire veşnică fiilor, nepoţilor şi strănepoţilor noştri, trebuie să luăm
măsuri grabnice pentru luminarea minţii viitoarelor generaţii». În viziunea
unei asemenea concepţii constructiviste privind rolul şcolii în luminarea
poporului prin învăţătură se aprecia că principala finalitate a activităţii
desfăşurate în orice instituţie pedagogică este formarea profesioniştilor
competenţi. «Avem nevoie de oameni luminaţi» e strigătul lui. Cu această
chemare se adresează colegilor reamintindu-le că poporul trebuie luminat şi
«să-l trezim la lumină prin şcoală şi învăţătură». În acest efort constructiv el
considera că «şcoala este intrarea în baia comorilor, învăţătorul cu
abecedarul său este băieşul care intră cu felinare în adâncul sufletului
românesc ca să scoată şi să pună în serviciul neamului, comorile ascunse
într-ânsul», scrie în acelaşi articol. De aici decurge programul de acţiune al
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Iosif Moldovan, Fragmente din apelul revizoratului şcolar către popor, în: „Şcoala
Primară”, an III, nr. 4, Arad, 1923, p. 1.
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revizoratului, deci politica sa şcolară, constă în construcţia de şcoli,
formarea de învăţători şi şcolarizarea generalizată.
Iosif Moldovan s-a angajat să susţină proiectul construirii de şcoli
elaborat de dr. C. Angelescu, ministrul Învăţământului. Pe plan judeţean,
prefectul judeţului, Ion Georgescu, un prahovean venit la Arad din înalte
posturi administrative pentru a conduce activitatea de dezvoltare a
administraţiei româneşti, a susţinut cu însufleţire acest proiect. În judeţ se
înregistrează numeroase acţiuni de construire şi reconstruire a şcolii. Toţi
slujitorii Revizoratului Şcolar Arad au susţinut cu însufleţire această acţiune
de amploare care a dat măsura devotamentului pentru şcoală şi învăţătură. În
acest proces în care au fost angajate forţele intelectuale naţionale, învăţătorii
care au cizelat conştiinţa naţională a românilor au fost factorii dinamici ai
transformării şcolii. Referindu-se la «reorganizarea şcoalei conform
nevoinţelor timpului», Iosif Moldovan considera că învăţătorul va fi punctul
de pornire fiindcă «el e sufletul şi viaţa şcolii. De la vocaţia, însufleţirea,
devotamentul, interesul, năzuinţele învăţătorului şi de personalitatea lui
depind rezultatele muncii şcolare». În activitatea şcolară factorul principal al
performanţelor obţinute de învăţător e vocaţia lui, chemarea şi iubirea lui
faţă de copil. Ea, vocaţia, înalţă pe învăţător, îi fortifică actele şi creează
între învăţători climatul de devotament şi dăruire, de înflăcărare şi iubire
caldă faţă de copil, întâlnit în multe instituţii educative.
Iosif Moldovan cunoştea prin propria sa activitate în cadrul
«Reuniunii învăţătorilor arădeni» rolul constructiv pe care-l joacă acţiunile
culturale şi strângerea cooperării şcolii cu membrii comunităţii locale în
cadrul căreia funcţionează, dar cunoştea şi sporirea performanţelor elevilor
în şcolile în care grupurile şcolare şi învăţătorii lor participau la intense şi
diversificate acţiuni culturale. S-a angajat plenar pe acest drum condus de
ideea luminării poporului. E o idee cu reminiscenţe romantice întâlnită la
învăţătorii transilvăneni ai secolului al XIX-lea, care erau angajaţi în lupta
de apărare a şcolii confesionale româneşti faţă de politica agresivă
promovată de cercurile guvernamentale budapestane. Acum sensul
activităţii culturale nu se mai punea pe apărare pentru a feri şcoala de
anchete, amenzi şi tot felul de procese. Acum, în România Mare, se pune
accentul pe afirmarea valorilor culturale, difuzare a lor şi a înălţării şcolii şi
satului românesc prin cultură” 7.
7
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O altă măsură importantă a politicii şcolare a lui Iosif Moldovan,
promovată la nivelul Revizoratului Şcolar Arad, a fost legată de înfiinţarea
unui organ de presă, prin care se urmărea să se menţină o legătură cât mai
eficientă între organul de conducere şi unităţile din subordine, unele aflate la
mare distanţă, prin care acestea să fie mereu informate cu toate noutăţile şi
problemele şcolare ce reveneau în sarcina directorilor şi implicit a dascălilor
din acea frământată şi dificilă perioadă de tranziţie în Transilvania.
În acest scop, la iniţiativa lui Iosif Moldovan şi sub directa sa
coordonare, se va înfiinţa la Arad, pe data de 1 ianuarie 1921, Şcoala
Primară, organ de informaţiuni al învăţătorilor din Revizoratul Aradului,
având la conducerea sa dascăli competenţi, de mare prestigiu în rândurile
învăţătorilor, promovaţi ca subrevizori şcolari.
Primul redactor responsabil al gazetei învăţătorilor va fi Eugen
Spinanţiu, care în articolul de fond va prezenta scopul acestuia, în primul
rând cel de o informare eficientă a învăţătorilor şi, în acelaşi timp, de a
cultiva în rândurile dascălilor o atmosferă de colaborare prin diverse articole
sau materiale informative ce îşi vor găsi loc în paginile ei, asupra unor
activităţi prin care se vor cunoaşte, mai bine, toate problemele şi
preocupările legate de viaţa şcolii.
Următorul redactor responsabil va fi Nicolae Cristea urmat de
Simeon Albu, viitorul director al „Şcolii primare superioare din Pârneava”,
din str. Oituz, cel care prin capacitatea sa organizatorică va ridica prestigiul
acesteia, ajunsă a fi considerată una din cele mai bune şcoli complementare
din ţară.
Şcoala Primară, editată sub tiparul Tipografiei Diecezane grecoortodoxe din Arad, va avea o apariţie bilunară, cuprinzând un număr relativ
mic de pagini ce oscilează, în funcţie de importanţa numărului, între 4 şi 6
pagini, va avea mai multe rubrici stabile, pe tot parcursul apariţiei sale
cuprinzând în primul rând o „Parte oficială” în care Revizoratul Şcolar îşi
publica toate dispoziţiile şi ordonanţele, cu număr şi dată, transmise şcolilor,
abonate din oficiu, o rubrică de „Informaţiuni” ce consemna diverse
activităţi din şcoli sau alte informaţii utile lumii şcolilor, o „Cronică
pedagogică” ce prezenta şi recenza cărţi de specialitate, „Secţia judeţeană”
cu informaţii de la Prefectura Judeţului, rubrica „Diverse” şi „Poşta
redacţiei”.
În afara cestor rubrici, în majoritate permanente, în fiecare număr
vor apărea diferite articole şi studii pe teme şcolare sau religioase, mai ales
cu ocazia sărbătorilor creştine. Multe din articolele de fond, de pe prima
pagină, vor fi semnate de Iosif Moldovan, Nicolae Cristea, Eugen Spinanţiu,
sau chiar şi de Onisifor Ghibu, de directori de unităţi şcolare ori de alte
253

personalităţi ale timpului şi vor marca evenimente majore ale perioadei, cum
ar fi: „Îndemnare către poporul românesc din Transilvania, Banat şi părţile
ungare” de Onisifor Ghibu, „Şcoala română” de Dimitrie Boariu-director
şcolar, „O aniversare însemnată” de Dimitrie Olariu-subrevizor şcolar, „De
ziua naşterii Domnului” de N. Cristea, etc.

Primul număr din Şcoala Primară apare la 1 ianuarie 1921, redactor
responsabil fiind subrevizorul şcolar Eugen Spinanţiu

„Primul act cultural pe care-l iniţiază noul revizor şcolar arădean a
fost înfiinţarea unui organ de presă al revizoratului şi al asociaţiei
învăţătorilor. Ideea a învins şi, pe data de 1 ianuarie 1921, învăţătorii
arădeni au avut în mâinile lor un organ de informare: Şcoala Primară, organ
de informaţii al învăţătorilor din Revizoratul Aradului. Redactor responsabil
a fost Eugen Spinanţiu, care în cuvântul adresat fraţilor învăţători credea că
slujitorii şcolii primare «au nevoie de sprijin reciproc şi de o îndrumare
unitară» şi pentru realizarea acestui scop au înfiinţat acest organ de presă
care va contribui la buna informare a învăţătorilor şi va cultiva printre ei
«armonia, pacea şi dreptatea frăţescă». În numărul 2 al revistei găsim un
salut inimos adresat de unul care a dorit-o, îndrăzneţul N. Cristea. El explica
geneza apariţiei publicaţiei afirmând că e «născută din însufleţirea
oamenilor de bine, care din iubirea meseriei ideale şi-au făcut o adevărată
religie, ea se adresează fireşte mai întâi celor ce au chemat-o: dascălilor
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români, care vor găsi într-ânsa frânturi din sufletul lor zbuciumat, pentru a
ridica în sferele luminii culturii naţionale marea mulţumire ce abia se
desmeticeşte din visul urât al robiei şi a-i da toată plenitudinea vieţii sale
istorice; al doilea, celor ce au păstrat idealismul tagmei cu o neclintită
credinţă şi simpatie, intelectualilor români cu năzuinţe serioase de împreună
lucrători şi care înţelegându-ne aspiraţiile au păstrat în vremuri de bejenie
întreagă gama optimismului naţional». Prin programul revistei se deschide
un drum direct către activitatea culturală desfăşurată în mijlocul poporului.
Prima iniţiativă culturală pe care o întâlnim în paginile noii
publicaţii arădene se referă la ridicarea în Arad a Monumentului Unirii.
Autorul articolului N. Cristea cheamă pe colegii săi pe «învăţătorii neamului
românesc» să se ralieze acestei idei şi să se manifeste «în comunitatea de
aspiraţii şi sentimente care toate tăbăresc aceeaşi ţintă: ridicarea
Monumentului Unirii în Arad». Învăţătorii arădeni au primit cu entuziasm
această propunere. Au început o acţiune energică de adunare de fonduri.
Număr de număr în paginile revistei arădene au apărut informaţii despre
mersul acţiunii. Întâlnim liste întregi de donatori din aria şcolară: educatori,
elevi, părinţi, intelectuali ai locului. A fost o idee care s-a prelungit până în
zilele noastre” 8.
Ca fost preşedinte al „Reuniunii Învăţătorilor” din comitatul
Aradului, Iosif Moldovan, la scurt timp după numirea sa la conducerea
Revizoratului Şcolar, se va preocupa şi de noua organizare a asociaţiei
învăţătorilor, conştient de faptul că vechea formă de organizare, cu vechile
ei statute, la realizarea cărora contribuise din plin, nu mai corespundeau
cerinţelor impuse de orientarea de atunci a învăţământului din Transilvania,
din perioada imediată Unirii, şi din perspectivă, a reformelor care vor urma,
necesare integrării acestuia în cadrul învăţământului din noul stat – România
Mare.
La iniţiativa sa, pe data de 6 iunie 1919, au fost convocaţi toţi
învăţătorii comitatului, în sala cea mare a Primăriei Aradului la o şedinţă
organizatorică, ce s-a bucurat şi de participarea episcopului Ion I. Papp, a
referentului şcolar Gh. Ciuhandu, a prof. dr. Teodor Botiş, directorului
Preparandiei, precum şi a altor oficiali din acea perioadă.
Cu acest prilej a fost desfiinţată „Reuniunea Învăţătorilor”, în locul
ei constituindu-se „Asociaţia învăţătorilor din judeţul Arad”, ce-l va avea ca
preşedinte pe învăţătorul din Galşa, Iuliu Grofşoreanu, prieten şi colaborator
apropiat a lui Iosif Moldovan, învăţător ce s-a impus prin activitatea sa
8

Ibidem, p. 319.

255

pedagogică şi publicistică, precum şi prin atitudinea sa fermă ca luptător
pentru cauza naţională, din timpul vechii monarhii.
„După Unire apar noi preocupări şi noi orizonturi de activităţi ale
învăţătorilor. Vechile organizaţii profesionale cu tendinţa lor dominantă de
apărare a şcolii şi slujitorilor ei nu mai corespund timpului. Căutarea unei
noi forme organizatorice şi definirea unor noi finalităţi se impunea repede ca
punct de plecare pentru un activism cultural-pedagogic specific întregii
perioade interbelice. Ideea înfiinţării unei asociaţii generale a învăţătorilor
arădeni după un model transilvănean ce primise deja contururi a devenit
punct de plecare a Adunării generale a «Reuniunii învăţătorilor arădeni» cea avut loc în sala mare a Primăriei Arad, în 6 iulie 1919. La şedinţă a
participat şi episcopul arădean I. I. Papp care a venit însoţit de revizorul
şcolar Iosif Moldovan, referentul şcolar Gh. Ciuhandu şi directorul
Preparandiei, Teodor Botiş. Această prezenţă a oficialităţii era un simbol al
importanţei deciziilor ce vor fi luate de adunarea prezidată de
vicepreşedintele „Reuniunii”, învăţătorul Alexiu Doboş din Şiria. A fost
înfiinţată «Asociaţia învăţătorilor din Judeţul Arad», al cărui preşedinte a
fost ales învăţătorul din Galşa, Iuliu Grofşoreanu, renumit prin activitatea sa
pedagogică şi publicistică, dar şi prin fermitatea cu care apărase drepturile
naţionale ale românilor şi ale şcoalei româneşti în anii grei de la începutul
secolului al XX-lea. La conducerea „Asociaţiei” au venit în ordine
cronologică după Iuliu Grofşoreanu (1919-1922), Nicolae Cristea (19221932), Dimitrie Boariu (1932-1935), Nicolae Cristea (1935-1938), Eugen
Spinanţiu (1938-1939), Lazăr Igrişan (1939-1942) şi Nicolae Cârstea
(1942-1948).
Pentru întărirea spiritului de corp al «Asociaţiunii» se introduce în
practică metoda adunărilor, desfăşurate însă la Arad în sala mare a Palatului
Cultural sau a Primăriei. Adunările devin prilej de manifestare a solidarităţii
profesionale, dar şi a spiritului de cooperare învăţător-preot, şcoală.biserică,
fortificat printr-o relaţie seculară. Spinoasa problemă a etatizării şcolii
primare transilvănene pentru a se realiza unitatea şcolii româneşti, în special
a celei primare, ca instituţie de stat n-a îndepărtat şcoala primară arădeană
de Biserică. Tradiţia Bisericii Maică generoasă care a ocrotit dezvoltarea
şcolii primare arădene şi ardelene în general, a fost vie în simbolismul ei
prin conţinutul învăţământului, prezenţa elevilor în forme organizate în
Biserică. Să ne gândim la prezenţa corurilor şcolare construite de învăţători
în Biserică, rostirea de către copii a unor rugăciuni, etc.
Adunările generale organizate de «Asociaţia învăţătorilor» aveau o
tematică dublă: culturală şi pedagogică, în special metodică. Dacă vom
analiza tematica problemelor abordate de Adunarea generală din 1921, vom
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reţine această polaritate cultural-metodică.
Adunarea a avut loc în Sala mare a Palatului
Cultural Arad şi la ea au participat 388 de
învăţători din judeţul Arad, ceea ce
demonstrează că în judeţ era un corp compact
de vîrsta mijlocie (7-14 ani). În cadrul
«Adunării» au fost prezentate şi dezbătute
următoarele
probleme
de
pedagogie:
«Învăţătorul şi şcoala muncii» (Ioan Laita,
Pecica); «Cultul limbii ca mijloc al unităţii
noastre naţionale» (Augusta Rubenescu,
Arad); «Dare de seamă despre literatura
pedagogică românescă şi străină» (Nicolae
Cristrea). Fiecare conferinţă a fost urmată de
lecţii practice susţinute de învăţători arădeni.
Adunarea a dezbătut problema înfiinţării unei
Constantin Angelescu
instituţii cu funcţionalitate culturală în sat:
(1869 – 1948)
căminul cultural. Dezbaterile au facilitat
Ministrul Instrucţiunii Publice
elaborarea unei decizii privind înfiinţarea
în guvernul României Mari
căminelor culturale şi susţinerea lor de către
forţele didactice împreună cu intelectualii din sat. Se deschidea astfel
posibilitatea integrării activităţii culturale a învăţătorului – cor, spectacole
de teatru şcolar, întreceri sportive, etc., într-un cadru instituţional ce a
dominat scena activităţii culturale în sat în perioada interbelică.
Procedeul metodologic utilizat în 1921 pentru organizarea adunării
generale din acel an, a fost menţinut şi la adunările generale din anii 1922 şi
1923 9.
Realizările obţinute pe linia reorganizării învăţământului din judeţul
Arad, pe baza măsurilor luate de Revizoratul Şcolar, condus de Iosif
Moldovan, sunt apreciate şi de ministrul învăţământului dr.C.Angelescu,
aflat în vizită la Arad, în luna iunie 1922, însoţit de un corp de control din
Minister.
Constantin Angelescu (1869 – 1948), ministrul al Instrucţiunii
Publice, a fost considerat, pe bună dreptate, drept ctitor al învăţământului
românesc interbelic, „omul şcolii”, poreclit „ministrul cărămidă”, datorită
numărului mare de unităţi şcolare ridicate ori refăcute pe parcursul
administraţiei sale, din cadrul resortului de învăţământ, pe timpul mai
9

Ibidem, pp. 319-321.
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multor guverne din România Mare, începând cu cel constituit pe 29
noiembrie 1918 avându-l în frunte pe Ion I. C. Brătianu.
Cu toate că îl aştepta o strălucită carieră medicală, fiind un apreciat
chirurg, cercetător, profesor universitar, Constantin Angelescu se va avânta
încă din 1901 în viaţa politică a ţării, îmbrăţişând printre altele şi o strălucită
carieră diplomatică, fiind numit prin decret regal, în 1917, „trimis
extraordinar şi ministru plenipotenţial al Majestăţii Sale Regele pe lângă
Guvernul Republicii Statelor Unite ale Americii în misiune specială”, unde
va susţine o intensă şi rodnică activitate de propagandă în favoarea
României în timpul şi la sfârşitul primului război mondial.
La sfârşitul războiului, imediat după preluarea prerogativelor de
ministru al Instrucţiunii Publice, se va preocupa în primul rând de
construirea şi refacerea lăcaşurilor de învăţământ, distruse în timpul
luptelor, de pe întreg teritoriul României, precum şi de integrarea
învăţământului din provinciile alipite la Ţara Mumă, de reorganizarea
universităţilor transilvănene, de înfiinţarea de noi unităţi şcolare şi de
„revitalizarea activităţilor culturale în şcoli, printre cetăţeni”, căutând prin
toate acţiunile şi demersurile sale de ordin spiritual „trezirea conştiinţei
cetăţeneşti” fără de care nu se putea trece la consolidarea noului stat
românesc.
„La preluarea funcţiei de ministru al Instrucţiunii Publice, dr. C.
Angelescu s-a confruntat cu numeroase probleme. Multe localuri de şcoală
din Vechiul Regat erau distruse sau avariate, materialul didactic fusese
deteriorat sau devastat de ocupanţii vremelnici...
...De asemenea, situaţia financiară era foarte dificilă. La 7/20
decembrie 1918, prin Ordinul Nr.43886, C. Angelescu face cunoscut
revizorilor şcolari din judeţe că «orele în plus nu pot fi plătite acum nefiind
fonduri. Domnii profesori sunt rugaţi a continua să facă orele în plus în mod
gratuit până la noi dispoziţiuni».
O problemă dificilă cu care s-a confruntat noul ministru al
Instrucţiunii a fost aceea a integrării învăţământului din provinciile alipite
cu cele din Vechiul Regat. Astfel, la 25 ianuarie 1919, Vasile Goldiş, şeful
resortului de culte şi instrucţiune publică din Consiliul Dirigent a expediat o
circulară tuturor autorităţilor bisericeşti în care le aducea la cunoştinţă că
organismul guvernamental din care făcea parte controla sistemul şcolar şi
bisericesc existent în Transilvania şi Banat, iar orice contract cu guvernul
republican maghiar din Budapesta încetează. Totuşi, pentru a evita
disfuncţionalităţile, Consiliul Dirigent a stabilit în această zi ca vechea
organizare şcolară să fie menţinută, rămânând să se introducă o nouă
fundamentare a învăţământului public numai odată cu începerea anului
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şcolar. Se suprima însă numele de «inspector general regesc» înlocuindu-se
cu acela de «revizor şcolar» utilizat în Vechiul Regat de multă vreme” 10.
Constant politicii sale şcolare de reclădire şi reorganizare a
învăţământului românesc de pe întreg teritoriul noului stat, România Mare,
ministrul C. Angelescu va urmări îndeaproape situaţiile existente în fiecare
judeţ şi măsurile concrete şi specifice luate de revizoratele şi inspectoratele
şcolare, mai ales în teritoriile nou alipite după Unire.
Ardelean după familia mamei sale, dr. C. Angelescu, conştient de
situaţia grea a învăţământului din Transilvania, supus unui total proces de
reorganizare şi integrare la învăţământul din România, va efectua
numeroase deplasări în această parte de ţară, văzând situaţia concret
existentă şi luând măsurile ce se impun, de la caz la caz. În acest context
trebuie privită şi vizita sa la Arad.
Întâmpinat la gară de episcopul Ioan I. Papp, de prefectul Aradului şi
de Iosif Moldovan, acesta va inspecta mai multe şcoli din oraş şi unele
instituţii culturale, dorind să cunoască situaţia din unităţile de învăţământ
arădene, fiind surprins plăcut de faptul că în urma examinării personale a
unor elevi, a constatat progresul făcut în învăţarea limbii române în şcolile
cu elevi de etnie maghiară. Ministrul C. Angelescu se va întâlni la Palatul
Cultural cu oficialităţile locale şi învăţătorii din oraş şi împrejurimi veniţi
să-l întâmpine şi să-l asculte.
După câteva vizite oficiale şi inspecţii ministrul îşi va continua calea
spre alt judeţ, nu înainte de a felicita şi mulţumi revizoratului şcolar, lui
Iosif Moldovan, pentru toate realizările constatate la nivelul învăţământului
arădean.
„Ministrul Instrucţiunii în Arad. Vineri la 26 Maiu Aradul a avut rara
fericire să primească vizita Ministerului Angelescu, care însoţit de domnii
Ghiţescu directorul învăţământului primar, Popa Lisanu directorul
învăţământului din ţările alipite şi Lupu Dimitrescu inspector al învăţământului
au venit să se convingă personal despre stările învăţământului dela noi. La gară
au fost întâmpinaţi de dl. episcop Ioan Papp, prefectul judeţului Mărcuş,
revizorul şcolar Iosif Moldovan şi directorul liceului de băieţi Ascaniu Crişan.
După sosire sub conducerea revizorului şcolar domnul ministru au început
numaidecât inspecţiunea şcoalelor şi vizitearea instituţiunilor culturale. La
liceul romano-catholic a examinat personal elevii clasă cu clasă. Încă în aceiaşi
zi a mai vizitat şcoala normală de învăţătoare, casa învăţătorilor, muzeul şcolar
10

Constantin I. Stan, Viorel Frîncu – Dr. Constantin Angelescu, omul politic, diplomatul şi
ctitorul de şcoli româneşti (1869-1948), Editura Teocora, Buzău, 2009, p. 78.
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şi revizoratul. În ziua următoare la ora 8 au fost deja în şcoala primară din
strada Elena continuând inspecţia în şcoalele primare din strada Virginia
Hotaran, piaţa Ştefan cel Mare şi strada Iosif Vulcan. Stările aflate l-au
mulţumit pe deplin. Au fost plăcut surprins de rezultatul ajuns în limba română
şi lucrul de mână în unele din şcoalele maghiare. După ce au mai vizitat şcoala
medie română, şcoala normală confesională, liceul de fete şi de băieţi şi şcoala
de arte şi meserii, au descins la palatul cultural unde au fost întâmpinaţi de
învăţătorii din Arad şi împrejurime în frunte cu directorul şcolar Dimitrie
Popoviciu mulţămind dlui Ministru pentru cinstea de care a împărtăşit şcoalele
din Arad prin înalta sa vizită. După audienţa dată episcopului romano-catolic
Gladfelder din Timişoara, domnul ministru cu întreaga sa suită a luat parte la
masa dată de revizoratul şcolar la care au participat, episcopul general, primarul
oraşului (prefecţii au absentat din oraş) şi directorii tuturor şcoalelor. Şcoalele
primare au fost reprezentate prin directorii Dimitrie Popoviciu şi Augusta
Colarov. După masă şi scurta vizită la domnul episcop sa continuat inspecţia la
şcoala profesională a doamnelor române; apoi cu scopul de află loc potrivit
pentru o nouă şcoală normală ce doreşte a înfiinţa la Arad, a escurs la locul de
aviaţie ca să vadă încât ar corespunde edificiile de acolo scopului indicat. La
ora 5,50 domnul ministru şi-a continuat calea spre Alba Iulia. Înainte de plecare
a dat expresiunea repeţit mulţumitei sale pentru cele experiate în Arad,
încredinţând pe revizoratul şcolar cu continuarea demersurilor privitoare la
înfiinţarea unei şcoale normale de învăţători şi a unui atelier pentru recvizite
şcolare”11.
Datorită calităţilor sale de excepţional organizator şi conducător în
domeniul învăţământului, va fi promovat mai apoi ca inspector şcolar
regional de control pentru regiunile bănăţene Timiş-Torontal şi CaraşSeverin, iar mai apoi, după o scurtă revenire la conducerea Revizoratului din
Arad, în Oradea Mare.

Revista „Şcoala Primară” îi dedică un număr special lui Iosif Moldovan
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Şcoala Primară, an II, nr. 12 din 15 iunie 1922, p. 3.
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„De aici în colo, devenind organizatotul învăţământului românesc,
ca prim revizor şcolar român al oraşului şi judeţului Arad, mai apoi ca
inspector şcolar al regiunilor Oradea-Mare şi Timişoara, iar colegii noştri
reclamaţi fiind la conducerea şcoalelor reluate de la stăpânirea de tristă
amintire, transformate în instituţii de cultură românească, cu peste 40 puteri
didactice în locul celor 4 avute până atunci, şcoalele confesionale susţinute
de biserica noastră strămoşească şi-au sistat activitatea, iar elevii a căror
bază de instrucţie şi educaţie s’au pus în trânsele, au trecut la nou
înfiinţatele şcoale primare de stat ale regimului românesc” 12.
Şcoala Primară ce îl avea ca redactor „răspunzător”, în acea
perioadă, pe subrevizorul şcolar Simeon Albu, viitor director al Şcolii
primare de stat curs superior din Pârneava, Str. Oituz 108-114, îi va dedica
lui Iosif Moldovan un număr special în semn de respect şi preţuire pentru ai
aniversa cei 40 de ani puşi în slujba învăţământului românesc din Arad şi
ţinutul acestuia 13.
Pe frontispiciul revistei învăţătorilor, imediat sub titlu, se poate citi:
„Dedicăm acest număr al revistei noastre d-lui revizor şcolar Iosif
Moldovan din Arad, în semn de dragoste şi admiraţiune cu prilejul celei de a
40 a aniversare a activităţii sale laborioase pe terenul şcolar.
Redacţiunea” 14.
Subrevizorul şcolar, Dimitrie Olariu, în articolul său, dedicat
sărbătoritului, semnificativ intitulat „O aniversare însemnată”, subliniază
condiţiile în care în urmă cu mai puţin de patru ani s-a trecut la organizarea
administraţiei teritoriilor „dezrobite,” prin încredinţarea de către Consiliul
Dirigent de la Sibiu, a unor funcţii de conducere doar persoanelor de mare
încredere, câştigată în timp, având „garanţă” morală de necontestat şi
prestigiu în domeniul activităţii profesionale.
La nivelul judeţului s-a considerat, de conducerea administrativă, că
învăţătorul director Iosif Moldovan, este persoana cea mai competentă, care
în acele momente să fie în măsură să organizeze şi să conducă destinele
învăţământului din această parte a ţării, foarte importantă din punct de
vedere al graniţei sale cu Ungaria. Consiliul Dirigent va semna la 19 mai
1919 actul de numire în funcţie de revizor al lui Iosif Moldovan, acesta va fi
astfel primul român ajuns să conducă toate şcolile din oraş şi judeţ, inclusiv
pe cele ale naţionalităţilor.

12

I. Moldovan, Şcoalele românilor din Arad, p. 34.
Şcoala Primară, an II, nr.18 din 15 septemvrie 1922.
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Ibidem, p. 1.
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„Consiliul Dirigent de la Sibiu începu numaidecât organizarea
administraţiei teritoriilor dezrobite, încredinţând cu conducerea şi
organizarea în amănunte, persoane de absolută încredere şi cu destulă
garanţă atât morală cât şi în materie de specialitate!
Pentru conducerea afacerilor şcolare ale oraşului şi judeţului Arad se
caută într’adins o persoană care fiind la culmea misiunii, să întrunească
toate condiţiunile, dat fiind, că formând aceste teritorii de frontieră, reclamă
multă vigilenţă în acţiune, de o parte, iar de alta, pentru că aceasta o
pretindea nivelul cultural al regiunii. În consecinţă, Consiliul Dirigent prin
actul său din data 19 Maiu 1919, nr. 21933/1919, a ridicat pe învăţătoruldirector şcolar Iosif Moldovan la rangul şi demnitatea de revizor şcolar al
oraşului şi judeţului Arad, ca şi pe acela, care era mai mult chemat în părţile
acestea a urca această însemnată treaptă erarhică şcolară.
Această numire norocoasă a fost nu numai un gest potrivit de
recunoştinţă a unei munci intensive pe terenul şcolar, dar a asigurat totodată
şi prosperitatea şcoalelor primare prin aceste locuri expuse, a căror soartă
ajunsese în mâini sigure” 15.

Dispoziţia emisă de Iosif Moldovan, în limba maghiară în calitatea sa de
conducător al Revizoratului Şcolar Arad
(Arhiva Şcolii Generale „Iosif Moldovan” Arad)
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Dimitrie Olariu, O aniversare însemnată, în: „Şcoala Primară,” an II, nr. 18 din 15
septembrie 1922, p. 1.
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Sunt prezentate greutăţile întâmpinate de noul revizor în organizarea
la început a revizoratului şcolar al Aradului. Primul pas făcut de noul
revizor şcolar a fost acela de a-şi alege colaboratorii cu care „să conducă
destinele şcoalelor ce i s-au încredinţat”, lucru ce nu a fost prea greu, pentru
că îşi cunoştea prea bine colegii, al căror preşedinte în cadrul „Reuniunii
Învăţătorilor”, le-a fost ani în şir.
Obstacolul cel mai greu l-a avut însă în preluarea de la vechile
autorităţi a edificiilor şcolare şi a inventarului acestora, a clădirii
revizoratului, deoarece cu tot ordinul semnat de numire în funcţie de
revizor, Iosif Moldovan nu era recunoscut în această calitate de fostul
revizor maghiar şi de colaboratorii acestuia, rezervându-i în clădirea
revizoratului doar o mică încăpere, insuficientă pentru desfăşurarea
activităţii. Intrarea însă a trupelor române în Arad a făcut ca antecesorul său
maghiar să-i predea oficial întreaga clădire, arhiva şi inventarul acesteia.
„Organizarea şi activitatea Revizoratului şcolar mergea anevoios,
căci reprezentanţii fostului regim erau încă aci şi persistau cu încăpăţânare
în deţinerea conducerii, rezervând numai o mică încăpere pentru revizoratul
şcolar român şi pentru personalul angajat de acesta. Îndată ce şi oraşul Arad
a fost însă ocupat de trupele române, revizorul şcolar dl. Iosif Moldovan a
preluat oficiul cu arhiva şi întreg aranjamentul, pe lângă toate protestele
antecesorului său maghiar.
Fără a lăsa adversarilor timp de desmeticire şi eventuală organizare
pentru rezistenţă mai intensivă, s’a început preluarea edificiilor grădiniţelor
de copii, ale şcoalelor primare din oraş şi judeţ, precum şi ale şcoalelor
civile din Arad şi Sântana, pe lângă inventar şi procesele verbale în dresate
în regulă. Dar nici această operaţiune nu a mers neted, căci piedicile
măiestrite şi protestele celor ce nu se puteau împăca cu situaţia, erau la
ordinea zilei” 16.
O altă măsură luată la nivelul revizoratului Aradului, de către Iosif
Moldovan, pornită din dispoziţia forurilor superioare, a fost cea prin care
întreg corpul didactic din şcolile de stat să depună jurământ „de fidelitate”
faţă de statul român. Această hotărâre a fost respinsă de o parte din
învăţătorii de etnie maghiară, care au refuzat jurământul neavând încredere
în trăinicia noilor şi justelor stări politice. Măsurile au fost pe măsura acelor
vremuri, iar clădirile şcolilor au fost naţionalizate de statul român, trecând
apoi la aplicarea principiului „educări naţionale”, prin introducerea
obligatorie a învăţării limbii române în toate unităţile şcolare indiferent de
etnie.
16

Ibidem, p. 1.
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„Concomitent cu toate acestea-în urma ordinului primit de la
superioritatea şcolară-a provocat pe toţi învăţătorii de stat să facă jurământ
de fidelitate către Statul român... ...Învăţătorii cari nu au fost aplicaţi a se
supune noilor stări, au fost priviţi ca renunţaţi la posturile avute şi astfel s’a
putut face apoi fără pedici naţionalizarea tuturor şcoalelor primare de stat
din judeţ în conformitate cu populaţia din diferite comune, pe baza
principiului educării naţionale a fiecărei unităţi etnice. Între astfel de
împrejurări i-a succes să remanieze şi şcoalele din toate centrele de plase,
cari altmintrelea puteau fi reclamate de vre-o minoritate” 17.
Cunoscând bine situaţia şcolilor româneşti din oraş, îndeplinind
mulţi ani funcţia de director eparhial al şcolilor primare ortodoxe române
din Arad, a faptului că numărul elevilor era foarte numeros, iar cei 4
învăţători care predau la şcoală românească confesională, erau insuficienţi,
Iosif Moldovan decide înfiinţarea de noi şcoli româneşti, mărirea numărului
de învăţători şi chiar înfiinţarea unor grădiniţe.
Tot din dispoziţia sa se va înfiinţa, la Arad, cea dintâi şcoală primară
cu limbă de predare germană, pentru etnia germană, care era pe cale să fie
maghiarizată în timpul monarhiei, şi s-a trecut la reorganizarea programului
din cadrul grădiniţelor şi a şcolilor de arte şi meserii, precum şi a celor
comerciale, ce cuprindeau un număr însemnat de elevi, de peste 2500.
Elementul românesc a fost impus în toate aceste unităţi de învăţământ, ce au
fost aşezate astfel pe o altă structură, compatibilă cu cerinţele noului stat de
drept şi în concordanţă cu cele din Regat.
Iosif Moldovan a dispus deasemenea şi s-a preocupat de reabilitarea
unor edificii şcolare care au avut de suferit în urma războiului, a luptelor
desfăşurate până la preluarea puterii de către autorităţile române, reuşind să
obţină de la guvern în acest scop, importante sume de bani.
„În oraşul Arad avuseserăm până atunci o şcoală primară
confesională ortodoxă română numărând 4 puteri didactice. În urma noilor
orientări însă şi graţie directivei preconizată de Iosif Moldovan, azi (în
1922, n.n.) învăţământul primar românesc este deservit în 7 şcoale cu 32
puteri didactice iar cel froebelian (preşcolar, n.n.) în 6 grădini de copii, cu 8
conducătoare.
Înfiinţarea celei dintâi şcoală primară din Arad cu limba de
propunere germană, este legată de numele lui Iosif Moldovan. Deschiderea
acesteia era impusă de împrejurarea că resturile elementului german erau
ameninţate de maghiarizare chiar şi sub dominaţia românească.
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Grădinile de copii cari erau cele mai tipice expozituri ale tendinţelor
de maghiarizare, au fost reformate şi îndeplinite cu noi elemente, demne de
toată încrederea.
Sub înţeleapta conducere a sa s’au romanizat şcoalele de ucenici
industriali şi comerciali din judeţ, între cari şi cele din oraşul Arad cu un
contingent de 2500 elevi. Deoarece marea parte dintre edificiile şcolare se
ruinaseră sub durata războiului şi a revoluţiei, a depus multă forţă în
interesul restaurării acestora, ezoperând (obţinând, n.n.) de la guvern în
scopul acesta însemnate sume de bani” 18.
Subrevizorul
şcolar
Dimitrie Olariu, în articolul său
omagial, subliniază o iniţiativă
foarte importantă luată de Iosif
Moldovan, în calitatea sa de
conducător al învăţământului
judeţului, cea de a lua măsuri ca în
fiecare localitate, cât de mică din
judeţ, să se înfiinţeze şcoli, pentru
a
elimina
analfabetismul,
moştenire dureroasă a trecutului
imperial, mai ales la nivelul
locuitorilor din satele româneşti de
la munte, unde nu existau unităţi
şcolare, iar copiii din aceste zone
erau condamnaţi, din generaţie în
generaţie, să rămână fără ştiinţă de
carte.
„La preluarea imperiului
aveam o mulţime de comune
româneşti în părţile muntoase ale
judeţului cari nu aveau şi nu au
avut niciodată şcoale. Vitregitatea
regimului dispărut pentru vecie a
condamnat la cel mai pronunţat
alfabetism, [...], drept acea dl.
Ziarul «Românul» din 6 iunie 1919,
Iosif Moldovan şi-a pus la
prezintă membrii primei administraţii
româneşti
cumpănă toată iscusinţa ca să nu
18
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lase în întuneric pe aceşti fraţi ai noştri, iar azi, graţie tactului şi stăruinţei
sale, în fiecare sătuleţ românesc arde câte o luminiţă” 19.
Comunităţile din satele lipsite de şcoli au primit cu mult entuziasm
construirea lăcaşelor de cultură şi au contribuit prin diverse ajutoare la
edificarea acestora, fie prin oferirea unor terenuri în mod gratuit, fie prin
materiale de construcţie, cu forţă de muncă sau cărăuşie. „Cât a fost de mare
dorul de carte a acestor oameni sărmani, se învederează de acolo, că la
îndemnul d-lui revizor şcolar şi la stăruinţele altor oameni de bine, în fiecare
localitate s’au oferit gratuit intravilane, parte de către particulari, parte de
către comunitate, iar pentru clădirea noilor edificii şcolare ni s’au pus la
dispoziţie gratuit: material necesar disponibil, cărăuşie, ba chiar şi lucrul de
mână” 20.
Sunt surprinse apoi în coloanele revistei, de către autorul articolului,
câteva momente semnificative din viaţa publică a lui Iosif Moldovan, în
care este subliniată încă o dată importanţa personalităţii sale în perioada
când în calitatea sa de învăţător al neamului şi mai apoi prin funcţiile sale de
organizator al şcolii româneşti, din
timpul Imperiului austro-ungar, şi
reorganizator al învăţământului arădean
după Marea Unire, ce şi-a pus întreaga
pregătire şi energie în slujba unui ideal,
cel al „deşteptării şi luminării poporului
român, sub care durată i-a succes să
formeze epocă prin activitatea sa în
viaţa şcoalei şi a învăţătorului român de
dincoaci de Carpaţi” 21.
Subrevizorul şcolar Dimitrie
Olariu, îi prezintă sărbătoritului
principalele etape ale activităţiilor
desfăşurate în cadrul învăţământului
confesional românesc arădean, de la
numirea sa ca învăţător, la 1 decembrie
1887, la Şcoala din „suburbiul
Pârneava” până după Unire, 1919, când
Consiliul Dirigent de la Sibiu îi va
încredinţa
conducerea
întregului
19
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învăţământ din oraşul şi judeţul Arad, în acele vremuri, nu deloc uşoare,
cunoscându-i capacitatea sa organizatorică şi prestigiul binemeritat de care
se bucura în rândul corpului didactic.
În anii 1921 şi 1922, Iosif Moldovan a urmat cursurile pentru
revizori şcolari organizate de Universitatea din Cluj, iar din martie 1925,
este numit, aşa cum s-a mai menţionat, inspector de îndrumare şi control al
şcolilor primare din raza judeţelor bănăţene Timiş-Torontal şi CaraşSeverin. După mai bine de un an, la 27 aprilie 1926, Ministerul
Instrucţiunilor Publice îl numeşte în aceeaşi funcţie la şcolile din judeţele
Arad şi Bihor, sarcini pe care le duce la îndeplinire cu rezultate remarcabile
până în toamna anului 1927, când se pensionează, deşi mai găsea întrânsul
destulă energie pentru muncă.
În luna iunie a anului 1923, pentru importantele sale merite pe linia
reorganizării învăţământului românesc din Transilvania, precum şi pentru
întreaga sa activitate de peste 40 de ani pusă în slujba şcolii, ministrul
învăţământului, din acea vreme, Dr. Constantin Angelescu îi conferă două
mari decoraţii: Ordinul „Coroana României” în grad de Cavaler cl. I şi
Ordinul „Răsplata muncii” cl. I, date personal de ministrul Angelescu cu
prilejul unei întâlniri în judeţul Olt.
„Ministrul Instrucţiunii Dr. Const. Angelescu a vizitat în zilele de 23
şi 24 iunie a.c. (1923, n.n,) cele 137 noi construcţii şcolare din judeţul Olt
(şcoli construite sau refăcute în urma distrugerilor din primul război
mondial, n.n.), însoţit fiind de dl. Ghiţescu directorul general al
învăţământului primar şi Iosif Moldovan, inspectorul regional al
învăţământului primar din Oradea-Mare.
Din prilegiul acesta Dl. Ministru a distins pe revizorul Iosif
Moldovan cu ordinul «Răsplata muncii» cl. I şi ordinul «Coroana
României» în gradul de Cavaler cl. I.
Este binevenită această atenţiune dată învăţătorilor din judeţul Arad
reprezentaţi cu atâta competenţă de distinsul lor fost revizor şcolar” 22.
Într-un alt articol, din numărul omagial, intitulat „Iosif Moldovan comisar de examene,” Dimitrie Boariu, director şcolar, subliniază o altă
latură a activităţii didactice, a celui omagiat, cea de îndrumător al
învăţământului românesc din perioada imperială. Pornind de la faptul că
Iosif Moldovan şi-a câştigat un binemeritat prestigiu prin faptele sale, prin
dragostea şi dăruirea ce a pus-o în slujba şcolii româneşti, autorul articolului
arată şi tendinţele inovatoare ale învăţătorului, directorului şi „comisarului
22

Recunoştinţă mai înaltă, în: „Şcoala Primară,” an III, nr.13 din 1 iulie 1923, p. 1.

267

de examene protopopesc,” pe care le-a impus colegilor prin sfatul său
părintesc şi prin muncă didactică, asemenea predecesorului său, profesorul
Teodor Ceontea, pe care îl va urma la conducerea învăţătorimii române din
dieceza Aradului. Munca didactică este latura de bază a personalităţii sale, o
„muncă asiduă de 40 ani” iar răsplata muncii l-a ridicat pe Iosif Moldovan
„la cea mai înaltă treaptă peste toate şcoalele primare din oraşul şi judeţul
Arad”.
„Revizorul şcolar al oraşului şi judeţului Arad, Iosif Moldovan s’a
ajuns la această treaptă nici prin linguşiri şi nici prin protecţii, ci prin
diliginţa de fier, ce a pus-o pe altarul muncii în cariera învăţătorească. Cei
ce-l cunoaştem de aproape pe acest om ideal, azi după o muncă asiduă de 40
ani, cuvine-se să-i cetim trecutul şi să ne lăsăm inspiraţi din apa vie, ce a
dat-o să o bea tuturora, cărora au avut la inimă şi suflet realizarea idealului
neamului românesc.
Din tinereţele lui Iosif Moldovan, ca un apostol a lucrat în
direcţiunea, ca prin şcoală să dea lumină tuturor fiilor neamului nostru,
ştiind, că prin lumină să poată ţinea trează conştiinţa eului de sine şi a eului
naţional.
Fiecărui învăţător, când i se dă ocaziţiunea să stea cu el de vorbă, îi
intona: „Îndemnăţi pe colegii învăţători să ţină mult la ambiţiunea chemării
lor, conjuraţi-i să caute, ca nici un prunc de român să nu rămână fără ştiinţă
de carte, fiţi sfătuitorii poporului; iubiţi-i pe credincioşii maicii noastre
biserici şi mână’n mână cu preoţii ridicaţi neamul nostru la nivelul
popoarelor culte, căci astfel munca noastră va fi răsplătită”.
În activitatea lui şcolară, întocmai ca şi soţul său de aproape – de pie
memorie, fostului profesor de preparandie Teodor Ciontea – îşi formase o
adevărată şcoală, carea pe acelea vremuri se putea numi şcoala muncii, a
cărui sistem azi e actual în discuţie.
Superioritatea bisericească, cunoscând puterea lui de muncă – încă
înainte de aceasta cu vreo 30 ani l’a numit comisar de examene protopopesc,
pe lângă protopopul Aradului. Ajuns la această onoare, nu s’a mulţumit
numai cu titlul, ci prin sfaturi şi poveţe cu adevărat pedagogice a depus o
activitate, întrucât a căutat, ca toate şcoalele controlate de el să fie ca a lui:
şcoală de model” 23.
Ajuns în aceast funcţie, de mare responsabilitate pentru învăţământul
din şcolile confesionale româneşti, Iosif Moldovan constată, în urma
23
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rezultatelor obţinute de şcolari la examene, că nu în toate şcolile din
diaceză, nivelul de instrucţie a acestora este mulţumitor. Una din
principalele cauze este şi aceea că au fost numiţi în funcţie de comisari de
examene persoane ce nu au pregătire didactică şi metodică necesară,
suficientă, chiar dacă sunt persoane cu studii superioare provenind din
rândurile preoţilor sau a avocaţilor.
În calitatea s-a de membru al senatului şcolar al eparhiei, Iosif
Moldovan va reuşi să-şi impună punctul de vedere în aşa fel încât se va
aproba numirea comisarilor numai din rândurile celor mai „probaţi
învăţători” recunoscuţi pentru buna lor pregătire metodică, cu experienţă în
învăţământ şi respectaţi profesional.
Nu se va mulţumi numai cu acest succes ci va căuta să pregătească
actul de control aşa cum îi plăcea lui, să ducă ceva până la capăt şi să-l facă
de excelentă calitate. În acest scop se va ocupa de instruirea practică a
comisarilor de examene prin expunere de ordin teoretic şi metodic a ceea ce
au de făcut în timpul actului de control, prin sfaturi şi discuţii prin care le
cerea acestora să scoată în evidenţă, cu pertinenţă, tot ce vor întâlni bun sau
rău şi să caute apoi soluţii să remedieze lipsurile constatate în pregătirea
elevilor sau chiar a învăţătorilor.
În urma acestor măsuri, majoritatea şcolilor din protopopiatele de
care răspundea, vor obţine în urma examenelor, rezultate bune, iar relaţiile
dintre organele de control şi comunitatea locală, vor fi cele de armonie şi
conlucrare benefică învăţământului.
„Comisarul de examene, Iosif Moldovan, nu s’a mulţumit cu
rezultatul didactic al învăţământului ajuns la această etapă în unul ori două
protopopiate, ci s’a nizuit (n.n străduit), ca în întreagă dieceza a Aradului,
învăţământul să fie uniform. Pătrunsese în secretul organizării controlului în
învăţământ şi constată, că rezultatele nu sunt uniforme. Această scădere o
atribuia împrejurării că, comisarii de examene, pe lângă cei mai mulţi
protopopi, erau numiţi dintre persoanele laice în ale învăţământului: preoţi şi
advocaţi, cari pe lângă toate studiile superioare, totuşi în metode şi în
secretul penetrării în învăţământ, erau străini.
Ca membru în senatul şcolar şi deputat al sinodului eparhial, Iosif
Moldovan s’a nizuit să convingă că numai prin comisari consistoriali numiţi
dintre învăţători se va putea pune învăţământul pe baze solide, ajungând
prin aceasta la uniformitate.
Vederile lui au fost acceptate şi s’a ajuns la rezultatul că în toate
protopopiatele din dieceza Aradului, au fost numiţi comisari de examene din
cei mai probaţi învăţători.
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Cu aceştia apoi, Iosif Moldovan ţinea conferinţe, explicându-le
forma de control, accentuând, că nu e de ajuns numai prin notă clasificaţia
rezultatelor, ci la finea examenelor, a ţinea conferinţe didactice, în cari să se
scoată în relief scăderile şi să se caute mijloacele pentru sanarea lor.
La îndemnul lui, aproape în toate şcoalele s’a introdus metodul
fonomimic, ca cel mai practic metod la ajungerea scopului în scris şi cetit.
În mulţi ani d’arândul Iosif Moldovan a avut rolul de comisar
consistorial de examene în protopopiatele Hălmagiu, Radna şi Arad, în cari
protopopiate i-a succes a creia armonia bună între factorii conducători şi
între fruntaşii comunelor...
...Aşa a muncit Iosif Moldovan ca şi comisar protopopesc sau
consistorial de examene şi aşa munceşte şi azi ca cel mai mare comisar - ca
revizor şcolar” 24.
Chiar după retragerea sa oficială din învăţământ, în toamna anului
1927, Iosif Moldovan va continua să fie prezent încă în viaţa învăţământului
românesc din Arad aflat, cum era firesc, într-o fază de reorganizare,
urmărind îndeaproape şi cu atenţie măsurile aplicate de revizoratul şcolar
judeţean şi păstrând strânse relaţii cu revizorii şcolari, mulţi dintre aceştia
fiindu-i odată subalterni şi prieteni, cum era cazul revizorilor Nicolae
Cristea sau Eugen Spinanţiu, ce deţineau acum importante funcţii în viaţa
învăţământului românesc din această parte de ţară.
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Aşezăminte culturale rurale din interbelicul arădean
Lucian Ienăşescu
După 1 Decembrie 1918, viaţa culturală românească a primit noi
dimensiuni şi un real dinamism, conectându-se la ritmul inovator al ţării
întregite. „Desăvârşirea unirii politice prin armele indestructibile ale
culturii” şi realizarea “unificării sufleteşti” au devenint obiective prioritare 1.
O vastă “ofensivă culturală” a fost pornită acum, susţinută de stat şi
aducând alături formele locale de cultură instituţionalizată. Acţiunea de
“lăţire” a culturii viza toate categoriile sociale, mediul rural îndeosebi, a
cărui pondere în ansamblul populaţiei era de aproape 80 %. Răspândirea şi
cunoaşterea valorilor culturale româneşti, menţinerea contactului cu cartea,
educaţia socială a adulţilor, informarea acestora prin gazete, conferinţe,
cursurile agricole şi şcolile ţărăneşti, activitatea corală, teatrul popular au
fost tot atâtea acţiuni de culturalizare care, în timp, trebuiau să transmită
efect binefăcător asupra mentalităţii şi a condiţiilor socio-economice ale
populaţiei rurale, contribuind la modernizarea societăţii. Toţi locuitorii,
indiferent de statut social, nivel de pregătire, natura ocupaţiei trebuiau să
beneficieze de pe urma difuzării largi a actului de cultură.
În amplul proces de redefinire naţională şi de construire a naţiunii
cultura şi educaţia au avut un rol foarte important. În acelaşi timp, probleme
extrem de dificile, precum integrarea minorităţilor, în general mai bine
pregătite decât românii, urbanizate, concomitent cu acordarea de drepturi
egale acestora, potrivit normelor democratice occidentale, dar şi înlăturarea,
la nivelul comunităţii româneşti, a diferenţelor regionale provocate de
tradiţii şi culturi deosebite se cereau rezolvate de către autorităţi 2.
În aceste condiţii, cu deosebire în primul deceniu interbelic, s-au
desfăşurat ample eforturi de integrare socială, culturală şi de consolidare
naţională pe bază de intervenţionism statal, cu sprijinul bisericii şi şcolii. Nu
mai puţin în mediul rural arădean, mişcării culturale susţinute de stat, i s-au
alăturat aşezămintele şi societăţile culturale, fie ele întemeiate la sfârşit de
secol XIX şi începutul secolului XX (unele reluându-şi activitatea) sau în
anii 20 şi 30. Tradiţia a avut un rol important în cazul celor mai multe dintre
acestea, transmiţând modele de organizare instituţională şi mijloace de
1
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2 Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare 1918-1930, Edititura
Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 16.
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acţiune sau servind drept reper, element de comparaţie în frecventele
evaluări ale mişcării culturale arădene, adesea dominate de termeni critici.
Mai importante erau însă reorganizarea, redefinirea obiectivelor, adaptarea
la noul cadru politico-administrativ şi legislativ al României Mari.
Cu toate dificultăţile întâmpinate, cele de natură financiară fiind
preponderente, în pofida propriilor slăbiciuni şi deficienţe în organizare,
societăţile şi aşezămintele culturale şi-au arătat utilitatea, dovedindu-se, cele
mai multe dintre ele, factori activi în generalizarea elementului
culturalizator. Având posibilităţi mai mari de difuzare a actului cultural, în
comparaţie cu asociaţionismul cultural din trecut, cercurile şi
despărţămintele Astra, casele naţionale, şi căminele culturale, reuniunile
femeilor române, casinele populare, corurile şi fanfarele, reuniunile şi
societăţile de lectură sau formele asociative ale meseriaşilor au încercat să
creeze un mediu cultural şi social benefic omului comunităţii rurale.
Eforturile de popularizare a valorilor culturale (muzică, literatură, teatru) sau împletit cu nevoia de informare culturală şi în materie de drepturi şi
obligaţii cetăţeneşti, prin lectura gazetelor, conferinţe populare, cu nevoia de
divertisment, continuându-se cu propaganda în favoarea traiului sănătos şi
pentru o agricultură mai eficientă.
„Cultivarea limbii şi a cântului românesc”, dezvoltarea culturii
generale şi “ lăţirea culturii universale, cu preferinţă a literaturii române”,
dezvoltarea simţului muzical, cultivarea muzicii naţionale, populare şi
bisericeşti, a artei dramatice şi dansurilor populare, discutarea problemelor
sociale şi cultivarea relaţiilor sociale, sprijinirea elevilor săraci cu
îmbrăcăminte şi cărţi reprezintă obiective care se regăsesc frecvent în
programele mai multor societăţi culturale. Dincolo de stereotipia unor
formulări şi de dificultăţile aplicării obiectivelor generoase propuse, o parte
însemnată din intenţiile programatice au fost puse în practică.
La rândul lor, aşezămintele culturale rurale arădene – analiza de faţă
limitându-se la casine populare, cămine şi case culturale, coruri şi fanfare,
asociaţii şi reununi ale industriaşilor şi comericanţilor – s-au străduit să
răspundă deopotrivă nevoii de educaţie, de informare, socializare a
publicului şi, pe plan mai larg, să contribuie la efortul de consolidare
naţională. De asemenea, au încercat, cu rezultate variabile, să catalizeze
energii, să consolideze sentimentul de solidaritate, contribuind la
cristalizarea conştiinţei civice.
În lumea rurală arădeană de după război, un fenomen important a
fost constituirea casinelor populare, în timp ce alte organizaţii de acest tip,
întemeiate în primii ani ai noului secol, îşi continuă sau reiau activitatea. Le
aseamănă preocuparea pentru realizarea unui mediu prielnic comunicării şi
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dezbaterii problemelor sociale, publice, informării prin ziarele şi revistele
pe care le puneau la dispoziţie. Unele dintre acestea cultivau şi filantropia,
cum a fost cazul Casinei din Ineu, apărută în noiembrie 1921 3. Casina
Populară din Macea, constituită în februarie 1919, era preocupată de
“întrunirea pentru câştigare intelectuală şi petrecere de timp”, dar şi
realizarea de educaţie gospodărească 4. Casina intelectualilor din Hălmagiu
angaja, în mai 1931, un obiect de activitate cuprinzător: “A promova între
membrii săi viaţa socială, culturală şi artistică, a abona reviste şi ziare, a
ajuta după puteri elevi săraci cu cărţi şcolare şi veşminte şi a da sprijin
moral şi material instituţiilor culturale de binefacere” 5. Casina din Hălmagiu
a avut în proprietate o bibliotecă 6. Casina Română din Chişineu şi jur a fost
înregistrată la tribunal în aprilie 1927, menită fiind reunirii “publicului
inteligent” în cadrul unor “distracţiuni sociale”, dar şi în scopuri de educaţie
patriotică 7. Dezvoltându-se constant, societatea va ajunge să numere, la
începutul anilor treizeci, 196 de membri 8. La rândul său, Casina şi casa de
lectură din Şiclău a apărut în ianuarie 1922 9. Casina Română din Gurahonţ
avea 42 de membri, însă activitatea sa a fost modestă 10.
Printre cele mai importante instituţii culturale, generalizate la scara
întregii ţări, s-au numărat casele culturale (unele dintre acestea au fost
numite case naţionale). Cu vagi precedente în perioada de dinainte de
război, (în Ardeal şi Bucovina sau cele aflate în stadiu de proiect în vechiul
Regat, în contextul activităţii extraşcolare a Ministerului Instucţiunii),
acestea au fost, în realitate, o creaţie a interbelicului.
În favoarea înfiinţării caselor culturale au apărut în presa arădeană
numeroase pledoarii. Militantismul promovat de vechi promotori ai actului
cultural, dar şi de tineri intelectuali, urmărea să convingă deopotrivă factorii
decizionali şi categoriile cele mai largi de public asupra importanţei unui
climat cultural care să ofere teren prielnic dezvoltării progresului material şi
civilizatoriu, în folosul individului şi al comunităţii. Cu referire la rolul
important al caselor culturale în sate, Tiberiu Vuia aprecia: “Ceea ce
biserica, ocrotitoare a bunurilor morale şi pavăză a tradiţiei regeneratoare,
3

Arhivele Naţionale din România, Serviciul Judeţean Arad (se va cita A. N. Arad), fond
Tribunalul Arad, dos. 44/1919-1935 f. 88.
4
Ibidem, f. 123.
5
Ibidem, f. 229.
6
Momente din istoria lecturii publice în municipiul şi judeţul Arad, Coordonator Dan
Demşea, Editura Nigredo, Arad, 2006, p. 60.
7
A.N. Arad, fond Tribunalul Arad, dos. 44/1919-1935, f. 218.
8
Ibidem, fond Prefectura Judeţului Arad (se va cita P.J.A), dos. 237/1933, f. 19.
9
Ibidem, fond Tribunalul Arad, dos. 44/1919-1935, f. 71.
10
Ibidem, fond P.J.A., dos. 237/1933, f. 53.
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face pentru credinţa şi morala populaţiei rurale, în alt domeniu, trebuie să
realizeze cultura – temelie a progresului care s-aducă acolo înflorirea
materială” 11.
Anticipând riscul unei acţiuni stereotipe a caselor culturale, Vuia
preciza că rostul lor nu trebuie să se limiteze la “monotonia citirii gazetelor”
şi la discuţiile politice desfăşurate duminica şi la sărbători. O acţiune mult
mai complexă, care să primească şi continuitate, trebuie să cuprindă – în
aceeaşi viziune – şezători, înfiinţarea şi dotarea bibliotecilor, conferinţe pe
teme de cel mai acut interes, informarea ţăranilor în ce priveşte drepturile
lor politice şi cetăţeneşti 12. În plus, o mai bună, chibzuită administrare a
gospodăriilor ţărăneşti trebuia să fie deprinsă în timp, la aceasta contribuind
conferinţele populare, cursurile agricole, generalizarea prin ziare şi broşuri a
sfaturilor gospodăreşti. În strânsă relaţie, condiţiile de viaţă şi starea
igienico-sanitară a populaţiei aveau astfel şanse mari să se îmbunătăţească.
Casele culturale (naţionale) arădene au fost implicate, prin
mijloacele avute la îndemână, în ridicarea culturală, socială şi economică a
populaţiei rurale. Unele dintre acestea s-au aflat sub patronajul bisericii,
urmare a eforturilor episcopiei ortodoxe de a le aduce sub controlul său, fapt
care ar fi pemis imprimarea unei orientări preponderent religioase asupra
activităţii, potrivit unui program comun 13. Alte aşezăminte au funcţionat sub
egida Astrei, Asociaţiei “Andrei Şaguna”. Începând cu anul 1920 şi până
către sfârşitul perioadei interbelice s-au întemeiat case culturale în peste 20
de localităţi ale judeţului: Curtici, Şagu, Sânnicolau Mic, Gutenbrun, Curtici
(“casă naţională”, 1931), Mândruloc, Şofronea, Hălmagiu, Vârfurile,
Săvârşin, Vărădia, Lupeşti, Bârzava, Buteni (“casă culturală naţională”,
1933), Pâncota (“casă culturală naţională”, 1924), Sebiş, Galşa, Şiria,
Covăsânţ, Chier, Macea (“case culturale naţionale”) 14. Aproape fără
excepţie, amintitele aşezăminte culturale aveau biblioteci, unele dintre
acestea provenind din donaţii făcute de Astra, Fundaţia Culturală Regală
Principele Carol sau de către particulari 15.
Casa culturală din Cicir a făcut parte dintre aşezămintele care, la
începutul anilor douăzeci, îmbinau preocupările culturalizatoare cu cele de
11

Tiberiu Vuia, Casele culturale, în „Solidaritatea”, I, nr. 30 din 24 decembrie 1922, p.

1.

12
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Virgil Valea, Cultură şi spiritualitate românească în Arad în perioada interbelică (19191940), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2005, p. 219.
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Ioan Nichin, Monografia administrativă a judeţului Arad. Realizările administraţiei
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ordin social. Prin eforturile preotului Constantin Mihulin, a fost creat un
cerc de lectură în cadrul căruia sătenii aveau posibilitatea să citească ziare şi
să se informeze în legătură cu problemele sociale, politice şi culturale ale
ţării. Donaţiile şi taxele încasate în urma desfăşurării unor manifestări
culturale au făcut posibilă crearea unui “fond de bucate”, destinat celor aflaţi
la nevoie, şi a unui fond pentru sprijinirea ucenicilor meseriaşi din
localitate 16.
Casa culturală din Şeitin s-a înfiinţat în anul 1922, prin contribuţia
cadrelor didactice şi a funcţionarilor publici din localitate, sediul acesteia
fiind improvizat într-o sală de clasă 17. Activitatea casei culturale a cuprins
spectacole, conferinţe pe teme culturale şi de popularizare a ştiinţei, lectura
ziarelor şi a revistelor. Important este că în structura instituţiei a intrat
biblioteca înfiinţată în anul 1906, de către corul bisericii ortodoxe şi care
deţinea în 1918 un număr de 308 volume 18. Biblioteca s-a îmbogăţit
considerabil, la aceasta contribuind importanta donaţie făcută de poetul
Constantin Argintaru, directorul revistei clujene “Hiperion”, constând în
cărţi şi abonamentul pe doi ani la revista “Viaţa românească” 19.
La Nădlac, casa culturală a funcţionat într-un edificiu care aparţinea
bisericii şi avea o organizare conformă cu statutele Asociaţiei clerului
ortodox Şaguna din Ardeal. În cuprinsul activităţii s-au regăsit conferinţe şi
îndrumări practice, lectura jurnalelor, “petreceri cu dans şi teatru pentru
popor”, dar şi “hora tineretului plugarilor” 20.
Dacă, în general, casele culturale s-au străduit să dea continuitate
activităţii, unele dintre acestea, abia înfiinţate, prin entuziasmul şi strădaniile
unui grup restrâns, au ajuns într-o stare de “periculoasă lâncezire”,
ameninţate de dezorganizarea totală. Situaţia era provocată de activitatea
sporadică, în condiţiile unui interes scăzut din partea membrilor
comunităţii 21.
Activitatea căminelor culturale din judeţ se rezuma, în cele mai
multe dintre cazuri, la jocul popular duminical, discuţii pe teme politice şi
de interes obştesc, repetiţii şi reprezentaţii ale corului. Doar câteva dintre
16

I. Costa, Activitatea culturală şi socială la Cicir, în „Solidaritatea”, I, nr. 14, din 19
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aceste aşezăminte s-au dovedit active, implicate real în viaţa comunităţii.
Este, întâi de toate, cazul Căminului cultural Podgoria din Căvăsânţ. La
doar câţiva ani de la ridicarea unui nou edificiu, activitatea acestuia a
cunoscut o dezvoltare pe multiple planuri, ambiţionând să realizeze “o
cultură sănătoasă, creatoare, productivă” aplicată la nevoile concetăţenilor,
în spiritul datinilor şi credinţelor străbune şi, în acelaşi timp, adaptată
cerinţelor vremii 22. Ridicarea satului prin el însuşi era scopul principal al
activităţii. Căminul a fost fondat sub auspiciile Asociaţiei Căminelor
Culturale “Jiul”, persoană moral-juridică independentă, regulamentul de
funcţionare şi statutele sale fiind adaptate programului de acţiune al
asociaţiei 23. Având 148 de plătitori de cotizaţie, aşezământul cultural din
Covăsânţ era organizat pe servicii: serviciul naţional-cultural, condus de
preşedinte, serviciul economic, condus de primar, serviciul radiofonic,
serviciul bibliotecii, serviciul cooperaţiei 24.
Un punct central al activităţii a fost reprezentat de biblioteca având
peste 880 de volume, sistematizate după trei criterii: carte intelectuală,
populară, şcolară 25. Numărul cititorilor era de 160, numai în anul 1935
citindu-se peste 1480 de volume. Se adaugă la acestea abonamentele făcute
la 8 reviste şi la mai multe ziare. Pornind de aici, preocuparea pentru carte sa diversificat, astfel încât se făcea vânzare de carte prin depozitul căminului
şi s-a înfiinţat un serviciu de legătorie 26.
Componenta artistică a activităţii a fost ilustrată de corul pe 4 voci
care avea un repertoriu preponderent religios şi de reprezentaţiile de teatru
susţinute în localitate şi în satele din preajmă 27. Aparatul de radio reunea
membrii comunităţii dornici să asculte emisiunile “Ora satului”, ”Ora
şcolarului”, teatru şi altele. Conferinţele s-au referit la probleme agricole,
prevenirea tuberculozei şi bolilor venerice 28.
O “cooperativă şcolară, de aprovizionare cu rechizite” însemna
concretizarea eforturilor în domeniul cooperaţiei. “Farmacia populară de
prim ajutor” oferea medicamente gratuite oamenilor nevoiaşi 29.
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În acord cu preocupările timpului, conducerea căminului a încercat
să înfiinţeze o şcoală ţărănească de cultură superioară, al cărei program
avea să fie stabilit în funcţie de rezultatatele unor proiectate cercetări
sociologice 30. De asemenea, se intenţiona refacerea cooperativei de consum,
în rândurile acesteia urmând să se înscrie toţi membrii căminului 31. Dacă
aceste proiecte nu au prins viaţă, de domeniul evidenţei a fost că veniturile
anuale realizate s-au cifrat la 85 395, faţă de cheltuieli de 77 464 lei 32.
Înfiinţarea Căminului cultural din Sâmbăteni s-a bucurat de sprijinul
Fundaţiei Culturale Regale “Principele Carol”. În principal, au fost
organizate conferinţe susţinute de intelectualii satului în zilele de duminică
şi în alte sărbători. Tematica acestora s-a referit la comportamentul în
societate, etica muncii, interesul obştesc, căminul dispunând şi de un aparat
de radio 33.
Un capitol distinct al vieţii culturale arădene a fost reprezentat de
activitatea corală. Având în vedere bogata tradiţie, dar şi capacitatea de a
atrage un număr mare de oameni, dezvoltarea mişcării corale în cuprinsul
judeţului a fost socotită un obiectiv important, motivat de considerente de
ordin naţional şi social. “Muzica – se aprecia – este un minunat mijloc, atât
de educaţie a spiritului, cât şi de propagandă românească” 34. Miza consta
atât în stimularea muzicii româneşti de gen, cât şi în introducerea, în cât mai
multe biserici, a răspunsurilor corale la oficierea liturghiei. Nu mai puţin
important a fost faptul, găsind şi el corespondent în mişcarea culturală
românească de până la război, că alături de coruri au apărut societăţi de
lectură şi biblioteci, la fel cum reprezentaţia corală a încurajat dezvoltarea
teatrului amator şi a recitalurilor de poezie.
În satele bănăţene, mişcarea corală s-a dezvoltat în legătură cu
evenimentele din viaţa comunităţii. Învăţătorul satului a organizat cor
(iniţial un grup înrudit) la iniţiativa localnicilor, pentru a cânta la cununia
religioasă, iar, mai apoi, la slujba de înmormântare, situaţie în care înlocuia
fanfara şvăbească. Din aproape în aproape, lucrurile au evoluat, atât în
privinţa lărgirii rândurilor, cât şi a nevoii pregătirii, de regulă coriştii
repetând, în trei seri pe săptămână, în localul şcolii 35. În consecinţă,
30
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îmbogăţindu-şi repertoriul şi îmbunătăţind calitatea prestaţiei, corul a dat
răspunsuri la liturghie şi a cântat cu prilejul unor sărbători, uneori în
evoluţia sa găsindu-şi loc poezii şi chiar fragmente din piese de teatru 36.
Prezenţa corului a avut, pe alocuri, efecte binefăcătoare mai largi asupra
conduitei membrilor comunităţii: “Graţie corului, comunele au ajuns să
dispună de biblioteci, de case culturale şi să se reţină de la birturi (...)
Oamenii s-au învăţat să cinstească cartea, organizaţiunile culturale, şi fără să
observe, bănişorii, care altfel s-ar fi cheltuit la birturi, au fost cinstiţi şi, în
fiecare zi, averea crescuse” 37.
Autorităţile au încercat să sprijine, material şi moral, proliferarea
acestei activităţi în mediul rural şi protejarea celor 43 de coruri existente la
mijlocul anilor douăzeci 38. Prin implicarea prefectului Ion C. Georgescu,
sprijinul s-a manifestat prin asistenţă de specialitate acordată “diriginţilor” şi
coriştilor, asigurarea unor colecţii de cântece româneşti, în parte culegeri
folclorice, care să îmbogăţească repertoriul, acordarea de premii,
organizarea de concursuri între cele mai bune coruri din regiunile
judeţului 39. De asemenea, au fost acordate subvenţii din partea Prefecturii în
valoare de 5 000 lei corului bărbătesc din Şilindia, aceeaşi valoare având şi
ajutorul destinat fanfarei din Ineu, pentru a-şi procura instrumentele
necesare 40.
În sfera aceloraşi preocupări s-a situat iniţiativa profesorului şi
dirijorului Atanasie Lipovan de a înfiinţa, în februarie 1929, Asociaţia
corurilor şi fanfarelor din judeţul Arad. Scopul asociaţiei a fost să cultive,
prin cor, teatru şi dans, sentimentul patriotic şi moral, drept care, în
colaborare cu autorităţile locale, a trecut la organizarea de concursuri corale
şi de fanfară, manifestări care s-au bucurat de interes 41. Un asemenea
concurs, deschis corurilor din judeţ, s-a desfăşurat la 25 mai 1930, pe scena
teatrului de vară din Arad, prin contribuţia profesorului Atanasie Lipovan.
Manifestarea, popularizată din timp în presa românească arădeană, era
menită să contribuie la creşterea calităţii exprimării artistice şi la stimularea
organizării altor coruri în cuprinsul judeţului 42. În faţa unui public restrâns,
36
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în prezenţa unor oficialităţi, precum Episcopul Aradului şi Ştefan Cicio Pop,
şi a aceluiaşi grup de intelectuali, sprijinitori consecvenţi ai dezvoltării
actului de cultură, au evoluat corurile din Săvârşin, Radna şi Micălaca
(acestea fiind şi cele mai apreciate), Vărşand, Troaş, corul fabricii Astra.
Intenţia de sprijin efectiv pentru mişcarea corală a fost confirmată şi de
natura premiilor acordate: vioară, flaut 43. Un concurs al corurilor din judeţ a
fost organizat, în septembrie 1933, la Chişineu Criş.
Dorinţa de dezvoltare a calităţii interpretive şi de abordare a unui
repertoriu bogat a devenit fapt în cazul unora dintre formaţiunile corale
arădene. Pe lângă piesele religioase, acestea au înscris în repertoriu cântece
patriotice şi populare (uneori şi prelucrări folclorice), dar şi compoziţii de
Ciprian Porumbescu, D.G. Chiriac, G. Dima, Ion Vidu, Tiberiu Brediceanu,
Sabin Drăgoi, Emil Monţia. Societatea corală Lyra din Şiria avea în
repertoriu peste 75 de piese, pe care le-a prezentat în spectacole desfăşurate
în localitate sau în turnee, concursuri corale. La nivel de vârf, au fost
abordate fragmente din piese clasice cu acompaniament la pian, cum a
procedat corul Societăţii de lectură şi cântări din Pârneava. La dezvoltarea
repertoriului coral se cuvine subliniată contribuţia lui Emil Monţia.
Admirator al creaţiei populare, Monţia, stabilit la Şiria, colindă satele
arădene, făcând culegeri de folclor, prelucrând melodia populară în diferite
forme, pentru cor, voce şi pian, vioară sau pentru orchestră 44. Alături de
culegerile de colinde, doine şi “cântece poporale”, Emil Monţia a publicat şi
o culegere de 11 cântece pentru cor mixt.
Cel puţin la nivel de intenţie, preocuparea pentru muzică se asocia,
în cazul unora dintre reuniunile corale, cu interesul pentru cultivarea limbii
române şi dezvoltarea simţului religios-moral, într-o formulă de organizare
care, în trecutul apropiat şi în contextul politic şi cultural de dinaintea unirii,
s-a dovedit viabilă.
Foarte apreciată a fost activitatea Reuniunii corale Lyra din Chişineu
Criş, înfiinţate la 2 februarie 1932, cu scopul “cultivării şi promovării
muzicei şi în special cea naţională românească, atât poporală cât şi
bisericească, precum şi a artei dramatice şi a dansurilor naţionale
româneşti” 45. Reuniunea era alcătuită din patru secţiuni: literară, ţesătorie
românească, filantropică şi educaţie fizică 46. Activitatea acesteia s-a
desfăşurat în strânsă legătură cu biserica şi şcoala, de la început fiind
precizate accentele asupra realizării solidarităţii, comuniunii sufleteşti şi
43
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armoniei sociale 47. Evoluţia corului, condus de învăţătorul George Ruja, va
fi ascendentă, astfel încât, în anul 1936, acesta este compus din 150 de
membri şi, fapt edificator pentru dezvoltarea posibilităţilor de exprimare
artistică, a susţinut, alături de solistul Gheorghe Cordoş, un concert la
radio 48.
Reuniunea de cântări Răsunetul Crişanei din Curtici a prezentat, în
localitate şi în satele vecine, “concerte poporale” cuprinzând deopotrivă
melodii corale, după creaţii de Ciprian Porumbescu, Ion Vidu, Gheorghe
Dima, recitări de poezii şi program de dansuri naţionale 49.
O bună tradiţie atât corală cât şi a fanfarei avea localitatea Buteni.
Corul bisericii ortodoxe avea 60 de membri, iar fanfara bisericii număra 28
de componenţi, ambele desfăşurând o activitate bogată 50.
Localitatea Şiria avea activitate corală începând din 1876,
începuturile datorându-se eforturilor învăţătorului şi muzicianului Nicolae
Ştefu. Corul mixt din Şiria înscrie în repertoriu, încă în primii ani, un marş
compus de Ciprian Porumbescu, intitulat Plugarilor (ţăranilor) din Şiria51.
Corului mixt i se alătură curând şi un cvartet bărbătesc, oferind spectacole în
localităţile din jur şi la Ineu, Lipova, Oradea. În perioada de după primul
război, activitatea corală cunoaşte o reală dezvoltare, încercând mai multe
formule de organizare. În februarie 1925 se constituie Reuniunea de lectură
şi cânt, având 72 de componenţi 52. Aceasta îi reprezenta pe meseriaşii
români din localitate şi avea drept menire să cultive limba şi cântul
românesc 53. La această reuniune, condusă de avocatul şi compozitorul Emil
Monţia, se afiliază, în anul 1932, şi corul mixt care ajunsese să numere 80
de persoane. În anul 1933 corul mixt, devenit independent, se constituie în
Societatea corală Lyra din Şiria, repertoriul fiind alcătuit din piese compuse
de D.G. Chiriac, G. Dima, Ion Vidu, T. Popovici, Tiberiu Brediceanu, Sabin
Drăgoi, Emil Monţia 54. În paralel, se reorganizează corul bărbătesc şi se
înfiinţează un cor de copii, pe trei voci 55.
47
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În localitatea Pecica au funcţionat corul parohiei ortodoxe, având în
repertoriu cântece religioase şi laice, dar şi scenete, recitaluri poetice, corul
Frăţia, înfiinţat în anul 1932, constituit în cea mai mare parte din
intelectuali, corul meseriaşilor, format în 1935. De remarcat este că ultimele
două formaţiuni corale şi-au desfăşurat activitatea până în anul 1945 56.
Societatea corală Armonia din satul Dumbrăviţa a fost constituită la
26 ianuarie 1930, sub îndrumarea învăţătorului Ion Drăgoi (preşedinte).
Activitatea acesteia a fost pusă sub semnul cultivării muzicii populare
româneşti şi a celei bisericeşti. Societatea era preocupată de arta dramatică
şi de dansurile naţionale, pe lângă aceasta funcţionând o bibliotecă 57.
După vechiul principiu al asocierii preocupărilor muzicale şi de
lectură, urmărind mai buna cunoaştere a limbii şi literaturii române, au fost
organizate Societatea corală “Dorul” din Troaş, corul bisericesc din Şagu şi
corul bărbătesc din Gutenbrun, acesta din urmă înfiinţat încă din 1910 şi
având 39 de componenţi 58.
Societatea de lectură şi cântări Doina din Pârneava, condusă de
profesorul Nicolae Bâra, a desfăşurat recitaluri în localităţi aflate la graniţă,
considerate parte a propagandei culturale la graniţa de vest. La Vărşand,
corul societăţii, format preponderent din ţărani, a dat răspunsuri în cadrul
slujbei religioase şi a organizat concerte şi o piesă de teatru 59. Un program
asemănător a desfăşurat şi la Otlaca 60.
Corul din Radna a luat fiinţă în primii ani de după 1900, prin
eforturile învăţătorului Givulescu, primul său dirijor. Pregătirea coriştilor,
timp de trei ani, a avut loc în şcoala primară din localitate. Repertoriul a fost
alcătuit preponderent din cântece patriotice. După plecarea dirijorului
Givulescu, la începutul anilor douăzeci, activitatea corală a diminuat 61.
Active s-au dovedit corurile bisericeşti ortodoxe din câteva localităţi
ale judeţului, compuse fiind din 40-60 de membri şi adăugând repertoriului
specific cântece patriotice, uneori etalate în manifestări publice. Astfel de
coruri au funcţionat în localităţi precum: Şeitin 62, Zădârlac (Reuniune de
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cântări,), 63 Hălmagiu 64, Glogovăţ (“cor bisericesc şi pentru manifestări
publice”) 65, Almaş 66, Pleşcuţa 67. Au existat şi alte formaţiuni corale
reprezentative prin numărul componenţilor şi prin preocuparea pentru
creşterea calităţii prestaţiei artistice: Societatea corală din Nădab (50
membri) 68, corului bărbătesc din Schondorf 69, corului vocal din Săvârşin
(54 de componenţi) 70.
În acelaşi timp, la Covăsânţ funcţionau două coruri ale căror
începuturi se situau în jurul lui 1860: corul bisericesc de copii şi “corul
bătrân”, pe două voci, primul dintre acestea susţinând răspunsurile
liturgice 71.
Până la sfârşitul perioadei interbelice, numărul corurilor arădene
depăşeşte cifra 50 72.
În ce priveşte muzica de fanfară, aceasta a fost reprezentată prin
formaţii de gen precum: fanfara bisericii ortodoxe din Buteni, fanfarele
Armonia din Păuliş şi Cruceni 73, precum şi cele din Almaş, Miniş, Minişul
de Sus 74. În acelaşi timp, la Macea au funcţionat două fanfare 75. Fanfarele
din judeţul Arad ajunseseră să cuprindă, în ultimii ani ai perioadei
interbelice, aproximativ 100 de persoane 76.
Industriaşii, comercianţii au întemeiat şi în perioada dintre războaie
asociaţii şi reuniuni, urmărind scopuri profesionale (pregătire de specialitate,
consolidarea “culturii industriale”), culturale, sociale (întrajutorare,
solidaritate, cultivarea vieţii sociale). O pondere importantă în cadrul
acestora au avut-o reprezentanţii populaţiei minoritare, dar buna colaborarea
dintre etnii şi confesiuni a devenit fapt. Reuniunea tânărilor industriaşi din
Sfânta Ana, constituită în mai 1930, a desfăşurat acţiuni menite să asigure
membrilor săi educaţie morală şi dezvoltarea capacităţii profesionale şi a

63

Ibidem, f. 100.
Ibidem, f. 107.
65
Ibidem, f. 88.
66
Ibidem, f. 108.
67
Ibidem, f. 15.

64

68
69
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culturii generale, “îmbunătăţirea spirituală” 77. Căminul industriaşilor din
Aradul Nou a fost orientat într-o măsură mai accentuată spre sprijinirea
materială şi întreţinerea celor care şi-au pierdut capacitatea de muncă,
asigurarea în caz de boală, dar s-a preocupat şi de constituirea unui “cerc de
societate” favorabil dezvoltării profesionale şi spirituale a membrilor 78. De
asemenea, căminul a pus bazele unei biblioteci pentru industriaşi.
Constituită în anul 1925, Reuniunea de lectură şi cântări a meseriaşilor
români din Şiria a cultivat preocupările pentru limba română şi pentru
muzică 79. Scopul Societăţii meseriaşilor şi comercianţilor “Avram Iancu”
din Hălmagiu, datând din 1919, a fost promovarea intereselor morale,
intelectuale şi materiale ale celor două categorii profesionale reprezentate 80.
Asociaţia industriaşilor din Satu Nou a fost preocupată de “sprijinirea
sentimentului de înţelegere a industriaşilor”, realizarea educaţiei morale a
tineretului 81.
Minorităţile naţionale din cuprinsul judeţului au organizat societăţi
culturale, în scopul promovării şi cunoaşterii propriilor valori culturale.
Numărul acestor forme asociative, reprezentând maghiarii, germanii şi
slovacii, a ajuns la 51 82.
O activitate culturală destul intensă a desfăşurat comunitatea
maghiară din Pecica. Între alte forme asociative a căror activitate continuă în
perioada interbelică ar fi de amintit Corporaţia meşteşugarilor, având
membrii meşteşugari maghiari şi români, care organiza un cor 83, Asociaţia
civică pentru independenţă (Pécskai Polgári Függetlenségi KÖR, reunind
cei mai buni agricultori şi având un cerc de lectură 84. Funcţiona, de
asemenea, Asociaţia Casino (Pécskai Casino Egyesület), la care participau
intelectuali locali, maghiari şi români, precum şi comercianţi 85.
Asociaţia Tinerimea catolică germană din Glogovăţ, constituită în
anul 1929, a acţionat “numai în scop şi în cadru cultural”, prin lecturi şi
muzică, năzuind să ofere un exemplu de viaţă morală 86. O asociaţie similară
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a existat la Gutenbrun, cu 42 de membri 87. La rândul său, Uniunea culturală
germană şvăbească din Şiria, înfiinţată în anul 1931, s-a orientat spre
ridicarea şi înviorarea culturii populare germane şi ocrotirea vieţii sociale 88.
Populaţia slovacă a organizat, de asemenea, forme asociative cu
profil cultural. Societatea slovacă din Nădlac şi-a propus să dezvolte
cunoştinţele agricole şi “să promoveze avantagiile materiale ale membrilor
agricultori,” iar Casina poporală slovacă din Nădlac a urmărit sporirea
cunoştinţelor economice şi cunoştinţelor generale prin lectura ziarelor 89.
Un fapt important în interbelicul arădean a fost reprezentat de
preocupările pentru construirea unor edificii cu destinaţie culturală. Cu toate
dificultăţile financiare întâmpinate, grupuri de entuziaşti, găsind sprijin
adesea în biserică, au insistat la consiliile locale pentru aprobarea de fonduri
pentru construcţii culturale (sală de spectacol şi bibliotecă). În alte situaţii sa încercat cumpărarea unor case care apoi să fie adaptate specificului
activităţii. Au existat mai multe astfel de încercări, însă doar unele dintre ele
au avut sorţi de izbândă.
La sfârşitul anului 1925 a fost finalizată Casa culturală din Micălaca,
prin eforturile deosebite ale preoţilor Ioan Ardelean şi Ioan Marşieu, care
au pledat, cu ocazia sfinţirii localului, în faţa numeroasei asistenţe, pentru
importanţa acţiunii de culturalizare, subliniind rolul civilizatoriu al unei
asemenea instituţii 90.
În anul 1933 a fost ridicat edificiul Casei culturale din Buteni, prin
contribuţia în bani şi prestaţia în muncă ale localnicilor 91. Era un local
compus din sală de spectacol şi spaţiu pentru bibliotecă. Activitatea
desfăşurată în noul edificiu a fost însă sporadică, astfel încât localul a
găzduit mai ales serbările susţinute de elevii şcolii primare şi programele
culturale organizate de elevii şcolilor secundare şi studenţii aflaţi în vacanţă
(aceştia din urmă oferind spectacole de teatru după I.L. Caragiale, Zaharia
Bârsan, Mihail Sorbul) 92.
În localităţile Covăsânţ şi Gura Văii s-a reuşit, de asemenea,
ridicarea de edificii cu destinaţie culturală.
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Primăria din Şiria a acordat Casei culturale un ajutor de 1 000 lei de
la articolul propagandă naţională pentru “a perfecţiona instalaţiile şi
aranjamentul”, punând la dispoziţie şi materialul lemnos solicitat 93.
În alte cazuri s-a încercat adaptarea unor spaţii la necesităţile vieţii
culturale, astfel întâmplându-se la Ilteu, unde, prin participarea localnicilor,
un imobil, cumpărat cu sprijinul bisericii, a fost transformat în sală de
spectacol, sală de lectură şi birou parohial 94.
Intenţia asigurării unui spaţiu cu destinaţie culturală în localitatea
Şimand a oferit exemplul unui eşec comentat în presa epocii. Consiliul
parohial al bisericii ortodoxe a hotărât cumpărarea castelului, aparţinând
văduvei fostului prim-pretor din timpul regimului austro-ungar, şi
transformarea acestuia în casă culturală. Preţul de cumpărare, de 850 000
lei, era însă inaccesibil, astfel că acelaşi consiliu a hotărât vânzarea unei
suprafeţe de teren aparţinând bisericii. Aceste măsuri au nemulţumit o parte
din credincioşi, în special locuitori ai Şimandului de Jos, care au invocat
inconvenientul distanţei prea mari, dar şi cheltuielile pe care le-ar fi
necesitat lucrările de reparaţii şi reamenjare. Aceste neînţelegeri, care au
generat anchete din partea episcopiei, au zădărnicit eforturile de a ridica un
edificiu cultural 95. Intenţia ridicării unei case culturale s-a păstrat însă în
Şimandul de Jos, primăria alocând suma de 200 000 lei. Războiul a făcut
însă imposibilă materializarea acestei preocupări 96.
Construirea unei “case naţionale culturale poporale” nu a fost cu
putinţă nici la Ineu din lipsa fondurilor. Cererea înaintată de un grup de
localnici preturii plasei nu a fost aprobată, chiar şi repararea moscheei
turceşti, avansată drept variantă pentru asigurarea spaţiilor necesare
activităţii culturale, necesitând fonduri care depăşeau posibilităţile bugetului
local 97.
Condiţia materială a aşezămintelor culturale a fost, în general,
precară. Multe dintre acestea au traversat situaţii dificile care au afectat
conţinutul şi continuitatea activităţii. Cotizaţiile membrilor, veniturile
încasate în urma unor spectacole, donaţiile izolate au fost departe de a
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acoperi necesarul de fonduri. În acelaşi timp au fost puţine situaţiile în care
s-au acordat subvenţii de către autorităţile locale. Un asemenea sprijin a
primit societatea corală Lyra de la Chişineu-Criş, beneficiară a sumei de 1
500 lei din partea Prefecturii Judeţului Arad 98. Alte câteva coruri şi fanfare
au fost sprijinite de prefectură cu sume mai degrabă simbolice.
Aşezămintele culturale şi-au desfăşurat activitatea într-un cadru
general dominat de probleme. Dificultăţile materiale, accentuate de criza
economică, analfabetismul, prezent mai ales în mediul rural, o anumită
pasivitate socială, dublată de rezerva şi neîncrederea manifestate adesea faţă
de “omul de la oraş”, la care s-ar mai putea adăuga deficienţele în privinţa
organizării şcolii, lipsa unor localuri pentru activitatea culturală, s-au
constituit în factori defavorabili desfăşurării unei activităţi având
complexitatea şi continuitatea dorite. O seamă de probleme au apărut în
interiorul aşezămintelor sau în relaţia acestora cu publicul. Astfel au fost
diferenţele de viziune politică şi confesională, stereotipia unor programe,
orgoliile şi interesele individuale şi de grup. Spre deosebire de perioada
anterioară Unirii, activitatea politică şi cea culturală s-au separat, au devenit
modalităţi distincte de acţiune. Lupta politică a acaparat energii, şi disputele
au luat, în mare parte, locul acţiunii solidare de odinioară, astfel că, „după
Unire, cultura a cedat, şi locul său a fost luat de politică”, mulţi dintre „aceia
de la care se aştepta o activitate pe teren cultural s-au transformat în
politicieni de marcă” 99.
Cu toate aceste impedimente, lipsite de sprijinul unora dintre
intelectuali, aşezămintele culturale din judeţul Arad au desfăşurat – cu
limitele şi dificultăţile de aplicare a programului admise de chiar unii dintre
responsabilii lor – activitate menită să contribuie la progres cultural şi
civilizatoriu.
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Învăţământ românesc la Păuliş
în perioada interbelică
Tatiana Tudur
Istoricul act de la 1 Decembrie 1918 a adus poporului român
realizarea unităţii naţionale. Pentru românii din Transilvania, împlinirea
visului de a se uni cu Ţara-mamă însemna şi sfârşitul unei lungi perioade de
asuprire şi umilinţă.
După instaurarea administraţiei româneşti în Transilvania, prin
Consiliul Dirigent al Transilvaniei, au fost întrerupte toate legăturile
autorităţilor şi instituţiilor din Transilvania cu autorităţile din Budapesta.
Prin exercitarea puterilor constituţionale, executive şi legislative, cu care
Consiliul Dirigent a fost delegat de către guvernul central din Bucureşti,
prin decretul-lege nr. 3632/1818, acesta a trecut la asigurarea continuităţii
vieţii publice şi a ordinei de drept în teritoriile unite.
Chestiunea învăţământului aparţinea Resortului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, condus de Vasile Goldiş, resort care a asigurat
continuitatea procesului de învăţământ în primii ani după Unire, până la
realizarea unificării legislative depline a învăţământului primar (1924).
Problematica învăţământului românesc din perioada interbelică şi în
special a învăţământului primar, care a beneficiat de o atenţie sporită din
partea statului, se regăseşte sub multe aspecte şi în învăţământul românesc
din Păuliş.
Normele privind organizarea învăţământului primar, din septembrie
1919, precizau faptul că, începând cu anul şcolar 1919-1920, toate şcolile
primare, comunale şi de stat se transformă în şcoli naţionale. Şcoala
elementară greco-ortodoxă română din Păuliş a fost statificată după anul
1918 de către noile autorităţi româneşti, care aveau obligaţia să le susţină
din punct de vedere material. Ca urmare a aplicării Legii învăţământului
primar din anul 1924, şcoala din Păuliş a primit titulatura de Şcoală primară
de stat.
În perioada la care facem referire, conducerea şcolii a aparţinut
învăţătorului Traian Givulescu. S-a născut în Ilteu, în anul 1881, şi a
absolvit Preparandia din Arad în anul 1900, primind testimoniu preparandial
(document certificator). După absolvire a funcţionat în Arad şi Petriş, iar
începând cu 1 septembrie 1903 a fost încadrat definitiv la şcoala din Păuliş
unde a funcţionat până la pensionare, în anul 1938, an care a marcat finalul
unei „apostolii” devotate.
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Anul şcolar 1919-1920 a fost primul an adevărat de învăţământ
românesc. În anul şcolar 1921-1922 frecventau şcoala românească din
Păuliş un număr de 92 de elevi, înscrişi în clasele I-VI, sub îndrumarea
învăţătorilor Traian Givulescu şi Sofia Stan, adevăraţi „apostoli săteşti”,
care au fost izvor de lumină pentru comunitatea lor”. Învăţătoarea Sofia
Stan, originară din Păuliş, a absolvit Şcoala normală confesională grecoortodoxă română din Arad în anul şcolar 1903-1904, obţinând examenul de
capacitate şi testimoniu de calificaţiune învăţătoresc. Vorbea şi scria corect
româneşte. A depus jurământul oficial la 29 septembrie 1919, la Revizoratul
Şcolar Arad şi a funcţionat la Şcoala primară de stat din Păuliş, începând cu
19 septembrie 1919.
În 22 mai 1922 s-a susţinut examenul de religie la clasele I-III, în
prezenţa protopopului Procopie Givulescu, a secretarului Gheorghe
Covacevici, a catihetului Cornel Popescu şi a învăţătorilor Sofia Stan şi
Iulian Lucuţa. Examenul final a avut loc în 6 iunie 1922, avându-l ca
preşedinte pe Nicolae Cristea, director la Şcoala primară Mândruloc. Alături
de preotul catihet Cornel Popescu, se aflau învăţătorii şcolii din Păuliş,
precum şi învăţătorii şcolilor învecinate. Invitaţi din partea comunităţii
locale au fost: Durain, şef de gară, Stan, magister poştal, Ioan Rusu şi Petru
Cristea, plugari 1.
În primele zile ale lunii septembrie se făceau înscrierile elevilor la
şcoală, iar prelegerile începeau la data stabilită prin ordinul Revizoratului
Şcolar Arad. Deschiderea fiecărui an şcolar începea cu sfinţirea şcolii.
În anul şcolar 1922/1923 erau înscrişi 57 de elevi (25 fete şi 32
băieţi) distribuiţi astfel: 34 elevi în clasa a IV-a; 20 elevi în clasa a V-a şi 3
elevi în clasa a VI-a, conduşi de învăţătorul Traian Givulescu. În clasa a II-a
învăţau 29 de elevi, sub îndrumarea învăţătoarei Sofia Stan. În anul şcolar
1923/1924, efectivul de elevi a crescut, ajungând la 118 elevi înscrişi în
clasele I-IV şi 46 elevi în clasele V-VI. Progresul elevilor era notat la
Crăciun şi la Paşti în cifre, iar la finele anului era consemnat în calificative.
Disciplinele de învăţământ erau următoarele: calcul general, exerciţii de
vorbire şi cugetare, cetirea, aritmetica, desenul, cântarea, gimnastica, religia
şi morala, precum şi diligenţa (sârguinţa) şi purtarea morală 2.
Pentru o scurtă perioadă de timp (1919-22 octombrie 1922),
conducerea şcolii i-a revenit învăţătorului Iulian Lucuţa. Originar din
1

Arhiva Şcolii Păuliş (în continuare: A. Ş. P.), Registrul de evidenţă despre progresul
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Cerneteaz, judeţul Timiş, Iulian Lucuţa a urmat şcoala primară în satul natal,
iar cursurile secundare între anii 1890-1896. A studiat Pedagogia grecoortodoxă (1896-1899), fiind certificat cu diploma nr. 803/1899 iunie 28, iar
mai târziu a urmat la Arad Teologia greco-ortodoxă (1913-1916). A depus
jurământul oficial în 9 ianuarie 1920 la Revizoratul Şcolar Arad. În anul
şcolar 1918-1919 a funcţionat la Sebiş. În vara anului 1919 a participat la
cursul de vară organizat la Oradea Mare pentru „completarea culturii
învăţătorilor români din ţinuturile ungurene” 3. În perioada în care a
funcţionat ca director la Şcoala primară de stat Păuliş, Revizoratul Şcolar
Arad l-a numit prin actul 5427/1921 inspector de plasă la Plasa Şiria. Cu
acest prilej, revizorul şcolar Iosif Moldovan declara că „inspecţionarea
şcolilor este încredinţată celor mai aleşi membri ai corpului didactic”.
Amintim doar câteva dintre şcolile inspectate de Iulian Lucuţa în perioada
25 noiembrie-10 decembrie 1921: Comlăuş, Vărşand, Sântana, Pâncota,
Măderat, Galşa, Covăsânţ 4. Mulţumit de activitatea depusă de inspectorul de
plasă Iulian Lucuţa, revizorul şcolar Iosif Moldovan îl transferă de la Păuliş
la Arad, încredinţându-i direcţiunea Şcolii primare de stat nr. 7 Arad.
Menţionăm faptul că, în anul 1773, au fost colonizaţi în Păuliş etnici
germani, care au format în nord-vestul satului o aşezare stabilă, numită
Păulişul Nou, în prezent înglobată în comuna Păuliş. Populaţia germană a
înfiinţat în Păulişul Nou o şcoală comunală, frecventată de copiii etnicilor
germani. După sfârşitul administraţiei ungare, copiii germani au avut
posibilitatea de a învăţa în limba maternă. Sub administraţia românească, sau susţinut săptămânal câte două ore de limba română: pentru clasele I-II sau limitat la exerciţii de vorbire, iar începând cu clasa a III-a, elevii învăţau
să scrie şi să citească în limba română.
În anul şcolar 1922-1923, Directoratul General Cluj, prin Ordinul
nr.32168 din 18 decembrie 1922 l-a numit pe învăţătorul Traian Givulescu
director şcolar al şcolilor din Păulişul Vechi şi Păulişul Nou. În anul 1927,
învăţătorul Traian Givulescu a fost desemnat subrevizor şcolar de control în
circumscripţia Arad II. În această calitate avea misiunea de a inspecta şcolile
din circumscripţia sa: Sâmbăteni, Cicir, Mândruloc, Glogovăţ, Micălaca,
Sânleani, Zimandul Nou, Zăbrani, Fântânele, Sânicolaul Mic, Aradul Nou.
De asemenea, subrevizorul şcolar avea responsabilitatea de a informa
direcţiunile şcolilor din circumscripţia sa despre ordinele, adresele şi
circularele transmise de Revizoratul Şcolar Arad. În acest context,
3

Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, fond Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad,
dosar 34/11 (Lucuţa Iulian, Memoriu de activitate adresat Ministrului Învăţământului.).
4
A. Ş. P., Registrul de evidenţă despre progresul realizat în învăţământ la Şcoala primară
de stat Păuliş, 1921/1922, f. 9.
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menţionăm câteva aspecte ale învăţământului românesc şi vieţii culturale
din acea perioadă, în special anul 1927, aşa cum le-am aflat din
corespondenţa subrevizorului şcolar T. Givulescu cu Revizoratul Şcolar
Arad.
Adresa nr. 945/1927 a Revizoratului Şcolar Arad făcea referire la
inspectarea „şcoalelor de adulţi” din fiecare comună aparţinătoare
circumscripţiei subrevizorului şi consemnarea „tabloului acestor şcoale”, cu
precizările următoare: câţi elevi au umblat regulat la şcoală, cine a preles în
acea şcoală, câte ore a preles săptămânal şi de când au început cursurile.
Referitor la cursurile de adulţi, directorul învăţător Petru Lupaş din
Sâmbăteni informa subrevizorul şcolar despre următoarele: „Au fost
deobligaţi la cursurile de adulţi 15 băieţi şi 20 fete; au frecventat regulat 4
băieţi şi 6 fete. Cursurile au început la 1 nov. 1926 şi s-au desfăşurat până în
15 martie 1927, săptămânal cu 12 ore de prelegeri. Din 15 martie 1927, s-au
ţinut câte 2 ore săptămânal, lunea şi vinerea de la 16-17, băieţii, sub
conducerea înv. Aurel Borlea, iar fetele sub conducerea învăţătorului
Nicolae Popescu”.
Ordinul Ministerului Instrucţiunii - Direcţia Generală a
Învăţământului primar, nr. 18922/1927 informa că directorul Orfelinatului
„Regina Maria” din Arad „ a alcătuit în culori şi relief harta României, pe
care ministerul a aprobat-o pentru uzul şcoalelor normale secundare şi
primare, hartă recomandată a fi cumpărată la preţul de 30 lei/exemplar (5
lei/exemplar din acest preţ se oferea orfelinatului).
Prin Circulara nr. 934/1927 a Ministerului Muncii, Cooperaţiunii şi
Asigurărilor Sociale, se preciza faptul că se doreşte stimularea iniţiativei de
a alcătui manuale didactice cât mai potrivite pentru învăţământul
muncitoresc. Ca urmare, s-a instituit un concurs cu premii pentru
disciplinele cele mai importante în pregătirea profesională şi cetăţenească a
muncitorilor (lb.română-20 000 lei; aritmetică şi geometrie-15 000 lei;
tehnologie-15 000 lei; fizică şi chimie-10 000 lei; istorie şi geografie10.000lei; desen- 20 000 lei; mecanică-5 000 lei şi educaţie civică-5 000
lei.).
Din Ordinul nr. 3887/1927, primit din partea Ministerului
Instrucţiunii, rezulta „rolul foarte mare al şcolii şi învăţământului în
ridicarea nivelului cultural al masei mari a poporului şi inspecţia celui de la
sate, dar şi pentru întărirea sufletească a poporului românesc din regiunile cu
populaţie eteroglotă”. În acest context, se dispunea înfiinţarea a 7 regiuni de
mai intensă propagandă culturală, Aradul fiind inclus în regiunea a V-a,
alături de judeţele Caraş, Hunedoara, Severin, Timiş-Torontal. În fiecare din
aceste regiuni urmau să se înfiinţeze centre culturale.
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În perioada interbelică, Şcoala primară de stat din Păuliş a fost
vizitată/inspectaă adesori de către revizori şi subrevizori şcolari din acea
vreme, fapt evidenţiat de condicile şi registrele de inspecţii şcolare curente,
speciale şi administrative.
Din Condica de inspecţii şcolare pe anul 1937, aflăm că şcoala din
Păuliş, condusă de directorul Traian Givulescu avea 4 puteri didactice, care
îndrumau 132 de elevi, repartizaţi pe 7 clase. Procesul verbal de inspecţie
din 3 iunie 1937 a fost întocmit de revizorul şcolar Iosif Târziu, în urma
inspectării şcolii. Acesta consemna faptul că „la ora inspecţiei, 8:30, numitul
Traian Givulescu era la datorie, unde fiind săptămâna străjerilor făcea
exerciţii corale cu toţi elevii. În urma examinării generale, făcută de
inspectorul şcolar „s-au primit răspunsuri foarte bune la toate obiectele de
învăţământ. Elevii ştiau în cele mai mici amănunte evenimentele mondiale
de la ordinea zilei, dovadă că s-a făcut ora de lectură cu scop bine
determinat şi rezultat strălucit”. Revizorul a rămas plăcut impresionat de
faptul că „dl.director, deşi suferind, muncea la clasă cu un zel vrednic de
toată lauda” 5.
În 1937 se înfiinţase „Straja ţării” sau „Străjeria”, organizaţie de
tineret ideată şi patronată de regele Carol al II-lea, supranumit şi „Marele
Străjer”. Fiecare învăţător era obligat să desfăşoare activitate militară şi
educativ-politică cu elevii, în cadrul acestei organizaţii. După trei ani,
„Străjeria” a fost desfiinţată.
În 16 iunie 1937 a avut loc examenul de absolvire a clasei a VII-a
din centrul Păuliş, al cărui preşedinte era Alexandru Terebenţiu, directorînvăţător la Covăsânţ. Cu această ocazie a fost prezent şi revizorul şcolar
Lazăr Igrişan. Membrii comisiei de examinare au fost: Traian Givulescu
(dir. Păuliş), Gh. Ciochina (dir. Radna), Vlad Dimitrie (dir. Miniş), Moţiu
Sinesie (dir. Şoimoş) şi Ladislau Matrai (înv. confesional Radna). La finalul
examenului, revizorul şcolar Lazăr Igrişan spunea: „Am primit răspunsuri
frumoase de la toţi elevii şcoalelor, care i-au prezentat la examen, dovadă că
s-a lucrat serios şi cu interes de carte”.
În toamna anului 1937, revizorul şcolar Iosif Târziu revine la şcoala
din Păuliş pentru o inspecţie administrativă. În urma efectuării inspecţiei,
revizorul şcolar a constatat faptul că „toate registrele, recensământul şi
matricola anului şcolar 1936/1937 s-au aflat în ordine; registrele de
administraţie şi contabilitate erau conduse cu multă pricepere. Referitor la
edificiile şcolare, se preciza că acestea „sunt corespunzătoare, bune şi curat
întreţinute”.
5

Ibidem, Condica de inspecţii şcolare 1937-1938, f. 2.
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Procesul verbal de inspecţie din 3 noiembrie 1937, întocmit de
revizorul şcolar Iosif Târziu, oferă informaţii despre faptul că erau înscrişi
111 elevi, dintre care 32 de elevi se aflau în clasele III-IV, conduse de
învăţătorul Nicolae Oprea. Erau prezenţi la cursuri 92 de elevi, deci un
procent de 90,6%. Revizorul şcolar consemna următoarele: „La ora
inspecţiei, învăţătorul era în clasă, unde rezolva probleme cu elevii. A ţinut
o lecţie model la clasa a III-a, la aritmetică-scrierea sutelor de mii. Lecţia s-a
desfăşurat conform regulilor metodice şi pedagogice. Alături de învăţător,
elevii muncesc cu toţii întru rezolvarea problemelor. Învăţătorul este bine
pregătit şi cunoştinţele sale le aplică cu succes. Face străjerie cu elevii şcolii,
fiind absolventul cursului de străjerie din Breaza 6.
În 24 noiembrie 1937, revizorul şcolar Lazăr Igrişan a inspectat
clasele I-II mixte, cu un efectiv de 34 elevi, prezenţi toţi, îndrumaţi de Sofia
Stan, învăţătoare cu gradul didactic II. A fost asistată la lecţia de citireexerciţii de vorbire şi intuiţie şi la lecţia de aritmetică-probleme şi exerciţii
în concentrul 0-80. Suplimentar, învăţătoarea preda lucrul de mână şi
gospodăria la fetele cursului „supra-primar”. Organiza şezători culturale,
introducând portul popular. Revizorul şcolar Lazăr Igrişan i-a acordat
calificativul FB.
În după amiaza zilei de 8 iunie 1938 a avut loc serbarea „stolului
străjeresc” de la Şcoala primară de stat Păuliş, serbare la care a asistat şi
subrevizorul şcolar R. Furdui. Programul consta în recitări, coruri, dansuri
naţionale şi două piese de teatru: „Suflet de străjer” şi „Fecioara de la Jiu”.
Piesele de teatru au fost realizate sub îndrumarea directorului Traian
Givulescu, „învăţătorul care merită laude pentru felul cum înţelege să-şi
îndeplinească îndatoririle de luminător al acestei comune”, consemna cu
acel prilej subrevizorul şcolar R. Furdui. 7
În 25 iunie 1938 a avut loc examenul de absolvire a cursului primar,
la centrul de examinare Păuliş, unde au participat, alături de elevii păulişeni,
elevi din comunele: Zăbrani, Radna, Şoimoş, Cladova şi Miniş, în număr de
36. Delegat ministerial a fost subrevizorul şcolar R. Furdui. La proba orală a
examenului a participat din partea Revizoratului Şcolar Judeţean Arad,
revizorul Lazăr Igrişan. În urma corectării lucrărilor scrise şi a susţinerii
examenului oral, au fost declaraţi promovaţi toţi cei 36 de elevi
participanţi 8.

6

Ibidem, f. 5.
Ibidem, f. 6.
8
Ibidem, f. 7.
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Pentru directorul învăţător Traian Givulescu, anul şcolar 1937-1938
a însemnat finalul unui apostolat devotat timp de 35 de ani în comuna
Păuliş. Ca urmare a pensionării învăţătorului Traian Givulescu, conducerea
şcolii a fost preluată de învăţătorul Nicolae Oprea. Predarea-preluarea şcolii
a avut loc în 16 octombrie 1938 în prezenţa membrilor comitetului şcolar. În
anul şcolar 1938-1939 erau înscrişi 106 elevi 9.
În procesul verbal al consiliului învăţătoresc din 2 noiembrie 1939
este consemnat Ordinul ISJ Arad, nr. 6193/1939, care face referire la
„introducerea orei săptămânale de apărare pasivă, obligatorie în programa
tuturor şcolilor”. Obligaţia fiecăruia era de a participa împreună cu toţi
membrii familiei la demonstraţiile/exerciţiile şi cunoştinţele ce se
propuneau la ora de apărare pasivă 10.
Inspectorul şcolar judeţean Lazăr Igrişan a efectuat inspecţia la
clasele I-III mixte, cu un efectiv de 44 elevi, îndrumaţi de învăţătoarea Sofia
Stan. Inspectorul a consemnat următoarele: „Elevii au intonat cântece
străjereşti, iar în clasă era frumos amenajat colţul străjerilor. D-na.
învăţătoare preda şi lucrul de mână la toate clasele şi îngrijea cu elevele
grădina de zarzavaturi”. De asemenea, se ocupa şi de educaţia adultelor, din
punct de vedere gospodăresc şi igienic, fiind o excelentă sfătuitoare pentru
femeile din comună. Pentru activitatea şcolară şi extraşcolară i s-a acordat
nota 10.
Conferinţele învăţătoreşti au constituit o modalitate organizatorică
instituţionalizată de perfecţionare a învăţătorilor români din Transilvania. La
conferinţa de primăvară din anul 1922, ce a avut loc la Păuliş, învăţătorul
Traian Givulescui a dezvoltat tema „Ţinerea serbărilor şcolare, festivalele
şcoalei”. De asemenea, a susţinut o prelegere cu tema „Cooperaţiile săteşti”.
Alegerea acestei teme se datora, probabil, faptului că la Păuliş exista la acea
vreme Cooperativa „Păulişana”, avându-l preşedinte pe învăţătorul
Givulescu. Cooperativa a dăruit şcolarilor săraci şi diligenţi suma de 500 lei.
Aceeaşi cooperativă a pus la dispoziţia Revizoratului Şcolar Arad suma de
500 lei pentru ajutorarea şcolarilor orfani şi sărmani.
Cercurile culturale ofereau posibilitatea îmbunătăţirii pregătirii
pedagogice a învăţătorilor, prin conferinţe şi lecţii practice. La cercul
cultural susţinut la Păuliş s-a făcut o „prelegere practică de lucru manual cu
aplicarea principiului intuiţiei şi al legării de viaţă”. Cercurile culturale îşi
elaborau singure programul de şedinţe, dar erau obligate să trateze anumite
teme sau să susţină lecţii practice cu teme anunţate din timp.
9

A. Ş. P., Registrul de procese verbale ale comitetului şcolar Păuliş, nr. 274, f. 1-2.
Ibidem, nr.273, fila 1.
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Am prezentat câteva aspecte referitoare la învăţământul românesc
din Păuliş în perioada interbelică, evidenţiind dascălii care au funcţionat în
acea perioadă la şcoala din Păuliş, activitatea desfăşurată de aceştia, aşa cum
a fost ea consemnată în procesele verbale de inspecţie de către delegaţii
Revizoratului Şcolar Arad.
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Relaţia dintre istorie şi artă. Monumentul
„Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad 1
Bătrâna Alex, Sturza Iuliu-Cezar

1. Consideratii asupra relaţiei dintre istorie si artă.

Istoria culturii şi civilizaţiei universale, precum şi a celei naţionale,
româneşti, pune în lumina, cât se poate de limpede, că între istorie şi arta a
existat, există şi va exista o strânsă şi, aproape, indispensabilă relaţie. Ea
este cât se poate de firească. Istoria înţeleasă ca suma evenimentelor,
proceselor şi fenomenelor desfăşurate în timp şi care exprimă tripla relaţie: a
omului cu omul, a omului cu natura şi, în fine, relaţia acestuia cu divinitatea,
s-a bucurat de atenţia a mii şi mii de oameni înzestraţi cu harul creaţiei
artistice, inspirându-i în crearea unor opere cu conţinut istoric. Literaţi:
prozatori şi poeţi, artişti plastici: pictori, sculptori, arhitecţi, muzicieni,
regizori, actori de teatru şi cinema au transpus în limbajul specific al artelor
o mulţime de evenimente şi de personalităţi istorice, de locuri încărcate de
istorie, făcându-le astfel, peste veacuri, nemuritoare.
Istoricul, oricât ar fi de înzestrat în meşteşugul scrierii, al
reconstituirii, fireşte pe baza izvoarelor istorice, a unui eveniment, proces
istoric sau personalitate istorică, nu poate face într-atât de accesibil
înţelegerea istoriei mai ales din perspectivă emoţional afectivă. El se izbeşte,
adesea, de limbajul rece, sobru, al unor documente încât, efortul său de a
transpune în pagina unei cărţi de istorie evenimente şi personalităţi din
trecutul îndepărtat sau mai apropiat, spre a le face cunoscute publicului larg
şi nu doar celui de specialitate, nu dă roadele scontate din perspectiva
accesibilizării mesajului istoric. Însuşi marele savant român Nicolae Iorga,
la un moment dat, mărturisea regretul său că nu este îndeajuns de poet, deci
de literat pentru a umaniza mai mult istoria, pentru a o face mai accesibilă,
mai uşor de înţeles.
Se ştie foarte bine că funcţia postulată încă din antichitate, a istoriei
ca ,,magistra vite”, de dascăl al vieţii, a fost în atenţia tuturor istoricilor.
Istoria nu se scrie numai din interesul strict al cunoaşterii istorice ci, ea se
scrie, şi pentru funcţia ei modelatoare, integrativ axiologică, formativ
educativă.

1

Autorii, elevi la Liceul Pedagogic din Arad, au fost coordonaţi de către domnul profesor
Doru Bogdan.
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Istoria se scrie şi, mai ales, se studiază în şcoli ca obiect de
învăţământ pentru asimilarea învăţămintelor, a lecţiilor pe care ea le oferă
generaţilor prezente, tinerilor îndeosebi, de azi şi de mâine.
Din antichitate şi până în contemporaneitate, avem mii şi mii de
probe care pun în lumină că arta a stat în apropierea istoriei; că istoria a fost
în bună măsură ,,izvorul artei”. Ce ar fi istoria culturii şi a civilizaţiei umane
şi deci şi a celei româneşti fără acele splendide, fermecătoare şi sublime
opere de artă cu subiecte din istorie? Cu siguranţă lumea în sine, fără de ele,
ar fi mult, mult mai săracă, mai stingheră; îndrăznim a spune chiar i-ar lipsi
o parte din sufletul ei. Deci, opera de artă, plastică ori literară, muzicală ori
cinematografică de inspiraţie istorică, are în sine multiple virtuţi: de a face
mai accesibil subiectul, evenimentul istoric; de a apropia istoria de om; de al face pe privitor sau pe cititor ori pe spectator să trăiască, să palpite, să
vibreze, să simtă mai autentic istoria: evenimentul sau personalitatea
istorică. Opera de artă de inspiraţie istorică are darul să emoţioneze, adesea
până la lacrimi, pe cel care o contemplă, o ascultă sau o lecturează; ea
emoţionează, însufleţeşte istoria trecută pe care o redă în limbajul ei propriu.
Opera de artă deopotrivă, putem spune că sporeşte eternitatea, durata istoriei
prin aşezarea ei în conştiinţa şi în sufletele a zeci şi zeci de generaţii. Ce ar
fi fost istoria fără de artă? Cu certitudine că o mare parte din ea ar fi fost
uitată, mult prea repede şi pe nedrept. Aşadar, artei, slujitorilor ei,
creatorilor de artă, istoria îi datorează şi le datorează mult, întrucât prin artă
s-au modelat conştiinţele şi comportamentele umane; prin artă adesea a fost
reînviată istoria; prin artă generaţiile au fost reconectate, la pulsul, ritmul
unei istorii; prin artă au fost ,,replantate” în conştiinţa unor generaţii valori
şi idealuri care au brăzdat trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat, valori şi
idealuri centrate pe libertate, dreptate, egalitate, unitate, solidaritate,
toleranţă, pace. Opera de artă de inspiraţie istorică şi îndeosebi arta
monumentală vorbeşte prin limbajul ei emoţionează; stabileşte relaţii cu cei
ce o privesc pe care niciun document istoric nu ar putea-o face. Impactul ei,
al operei de artă monumentală este indiscutabil de mai mare cuprindere, de
mai mare efect, atât din punct de vedere cognitiv cât mai cu seamă
emoţional-afectiv. Astfel se explică de ce popoarele au ţinut să îşi omagieze
trecutul lor istoric prin opere de arta nemuritoare ca tot atâtea semne ale
dăinuirii lor in istorie.
2. Din istoria monumentului ,,Crucea Martirilor Unirii 19181919 din Arad”. Dorim să menţionăm că lucrarea noastră se constituie ca
cea dintâi în ansamblul preocupărilor de istorie locală, dedicată prezentării
inaugurării unui monument cultural istoric cu valenţe, evident local296

regionale dar în egală măsură şi naţionale: ,,Crucea martiriilor unirii din
1918-1919” ridicat la Arad acum 74 de ani în 1936.
Deopotrivă precizăm că am valorificat în cuprinsul lucrării noastre
informaţii istorice regăsibile în presa locală românească a vremii, precum
gazetele: Biserica şi şcoala, Ştirea şi Piatră de hotar. Toate trei au oferit
spaţii generoase pentru relatarea şi consemnarea dezvelirii monumentului
din Arad, văzut ca o sărbătoare naţională.
În cazul istoriei comunităţii românilor arădeni, raportul dintre artă şi
istorie îl exemplificăm în paginile de mai jos prin prezentarea unuia dintre
monumentele cele mai reprezentative prin mesajul şi forţa lui expresivă.
Este vorba de ,,CRUCEA MARTIRILOR UNIRII 1918-1919’’, monument
cu conţinut istoric, prin excelenţă, dedicat martirilor căzuţi întru înfăptuirea
şi apărarea marii uniri din 1918-1919.
I-a fost dat Aradului, oraşului care cu adevărat a reprezentat ,,cetatea
marii uniri” 2 să îşi lege numele, în mod eroic de apărarea marii înfăptuiri
istorice de la 1 Decembrie 1918: Unirea Transilvaniei cu patria mamă.
Istoriografia românească, mai ales din ultimele două decenii, a rescris
episoadele dramatice trăite de comunitatea românilor arădeni imediat după
unire şi mai cu seamă în primăvara anului 1919 când, autorităţile Ungariei
bolşevice nerecunoscând legitimitatea unirii Transilvaniei cu România, au
declanşat un veritabil război pentru recucerirea Transilvaniei. Documentele
istorice probează, cât se poate de veridic, actele de o violenţă şi o barbarie
aidoma cu cele din tragicii ani 1848-1849, comise de armatele Ungariei
bolşevice pătrunse în spaţiul arădean mai cu seamă în acea neuitată
săptămână mare din preajma sfintelor Paşti ale anului 1919. Când românii
acestor părţi de locuri îşi pregăteau casele şi mai cu seamă sufletele pentru
reîntâlnirea cu lumina cea sfântă a învierii Mântuitorului, sângele românesc
din satele de deal şi de munte arădene a îmbrăcat pe românii acestor locuri
în haine de doliu. Au căzut între decembrie – aprilie 1919 aproape o sută de
vieţi ,,vinovate” doar pentru faptul că erau români. Au fost cu adevărat
martiri 90 la număr: preoţi, învăţători, ţărani, tineri, adulţi şi bătrâni. Toţi au

2

Alexandru Roz, Aradul-cetatea marii uniri, Editura Mirton, Timişoara 1993, passim;
Vasile Popeangă, Centrul politic al luptei naţionale din perioada dualismului 1867-1918,
Editura Facla, Timişoara, 1978 pp. 156-173 si 242-281; Pe drumul Marii uniri (sub coord.
V. Popeangă şi E. Arbonie), Vasile Goldiş University Press, Arad, 2008, pp. 7-22 şi 174191; Nicolae Roşuţ , Contribuţia Aradului la pregătirea şi înfăptuirea unirii Transilvaniei,
in: „Studii privind Istoria Aradului”, Bucureşti, 1980 pp. 209-233; Aradul şi Marea Unire,
(coord. Marius Grec şi Stelean Ioan Boia), Vasile Goldiş University Press, Arad, 2008.
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trecut prin ascuţişul săbiilor, al baionetelor armatelor bolşevice maghiare
fiind ucişi, mutilaţi, batjocoriţi, umiliţi, schingiuiţi 3.
În cinstea acestor eroi martiri, pentru nemurirea amintirii lor, pentru
reactualizarea în conştiinţa urmaşilor a vieţii lor pilduitoare dedicate
întrupării idealului unităţii naţionale şi al apărării pământului străbun al
Transilvaniei întregite cu patria mamă, la Arad, în 17 mai 1936, s-a ridicat
un monument sub formă de cruce, de către filiala Arad a Ligii
Antirevizioniste, asociaţie patriotică ce l-a avut în fruntea ei ca preşedinte pe
marele cărturar, om politic şi gazetar Stelian Popescu.
Între cei care au prefaţat ridicarea la Arad a unui asemenea
monument considerăm că poate fi integrat şi preotul, viitor protopop al
Aradului, Florea Codreanu. El a avut lăudabila iniţiativă îndată după
evenimentele dramatice ale anilor 1918 – 1919, să lanseze, în numele
Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului, chemarea de a aduna toate
informaţiile referitoare la victimele şi jertfele româneşti căzute pe altarul
apărării României Mari în faţa agresiunii armatei maghiare bolşevice. S-au
adunat astfel numele martirilor arădeni înscrişi, mai apoi pe sfânta troiţă:
„crucea martirilor unirii 1918 – 1919”.
Strădania preotului Florea Codreanu vine ca o prelungire firească a
iniţiativei fostului locţiitor de episcop al Aradului – Patrichie Popescu din
anii 1850, care şi el, din dorinţa de a „lăsa ca documânt pentru viitorime”, a
dat un act circular cu data de 14/26 decembrie 1850 tuturor protopopiilor,
spre a întocmi până la începutul lui martie 1851 rapoarte despre toate
atrocităţiile şi suferinţele comise de către armatele răsculate ale Ungariei
kossuthiste şi îndurate de românii fostei episcopii arădene 4.
Ridicarea acestui monument, în acel moment, la Arad nu a fost
întâmplătoare. Istoria consemnează că încă din 1 decembrie 1920 Vasile
Goldiş, acel ,,părinte al patriei” cum frumos a fost definit de fostul său elev
de odinioară, din vremea liceului de la Braşov - Octavian Goga, a propus
ridicarea la Arad a unui monument al Marii Uniri. Se împlinesc anul acesta,
2010, 90 de ani de la acea frumoasă, generoasă şi plină de curat patriotism,
lansată de Vasile Goldiş în numele generaţiei sale pentru cinstirea tuturor
unioniştilor români de la Nistru pân’ la Tisa, din Hotin şi pân’ la mare, din
3

Traian Mager, Ţinutul Hămagiului. Contributii la istoria unirii 1918-1919. Jurnal. vol. 4,
Arad, 1939; Mezea Corneliu, Jertfele românilor din Valea Crişului, Beiuş, 1935, p. 23;
Florea Codreanu, Arad. 29 decembrie 1918, in: ,,Piatră de hotar’’, anul III, nr. 5-6 din 17
mai 1936, pp. 73-75; Isaia Tolan, Din cronica dezrobirii Aradului, in: ibidem, pp. 73-99.
4
Arhivele Episcopiei Ortodoxe Arad, dosar 317/1850. Acest dosar, precizăm, că se află, în
totalitate, transcris de către prof. emerit Eduard I. Găvănescu şi care acum se află în posesia
prof. Doru Bogdan din Arad.
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Sat’ Mar’ pân’ în Săcele, şi, tot la stadiul de iniţiativă a rămas, spre
dezonoarea atâtor generaţii care ar fi putut să împlinească acest deziderat,
dar nu au avut preocuparea, consecvenţa, dârzenia şi curajul. În aprecierea
noastră, ridicarea sfintei cruci pentru martirii anilor 1918-1919 la Arad
reprezintă în mic un preludiu al monumentului Marii Uniri gândit, visat şi
dorit de Goldiş şi generaţia lui. S-a ridicat la Arad Crucea Martirilor Unirii
pentru că Aradul a devenit o Golgotă a românilor transilvăneni din anii
1918-1919. Cinstirea unui asemenea destin se impunea cu necesitate într-un
oraş care a devenit un simbol istoric pentru toţi românii. Nu în ultimul rând,
s-a ridicat la Arad acest monument de către Liga Antirevizionistă pentru că
în faţa politicii revansarde, de război, cu caracter revizionist promovată de
Ungaria hortystă, conştiinţa românească trebuia să răspundă şi printr-un act
care să o solidarizeze şi să o fortifice sufleteşte, ataşând-o tot mai mult de
idealul apărării cu orice preţ a hotarelor României Mari.
Dezvelirea monumentului s-a făcut în cadrul adunării generale a
secţiilor ardelene (din Transilvania) a Ligii Antirevizioniste care s-a
desfăşurat la Arad în duminica lui 17 mai 1936. Se împlineau atunci 17 ani
de la eliberarea Aradului, cu adevărat de sub robia unei stăpâniri milenare
maghiare prin intrarea în oraşul de pe Mureş a armatei române. Este
începutul unei noi etape în istoria românilor arădeni, când începe instaurarea
administraţiei româneşti în Arad şi deci integrarea lui în ansamblul vieţii
noii Românii Mari. Sunt, precum au fost, simptomatice şi demne de reţinut
cuvintele generalului Lecca despre Regimentul 6 Vânători: ,,A intrat în
Arad, spunea el, nu armata ci însuşi sufletul neamului românesc” 5.
Duminica acelui 17 mai 1936 a fost cu adevărat o sărbătoare cu
semnificaţii naţionale. Dezvelirea monumentului a fost anunţată în presa
vremii, din timp, aşa încât la marea manifestaţie din Arad au participat peste
30.000 de români din toate colţurile Transilvaniei, dar în cea mai mare parte
arădeni însoţiţi fiind de fruntaşii lor, respectiv de preşedinţii filialelor locale
ale Ligii Antirevizioniste. Gara din Arad primea de cu dimineaţă trenurile
venite dinspre Teiuş, Alba Iulia, Deva, Oradea, Nădlac, Pecica, Chişineu
Criş, Timişoara, şi altele, care aduceau mulţimile de români. Cu toţii s-au
îndreptat spre Catedrala Ortodoxă din Arad. După sfânta slujbă religioasă
oficiată de înaltul ierarh al Aradului de atunci P. S. dr. Andrei Magieru –
episcopul Aradului şi un sobor de 36 de preoţi, la ora 11 mulţimea de zeci
de mii de participanţi, după ce a parcurs drumul de la catedrală pe străzile
5

Aniversarea eliberării Aradului. 17 mai 1919 – 17 mai 1920, în: ,,Românul’’ IX, nr. 104
din 19 mai 1920, p. 3; Vezi pe larg despre instaurarea administraţiei româneşti în judeţul
Arad la Al. Roz, op. cit. pp. 265-330.
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Eminescu, bulevardele Regina Maria şi Regele Ferdinand, ajunşi în piaţa
Podgoria, pe atunci Gara electrică din Arad, a vibrat, pătrunsă fiind de
emoţii până la lacrimi la sfinţirea crucii de către ierarhul arădean, de pioasa
aducere aminte, asistat de un numeros sobor de preoţi. În preajma înaltului
ierarh al locului au stat înalţii reprezentanţi ai autorităţilor locale şi
conducătorii Ligii Antirevizioniste în frunte cu preşedintele ei Stelian
Popescu, prof univ. Ioan Lupaş, prof. univ. Onisifor Ghibu, Ştefan Meteş,
George Moroianu, I. Mateiu, dr. Aurel Gociman, ing. Pompei Dragoş,
Marius Peculea, dr. Al. Doroş, dr. I. Osian, dr. Ioan de Kovats, prof. I.
Banu, dr. I. Carje, D. G. Lungulescu. Menţionăm că, la marea sărbătoare
arădeană, a fost prezent şi marele fiu al Aradului, luptătorul pentru unirea
Transilvaniei cu Patria mamă, organizatorul Marii Adunări Naţionale de la
Alba Iulia, dr. Ioan Suciu. Cu toţii au fost încântaţi şi cuprinşi de profunde
emoţii în faţa monumentului dezvelit pe cât de simplu pe atât de maiestuos,
de cuceritor şi de tulburător prin forţa lui de sugestie, de expresivitate.
Monumentul a fost conceput după planurile arhitectului Silvestru Rafiroiu,
redând o troiţă sfântă românească, monumentul în sine a fost executat de
către fraţii Rossa 6. Este construit din granit având dimensiunile: înălţime
3,6m, cu braţul lateral de 1,20m. Pe marginile sale este îmbrăcat, de jur
împrejur, ca o cunună reprezentând o împletitură, simbolul infinitului şi al
eternităţii; în partea superioară a monumentului, central, este plasată stema
României; pe faţada principală a crucii este scris textul următor: ,,Slăvit să
fie Dumnezeu! Martirilor din ţinutul Aradului jertfiţi pe altarul dezrobirei
naţionale în anii 1918-1919. Ridicatu-s-a acestă sfântă cruce în zilele
maiestăţii sale Carol al II-lea, regele României şi s-a sfinţit la 17 maiu 1936
de pomenire şi legământ vecinic si credincios cu neamul întregit în dreptul
său naţional”, iar pe faţada din spate, partea superioară este înscris
următorul text: ,,Să ajungă bunătatea ta Doamne pre cei ce s-au mutat de la
noi cu înfricoşata porunca Ta. Să îi înconjure pre dânşi mila Ta şi să-i
îndrepteze la lăcaşurile cele luminate de lumina feţei Tale”. Sub acest text,
precum şi pe părţile laterale, stânga şi dreapta, sunt înscrise cele 90 de nume
ale martirilor – după cum urmează:
protopop Augustin
Târziu
Preot Cornel Popescu
Preot Cornel Leucuţia
Înv. Lazăr Tîmpa
6

Nicodim Morar

Mihai Zăcoiu

Iosif Alexa
Nicolae Pui
Antonie Beleu

Gligor Horga
Nicolae Pasc
Ioan Şuran

Ştirea, VI, nr. 1215 din 7 iunie 1936, p. 3.
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Nicolae Barna
Dimitrie Raica
Teodor Gligor
Ignat Ungurean
Teodor Rediş
Gheorghe Ioanovici
Ioan Ioanovici
Ioan Popa
Pascu Jurjuţ
Iuliana Jurjuţ
Valeriu Jurjuţ
Ioan Jurjuţ
Florea Cosma
Ioan Istrate
Gligor Alda
Sofia Faur
Nicolae Lăscuţiu
Pavel Faur
Elena Bardan
Elena Petroman
Ştefan Popa
Ioan Oprea
Arsenie Morar
Pahomie Dura
Pavel Suba
Epihamie Fărcaş

Iosif Bândea
Gheorgăe Pianga
Gheorghe Morar
Teodor Ardelean
Andrei Morar
Pavel Faur, fiul
Ioan Faur
Anghelina Ciev
Florea Stoia
Antilofie Verşigan
Saveta Lăscuţiu
Cosma Zopota
Virginia Hotăran
Gheorghe Hotăran
Teodor Baba
Ioan Luciu
Petru Cotoc
Nicolae Groza
Ioan Ţisca
Vasile Ţisca
Maria Ciungan
Toma Petrişor
Gheorghe Tuluvan
Pavel Crainic
Indrei Zenza
Alexandru Coţioiu

Nicolae Fărcaş
Mitra Bârlea
Ion Lăzărescu
Dănilă Adam
Petru Petrean
Petru Pianga
Gheorghe Roşu
Iosif Ardelean
Zamfir Băltean
Leonte Ciorău
Nicolae Ţucudean
Teodor Herlo
Pavel Tarcea
Gheorghe Burca
Geogele Bătrânu
notar Gheorghe Ionescu
Veselia Neamţ
Lisandru Mitrea
Mitrie Caba
Şerb Gheorghe
Solomia Budea
Gheorghe Brânda
Tenu Haiduc
Petru Leuca
Saveta Moţocan
Florea Bendea

După sfinţirea monumentului, au rostit discursuri mai toate
personalităţile prezente. Nota comună a discursurilor rostite a fost axată pe
sublinierea ideii potrivit căreia, crucea martirilor de la Arad reprezintă
simbolul unor conştiinţe romaneşti treze, vii, active şi solidare. ,,Un semn
ceresc pe aceste hotare’’ 7, aprecia episcopul Aradului Andrei Magieru. De
asemenea, cu toţii au subliniat ideea că prin martirii Aradului, ale căror
nume sunt inscripţionate pe monument, se probează că, ,,poporul românesc
este un popor de martiri”, (prof. Ascaniu Crişan) 8. Dr. Ioan Suciu, veteranul
luptător unionist, a ţinut să precizeze în cuvântul său ,,că cei 90 de martiri
7
8

Biserica şi şcoala, an LX, nr. 20-21 din 24 mai 1936 (nr. special), p. 1.
Ibidem, p. 5.
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pot fi asemănaţi cu mucenicii creştinismului” 9. Discursul său se constituie,
ca de altfel ale tuturora, într-un patetic apel la solidaritate naţională
românească, văzută aceasta ca o forţa de neînvins în faţa politici
revizioniste a cercurilor politice ale Ungariei Hortyste. Stelian Popescu,
preşedintele Ligii Antirevizioniste la nivel de ţară, în cuvântul său, după ce a
explicat necesitatea înfiinţării Ligii Antirevizioniste, accentuează ideea
necesitaţii de a ,,ţine mai departe trează conştiinţa naţionala, fiindcă la
hotarul romanesc ochii lacomi ai asupritorilor de ieri pândesc cu ura lor
seculara si cu speranţa lor nebuna de a vedea reînviate vremurile moarte
pentru totdeauna. Spre a ţine trează conştiinţa naţionala şi de ai lumina pe
străini de buna credinţa cari sunt asaltaţi de propagandiştii revizionişti s-a
întemeiat Liga Antirevizionista”, spunea preşedintele ei. În finalul
discursului său, ţinea să cheme imperativ la Unire pe toţi românii, precizând
sensul istoric al monumentului dezvelit la Arad: „Troiţa martirilor Arădani
de la 1918-1919 care se dezveleşte azi la Arad să fie simbolul unirii veşnice
între noi si îndemnul sfânt ca să nu uitam o clipa datoria ce o avem faţă de
ţară, faţă de neam şi faţă de memoria acelora care şi-au vărsat sângele
pentru România Mare, si a acelora care au pregătit sufletele româneşti
pentru ceasul cel mare” 10. Manifestarea dedicată dezvelirii monumentului
crucii martirilor a fost încheiata cu preluarea monumentului de către
primarul de atunci al Aradului, dr. Romulus Coţoiu care, între altele, a spus
că ,, acest monument este începutul de monumente româneşti care vor trebui
sa fie ridicate la Arad in viitor” 11. Şi, într-adevăr, la 1 iunie 1936, în faţa
Palatului Cultural din Arad, unde străjuiau statuile marelui savant şi istoric
A. D. Xenopol şi a marelei poet ardelean George Coşbuc, se va ridica statuia
bust a profesorului preparandial dr. Petre Pipoş 12. Acestuia îi vor urma, prin
grija şi lupta neostenită a bătrânului luptător naţional dr. Ioan Suciu, alte trei
statui bust, dezvelite la 1 decembrie 1938 – 20 de ani de la Unire –, şi care,
îi reprezintă pe George Popa de Teiuş, avocatul Mircea Vasile Stănescu şi
gazetarul luptator Ion Rusu Şirianu. Semificativ este faptul că la Lipova, la
începutul lunii iunie 1936, s-a dezvelit un monument al eroiilor din Lipova
ridicat ,,pentru cinstirea morţilor adormiţii in pragul luminii” 13. Se
înregistrase, constatăm, o mişcare culturală de ridicare a unor monumente
menite a slăvi şi a eterniza în conştiinţa româneasca mari personalităţi ale
9

Ibidem.
Ibidem, p. 4; Stelian Popescu, De ziua Aradului in revista ,,Piatra de Hotar’’. Arhiva
Antirevizionista, anul 3, nr 5-6 din 17 mai 1936, pp. 4-6.
11
Biserica şi şcoala, nr. citat mai sus, p. 6.
12
Ştirea, VI, nr.1209 din 30 mai 1936, p. 1.
13
Ibidem, VI, nr. 1215 din 7 iunie 1936, p. 3.
10
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istoriei cu valoare de model, într-o vreme în care la hotarele României Mari
plana pericolul pe care marele istoric Nicolae Iorga l-a intuit atunci când
atrăgea atenţia: „Fereşte-te popor al meu căci mari primejdii ţi se
pregătesc”.
Manifestările prilejuite de dezvelirea la Arad a monumentului
,,Crucea Martirilor Unirii 1918-1919” a reprezentat cea mai viguroasă
afirmare a conştiinţei naţionale la Arad, din perioada imediat următoare
Marii Unirii. Din zilele cu adevărat epocale ale lui octombrie-noiembrie
1918, şi până în mai 1936, o manifestare de genul celei din 17 mai, Aradul
nu a mai cunoscut. A fost neîndoielnic zi de sărbătoare cu adevărat istorică,
nu doar pentru Arad, ci pentru întreaga Transilvanie, întreaga ţara. Atunci,
la Arad, a fost prezentî întreaga Românie prin preşedintele Ligii
Antirevizioniste, prin reprezentanţii românilor din Secuime, Braşov şi
Făgăraş, din Maramureş, Satu Mare, Cluj, Alba Iulia şi Oradea, din părţile
Banatului şi ale Hunedoarei. Aradul a redevenit, pentru o zi, ceea ce fusese
în toamna lui 1918, capitala românismului transilvan ,,sfânt Ierusalim al
credinţei noastre în izbânda dreptăţii divine”, după cum îl definea prof.
Ascaniu Crişan 14.
Destinul acestui sfânt monument a fost marcat, precum al martirilor
înscrişi pe el, de un adevărat calvar. In ani 1960, regimul comunist, ateu, îl
îndepărtează şi îl aruncă în spatele Bisericii Mănăstirii de la Arad – Gai. Mai
mult, monumentul a fost rupt datorită lipsei de grijă. Se va reamplasa, în
anul 1990, după o restaurare a lui, dar nu la locul iniţial, cum pe drept ar fi
fost, ci, în spatele primăriei actuale, în parcul Eminescu, expus fiind la toate
ingerinţele şi umilinţele din partea trecătorilor ignoranţi şi prea răuvoitori. În
timp ce monumentul ,,Ungaria Milenară”, dedicat celor 13 generali ai
revoluţiei maghiare de la 1848-1849 beneficiază de o locaţie generoasă şi de
măsuri de securitate 24 de ore din 24 de ore, monumentul românesc ridicat
întru cinstirea martirilor ,,preoţi, învăţători şi alţi intelectuali ai satelor
înfrăţiţi cu nenumăraţi ţărani… împuşcaţi ca la vânătoare pe câmp, prin
fereastră, în gări, din trenuri blindate sau puşi să îşi sape groapa pentru a fi
împuşcaţi şi trântiţi în ea, cu ţeasta zdrobită de patul puştii, arşi în
locomotivă, aruncaţi în groapa de var sau în canalul morii” 15, nu are
dreptul să-şi reocupe locul în care a fost dezvelit cu mai bine de 75 de ani în
urmă. Reamplasarea lui la locul din actuala Piaţa Podgoria, mai precis în
faţa monumentalei actualei Catedrale Ortodoxe Române, ar fi dovada unui
respect faţă de înaintaşii martiri, pe care i-am salva de la batjocura şi
14
15

Biserica şi şcoala, an LX, nr. 20-21, p. 4 (cuvantul prof. Ascaniu Crişan).
Ibidem, p. 1 (cuvântare P. S. S. Episcopului dr. Andrei Magieru).
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ciuntirea numelor lor înscrise pe sfânta cruce, adesea blasfemiată de tot felul
de înscrisuri cu grafiti din partea unor inimi şi minţi nevrednice.
Împlinirea a 75 de ani de la dezvelirea Crucii martirilor români, la
anul, în 17 mai 2011, se cuvine a fi sărbătorita de către noi arădenii şi prin
reaşezarea la locul ce i se cuvine, ca un semn de binevenită reparaţie istorică
şi culturală.
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Aspecte privind socializarea agriculturii în Arad – Gai, după
cel de al Doilea Război Mondial
Horia Truţă
Gospodăriile ţărăneşti familiale
După incheierea celui de al doilea război mondial, au ieşit la iveală,
cu violenţă, marile lipsuri, acumulate în această perioadă de tristă amintire.
Valoarea totală a producţiei agricole nu reprezenta în 1946, decât 38-40%
faţă de 1938. Pe un alt plan, se făcea simţită presiunea ocupaţiei sovietice,
ale căror cereri de subsistenţă erau din ce în ce mai mari. Reforma agrară,
desfăşurată în virtutea Decretului – Lege nr. 187/1945, prin confiscarea
proprietăţilor persoanelor de origine etnică germană, criminalilor de război,
refugiaţilor în străinătate, absenteiştilor, moşierilor, a instituţiilor marilor
proprietari funciari, etc. şi acordarea noilor titluri de proprietate, sătenilor
plugari lipsiţi de pământ sau cu pământ puţin, a amplificat într-o proporţie şi
mai largă numărul micilor gospodării neeconomice.
La fel ca în 1921 şi de această dată aplicarea reformei a debutat
defectuos, iar evoluţia sa ulterioară a fost deosebit de anevoioasă, mai ales
din cauza organizării precare a celor însărcinaţi cu transpunerea ei în
practică 1.
Noii împroprietăriţi, nu erau înzestraţi cu unelte agricole şi vite de
muncă. De aceea se preconiza o intervenţie sporită din partea statului în
agricultură. Se aprecia, că pentru asigurarea stabilităţii economice, statul
trebuie să creeze stocuri de produse alimentare, necesare populaţiei
muncitoare. În absenţa mecanismelor de piaţă şi a unui ajutor extern, capabil
să reabiliteze infrastructura, singurele care puteau oferi un răspuns imediat
la stringentele nevoi alimentare ale ţării erau colectările obligatorii. De
aceea, planul de colectare, va trebui să prevadă o cotă de predare absolut
necesară. După predarea acestei cote, agricultorii vor putea să dispună
liber de restul produselor agricole 2. Pentru aceasta, în paralel cu emiterea
unor acte normative pentru deposedarea marilor proprietari de pământuri, au
fost impuse cote de produse agricole excesiv de mari, iar pentru îndeplinirea
acestor obligaţii, stabilite prin lege, s-au aplicat măsuri coercitive excesiv de
dure. Eforturile pentru îndeplinirea lor, alături de rechiziţiile de tot felul au
1

Augustin Ţărău, Noaptea moşierilor. Aplicarea Decretului 83/1949, în nord-vestul
României, Oradea, 2009, p. 105.
2
Propunerile Partidului Comunist Român, în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice şi
financiare a ţării, în Scânteia, seria III, anul XVI, nr. 847/16 iunie 1947.
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ajuns atât de mari, încât aduceau gospodăriile ţărăneşti în pragul foametei.
La o analiză atentă, în evoluţia aplicării acestui mecanism, se pot distinge
patru secvenţe distincte 3.
Prima perioadă, caracterizată prin prudenţă, cuprinde anii 19451947, când Partidul Comunist a guvernat ţara într-o formulă de alianţă
politică. Acţiunea a debutat în 1945, prin arogarea de către stat a
privilegiului de a cumpăra produsele agricole de la proprietari 4, urmată de
obligaţia producătorilor de cereale de a preda statului parte din producţia de
grâu, orz, secară, orzoaică şi ovăz 5, blocarea seminţelor de cereale 6 şi în
sfârşit, Decizia care preciza că producătorii vor reţine din cantitatea
recoltată, doar minimum pentru subzistenţă 7. Cu toate acestea, propaganda
politică a PMR 8, prezenta necesitatea sprijinirii şi încurajării micului
producător, alături de fermele statului şi cooperaţia sătească. Se aprecia
însă, că aceasta din urmă, va trebui să-l apere pe ţăranul muncitor împotriva
exploatării, să contribue la modernizarea agriculturii, la sporirea
productivităţii solului, la ridicarea bunului trai al clasei muncitoare 9.
A doua perioadă, desfăşurată în anii 1948-1952 reflectă începutul
trecerii la sistemul planificat al economiei româneşti. Prin diverse acte
normative, se prevedea că toţi deţinătorii de pământ, sub orice titlu, erau
obligaţi să respecte întocmai planul de cultură stabilit de stat, epocile de
însămânţări pe culturi şi să încheie contracte pentru produsele agricole. În
continuare, indiferent de forma de proprietate, privată, cooperatistă sau de
stat, toate lucrările agricole: amenajarea terenului, însămânţarea, întreţinerea
păşunilor, stârpirea omizilor, aplicarea îngrăşămintelor, recoltarea, treerişul,
colectările, dezmiriştirea, transportul şi depozitarea, săpatul şi curăţarea
canalelor de scurgere, munca în vii şi livezi, repararea utilajelor agricole, a
adăpătoarelor pentru animale, etc. urmau să se desfăşoare în campanii, pe

3

Octavian Roske, Colectivizarea şi mecanismul colectărilor: istorii paralele în vol.:
Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962),
Bucureşti, 2005, p. 114.
4
Decretul –Lege, nr. 565, în Monitorul Oficial, nr. 158/16 iulie 1945 (în continuare M.O.).
5
Decizia Preşedenţiei Consiliului de Miniştri, nr. 2359, în, M.O. 161/19 iulie 1945.
6
Decizia ministerială nr. 2363, în M.O. nr. 167/26 iulie 1945.
7
Decizia ministerială nr. 2470, în M.O. nr. 203/7 septembrie 1945.
8
Partidul Muncitoresc Român (PMR), a fost creat prin unificarea Partidului Comunist
Român (PCR) cu Partidul Social Democrat (PSD), la Congresul din 21-23 februarie, 1948.
9
Rezoluţia Congresului Partidului Muncitoresc Român din 21-23 februarie 1948, în
Rezoluţii, Hotărâri ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român 1948-1950,
vol. I, Bucureşti, 1952, p. 8.
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bază de normative şi indicaţii de la organele de partid şi cele ale statului 10.
Pentru asigurarea desfăşurării acestora, se repartizau pe localităţi, cartiere şi
sectoare, activişti de partid de la diferite nivele administrative, care
împreună cu organele statului luau măsuri organizatorice şi coercitive
adecvate. În urma acestor dispoziţii, cotele de produse ce urmau să fie
predate statului, au început să fie stabilite de către Comisia de Stat pentru
Colectarea Cerealelor, înfiinţată în iunie 1948. Ele erau fixate în funcţie de
suprafaţa deţinută, structura exploatării agricole şi producţia medie la hectar,
preţurile de achiziţie fiind comunicate de Ministerul Comerţului şi
Alimentaţiei 11. Cotele şi preţurile produselor agricole, cu deosebire al
cerealelor erau decise de sus în jos, fără a se ţine cont de piaţă. Pe acest
sistem, cantităţile datorate statului creşteau progresiv, producătorii fiind
informaţi asupra acestei situaţii înaintea recoltării.
În Arad, pentru colectarea cerealelor, prin Decizia Primăriei nr.
11808/1948, se ordonă înfiinţarea unei Comisii Municipale şi a cinci comisii
de sector. Comisia I de colectare instituită în sectorul Administrativ Gai a
avut următoarea componenţă: Kadinschi Ioan, delegat al Comisiei
Interimare a Municipiului – preşedinte; Pop Ioan, şeful Sectorului
Administrativ Gai; Iovin Trifan, şeful Circăi de Poliţie Gai; Milin Neţa,
delegatul agentului agricol. Comisia, se arăta în Decizia de numire, alături
de celelalte, din Micălaca, Grădişte, Mureşel, Aradul Nou, vor exercita
toate atribuţiile conferite de instrucţiunile pentru colectarea cerealelor din
anul 1948, făcând toate diligenţele pentru ca operaţiunile de colectare să fie
duse la bun sfârşit şi răspunzând în acelaşi timp pentru toate omisiunile
stânjenitoare ale bunei şi normalei desfăşurări a lucrărilor 12.
Pentru proprietarii de vaci, oi, sau cei care deţineau peste 20 ha teren
agricol, colectarea nu s-a limitat doar la cereale, deoarece, în ianuarie 1949,
au fost stabilite noi cote, de carne, lapte şi lână.
Privite în ansamblu, toate măsurile politice şi economice adoptate de
putere după 1948, prezentau limpede, pregătirea drumului către
transformarea socialistă a agriculturii româneşti. În aplicarea acestor măsuri,
puterea şi-a concentrat eforturile în primul rând ruinării păturii avute din
agricultură, apoi lichidării ei, iar în subsidiar încadrării ţărănimii în
gospodăriile colective. Proiectul era unul temerar, expus stângăciilor şi
grşelilor de tot felul, deoarece agricultura noastră, nu avea la acea vreme
10

Pentru exemplificare, vezi: Deciziunea nr 18/16 februarie 1953, în Buletinul Oficial al
Comitetului. Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Arad, anul IV nr 6-7-8-9-/ 15 martie-1
mai 1953.
11
Decretul 121, în M.O. nr. 153/ 6 iulie 1948.
12
Buletinul Municipiului Arad, Anul XXVI, nr. 5-6-7, Arad, 31 iulie 1948.
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nici specialişti suficienţi, şi nici o dotare tehnică de utilaje corespunzătoare,
pretabile unor exploataţii agricole mari 13.
Rezoluţia CC al PCR din 3-5 martie 1949 14, care a emis linia politică
generală de transformare socialistă a agriculturii prin formarea
Gospodăriilor Agricole Colective (GAC), a avut efecte majore şi în Gai.
Acest document politic, prezenta faptul, că proprietarii exploatărilor
agricole, sub 5 ha, numiţi ţărani săraci, doreau o formă diferită de producţie,
motivându-se prin aceea că terenul lor, fiind divizat în numeroase parcele,
situate la distanţe mari de locuinţă, erau nerentabile. De altfel, aceştia au fost
primii care s-au înscris în noua formă de exploatare a pământului 15. Se mai
preciza că, trebuiau atraşi în această acţiune de concentrare a suprafeţelor, şi
transformare socialistă a agriculturii şi ţăranii mijlocaşi care deţineau între 5
şi 10 ha. Potrivit ideologilor partidului, aceştia urmau să devină principalii
aliaţi de la sate ai clasei muncitoare. Chiaburii, constituiau o a treia
categorie de proprietari agricoli 16, cunoscuţi şi evidenţiaţi în statistici nu
doar după suprafaţa de pământ deţinută, ci se avea în vedere mai ales faptul
dacă foloseau munca salariată 17. Primirea lor în gospodăria colectivă era
interzisă. Noul regim de impozitare agricolă, dat publicităţii la 14 iulie 1949,
introducea principiul colectării sumelor de bani, într-un cuantum progresiv,
în funcţie de mărimea exploataţiei agricole şi randamentul zonei, fără a fi
însă inclusă în calcul valoarea reală a producţiei obţinute de proprietar.
Regimul discriminatoriu, practicat în materie fiscală, era evident mai ales
prin faptul, că impozitul perceput de la cei încadraţi la categoria chiabur,
13

Augustin Ţărău, op. cit., p.157-158.
Rezoluţii şi Hotărâri ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, volumul
I, 1948-1950, Bucureşti 1952, p.86-111.
15
Dumitru Şandru, Colectivizarea agriculturii şi problema agrară: repere social-politice,
în vol.. Ţărănimea şi puterea 2005, op. cit, p. 54.
16
Chiaburii erau definiţi în acea perioadă, ca fiind burghezia satelor, care î-şi asigură
câştigurile din exploatarea muncii salariate, din speculă, camătă şi darea în arendă a
pământului. (Dicţionarul Enciclopedic Român, Bucureşti, 1962, p.601) Deşi a funcţionat ca
o veritabilă instituţie de drept, servind ca probă în numeroase procese civile şi penale, din
punct de vedere juridic, chiaburimea constitue o ficţiune. Criteriile în baza cărora poate fi
definită chiaburimea, pate fi întâlnită doar în documentele programatice ale PMR. Iniţial, se
ţinea cont doar de mărimea suprafeţei funciare şi de folosirea în exploatarea fermei a
muncii salariate. Ulterior au fost introduse criterii suplimentareca: proprietatea asupra unor
mijloace de producţie (mori, cazane de fiert ţuică, utilaje agricole etc.), practicarea unor
meserii din sfera serviciilor, dacă au fost gospodari deposedaţi de bunuri, dacă au avut
funcţii politice sau administrative. Criteriile, dădeau posibilitatea arbitrarului şi abuzurilor,
fiind folosite chiar şi denunţurile mincinoase (vezi pe larg, această temă la Ţărău Augustin,
Chiaburimea. Tipologia unei componente a bestiarului comunist, Oradea, 2009.)
17
Îndrumător arhivistic, Coordonator: Criste Eugeniu, vol. II, Arad, 2009, p. 51.
14
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nume indicate de către Sfaturile Populare, erau majorate cu sume variind
între 20 şi 50%18. În acelaşi timp, Gospodăriilor agricole colective, li se
aplica un regim preferenţial, ele fiind scutite total de impozit în primii doi
ani de la înfiinţare, iar ulterior, acesta se aplica, în cuantum de 1%, contului
de gestiune din anul precedent 19. De asemenea, erau scutiţi total de
impozitul agricol, membri GAC, atât pentru veniturile lor obţinute din
gospodăriile ajutătoare personale, cât şi pentru cele primite de la unitatea
socialistă unde erau încadraţi 20.
În ceea ce-i priveşte pe crescătorii de ovine, Ministerul Finanţelor, a
emis în primăvara anului 1948, o decizie privitoare la impozitarea
suplimentară a celor care aveau mai mult de 15 oi, considerând că cifra în
cauză reprezintă pragul de la care un proprietar poate fi chiabur.
Procesul declanşat prin aceste măsuri şi care a căpătat o deosebită
amploare după 1950, prin violenţa represiunilor a avut consecinţe dureroase,
victimele fiind adesea alături de cei avuţi, mulţi ţărani mai puţin înstăriţi sau
chiar săraci. Astfel, au fost declaraţi chiaburi, fiind înscrişi pe lista neagră a
Primăriei 21 pentru motive imaginare, absurde chiar: Matei Buza, născut în
1890, cu domiciliul în strada Nouă, nr. 110, proprietarul unei mici suprafeţe
de teren în Câmpul Cireşilor ( Pusta Daganyi), iar soţia în Duleul Haiduc;
Dimitrie Ştefanov, strada Kalinin (Dunării) nr 66, bolnav epileptic, pe
motivul că a trăit cu Secianschi Floare, proprietară de cârciumă şi 4 jugăre
de pământ; Codrean Petru, str. Alexandru cel Bun, nr 10 de 66 ani, fost
muncitor şi poliţist de câmp, pensionar public din 1943 până în 1951. În
acest an, fiind trecut pe lista de chiabur, i s-a suspendat şi pensia, deoarece
este proprietar de teren, deţine cai, căruţă şi oi. Este exploatator, deoarece
la oi, are angajat un cioban; Tirsin Teodor, str. Călţunaş nr 1, deoarece
posedă pământ şi comercializează produsele oilor sale; Neţin Nicolae, str.
Fântânii nr 130, deşi a predat statului întreaga suprafaţă de teren, nu a fost
deschiaburit din neglijenţă; Orga Gheorghe, str. Justinian nr 75, a dat
pământul în dijmă, iar în 1933 a fost deputat PNŢ, din 1952 fiind deţinut
politic; Toth Ioan, str. Nouă nr. 3 de 77 ani, proprietar de pământ şi
18

Legea impozitului agricol, nr. 18 din 14 iulie 1949, Bucureşti, 1949, cap. IV, Secţiunea I
art. 19, p. 25.
19
Ibidem, cap III art. 14, p. 23.
20
Ibidem, Secţiunea II art.12, 13, p. 22
21
Este vorba de Expozitura din Gai a Primăriei, pe zidurile căreia erau fixate în acea
perioadă două tabele: una de culoare roşie, care cuprindea numele celor care plăteau la timp
cotele şi impozitele, iar cealaltă vopsită în negru, cu numele duşmanilor poporului,
îndărătnici şi reacţionari, care sabotau noul curs al istorie, numiţi chiaburi sau
exploatatori.
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acareturi; Gaal Iosif domiciliat în Câmpul Crivabora nr 17, este proprietar
de pământ, 2 vaci, 2 cai şi un tractor; Ponta Vasile, din Câmpul Freamăt
nr.8, proprietar de pământ şi vite ; Hajos Iosif, din Câmpul Crivabora nr.6,
proprietar de teren agricol, iar din 1951 a unui tractor marca Fordson,
uzat. Cu toate că, în 1952 tractorul în stare de nefuncţionare, a fost vândut
lui Kiss Ştefan din Crivabora nr.16, a fost, fost menţinut pe lista chiaburilor,
suferind de toate repercursiunile aferente. Cumpărătorul, de asemenea a fost
trecut pe această listă discriminatorie; Bagi Ioan, str. Tribunul Corcheş, nr
45-47, solicitând să fie deschiaburit, soluţia comisiei este să fie menţinut pe
listă, deoarece, numitul a exploatat munca salariată pentru paza şi
îngrijirea oilor sale, având şi în prezent o situaţie economică destul de
bună; Fericean Nicolae de 62 ani str. Tribunul Corcheş nr.30 poseda în
afară de teren 2 cai, 2 mânji, o vacă şi unelte agricole iar după 1954, a
devenit coproprietar de batoză cu Drecin Mihai din Bujac. Circumstanţă
agravantă era şi faptul că în perioada 1941-1949 a fost proprietarul unui
restaurant, unde a avut personal angajat pe care i-a exploatat. Pentru motive
asemănătoare, au fost fost socotiţi duşmani ai poporului: Ponta Vasile –
Câmpul Freamăt nr. 7, Codreanu Petre, fost paznic de câmp, Ştefanov
Duşan – Str. Ion Creangă nr. 22 şi mulţi alţii.
La nivelul întregii ţări, condamnările şi dizlocările de familii, au
atins proporţii nemaiîntâlnite până atunci în România. Numeroşi proaspăt
împroprietăriţi, văduve şi orfani de război, mutilaţi şi alte categorii de
oameni ajunşi în imposibilitatea de a-şi plăti cotele, au solicitat cu disperare
predarea gratuită a pământului la stat.
În cea de a treia perioadă, din anii 1953-1956, se lansează sistemul
de contracte şi achiziţii. Este o perioadă de relaxare, în care se elimină
penalităţile de întârziere, se acordă scutiri, la restanţe, fiind unificat şi
sistemul de colectare a cărnii laptelui şi lânii 22. Se menţine însă în
continuare sistemul cotelor la grâu, secară, orz, ovăz, porumb, floarea
soarelui, mazăre, fasole, linte, cartofi şi fân.
Şi în februarie-martie 1953, Consiliul de Miniştri, a emis câteva acte
normative, nepublicate în Buletinul oficial, destinate strict uzului
autorităţilor administrative. Ele se refereau la posibilitatea preluării în
proprietatea statului a terenurilor abandonate, sau a căror proprietari au
renunţat la ele, fie din cauză că sunt angajaţi la stat, fie că au copii în
învăţământul liceal sau universitar. Din excedentul astfel obţinut, se ofereau
loturi ţăranilor colectivişti, cu scopul ca aceştia să-şi suplimenteze aportul
22

Hotărârea Consiliului de Miniştri (HCM) nr. 4172, în „Colecţia de Hotărâri şi Dispoziţii
ale Consiliului de Miniştri al RPR”, nr. 79/17, decembrie 1953.
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material adus la zestrea GAC. Nu au fost primite cereri de trecere a
pământului în proprietatea statului din partea chiaburilor, acestea fiind
considerate ca încercări de sabotare a producţiei agricole şi de sustragere de
la îndeplinirea obligaţiunilor pe care le aveau faţă de stat 23.
Ultima perioadă, 1957-1962, marchează trecerea treptată de la cote
la contracte, însoţit de caracterul masiv al colectivizării, dezvoltat mai ales
după 1958 şi încheiat prin Victoria Socialismului în agricultură, decretată la
Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale din 27-30 aprilie 1962 24.
Treptat, în mai multe etape, au fost scoşi din categoria chiaburilor şi a
foştilor exploatatori, o parte din cei stigmatizaţi cu acest titlu şi trecuţi în
iunie 1958, în rândul ţăranilor mijlocaşi: Imbroane Ioan – Crivabora 8,
Rohaci Mihai – Crivabora 10, Gall Ludovic – Câmpul Cioban 7, Baranyi
Ioan – Câmpul Cioban 15, Gall Andrei – Câmpul Nisipos 7, Gall Pavel –
Câmpul Bărbuş 6, Gall Iosif – Câmpul Haiducilor 10, Kelemen Iosif Câmpul Hemei 12, Viragoş Ioan - Faurilor 106, Tirsin Vlada – Nouă 79,
Catici Milivoi - Nouă 91, Fericean Florea – Kosmodemianskaia (Bogdan
Voievod) 24, Nenadov Milan - Harman Arbore 53, Iacşici Milan - Măgurele
19, Juric Mihai - Câmpul Ineluş 1, Polonyi Ilie - Câmpul Ineluş 6, Jurik
Ioan – Câmpul Ineluş 23. Nu puţini, au fost cei care au fost înscrişi pe lista
de chiaburi sau foşti exploatatori, din greşeală. Cu toate protestele şi
demersurile administrative ale celor în cauză, situaţia a fost clarificată doar
după câţiva ani, în 1958. În această situaţie, au fost: Nagy Gabor –
Crivabora 1, Kiss Ştefan –Crivabora 15, Kovacs Martin – Câmpul Speranţei
9, Torok Ştefan, - Câmpul Barbuş 5, Kelemen Mihai - Câmpul Hemei 1,
Tiosici Emilia - Faurilor 110, Catici Ioan – Anton Pann 20-24, Orga
Gheorghe – Justinian 75, Katay Ştefan – Poetului 115, Ponta Gheorghe –
Câmpul Ineluş 18, Gall Iosif – Crivabora 3, Viragoş Ştefan – Kalinin 41,
Văd. Fericean Lazăr – Hatman Arbore 55, Fericean Gheorghe – Tribunul
Corcheş 12, Bagy Ioan – Tribunul Corcheş 45, Secară Gheorghe – Kalinin
(Dunării) 107, Ivanov Sinisa – Matrozov (Grozăveşti) 24, Onea Gheorghe –
Câmpul Crivabora 11, Gall Ioan – Câmpul Haiduc 8, Kovacs Alexandru –
Kosmodemianskaia (Bogdan Voievod) 32, Bran Ştefan – Hatman Arbore
43, Jivoinov Milivoi – Matrosov (Grozăveşti) 30, Mezei Mihai – Câmpul
Crivabora 3, Igaz Ştefan – Câmpul Barbuş 2, Czank Iosif – Câmpul
Speranţei 11, Fericean Nicolae – Kosmodemianskaia (Bogdan Voievod) 14,
Ivanov Vasile – Hatman Arbore 49, Creţa Gheorghe – Justinian (Fagului)
23

Augustin Ţărău, op. cit., p. 171-172.
Victoria socialismului în agricultură, lucrările sesiunii extraordinare a Marii adunări
Naţionale din 27-30 aprile 1962, Bucureşti 1962.
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36, Dan Francisc – Kalinin (Dunării) 28, Farkaş Adalbert – Anton Pann 30,
Hajos Iosif – Câmpul Nisipos 11, Constantin Vichentie – Câmpul Cioban
16, Ponta Vasile – Câmpul Freamăt 4, Muntean Gheorghe – Câmpul Ineluş
24, Tirsin Teodor – Călţunaş 1, Hajos Iosif – Câmpul Cioban 6, Văd. Şipos
Sava – Kosmodemianskaia (Bogdan Voievod) 48, Adoc Traian – Câmpul
Florilor 5 25. De asemenea, a fost scos din categoria chiaburească, deoarece
nu mai prezenta această situaţie, Kelemen Ştefan – Câmpul Cioban 9, fiind
decedat încă din 1955, iar moştenitorii, au predat pământul statului, în
condiţiile HCM 308/1953. Odată deschiaburiţi, celor în cauză, li se
permitea să ceară şi să fie admişi în una din formele de exploatare socialistă
a pământului, care au fost deja înfiinţate şi funcţionau în Gai ori Bujac:
Întovărăşirea sau Gospodăria Agricolă Colectivă, aşa cum dealtfel s-a şi
întâmplat.
Deşi în notele de constatare a situaţiei celor cuprinşi în această
categorie socială creată exclusiv pe criterii politice, se sublinia în mod
unanim faptul că gospodăriile respectivilor sunt distruse, iar situaţia
economică a familiilor acestora este dezastruoasă, existând mari restanţe în
plata impozitelor şi predarea cotelor de produse, în 1958 au mai fost
menţinuţi pe tabelul exploatatorilor, neîndeplinind (încă) condiţiile pentru a
fi scoase din această grupare 26, familiile lui: Balasz Ştefan – General Doda
14, Bako Mihai – Matrozov (Grozăveşti) 35, Codreanu Petru – Alexandru
cel Bun 10, văd. Constantin Aron – Tribunul Corcheş 35-37, Crişan Teodor
– Nouă 28, Drăgan Ioan – Tribunul Corcheş 20, Fericean Arsa –
Cosmodemianskaia (Bogdan Voievod) 15, Fericean Simion – Câmpul
Liniştei 5, Iovanov Petru Matrozov (Grozăveşti) 26, Jalbă Marina –
Matrozov (Grozăveşti) 5, Neţin Nicolae Fântânii 130, Ostoin Andrei –
Anton Pann 72, Stana Simion – Câmpul Islazul Mare 12, Toth Ioan – Nouă
80, Ujvary Ştefan – Tribunul Corcheş 7, Fericean Simion – Kalinin
(Dunării) 109, Stefanov Duşan – Ion Creangă 20, Fercean Liviu –
Cosmodemianskaia (Bogdan Voievod) 16, Ştefanov Dumitru – Kalinin
(Dunării) 66, Fericean Nicolae –Tribunul Corcheş 28, Molnar Ştefan Câmpul Cioban 3.

25

A.N. Arad, fond Sfatul Popular al Raionului Arad, Dosar 180/ 1959, Dosar 86 /19521958.
26
În Raportul la cel de al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Român, din 1960,
Gheorghe Gheorghiu – Dej, a declarat că a fost lichidată chiaburimea, cea mai numeroasă
clasă exploatatoare, desfiinţându-se astfel, ultimele forme de proprietate comunistă în
agricultură. (Gh.Gheorghiu Dej, Raport la cel de al III-lea Congres al Partidului
Muncitoresc Român, Bucureşti, 1960, p. 15).
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De fapt, toate aceste măsuri politice, legislative şi organizatorice au
pregătit şi consolidat terenul propice instalării şi în Gai a noilor structuri ale
agriculturii socialiste.
Forme socialiste de exploatare a terenurilor agricole din Gai
Gospodăriile Agricole Colective, care s-au înfiinţat în primii ani
după Plenara CC a PCR din 3-5 martie 1949, s-au bucurat de o atenţie
deosebită din partea statului. Pentru a nu fi compromisă ideia de asociere,
înscrierea urma să se facă doar pe baza liberului consimţământ, astfel ca
media de suprafaţă a unei unităţi să fie cuprinsă între 100-200 ha, iar cea
socotită pe familie de cel puţin 3 ha. În cazul, când aceasta era mai mică, ea
urma să fie completată cu donaţii din terenurile statului sau al comunelor.
De asemenea acestora li se mai asigurau sedii proprii, din locuinţele
confiscate de la persoanele arestate sau strămutate în alte părţi. Au fost
scutite timp de doi ani de impozite, iar iar recolta obţinută era distribuită în
totalitate sătenilor asociaţi, în funcţie de munca prestată. În plus, prin
comasarea pământurilor 27, noile administraţii au intrat în posesia celor mai
bune terenuri, situate înapropierea localităţii, spre marea nemulţumire a
celor deposedaţi, care au primit loturi fărâmiţate şi de mai proastă calitate.
Cu toate acestea, creşterea numerică a GAC-urilor a fost destul de
lentă, mai ales că industria naţională nu era capabilă să susţină cu utilaje
agricole stocurile necesar acestui sector. De aceea, în septembrie 1951, s-a
renunţat la soluţia colectivizării accelerate, în folosul Întovărăşirilor
agricole, cooperativă care se baza pe principiul menţinerii în continuare a
proprietăţii private asupra pământului.
Deşi primele unităţi agricole cooperatiste în judeţul Arad, au fost
create în anul 1949 28, în Gai, noile forme de exploatare a pământului, s-au
introdus abia după 1956. În acest an, a fost înfiinţată în cartier prima
Întovărăşie Agricolă, următoarele 3 fiind organizate după un an, în 1957.
Câţiva găieni din categoria celor săraci, au aderat însă, la GAC
Partizanul Bujac înfiinţată la 30 iulie 1950. Cele 48 familii înscrise la acea
dată, domiciliate în Pârneava, Bujac, Şega, Gai, Poltura, Sf. Toma
27

Comasarea bunurilor agricole, a constituit una din condiţiile esenţiale în transformarea
socialistă a agriculturii. Aceasta a constat în esenţă, în strângerea în trupuri mari a
suprefeţelor agricole. Ea s-a desfăşurat în trei faze: Faza I – executată 1n 1949 a fost de
identificare a posesorilor şi de stabilire a perimetrului fiecărui trup ce va rezulta din
comasare; Faza II cuprinde măsurătorile efective de suprafeţe şi identificarea terenurilr
pentru schimb; Faza III – aplicarea comasării (Augustin Ţărău, op. cit., p. 182).
28
Prima Gospodărie Agricolă Colectivă, din judeţul Arad, a fost înfiinţată la Zăbrani, în 24
iulie, 1949, (Îndrumător Arhivistic, vol. II, p.52.); A. N, Arad, fond CAP Zăbrani, dosar. 2,
1949, f. 1-3).
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(Sântoma), Ferma Ceala şi Centrul oraşului, au adus abea 89,4 ha, diferenţa
de 146,41 ha fiind înzestrare de la Consiliul Popular. Până la sfârşitul anului
s-au mai înscris, fără pământ, 3 familii, numărul gospodăriilor ajungând la
51, cu 180 de membri, dintre care 122 cu vârsta cuprinsă între 14 şi 60 de
ani. Deoarece 42 familii au fost de ţărani săraci şi doar 6 mijlocaşi, aportul
social redus al membrilor nu putea satisface desfăşurarea normală a
activităţii.
La constituire, în 1950, GAC Partizanul Bujac, dispunea de 238,17
ha din care: 230,45 ha - teren arabil, 1,08 ha - grădini de zarzavat, 1 ha livezi, 1,62 - curţi şi terenuri clădite, 4 ha - suprafaţă neproductivă. Membri
au mai adus: 14 cai, 6 pluguri cu o brazdă, 1 plug din lemn, 2 prăşitoare din
fier cu 3 sape, 4 prăşitoare din lemn cu trei sape, 4 grape din fier, 4 căruţe
pentru 2 cai în stare de funcţionare, 7 căruţe pentru 2 cai uzate. În cursul
anului au mai fost procurate 1 selector şi 1 vânturător marca Hoffer, fiind
amenajate şi câte un atelier de fierărie şi rotărie, o cocină pentru porci, grajd
şi magazie. Intreprinderea de Spirt şi Drojdie 7 Noiembrie a asigurat
mobilierul pentru birouri, instalaţia electrică a clădirilor şi 500 kg fân, iar
Sfatul Popular Orăşenesc – 5 porci, rasa York. În primul an de activitate,
planul de producţie, a cuprins doar 4 culturi: grâu (66,51 ha), orz (6 ha),
borceag (8 ha) şi secară (2 ha), suprafeţele fiind lucrate cu SMT Aradul
Nou. Unitatea a fost condusă de un Consiliu, alcătuit din, Venczel Iosif–
preşedinte iar membri: Gheorghe Nicula, Armaţki Duşan, Panin Axente,
Vigh Maria 29. În primăvara anului 1951, au fost obţinute şi primele credite
bancare, ele fiind folosite pentru investiţii în construcţii. Astfel, la 3 ianuarie
1953, a fost populat cu animale, un grajd pentru vite, alături de lăptărie şi
silozul de nutreţ.
La alegerile din 12 ianuarie 1952, conducerea gospodăriei a fost
schimbată, membri noului Consiliu fiind: Petru Săbău – preşedinte, Mancsel
Ioan, Bercsenyi Gheorghe, Kiss Ioan, Mihai Pilan, Szilaghyi Francisca,
Kasa Andrei – membri. Comisia de cenzori a fost alcătuită din: Ilie Rus,
Anton Olay, Emerich Fekete. Brigadier a fost numit Kunszabo Mihai, iar
contabil şef – Ioan Varga. Numărul familiilor înscrise în gospodărie a ajuns
la 60 care au adus 238 ha teren agricol. Capitalul social al unităţii, mai era
compus din 20 cai, 21 vaci cu lapte, 15 porci, 43 păsări, 10 viţei şi 4 familii
de albine. În anul următor numărul familiilor înscrise a ajuns la 142 cu 500
ha suprafaţă agricolă. Existau 102 cai de muncă, 64 pluguri, 60 căruţe, 57
grape, 14 semănători, 36 prăşitori, 7 sănii. Comasarea terenurilor şi
29

A. N. Arad, fond CAP „Prtizanul” Bujac, Dosar 3/1950-1952, f. 11-13; dosar 4/1950, f.
15.
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dezvoltarea bazei materiale, a permis diversificarea culturilor care în acel an
au fost alcătuite din: porumb – 55 ha, orz de primăvară – 15 ha, ovăz – 12
ha, mazăre – 6 ha, fasole – 2 ha, cânepă pentru fuior – 2 ha, floarea soarelui
– 5,75 ha, mac- 1 ha, sfeclă de zahăr - 5 ha, tutun – 1,5 ha, lucernă – 1 ha,
porumb pentru siloz – 1 ha, sfeclă furajeră – 2 ha, sorg pentru mături – 1 ha.
Au fost create trei brigăzi de câmp, o brigadă legumicolă şi una zootehnică.
S-au pus bazele sectorului legumicol, prin pregătirea pentru aceste culturi a
10 ha din care 3 ha fiind amenajate pentru irigare. Rezultatele au fost însă
slabe, deoarece pe această suprafaţă lucra o singură echipă formată din 11
oameni iar brigadierul Ioan Filimon, pe lângă faptul că nu avea pregătire de
specialitate, a dovedit şi lipsă de preocupare, lăsând nesemănată cu morcov
o suprafaţă de 1 ha iar răsadurile nu au rămas neprotejate împotriva
îngheţului. După înlocuirea sa cu Milutin Ostoin, situaţia în legumicultură sa îndreptat oarecum, până când s-a descoperit că acesta de fapt a fost
chiabur, motiv pentru care a fost exclus din GAC. Au fost cultivate cu
oarecare rezultate: roşii varză, ardei, gulii, castraveţi, vinete, fasole verde,
mazăre, dovlecei, gogonele, fiind valorificate în pieţele Aradului.
În această perioadă, analizând situaţia lipsei sistematice pe piaţa
oraşului a legumelor, zarzavaturilor şi cartofilor timpurii, Sfatul Popular al
Regiunii Arad, împreună cu Comitetul Regionalei PMR, au hotărât
organizarea în jurul localităţii a unei zone legumicole, care în cursul anilor
1953-1954 să cuprindă o suprafaţă de 2682 ha din care irigate 818 ha 30. Se
recomanda tuturor unităţilor agricole colective să treacă la organizarea
brigăzilor şi echipelor legumicole permanente, să şcolarizeze brigadieri
pentru aceste sectoare prin unităţile de învăţământ create special de
Ministerul Agriculturii. Pentru asgurarea utilajelor necesare, trebuiau
identificate şi declarate toate pompele, electromotoarele, roţile şi alte utilaje
de irigaţie.
La toate acestea, se adăugau nemulţumirile membrilor, din ce în ce
mai mari, iar numărul celor excluşi sau care solicitau părăsirea unităţii
creştea. Lipsa forţei de muncă, determinate mai ales de ofertele mai
avantajoase oferite de industrie şi alte domenii economice ale statului,
punerea pe prim plan a intereselor politice şi suprimarea oricăror manifestări
democratice primau asupra rezultatelor economice. De asemenea, intrigile
mărunte şi neînţelegerea de către activiştii de partid, omniprezenţi, a unor
30

Hotărârea Comitetului Executiv al sfatului popular al Regiunei Arad şi a Comitetului
Regional PMR Arad, cu privire la crearea zonei legumicole în jurul oraşului Arad, în
vederea aprovizionării populaţiei muncitoare cu legume şi zarzavaturi ( Buletinul Oficial al
Comitetului Executiv al Sfatului Popular al regiunei Arad, anul IV nr. 6-7-8-9/15 martie –
1 mai 1953).
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realităţi locale, produceau convulsii greu resimţite în activitatea gospodăriei.
În plus, pe baza Hotărârii Comitetului Central al Partidului Muncitoresc
român din 18 septembrie 1951, adunările generale ale gospodăriilor
colective, au trecut la demascarea şi excluderea elementelor chiabureşti,
strecurate în asociaţii. Acestora li s-a restituit, desigur, în afara perimetrului
comasat, o suprafaţă de pământ egală cu cea adusă în gospodărie, dar fără
inventarul viu şi mort. Doar jumătate din contravaloarea acestuia, după ce
era evaluat în bani, a fost restitui chiaburilor sub formă de parte socială 31.
Chiar şi aşa, noua măsură înrăutăţea şi mai mult situaţia economică a
unităţii.
Astfel Ostoin Milutin, cu toate că a avut rezultate bune în sectorul
legumicol, unde era brigadier, a fost exclus din GAC ca fost chiabur, iar
Semlecan Lazăr, str. Hatman Arbore nr 13, în vârstă de 73 de ani, a avut
aceiaşi soartă pentrucă nu s-a prezentat mai multe zile la muncă. În 1954, au
mai fost excluşi ca fiind duşmani ai gospodăriei: Buza Francisc, str. Faurilor
nr 125 cu 2,30 ha, Dumitru Lupşici, str. Kalinin (Dunării) nr 127 cu 2,30 ha,
M. Jivanelov, str. Ion Creangă nr. 6, cu 2,30 ha, D. Docmanov, str. Kalinin
(Dunării) nr.130, cu 4,30 ha, Docmanov M., str. Kalinin (Dunării) nr 130, cu
2,30 ha, Ostoin Ioan str. Ioan Creangă, cu 2,90 ha, Arsenov Ivan, str. Kalinin
(Dunării), nr. 139. Aceştia, alături de mulţi alţii, au fost obligaţi să
părăsească GAC-ul deoarece erau pătrunşi de ură şi duşmănie, încearcă să
facă vrajbă între membri, nu vin la muncă, sunt corupţi şi alcoolişti,
lucrează numai când şi unde vor sau au intrat în Colectiv, din interese
meschine, ca să scape de obligaţiile faţă de stat. Printre cei îndepărtaţi era şi
primul preşedinte al GAC Partizanul Venczel Iosif, membru încă din 1950,
cu 2,3 ha. Excluderea s-a făcut în februarie, 1954, la propunerea lui Petru
Săbău, succesor la conducere, preşedintele în funcţiune al gospodăriei,
gestul fiind motivat, prin lipsa de interes a lui I. Venczel, pentru dezvoltarea
şi consolidarea GAC, acesta fiind un element duşmănos, care nu se bucură
de încrederea membrilor colectivişti, şi care a căutat prin diferite
maşinaţiuni să submineze bunul mers al GAC. A executat doar munci
uşoare, pretinzând să se falsifice normele lui de muncă pentru a câştiga cât
mai mult în detrimentrul GAC, etc. 32.
În acelaşi timp şi-au cerut ieşirea din gospodărie: Vasile Ostoin str.
Kalinin (Dunării) nr 148 cu 2,30 ha, Ioan David, str. Nouă nr 25 cu 4,33 ha,
Bara Ştefan str. Faurilor nr 119 cu 2,30 ha, Lole Estera cu 2,30 ha, Iovanov
31
32

Augustin Ţărău, op. cit., p. 168.
A. N. Arad, fond GAC „Partizanul” Bujac, dosar 7/1952-1959, f. 14.

316

Lazăr str. Faurilor nr 36, Knapic Ioan II str. Nouă nr 59, cu 2,30 ha, Kasa
Matei str Zoia Kosmodemianskaia (Bogdan Voievod) cu 0,92 ha, Meşter
Iosif str Ion Creangă nr 75, Kiss Iosif şi soţia, str Faurilor nr 38, Arsenov
Andrei (rotar) şi mulţi alţii. Cei mai mulţi, motivau acest gest prin aceea, că
se simţeau dezamăgiţi de rezultate şi că preferă să se angajeze ca salariaţi,
iar situaţia în GAC se înrăutăţeşte de la o zi la alta. Alţii explicau că nu mai
pot lucra datorită vârstei înaintate şi sănătăţii precare, sau părăsirea
domiciliului. Printre cei dezamăgiţi şi revoltaţi de situaţie, se afla şi Ioan
David, str. Nouă nr 25/27, membru şi activist PMR, lăcătuş mecanic şi
tăietor de pile, care într-un memoriu adresat conducerii PMR din oraş, a
dezvăluit starea încordată de lucruri din GAC Partizanul Bujac, iar Ostoin
Daniţa considera că a fost înscrisă în gospodărie, ilegal, peste voia ei. În
1957, Nicolae Fericean, str. Tribunul Corcheş nr. 30 reclama faptul că, deşi
a predat GAC-ului începând cu 30 august 1953, localul restaurantului
propriu, compus din două camere în suprafaţă de 75 mp, transformat în
depozit de cereale, nu a primit până la acea dată nici un fel de chirie, nici în
bani, nici în produse, imobilul fiind însă degradat printr-o întrebuinţare
neadecvată. Exodul a fost atât de puternic încât, în august 1952, au mai
rămas în GAC Partizanul Bujac doar 7 familii de găieni: Armaţki Duşan,
str. Matrozov (Grozăveşti) nr. 19, Arsenov Andrei, str. Nouă, nr 69, Kiss
Ioan, str General Doda nr 20, Kiss Matilda str General Doda nr 20, Kiss
Iuliana str General Doda nr 20, Kovacs Alexandru, str Zambilelor nr 22,
Strati Iuliana str. Zambilelor nr 22 33.
La alegerile din 2 martie 1954, Petru Sabău a fost reconfirmat pe
funcţia de preşedinte, dar o parte din membri Consiliului de conducere au
fost schimbaţi. Componenţa acestuia a fost următoarea: Ştefan Barta, Laza
Pain, Andrei Kasa, Gheorghe Bercsenyi (vicepreşedinte din 1955), Ioan
Luţă şi Gheorghe Lăescu. În Comisia de revizie au fost aleşi: Milivoi
Burnaţ, Ignat Hegedus şi Iosif Riesz. De asemenea au fost numiţi noii
brigadieri: Ioan Barta – Brigada I Câmp, Alexandru Muntean – Brigada II
Câmp, Angelco Baty – Brigada III Câmp, Alexandru Kovacs – Zootehnie,
Ioan Barna – Legumicultură. Noul consiliu se confrunta mai ales cu lipsa
forţei de muncă, fapt care a determinat dealtfel, hotărârea de a renunţa la o
parte din suprafaţa terenului unităţii. Asfel în 1955 se cedează către GAC
Dorobanţi - 200 ha, iar în 1956, se predă statului - 91 ha. Suprafaţa rămasă,
de 509 ha a fost semănată cu grâu (205 ha), porumb (105 ha), plante tehnice:
cânepă (15 ha), rapiţă (29 ha), sfeclă de zahăr (15 ha), legume (6 ha), cartofi
(3 ha), pepeni (8 ha), plante de nutreţ (29 ha). Mai erau administrate terenuri
33

Ibidem, f. 222.
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acoperite cu plantaţii pomicole (3 ha), fâneţe naturale (4 ha), păşuni (6 ha),
neproductive (16 ha).
După opt ani, pe terenul rămas în vestul Aradului, cunoscut sub
numele de Bircaş şi deţinut de mici proprietari din toate cartierele oraşului,
s-a înfiinţat în ianuarie 1958, Întovărăşirea agricolă, pentru cultivarea
laolaltă a pământului, “Victoria” Pârneava. Au fost comasate astfel, alte
619 ha, fiind cuprinse 281 familii (36 – fără pământ; 185 cu gospodărie
mică; 61 cu gospodărie mijlocie) cu 361 membri, din care capabili de muncă
228 persoane. Asociaţii, deşi rămâneau, conform statutului, proprietari ai
terenului, se angajau să lucreze pământul în comun, cu tractoarele SMT
(arat, semănat, recoltat, treierat), să folosească raţional vitele de muncă şi
inventarul agricol al Întovărăşirii. Pentru aceasta, după comasarea scriptică
a terenurilor aduse, au fost desfiinţate haturile, prin arare, în vederea
aplicării unitare a asolamentelor şi îmbunătăţirilor funciare. Preşedinte a fost
ales Ştefan Şiclovan. În 1960, Întovărăşirea Victoria Pârneava, se transformă
în GAC Victoria Arad-Pârneava, cu sediul pe str. Dorobanţi nr 41. Consiliul
de conducere, a unităţii a fost alcătuit din: Ioan Bartha – preşedinte, Ilie
Pintea, Ştefan Şiclovan, Gheorghe Mihailovici, Ioan Mihoc, Gheorghe
Marcu, Ianoş Lazar – membri. În 6 februarie 1963, conform Deciziei
nr.89/1963 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional Banat, s-a
unit prin absorbţie cu GAC Partizanul Bujac, care îi preia prin absorbţie,
membri, pământul şi întreg inventarul agricol. La adunarea de unificare au
participat 690 de membri ai celor două GAC-uri din 820 convocaţi 34. Noul
Consiliu de conducere al GAC Partizanul Bujac a fost alcătuit din nouă
membri, după cum urmează: Petru Sabău – preşedinte, Mihai Vagner –
vicepreşedinte, Sinesie Crişan – inginer agronom, Maria Nedea, Ştefan Tiff,
Ştefan Caşa, Veraszto Emerich – secretar PMR, Ioan Duşan. Membri
Comisiei de revizie au fost: Iosif Puiu, Ioan Mencsel şi Ilie Pintea. Din
conducera unităţii mai făceau parte: Ioan Varga – Contabil şef, Ioan
Dehelean – brigadier Zootehnie, Dimitrie Petreanu – brigadier Construcţii,
Adrian Butaş – brigada I Câmp, Anghelco Baity – brigada II Câmp, Vasile
Ponta – brigada III Câmp, Alexandru Munteanu – brigada Legumicolă 35.
În Gai, la 19 februarie 1959, în prezenţa 35 locuitori, a unor
autorităţi politice şi administrtive locale 36, la propunerea lui Kogler Carol, a

34
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Ibidem, dosar 27/1963, f. 3.
36
Iosif Ribiţa, delegat al Comitetului orăşenesc PMR, Kogler Carol, Secretarul Organizaţiei
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de bază PMR Gai, Mihai Popovici, tehnician agricol al sectorului Gai.
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fost ales Comitetul de Iniţiativă 37 pentru unificarea şi transformarea în GAC
a două: 7 Noiembrie şi 30 Decembrie, din cele patru Întovărăşiri existente.
Pentru sprijinirea activităţii acestei noi forme de socializare a agriculturii,
Sfatul Popular al Oraşului Arad, a pus la dispoziţie, în mod gratuit, pe timp
de un an, două birouri, în imobilul de pe strada Grădinarilor nr.3, fosta
primărie de cartier, clădire ocupată de Sectorul Agricol. Cu acest prilej, a
fost analizată cererea celor 57 de familii cu 87 braţe de muncă, pentru a
deveni membri ai GAC, care aduceau un capital social alcătuit din: 188 ha
teren agricol şi un inventar constituit din: 31 cai, 24 căruţe, 16 pluguri, 16
grape, 16 prăşitoare, trei maşini de semănat păioase şi 2 ateliere de fierărie.
În structura familiilor, dominau ţăranii săraci: 37 erau cu gospodării mici, iar
23 cu gospodării mijlocii. După aprobarea acestei solicitări de către
Consiliul Popular Orăşenesc Arad şi cel Regional din Timişoara, la 5 martie
1959, în sala Căminului Cultural Mihai Eminescu, de pe str. General Doda,
a avut loc şedinţa de constituire a GAC Unirea Gai. Chiar în acea zi, au mai
depus cereri de înscriere: Milorad Jivanelov, Vasile Tirsin, Nicolae
Bodrojan, Nagy Ioan, Jatko Carol, Gheorghe Bulboacă, Matei Şaghi, Csato
Ladislau, Toth Veronica, Etelca Debeleac, Mihai Fekete, Milan Petrovici,
Şaghi Rudolf, Halasz Ştefan, Lupşici Ivanca, Maria Iuhasz, Ioan Kiss, Ioan
Bonca, Romulus Şiclovan, Ioan Băneşiu, Gheorghe Seculici, Demian Ioan,
Ioan Andea, Adam Beke, astfel că numărul cererilor de înscriere în GAC, a
ajuns între timp la 80 de familii, cu 253 ha. Organele administrative au fost
propuse Adunării Generale, de către o Comisie constituită special alcătuită
din: Dumitru Jivan- preşedinte, Viragoş Ştefan, Toth Mihai, Vasile Tirsin,
Sava Sandici. După votare, Consiliului de Conducere al proaspetei unităţi
agricole cooperatiste a avut următoarea componenţă: Csato Emeric –
preşedinte, Sandici Sava – str. Anton Pann nr. 62, Ardelean Gheorghe – str.
Grădinarilor nr 51, Nicolae Bodrojan – str. Faurilor nr. 114, Jivanelov
Milorad – str. Ion Creangă nr. 6, Debeleac Etelca str. Zoia
Kosmodemianskaia (Bogdan Voievod), nr. 55, Halasz Emeric – str. Ion
Creangă nr. 24, iar membri Comisiei de revizie: Mihai Kiss, Nicolae Ugleş
şi Vasile Tirsin. Brigadier a fost numit Andrei Balasz iar contabil Zoriţa
Duma. Unitatea, cu numele GAC Unirea Gai şi-a stabilit sediul
administrativ în imobilul de pe strada Grădinarilor nr. 3, iar ulterior s-a
mutat pe str. General Doda nr. 22 şi str. Grădinarilor nr 22 (1966) Adunarea
Generală a mai hotărât să solicite autorităţilor, ca terenul arabil să fie
37

Comitetul de iniţiativă pentru înfiinţarea GAC Gai, a avut următoarea componenţă: Sava
Sandici – preşedinte, Nicolae Ugleş, Gheorghe Ardelean, Ştefan Viragoş, Ioan Holochi,
Halasz Emeric, Zoriţa Duma, Halasz Andrei, Olga Rusu, Uivari Ştefan, Toth Mihai,
Dumitru Jivan, Csato Emeric, Iosif Tirban.
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comasat în trei trupuri, pe suprafeţele numite: Micloşi sau Câmpul Islazul
Mare (tarlalele 91, 90, 81, 87, 86), Câmpul Mic sau Spiţer şi Balta Mică.
Animalele de muncă urmau să fie adăpostite într-o fostă cramă (24 cai) şi în
2 grajduri ale unor membrii din cartier. De asemenea au fost prezentate
obligaţiile fiecărui membru care aveau acasă vaci, să predea statului, pe bază
de contracte ferme, câte 200 litri lapte anual, condiţie obligatorie pentru a fi
admişi cu vitele pe păşune 38.
La 29 martie, 1961, sub preşedenţia lui Simion Cojocaru 39, a avut
loc şedinţa extraordinară a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al
Oraşului Arad, care a analizat solicitarea a 53 de familii din sălaşele Gaiului,
pentru unificarea şi transformarea în GAC a celor două Întovărăşiri: Mihai
Eminescu şi Szabo Arpad. Corespunzător referatelor prezentate de Iosif
Ribiţa, şi Francisc Tamaşovici 40, vicepreşedinte al Comitetului Executiv,
aceste gospodării, erau răsfirate, în vestul Gaiului, la o distanţă minimă de 8
km de oraş, pe şoseaua Arad-Pecica, întinzându-se pe o suprafaţă de 1832
ha. Terenul, o lăcovişte cernoziomică cu ochiuri sărăturate, se întindea spre
nord până la hotarul Variaşului Mare şi a satului Sâmpaul, spre sud, până la
cartierul Pârneava, iar vecinii din spre vest erau proprietăţile comunei
Pecica. Cea mai mare parte din teren (1017 ha) era deţinut de IAS Ceala,
diferenţa aparţinând celor două Întovărăşiri, GAC Sederhat, unor GAC-uri şi
particulari din oraş. Doar 1613 ha constituia terenul arabil, diferenţa, de
suprafaţă, fiind formată din fâneţe (63 ha), păşuni (52 ha), terenuri
neproductive, pe care băltea apa (71 ha), în timp ce 33 ha, erau acoperite cu
clădiri şi curţi. Aproape în totalitate, fermele familiare, numite sălaşe,
locuite de 71 familii, erau izolate, lipsite de drumuri şi cele mai elementare
utilităţi. Cu adresă imprecisă era înscrisă şi cunoscută lapidar sub forma
unor Câmpuri: Crivabora, Speranţei, Freamăt, Cioban, sau localităţile
Pecica, Sederhat, Pârneava, Gai, locuitorii sălaşelor, erau instabili, în
perioada de iarnă schimbându-şi domiciliul. Familiile înscrise în GAC,
proprietari a 199,32 ha 41, cereau comasarea terenurilor pe două trupuri:
Câmpul Crivabora cu 164,71 ha şi Câmpul Speranţei cu 60,84 ha,
înzestrarea de la stat cu 26,23 ha şi asigurarea sediului, în sălaşul din
Câmpul Crivabora, nr.2, proprietatea Sfatului Popular. Cele 255,55 ha (4,25
38

A. N. Arad, fond CAP „Unirea” Gai, dosar 6/1960-61, f. 14.
Simion Cojocaru – Preşedintele Comitetului Executiv al Sfatului Popula Orăşenesc, Arad
40
Iosif Tamaşovici, vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular Orăşenesc
Arad.
41
Din cele 53 familii înscrise în GAC, (10 români, 39 maghiari, 3 germani, 1 altă
naţionalitate) cu 98 membri, apţi de muncă, 23 familii erau de ţărani săraci, 30 mijlocaşi şi
5 salariaţi.
39
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ha/famile; 2,45 Ha/membru apt de muncă) lucrate în comun încă din urmă
cu un an, fără ca animalele să fie comasate, se compunea din teren arabil –
194,45 ha, fâneţe - 4,87 ha, livezi - 1,30 ha, grădini - 15,90 ha, curţi şi
grădini – 1,25 ha. În afară de pământ ei mai aduceau în gospodărie un
inventar compus din: 32 cai, 25 vaci, 1 capră, 2 oi, cu furajele necesare, 21
căruţe, 20 pluguri, 19 grape, 20 prăşitori, 5 semănători pentru cereale
păioase, 2 trioare manuale şi un atelier. Pentru comasarea animalelor de
muncă, s-a propus cazarea a 26 cai la viitorul sediu, din Câmpul Crivabora
nr 2, iar 5 cai la sălaşul unuia din membri. Se mai propuneau investiţii
pentru construirea unui grajd, o matermnitate pentru 10 scroafe, un pătul
pentru porumb şi o puierniţă, sprijinul IAS Ceala, urmând ca viitoarea
unitate să aibe un profil agricol, bazat pe cultura cerealieră şi un sector
tehnic 42.
Cei doi referenţi, mai informau organul administrativ orăşenesc, că
în teritoriu, nu există manifestări făţişe ale duşmanului de clasă, atrăgânduse însă atenţia că în Întovărăşirea Szabo Arpad, s-au infiltrat şi unii chiaburi,
fără a fi însă nominalizaţi.
Prin Decizia nr.31/29 martie 1961 Comitetul executiv, al sfatului
Popular din Arad, a avizat înfiinţarea GAC Mihai Eminescu din Gai-Sălaşe
şi comasarea terenului corespunzător solicitărilor 43. Corespunzător uzanţelor
vremii, reeşite chiar din documentele de constituire a GAC-urilor,în
activitatea acestora, primau obiectivele politice, iar în subsidiar cele
economice, fapt reeşit chiar din documentele de înregistrare a organizaţiei.
Cererile de înregistrare ale acestora se făcea după un model conceput de
autorităţile politice şi administrative ale vremii. Iată textul integral al cererii
de constituire a GAC Mihai Eminescu din cartierul Gai-Sălaşe, adresat
Comitetului Executiv al Sfatului Popular Orăşenesc Arad, în 8 aprilie 1961:
Noi ţăranii muncitori din Cartierul Gai-Sălaşe, oraşul Arad,
Regiunea Banat, Republica Populară Română, ne unim de bună voie, în
Gospodăria Agricolă Colectivă, cu denumirea Mihai Eminescu, având
sediul, în Gai-Sălaşe, Oraşul Arad.
Scopul urmărit este ca prin munca organizată în comun, cu mijloace
comune de producţie
Să clădim o Gospodărie Agricolă Colectivă.
Să asigurăm victoria deplină asupra chiaburilor, asupra tuturor
exploatatorilor şi duşmanilor celor ce muncesc.

42
43

A. N. Arad, fond CAP „Mihai Eminescu” Gai Sălaşe, dosar 1/1961, f. 2.
Ibidem, dosar 1/1961, f. 3.
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Să invingem complet întunericul precum şi starea înapoiată a
gospodăriilor mici individuale.
Folosind tractoarele şi maşinile agricole puse la dispoziţie de stat,
prin SMT, cât şi animalele noastre de tracţiune şi aplicând metode
agrozootehnice înaintate să obţinem o producţie sporită în agricultură şi în
creşterea animalelor,, producţie care să întărească gospodăria colectivă şi
să ne asigure nouă şi familiilor noasre o viaţă îmbelşugată şi un viitor
fericit.
Membri Gospodăriei Agricole Colective se obligă să depună toate
eforturile pentru a întări gospodăria colectivă să muncească cinstit, să
apere şi să dezvolte proprietatea obştescă, să repartizeze veniturile
gospodăriei după cantitatea şi calitatea muncii depuse, să asigure o cât mai
bună îngrijire a animalelor de muncă şi de producţie, să se îngrijească de
tractoarele şi maşinile puse la dispoziţia gospodăriei colective de către stat
prin SMT, să îndeplinească la timp şi în bune condiţiuni obligaţiile pe care
le au faţă de statul nostru, statul oamenilor de la oraşe şi sate.
Urmeză semnăturile indescifrabile ale familiilor solicitante 44.
Noua unitate, nu a rezistat decât un an, deoarece la 7 septembrie
1962, s-a unificat prin absorbţie cu GAC Unirea Gai care şi-a păstrat
numele, conducerea şi sediul 45. De altfel şi ulterior, cele mai mici producţii
se obţineau din aceste suprafeţe, culturile fiind compromise de către porci,
vite şi păsări de curte, crescute de locatarii sălaşelor şi lăsate libere la
păşunat.
În anii care au urmat, lună de lună au fost înregistrate noi cereri de
intrare în GAC, astfel că în 1963, suprafaţa agricolă de care dispunea
unitatea, a ajuns la 546 ha, în 1965 la 1957 ha, iar în 1967, aceasta a crescut
la 2279 ha fiind deservită de 693 cooperatori.
La Adunarea generală din 16 februarie 1965, preşedintele unităţii
agricole Csato Emerich a fost înlocuit cu Dumitru Sârb, ales în fruntea unui
nou Consiliu de conducere, cu sediul pe str. General Doda nr. 22. Noul
Consiliu de conducere a fost alcătuit din: Vasile Ostoin, Dumitru Dodean,
Maria Halasz, Livia Crucean, Ioan Koronkai, Cornel Băneş, Dumitru
Cosmoabă şi ing. Ioan Hălmăgean. Componenţa Comisiei de revizie a fost
următoarea: Gheorghe Şiclovan, Dumitru Jivan, Alexandru Durmeş.
Contabil şef – Ivan Neţin . Membri Biroului Organizaţieide Bază al PCR au

44
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Ibidem, dosar 1, f. 1.
Loc. cit., fond CAP „Unirea” Gai, dosar 9/1962-1965, f. 7.
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fost: Milorarad Jivanelov – secretar, Gheorghe Kozma, Magdalena
Eichmer, Dumitru Jivan, Dumitru Sârb 46.
De la această dată s-a schimbat şi strategia unităţii, care şi-a propus
diversificarea producţiei vegetale şi animale dezvoltarea în continuare, a
sectoarelor de producţie necesare consumului direct a populaţiei şi anume:
roşii timpurii, pepeni, cartofi, lapte şi produse lactate, carne de pasăre şi ouă.
Se impunea şi o mai eficientă cuprindere şi organizare a activităţilor din ce
în ce mai complexe. În 1967, numărul membrilor Consiliului de conducere a
fost mărit la 15 membri: Dumitru Sârbu – preşedinte, ing. Ioan Hălmăgean
– vicepreşedinte, Dumitru Ghilea, Vasile Beleat, Cornel Băneş, Friederich
Orth, Aurel Ardelean, Gheorghe Farago, Nicolae Păcurar, Rozalia Iovanov,
Martin Vitcos, Dumitru Creţa, Pavel Marcu, Gheorghe Băneş, Dumitru
Coşarbă, iar a Comisiei de revizie, la 5 membri: Gheorghe Şiclovan, Ivan
Băneş, Livia Crucean, Vasile Ostoin, Pavel Kovacs. S-a înfiinţat şi o
comisie de judecată compusă din: Elena Ţigan, Mihai Kiss, Alexandru
Kovacs, Romulus Imbroane şi Teodor Ilin.
În 1969, suprafaţa totală de 2275 ha a terenului GAC Unirea din
Gai, cuprindea: 1771 ha pământ arabil, din care 167 ha erau în folosul
membrilor, sere şi răsadniţe, culturi legumicole – 271 ha, din care 50 ha
erau irigate cu apă din canalul Ier, păşuni naturale – 93 ha. La acestea se
adăugau suprafeţele ocupate de lacuri, bălţi, necultivabile – 34 ha, clădiri,
drumuri, curţi, spaţii verzi – 106 ha. Activitatea forţei de muncă în număr de
560 cooperatori şi angajaţi, era organizată pe 9 brigăzi, sectoare şi ateliere,
care cuprindeau 14 echipe de lucru, după cum urmează. Cultura cerealieră şi
a plantelor tehnice, dezvoltată pe 1967 ha, era deservită de majoritatea
cooperatorilor, în număr de 263, organizaţi în 3 brigăzi de câmp conduse de
brigadierii: Toth Ludovic, Vasile Beleat şi Cornel Băneş, cu câte 2 echipe
fiecare. Cele mai mari suprafeţe, 1200 ha, au fost cultivate cu cereale şi
anume grâu - 460 ha cu o producţie medie de 2365 kg/ha, porumb – 700 ha,
cu 3200 kg/ ha, orz de toamnă 40 ha cu 2200 kg/ha, urmate de cultura
plantelor tehnice, pe 170 ha, din care: cânepă pentru fuior – 25 ha cu 4260
kg/ha, floarea soarelui – 80 ha cu 1500 kg/ha, Sfecla de zahăr – 65 ha cu
24.000 kg/ha. Un alt domeniu era legumicultura, care cuprindea, o brigadă
condusă de Aurel Ardelean cu 2 echipe şi 51 membri, care îngrijeau cele
271 ha amenajate cu sere, solarii şi legume de sezon, mare parte irigate prin
pomparea apei din canalul Ier. Brigada zootehnică, era deservită de 2 echipe
cu 65 membri care asigurau lucrările aferente întreţinerii şi exploatării a 686
bovine, din care 362 vaci cu lapte, 158 cai, din care 58 iepe, 13188 păsări
46

Ibidem, f. 33.
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diferite, din care 3347 găini oătoare. Unitatea mai dispunea de o echipă de
construcţii, formată din 17 membri, care executau parte din investiţiile
unităţii, dar şi pentru deservirea populaţiei, alături de cei 13 meseriaşi care
lucrau în ateliere. Administraţia era deservită de 17 persoane, specializaţi în
contabilitate şi gestionarea materialelor. Pentru alte lucrări, sezoniere sau
chiar permanente, GAC-ul mai folosea munca a 134 oameni, organizaţi în 3
echipe şi angajaţi pe bază de contracte, mai ales în perioada recoltărilor, sau
pentru lucrări speciale. Începând din 1963 toate arăturile s-au realizat
mecanic, iar din 1967, întreaga suprafaţă cultivată cu cereale păioase s-a
recoltat cu combinele, renunţându-se la munca istovitoare a echipelor de
cosaşi angajaţi an de an din judeţul Cluj. Înafară de îndeletnicirea de bază,
cultivarea pământului, unitatea mai realiza câteva activităţi anexă, care
constau din procesarea laptelui, morărit pentru cereale, realizarea unor
servicii în atelierele de tâmplărie, fierărie, transporturi şi construcţii.
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Preotul Ioan I. Ardelean (1883-1949), o personalitate
prestigioasă a vieţii arădene după Marea Unire
Elena Rodica Colta
Ioan I. Ardelean, unul din cei patru copii ai preotului ortodox Iosif
Ardelean din satul Chitichaz (azi localitate în Ungaria), a făcut parte din
grupul optanţilor care, în 1920, au părăsit definitiv Ungaria, decişi să
trăiască în România şi să se pună în slujba neamului românesc. S-a stabilit
în comuna Micălaca, azi cartier al Aradului, şi a funcţionat până la moarte
ca preot la Parohia Micălaca Veche.
Cum timpul, care s-a scurs de la moartea sa, l-a transformat, chiar şi
printre micălăceni, aproape într-un necunoscut, reconstituirea vieţii şi
activităţii lui s-a dovedit dificilă. Am fost obligaţi să apelăm la o serie de
surse indirecte (acte de arhivă, însemnări de pe carţi, interviuri), un prim
punct de plecare fiind Monografia parohiei Micălaca Veche din 1956 1,
redactată de pr.Gheorghe Căvăşdan, în care, în şirul preoţilor, îl găsim
menţionat şi pe Ioan Ardelean cu o scurtă biografie.
Ioan Iosif Ardelean s-a născut la 4 ianuarie 1883 în Chitighaz
(localitate care odinioară a aparţinut judeţului Arad) într-o familie, care a dat
7 generaţii de preoţi ortodocşi 2. Părinţi i-au fost preotul Iosif Ardelean şi
Maria, născută Iovănescu. Au fost în total patru fraţi. 3 Şcoala primară a
făcut-o în comuna natală, iar liceul la Szarvas. Examenul de maturitale l-a
luat la Budapesta, după care s-a înscris la Institutul Teologic din Arad. A
terminat studiile în anul 1903 şi s-a căsătorit cu Elena Mihulin, fiica
preotului Augustin Mihulin din Sebiş, cu care a avut 3 copii, o fată Felicia,
născută la 10 mai 1906 şi decedată la 15 martie 1907; un băiat, Lucian,
născut la 29 iunie 1908 în comuna Ineu 4 şi un al doilea băiat Ioan, născut în
26 noiembrie în 1913, la Chitichaz 5.

Pr. Gheorghe Căvăşdan, Monografia istorică a parohiei Arad Micălaca Veche, 1956,
lucrare dactilografiată.
2
6 din aceşti preoţii din familie au servit în Chitighaz :Florian Popovici Ardelean, Michail
Ardelean, Teodor Ardelean, Michail Ardelean, Iosif Ioan Ardelean, Ioan Ardelean.
3
Nicolae, Ioan, Aurelia şi Minerva.
4
Lucian a făcut şcoala primară în localitatea Chitichaz, liceul la Oradea şi Arad, iar studiile
superioare în ştiinţele medicale, la Gratz.
5
Ioan face şcoala primară în Micălaca, liceul la Moise Nicoară şi studiile superioare
comerciale la Academia Comercială din Cluj. El a fost cel care a trăit cu mama sa în casa
din Micălaca, după moartea preotului Ioan Ardelean.
1
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La scurtă vreme după casătorie, Ioan Ardelean a fost hirotonisit şi
numit preot în Ineu, însă, din motive pe care nu le cunoaştem, nu a rămas
prea mult în acestă localitate preferând să se întoarcă în satul natal, şi să
servească ca preot la biserica ortodoxă de aici. Moartea mamei sale,
survenită în 14 aprilie 1937, la 57 de ani, îl găseşte în Chitighaz.
În timpul primului război mondial, preotul Ioan Ardelean a activat
pe diferite fronturi, în calitate de preot confesor militar.
Întors de pe front, împreună cu prietenul său, învătăţorul Traian
Ţabic din Chitighaz, se hotărăsc să participe la Marea Adunare de la Alba
Iulia, din 1 decembrie 1918, însă la întoarcere au surpriza să-şi găsească
familiile arestate 6.
Poate că şi această persecuţie a contribuit la decizia celor două
familii, din anul 1920, când a fost trasată definitiv frontiera românomaghiară, de a se muta definitiv, împreună cu familile, în România. Din
familia Ardelean au venit în România ambii preoţi, atât tatăl Iosif Ardelean,
văduv, cât şi fiul, Ioan Ardelean, cu soţia şi cei doi copii. Potrivit
informaţiilor primite de la cercetătorii români din Ungaria, preotul Iosif
Ardelean a servit, până la moarte, la biserica ortodoxă română din
Sâmbăteni, unde a şi fost înmormântat.
Ioan Ardelean a fost numit iniţial preot capelan la Parohia Micălaca
Veche iar Traian Ţabic învăţător în Micălaca Veche 7.
Printre bunurile pe care preotul Ioan Ardelean l-a adus cu el în
România s-au aflat şi o carte (Adunarea Cazaniilor, Viena, 1792) - pe care
a primit-o în dar de la unchiul său, Gerasim Şerb, asesor referent consistorial
în Arad, în 1918, pe când era paroh al Chitichazului -, şi o icoană
împărătească (Isus Pantocrator), care a aparţinut iconostasului bisericii din
Chitighaz 8.
Aşa cum am arătat deja, la început a funcţionat ca preot capelan, pe
lângă părintele Iustin Dascăl, la Biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din
Micălaca Veche şi ca preot confesor militar al garnizoanei din Cetatea
Aradului.
După moartea părintelui Iustin Dascăl a rămas el preot paroh în
Micălaca Veche până la sfârşitul vieţii.
Activitatea lui ca preot s-a manifestat în toate direcţiile.
Informator: Rodica Ţabic, nora învăţătorului Traian Ţabic.
Augustin Mureşan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea, Micălaca Monografie,
Arad, 2010, p. 132.
8
Elena Rodica Colta, Date şi documente noi despre preotul Iosif Ioan Ardelean din
Chitighaz., Simpozion, Giula, 2004, pp. 114-129.
6

7
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După cum notează preotul Gh. Căvăşdan în monografia parohiei, „a
fost un foarte bun păstor de suflete, veşnic cu vorbă bună şi blândă, oricând
gata a da un sfat bun”.
A administrat cu multă pricepere averea parohiei şi de numele lui se
leagă o mulţime de lucrări înfăptuite în timpul păstoririi sale, în folosul
bisericii şi a micălăcenilor.
Dintre acestea menţionăm, pentru început, construirea, în 1925, după
ce ajunge paroh, a Casei de culturală a bisericii ortodoxe române din
Micălaca Veche, edificiu de care românii din comună duceau lipsă. Pentru
această construcţie a fost destinat, încă de la început, intravilanul bisericii
din Str. Voinicilor.
Zidirea casei culturale a bisericii, a fost votată de corporaţiunile
parohiale şi aprobată de forurile superioare, la 14 iunie 1925. Comitetul
parohial a aprobat proiectul şi devizul de cheltuieli prezentat de arhitectul
Ludovic Novac din Arad, iar cu încheierea contractului s-a însărcinat
epitropia parohială, prin epitropul Ioan Tuduran, împreună cu preotul Ioan
Ardelean, preotul Ioan Marşeu, Huţu Savu, Stoian Vasile, Ioţa Pănădan,
Costa Popovici, Savu Păcurar şi Savu Mărie, membri ai comitetului
parohial, care vor forma o comisie permanentă de control.
Construcţia a început în 15 iulie 1925 şi a ţinut 8 saptămâni. Casa de
cultură a fost prevăzută cu un antreu, o sală mare lungă de 14 m şi lată de 8
m, cu scenă, cu loc pentru orchestră şi cu două săli de schimbare a hainelor,
pentru cei ce urcau pe scenă.
În casa de cultură, aflată sub administraţia bisericii s-au organizat,
până în anul 1949, când a fost luată de stat, concerte religioase la marile
sărbători de peste an. Tot aici s-a ţinut şi jocul duminical. Taxa de
participare era încasată de la tineri de un chitor de la biserică.
În 1930, tot la iniţiativa şi sub directa coordonare a preotului paroh
Ioan Ardelean, s-au făcut reparaţii mari la exterior şi în interiorul bisericii.
Lucrările de zidărie în exterior şi interior, stropirea pereţilor cu praf
de piatră, mărirea spaţiului destinat corului, reparaţiile la turn au fost
executate de arhitectul A. Szabo din Arad, pentru suma de 222.000 lei. La
aceste reparaţii s-a mai adăugat introducerea luminii electrice în biserică,
care a costat 57.000 lei.
Pictura murală din interiorul bisericii - mai precis pictura de pe
boltă, „Cina cea de taină” din altar, pictura din firida unde se făcea
proscomidia - şi curăţirea iconostasului, precum şi a icoanelor de la strane şi
tronuri, au fost executate de pictorul arădean Iulian Toader, pentru suma de
320.000 lei.
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Talentul său organizator s-a împletit, în mod fericit, cu gustul său
artistic şi cu anumite cunoştiinţe de pictură, care îl fac pe preotul Ioan
Ardelean să picteze el însuşi icoanele prăznicare ale bisericii şi „Punerea în
mormânt”, de la mormântul Domnului.
Odată cu renovarea bisericii are loc şi amenajarea curţii şi parcului
din jurul bisericii. Lotul de teren parohial pe care fusese zidită biserica are o
suprafaţă de 3795 m.p.
Şi de data acesta, lucrările s-au făcut după planul schiţat de preotul
Ioan Ardelean şi sub directa lui supraveghere. Gardul din faţă, din fier,
aşezat pe un postament de beton, de 66 m., a fost executat în 1927 de
antreprenorul Francisc Eberlain, pentru suma de 50.000 lei. Gardul dinspre
strada Credinţei a fost construit pe postament de cărămidă, în 1936, de către
antreprenorul Reisz Petru, contra sumei de 35.000 lei. Curtea din jurul
bisericii, de 8 m. p. a fost semănată cu iarbă, iar de la poartă până la intrarea
în biserică, a fost amenajată o alee cimentată.
Curtea bisericii era despărţită de parcul bisericii printr-un gard de
sârmă.
Sub îndrumarea preotului Ioan Ardelean aici au fost amenajate
rondouri cu flori, au fost plantaţi trandafiri, mai mulţi brazi şi tot felul de
pomi fructiferi : meri, peri, cireşi, caişi, pruni.
Cât priveşte sporirea averii bisericii, preotul Ioan Ardelean a reuşit
să câştige pe seama acesteia două intravilane, pe Calea Armatei Roşii nr.
214 şi 216.
În sfârşit, în 1938 zideşte a doua casă parohială, pe strada Renaşterii
la nr.7. În urma demersurilor sale, biserica a primit, din partea Municipiului
Arad, pentru acestă construcţie, 20.000 de cărămizi şi 2500 buc. ţiglă.
Planurile construcţiei au fost realizate de arhitectul Szilagi din Arad iar
lucrările au fost executate de maistrul zidar Lovitz Anton din Glogovăţ.
Construcţia a început în 1938 şi a fost terminată în 1940. Ea cuprindea trei
camere de locuit, din care una era utilizată ca birou, un antreu, o bucătărie, o
cămară de alimente, o cameră de baie, un coridor deschis şi o pivniţă.
În biroul său din casa parohială, preotul Ioan Ardelean şi-a petrecut
multe ceasuri notând vreme de 20 de ani - asemenea tatălui său, autorul
monografiei comunei Chitighaz- o cronică a evenimentelor mari şi mici
din viaţa bisericii şi localităţii. Lucrarea de 17 file, caligrafiată frumos, se
intitulează „Cronica parohiei Micălaca Veche” 9.

Manuscrisul se păstrează în arhiva Parohiei Ortodoxe Române Micălaca Veche
(A.B.O.R.M.V.).

9
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În ea, a consemnat, de pildă, calamităţile, care s-au abătut asupra
Micălăcii în 1923, 1927 şi în 1932.
Aflăm astfel că, în vara anului 1923, în timp ce turma de vaci a
micălăcenilor păştea pe păşunea de peste Mureş, un roi de insecte a năvălit
asupra acesteia, provocând panică printre animale. Ciurda a luat-o la goană
către Mureş, iar vacile s-au aruncat pur şi simplu în apă. Deoarece tocmai în
acel timp pe Mureş trecea un şir de plute cu lemne, 18 vaci cu lapte, mai
mulţi viţei şi 6 boi au nimerit sub plute şi s-au înecat. S-a înecat jumătate
din ciurda de vaci, iar faptul că cealaltă jumătate a scăpat se datorează
ciurdarului carea sărit în apă şi a ţinut de coarne taurul comunal, oprind
turma.
Patru ani mai târziu, preotul notează despre căderea de grindină care
s-a abătut asupra comunei în data de 2 iulie 1927, la orele 17,00,
următoarele: „Grindina a distrus întreaga recoltă de grâu, porumb şi alte
semănături, aşa fel că n-a mai rămas nici un firicel de iarbă neatins. După
circa 10 minute de grozavă vijelie, hotarul întreg a rămas pustiu şi urmele
dezastrului se pierdeau în pârjolul imens ce s-a întins peste lanurile de
grâu dripite la pământ. Ferestrele locuinţelor – dinspre apus – sparte, iar în
interiorul locuinţelor tixit de grindină până la înălţimea de un metru”.
Inuntaţiile din primăvara anului 1932, sunt şi ele descrise în această
cronică - jurnal aproape filmic: „Ghiaţa, care nicidecum nu se mai putea
strecura în mod normal, formase adevăraţi munţi în unele locuri ale râului.
Se prevedea că inundaţia Mureşului va fi inevitabilă. Într-adevăr, în ziua de
6 aprilie 1932 – cu toate eforturile autorităţilor administrative şi ale
armatei – la orele 17,00 apa Mureşului a trecut peste linia de cale ferată
Arad-Timişoara, în dosul cimitirului militar. Ceea ce a urmat de-acum, nici
cel mai destoinic cronicar nu va putea să pună pe hârtie în mod destul de
fidel. Clipe de groază. Pe când valurile dădeau năvală, urlând furios pe
toate străzile comunei, mulţimea înspăimântată îşi pierdea firea. Nimeni nu
mai putea să ajute nimic. Plânsul copiilor, vaietul femeilor se amestecau cu
zgomotul torentelor de apă. Fiecare căuta să-şi salveze întâi – dacă mai
avea timp – animalele şi mobilierul. Până noaptea târziu nu s-a sfârşit
evacuarea comunei de tot ce era viu şi ce se mai putea salva în grabă. La
intervale de 5-10 minute se auzea, în noaptea sinistră, pârâitul caselor ce se
dărâmau sub povara lor, ca să dispară într-o clipită în valurile apelor.
Unii, în disperarea lor, se urcau pe acoperişurile caselor, ca mai apoi –
neavând nici o speranţă de scăpare – să fie salvaţi cu bărcile pionierilor
militari. În fine, pe la miezul nopţii, s-a dat alarma, prin sunetul clopotelor
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şi prin baterea tobei, ca toată lumea să fie scoasă din comună 10. În zorii
zilei următoare, Mureşul a străbătut şi prin digul de apărare de la
Vladimirescu (Glogovăţ), aşa că în câteva ceasuri, pe la orele 7,00
dimineaţa, apa a ajuns ca în unele locuri să fie mai mare de 3-4 metri şi din
cele aproape 800 de case din comuna Micălaca, n-au mai rămas decât vreo
20-30, care fiind zidite de cărămidă, nu s-au surpat. Dezastrul a fost
complet. Micălaca a fost ştearsă de pe faţa pământului. Vestea dezastrului
s-a răspândit prin toate ziarele din ţară, până în cele mai mari depărtări,
producându-se o compătimire generală pentru soarta tristă a sinistraţilor
micălăceni, rămaşi fără nici un fel de adăpost” 11.
Nevoia sa de a transmite informaţii urmaşilor şi obişnuinţa de a
„lucra cu cărţile”, îl determină să noteze o parte din evenimentele sau
întâmplările pe care le consideră importante şi pe filele cărţilor vechi din
biserică.
Astfel pe Adunarea Cazaniilor (Viena, 1793) cu care a venit în
România, notează, pe pagina de gardă, următoarele: „Refugiat din Chitighaz
la a. 1920 în România am devenit paroh în Micălaca, unde aducând cu
mine această sf. carte-cu ocazia inundaţiei Mureşului din 6 martie 1932 a
fost deteriorată de curentul apelor năvălite în casa parohială.Preot Ioan
Ardelean”.
Pe Mineiul lunii august (Bucureşti,1910), reia însemnarea legată de
grindina din 27 iulie 1927, care s-a abătut asupra Micălăcii: „În vara anului
1927, Iulie, în 2, după amiaz la 4 ceasuri, au venit o furtună cu piatră de
mărimea nucilor şi mai mare, care a nimicit întreaga recoltă. Grâul era
deja copt, dar toţi cam de lunia voiau să înceapă secerişul, iar 2 Iulie a fost
într-o zi de sâmbătă. Grâul s-a făcut una cu pământul, sdrobindu-l de tot.
Cucuruzul era tare frumos, negru şi cu frunza lată, l-au rupt cu desăvârşire
încât nu mai era nădejde de ceva îndreptare. Fereşti sparte, case
descoperite, caii răsturnaseră căruţele şi fugeau în goană nebună. Au fost
ceasuri de groază şi frică mare. Au suferit de grindina aceea ca la 20 de
comune. Hotarul comunei noastre, afară de Ţarină şi Bujac, cari au fost
mai puţin atinse, a fost totul distrus”.
Cele câteva fragmente de text vădesc un oarecare talent scriitoricesc.
O cercetare mai amănunţită a arhivei parohiale şi a revuisticii vremii ar
putea scoate la iveală şi alte scrieri ale preotului Ioan Ardelean.

10

Părintele Ardelean încă mai foloseşte termenul de „comună”, deşi, de doi ani, Micălaca
devenise suburbiu al Aradului.
11
A.B.O.R.M.V.
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Revenind însă la activitatea desfăşurată în slujba neamului său,
trebuie să spunem ca Ioan Ardelean a lucrat cu aceeaşi generozitate şi în
afara parohiei.
Vreme de 15 ani a activat ca şi consilier eparhial, la secţia
economică. Apoi a funcţionat ca şi „conferenţiar” 12 la Şcoala de meserii,
unde ajunsese director prietenul său Traian Ţabic, şi la Atelierele CFR.
A fost unul dintre membrii Consiliului comunal, alături de alţi
micălăceni de vază, precum preotul Ioan Marşieu, învăţătorii Dimitrie
Ciobotea şi Iulian Barcu, notarul comunei, Ioan Albici etc., aprobând,
printre altele, an de an, bugetul Micălăcii.
Dar, în acelaşi timp, încă din 1920, a făcut parte, ca deputat, din
primul parlament al României întregite.
În perioada 1933-38 îl găsim din nou deputat. Ca deputat, mai ales în
a doua legislatură, s-a luptat pentru interesele micălăcenilor şi ale arădenilor
în general.
Lui i se datorează demersurile de scutire a micălăcenilor de impozite
către oraşul Arad, după inundaţia din 1932. În calitate de parlamentar, s-a
întâlnit în 1935 cu primul ministru Gheorghe Tătărăscu şi a discutat
problema acordării unui sprijinului guvernamental sinistraţilor din
Micălaca 13.
O contribuţie importantă a avut preotul Ioan Ardelean şi în
obţinerea banilor de răscumpărare a păşunilor expropriate de CFR pentru a
construi un triaj de cale ferată. Deoarece după Marea Unire de la Alba Iulia,
din 1 Decembrie 1918, Transilvania s-a unit cu România iar infrastructura
de cale ferată a intrat în patrimoniul Statului Român, micălăcenii m-au mai
fost despăgubiţi pentru terenurile ce le-au fost luate. După 20 de ani de
procese, între micălăceni şi stat, în care preotul Ioan Ardelean a fost de
partea micălăcenilor, în anul 1935, Ministerul Comunicaţiilor i-a despăgubit
pe cei care au pierdut teren din păşune.
Tot el s-a zbătut şi pentru obţinerea de ajutoare băneşti, necesare
construirii bisericii din Grădişte.
În sfârşit, nu i-a uitat nici pe ceilalţi românii refugiaţi în 1920 din
Ungaria, intervenind pentru colonizarea celor din Giula şi Chitighaz pe
moşia Utviniş şi Iratoş.
Prin urmare, ca preot şi consilier comunal, a ştiut să chivernisească
şi să sporească bugetul bisericii şi al comunei.

12
13

Gheorghe Căvăşdan, op.cit., p.107-109.
***Monografia oraşului Arad, Arad, 1999, p. 165.
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Ca parlamentar, nu i-a uitat pe cei care l-au votat şi a fost unul dintre
cei care s-au implicat în problemele micălăcenilor, dar şi arădenilor, şi chiar
a celor care, ca el, au ales în 1920 să trăiască în ţara de limbă.
Ca om, a trăit pentru familie. A păstrat o viaţă prietenia cu Traian
Ţabic. Fiul acestuia i-a fost medic de familie, îngrijindu-l până la sfârşitul
vieţii.
Ioan Ardelean s-a stins din viaţă în 18 martie 1949 şi a fost
înmormântat în cimitirul din Micălaca.
Moartea sa apare consemnată, în cuvinte simple, pe un molitvenic
din biblioteca parohiei:”Preotul Ioan Ardelean a răposat la 18 martie 1949,
în ziua de vineri noaptea”.
În felul acesta a dispărut un mare om.
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Colectivizarea în Podgoria Aradului. Gospodăria Agricolă
Colectivă „Libertarea” Miniş
Virgil Valea
Colectivizarea forţată a anilor '50 trebuie încadrată, din punct de
vedere istoric, în lunga şi spinoasa problemă agrară din România, care ne
marchează naţiunea de peste o sută cincizeci de ani. Diferenţa radicală
dintre evenimentele istorice anterioare, circumscrise temei, şi cel aflat în
discuţie, constă în aceea că, dacă cele dintâi urmăreau constituirea şi
consolidarea proprietăţii private, colectivitarea a urmărit, după modelul
sovietic de import, distrugerea acesteia, în numele proprietăţii de grup şi a
retribuţiei după nevoi.
Stalinismul economic aplicat cu cerbicie în România de către
Partidul Muncitoresc Român, partidul – stat unic, a avut suportul legal în
prima constituţie comuniostă, votată la 13 aprilie 1948 de către Marea
Adunare Naţională. Formarea gospodăriilor agricole colective a constituit
una din laturile acestui proces, care a generat răsturnarea structurilor
tradiţionale ale satului românesc şi a sistemului său propriu de valori.
Primele 55 de gospodării agricole colective au fost constituite în anul 1949,
ele având o suprafaţă agricolă aferentă ce reprezenta abia 8% din totalul
suprafeţei agricole arabile a ţării 1. Judeţul Arad a pornit pe aceleaşi
coordonate ale schimbărilor socialiste în agricultură, prin înfiinţarea unor
gospodării agricole colective model, cum au fost cele de la Zăbrani, Aradul
Nou, Neudorf, etc.
Podgoria Aradului n-a fost nici ea ocolită de efectele „flagelului
roşu”, care bântuia în toate regiunile ţării la începutul deceniului al şaselea.
Colectivizarea din Podgorie a urmat aceiaşi paşi ca peste tot, dar, a avut şi o
serie de particularităţi datorate, atât structurii sociale a populaţiei, cât şi celei
a proprietăţii private, care au generat o complementaritate a muncilor
agricole pe sezoane, cu proritate în sectorul viticol.
Viaţa liniştită şi lipsită de griji cotidiene a locuitorilor Podgoriei,
mici proprietari de suprafeţe care nu depăşeau 10 hectare de terenuri arabile
şi vii, a fost tulburată gradual de echipele de agitatori ai noii orânduiri,
compuse, în general, din pauperii satelor, agenţi ai Partidului Muncitoresc
Român şi informatori ai Securităţii, ajutaţi, pe ici, pe colo, de activele
1

Mihai Manea, Bogdan Teodorescu, Istoria românilor de la 1881 până în 1989, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 373.
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elemente ale comunizării, venite din Basarabia 2. Dată fiind calitatea
propagandiştilor, la început, oamenii nu au luat în serios campania lor
deşănţată, dar, treptat, presiunea a crescut odată cu crearea organizaţiilor de
partid în fiecare localitate. Sarcinile de partid trebuiau îndeplinite întocmai,
iar sprijinul organelor regionale şi raionale ale Partidului Muncitoresc
Român a fost pe măsură. „Muncia de convingere” pentru intrarea în colectiv
a însemnat în realitate teroare, forţă şi şantaj. Teroarea a început prin
aplicarea preliminară a cotelor şi cu confiscările de bunuri şi, a continuat, cu
şantajarea celor care aveau salariaţi în familie, în alte sectoare, cât şi a celor
care aveau copii în şcoli de meserii, licee şi facultăţi. Prin aceste metode,
echipele de lămurire „au sensibilizat”, în primul rând, ţăranii fruntaşi, care
trebuiau, astfel, să constituie un exemplu mobilizator pentru cei refractari
sau indecişi 3.
Lămurirea forţată a fost prima etapă a colectivizării, deosebit de
dramatică, în care omul cinstit, chivernisit şi muncitor, era obligat să accepte
colaborarea şi chiar conducerea celui leneş, mincinos şi delator.
În cazul Minişului, tulburarea apelor şi schimbarea de mentalitate s-a
produs odată cu constituirea, la 22 decembrie 1952, a Gospodăriei Agricole
Colective „Libertatea” 4. Numele dat noii organizaţii agricole comuniste
reprezenta un exemplu tipic de cinism şi samavolnicie, în condiţiile în care,
ţăranii îşi pierdeau averea, pe care au conservat-o şi au mărit-o, cu mari
sacrificii, din generaţie în generaţie. Făcând o paralelă cu stalinismul politic,
se poate afirma că asistăm la „fenomenul Piteşti” în agricultură, în care
oamenii au ajuns, treptat, să-şi renege proprietăţile, să-şi condamne „cu
mânie revoluţionară” prietenii şi rudele refractare la munca în comun, în
numele „beneficiilor viitoare”, aduse de colectivizarea comunistă. Aceasta
era starea de spirit şi la Miniş, unde ţăranii au cedat în număr considerabil,
semnând cererile-tip de intrare în G. A. C., care cuprindeau, în mod explicit,
formularea samavolnică „de bunăvoie şi nesilit de nimeni” 5.
Personaje noi, sinistre şi foarte temute, precum PRECEPTORUL,
COLECTORUL DE COTE, DELEGATUL LA ARIE sau
INFORMATORUL, au terorizat, dezorientat şi dezbinat comunitatea
sătească, pregătind, în acest fel, terenul propice pentru accelerarea
colectivizării, într-o atmosferă tensionată. Onorarea cotelor de către
particulari era absolut obligatorie, chiar şi în cazul în care, recolta nu
acopera, în mod real, cuantumul fixat; în această situaţie limită, ţăranii erau
2

Informator: Maria Brădean, născută în anul 1936.
Informator: Mircea Sârb, născut în anul 1948.
4
Servicul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad, fond C. A. P. Miniş, dosar 2/1952, f. 1.
5
Informator: Gheorghe Neamţ, născut în anul 1939.
3
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obligaţi să cumpere diferenţa. Exista, de asemenea, şi unilinţa transportului
la Baza de recepţie (în localitatea Ghioroc, n.n.), unde se aştepta la cozi
interminabile, ore în şir, sub soarele dogoritor 6.
Drama materială şi morală a ţăranilor a atins limite inimaginabile, şi
la Miniş, unde ţăranii se întorceau acasă, la familie, după terierat, cu câteva
zeci de kilograme de grâu spart; s-a ajuns chiar la situaţia în care, ţăranii,
călcându-şi pe mândrie, mergeau la cules de spice în urma secerătorii, cu
sacul în spate, pe furiş, pe propriul teren agricol 7.
Comitetul local de iniţiativă format la Miniş în aceste condiţii,
trebuia să suţină, în mod demagogic, că înfăptuirea colectivizării „venea de
la popor către popor”, cu sprijinul neprecupeţit al instructorilor de partid
regionali şi raionali şi a organizaţiilor locale P. M. R. Tipicul adunării
generale de constituire, cât şi a celorlalte, care au urmat în lungul anilor, era
în cel mai pur stil comunist, cu prezidiu ales dinaite, cu luări de cuvânt
pregătite din timp, cu obedienţă maximă faţă de delegaţii familiilor
conducătoare, cu un cult al personalităţii tot mai pronunţat şi depăşit. La
şedinţa de constituire a G. A. C. „Libertatea” Miniş, la propunerea
secretarului P. M. R. local, s-a ales un „prezidiu de onoare”, format din
Comitetul Central al partidului, în frunte cu tovarăşul Gheorghe GheorghiuDej 8.
Instituţia G. A. C. – ului era proiectată ca un centru de presiune şi
vigilenţă permanentă, ce îmbina activitatea economică cu „lupta politică”.
Consătenii necolectivizaţi erau consideraţi duşmani de clasă şi complotişti,
care săpau la temelia colectivei. Lupta de clasă permanentă, concept de bază
al doctrinei staliniste, era considerată soluţia succesului colectivizării la
Miniş, care trebuia să devină, în cel mai scurt timp, un „sat colhoznic” 9.
Ţăranii fruntaşi neşantajabili şi cu colană vertebrală, care au refuzat
să intre în G. A. C., au fost categorisiţi drept chiaburi, unelte ale duşmanului
de clasă, pe seama lor fiind puse majoritatea disfuncţionalităţilor şi
nerealizărilor G. A. C. – ului 10. Aceşti oameni au fost consideraţi „ţapi
ispăşitori”, care erau înfieraţi în toate adunările generale şi consiliile de
conducere, de către „cozile de topor” ale regimului comunist.
Colectivizarea cerea o muncă susţinută şi din partea U. T. M. – ului,
fapt consemnat şi la Miniş, unde tinerii utemişti, conduşi de fiul

6

Informator: Maria Brădean, născută în anul 1936.
Idem.
8
Servicul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad, fond C. A. P. Miniş, dosar 2/1952, f. 1.
9
Ibidem, f. 2.
10
Ibidem, f. 3 (Mârza Lazăr, Dănilă Gheorghe, Mihai Florinca, etc.).
7
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învăţătorului satului, se „străduiau să demaşte pe chiaburi” şi să întreţină, în
acelaşi timp, o atmosferă de muncă şi entuziasm 11.
G. A. C. – urile s-au dovedit, încă de la început, incapabile să
gestioneze proprietatea comună, comasată în folosul membrilor. Conducerea
acestora, reprezentată de preşedinţii şi consiliile de conducere, lipsită de
aportul unor specialişti, constituită din ţărani fruntaşi, dar şi din „cozi de
topor”, erau lipsite de capacitate managerială şi de sprijinul membrilor, care
participau sporadic la muncile agricole. Consecinţa acestei stări de fapt a
fost părăginirea pământurilor, a viilor, scăderea producţiei agricole şi
spectrul foamei. La Miniş, în anul 1954, după doi ani de „prosperitate
colectivistă”, dar şi în condiţiile meteorologice nefavorabile (îngheţ târziu,
secetă), colectiviştii îndurau foamea, alegând soluţia muncii la particulari,
de la care primeau plata pe loc – 20-25 de lei, putând astfel, să-şi întreţină,
la limita existenţei, familiile greu încercate. O statistică, din acelaşi an, ne
arată că doar 32 de colectivişti, din cei 103, participau frecvent la muncile
agricole din câmp şi vii 12.
Cei mai mulţi dintre înscrişii în G. A. C. declarau deschis că „erau
mulţumiţi că au dat averea şi au scăpat, astfel, de cotele obligatorii faţă de
stat”. În comunitatea locală se vehicula chiar expresia: „Am dat averea,
acum să muncească orbeţii” 13. Această schimbare rapidă de mentalitate a
constituit una din marile drame, iremediabile, ale Istoriei Românilor, cu
implicaţii profunde în viaţa societăţii româneşti contemporane.
Recoltele obţinute sub limitele inferioare ale normativelor, dar şi
retribiţia insuficientă la norma pe zi/muncă, au condus la
„instituţionalizarea furtului” din avutul obştesc. Ţăranii ascundeau în
coşuri, cizme sau damingene, cereale-boabe, atunci când reveneau acasă de
la recoltat. Nu de puţine ori erau aşteptaţi de miliţieni sau membrii din
conducerea gospodăriei colective, la podul de peste Canalul Matcă, unde li
se confiscau cele câteva kilograme de cereale, după care unii erau puşi la
gazeta de perete. În sine, situaţia a creat o psihoză care a declanşat spiritul
poetic şi umoristic al creatorului român:
„Vai, săracii colectiviştii,
Iar i-aşteapă poliţiştii,
Mai în toate serile le golesc coşeriele” 14.
Uneori, furtul a luat forma protestului, a revoltei faţă de cei care au
luat totul şi dădeau foarte puţin. Tinerii furau grâu şi porumb-boabe din
11

Ibidem.
Ibidem, dosar 3/1953-1955, f. 21.
13
Ibidem, f. 29.
14
Informator: Neamţ Lucia.
12
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magazia colhozului, şi-l vindeau particularilor, la preţuri derizorii sau, mai
ales, pe vin ori ţuică.
Situaţia dramatică din agricultura colectivizată a determinat
autorităţile să ia măsuri, una din acestea fiind a ARENDĂRII pământurilor
şi viilor G. A. C. – urilor cu probleme, unor unităţi fruntaşe, capabile să
întreţină producţia agricolă sau viticolă. În această situaţie s-a aflat şi G. A.
C. – ul „Libertatea” Miniş, care a arendat 72 hectare de vii şi livezile din
câmp, colectivelor din Neudorf şi Sântana 15. Prin această arendare s-a evitat
părăginirea totală a unor vii şi livezi şi, în acelaşi timp, au fost achitate, de
către arendaşi, datoriile proprietarului colectiv faţă de stat. În realitate însă,
viile au fost muncite, în continuare, de către localnici, specialişti în
viticultură de generaţii, care primeau în schimbul strugurilor cereale. În
acest mod s-a rezolvat problema grâului pentru pâinea localnicilor, în
condiţiile unui bartet avantajos.
Lipsa producţiei agricole a determinat autorităţile să impună
conducerii G. A. C. – ului luarea unor măsuri punitive ca: excluderea din
colectiv a celor care nu participau la muncile agricole, amendarea
particularilor care foloseau farţa de muncă înscrisă în colectiv, cu 500 lei
sau penalizarea cu reţinerea a 5 zile/muncă de la colectiviştii dovediţi că
munceau la particulari. Aceste măsuri sunt consemnate în documentele
oficiale ale G. A. C. „Libertatea” Miniş. Au existat însă, şi derogări de la
aplicarea unor astfel de măsuri, cum ar fi aceea a aceptării, ca dintr-o
„familie mai mare de colectivişti”, câte 2 membrii să poată munci zilnic la
particulari 16. Măsura în sine subliniază, o dată în plus, că propriatatea
particulară îşi avea încă importanţa ei în economia ţării şi nu putea fi
neglijată în condiţiile lipsei acute de produse agricole.
Ca metode noi de stimuare a muncii s-au introdus planificarea
socialistă, planul de producţie” (1 780 kg grâu/ha; 1 900 kg porumb/ha şi
18 500 kg cartofi/ha), perfecţionarea contabililor şi brigadierilor,
participarea colectiviştilor la cercurile agro-zootehnice, etc. Nu au fost
omise nici întrecerile socialiste între echipele existente, în cadrul
colectivului, cât şi între unităţile colective, prilej cu care se acorda, în cadru
festiv, steagul de „fruntaş în întrecerea socialistă”. Toate aceste iniţiative
erau de inspiraţie sovietică, după modelul colhoznic din U. R. S. S. Sumbra
realitate din teren contrazicea festivismul exagerat şi mincinos, sursă de
nemuncă şi fanfaronadă.
15

Servicul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad, fond C. A. P. Miniş, dosar 3/1953-1954, f.
29.
16
Ibidem, f. 36.
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Cuantumul normei şi durata zilei/muncă au constituit subiecte
frecvente ale luărilor de poziţie în adunările generale ale G. A. C.
„Libertatea” Miniş.
S-au făcut frecvente nodificări ale normelor de muncă, având ca
reper normarea aplicată la unităţile cooperatiste din zona apropiată,
rectificări orientate către plafoane tot mai ridicate. Durata zilei de muncă a
fost stabilită la 11 ore pe zi. În sat circula chir o zicală, pusă în circulaţie de
unul dintre preşedinţi, care făcea referire, în sens moralizator la durata zilei
de muncă: „Vă este frică să veniţi pă întuneric de la lucru, ca să nu călcaţi
pe broaşte?” 17. Zicala, în sine, reprezintă o dovadă în plus că în momente
critice, umorul a constituit un „pansament” pentru români.
Dezinteresul colectiviştilor faţă de locul de muncă s-a manifestat şi
prin slaba participare la forumul suprem de conducere colectivă: Adunarea
generală. Membrii G. A. C. Miniş erau sancţionaţi cu reţinerea unei
zile/muncă în cazul absenţei nemotivate de la şedinţe.
Autorităţile exercitau presiuni serioase asupra membrilor salariaţi ai
familiilor intrate în G. A. C., spre a renunţa la serviciul care le asigura lor,
şi familiilor lor, o anumită independenţă economică. Pentru a eita o astfel de
situaţie deosebit de critică, unii dintre salariaţii din Miniş plăteau frecvent
oameni care să participe la muncile colectivei 18.
Toate G. A. C. – urile au avut un sprijin substanţial din partea Băncii
Naţionale a R. P. R. care le acorda credite avantajoase, în scopul
achiziţionării de semniţe, furaje, animale, maşini agricole, etc. Făpră aceste
credite garantate anticipat, cu viitoarea producţie, funcţionarea colectivelor
ar fi fost, practic, imposibilă. În mai multe rânduri, minişenii au garantat
creditele acordate, cu recolele de struguri, în avans 19.
Propaganda comunistă trâmbiţa, peste tot, realizările excepţionale
din unităţile colective şi-i îndemna „călduros” pe nehotărâţi, să vină alături
de concetăţenii lor. Caravanele cinematografice poposeau săptămânal la
Miniş, fiecare film artistic, de obicei de producţie sovietică, fiind precedat
de un jurnal cu o durată de 10-15 minute, care releva „prosperitatea” şi
„perspectivele luminoase” ale agriculturii socialiste în România. Oamenii
priveau tot mai dezinteresaţi aceste „producţii la cerere” care contraziceau
flagrant realităţile cotidiene, deosebit de dure şi demobilizatoare.
Încheierea oficială a colectivizării în primăvara anului 1962, a fost
marcată festiv la Bucureşti, de o sesiune extraordinară a Marii Adunări
17

Informator: Gheorghe Neamş, născut în anul 1939.
Servicul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad, fond C. A. P. Miniş, dosar 3/1953, f. 10.
19
Ibidem, f. 13.
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Naţionale, la care au participat mii de delagaţi din întreaga ţară. Nu au lipsit
nici delegaţii de la G: A. C. „Libertatea” Miniş, dar faptul în sine a constituit
o minciună propagandistică deoarece, inclusiv la Miniş, s-au mai făcut
primiri noi în colectiv şi după acea dată. Nu există nici o îndoială că
minciuna propagandistică ocupa un loc de cinste în noua ideologie care
prindea, de la o zi, la alta, un contur tot mai tragic pentru poporul român.
Colectivizarea socialistă a constituit, după părerea mea, un
HOLOCAUST al ţărănimii române, condamnată să moară lent, de inimă rea
şi trai prost, obligată prin forţă să mimeze bucuria faţă de realizările
excepţionale ale regimului comunist.
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Comunicarea în administraţia publică.
Purtătorul de cuvânt
Mihaela Ozarchevici

1. Comunicarea între administraţie şi public, o necesitate a
zilelor noastre. Comunicarea cu publicul în cadrul instituţiilor
administraţiei publice centrale şi locale a cunoscut, în ultimii ani, o evoluţie
pozitivă, marcată de eforturile din ce în ce mai vizibile depuse de
reprezentanţii administraţiilor pentru a intra în contact cu cei în interesul
cărora acţionează: oamenii obişnuiţi şi publicul larg.
„Comunicarea publică urmăreşte…modernizarea administraţiilor” 1,
astfel încât activitatea zilnică a unei administraţii să fie prezentată într-o
lumină cât mai transparentă publicului. „Comunicarea publică se referă la
folosirea din ce în ce mai vizibilă şi mai bine organizată a mijloacelor
publicitare şi a relaţiilor publice de către administraţiile de stat” 2. Într-o
societate în continuă schimbare, în care transparenţa activităţii este tot mai
invocată, persoanele care activează în cadrul adminitraţiei publice trebuie să
înţeleagă necesitatea şi importanţa comunicării, a transmiterii datelor şi
informaţiilor către public. Publicul are dreptul de a primi informaţiile
solicitate, mai mult, trebuie încurajat să participe la actul decizional,
indiferent că este vorba despre administraţia publică locală sau centrală.
Comunicarea nu doar informează, ci şi formează publicul în ceea ce priveşte
drepturile şi obligaţiile sale, astfel încât acesta să reacţioneze în cunoştinţă
de cauză în faţa unei informaţii, să ştie când aceasta este falsă sau spune
adevărul. Potrivit lui Bernard Miège, informaţia publică reprezintă
„…memoria activă a organizaţiei, în cadrul bazei de date” 3.
Administraţia publică poate păstra legătura cu publicul său prin
intermediul mass-media. Aceasta se constituie într-un liant între cele două
entităţi, fiind un factor esenţial în stabilirea unei bune relaţionări. George
David este de părere că „presa, fie ea scrisă sau audiovizuală, reprezintă un
canal important de comunicare cu publicuri largi şi diverse, un canal cu
posibilităţi nebănuite nu numai de informare, ci şi de formare şi influenţare
a opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor oamenilor” 4.
1

Vasile Tran, Irina Stănciugelu, Patologii şi terapii comunicaţionale, curs format
electronic, SNSPA, 2006-2007, p. 11.
2
Cristina Pripp, Marketingul politic, Editura Nemira, Bucureşti, 2002, p. 118.
3
Bernard Miège, Societatea cucerită de comunicare, Editura Polirom, Iaşi, 2000, p. 74.
4
George David, Tehnici de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 14.
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„Indiferent de domeniu, politica de informare publică a
organizaţiilor poate fi reactivă (de simplă reacţie la informaţiile aflate în
circulaţie în mass-media, în mediile publice) sau activă (organizaţiile având
în permanenţă iniţiativa preparării şi difuzării mesajelor prin canalele
interne şi externe). O politică ofensivă, activă în relaţiile cu mass-media
presupune: cunoaşterea profilului mass-media; stabilirea contactului şi
menţinerea unui flux informaţional continuu către massmedia (prin tehnici
specifice de relaţii publice); monitorizarea şi evaluarea mesajelor massmedia” 5.
În opinia lui Joe Marconi, „relaţiile cu mass-media trebuie să fie
dezvoltate şi nu pot fi luate ca atare” 6. Având în vedere importanţa pe care
o are legătura cu cetăţeanul, desfăşurată prin intermediul mass-media,
fiecare instituţie este obligată, chiar dacă nu prin acte normative, ci doar prin
conturarea unei politici proprii, să îşi stabiliească propria strategie de
comunicare. „În relaţiile lor cu presa, majoritatea organizaţiilor îşi
construiesc strategii de comunicare bazate pe un model asimetric: ele
transmit informaţii presei şi urmăresc felul în care aceste mesaje sunt
preluate şi prelucrate de instituţiile mass-media” 7. Un rol important în
cadrul acestei strategii îl deţine biroul de presă, iar în cadrul biroului,
purtătorul de cuvânt
2. Avem nevoie de un purtător de cuvânt? Ce spune legea? Potrivit
DEX, purtătorul de cuvânt este „persoană fizică sau juridică împuternicită să
difuzeze în ţară şi în străinătate ştiri şi textele documentelor oficiale sau ale
unor organizaţii, instituţii etc”.
„Din diferite motive (lipsa de timp a conducătorului instituţiei,
absenţa sa din localitate, starea sănătăţii în acel moment, absenţa unor
abilităţi de comunicare orală sau chiar frica faţă de presă), instituţiile au
desemnat una sau mai multe persoane care să îl reprezinte pe liderul
instituţiei în relaţia cu presa. Această funcţie este cunoscută sub numele de
purtător de cuvânt” 8.
În lucrarea „Biroul de presă şi purtătorul de cuvânt” „purtătorul de
cuvânt este considerat acea persoană, din cadrul biroului de presă,
desemnată să îl reprezinte pe liderul organizaţiei în relaţia cu mass-media.
El exprimă atitudinea oficială a organizaţiei asupra problemelor de interes
5

D. Iacob, D. Cismaru, Relaţiile publice: eficienţă prin comunicare, Eeditura
Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p. 25.
6
Joe Marconi, Ghid practic de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2007, p. 194.
7
Cristina Coman, Relaţiile publice: principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001, p.
145.
8
Cristina Coman, Relaţiile publice şi mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 89.
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general sau specific şi se subordonează, ca şi şeful structurii de relaţii
publice, direct conducerii organizaţiei”9.
Instituţia purtătorului de cuvânt în instituţiile publice din România
este relativ tânără, fiind reglementată în anul 2001, prin prevederile Legii
544/2001 10, art. 16: „Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare
în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul
compartimentelor de informare şi relaţii publice”.
În ciuda prevederilor exprese ale legii, există încă instituţii unde
funcţia de purtător de cuvânt este vacantă sau ocupată formal, şi unde
conducătorul instituţiei mediază toate relaţiile cu presa, singura imagine care
apare în mass-media fiind a sa. Dincolo de opţiunile personale ale liderului
instituţiei, necesitatea existenţei purtătorului de cuvânt într-o organizaţie nu
mai este pusă la îndoială. „Există organizaţii unde conducerea susţine că nu
este nevoie de prezenţa unui purtător de cuvânt, ceea ce este greşit. Un
purtător de cuvânt trebuie să existe în orice organizaţie, datorită mai
multor factori:
- directorul organizaţiei nu poate fi întotdeauna la dispoziţia
jurnaliştilor, datorită programului său de activităţi – spre deosebire de
acesta, purtătorul de cuvânt este disponibil 24 de ore din 24;
- conducătorul organizaţiei nu posedă acele tehnici de comunicare
ce îl pot face un bun comunicator – un avantaj al purtătorului de cuvânt
este faptul că, în cazul unor situaţii neclare, acesta poate declara că nu
cunoaşte decizia conducerii;
- purtătorul de cuvânt îl protejează pe directorul organizaţiei,
neexpunându-l permanent mass-media – conducerea organizaţiei va apărea
astfel numai în anumite momente”11.
3. Tipologia şi caracteristicile purtătorilor de cuvânt.„Pe cine punem
purtător de cuvânt?” Iată o întrebare care îi frământă pe toţi şefii de
organizaţii care se află în faţa luării unei asemenea decizii. Legea nu
stabileşte pentru instituţia purtătorului de cuvânt criterii profesionale
obligatorii pentru ocuparea acestei funcţii. „În definiţiile cele mai
tradiţionale, relaţiile publice nu constituie o profesie. Spre deosebire de
medicină, contabilitate sau avocatură, nu avem de-a face cu un domeniu în
care statul este implicat prin examinări riguroase pentru a accede în
profesie şi prin certificare. Nu avem de-a face nici cu un domeniu în care
9

Biroul de presă şi purtătorul de cuvânt, Curs SNSPA, 2001, p. 21.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicată în
Monitorul Oficial (în continuare: M.Of.), nr. 663 din 23 octombrie 2001.
11
Biroul de presă şi purtătorul de cuvânt, Curs SNSPA, 2001, pp. 27-28.
10
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practicienii primesc drept de practică din partea statului, ceea ce indică că
deţin calificările minime necesare” 12.
Purtătorii de cuvânt sunt în general persoane care au activat în
domeniul jurnalisticii, însă aceast lucru nu este o regulă. „Ca profil
psihologic, cerinţele de bază sunt destul de accesibile, deşi nu le găsim prea
uşor reunite în aceeaşi persoană: flexibilitate, minuţiozitate, sociabilitate,
spirit de observaţie, atenţie distributivă, capacitatea de a lucra cu oamenii,
adaptabilitate la sarcini noi, capacitatea de a evalua şi a lua decizii” 13.
Există instituţii în care managerul îşi alege o persoană cu care se
înţelege bine pentru a-l reprezenta în relaţiile cu presa. De obicei, aceasta
este de sex feminin, plăcută, amabilă, obişnuită să nu conteste deciziile
şefului, indiferent dacă ele corespund sau nu cu atribuţiile pe care trebuie să
le îndeplinească pentru a crea o imagine eficientă a instituţiei. Există şi
situaţii în care purtătorul comunică eficient cu managerul instituţiei, dar nu
este eficient în relaţiile cu mass-media, nefiind capabil să relaţioneze pentru
asigurarea transparenţei activităţii instituţiei. Asemenea cazuri există în
realitate, de multe ori chiar în instituţii publice. Deşi funcţionarii publici
sunt plătiţi din fonduri bugetare, de multe ori ei dau dovadă de lipsă de
eficienţă.
Aşadar, pe cine punem purtător de cuvânt şi cine îşi asumă sarcina
de a îl alege, mai ales atunci când este vorba despre bani publici? Există în
sistem cazuri de angajări total ineficiente, ale căror rezultate, în loc să facă
bine, dăunează? Sunt întrebări la care vom încerca să răspundem în cele ce
urmează, analizând mai aprofundat această instituţie.
„Alegerea purtătorului de cuvânt este importantă şi pentru că el va
trebui să reprezinte, în ochii publicului, calităţile organizaţiei”, spune B.
Dagenais 14. Acesta arată că „societatea îşi pune întrebări în legătură cu
moralitatea personalităţilor politice, cu conştiinţa socială a întreprinderilor
financiare, cu calitatea bunurilor de consum, cu expertiza veritabilă pe care
o dau profesioniştii. Adesea interpelată pentru că machiază realitatea,
bănuită că manipulează prin intermediul jurnaliştilor, meseria de relaţionist
este câteodată sinonimă cu o faţadă artificială fără fond” 15.
Alegerea unui bun purtător de cuvânt nu este un demers uşor de
făcut.
12

Simona Mirela Miculescu, Relaţii publice din perspectivă internaţională, Editura
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Potrivit Cristinei Coman, „un bun purtător de cuvânt trebuie să aibă
următoarele însuşiri:
- să cunoască bine toate aspectele legate de activitatea organizaţiei
pe care o reprezintă;
- să cunoască obiectivele şi strategiile organizaţiei, astfel încât să
poata da răspunsuri, în situaţii particulare, în consens cu politica generală
a instituţiei;
- să aibă abilitatea de a exprima clar şi convingător (din punctul de
vedere al jurnalistului şi al publicului) ideile în chestiune;
- să se bucure de încrederea conducerii organizaţiei, pentru a putea
fi la curent cu toate deciziile şi pentru a avea girul liderului instituţiei în tot
ce face” 16.
Iată de ce, atunci când numim în funcţie un purtător de cuvânt
trebuie să ţinem cont de prevederile legii, dar şi de concluziile la care au
ajuns specialiştii de-a lungul deceniilor de experienţă în domeniul relaţiilor
publice.
În primul rând, aşa cum spune şi Legea nr. 544, este de preferat ca
purtătorul de cuvânt să fie numit dintre persoanele care fac parte din Biroul
de presă. În opinia lui Petre Crăciun 17, „avantajele unei astfel de decizii
sunt:
- purtătorul este familiarizat cu cerinţele jurnaliştilor;
- are un limbaj de specialitate gata format;
- este la curent cu toate tehnicile şi mijloacele de comunicare;
- face parte dintr-o echipă care va lucra eficient cu acesta şi în noua
formulă;
- cunoaşte problemele organizaţiei pe care a promovat-o prin
mijloacele specifice relaţiilor publice;
- nu are trac în relaţiile cu jurnaliştii şi mai ales cu camera”.
În momentul în care încep demersurile pentru căutarea unui purtător
de cuvânt, trebuie avute în vedere următoarele caracteristici pe care ar trebui
să le deţină persoana ce va fi angajată. Unele dintre ele sunt native, ţin de
firea persoanei în cauză, altele sunt dobândite prin finalizarea unor studii, iar
altele vor fi dobândite pe parcursul desfăşurării activităţii, după ce va lua
contact cu instituţia unde va lucra.
Ex:
- să fie o persoană care să deţină abilităţi de bun comunicator
16
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să stăpânească bine limba română
să ştie să se exprime în cele mai diferite situaţii
să fie rapid în gândire
să ştie să ia decizii atunci când este cazul
să deţină cunoştinţe solide de redactare
să ştie să gestioneze situaţiile de criză
să evite provocarea unor situaţii conflictuale
să fie disponibil la orice oră, pentru a pune la dispoziţia
jurnaliştilor orice informaţie solicitată despre instituţie
- să îşi respecte promisiunile date jurnaliştilor
- să fie realist, onest
- să fie în permanenţă „la curent” cu cele mai noi evenimente
- să fie clar şi concis în exprimare
- să fie capabil să lucreze în echipă, având în vedere faptul că va
face parte din structura de relaţii publice a instituţiei
- să aibă o memorie bună
Potrivit lui Dennis Wilcox, „un purtător de cuvânt ideal nu trebuie
să înşele presa sau publicul. Nu trebuie să ridice un zid în faţa publicului şi
să-şi formuleze răspunsurile în termeni atât de generali şi vagi, încât să nu
ofere nici o informaţie. Un purtător de cuvânt are un singur bun:
credibilitatea. Dacă îl pierde, devine ineficient” 18.
Aşadar, care sunt calităţile pe care le apreciază jurnaliştii la un
purtător de cuvânt?
Purtătorii de cuvânt trebuie să manifeste următoarele abilităţi:
comunicare, transparenţă, decenţă, disponibilitate, iniţiativă. Este necesar ca
unele din aceste trăsături să fie specifice personalităţii purtătorului de
cuvânt, astfel încât fondul dezvoltării celorlalte calităţi necesare, să
preexiste.
a. Comunicare. „De esenţa activităţii purtătorului de cuvânt este
comunicarea, proces bidirecţional, care trebuie bine stăpânit şi folosit.
Purtătorul de cuvânt primeşte informaţiile, le filtrează şi apoi le
diseminează” 19. În momentul în care acesta doreşte ca informaţia să ajungă
la public, el trebuie să o ambaleze în aşa fel încât ea să fie accesibilă şi
înţeleasă de o parte cât mai mare a cetăţenilor, astfel încât mesajul să fie
recepţionat 100%.
-

18

Simona Mirela Miculescu, op. cit., p. 193.
Mona Maria Pivniceru, Cătălin Luca, General şi particular în formarea purtătorului de
cuvânt, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 27.

19

345

„Funcţia dublă de receptor-emiţător impune purtătorului de cuvânt
realizarea unei comunicări corecte, complete şi directe, astfel încât să
elimine atât obturarea canalelor de comunicare, dar şi să faciliteze fluxul
de informaţii. Purtătorul de cuvânt este elementul de legătură cu funcţie
dublă emiţător-receptor, primind informaţiile atât din interiorul instituţiei
pe care o reprezintă, dar şi de la mass-media şi în acelaşi timp oferind
informaţii în ambele sensuri. Rolul acestuia în circuitul prezentat este
important din perspectiva capacităţii de a sintetiza informaţia, de a o
transpune într-un mod adecvat şi uşor de înţeles de către cei care o
primesc” 20.
Indiferent dacă se recunoaşte sau nu, la nivelul oricărui conducător
de instituţie există cel puţin o doză mică de reticenţă în ceea ce priveşte
comunicarea cu mass-media. De cele mai multe ori se adoptă o atitudine
defensivă, situaţie pe care purtătorul de cuvânt trebuie să o corecteze şi să
suplinească pe cât se poate comportamentul liderului. Purtătorul de cuvânt
trebuie să găsească metoda necesară obţinerii „materiei prime”, informaţiei
de la prima mână, informaţie pe care o prelucrează în raport cu solicitările
primate din partea publicului.
b. Transparenţă. Legătura dintre instituţie şi public se face prin
intermediul purtătorului de cuvânt, ale cărui date de contact trebuie să fie în
permanenţă afişate la transparenţă. Potrivit legii 544/2001, instituţiile
publice au obligaţia de a întocmi, anual, un buletin informativ, care cuprinde
informaţiile de interes public. Astfel, la art.5. al.1, se prevede: „fiecare
autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu
următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de
funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a
instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor
publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice,
respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi
adresa paginii de internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
20
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h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau
gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei
publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa
dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate”.
Aşadar, pe orice pagină de internet a unei instituţii publice trebuie să
fie afişate numele şi prenumele persoanelor responsabile de difuzarea
informaţiilor publice, precum şi datele de contact. Realitatea este însă alta, şi
o scurtă trecere în revistă a unor site-uri de instituţii ne arată că puţine sunt
instituţiile care respectă în totalilate aceste cerinţe ale legii.
Legea 52/2003 stabileşte parametrii în care se desfăşoară
transparenţa în administraţia publică. Transparenţa impune şi oferirea de
ştiri, informaţii din iniţiativă proprie, atunci când se apreciază a fi oportună
o astfel de manieră de lucru 21. În acelaşi timp, transparenţa conferă
credibilitate în primul rând purtătorului de cuvânt dar şi instituţiei pe care o
reprezintă, prin imprimarea unei note de seriozitate şi de respect faţă de
interesul generat de situaţia apărută.
Orice informaţie solicitată trebuie să fie furnizată presei.
De la această prevedere există şi excepţii, prevăzute de Legea
544/2001. Astfel, la art. 12. – (1) se precizează următoarele:
Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1,
următoarele informaţii:
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii
publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care
privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din
categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă
publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit
legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau
disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse
confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea
unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea
acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului
legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
21
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g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a
tinerilor.
c. Decenţă. În momentul în care preia oficial funcţia, purtătorul de cuvânt
devine o persoană publică. „El nu are însă statutul unei vedete, ci
reprezintă, în orice moment, organizaţia, fiind adeseori identificat cu
aceasta” 22. Atitudinea şi comportamentul public al purtătorului de cuvânt
poate afecta într-un mod negativ instituţia, indiferent dacă ele se manifestă
în timpul sau în afara orelor de program. Dată fiind notorietatea de care se
bucură purtătorul de cuvânt, este lesne de înţeles că alegerea greşită a unei
persoane va avea urmări dintre cele mai rele asupra întregii organizaţii. Aşa
se face că funcţia de purtător de cuvânt este deţinută, uneori, şi de persoane
care nu au nicio legătură cu relaţiile publice, iar feed-back-urile sunt dintre
cele mai diverse şi nu întotdeauna pozitive.
Prezentăm în cele ce urmează câteva exemple de atitudini greşite,
abordate de diferiţi purtători de cuvânt, începând cu unul dintre cei mai
celebri purtători de cuvânt, cel al preşedinţiei americane. Potrivit
informaţiilor prezentate în jurnalul de ştiri al postului Pro TV, acesta „s-a
văzut nevoit să confişte temporar celularul unuia dintre jurnaliştii
acreditaţi… Robert Gibbs tocmai se lansase într-o serie de clarificări foarte
serioase. A fost întrerupt subit de sunetul zglobiu al unui celular: «Pune-l
pe vibraţii, omule! Doar a mai sunat o dată!», a spus Gibbs. În pofida
mustrării, ziaristul n-a catadicsit să dea curs sfatului şi... fatalitate:
telefonul a sunat din nou. Continuând să zâmbească, Gibbs s-a îndreptat
hotărât către recidivist, i-a luat telefonul şi i l-a aruncat: «L-a prins cineva,
nu-ţi face griji!», a glumit purtătorul de cuvânt de la Casa Albă. Dar
tărăşenia nu s-a încheiat aici. Ca un făcut, a sunat mobilul înca unui
reporter: «Şi tu? Vrei şi tu să rămâi fără el? Vino încoace!», i-a spus Gibbs.
Chiar dacă vinovatul s-a eschivat, părăsind sala cu telefon cu tot, Robert
Gibbs a avut totuşi ultimul cuvânt: «Presupun că era bancherul tău, la ce
costum ai...»” 23.
Un alt caz, de data aceasta de pe meleagurile româneşti, al unui
purtător de cuvânt cu fustă, a făcut înconjurul ţării prin intermediul massmedia. Paula Anghel, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Situaţii de
Urgenţă Dobrogea, a pozat îmbrăcată sumar şi în poziţii sexy. Fotografiile,
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care au fost făcute acum doi ani, au apărut în ziarul Observator din
Constanţa 24.
Un alt purtător de cuvânt, un alt scandal. „Cristian Neagoe,
purtătorul de cuvânt al Institutului Cultural Român, poate fi văzut în
ipostaze indecente pe Internet, însoţite de texte greu de reprodus.
Reprezentantul României se prezintă ca fiind consumator de droguri, întrun material pentru o revistă culturală. Mai mult, purtătorul de cuvânt al
ICR de la New York postează pe mai multe bloguri comentarii în care laudă
«tratamentul» MISA şi spune ca el însuşi bea urina. Dezvăluirile au fost
postate de Andrei Badin, senior editor Antena 3, pe blogul personal. Acest
nou scandal, care pune într-o lumină deloc favorabilă Institutul Cultural
Român de la New York, vine pe fondul controverselor create de o expoziţie
organizată în metropola americană. Reprezentanţii Institutului au venit
astăzi cu explicaţii şi au spus că au vrut să promoveze artişti tineri cu
viziuni moderne” 25.
d. Adaptabilitate. Purtătorul de cuvânt trebuie să pună la dispoziţia
reprezentanţilor mass-media informaţii apte de a fi transformate în ştiri.
Pentru aceasta, el trebuie să fie obişnuit cu limbajul şi specificul presei, să
cunoască foarte bine domeniul mass-media şi să se plieze pe necesităţile
ziariştilor, pentru a le satisface din punct de vedere al informaţiilor
transmise. El trebuie să se adapteze la programul de lucru al reprezentanţilor
mass-media şi să le stea la dispoziţie 24 de ore din 24. În condiţiile în care
conducerea instituţiei este „prinsă” cu alte activităţi interne, purtătorul de
cuvânt trebuie să fie disponibil, să ofere date şi să contribuie la completarea
ştirii scrise sau transmise de ziarişti. Coerenţa demersurilor purtătorului de
cuvânt se referă la aplicarea unor principii unitare de comunicare cu presa.
„Purtătorul de cuvânt nu îşi poate permite să acorde informaţii în
exclusivitate unor jurnalişti preferaţi şi altora atunci când transmite o ştire,
deoarece el trebuie să asigure în primul rând accesul nediscriminatoriu al
publicului larg la informaţiile de interes general” 26.
Situaţia este diferită atunci când un singur jurnalist se interesează
despre un anumit subiect ce ţine de activitatea instituţiei respective.
Purtătorul de cuvânt trebuie să îi ofere datele, în măsura în care acestea pot
fi communicate, fără însă a le transmite şi colegilor de la alte instituţii
24
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media. Este vorba despre exclusivitatea informaţiei de presă, pe care
purtătorul de cuvânt trebuie să o respecte, dovedind astfel pricepere şi
interes pentru munca desfăşurată de colegii din media.
4. Atribuţii de serviciu şi modalităţi concrete de realizare a acestora.
Activitatea purtătorului de cuvânt din cadrul instituţiilor administraţiei
publice trebuie să se desfăşoare sub următoarele coordonate:
- informarea corectă şi completă a reprezentanţilor mass-media
- transparenţa
- disponibilitate în a furniza informaţii de amănunt ale activităţii instituţiei
Între atribuţiile care revin purtătorului de cuvânt se numără:
- să răspundă întrebărilor formulate de către reprezentanţii mass-media
- să redacteze comunicate de presă scrise despre activitatea din organizaţiei
- să redacteze fluxurile de stiri
- să dezvolte contacte media
- să întocmească revista presei
- să pregătească rapoartele de activitate ale instituţiei ce vor fi distribuite
către presă
- să pregătească sala de conferinţă
- să distribuie compunicatele de presă către toţi ziariştii
- să-i informeze pe ziarişti despre evenimentele şi iniţiativele care se vor
desfăşura
- să însoţească delegaţiile şi conducerea societăţii în deplasări pe teren sau
vizite oficiale
- să vină cu idei pentru a câştiga o cât mai mare acoperire media.
Aşa cum bine ştiu specialiştii în relaţii publice, multe din ideile care
stau la baza ştirilor sau articolelor apărute în ziare, magazine sau la jurnalele
de ştiri ale televiziunilor au la bază sugestiile formulate de purtătorul de
cuvânt. Dacă lucrurile merg bine, un reporter sau un editor poate să editeze
o ştire pozitivă despre compania în cauză sau, într-o variantă mai puţin
optimistă, să includă numele companiei într-o emisiune axată pe domeniul
în cauză.
Valentin Stancu este de părere că reţeta succesului unei informaţii de
presă este alcătuită atât din modalitatea de prezentare a informaţiei, cât şi
din modul de distribuire a ei. „Succesul unei informaţii de presă depinde
atât de modul în care este prezentată organelor cărora li se adresează, cât
şi modului în care ea parvine la aceste organe de presă”, spune autorul
citat 27.
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Potrivit lui B. Dagenais, „relaţiile cu presa se referă, după cum o
arată şi numele, la toate legăturile pe care o organizaţie le poate stabili cu
mass-media; aceste relaţii au drept scop promovarea în rândurile
publicurilor-ţintă, prin canalele mediatice, a activităţii organizaţiei, a
punctelor sale de vedere şi a personalităţii sale. Este vorba, astfel, de toate
acţiunile care încearcă să atragă atenţia presei. Aceste acţiuni pot îmbrăca
diverse forme, dintre care cele mai importante sunt comunicatele de presă,
conferinţele de presă, întâlnirile şi briefing-urile” 28 .
a. Conferinţele de presă. În opinia Simonei Mirela Miculescu, „Dintre
toate tipurile clasice de evenimente de presă cu impact se detaşează net
conferinţele de presă” 29. Conferinţa de presă este una dintre cele mai
complexe activităţi desfăşurate în relaţiile cu mass-media. „Ea se
organizează cu ocazia unor acţiuni importante, de anvergură, care suscită
un grad mare de interes din partea opiniei publice” 30.
Potrivit art. 17, al. 1, din Legea 544/2001, „Autorităţile publice au
obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de
presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.”
Acelaşi articol, la al. 2, prevede: „în cadrul conferinţelor de presă
autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii
de interes public”.
Fiind un „eveniment în sine”, pentru buna desfăşurare a unei
conferinţe de presă sunt necesare o serie de pregătiri, astfel încât nimic să nu
fie lăsat la întâmplare 31. „Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să
informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor
de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea şi nu pot în
nici un fel interzice accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile
organizate” 32. Subiectul aflat pe ordinea de zi a conferinţei trebuie să fie
bine pregătit, să se anticipeze eventualele întrebări ce ar putea fi formulate şi
răspunsurile aferente. Purtătorul de cuvânt are datoria să conducă întreaga
conferinţă de presă, oferind, pe rând, dreptul la cuvânt conducătorului
instituţiei, la solicitarea căruia se desfăşoară conferinţa, dar şi ziariştilor care
doresc să pună întrebări, în măsura în care ele ţin de subiectul aflat pe
ordinea de zi a conferinţei.
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În opinia lui Cristian Florin Popescu conferinţa de presă este, „pe de
o parte, un fel de interviu colectiv, cu un singur interlocutor. Pe de altă
parte, conferinţa de presă - tip de eveniment construit/formă a comunicării
instituţionale ( = Relaţii Publice) - este o formă de comunicare a cărei
iniţiativă
aparţine
emiţătorului
(instituţie/
personalitate),
nu
33
jurnalistului” .
Conferinţa de presă este şi mijlocul de lucru cel mai apreciat de
jurnalişti. Dincolo de informaţiile oferite, care s-ar putea regăsi şi într-un
comunicat de presă, ziaristul are la dispoziţie şi posibilitatea de a formula
întrebări pe tema dată şi de a-şi forma o opinie vizavi de subiectul prezentat.
Ziaristul poate să insiste acolo unde crede că este cazul, primind răspuns la
întrebările sale, pentru completarea documentării. Totodată, el are şi
varianta de a nu publica nimic din ceea ce a fost prezentat, dacă subiectele
nu corespund ariei de interes a jurnalistului. Această opţiune este prevăzută
chiar în legea 544/2001, care îi apără şi pe ziariştii acreditaţi pe lângă
instituţiile publice. Aceştia nu sunt obligaţi să publice informaţiile furnizate
de autorităţile sau de instituţiile publice 34.
Potrivit lui Cristian Florin Popescu, „relaţiile publice au impus trei
tipuri de conferinţă de presă:
1. Formale - organizate cu un scop bine definit. Purtătorul de
cuvânt/ personalitatea rosteşte un discurs (abordează o singură temă), după
care, întrebările se vor referi (în general) la acel subiect;
2. Libere - fără un subiect pre-determinat, deci fără un discurs
preliminar;
3. De context. Se transmit informaţii de context (suplimentare), în
legătură cu o activitate, cu evoluţia unui eveniment etc” 35.
b. Comunicatul de presă. În opinia lui B. Dagenais, „comunicatul de presă
permite instituţiilor de presă să afle o ştire fără ca angajaţii lor să
părăsească redacţiile” 36.
Purtătorul de cuvânt al instituţiei trebuie să aibă o mare grijă la
redactarea comunicatului de presă. Comunicatul trebuie să fie complet, să
conţină toate datele necesare formulării unei ştiri atractive, dar să nici nu
obosească ziaristul. Purtătorul de cuvânt trebuie să aibă în vedere că nu este
singurul reprezentant al unei instituţii care trimite comunicate de presă, că
zilnic ziariştii sunt „bombardaţi” cu astfel de comunicate şi trebuie făcută o
sinteză a celor mai interesante informaţii care vor apărea în ziare, la posturi
33
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de radio sau la posture TV. Un comunicat de presă nu trebuie să fie
prezentat în termeni tehnici şi nu trebuie să conţină informaţie excedentară,
deoarece, în caz contrar nu va reuşi să transmită mesajul dorit. Când se
doreşte explicitarea unui anumit aspect din conţinutul comunicatului de
presă, detalierea se va face în partea a doua a acestuia, pentru ca mesajul
ţintă să nu fie afectat de lipsa de interes.
Comunicatul de presă trebuie să răspundă la cinci întrebări: „cei 5
W” (uneori cei 5 W + H): who = cine; what = ce; when = când; where=
unde; why = de ce ; how = cum.
Prezentăm în cele ce urmează un comunicat de presă emis de
Consiliul Judeţean Arad, comunicat ce a fost preluat de presa scrisă şi
transmis în publicaţiile locale.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

Arad, Bulevardul
Revoluţiei nr. 75
Tel. 0257 - 281.885, fax
0257 - 250.170

COMUNICAT DE PRESĂ
Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean, a condus şedinţa
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, Sistem
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţului Arad, şedinţă ce a avut loc în
data de 3.03.2009, la sediul Consiliului Judeţean Arad. „Ministerul
Mediului ne-a informat că Master Planul Sistemul Integrat de Gestionarea
Deşeurilor din judeţul Arad îndeplineşte standardele de calitate solicitate şi
prin urmarea a fost aprobat de Ministerul Mediului. Valoarea investiţiilor
cuprinse în Master Planul aprobat este de 27.875.000 €, la care se adaugă
şi TVA, iar Lista investiţiilor prioritare face parte integrantă din Master
Planul aprobat”, a reamintit Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului
Judeţean Arad.
Un alt subiect aflat pe ordinea de zi a şedinţei a vizat stadiul privind
demararea proiectului. Până la ora actuală s-a elaborat şi aprobat prin
Hotărâre de Consiliu Judeţean Master Planul pentru proiectul „Sistemul
Integrat de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Arad” cu finanţare pe
Programul Operaţional Sectorial de Mediu Axa 2.
De asemenea, la această şedinţă Nicolae Ioţcu a fost desemnat prin
vot în funcţia de preşedinte al Adunării Generale, iar comunele
Vladimirescu şi Zăbrani au aderat la Asociaţie.
***
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Această asociaţie s-a constituit în luna mai a anului trecut, iar astăzi s-a
adoptat un nou statut conform noilor reglementări în vigoare, solicitate de
Ministerului Mediului. Primarii prezenţi la întâlnire au fost înştiinţaţi de
modificările aduse la legislaţia de amenajare a teritoriului, urbanism şi
autorizarea lucrărilor de construcţii.
Biroul de presă
3 martie 2009
c. Acreditarea jurnaliştilor şi fişierul de presă. Acreditarea
jurnaliştilor, potrivit Legii nr. 544/2001, este o obligaţie ce izvorăşte din
cadrul art.18 al actului normativ mai sus amintit, dar reprezintă şi un
excelent mijloc de a menţine permanent legătura cu aceştia.
ART. 18
(1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare
ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă 37.
(2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea
acesteia.
(3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage
acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea
normală a activitatii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate
în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
(4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se
comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine
acreditarea pentru un alt ziarist.
O dată finalizată procedura de acreditare, pentru stabilirea unei bune
colaborări cu jurnaliştii, este necesară întocmirea unei baze de date care să
conţină datele de identificare a tuturor instituţiilor media şi a
reprezentanţilor acestora. Cunoaşterea şi a unor aspecte particulare, legate
de tiraj, proprietari, aria de acoperire, specific, orientare politică, sunt
avantaje în plus pentru purtătorul de cuvânt, care îşi poate organiza
activitatea de comunicare în funcţie şi de specificul instituţiei media.
Această bază de date poartă denumirea, în literartura de specialitate, de
fişier de presă.
Potrivit Cristinei Coman, un fişier de presă bine realizat permite:
37

Potrivit DEX, Acreditare Acţiunea de a acredita. ♢ Scrisori de acreditare = documente
prin care se atestă împuternicirea unui reprezentant diplomatic. Deşi termenul se referă la
domeniul diplomaţiei, el a fost preluat şi în domeniul jurnalismului, jurnaliştii fiind cei
care, la rândul lor, sunt acreditaţi pe lângă o instituţie publică, în vederea mediatizării
activităţii desfăşurate de acea instituţie.
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„a) recenzarea jurnaliştilor din instituţiile de presă care ar putea fi
interesate de informaţiile distribuite;
b) trimiterea comunicatelor, a dosarelor de presă, a invitaţiilor pentru
conferinţele de presă sau pentru voiajele de presă către persoanele potrivite, în
momentele potrivite;
c) menţinerea legăturii cu jurnaliştii, după ce li s-a transmis o anumită
informaţie;
d) reacţia promptă după ce o anumită informaţie a fost pusă în circulaţie de
către presă”38.
Fişierul de presă trebuie să conţină, alături de numele şi prenumele
jurnalistului, următoarele date: organizaţia, adresa organizaţiei, datele de
contact (număr de telefon, fax, mobil şi adresă de poştă electronică), trustul
de presă din care face parte organizaţia, domeniul de interes, tirajul sau
audienţa organizaţiei, canalul preferat de jurnalist pentru primirea
informaţiei (de exemplu, fax, poşta electronică, telefonic etc.), termenul
limită de predare a materialelor (ora la care un cotidian central sau local
închide ediţia din ziua următoare sau până la care un canal de televiziune
poate primi o informaţie în timp util spre a fi inclusă în principalul buletin
de ştiri al serii etc.) 39. Fişierul de presă trebuie în permanenţă actualizat, în
condiţiile în care se înregistrează o mare fluctuaţie pe piaţa muncii, iar
industria media este în permanentă schimbare.
În acest context, atitudinea şi, implicit, profesionalismul purtătorului
de cuvânt vor juca şi ele un rol covârşitor în relaţia cu jurnaliştii acreditaţi.
Potrivit lui Dennis Wilcox, „Purtătorii de cuvânt ar trebui să aibă cu presa
o relaţie bazată pe sinceritate şi cinste de ambele părţi. Reporterii ar trebui
să spună de ce au nevoie, iar purtătorul de cuvânt ar trebui să le spună de
ce nu le poate onora cererile în momentul respectiv” 40. În toate acţiunile
sale, purtătorul de cuvânt are datoria de a dovedi transparenţă, deschidere
pentru dialog, promptitudine şi viteză de reacţie, amabilitate şi coerenţă 41.
Aceste trăsături se traduc în practică prin lucruri simple.
De exemplu, atunci când nu poate furniza o anumită informaţie,
pentru că ar afecta prevederile art. 12, al.1/Legea 544, purtătorul de cuvânt
trebuie să precizeze motivele care stau la baza răspunsului negativ. Sunt
total de evitat răspunsurile seci, care nu conţin explicaţii ale refuzului de a
38

Cristina Coman, Relaţiile publice şi mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 94.
Mona Maria Pivniceru, Cătălin Luca, General şi particular în formarea purtătorului de
cuvânt, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 8.
40
Simona Mirela Miculescu, Relaţii publice din perspectivă internaţională, Editura
Polirom, Iaşi, 2006, p. 195.
41
Mona Maria Pivniceru, Cătălin Luca, op. cit., p. 9.
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oferi informaţiile solicitate. În aceste cazuri sunt recomandate formulări care
să exprime disponibilitatea la dialog şi păstrarea unei bune relaţii cu presa.
Reprezentanţii mass-media trebuie să înţeleagă că există limite în abordarea
unor subiecte, iar instituţia respectivă, şi mai ales purtătorul de cuvânt, nu se
fac vinovate de existenţa acestora.
6. Concluzii. Bernard Dagenais, în „Campania de relaţii publice”, arăta că
„Informaţia a fost şi va rămâne întotdeauna asociată cu puterea.
Conducătorii de organizaţii vor continua să comunice cu reticenţă,
deoarece ei identifică împărtăşirea informaţiei cu o eroziune a puterii, a
autorităţii”42. În acelaşi context, autorul citat este de părere că, din acest
motiv, „imaginea unei organizaţii, notorietatea acesteia, nu poate fi lăsată
la cheremul fanteziei sau intereselor altora, ci trebuie supravegheate,
protejate şi întărite” 43. În cadrul unei instituţii, relaţiile cu mass-media
reprezintă unul dintre cele mai delicate domenii, în contextul în care
activitatea desfăşurată are consecinţe majore asupra publicului căreia îi este
transmisă. „O eroare săvârşită în relaţia cu presa are consecinţe asupra unor
publicuri cu mult mai largi decât cele interne sau cele ale organizaţiilor
vecine cu care se sta bilesc legături pe plan local” 44,
„Purtătorul de cuvânt este un actor important în angrenajul unui
birou de presă. El este principala sursă de informare a jurnaliştilor şi,
totodată, imaginea accesibilă şi concretă a organizaţiei. De aceea, alegerea
şi pregătirea unui bun purtător de cuvânt constituie o operaţie prioritară,
căreia conducerea organizaţiei şi departamentul de relaţii publice trebuie
să îi acorde o atenţie maximă” 45.
Instituţia purtătorului de cuvânt în România este relativ nouă,
reglementată printr-o singură lege, Legea 544/2001. Actul normativ face
referire doar la necesitatea înfiinţării în cadrul instituţiilor publice a acestei
funcţii, fără a aduce alte precizări vizavi de cerinţele postului. În funcţie de
domeniul de activitate, au fost formulate regulamente sau au fost emise
ordine interioare prin care se stabilesc calităţile, abilităţile sau atribuţiile pe
care trebuie să le deţină ocupantul unui asemenea post 46. „Fiind o instituţie
42

Villeneuve, 1977, apud. Bernard Dagenais, Campania de relaţii publice, Editura Polirom,
Iaşi, 1998, p. 17.
43
Bernard Dagenais, op. cit., p. 13.
44
George David, Tehnici de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 13.
45
Cristina Coman, Relaţiile publice şi mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 93.
46
Ex: Purtătorul de cuvânt din cadrul instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu
dispoziţiile legale incidente, art. 78 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti, publicat în M. Of. nr. 387/2005 modificat şi completat, este un
judecător desemnat de preşedintele instanţei, fiind şi conducătorul Biroului de informare şi
relaţii publice.
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nouă, ea are nevoie de vizibilitate; fiind confundată adesea cu propaganda,
cu publicitatea sau, pur şi simplu, cu manipularea malefică, are nevoie de
un capital de credibilitate; fiind practicată… în slujba unor clienţi foarte
diferiţi, care nu sunt întotdeauna vedete populare, noua meserie ar avea
nevoie şi de capital de simpatie” 47.
Purtătorul de cuvânt este legătura dintre conducerea instituţiei şi
opinia publică, fiind persoana prin intermediul căreia activitatea dintr-o
instituţie ajunge să fie mediatizată. Ţinând locul conducătorului organizaţiei
(în faţa mass-media), el dobândeşte o responsabilitate şi o autonomie aparte,
deoarece reprezintă, în orice moment, instituţia şi exprimă, prin luările sale
de cuvânt, atitudinea oficială a acesteia asupra chestiunilor de interes
general sau specific solicitate de jurnalişti 48. Calităţile de bun comunicator
sunt esenţiale pentru îndeplinirea unei asemenea atribuţii. Dincolo de teorie,
au existat cazuri în care selecţia purtătorului de cuvânt nu a fost cea mai
inspirată, fiind desemnate pe aceste postrui persoane care prin atitudinea
adoptată au făcut mai mult rău decât bine. „Existenta unui purtator de
cuvânt în orice organizaţie este extrem de necesară, el reprezentând
principala sursă de informare a jurnaliştilor şi, poate, cel mai important
lucru, imaginea organizaţiei” 49.
Dat fiind rolul important pe care un purtător de cuvânt îl deţine întro instituţie, se impune reglementarea în amănunt a acestei profesii, de care
depinde o mare parte a imaginii societăţii care apelează la serviciile
acestuia. Dacă în momentul de faţă, întocmirea unei fişe a postului este
lăsată la latitudinea societăţii angajatoare, în opinia noastră este nevoie ca
aceste atribuţii şi caracteristici necesare pentru ocuparea funcţiei să fie
definite, la rândul lor, printr-un act normativ cu aplicabilitate generală.
Deşi nu este o profesie care să se poată lăuda cu un istoric bogat din
punct de vedere al practicării sale, viitorul este plin de perspectivă.
Importanţa purtătorului de cuvânt într-o instituţie este din ce în ce mai mare
şi devine unanim recunoscută, drept pentru care se impune o reglementare
mai amănunţită a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească un
profesionist în domeniu.
.
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Dumitru Borţun, Relaţiile publice şi noua societate, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005, p.
153.
48
Cristina Coman, Relaţiile publice şi mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 89.
49
Biroul de presă şi purtătorul de cuvânt, Curs SNSPA, 2001, p. 28.
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Acţiuni specifice domeniului ordinii publice, în procesul de
gestionare a crizelor interne
Camelia Teodora Tuduce
Ministerul Administraţiei şi Internelor structurează forţele pe care le
are la dispoziţie pentru protecţia cetăţeanului, a proprietăţii şi instituţiilor,
pentru respectul legii, menţinerea şi restabilirea ordinii publice şi acţiuni
adecvate în cazul unor crize şi conflicte, în stările de urgenţă şi de asediu, în
următoarele categorii: forţe principale; forţe de sprijin; forţe complementare;
forţe de excepţie.
Ministerul Administraţiei şi Internelor este autoritatea administraţiei
publice centrale de specialitate, care exercită, în conformitate cu legea,
atribuţiile ce îi revin cu privire la respectarea ordinii publice, apărarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice si
private, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, respectarea regimului
juridic al frontierei de stat, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă,
contribuind prin întreaga sa activitate la apărarea democraţiei
constituţionale, suveranităţii, unităţii şi integrităţii teritoriale ale României.
Strategia de realizare a ordinii si sigurantei publice. Pentru creşterea
siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale reprezintă un
document de planificare pe termen mediu, elaborat de Ministerul
Administraţiei şi Internelor în baza Strategiei de securitate naţională a
României, a Cartei albe a securităţii şi apărării naţionale şi a delimitărilor
conceptuale instituţionale în domeniu, care defineşte ordinea şi siguranţa
publică şi interesul naţional în acest domeniu, evaluează starea actuală de
ordine publică şi factorii de risc, formulează principiile şi direcţiile
prioritare de acţiune, prevede resursele necesare pentru menţinerea,
asigurarea şi restabilirea ordinii publice şi stabileşte responsabilităţile
forţelor de ordine publică.
Ordinea publică, ca parte componentă a securităţii naţionale,
reprezintă starea de legalitate, de echilibru şi de pace, corespunzătoare unui
nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor legale şi de
comportament civic, care permite exercitarea drepturilor şi libertăţilor
constituţionale, precum şi funcţionarea structurilor specifice statului de
drept şi se caracterizează prin credibilitatea instituţiilor
Elaborarea strategiei este determinată, în principal, de situaţia
generată de perioada de tranziţie şi relativa instabilitate economică,
continuarea procesului de reformă economică, socială şi instituţională;
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profesionalizarea modului de operare a mediilor criminale şi structurilor
crimei organizate; persistenţa unor disfunctionalităţi în relaţiile dintre
instituţiile statului cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice;
insuficienţa resurselor alocate pentru exercitarea corespunzătoare a
atribuţiilor de siguranţă publică; legislaţia aflată în curs de armonizare cu
cea europeană; perpetuarea corupţiei; reacţia uneori indecisă a autorităţilor
statului în diferite situaţii şi finalitatea judiciară relativ scazută; greutăţi în
gestionarea protecţiei sociale.
Sursele potenţiale de instabilitate internă derivă din dificultăţile de
natură economico-socială şi politică, generate (ca fenomene colaterale) de
efectele, uneori contradictorii, ale procesului de democratizare şi
implementare a principiilor economiei de piaţă, precum şi din riscurile cu
caracter nonmilitar din mediul internaţional.
Riscuri şi ameninţări la adresa ordinii şi siguranţei publice.
Transformările sociale şi economice produse în România în ultimii
15 ani au determinat mutaţii importante în exercitarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor, în atitudinea faţă de proprietate şi de instituţiile
statului, în organizarea societăţii, în stuctura şi dinamica fenomenului
infracţional şi, implicit, în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
În prezent, fenomenul infracţional din România se remarcă prin
complexitate şi comiterea unor noi genuri de infracţiuni (criminalitatea
informatică, falsurile şi pirateria comercială etc.), profesionalizarea şi
specializarea infractorilor, prezenţa faptelor de corupţie şi amplificarea
fenomenului criminalităţii transfrontaliere. Crima organizată, migraţia
ilegală, corupţia, criminalitatea economico-financiară, tâlhăriile, omorurile
la comandă sau în scop de jaf, precum şi furturile din avutul public şi privat
exercită o influenţă negativă asupra calităţii vieţii cetăţeanului şi siguranţei
publice.
De asemenea, fenomenele atmosferice şi catastrofele, prin frecvenţa
şi amploarea lor, pot afecta un număr semnificativ de localităţi de pe
teritoriul naţional, generând un număr de victime ridicat, în special în
mediul rural.
Principalele riscuri şi ameninţări posibile în domeniul ordinii şi
siguranţei publice: degenerarea unor tensiuni social-economice,
interconfesionale şi interetnice în acţiuni spontane de violenţă şi confruntări
deschise între grupări extremiste, precum şi între acestea şi autorităţile
legale ale statului roman; şomajul; acţiunile ostile, comise în zona de
frontieră de către grupuri sau indivizi, prin care se încalcă tratate, convenţii
sau acorduri bilaterale încheiate de România cu statele vecine; desfăşurarea
unor acţiuni specifice războiului psihologic în scopul subminării încrederii
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în instituţiile statului, creării de confuzie şi panică; scăderea autorităţii unor
instituţii ale statului ca urmare a neîndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor
legale; diminuarea încrederii populaţiei în capacitatea de acţiune a forţelor
de ordine şi siguranţă publică; extinderea actelor de corupţie la nivelul
factorilor de decizie din administraţie; manifestări antinaţionale extremiste,
separatiste şi xenofobe; producerea unor dezastre naturale, tehnologice,
ecologice, accidente chimice, biologice sau nucleare.
Principalele riscuri şi ameninţări identificate în mediul extern sunt:
dezvoltarea, consolidarea şi specializarea filierelor crimei organizate,
internaţionalizarea acestora şi atragerea în componenţă a unor elemente şi
grupuri autohtone, includerea teritoriului ţării noastre în circuitul
transnaţional al migraţiei clandestine, al traficului ilicit de droguri, fiinţe
umane, armament, explozivi, substanţe toxice, radioactive şi bancnote false;
creşterea pericolului terorist, proliferarea armelor de distrugere în masă, a
traficului cu tehnologii şi materiale supuse controlului destinaţiei finale;
creşterea interesului în unele medii de afaceri din străinătate pentru
obţinerea, prin operaţiuni financiare ilegale, a pachetului majoritar de
acţiuni la unele societăţi producătoare şi utilizatoare de subsţante chimice,
materiale şi tehnologii strategice din ţara noastră, în vederea exportării lor,
direct sau prin intermediar, în zone de conflict ori aflate sub embargo;
diversificarea formelor şi procedeelor utilizate pentru spălarea banilor, în
care sunt implicate grupări care acţionează în spaţiul european, ce au drept
rezultat trecerea peste frontieră a valutei ori transferul prin banci al sumelor
rezultate din operaţiunile ilicite desfăşurate pe teritoriul României;
proliferarea traficului ilegal cu arme uşoare şi creşterea posibilităţii de
scăpare de sub control a sistemelor de gestionare şi comandă a armelor de
nimicire în masă; manifestarea tendinţelor de autonomizare a unor zone sau
chiar regiuni, pe baza criteriilor etnice ori religioase; accidente tehnologice
sau naturale cu efecte transfrontaliere; diminuarea accesului la resurse
strategice, tehnologii şi echipamente informaţionale de vârf; amplificarea
fenomenului migraţiei ilegale.
Scopul Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de
realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei
cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale îl reprezintă prevenirea şi
combaterea fenomenului infracţional, garantarea şi apărarea drepturilor şi
libertăţilor constituţionale, a siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii publice şi
private, asigurarea climatului necesar funcţionării instituţiilor statului, în
conformitate cu prevederile legii.
Indeplinirea obiectivelor strategiei de ordine publică, menţionate
anterior, se va realiza în baza următoarelor principii: Principiul legalităţii
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Principiul, teritorial şi al mobilităţii forţelor, Principiul prevenirii acţiunilor
de tulburare a ordinii publice, Principiul operabilităţii şi interoperabilităţii,
Principiul nediscriminării, Principiul evitării surprinderii, Principiul
suficienţei, gradualităţii şi proporţionalităţii, Principiul colaborării
permanente cu comunitatea, Principiul inviolabilităţii persoanei, Principiul
intervenţiei specializate şi cooperării, Principiul conducerii unitare.
Structura forţelor de ordine şi siguranţă publică. Forţele de ordine şi
siguranţă publică se compun din: forţe principale, forţe de sprijin, forţe
complementare şi forţe de excepţie.
Forţele principale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
reprezintă componenta de bază a structurilor destinate să gestioneze întreaga
problematică din domeniul ordinii publice pe timp de pace sau pe timpul
stării de urgenţă, fiind constituite în structuri de poliţie şi jandarmi.
Forţele de sprijin sunt constituite, potrivit competenţelor şi
atribuţiilor, din structuri speciale de protecţie şi intervenţie, poliţie de
frontieră, protecţie civilă, pompieri şi aviaţie aparţinând Ministerului
Administraţiei şi Internelor.
Forţele complementare sunt constituite din structuri ale Ministerului
Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de
Protectiţe şi Pază, precum şi din Ministerul Justiţiei, Garda Financiară,
Poliţia Comunitară şi Locală, serviciile de pompieri civili, formaţiunile de
protecţie civilă de la autorităţile administraţiei publice,
Forţele de excepţie sunt constituite din structuri specializate ale
Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe,
Serviciului de Protecţie şi Pază şi Ministerului Apărării Naţionale şi
acţionează numai în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege, pentru
restabilirea ordinii constituţionale atunci când instituţiile democratice sunt
în pericol şi toate celelalte măsuri de restabilire a ordinii publice au fost
epuizate, iar posibilităţile forţelor principale şi de sprijin, precum şi
complementare de ordine şi siguranţă publică au fost depăşite.
Ministerul Administraţiei şi Internelor este autoritatea administraţiei
publice centrale de specialitate care conduce activitatea forţelor de ordine şi
siguranţă publică, în mod permanent şi unitar, în timp de pace şi pe timpul
stării de urgenţă, exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la respectarea
ordinii şi siguranţei publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale cetăţeanului, a proprietăţii publice şi private, asigurarea protecţiei
populaţiei, bunurilor materiale şi a valorilor culturale, prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor, precum şi securizarea frontierelor.
Managementul acţiunilor în situaţii de criză în domeniul ordinii
publice. Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică este
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structură de suport decizional pentru managementul acţiunilor în situaţii de
criză în domeniul ordinii publice. Centrul se organizează, potrivit legii, în
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca structură
interinstituţională de suport decizional pentru managementul acţiunilor în
situaţii de criză în domeniul ordinii publice. Pentru realizarea obiectivelor
sale, Centrul Naţional îndeplineşte următoarele funcţii: funcţia de
conducere, prin care asigură fundamentarea şi elaborarea deciziilor, precum
şi implementarea acestora; funcţia de reglementare, prin care asigură
elaborarea proiectelor de acte normative şi a standardelor/procedurilor
operaţionale în domeniul managementului acţiunilor în situaţii de criză în
domeniul ordinii publice; funcţia de planificare, prin care asigură elaborarea
strategiilor şi planurilor privind desfăşurarea acţiunilor de ordine publică şi
modul de întrebuinţare a efectivelor corespunzător specificului situaţiilor
operative; funcţia de coordonare, prin care se asigură interoperabilitatea
forţelor de ordine publică, principale, de sprijin şi complementare, pe timpul
desfăşurării acţiunilor de ordine publică; funcţia de management al
informaţiilor, prin care se asigură procurarea, centralizarea, prelucrarea,
protecţia şi difuzarea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă,
precum şi evaluarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa ordinii publice;
funcţia de comunicare, prin care se asigură notificarea/înştiinţarea în cadrul
sistemului de alertă/alarmare, în funcţie de evoluţia situaţiei operative;
funcţia de control, prin care se asigură testarea/verificarea capacităţii
operaţionale a forţelor de ordine publică; funcţia de cooperare, prin care se
desfăşoară acţiuni în comun, în conformitate cu angajamentele asumate de
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pe plan intern şi
internaţional, în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
Centrul Naţional se constituie în subordinea nemijlocită a ministrului
de interne şi are în compunere: Centrul de decizie, Centrul de consultanţă şi
Centrul operaţional de comandă asigurat de Direcţia generală management
operaţional din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. Centrul de
decizie funcţionează ca organism interinstituţional din care fac parte:
secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică,
secretarul de stat pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, secretarul general
al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, adjunctul şefului
Departamentului ordine şi siguranţă publică, directorul general al Direcţiei
generale de informaţii şi protecţie internă, directorul general al Direcţiei
generale management operaţional, inspectorii generali ai Inspectoratului
General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră,
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General
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pentru Situaţii de Urgenţă şi câte un secretar de stat sau adjunct al
conducătorilor instituţiilor publice reprezentate.
Centrul de decizie se întruneşte în şedinţe ori de câte ori situaţia o
impune, la solicitarea ministrului internelor şi reformei administrative sau a
secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, ori a
conducătorilor celorlalte instituţii publice reprezentate.
Centrul de decizie adoptă măsuri care se pun în aplicare, pe timpul
stării de urgenţă, prin ordin al ministrului internelor şi reformei
administrative, iar pe timpul celorlalte situaţii, prin ordine/dispoziţii proprii
sau comune ale conducătorilor instituţiilor publice reprezentate.
Centrul operaţional de comandă este structură operativă cu activitate
permanentă.
Centrul de decizie îndeplineşte atribuţii precum: propune ministrului
internelor şi reformei administrative declararea stării de alertă în domeniul
ordinii publice sau declararea încetării acesteia, la nivel naţional ori la
nivelul mai multor judeţe; propune, prin ministrul internelor şi reformei
administrative, instituirea stării de urgenţă; propune Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării, prin ministrul internelor şi reformei administrative, măsuri
pentru ridicarea graduală a capacităţii operaţionale a forţelor de ordine
publică şi asigură aplicarea acestor măsuri, în vederea contracarării
acţiunilor îndreptate împotriva ordinii constituţionale; asigură trecerea
forţelor de ordine publică la executarea misiunilor specifice, conform
planurilor de acţiune întocmite în acest sens; asigură managementul integrat
al crizelor în domeniul ordinii publice, inclusiv autorizarea concepţiei,
standardelor operaţionale şi măsurilor de răspuns la criză, precum şi a
planurilor de intervenţie şi restabilire a ordinii publice, potrivit legii;
solicită, în cadrul cooperării, participarea la gestionarea crizelor în domeniul
ordinii publice a instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, precum şi a altor instituţii şi autorităţi publice, potrivit
atribuţiilor stabilite pentru acestea prin lege; informează, prin ministrul
internelor şi reformei administrative, Primul-Ministru al Guvernului
României, Preşedintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi
Parlamentul asupra stadiului realizării măsurilor stabilite şi a principalelor
evoluţii, pe timpul stării de urgenţă ori al altor situaţii de criză în domeniul
ordinii publice; asigură comunicarea publică privind evoluţia crizei;
analizează, definitivează şi promovează spre aprobare, potrivit legii,
strategia naţională de ordine publică şi planurile naţionale de acţiune în
domeniu; analizează evaluările periodice referitoare la ameninţările şi
riscurile la adresa ordinii publice şi stabileşte măsuri de contracarare.
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Centrul operaţional de comandă îndeplineşte următoarele atribuţii:
În domeniul planificării strategice: elaborează proiectul strategiei
naţionale de ordine publică; elaborează proiectul planului naţional de
acţiune pentru ordine publică, planului strategic de întrebuinţare a forţelor
de ordine publică, pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, precum şi
proiectele de ordine pentru aplicarea acestora, pe care le prezintă spre
aprobare, conform competenţelor legale; elaborează proiectele standardelor
operaţionale în domeniul ordinii publice.
În domeniul gestionării stării de urgenţă: elaborează şi transmite
directiva de acţiune, în baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
elaborează şi actualizează planul de acţiune potrivit prevederilor decretului
de instituire a stării de urgenţă şi transmite extrase din acesta autorităţilor
publice civile şi militare implicate; coordonează aplicarea unitară a
măsurilor dispuse prin decretul de instituire a stării de urgenţă; coordonează
forţele şi resursele de sprijin, potrivit planului naţional de acţiune în
domeniul ordinii publice; verifică executarea măsurilor şi activităţilor
cuprinse în planurile de ridicare graduală a capacităţii operaţionale şi a
celorlalte activităţi, de către structurile prevăzute a fi angajate în gestionarea
situaţiei de criză în domeniul ordinii publice, potrivit Hotărârii Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării, decretului de instituire a stării de urgenţă şi
ordinelor ministrului internelor şi reformei administrative; analizează şi
propune, în cadrul cooperării, participarea instituţiilor din sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a altor instituţii şi
autorităţi publice, potrivit atribuţiilor stabilite pentru acestea prin
lege;monitorizează activităţile privind anunţarea şi trimiterea resurselor
umane şi materiale la unităţile militare, dacă situaţia o impune; analizează
evoluţia situaţiei operative şi propune prelungirea sau restrângerea perioadei
de aplicare a măsurilor prevăzute pentru starea de urgenţă;monitorizează
permanent situaţia operativă şi propune măsurile ce se impun pentru
prevenirea şi diminuarea consecinţelor pe timpul situaţiilor de criză în
domeniul ordinii publice, precum şi contracararea acţiunilor care
periclitează securitatea naţională şi ordinea constituţională.
În domeniul managementului operaţional: gestionează activitatea de
centralizare a datelor şi informaţiilor referitoare la potenţialele riscuri şi
ameninţări, a factorilor de risc la adresa ordinii şi siguranţei publice şi
asigură diseminarea acestora structurilor specializate ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor, precum şi celorlalte instituţii ale statului cu
atribuţii în domeniu; iniţiază măsuri cu caracter imediat, atunci când se
produc evenimente, situaţii ori fenomene grave generatoare de riscuri şi
ameninţări la adresa ordinii publice monitorizează situaţia operativă şi
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informează permanent Centrul de decizie sau, după caz, instituţiile cu
atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale asupra dinamicii
şi tendinţelor de evoluţie a riscurilor, ameninţărilor şi crizelor în domeniul
ordinii şi siguranţei publice; stabileşte un sistem de alarmare/alertare a
structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a celorlalte instituţii
publice reprezentate, cu atribuţii în domeniu, şi asigură transmiterea
mesajelor de avertizare, alertare şi alarmare; iniţiază şi realizează cu ocazia
unor manifestări publice de amploare sau a unor situaţii care impun
intervenţia mai multor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
concepţia de acţiune şi întrebuinţare a forţelor şi mijloacelor şi, la ordin,
coordonează în mod unitar îndeplinirea acestor misiuni; verifică stadiul de
pregătire, măsurile de răspuns la criză în domeniul ordinii publice şi de
ridicare graduală a capacităţii operaţionale, precum şi modul de aplicare a
standardelor operaţionale; Centrul Naţional dispune de un sistem propriu de
comunicaţii şi informatică instalat într-un centru de bază, ce satisface la cele
mai înalte standarde tehnice cerinţele operaţionale. În situaţii deosebite,
când centrul de bază nu poate funcţiona, activităţile specifice se vor
desfăşura într-un centru de rezervă care va asigura aceleaşi condiţii de
spaţiu, tehnice şi de lucru după principiul „în oglindă”. Pe timpul situaţiilor
de criză în domeniul ordinii publice sau al stării de urgenţă, completarea
dotării structurilor operative de ordine publică, precum şi a consumurilor se
poate realiza cu bunuri materiale existente în rezerva operativă sau de
mobilizare, potrivit reglementărilor interne ale instituţiilor publice
reprezentate. În vederea reglementării modului de îndeplinire a unor atribuţii
prevăzute de lege pentru gestionarea situaţiilor de criză în domeniul ordinii
publice, Centrul Naţional elaborează Planul de cooperare pentru îndeplinirea
atribuţiilor şi sarcinilor ce revin autorităţilor de ordine publică, civile şi
militare pe timpul instituirii stării de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi metodologii şi
standarde/proceduri operaţionale, care se aprobă prin ordin al ministrului
internelor şi reformei administrative. Centrul operaţional de comandă
funcţionează ca punct naţional standard de contact, prin care se asigură
acoperirea tuturor tipurilor de criză transfrontalieră în domeniul ordinii şi
siguranţei publice, în relaţiile cu organismele şi instituţiile internaţionale şi
este responsabil de fluxul intern de informaţii în acest domeniu.
Structura de monitorizare, analiză şi sinteză – monitorizează şi
sintetizează informaţiile apărute în presă sau provenite din alte surse,
analizează şi realizează materialele ce vor fi utilizate ca bază pentru
comunicarea şi informarea ulterioară a populaţiei.
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Structura de informare şi comunicare - lucrează direct cu publicul şi
cu mass – media, primeşte întrebări şi furnizează răspunsuri, gestionează
linia telefonică gratuită ce trebuie activată în cazul unei situaţii de urgenţă şi
actualizează informaţia pe pagina de internet.
Structura de acreditare şi contact – instruieşte, acreditează şi
însoţeşte reprezentanţii mass-media sau alte persoane care participă la locul
intervenţiei sau vizitează zona afectată.
În funcţie de amploarea situaţiei de urgenţă, se va înfiinţa un centru
pentru preluarea apelurilor telefonice din partea publicului. Acesta trebuie să
dispună de una sau două linii telefonice în regim gratuit, linii verzi, diferite
de numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112. Linia verde pentru apelurile
publicului va fi promovată rapid, pe toate canalele de comunicare.
Situaţiile de urgenţă scot la iveală şi cele mai bune, dar şi cele mai
rele lucruri în oameni. În opinia noastră, este foarte important ca personalul
acestor centre să fie pregătit să răspundă într-o largă varietate de cazuri.
Pagina oficială de internet reprezintă un mijloc de comunicare
important. Sarcina echipei de comunicare în acest sens, este actualizarea
permanentă a paginii, în funcţie de situaţia creată, cu informaţiile relevante
pentru populaţie. În plus, echipa de comunicare monitorizează forumurile de
discuţie pe internet, precum şi fluxurile de ştiri în direct pentru a vedea cum
este percepută situaţia de urgenţă, şi raportează echipei de management a
situaţiei, rezultatele acestei monitorizări.
În timpul situaţiei de urgenţă, Centrul de Comunicare şi Informare
Publică se află sub conducerea preşedintelui Comitetului pentru situaţii de
urgenţă şi este coordonat de ofiţerul de informare publică. Înlocuitorul
acestuia este persoana desemnată de prefect / primar încă din timp de
normalitate. Centrul de comunicare funcţionează în cadrul Centrului
Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, în sediul
prefecturii/primăriei. Restul funcţiilor sunt îndeplinite de echipa de sprijin,
care va avea la dispoziţie un număr adecvat de birouri, calculatoare
conectate la internet, conexiuni telefonice, radio şi fax. Centrul de
comunicare şi informare publică trebuie să dispună de o sală pentru
informarea reprezentanţilor mass-media şi de un spaţiu unde aceştia îşi pot
instala calculatoare şi echipamentele de comunicare. Acest spaţiu trebuie să
fie separat de cel al centrului operaţional, iar un panou de afişaj, respectiv
avizierul, poate fi folosit aici pentru a prezenta informaţiile noi, după ce
acestea au fost verificate.
Centrele de Comunicare şi Informare Publică pot sprijini livrarea
informaţiei către public şi mass media în timpul şi după o situaţie de
urgenţă. În timpul perioadelor de normalitate, aceste centre pot servi drept
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locaţii de instruire pentru personalul implicat în gestionarea situaţiilor de
urgenţă şi pot sprijini procesul de prevenire a dezastrelor prin oferirea de
informaţii cetăţenilor şi presei, ca răspuns la zvonurile şi speculaţiile care ar
putea circula în legătură cu posibile dezastre.
Factorii esenţiali care determină succesul unui Centru de
Comunicare şi Informare Publică sunt: existenţa unei liste cu datele de
contact actualizate ale personalului cheie disponibil; o structură de comandă
bine definită în situaţii de urgenţă (care poate fi diferită de cea din
perioadele normale), un ofiţer de informare publică ce primeşte şi distribuie
informaţia aprobată; aparatură funcţională şi respectarea principiilor de
comunicare în situaţii de urgenţă când vă adresaţi mai multor tipuri de
public.
Există pe plan internaţional 7 reguli generale de comunicare care pot
fi aplicate şi unui Centru de Comunicare şi Informare Publică: Acceptaţi
publicul drept un partener legitim; Ascultaţi ceea ce are publicul de spus;
Fiţi sinceri şi deschişi; Coordonaţi şi colaboraţi cu alte surse credibile;
Întâmpinaţi nevoile presei; Vorbiţi clar şi cu compasiune; Planificaţi clar şi
evaluaţi performanţa.
Planul de comunicare pentru situaţii de criză mediatică al Ministerului
Administraţiei şi Internelor. Dimensiunea şi spectrul larg de problematici
pe care le gestionează, Ministerul Administraţiei şi Internelor, fac ca
instituţia să fie dificil de normatizat din punct de vedere al comunicării
publice.
În acest context, Strategia de comunicare şi relaţii publice a
ministerului a prevăzut o serie de obiective generale unitare şi bune practici
în procesul de comunicare instituţională şi urmăreşte atingerea unor
obiective pe termen scurt, mediu şi lung.
Ministerul Administraţiei şi Internelor reprezintă instituţia
guvernamentală cu cea mai largă interfaţă către cetăţeni, context în care
prima valoare instituţională promovată o reprezintă suportul cetăţenilor,
încrederea acestora în personalul ministerului. Încrederea cetăţenilor
contribuie la realizarea climatului de siguranţă şi asigură funcţionarea
parteneriatului deschis pe care instituţiile statului le dezvoltă cu aceştia. O
încredere mai mare din partea cetăţenilor generează şi un sprijin mai mare al
acestora pentru instituţiile implicate în lupta împotriva infracţionalităţii.
Situaţia actuală este caracterizată printr-o lipsă de suport din partea
publicului, oamenii ezitând a sprijini instituţiile de aplicare a legii, de multe
ori din teamă sau neîncrederea că ajutorul lor contează.
Obiectivele generale propuse în cadrul strategiei de comunicare a
Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: promovarea activităţii
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instituţiei, diseminarea informaţiilor relevante pentru imaginea
instituţională, buna relaţionare cu mass-media şi creşterea încrederii în
instituţie.
Strategia de comunicare propune pentru perioada 2009-2012 o
evaluare globală a imaginii instituţionale alcătuită din percepţia populaţiei, a
partenerilor instituţionali, a mass-media şi a propriului personal.
Ministerul Administraţiei şi Internelor a elaborat şi o strategie
pentru gestionarea situaţiilor de criză. Crizele mediatice sunt acele situaţii
generate de evenimente deosebite care, prin consecinţe, suscită interesul
presei sau al opiniei publice şi sunt de natură a afecta imaginea Ministrului
Administraţiei şi Internelor sau a uneia din structurile subordonate acestuia.
Cu alte cuvinte, o situaţie de criză reprezintă un fenomen care poate
aduce prejudicii unei instituţii, prin punerea unor bariere de comunicare
între aceasta şi public sau prin prin faptul că afectează activitatea instituţiei.
Etapele de desfăşurare a crizei: Momentul iniţial (etapa anterioară
declanşării crizei) care se poate identifica cu ajutorul informaţiilor ce
cuprind semnale de alarmă; Criza propriu-zisă şi Post criza.
Specialiştii din domeniul managementului crizelor au realizat o
clasificare a acestora, în funcţie de mai multe criterii, cum ar fi : Factorii
care le-au declanşat–( interni sau externi); Modul de desfăşurare a crizelor–
rapid sau lent; Efectele pe care le-au produs–de suprafaţă sau de
profunzime; Nivelul afectat – activitatea curentă, imaginea sau structura
instituţiei; Urmările pe care le au–afectează personalul instituţiei, partenerii
sau publicul acesteia.
Principiile de urmat stabilite în cadrul planului. În vederea prevenirii
potenţialelor crize, se vor lua, permenent, măsuri pentru ţinerea sub control
a oricărei situaţii problematice şi evitarea transformării ei într-o criză,
diminuarea pe cât posibil a tuturor factorilor de risc. În cazul declanşării
unei crize mediatice, va fi desemnat, de către conducerea instituţiei, un grup
de lucru, care va gestiona situaţia.
Verificarea de către colectivul de criză a autenticităţii crizei
mediatice, folosindu-se mijloacele de informare ale inspectoratului sau alte
surse credibile.
Stabilirea, cu exactitate, a ceea ce s-a întâmplat, evaluându-se forţa
impactului, evoluţiile ulterioare ale crizei şi consecinţele ei.
Identificarea, împreună cu şeful instutuţiei (adjuncţii acestuia), a
publicului ţintă şi stabilirea vectorilor de comunicare.
În gestionarea crizelor mediatice, analiştii din domeniu au stabilit că
trebuie evitate următoarele greşeli:
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Ezitarea, care duce, inevitabil, la inducerea unei percepţii de
incompetenţă, lipsă de pregătire etc; Confuzia, care creează senzaţia lipsei
de onestitate şi de profesionalism; Răzbunarea, care amplifică tensiunile
psihologice şi accentuează criza; Atotcunoaşterea, care sporeşte
vulnerabilitatea şi gradul de suspiciune faţă de cunoaşterea temeinică a
vreuneia dintre probleme; Confruntarea, care întreţine polemica şi dă
posibilitatea altora de a menţine în actualitate o problemă controversată;
Irascibilitatea, care este de natură a deteriora relaţiile – şi aşa încordate în
momentul crizei –, dintre instituţie şi presă.
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