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Com una Gurahonţ  este situată în depresiunea Zarandului 
de o parte şi de alta a Văii Grisului Alb între nunţ ii Godru-M orna

•i,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/•T

/ > la nord şi M unţ ii Zarandului la sud.
Poziţ ia com unei Gurahonţ  în partea de nord-est a judeţ ului

de la vest la est de calea ferata norm alăArad,traversată a±
■Arad-Ineu-Sebiş-Gurahonţ -Brad Şi de drum ul judeţ ean num ărul 792 

Arad-Pîncota-Ineu-Sebiş-Gurahonţ -Vârfurile unde se uneşte cu drum ul 

naţ ional D.N. 76 Oradea-Brad-Deva,creează posibilităţ i lesnicioase 

de dezvoltare a legăturilor sale econom ice atît cu teritoriul

\ .
/

h -
r

Vu

judeţ ean cît şi cu cel naţ ional.
Com una Gurahonţ  deţ ine b suprafaţ a, de 16.136 ha şi se învecinează 

cu urm ătoarele teritorii com unaleila nord cu com unele Curpinet şi 
Grişcioruş de Jos (judeţ ul Bihor),la est cu c ori iun a Ploşcuţ a şi Vîrfu—

Brazii,sud-vest com una Bîrzava,1a vest şi

■ i *
s■

1

rile,la sud cu comuna 

nord—vest cu comunele j^lmaŞjBiecigBeznaj^oneasa.

Gurahonţ  este formată din lo localităţ iiGuranonj*—re^edin’^a

află la distanţ a de 11 ( hm oc reşedinţ a judeţ ului

/
■i Go..tuna 

de com ună care se
*

Arad,respectiv municipiul Arad.

Localitatea Gurahonţ  este amplasctta. cenor^l Ps 'q u de oexitoiiu lega— 

localităţ ile componente prin drumuri comunale,distanţ ele

••• s

i?
tu de

variind între 2 km şi 13 knmBonţ eşti,Zimbru,Pescari,Iosaş,Honţ işor,
si

a v j l Us teşti,Peniş,Valea UarefBuleele•:•
y

GUiiBlf  XI Pi ZI uG- GiiQGiLAPI GE
;• zz ~Z - . ■ '-T .Z3.-s.ZZ

*

teritoriul com unei Gurahonţ  se încadrează depresiunii
tectono-eroziva ouprinzînd o parte dinAIm aQ-Gurahonţ  de oricine 

versanţ ii sudici ai im m ţ ilor Godru-m om a, din dealurile pieftontane 

ale acestora şi m asivei© aglom erat© vulcanice andez-itice,lunca

/

(
°rleului Alb,din dealurile piem ontane şi versanţ ii nordici ei

punct de vedere geom orfoloaie prezintă 

caracteristice:, zone m ontană ce ocupă 61,5# din
m unţ ilor Zarandului 

urm at oarele zone

In
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c e c 1 răpi e ce o  o up  a 16 f 2>&te  ritotiu,soim piemont  ană ocupă 22,3‘p Ş-1- 

din teritoriu#
i'oii.iole tic relief re prezintă în trepte eltitudinele,co coboară spre  

lunci, pr-intr-o puternicii energie ele relief,ele la peste 9oo ia 

munte,la loo l i în lunca Cricului.

V,' z  ona
f
<g

iiona ce>11LKJIHGFEDCBA
fv>»

în itona ce

In extrem itatea nordică şi sudică se află zona m ontană,principala form a 

altitudini m ici sub .de relief«Jpre nord se găsesc m unţ ii Codru-m om a cu 

l#ooo xix cu princip alele vîrf uri în z onr-, nom uţ  a (9 s7m ), om ida (-...jSni)
i.resii cure,

r < A

lisei 741•muncii sînt alcătuiri din sisturi cristaline

întind îuuicii Za  rândului cu principaleleDCBA

3 O

endezite si ca Icareola sud se 

v ir furi în zona->Vuratec(879 m ) ,iluncu(336 m )-igurile(727m ) ,~apu(oo  ̂m )
(637 m ),alcătuiri din şisturiDrocea (335 m ),Turcului (734m ), m ăgura 

cristaline,caIcaro şi roci vulcanice* 

lolieful zonei m ontane se caracterizează prantr-o 

cu platform e larg dezvoltate,cu
albiile lărgite,individualiz înu u-se o serie de trepte perii orice 

plane şi din ce în ce A..ci coborâte# 

înălţ im ea
form ate din făgete şi pădurilor de stegar•răşinile acoperă

U

i**a turi zare p r onunţ  o t ă 

general uniform e şi văi largipanj o un

cuJo
ii.)
i j/< acestor mua^i este fsvorabill dezvoltării pădurilorm ică a

suprafeţ e

restrânse#
Zona piem ont ană cu altitudinea între 25o~4oo m  se extinde 

m ai ales pe dreapta Irisului ăJb şi ciiprince depresiuni şi coline
in roci sedim entaro# 

piem onturile sînte ferestruite <. c vriie afluien r̂lor 

Orişului Alb într-o serie de culm i prelungite care scad lin in 

altitudine dinspre ram a m ontană spre axa depresiunii•-Ui zona dealuri
lor aşezate în partea de sud .zile m usteşti şi -Gonţ işor contra cuie la 

dezvoltarea unor creste în rocile vulcanice pe m ontul »• zrora eroziu—
deplasările de teren sînt destul de frecvente#

Zona de cîm pie,dezvoltată pe stingă Orişului Alb,are o atitudine între 

loo-12o m  şi este o cîm pie e terase îngropate,tăiată de văi adînci# 

Această cîm pie este alcătuită m - luturi şi argile,care prilejuiesc 

frecvente îim JLăştiniri, podzoluri i peeudo l̂eizări«
Zona ae luncă,o unitate m ai joasă sub loo m ,cu exces de um iditate şi

inundeyiilor.năţ im js luncii variază între 7oo m  în zona Boitele 

în vestul luncii Orişului*

.4 €

p i em ont ane 9 f orm a t e
y->

I
u
i

torsurilor şinea

1
■ !

.Cal

In relieful com unei Gurahonţ  trebuie am intite terasele 

Orişului Alb cere sînt individualisete pc am bele părţ i ele frigului
lim ita inferioară între 2-3 m - şi Urâta superioaracuprinse între 

ejungând la Şo-llo m *
/
;
t

gupă fetru TudoranCde le Universitatea Gluj-̂ apoca) care a cercetat 

m ai am ănunţ it această zonă se apreciază prezenţ a unui num ăr de şapte

terase#

__
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a ş edriled.scsc rfspîndite ŞiI In funcţ ie ce ielief WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzc
V

om eneşti»

Astfel localii*aţ ii©  Gurahonb,Iescsri,Bonţ eşti şi 

sate In zona de luncuda altitudini ele 

Iii a ţ ile IorjaŞ,̂'W iş,M usteşti Şi Valea. M are în s ona de piem ont (la cl'Z2 

t ud ine a de 15 om , 2Gom , 23 om ) şi localitatea Dulcele în zona do ciunte 

la 45o m  altitudine»

1vDCBA— - Ilonţ işor dnt ampla» 

17o m,lGom,165 m, 13om) ,loca-
/ rr"

>. i

OLIlln

comunei în depresiunea Guraiionţ —/: Im©  ş, a  o apostulAşezarea
oferit de M unţ ii Apuseni în partea estica şi deschiderea spre vestDCBAi ■■

/■

da posibilitatea pătrunderii m aselor de aer de tip accsnic a in spre 

vest şi nord-vest,în tim p ce m asele de aer estice ajuns foarte slab. 
- Relieful prin configuraţ ia de ansam blu, prin altitudine,prin gradul 
de înclinarea! expoziţ ia versanţ ilor influienţ eaza elem entele clim a
tice. Altitudinea m ai m are a dealurilor pi e m ont ane (3 o o-4 o o) faţ  o de 

cîm pia aluvia1i(12o-i5om ) ceterm ina unele diferenţ ieri în distribu
ţ ia tem peraturilor şi precipitaţ iilcr.
Astfel m edia m ultianuald a ton araturi! aerului este 9,4*0 la Gura-

vc

•X

(u/* 1

iionţ , între culoarul Cricului şi 3uprrf <a&a dealurilor piem ontane se 

înregistrează o diferenţ ă ele 1-2*C.
Diferenţ a ce altitudine între treptele de relief ue reflectă şi in 

cantitatea de precipitaţ ii care creşte dinnpve culoarul Ox-işu.lui - 

astfel m edia m ultianuală a precipitaţ iilor este de 732 m m  le Gurshonţ  
la 3eo m m  la contactul cu m untele li i« looo ram  în zona m ontană.

T3I.11 JllATUrU a  îSr.ULUI

/

x-

Tem pcratura m edie anuali este cuprind între 8-lo*C. 
tem peraturile m edii lim a re au un m ers nor, al, cu un m inim  în luna ia ni 

arie - 2,5*0 Şi un‘m axim
fiind de 22,6°C.8e poate trage concluzia cî iernile sînt blînde 

şi verile m oderate*
PdOIPITiţ îIILfî

Circulaţ ia m cslor ue aer m are din vest,explici cantităţ ilef 
anuale de precipitaţ ii cuprinse între 7oo-8oo m m şi în zona m ontani 

de looo m m *
Repartiţ ia Şi valoarea precipitaţ i lor nu este uniform a în tim pul 

anului.Se constata cî se realizează mi sianim  anual de precipitaţ ii |{ 
în criosde lunilor m ai,iunie şi iulie ce reprezint! 38$ din 

titatea de precipitaţ ii•
Irecipitaţ iile anuale înregistrata o creştere progresiva din 

aprilie pîna în iunie,lat în continuare o descreştere pîna în

/-

iulie 2o,l° .Amplitudinea tornci anualaJUi  i.

ii
;

V

i
* +  —  *»•

;

;!

■

iî:

.
con- :
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sentem brie~oct ornbrie# Toam na tirziu iu începutul iernii (noiem biie-;

f f
decem brie) se rem arcii un al doilea m ărim  pluviom etric our ) ai atenuat*

cm  în zona de lunca CiGrosim ea stratului de zăpadă variazo, între lo 

7o cm  în zona m ont ana •liura ta m edie a stratului de zrpada li and de

3o-4o 2.1 le*
Cantitatea do a pil rezultaţ ii din precipitaţ ii di 
alături ue albi factori clim atici oferă 1 
econom iei agrare,practicarea unor culturi agricole,pom ilor fructiferi 

ni calitatea prunilor pentru creşterea anim alelor* 

nIl;.d£GF P̂lA

ei în timp,îepartiţ ia  

condiţ ii favorabile dezvoltării j
!

4

teritoriul com unei Gurahonţ  este străbătui? pe direcţ ia est-
sector panta rîului scade sub 1 m WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/hm 

o m e and rare accentuat 3 osebitul m ediu .înregistrai 
entru Ori şui il*,la Guralionţ , valoarea

vest de rîul Cri sul .Alb «Pe «cest

Producînd aluvionări şi 
1  ̂Gurahonţ  este de 13*9 

u e a luai ri d i c  ̂t ă
rie(l6,4% ) şi m artie(l6,5;5) ,i«r cea î scăzută în Im n august (l,4o% )

3 .m / s '•;

a scurgerii este caracteristica pentru lunile februa-

U
sept embri e (1,35?j  ) •

Scurgerea solidă prezintă şi
Şi

U ea valori diferenţ iate .nebi tul 

de aluviuni în suspensie este de 9,9hg/a ceea ce arata o5c eroziunea

n . >

accentuată.
afluienţ ii mai viguroşi pe cere îi colectează Crigul Alb- *

;:;int pe dreapta Valea iosăgciulul(Zim brului) cu lungim ea de 19 km  gi
iii ari graf ic de Iz km 2,iar pe stingă Valea Honţ uluisuprafaţ a bazinului 

(Zeldigul) cu lungim ea de 16 km  şi suprafaţ a âsinului hidrigrafic 

156 Im n2.Alţ i afluienţ i Canişul,M usteşti,Valea A‘e„.,Aceste cursuri de
M pa prezintă caracteristicile pîrîutilor ac m unte.Apele freatice ne gă- 

oioitudinaa ue 2-lo m  în funcţ ie
A

altitudinea reliefului,ueaesc 1
înm agazinîndu-se în aggile nisipoase pe terenuri înalte şi în petri-

•-4

i *

guri în lunca Crigului.
Pentru alim entarea cu apă a localităţ ii Gurahonţ  s-au efectuat foraje 

de m ate adîncim e de peste So m  în partea de aud,
VEGETAŢ IA

;/

v<
y

Pe teritoriul com unei Gurahonţ  se găseşte o vegetaţ ie dife

rită variind de la cea de păduri ue foioase şiuneori conifere la cea 

de lunca#
! Vegetaţ ia de lunca grupează asociaţ iile hidrifile şi m ezo- 

hidrofile pe soluri cu um iditate ridicată clin cîrnpia aluviala,luncile 

văilor din zona piem ontană şi terasele superi oare•Vegetaţ ia lem noasă es| 
este reprezentata prin arbori de esenţ ă m oale; salcie,plop şi arbuşti; 
arin negru,m ăceş şi porum bei" Şi bine dezvoltat stratul ierbos#

Pe dealurile piem ontane şi versanţ ii m uncilor pînă la looo m  întîlnim  

o vegetaţ ie de păduri de foioase oare cuprind cer,gorun,carpen,fag#

t
.\ I

i

i /

1
i
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defrişării pădurilor deVegetaţ ia ierboasa se instalează în urm a 

foioase de pe podurile teraselor,dar m ai laes pe versanţ ii din aeslu-
floristica intră păiuşul(i:'estucarile piem ontane,în a cărei com poziţ ie 

rubra) ,p8purâ(Tarakacuiîi officinalis ) şi spînsul(IIellebanus purpurescensV
xn alternanţ ă cu culturi agricole#

lem n de reţ inut este faptul că în pădurea de rsg(iagus sol-

in ţ ară unde vegetează in .
2,5 m ,de asem e- 

influienţ elor clim atu-

\

vatica) de la Zim bru se află singurul loc 

condiţ ii optim e laurul(IIex aqnifoluim ) cu înălţ im ea de 

găseşte castanul com estibil ca

o

urm are anea se
j

lui m editeranean# 

dea m ei m are parte a
foioase,păşuni şi fîiieţ e care

■

teritoriului cocainei este acoperit ce păduri
favorizează creşterea suim alelor fpiue

i

exploatările forestiere#
In unele zone unde s-au tăiat pădurile de 

păduri de conifere cu esenţ e ue calitate superioara#
de la Zimbru de

foioase s-au intercalat

IIex aqnifo- 

Arboretumul !*Silva11 caro cu-

ăseşto rezervaţ iam comuna Gursironţ  se
lium şi parcul dendrologic de la Guraiion'; 

prinde în prezent 3*465 exemplare,o importanta colecţ ie de specii 

arboricole originare de pe toate meridianele lumii#hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lo

ji ■

tiDCBA
t '4WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\LKJIHGFEDCBA
i

In sena pădurilor de foioase faima  

Ls in  t  r  e a  nima  lele s  alo  s  t  i c  o ma  i f  r  o c  v  ent nit  -clnit e, a  min o iau  i  opui el  g  ,

este destul de bogată #

V ^

aiîiintii

păsări riq
redus de cerbi#Lintre carnivorem istreţ ul,căprioara şi un num ăr

m oi rar rîsuloln frunzişul arborilor trăiesclupul,vulpea şi 
rapitoare ca« uliul,eretele ci corbul ce pădure,privighetoarea,piţ i- 

z ou,o de iim c a -L.Ş i rac s nari aiagolul, uum bravoanca, fazanul, etc#Iu 

î̂şto&e şi raţ ele sălbatice#
teritoriul com unei Gurahonţ  eu apa deAfluien'iii Grisului Alb c'o pe

m unte cur̂ xnu lim pede ni ovinei o m are conbit»6 de o— ~ ên a î̂ura 

o oue!i niile necesare pentru creşterea prsrruvului vi ros origei.
s om ,. .ir e an a, s c o b o r, o r a p, o t c .

x -\

sesc peşti oa%
acestor vieţ uitoare perm it© activrrciţ i ca vin n, jos  rea Şi

c-pele Cricului Alb 

Prezenţ a 

pescuitul*
Coj-iUiU.  *j 1j

seV in w

A
’

*

învelişul de soluri se caracterizează prin marea varietate  

'••‘iile pecogcnetice#
■ i

func ţ io de c ondi
In zona de luncă cu altitudine m edie se 

eluviale m oderat hunifere l̂eicc pi oem îlcice,m oderat drenate a

în/%

găsesc soluri

1
*

adîncimea apei freatice? ce la o, ( m - 1,

In zona de luncă

soIuti e  lfivia  le-c  oluvi ale, mod era  t şi intens iaumifere local j

cu adîncimea spei freatice de 1-2,5o m#

2 o m #
înoltă(luncile sfluixm ţ ilor Gri şui ui Alb)

• *se găsesc
gleisate,slab drenate şi

dealurilor oiem ontane sînt prezente solurile brune de pădure

&

in zona
■

I!i __
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I

ol o oluri de pădure bruno-oălbui ~ leb podrolrre.̂e
i Învie le, soluri poclsolioe

asemenea
podi oliţ e

ue cfcrvoitl s  oluri pod  salice anxioase-o  

peeudopleice întrucît cantitatea do precipitaţ ii este aci Llcre

i

• **pa

? adâncim ea ce lo ni#rcaticiL ce păscute le
ridicarea fertilităţ ii r.-cestor soluri necesită un

cî -licărea în r̂

j.

ansam blu de m asuri
ăşam intolor m ine-am eliorative între caro esenţ iale sînt̂  

i-aie cu .szot &i efectuarea unor lucrări de drenare.

:

--

(
j;

;
:

:

f
; l
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!
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i.

comunei Gui’ahonţ  ,Cercetările istorice arată că pe 

s existat viaţ ă om eneasca

păturile arheologice efectuate la losa&el ne
peri o ac. a paleoliticului tim puriu.l-'neltele g-isii-e

aici provin încă de la începutul paleoliticului superior,ovină o

vîrstă ele circa

rusa
â încă din cele m ei vechi tim puri.Astfel să-

-gu dezvăluit usfele vieţ ii

om eneşti încă dinDCBAV-

io.ooo ani.
Alte date arheologiceDCBA

O
confirmă existenţ a aşezărilor încă

ăsite la i'eniş Şi alte obiecte <

ţ

[A* de pe vrem ea dacilor,tezaure m onetare g

de argint găsite la' Guraiioirţ .
ajuns sub stăpînirea r om an aZona Guralionţ ului însr H«a 

1 prezenta dacilor liberi poate ri c on-L ir m o t r pin a mastfel c
triburilor dacice si a popula-secolul al V—1  ea• In urma convie0'Uir11

cristalizat aiţ iei rom anizate de pe teritoriul Uaciei rom ane s-a 

aici o populaţ ie rom aneasca,ca re in secolul al -L-lca s-a încadrat 
în cnezate si voivodate ce se form aseră în vesrul ţ uri-L -̂espec i.iv pe 

teritoriul firii Zarândului.Se poate presupune c! stlpînirea lui
ei în aceste părţ i,ca op oi la începutul secolu-

} &
KenuiaOxut s-a extins  

lului al Xl-lea
asupra acestor părţ i. v

Infrîngerea lui Aii turn de ort re ostile recelui .:ia giii a r
dus la extinderea treptata a stlpînirii ungare Si asupra i

,Ahtum ,urm agul lui Glad sa-si extind;i pure Cirea
i

i
;•

ştefan I a1

acestui teritoriu#
m eleaguri au găsit dejape aceste

destul de evoluata.istorită îm potri-
Ungurii la venirea lor 

o organizaţ ie feudală rom anească 

virii populaţ iei rom âneşti,statul feudal ungar se vede nevoit si 
accepte organizaţ iile rorîine£ti de cnezate si voivoaate,exis oonte înj 

xsra Za rândului în continuare pînl In secolul al Ir/iII-leo. j

;

Ia jurul vechilor cetăţ i existente (statul feudal ungar 

crecză com itate,ustfcl în Valea Grişului Alb va lua fiinţ ă com itatul 
Zarând,m enţ ionat în docum ente începînd din secolul al XEV-lea.

In cursul secolului el laV-lea feudalism ul ungar se întii-J*?s

■

■Iari â om enii feudale. Astfel Gura bontul eireste form înau-se o iciLKJIHGFEDCBA
I

. j
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vor i'cce ?rte iriei*omeni u aluole «"ia împrejur /'iar ele

dom eniu regal, apoi apar finind 

om eniu ezte m uriţ i orc t un voievod rom n cu num ele

o  a u j.n
•T

Acest omeniu intr-un timp o fost 

Hi.uiiszilor.Pe acest u

Moga»ior nai tîrziu *,înt menţ ionaţ i vi alţ i voievozi,ce cel cin  

Oiuci(Vîrfurile) care avea rol de organizare a ţ ironiior si in

cursul răscoalei ţ ăranilor conduşi ce Loja^-e altfel în apropierea

na iţ ele Villae 01acheielGura hon ţ  ului,1a Ileana sînt m enţ ionate si ava

drepturi specifice,-care afirm a încă o data continuitatea stracii

m oşească a populaţ iei rom âneşti no aceste m eicarurio

T>acă urm ărim  presante Gurahoiiţ ului în docum ente scrise 

prim ul a t îl vom  găsi în 1441»cinci liantul este am intit ca sat 

aparţ inător dom eniului siria#In 1464.el apare în posesia fam iliei 

Bsthory.■ .

eja figureazăIn conscripţ ia dom eniului lirici clin 1525
i *

ma 1 multe sate cin zona Gurahonţ ului,ca -lănţ işor cu 13 familii,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•J Kj • I V » DCBA

-v , |M usteşti cu 10 fam ilii,3onţ eşti cu lo fam ilii şi o casă 

Conscripţ ia am intită confirm ă încă o dată em istenţ a instituţ iei ce 

cneji şi structura feudală a societăţ ii ţ ărăneşti,fiind supuşi unor 

dări în.natura şi în bani*

L

i

Pupă căderea ungariei m edievale în 1541 se înfiinţ ează
îi aparţ inea ri G-urahonţ ul.In 1552principatul transilvaniei,-car la 

după căderea lim iQoarei,turcii înaintează pi în direcţ ia Cricului -Alb■ 4

dpunînd stapînire asupra cetăţ ilor din Ineu şi Desna.hropt urm are, 

Gurahonţ ul tem porar,intră-cub dom inaţ ia otom ană*Setele sint oăruite

unor spahii*Batele contem porane confirm ă 

ţ ul în 1574 este m enţ ionat în proprietatea opehiului Bai a sici.,PeniŞ în | 
proprietatea spahiului Bali, Io sad -hi proprietatea spahiului Geafar,i«2

ac cst lucru. I\stfel Gurahonţ n;

7/i
A.

Zim bru în proprietatea pa şei Oam an.
Aceasta parte era o zona da craniljă ou Aed ea Iul r’i deseori

t **

/ întîm p'lat ca nobilii cin Ardeal atacau ii jefuiau aceste părşi,
£ireni»

S  —  Q

percepînd şi el biruri
Victoria strălucită a lui Lihai ViJ*

-
i de 1

?

asul de lo Călugăreni 

a influienţ at pi ufetuaţ la de uioi,astfel că trupele ardelene pornesc 

ofensiva şi în aceasta direcţ ie.ha 24 octom brie întregul teritoriu

L* . .

uin zona Guraiionţ ului este «liboryt şi va fi trecut 
stupînirea principelui Transilvaniei, 

lupi asasinarea lui iiiisi lr Uîm pia Turzii «c.ste teritorii zînt 
prădate- de' m ercenarii lui B«sca,pînu ce st'ipînirea principilor 

arădeni nu va fi restabilită.I-'e acum  înainte satele am intite vor 

figura cin nou în posesia unor nobili y.ia&hiari, ca BonjjeSti în 16o2 

în posesia tfam ilifei îeleky,în 1597 în posesia fam iliei Kornian,iar 

în 1613 in posesia fam iliei ICeresatessy,Valea laare în proprietatea 

fam iliei Korniss,SoniSul 1« £el,pînă lu 1C13 cinci va trece în

in nou sub

t

i
I ■
■*.

.

i
l

• i
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a ooi în 1623 îl «'ru-

rit>i înainte era proprie-

tot familie: 

1633

i rincinelui Gabriei Betnlon,-oai.'j
proprietatea

■te o in nou fam iliei ossşc-i Cî°--Gî
auintit Geafar între 1537-1633 va aparţ ine

ri heresztcesy.Ic

i

batea spahiului
Mlt  0  x*na  t  i  v f  0  iJil li  ei orm  s  sKorni.es, iar ie  o  ari

Irani o in Pescari sînt înnobilaţ i
Mre« Ueznei.Gureh0n.5ul este pomenii în documente

:arte din domeniul familiei Toldy.

la 1652 se caracter

obligaţ ia sî faco mili-ou
îTiiu. j i

t trie pentru WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAup'xv 

C. o  a  r în 1661,fio  înd

'j

i

eazî prin-:dz:>
xerioâda cin secolul al KVII~lea
tr-o dezvoltare relativ paŞnicu.Iresenţ a Garnizoanelor transilvănene 2

1 Teznei «u inseranat poveri cestul de xnsennate
in schim b oi sînt feriţ i Oe jaful turcilor d

X.l’ -l

în cotiijilo Ine  ului şf )

bpinarca t Irani 1 or, u arDCBAp,j
se dezvolţ i In m od liberasi d̂spodfriile lor

=— *. 1-«**• .1, e :ms u

lor In Valea

alIii urma c"dorii lui Gheorjae hahoazy
Lnuînd înrint'. rea

^cte din nou ocupat de

-•c ot ot ea In eul 1,
încît în 1662 Gurahonţ ul

.>nrturoii cuc cresc 

Grisului Alb,astfel< + * ,

turci*

u '■'-irani,p.: ce o 

o de «*ltl parte  

litru care însuşi jbaea

• entruInrea-vn  1 - poveri r.rele

cec I ’̂ ilor a proclet e, p

li oua st  iţ ân  i  r  e ii

anr ovizionlriicarte din cauzaa ^

cauza jafului Întreprins de a pairii turci,
/

din

din Timişoara Intervine,Interzicind jaful*

In tim pul celei de a doua ocupaţ ie o o o m ana 

sînt date unor feudalii m usulm ane,denum ite" vacuf" despre care de 

altfel vorbeşte vestitul dilator ture nlvia Gelebi•
nu va dura m ult,deoarece după

satele

; ■/

ofen-A doua dom inaţ ie otom ana însă 

siva turceasca îm potriva Vienei,trupele austriece vor începe lupta

pentru recuperarea şi a acestor pîirţ io
’f 4>

UB oTAPIBIxău.fl' IjBZVOLSAxchA COx.xUiJi.-I GUiUiiuBf K,

-n. xz o:—
AUSTxJiCA

=  =•j z z^.=

*  t
sl Vienei se va form a Lîa 3fînta

ipotriva tur 

oralei

frineipatulul

I’ut a asediul nereuşit 

cub conducerea -Austriei şi se începe ofensiva austriaca!:>
-V .
-ixli

1 oilor,ce se term ina cu o serie de victorii ele austriecilor 

cu aceste victorii încep tratative şi cu conuudtorii 
Iransilvaniei,drept urm are pe baza Diplom ei -̂ c-opoldine Transilvania 

va trece sub dom inaţ ie habsburtica.
In cursul acestor lupte şi Valea °ricului Alb,inclusiv Guroiion ûl va

f LKJIHGFEDCBA<*

sub st'ipînirea habsburcilor.Astfel în lu.ia ruşi 1693 umoralul 

&ub zidurile Incului cu 18 tunuri,4 regiuente germene
sjunge  

aeissler sosi
i
■

oapanii «iagliiarejîncopînd asediul cetăţ ii,care în curîndfji cîteva c

îşi deschide porţ ile in faţ a oştilor austriece„GÎUerea Incului Va fi,**v

Uriţ ului Alb piniurmotil de cucerirea imediată a zonei clin Valea

la Halmagiu.In consecinţ a. Gur&honţ ul cu comunelo nuci vecine ajunge ;
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inului WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlhlfoo Si îninc e put m  7 c? 1. o a vr.i_.ub cidpînire hab scurm i 

belea Hurezului se

i

r'tuio  ore şti ureP ’u u~:-ie- yînilinjeaza regiment ew

w  a m i 2: o an a o om p uc a c in 5 o de

t
pedestraşi Şi

1}  1 4 oii 'jQ  ri • ii ceas t a j
••̂ dniceresc

iucu se instalaazi ola

,1  ?. 1. ,acin alpi 2b d e pedestra  şi
;i Gurslionţ ul

r 7 ofiţ eri,iar la  

^arnizosni avea 

c j vfistreszi pini la

* bisternulsub controlul sllu

Somnia lui doamna .icria i’ereza.oarc xn ui-na xn-

' nobilimii- loa^xiare o., a oul desfirngsrea j

c-i din Valea Orişurai ilb.lrcpt urmare
loc  a 1  i t  rt  i  1  or 0. xn

!
:i ei sicutelor pornite din partea

wr ini o e ri un. 1 d e p e 

-lnp.lr.iteasa la 28 octom brie

m ureşce
nl.it urare a174? ordoni

.litatului Arad.le 8 noiem brie 1745 se ru
pi e carii

pla£iie Ineu şi barând co;
grănicerilor din Ineu şi Ilalm sgiu.In

G risului -Alb inclusiv Gurohonţ ul trece

1
/ urm a

cepe evacuarea t>  

o rniz oano 1 or am intite v ale a 

sub adm inistraţ ia directa a

!
'
'

com itatului.
însem nat introducerea autori- 

com unelor nai saci
A c o st e s ciiim b ari, form a 1, a u 

taţ ilor m obilare asupra Guianonţ ului,r-m  ̂c a

inc on j urat oare *A  st fel în 1657 vor rece .m  

curina însă acest teritoriu în întregim e va rx»c
fond fiscului.Donaţ ie im periala cu

com itetul Arad dam  as a din 1726,iii care

ir

oruiniul laiL^a-ului.iii

rr ’ginc >;om-.aiului • eşa

uri-

sînt în  şi**
zis ,,îlutinc,l,în

apele domenii vin  

i-ate li' localitu ’gile Gurclion^,liongilor,Bon5clti,iîold,i..ose&,.losae,

,Zimbru,sate astdoi a_ar-1'ereti,ValeaI os  a  şei, ~ cni Ş ,'r  ulc  o lc, Hun  t o Ş  x 

ginitoare Guramontului• 

Intrucît înslf (tiutina) în tim pul r~z bo- 

.Air c a c i 1 or, o fo s t 

iu m are aceste 

icboaiele lui

II  o  densducele do la  

iune austriac  ii a trecut •8rteahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo  eiului de suc  ce.:
d OhioaDCBA

2 -d is^ra ţ ia  t, pierzînd d o.;n: . •

rj - ^ 
unii trec sub dominaţ ia cLireo

•fi vîndute.Stfpînirca fiscului asupra Gurenon^aroj.

siguranţ ! pentru ţ  răni, şi se poaoe

o creşterii vitelor

napoleon,cînd vor
linişte Şi ;a însem nat o oarecare

dezvoltarea succesivi a ri cui t uri i Ş  rc*
observa 

respectiv a gospodiriilor ţ iruneşti. 

Itares treptat! a iobll̂eşti din raza Gu-eocietiţ iiŢ
•serv,

iferitele conscripţ ii din

eu castrat din 1746,
voot.e fir urm ărită şi , in drchonţ ului ş 

secolul al XVIII-lea.Asem enea conscripţ ii nis-
✓

rioijii ne in^lduie 

-osoodariilor iobu^eşti Oi în

c c1or doua oons c1765.Com pararea 

tablou despre evoluţ ia 

•riculturii cin acea perioada.

respectiv cin 

al ne ereim  un
/*■*

general si a
gospodăriilor 

rele i oblige şti. 

deoarece ui .it 1 li le d e

arata o consolidare oarecare s

condiţ iile
Datele ne
i* dezvoltarea agriculturiiiiiI olob Ac Şti ş

aînt întotdeauna punctualeCom paraţ ii13 nu
r!5. folosite cu oca-oia color ‘"'oua

In 1765 sem ănăturile cc priu s_nt

uiblo Şi în 13S5 în Hd.ergc"¥illa£!‘

a ...onscrip'jii nu sînt identice.
m asu

exprim ate în
Astfel în 1746 Şi 

cîble,ia 

totu§i chiar şi prinţ r-o

io porum b în 1746 în
la unit:!ţ iie dec om oarati0 c a1culat!
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în primulm  1  g  ur  !" (‘ .1 •. i l . i  lele de as  i a  s  i o  b  ;ft erv  1  m o': ’j ' r  *1 n  i  a  ie  o. 

rînd o gospodărie srhsica,:tn care 

o ojtirjumul local.Intr-o oarecare micura 

nulelor.In acest sens este 

culturii porumbului.La fol existenta  

produc ţ ie intensivi de pruni,ramuri 

ac asta zona.

avea

pr  od.i?.o ţ  1  a c.e c e  re  ale a  si  dlir  a c• o  ar

se den  volt.' în  s 1 ere stereo ani-*

;rlitoare rlspîndireu pe scurâ lur-pr a

ţ uici âe araţ i o 

ôspodireasc! cu tradiţ ii în

Cabanelor de

f

Caracteristic este Ci faptul ci ^aspodlriilc iobideşti 

ij onorai sini mici, nu eristi diferenţ iere de avere d o  ar £ntr-o  

ii-.ilt I foarte ivi  ci#  lipsesc cu deslvîrpiro jelerii, categorie ce ţ

0 o - •ii t o t u 1 WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA r a d d o "*DCBA

b 'DCBA

ii. n

t
-> j_'  ̂tir

d o loturi, crc î site com una u.anr a.,1, lipsi
prerinti o pituri destul ci o în*»

o

m nati.
situaţ ia ţ Irinim ii 
intr-o situaţ ie m ult 

îndelungate purtate cu Pranţ a, 
el în jurul anului 

v or fi evaluate ?i vînclute
G risului Alb 

judCtulul

XIX-louLs începutul secolului al 
Gurahonţ  Ci c-Ituj.roIc din i r̂ejur vor ajunge 

• discul, din caur;a i isboaieior

;.nsr

' in
m ar crea 

hotir1stc vInssrea
.'...O  
o J.dom eniilor sa Îl uin Arad. As 

ei sutele înconjur■t oare132o Cursiionţ ul

particulari • Problem a vini; ir ii 
si form arsg noilor dom enii particulare

om eniilor cin Valea 

în aceasti parte c
unor

i

este în curs do cercetare.
oum oîrorea com eniilorII oii s tip Ini nu trecut im ediat dupi

oseodiriiloi

i oii or .Drept uri nare ţ

3*'

proprii,baaîndu-se în primula  mint i  t  e la or  pa  nii  a  r  c  a
f. Ironii sînt opri ţ iInel pe creşterea porcilor

continuare si defrişeze terenurile.

i-«

r-
J- -i.

c-ef oţ ele aflate în posesia ioba- 

hotarelor ,pisai]iile s
Drept iir-jiiârc dupl 102o

prin reglem entarea 

tor sînt ciuntite• Inrlut 1 ţ irea situaţ iei iobM-
cresc,dim p otriv1pilor nu nai

t P!duri le c om unale pes te
Lilor înainte d.e 1343 po« . e fi observata oi

c ir o i a num ! ru 1 fa aii Iii 1 or c ; e ţ  r ani

onsorip ţ ie d in 

se rerint!
intr-o

i<->
1335/1330 potrivit
astfel*

; .• r=

JeleriIobagiSatul
u: zz :  . ~V zz rz -î~ :

1522G urahonţ
Honţ itfor
m usteşti

Bonţ oSti
Baltele

^  uni >3

losaC 5
Xosasel
Dulcele

Pescari

Valcr Pure 

2 im  bria

o r-25
227
291
47
o52
952
lo43

23
252

36 4
38 12
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■Bst deci evident oa în u:n.:a stabilirii noilor nobilim i
m  aceste păr ţ i, ţ Iranim ea ■ a . .vut m ult a

înteţ irca luptei do clasă pentru eliber̂ re^
suferit,ceea cc a contribui 

ao îală fiit lo

na ţ ională.

nemul ţ umirea —acelor ţ  ăr  an  eşti a fost provocaţ i în primul 

rarul din cauza scăderii, extinderii gospodăriei domneşti,care în  

perioada stăpînirii fiscului a fost a bând on_. ta  .1! oii proprietari
fv

oare îşi cum pără m oşiile din banii cîştigaţ i în urm a com erţ ului 
cu lînă,porci,vin sau alte produse în tim pul razboaielorpropoleonie
ne,au căutat să-fi form ate aiodiile din păm ânturile luate de la 

c om uni t ăţ ile i o b âg e şti. WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA...a ri sup r a f  ̂t  e de pa suni, p a duri şi a r ă-t ur i 
«u fost luate ae la ţ ărani,care deşi cu ocazis reglem entării 
riale din 1771 nu erau trecute rn inventarul şefiilor 

dar stăteau nestingnerit la liberat folosire

ur-Oci-
ioDogeşti,

m ţ arinilor- defrişări, 
ghindărit,folosirea lem nului.Pentru ‘toate ase..tea de acum  înainteDCBA

t
f oxi percep târne,ori iobagii sînt excluşi de la folosirea lor.

actele vrem ii ne arată şi tendinţ ele nobililor să

autonoioia internă a sat el or. La buralionţ ,p. ecum  şi în 

satele înconjurătoare m ai era obicei,ca m gi m ulte com une să aibă un

desfiinţ eze

i

_u un ciaonez,care să reprezinte interesele ţ ăranilor faţ ă 

ae auxorităţ ilef oficiale sm u aom neşti.
Pără discuţ ie Mce ŝtă in vituţ ie este o răm ăşiţ ă 

voivodatelor locale,form ate în Para Zarandului încă la începutul 
evului rned.iu.La sfîrşitul secolului al XVIII-lea dom nii de pam înt 
căutau ca la aceste funcţ ii să pună oam eni ai lor,care deja sînt 
priviţ i cu duşm ănie de către popor.Intr-o jalbă întocm ită la 13 

m artie 1782 din

cneaz sA

t
nezatelor şi

2o de sate ale cnezatului Crocnei(Brusturescu, 
Baltele,Dulcele,Zim bru,Iosăşel,LIezeş) 7o de ţ ărani povestesc că
judeţ e de ţ inut cneazul Iovan Gale în înţ elegere cu oficialii

juzii săteşti ii stoarce in toate felurile de
rai sint îu st«re să clătească ici

wi ^ i  . C j» U

dijm e şi servicii,întrucît nu r 

c area către stat drept consecinţ ă
funcţ ia de cneaz om ul de încredere al ţ ăranilor. Anghel o orb din

ei pretind ca să fie num it în fixxs

M oz«ş,»au să fie desfiinţ ată această funcţ ie ca ci în satere din 

rnpie.O ficialităţ ile profită de această cerere şi desfiinţ ează 

cnezatele şi f.neţ ie de cneji.
Ca urnare a acestor stări de lucruri,începînd de la a 

jum ătate e secolului al XVIII-lea izbucnesc aiferite m işcări 

hrăneşti.In acest sens trebuie să vorbim pătrunderea cetelor de 

ţ ărani ai lui Horea,Cloşca şi CriŞan pe Val,.a Grisului Alb.In zile—  

le de 7-3 noiem brie ţ inuturile din jurul Gursiionţ ului au fost 

ate ae ţ ăranii răscula ţ i .Ţ ăranii ain jurul Gur«honţ ului s-au

ci

doua

o cu-
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riuicat şl ei alăturîndu-se oştilor venite cin 

în-Întind pînă 1: fine o ta, Si rin ♦J-)e gr.? bl ciut uoD.Llir-.ate forjele
se încene

ţ inutul nai m agi ului,

m ilitare din ..rod şi cub com andam entul colonelului retrăi 
ofensiva îm potriva tiranilor,reuşind pină Io urm ii ei înfrîngă 

tirani,recurgind peste .tot le represalii brutale.
M ulţ i ţ ărani s-au refugiat in codrii şi au 

de haiduci,îm potriva o irora sînt trim ise forje 

intre Ineu şi Gurahonţ  sînt pline de haiduci înarm aţ i,ca e atacau

pe

organizat cete 

j and  a  rmere ş  ti. P  ic] uri 1  eN-

d omenii le înc on  jur  it osr  e *LKJIHGFEDCBA
J
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In preajm a anului revoluţ ionar din 1846 se observi creşterea! 

luptei pentru eliberarea naţ ionulăoln acest sens se rem arcă m unca susţ ii 
ţ inută e preoţ ilor şi învăţ ătorilor rom âni cunoscuţ i 
,in Arad,se c i o Itiptă susţ inută îm potriva tendinţ elor de m agniarizare 

şi îm potriva adm inistra ţ iei m aghiare«Poporul dorea ce in adm inistra

ţ ia locală să fie introdusă lim ba rom ană.
Adm inistraţ ia era exclusiv do_r iu m ina elem entelor

rreperând iaIs
L

3*
/DCBA

I

m aghiare.f

Luînd in considerare însă,că forţ ele conducătoare locale 

ale revoluţ iei m aghiare din 1843 proveneau din rîndurile funcţ ionari- 

m ii şi  ̂noii nobilim i nuguîre libe.-~.le, care se stabilesc aici tocm ai 
cupă vînzsrea dom eniilor fiscului ,vom  înţ elege îndată de c. populaţ ia 

ţ ărânea că rom ană de la bun început n-o avut încredere în ei,de la 

care suferise cin caura asupririi naţ ionale,ţ ăranii rom dni priveau 

cu speranţ ă către fraţ ii lor rom uni din Transilvania•
Veştile evenim entelor din Ungarie* ou pătruns şi în zona

G urahonţ ului,în speciei ştirile cu privire la desfiinţ area iobăgie!• 
êgile m aghiare însă erau lim itate şi priveau doar pe iobagii cu 

sesie.Am  văzut însă că tocm ai în anii precedenţ i noii stăpîni au 

recurs la exproprierea pădurilor,păşunilor,cuoînd la creşterea num ă
rului jeleriloi,putură pentru care legile m aghiare referitoare la 

desfiinţ area iobăgiei,n-au acordat aproape nim uc.
Leşi în luna m ai la sediul coiiiitatului din Arad în m od on- .

cial se proclam ă desfinţ area iobăgiei,ţ ăranii cin Gurahonţ  şi cin 

satele apropiate nu sînt satisfăcuţ i din cauza lim itelor 

Intelectualitatea rom ană revendica folosirea literară a lim bii
acestor legi,; 

ronwie 9 ,
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atît în şcaiăăoît şi în adm inistraţ ie şi în justiţ ie.Autorităţ ile m ăs
linie bise-ghiare din com itat încă cu excepţ ia unor m ici cooncesii pe 

riceasca şi şcolara m ai ales în defavoarea eparhiei sîrbeşti,nu se

gîndeau nici decum  lş cedarea poziţ iilor lor de conducere în întreaga 

viaţ ă adtm inistrativă.In asem enea îm prejur ari, în ourînd izbucnescconta- 

dicţ ii şi lupte serioase în valea Grişului Alb.Ţ ăranii,peste tot,şi la 

Gurahonţ  refuza să se înroleze în gărzile naţ ionale com ailâ&fce de ofi
ţ erii m aghiari.Se observă o ostilitate clară faţ § de forţ area înro- 

lărilor.In prim ăvara şi vara anului 1848giaceste stări de lucru au dus
se ridică întreagala ciocniri arm ate pîna în toam na anului 1848 cind 

zonă din valea Grişului .alb,inclusiv zona Hălm agiului şi a ûrahonţ ului

Se caută legături concretei cu conducătorii rom âni din M unţ ii Apuseni, 
în prim ul rînd cu Ioan ûteahu -prefectul Zarandului.Evenim entele d̂e la 

Blaj au avut o influienţ ă puternică asupra ţ ărănim ii_din Gurahonţ .In 

octom brie se ridică toată ţ ărănim ea din această zonă.Prim arii com unelor 
apropiate trim it delegaţ ii în M unţ ii Apuseni de a lua legătura cu fraţ i 
lor de aici.La M usteşti,Feniş,IosaŞ,Iosă§el,Pescari prim arii se ridică 

ţ ăranilor.Dom eniile sînt ocupate,notarul este dezarm at, j

4,

t

în fruntea
autorităţ ile m aghiare pierd price control asupra acestor sate.

Faţ a de m işcările ţ ărăneşti, autorităţ ile m aghiare hotărăsc 

intervenţ ia arm ată. Astfel, generalul Geal Laszlo în fruntea forţ elor 

sale superioare, întărită şi de o com panie de husari după ocuparea 

Siriei şi Covăsinţ ului, unde la fel au fist răscoale, pătrunde şi în 

Valea Crişului Alb. In ultim ele zile ale lunii octom brie deja ajunge laDCBA

(

Gurahonţ , ocupînd Şi Iosăşelul un.de înfiinţ ează un tribunal statax-ial 
şi sub învinuirea că posedă scrisori d.e la Avram  Iancu, la 2 noiem brie 

Şjînt executaţ i prim arii din losăşel, M ădrigeŞti,Saturau şi Dulcele.Se
Se pare ca centrul răscoalei din aceasta zona era tocm ai Iosăşel.Zeci 
de ţ ărani sînt arestaţ i Şi duşi în tem niţ a Aradului unde vor zace
luni întregi în condiţ ii inum ane,Rana provocată de acţ iunile sîngeroas< 

ale forţ elor conduse de Geal a ram as adind xn inim ile rom aniiou de 

aici.In special evocatoare sînt evenim ente legate de uciderea preotu
lui Sirnion r̂ozav din durahonţ .Iată ce raportează Episcopiei din Arad, 

Constantin Serban din Alm aş despre acest evenim ent.
"In anul 1848 luna octom brie ziua 12 tabăra m aghiară a cărei 

cîrm uitpri erau Batco şi m aiorul Ge$| aşezîndu-se la jodă #xa?iind■ 4 *

şi venit spre răspundere,chem at în 19 zile adică m arţ i,am  ®± m ers unde 

cele m ai triste întîm plări am  văzut căci ale enum era nu-i tim p.Pâra la 

cinci ceasuri după am iază ,sentinţ a de pierzare grăită preotului din 

Gurahonţ  Sim ion Grozav pentru că a prim it nişte scrisori de la ardeleni 

şi pe poporenii săi i-ar fi provocat la sfînta biserică ca să se înar
m eze îm potriva m aghiarilor,la care provocare şijurară Haiduc Ioan Chiş- 

birau de la Honţ  şi alţ ii,precum  că adevărat i-au îndem nat spre înarm a-

>o
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re şi siv are îm potriva rna ghiarj.  ̂o r •La şase ceasuri a doua zi dim ineaţ a 

îm i detera porunca.ca pe m aisusnum itului preot Sim ion Grozav să-l gătesc 

de m oafrbe şi aşa l-am  spovedit şi cum inecat cu sfintele taine şi l-am  pe* 
petrecut pînă la locul pierzănii,cetindu-i îngropăciunea preoţ ilor.După 

cum  am  spus,la locul horarît,prin ştreang în spînzurătoare i-au scos 

viaţ a«In condiţ ii sim ilare au proceda ocupanţ ii la Zim bru unde fu spînzj 

zurat prim arul Vrenţ  din Dulcele*
Deşi autoritatea m aghiara a fost tem porar restabilită,la încep] 

tul anului 1849 situaţ ia devine iarăşi critică*
Succesele arm atei lui Avram  Iancu în M unţ ii Apuseni au avut o 

influienţ ă hotărîtoare asupra populaţ iei de aicişM ulţ i tineri au fugit 
în Ardeal şi s-au înrolat în legiunile lui Iancu.C

Gînd din încredinţ area lui Kosuth deputatul Ioan Dragi)ş începe; 
tratative cu Avram  Iancu,m aiorul Hatvani cu trupele sale voluntare intre 

m işeleşte la **brud reuşind să-i captureze pe tribunii Ioan Buteahu şi cu 

răm ăşiţ ele trupelor sale se retrage prin Halm agiu către Zim bru aducînd 

cu el pe Buteanu.Ajungînd la Iosăşel m aiorul Hatvani refuză să dea ascuD  

tare cererii lui Buteanu,prefectul Zarandului,care c&Otfca sa se întîlnear 

că şi să discute cu Kosuth»Hatvani cuprins de o ură şi sete de răzbunare 

ordonat spinzurarea lui Buteanu*Condus la locul de pierzanie Buteanu 

protestă din nou că are salvus conductus de la Kosuth,dar văzînd că totvj 
e-n zadar a sous Meu m or dar nu m ă tem  de m oarta,cad am  stat zi de zi îî; 
în faţ a ei.De altefel fraţ ii m & vor raz bun’â/m eeT’vi o lentă. Singur şi-a scl 

pus ştreangul ca sa nuil atingă m îna duşm anului•-
îm preună cu Buteanu au m ai fost spînzuraţ itrei rom ani de aici 

preotul din Iosag şi prim arii din ôsaş şi losaşel.După execuţ ie un fcxrs 

ţ ăran rom ân Ioan Costa din ôsaş a fost autorizat să înm orm ânteze la 

m arginea şoselei pe Buteanu nu departe de Criş.La cîţ iva paşi.de groapa 

lui Buteanu au fost înm orm îniite şi ceilalţ i trei eroi rom âni.
Uletrior în 1869 din iniţ iativa lui Dionisiu Păscuţ iu din 

Arad,fost profesor,protopop şi avocat pe baza donaţ iilor personale ale 

oam enilor sim pli s-a ridicat deci o tri>iţ ă,pe care sînt gravate urm ă
toarele cuvinte Âici a fost spînzurăt de unguri Ioan Buteanu tînărul 
prefect al Legiunii brandului de la 1848,în dim ineaţ a zilei de 23 m ai 
XS 9̂*Prins m işeleşte la Abrud de m aiorul Hatvani el a fost lega de tun 

şi a fost dus de-a lungul Văii Crişului WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAib pînă aici.M âlrtiiriklidealului 
rom ânesc s-a stins liniştit răzbunat de învingerile strălucite ale lui 1 

Iancu la Abrud.Ulterior la 1 noiem brie 1934 la serbările de la 15o de ar! 
ani de la revoluţ ia lui H0ria troiţ a a fost schim bata cu una nouă.

Osem intele, lui au fost duse şi aşezate în cim itirul din Gurafcţ  

honţ  în anul 1869 iar în 1924 cu ocazia centenarului naşterii lui Avram i 
Iancu au fost duse la cim itirul eroilor din lebea*

Osem intele celorlalţ i eroi ucişi în tim pul evenim entelor din

Air

a

A

:DCBA
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î843/1949 se află şi în prezent la cim itirul din Gurahonţ , respectiv Iosăii 

Şel*Groza Sim ion preot din GurshonŞ,Pavel Pracaş preot din Pleşcuţ a,Blo« 

nisie Grozav preot din Aciuţ a,apoi prim arii Guba Ioan din Iosăşel,Iancu ij 

din Peniş,Vrenti din Dulcele şi prim arul din Zeldiş.̂ ^̂
După înfrîn£erea lui Hatvani oştirile lui Iancu din nou îşi 

extind controlul lor asupra acestor ţ inut uri. Pprţ  ari le arm atei revoluţ io|j 
nare ungare de a pătrunde în M unţ ii Apuseni sînt zadarnice,Doar către WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, Vpra anului 1949 când la urm a intervenţ ei ţ ariste s-a văzut lim pede soari 
ta tristă a revoluţ iei,intervine N.Bălcescu căutînd calea îm păcării 
revoluţ ionarilor rom âni şi m aghiari.In drum ul său către Seghedin Nicolae 

Bălcescu trecu prin Iosăşel̂Buteni ajungînd pînâ la urm ă la sem narea 

vestitului proiect de 

urm a concentrării forţ elor ţ ariste şi im periale în zona Arad-Tim işoara f 
revoluţ ia ungară este înfrîntă.Cînd unităţ ile generalului Veesey la Ineu 

depun arm ele Gurahonţ ul se afla din nou sub controlul ţ ăranilor care \ 

jurau pe tricolorul rpm ânesc şi pe num ele lui Iancu

!

' <V

/ I
Totul este însă prea tîrziu deoarece în

• •

După înfrîngereea revoluţ iei,autorităţ ile im periale reintroduc 

vechiul regim  absolutist şi în această zonă,iar puterea vechilor stă- 

pînă este restabilită.Curtea de la Viena totuşi îşi da seaiaa că nu se 

m ai poate restabili iobăgia de acee în 1853 printr-o patentă im perială 

se recunoaşte desfinţ area iobăgiei fapt care în fond în 1848/1849 în 

zona Gurahonţ ului a fost îm plinit.
Planurile cercurilor guvernam entale de a introduce cît m ai 

rapid adm inistraţ ia contavenţ iohară s-a lovit însă de opoziţ ia ţ ărănim ii 
Trupele lui Iancu la lo august pătrund pînă la Honţ işor.In cîteva zile 

li se dădură şi.populaţ ie locală,înaintînau-se pînă la Ineu.Ţ ăranii 
ocupă pădurile şi păm înturile m oşiere şti.La Iosăşel stăpînulM ansdorf 
dtecâ&ră m ai tîrziu că în urm a rascoalelerx ţ ărăneşti din toam na 1849 

a suferit o pagubă de 9817floriniiar adm inistratorul său Lazkoczy 864  

florini.Acest val de luptă el ţ ăranilor rom âni a surprins pe com andanţ ii 
arm atelor im periale,care sa pregăreau să dizolve tabăra lui Iancu şi să 

sm ulgă din nou m oţ ilor păm înturile şi pădurile ocupate în tim pul revoluţ
ordona dezarm areaDCBA

1 *

ţ iei.La 2 septem brie 1849 generalul 
m oţ ilor.Unităţ ile putennicc înarm ate austriece pătrund în valea Crişului 
Aib,aiungînd pînă la Gurahonţ ,Iosăşel unde în noaptea zilei de 23 august 
sînt atacaţ i prin surprindere de ţ ărani.In urm a dezarm ărilor de începe 

o prigoana puternică îm potriva ţ ăranilor răsculaţ i. j
In ciuda acest oi replesalii ţ ăranii din Gurahonţ  şi îm prejus>iu.

rim i nutresc o sim patie nestinsă faţ ă de .Avram  Iancu.Ţ ăranii disperaţ i o 

din cauza pierderii păm înturilor şi păşunilor m ulţ i ţ ărani iau drum ul că 

tre codrii,înrolîndu-se în m işcări haiduceşti.

După pactul din 1867 situaţ ia ţ ăranilor rom âni devine şi m ai 

grea.Legea naţ ionalităţ ilor din 1868 a însem nat.în fond reintroducerea 

adm inistraţ iei m aghiare în adm inistraţ ia locală.

. J »
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In asem enea condiţ ii se dezvoltă în părţ ile gurahonţ ului un cult aeosebiij

faţ ă de eroii rom âni din 1848/1849şM orm întul lui Buteahu este acoperit 

m areu de flori.=n 1869 are loc cerem onia reînhum ării a osem intelor lui
j i

loan Buteanu.Cu'această ocazie .Avram  Iancu veni peronal la Gurahonţ  fiinc 

prim it cu m ută bucurie şi căldură de către popor.Cu această ocazie s-au 

ţ inut m ulte discursuri printre care avocatul Pascuţ iu,tribunul Popa 3âH±±rWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i

Balint,ziaristul Baniţ ă Bădescu.&iqa 

Pupă sefanarea pactului 
voltare m ai rapidă a capitalism ului.Zona.Gurahonţ ului fu atinsa doar 

tangenţ ial de acest proces.Gospodăriile ţ ărăneşti răm în |ii m ai departe 

în condiţ ii arhaice,da dom eniile m oşiereşti trec la dezvoltarea produc

ţ iei de m arfă şi în special la Êpioitffraa pădurilor.In acest sens ia 

Gurahonţ  se va dezvolta o oarecare industrie..Astfel la începutul seco-
i1

lului al XX-lea ia fiinţ ă,fabrica de cim ent cu 161 m uncitori şii un şan«r  ̂

tierpentru construcţ ia m aterialului lem nos necesar pentru calea ferată 

fiind angajaţ i aici 24 m uncitori.La Zim bru funcţ ionează un furnal, de fie] 
dar cu o producţ ie redusa, .

Deşi zona Gurahonţ ului îşi păstrează caracterul şău agrar totul, 
şi în structura populaţ iei se observă o oarecare regrupare,

îdfvoluţ ia dem ografică a populaţ iei în aceşti ani însă ne arată 

înfreo serie de sate o stagnare a populaţ iei ce ne dovedeşte procesul 
de em igrare a forţ ei de lucru,m ai ale a a tineretului către centrele ij 

industriale sau zona de cîm pie.
Repartizarea populaţ iei după ocupaţ ie în 19ol s-a prezentat 

astfel;din cei 866 de locuitori ai Gurahonţ ului 95 erau agricultori 138 

erau m uncitori m eşteşugari,6o erau funcţ ionari com erţ  şi 51 servitori.
In urm a încetării funcţ ionării furnalului de la Zim bru după 

191o em igrarea surplusului de populaţ ie a luat un avînt şi m ai m are.
Iată ce le spun datele statistice din 191o% din cei 997 locuitori ai 
Gurahonţ ului,99 erau agricultori,256 erau m uncitori,8o erau funcţ ionari 
com erţ  şi 29 servitori.La I0săşel din 633 locuitori 187 erau agricultori 
36 m uncitori,28 funcţ ionai' com erţ ,49 servitori.

Deşi criteriile celor două recensăm inte nu erau tocm ai aceleaşi, 
în special în privinţ a categoriei servitorilor,zilierilor,totuşi se poati 
O-taserba pauperizarea câsacă a m aselor. ţ ărăneşti.

. Structura pe naţ ionalităţ :i,în ciuda pătrunderii unor elem ahtoe j 

nerom âne,în special în adm inistraţ ie,căile de com unicaţ ii,com erţ  arată 

preponderenţ a covîşitoare a elem netului rom ânesc.In acest sens situaţ ia I 
din 191o arată astfel̂la Gura&onţ  erau 391 de rom âni,531 m aghiari,6o ger: 
m ani,15 de alte naţ ionalităţ ile Iosăşel erau 552 rom âni,76 m aghiari,

5 grrm ani, .................. *

în Transilvania se observă o dez-j

i

L1

j
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i
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Prezenţ a unul num ăr m are de populaţ ie m aghiara sau germ ană la 

Gurahonţ  se datoreşte unor locuitori tem porari stabiliţ i aici pentru
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muncile de la căile ferate, exploatări forestiere, funcţ ionari, jan

darmerie, militari. .DCBA

I

\ IyV

Populaţ ia ronânească a dus o lupta acută îm potriva asupririi j 

naţ ionale, fiind aici un bun jieten. şi pentru păstrarea ideilor socialis- ; 

te, m ai ales după 189o. Ţ ăranii, pe de o parte iau parte la diferiţ ii©  

acţ iuni greviste, m işcări ţ ărăneşti, greve de seceriş, pe de altă parte  ̂

sînt susţ inători înflăcăraţ i ai partidului naţ ional rom ân.

In 1895 înnzona Gurahonţ -Hălm agiu sînt sem nalate m ari frăm întă- 
ri ţ ărăneşti şi m uncitoreşti. -Potrivit afirm aţ iilor judeţ ene din Arad 

11 ne putem  aştepta la ce e m ai rău”. .

La începutul secolului al"XX-lea ideile socialiste pătrund şi 
m ai m ult, dar totodată şi Partidul Naţ ional Rom ân se bucura de un larg 

sprijin din partea populaţ iei, în special în cam paniile electorale.
Zona Gurahonţ ului era o bază solidă pentru susţ inerea candidaţ ilor 

Partidului Naţ ional Rom ân ca de exem plu Ştefan Cicio-Pop sau doctor Ion 

Suciţ i.

I
Cv

P-

Ir

Prim ul război m ondial a însem nat noi poveri pe spinarea 

populaţ iei. Tinerii sînt încorporaţ i printre care m ulţ i îşi pierd via$a 

în slujba intereselor im perialiste ale Austro-Ungariei. Totodată începe 

o prigoană îm potriva intelectualilor rom âni. Astfel stferea revoluţ ionară 

a populaţ iei cunoaşte o p.rnanentă creştere, ceea ce la sfîrşitul 
războiului a dus la izbucnirea unor m işcări revoluţ ionare îndreptate în 

prim ul rînd îm potriva m oşierilor şi a adm inistraţ iilor străine.

In cîteva zile se prăbuşeşte adm inistraţ ia ungară. Notarii 
şi jandarm ii fug. Astfel la 7 noiem brie se sem nalează fuga notarilor 

din Gurahonţ  şi Iosăşei.

Paralel cu transform area centrului Consiliului Naţ ional 
Rom ân la Arad şi la Gurahonţ  ia fiinţ ă Consiliul Naţ ional Rom ân Local, 
iar apoi se organizează garda naţ ională ou centrul la Gurahonţ . In 

această gardă naţ ională au intrat Babuţ iy Teodor, m edic şi locotenent 
din M ădrigeşti, Halic Vasile, sublocotenent din Iosăşel, Săracu 

Octavian, locotenent din Feniş, Săracu Adrian, elev plutonier din Feniş : 
şi m ulţ i alţ i subofiţ eri, gradaţ i şi soldaţ i.

Totodată se începe pregătirea M arii Adunări Naţ ionale de la 

Alba Iulia. Pregătirea alegerilor pentru delegaţ i s-a desfăşurat într-o 

ş̂tm osferă de solem nitate, iar în cam pania electorală a venit persoaal 
doctor Ioan Suciu. El declara la 28 noiem brionpot sa spun sum ar ca aleger 

i-ile dilate pentru delegaţ i.pentru Adunarea Naţ ională saau desfăşuarat | 
cu oea m ai m are însufleţ ire.Rom ânii au participat în num ăr m are la. votui 
astfel spre exem plu la Ineu aproxim ativ 155>o de alegatori au votat.0 m are 

participare s-a m anifestat în cercurile din Siria şi Iosăşel.

Astfel la M area Adunare Naţ ională de la Alba Iulia s«au dus

iDCBA
t
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st.iî?Jî,sîri.s
Qe ţ ărani din fiecare sat*

Iiotărîrile de la .Alba Iulia au fost prim ite cu m ai?e însufjeţ i3 

re şi 1q începutul anului 1919 la ûrahonţ  şi satele din îm prejur s-a 

introdus definitiv adm inistraţ iaDCBA

i

românească*
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POPULAŢ IA  CTTi;âîI^TWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lo 31 decembrie 7.9°2 Donul a ti a comuna5 Gurahonţ  ora»j3^

4993 iocir*torv.Gn:1a raport * sgtv-pe sa to sc prss-’niS astfsl. : 

furahonţ ;-.2o94 7.oc  u5 tori tBonţ c  st* 793-’’ o^u4 tpri.,Z4r.ibru-..47n -

oşrl-3-66 i .ocu4 tor4 7 or-flsor 35p-f ocuitor4 7 ^ni55 336 

1 oRuitcri ,Musteşti--f 2.9 1^ ou * t ~r’ 5 v ^<1 a a _or ?_l36 lncu4tor4 

Dul colc ^29 7,oG.uit or4 ni Joo3-*5 277 -1 oc'*»4 tori. - 

D'u dat^ .2 dr^mai ^us ralss^

G
. iX" X

2ochitori,, ■> *■• 
•:. _i

7

C 3... p r»pu^ 3 ţ  1 3_ C 3 13 d 4 SP '' /3 9 t '■ ’ ■ | 

or. 43 % din-Dcnulaţ 4 o 1 ©curata -7.3-3 9  ta sub 5oo locustorl 

- - Pa tor? tor4ul comunsi dens4tatra_m-d4n a p'-pu*’ o 

ridic? pa 3o,7 7 nc/fci 27cbs*tota-sub n^d’a pa juclcl.*^ Don4statoo  

in. vatrS_îs cadrul satelor^©*-, crezută astfel. :-Curohonţ _27 ,5  

locuitor4 f a-ha ,Bontast5-27. i ocuitor4~f a-ha^Zimbru i2~i ocuitori
x1

la „ha ,?esc3.rl 7 locui tor.4 v.1 a^ha^Bcnţ 4 ş°r p0 inculturi i.q_Ji3 ,*?e 1 g 

9 1 ocul i^r4 _7 a_.h%Toaa o lo-i tor4 fa ha/Voi^a  9 7ocu4tor:1

7.a ha s4 buf cel * lo locuitor* u d haDCBA

a - C

|-•- a •> *r S * .
p.

• ■*■

r

DTNAMTCA P0PTTL  A TIR  T

w ■’-'vniutp a numeric? a-D*puka ţ i ai.. d4 r cadrul .coruRal-GurahcRţ  

sa noatar -cu nai ..mul tS precizie ab^a în ultim4! 7 orn • ~

- Pr :• r  r  l ~  _ d or i id  o  r  t o s  cri s * dos  p  r  o c o  nur.  o £u  r  a h  o  r. ţ  a p  gr- - - 

luc^pînd-dân 1441 ur^ntr-un act jir. care satul aparţ ini—donăriu 

7u4-.da Şirla*= Tn 1.925 Gurahonţ u! onara-în o4 rcunocrluti4*1 <?

51 jlduatoat4 cu i 9 fan4f 4 jSin’oi alături dj?- Iionilsor.cn 13 fen’” 

si B  oii t  $  s  t  * ~  cu 1 o- fam4115.

• * -7?  voi ui  la Ruiiicrîjcn a copul ai  5 el în uit4 cil4-. pe si* 7.5  o d4 

rni so-creări o. astfel ^ Ir. anul IS3-1 -ponui © ti. a oro de 4752  

locui toni, în i 39  o ca  do la 4 357 locuitori ca în 7 §7° s? 

crease? la 5973 locu4 tor! ,în 198* scade din nou Ţ a 4639 locu4toi 

după nor© nrr esz'Lo p*>r1 oad? do- U;:oarii crort^rc astfel.-ou In  

^nui. i 89o~ajungs U 5516-f ocu*torl în 1.9oo la 6556 locuitori 

Iar în l9lo la 6341 locuitori.-

• KT

r  3 zb  o4 t o  ond  * al -  p  opul a  i  i a scala  

la ~6c9l Xocu*±ori Pr4n construirea fabric4! do .cimont-si 

a toci torizi-din Z  inb  ru^nujrSrul nopuf at4ai -crestp -la 6291^-

- _Câ -urmo-ra-o urImului
j *-

La-recars^mintul-din x94l na.-tor* t ori ui wcoursnal-conul a 

7a 5357 locu4torideeiesca-arsta o sc^dar® aţ ia ac rid4ca

Docul atloi*- Urmare-a-d«3f  interii. fabr*o*i d^ cînont-din Gurahonl

.oi o-dat? cu^c3_a-tou4 toriei din - Zimbru 

mi^reazS spre alte zona*-

o parto a popula ţ iei.
ar
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- Xncapînd .cu anul 1956 cînâ„t)opul at4a a? r1.dl.cn In 5742  

locuitor! ,33 _obsorvS o u.şooră.-scădere aatfol_cS anui._l97o înre

gistrează 55q4_i ouuîtar! o-crooters Îb l 971 la 56lo_locu-!to£i_- - 

după «or» pooui sţ Ja-din-r.feu aoadeul9Po se_înr^gistr'.ază-5211 locui 

iori 19P5 -an înregistrează 5196 locuitori ol la sfîrşitul anului !

1938 4958 locuitori WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n

- - auzele C3rs„au provocat .sondor  ea.,num*r  ulu1 locui+.or*l or

d q c.oniun3-s  înt-mul ţ iul 3. - Tnvprimul ~rînd~se-.expl 5 e£ Dr-'n- m* PTar^g 

populaţ iei ~ soţ i v* şi tinere spre centrele industriale şi un  

proces intens de îmb£trînire«-
— 1 w - _

DTFAKTCA POPULAT7X1 t  TNTitt APTT 1 9l o-l 988

î

r\.
• enLKJIHGFEDCBA

==4bl. :z

Ăr.ul -_
Localitatga

1 9i o i 93o l 955 i 966 1977v i 9PQ-

:====~ —  —  — w ---------

Gurahont
w —  .îi

Xosăşel 

Bontosti 

Lui cQi e 

'Eşniq- 

Houţ inor 

Iosaş - 

Musteaţ i 

P  ca c ar i 

Vşiea Mare 

Zimbru

11 o9 96o111 2 2o39 2o941 419

6 o  3 553 472  

902  

32  5  

4i i 

493

443

947 79o 787 773 751  

i 29275 239 177 i 54  

35p

f>*■

455 216

153

41" 3*3

51957  o 37o47  o

439

4o4

608

39141 5 328 359

219

41 o 

171

559

277

429 393 139273

567 366572 4  «9  

2132d 4 i 36235412

627 6 5i944 812 47  o>DCBA
=  =  i— '

, 67% 61.00 5742 56 56TOTAL 5504  4  953

STRUCTURA PP oSXU A POPULAŢ IEI ~ . - ___

- - Urih&rind .structura pe s q k s 3 nonu!atisi întro-anli i93o-83

se ronstetS _o cr^şters a numărului persoanelor de sex^f •'*min*n*.- 

Tn 195o~populaţ Î0 da s^x fam  ■inia ocuss-un procent de 5or6 9în 1966  

un procent do 5oj>7.wisr^în 1977 un procent dn 51y2« AnaLizînd Popula . 

tia-dift- 1 988 rozul ta-o creştere ...a crocantului populaţ iei-d* sex fom- 

54y2 ^-^enomonul sa exnlîc* .pr int£»o-. mi gr ar opinai accentuat'

spre centrele industrial©•-

minin de

3 persoanelor de sex m asculin
CRUPE m VTuSTA „ „ _   .. _ _

Din punct de-vadera a1 structuri* po ^u iaţ i?i-ne grupa de 

st-ucturs-.se ^pr<?z*Bt^. altfel : popul a ţ i. a cuprinsa £n_grupa 

do virata o-3o an* ocup? un procent de 2?,!9 % d‘n totalul

COMPONENTA •D T?
J.. ;.i

virat?

1

â
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d opul 3 vi el grupa d$ vîrstl. 2o-59 ani a?sprezintă~52 ,4^ si-grupa cj 

clc vîrs±ă da-p?sta ^6o ani ocup* 24,4o •- Un procent. mai ridicat 

al ocoui atici t^ror? între o-2o do ani s? observe în 1 oca"* i tat^a

Cur  a  hort un  d  o o  c  u p  ă un_p  mc  an  t -  d q 2  8  J&• -

Comuna-Gurahont dispurn da o rpopu1 aţ i. e 

do 52-, 4.9 C'38 0  0 

c pmunsi , apt c pentru muncă 

60 ani cam ocupLun^procart de 24,4o >6 arat* un puternic proces 

d» Smbătrînire-a pnpu1 aţ -iai

—  ~ w ■*' “  1

adu1^ în-proportie f

reprezint* mai mult de-jumătate d4n popula ţ ia-

Popuiaţ ia-dîr grupa de virat- pest?~6c:
«c.

• "!?

_ __ Do .tn^n ţ i^nat că-coi _mai Intens oroc-^s d^ îmbo  trîni.ra ac
V -a

înregistrează.în-iocs1 ...alea- axa jîdustopti ,P-3 3c^ri unde -

175 % 'bibiă f3t* d<>

p

pprda  :oqa p oou*1 aţ  1 on* înb  ă  t  r  în41e cate 

mc ci *î a d c t ?ră • -

de d c 31?DCBA
\

v
HTGCAlflA UA^URALA A PCr UDATEI- 

- Ano1 izînd ev o1 ut 0.num^r*că a-pc,'u1 a* * nA din comuna- 

Gurajaont anu constatat o scădem continui a acesteia în..u1t'ma 

perioadd* d*-t  imo.,sc  ădamo-cauzat••- şi d^ «pom1 natural scăzut

— r ■*■

mult *ub med‘9- pe-judeţ  ş*-med1a_pc tară*- - ~~
- w iNlgtal "t^tea d’n stud'ui datelor priv’rd ev ciuţ i a natalităţ ii

a aceatu*a*- ^riv’t în

.qa o  b  S  ■' I*  V * crCc o  3 U  9 i

;
l3  °  ă  d  e v* 9se cb .asrvă un-prcces coptiru-d^ 

gsnsral acest.-indic* demografi c po comun 

ridicată n  a t  a li t  p  t 0. d « . 2  o 7 ? % î n  r 3 ,e  1 a  t r  3 w î  n  _  a r.u  1 

scăzută în anul l 932 de 9ca

1 910 cea-mai ~ 

3* ornaseă si  m+ *tor

;:

în urmitor*‘

în 19op- do-12,5-®  - - -- -

^ Gopaf 4 ci entul do natalitate m ov,.scăzut 
paxt« ĉontinua scădere 3 nuraripid .de locuitei* 

Gurohont̂-

cxplîcu <în  

din c oauna

no

> *
i

Tn-ncrio^da 3nilnr 1947-1.973 se aiv*sst£-

ig-9 S cecala " dat ore at?  

dezvoltări i oyistărli medi ca1 e^a_ml-surii or cc-sa iau psm+ru ... - 

ocrottrna sănătăţ ii*- După. anul 1 973-sa..ÎFrpgistr^azS o cre«t?ra - 

a-mnrtali t.ăţ ii astfel «că în-l 99B indlveela-de mortalitate- se ridi 

ridică la 14,5$0

de structuram  ̂grupe de vîrită ,pnpui a+-ia în vîrstă înrogi strînd 

un precept ridicat#- - --• « - -
.. ^ M ortalitatea ridicată constitui# încă un fonosacnm are- - 

vine să explice în m ere m ăsură scăderea num erică a populaţ iei pe 

com ună#- -  ̂ —  - -- ----

w - JTorta ijta t^a-

0 .scădere_s merta1it^tîi-de-13 . 22%

Suz^l a acestei indice- rid-ogt e determinat

. j& .

- - -jjfopffl 1 ca  tura! Din anal * za -ev  oi uţ i.ei numerica a

nonui aţ i  a* .. comunei s g constată o contîriuă scădere -nuraericS^- _ 

^suza principală care generează această scădere a.A a dexterminată

■ S P
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fat.n ia m'•>£■* a d g tnr'.r 

.natural înregistrat în a  nul 19  3F_.au  te noaativ-2 % asifsl

ia nivelul ponu^oţ lel

de-sporul natural foarte scăzut,cu mult 

°onrn■

q o îniugl str^qzo. un n'nus do 

o oi.• iWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxne ^ur a-înr.t, • -

STRUOT 'JxiA -!•;ATICI:'ALĂ  

^Cordîţ -' 51 a 1 steri ca-a11:

Curah-nt el bturi r> rond.nl s~  

c oii ocul t oo r.e • - -

1
0£ !

S 1 o  ou  --tor*

c ouunoi 

nat ’ oro ’1 *  tyti

frcut,. cs-p°- teritoriul 

c v e ţ  u  i a  s c o s *v*0

s  s  t  e  -  p  opul  a ţ  5 a  -ma gh  *  c r* Ql-gornan" 

^ocal^tatafl-^’urah^nt erau
Astfel în i9lo-în un  o1 o 

oro. în numo  r d  « s  t  n  ■*. - o o  -no r  ~

39l roman* ,5'P -rr.mgho ai"î ? o o g^rr^n*

Astfel - în

af. i5 cit o -natiora** Ltftl *•--

• wLKJIHGFEDCBA

I fc j
^rsu 76Q re;rani,7S msrbar* si 

Tr, 33tal ^-aeezato-m  a distanţ a na * mare da-centrul 

no gh^ri -în Du*1 c*i« doar 3 nagheri ,*

of te m> ti-na*1 i'tyţ i 

înr  ^ gi o t  r  o a sl-un numy r- nul t na* redus astfel- os comunS sînt 

romani de-natloral‘tot® corman"

Xn nv g  a  1 * ta  1 e a Toarsei

5 go mari 

orau puţ in5-gorgane s*

• z e

V :

3 germani «i Ifost*şt* 4 german*

_ _ Ir- n  r  o 2  o  n  t r  un  Y:  run p  °  p  u1 a  t 1 <=. i d -

/ V

<7  **4^4
• .T -

ţ
5,roînir:'‘ de nst4 erai 1 tata

maghero ;o«- i

SPIC  TFICUL ISTRCCHAFTC !*4

-Costuma ţ ia la-b*rbati este_£ornatS din suman şi cioara**

a oso uosrt£L -albi din lîno ,psptai’ja sciu’ir.iu ft ori ti a a«tsa‘s,^  

cSciuli jaegra da alai ,in nicioai’e oo'nrV gurgurate. *i cu obdala  

tedute din fir» colorat» da ■> Inl'.-_Tarna înb  r  y c * n  t  o a a  ceasta

alb'*.--

ijta-31cotult2 dintr-n fusta,snatar

cu _©1 a.suturi d? _ - 

...co? orî tul curoub°ui u5 

nur  ta  ta est£z?

asta acppor*to~d*_o <*ub£Ldn culoare 

wCosturnaîia lo formol, 

şi broboada da notase cusuta §i împestriţ at

argintată, din m^taua-care au
-6T

fire aurita

-^coast^ IxabrSc&iinta tredit5rnală  

doar Sg pnoulaţ ia vî.rstb'ce în silele d® surb^togra.-

.r~ -

C \



-xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 24 -

/v

T N V WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& T â M T >i T TJ Ii

PRtH^L^ TNCT!FUTUi\T»'5!7nTjTTTTA bi^T^I/ÎT 30  OM  a*LKJIHGFEDCBA S

1 W ' —

f^si-nevo* a-da- lunirsr*-^-înviiţ "  turl s-s 

din veacuri străvechi n*. pa acesta mei  . i3£.uri îr:vyţ amîntul îr>-

ci ou- veacuri

resim ţ it;
V

ab3a împlineşte ir-onu1! ^c jst*

3*1 TT-lsa__o  opul sţ 43 romincase"

comun* Crurahonţ . 

da existentă.»-Pin8 "la Tesif 

din 3ceasta osrta s-tări4 

_ wPri*r. aprobarea-da  ta-de Tosif ol Tr~l

hiora oopl*t 3ius5.±ă do_vr=>o ;'.-

1 a-6 ras4 1 7pc ^2

Qsnc~lor4 c ■* - s^u...înf^n+st în jsc'ia^i en -

nc°l i .

COT fitul

r/ 1 a-_  p.r onun  ar  o a
V.. ;

scolii e- .din aatela Toasş oi Bori ■«st4-îrtr*_ccl? 74

con4t«tul D4hor~s5 48~d5r~

Ărsd*âoost« ocol4-8U~.funcb5.orot fSrăr intrcrupara^l 4

cu afect^V^.«w3fl oop4i ni Invrtrtor4! lor în dif«r*te f

ns  +î^nal a romuncşt * 0 * n
i

£v 3*ndu-s°- i
■

msn+i 0x1.9ta
fipur^szăd*n anii următori• -.Elin i **17/1*12 ms*insnript 5.4

scoli în- functi onar--or^n sstela-Honţ i.Rnr ş4-Toarsei, iar 

1822  .*7 o ol 3-din Hont.5por.v3 funcţ iona i 3.. Curg  bont. unda erau moi 

mulţ i cop4 i de sîrsţ S sc^lsrS*- 

înf4ntst _d4n l *1 8-1 819

d’n

*
;

deş4_ers postTn satir-Zimbru  

sco*1 nu a-funcţ ionat nana-mult mai 1

dintîrziu d*n..c8US3 că nu s-a nutut_construi fondul şcolar 

oare-să.f-?* salarizat .învCtitorul ma4 tîrziu au apărut sc-li

in toate sat^lâwcnmunci

__Da -n*ntdonat ca toota-ace-ta-gcoi i arau-conf esiorale ,

* V

îrsteaaî.atfl sub ablSdmrea- bla^rîcil _x>rtndoxa ,c.g^"-se «reocupa- .

trebu^neîoaseîn s  or  .c î  nă... s  t  r  ir  £e  re  a -  £  or dur -• 1 or centru col?

do Încâlcit etc or^cnm-şi a fondului şcolar

, şi .. aV?3

3  al £. de - ol 3S3?  1 °rnn3

a al p r  *ui în  văţ ? t orui. ui. =  -d4n care *rg PiSti t

Strîn^Qres-acaator fondur1-3i-fxc*3 sixxtnâix orin.nroosdei*  

diferita :diseutîi la biscr? cojocul miresei or la numţ i ^.cheto w

speciala la hore şi.-Buflei *  donaţ ii iar o  srt ru-s  al ar i ul_  im  S+*  ±  oru

din 15 litriDCBA
f

-arau aşe-numltelc d&ri-culturale—car a constauiui

da porumb ai o coro^i&ă. ?isr oamenii mai înstbriţ i.-d- oo^u io litri

5i_în bănia- Corf^r4rţ a din  

q h ia soola-din losas învăţ ătorul-

xplata învăţ ătorului,.-era iu ustur :

l29l da e  x3a.pi u o  omeneşte-~

Qavrilovici nr.imq o 3..00 de fi.ori.ni si 6 stînjcni-da lamne.-
•i

T IU

se .ocupa ei ele re cruţ area «.învăţ atorului car o_ Tot-bisarica

obi igotia-intra sitele de a se afl a dum ineca şi în sărbătorifîV^a

strana biserici?.•-în ii
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dnratopeşte l.ro WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfie ani^în  

Tn- anul-l9o7 pr*n leg*  3 Ăppony

~înv' ■ ±ămî ntul Confesional a/v.

Gurahonţ  şi satele-comuna-î 

Gy  iul a, s± 3 iul-ma  gha  ar creşte salariile înv  "t  «terilor determinând  

pr'ia împos^b-iii tstşa^Dontru multa sate do a-Pluti acosta salariihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• DCBAr j

raSrito trecerea coaielor "* a şcoala do stat cu limba dc^predare j
B

Tn Gurabont-au frecventat-doua asffol-de-scoln-unde :msgheara

invadau copfi localnicilor dar şi cei a căror colonişti do

♦ ţ y

origino mogheara si germana ne «srn-1•stabileşte în-Gurabont
^aralal cu acosta —în a doua-jum ătate a v̂ cu1.n1 trecut 

două scoli -în 1 im hs m aghiară .a - funcţ ionat si una- confesională

* t=

I
curm ai puţ  ini Ĝ onii • Tn satele com unei au funcţ ionat num ai 

confesionale».-- - — * „ - - -
t:

s C Ol 1

^aras Unire-da^la 1 d<?combrio 19X8 a-odus -realizarea

cnală si mult"

&■

aspir aţ i ii or â a-v*  s curî._a -poporului -uni tat^o-ns 

lumină în mint.no oam«ri? ©r-prin. rscrgnnizarae învăţ ământul ui

tiv
I

înv  ut. ămînt„  do st t în.ohoar acal-graciar d-carabri e. 1913.-ca^

Inc  ap  în  d din l9l9-. func ţ ionează scolils-prîsare-de 6 clasa

do o astfel, do instituţ ie piua o -
c

localitatea b^n?finind

gr  pdinit3-p  înS în l925-oînd-s» înfinţ sază înv''ţ nmîntul primar
".obligator iu" Tot in uarioada-lQl 9-1925 în Curaîicnţ .— \

uc-nici unde învaţ ă. ucenio ii
de_7 elosâ-

mai.-.funcţ ionează.o şcralâ-snrslă d^ 

diferiţ ilor meşteşugari din Gurahontul acelor t'm puri şi unde

predau toi-învăţ r torul

Savoluti^a-de eliberare naţ ională şi sociale antifascistă-

-v* cior1os-23-August-1944-a deschis şi

• ■»

şî antiimperialistă-di» scol 

şi învăţ ăm. în  tu  lui-de pa a c e  s  t  e -  ms  1« agu  r  i j r j d  1 orizonturi d« lumină.- 

Din 1945 funcţ ionează io-G-urahonţ  Gimnaziul unic ca-formă- de -

înveţ saînt 3*  cundar ,.Tn_©3rioada-1245*195o- gimnaziul .Gurationtaan 3 

flinetiocgf cu oî 9 o clssS pe-s^ri^ iar dm 3.9Şo cu oîte doui 

clase,dorinţ a-de £nvăţ ar»-.dcv»nind tot mai puternică la c o p5Î

şi părinţ ii acestor 1oouri
___ După i95o Gurahpntuf u5_cai locuitorii! or comunof or-

îny«oinots,a*oiră deja la-idealuri cultural» mai înalte.- 

naş  ta*, ide  ia infiaţ Srii unu' liceu-in Gurakonţ  pentrucă Bradul 

şi Tnoul arau prsa. departe

a pătrunde.în^învuţ Smintul.superior arau tot.Dai mari

părinţ ii or,a locuitorilor.cu aprobarea organelor-da » rtid şi 

de-stat-si cu-spriginul acestora în toamna anului 1963 .ia finţ ă  

prima clesS-da-liceu în Gurahonţ  al.-3a pun imediat baz»le 

construc ţ iei noii clădiri a liceului.-

• •»

03- %

iar d©r:nţ a-de~a învăţ a si-ch ŝr-da -
La carer̂ aDCBA• .—

:

i
i tT

i
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din-onul- şcolar l964/i9S5 ou  

două. cis^c d o - sario 5i 5 ceui 3VÎnd . prof ?l-ux de cui tur - generală

ÎHL.p£73-cinâ devine In conform-‘tata

fost_  o dmî: co-cîta-Tncâuînd-

sur îwrocl-a‘umanist nîn*- 

cu noua lege a învăţ ământului l*ceu•ngroindustrial cu mieria !
în trecuta s-IT-a .harţ i*cultor-mecan* zetor»--- - ----

’Efsc.tîv^x^-do alevicuprinse în«  înv  a  t  Salutul gimnazial 

au-fosi ia nivel de cîte două e'assjîj unii ani scoiaxi cîto  

trai ol3«e pe. serie.- La fe1 §i la învă+*mîctux 1 iosal^Tncepînd  

d *n snul 1.975=76 î.n treapta a^TI-s a rămas-.o singură .e*1 ©să. - 

^ara^ el^cu.-învăf *mîritui la cursul, da zi s«a-dezvoltat

I

-invităm întuiwsexal unde au-fostw gudeinşi în £5.ogar* an_
iar în unii ani

■

ÎO- 4 O el «Vi«colsXj-în oîte o olană ne-serie  

şcolari chaar. două clase.- -

-_?rez.entăm mai jos situat,'a 

anul s c ol ar 1 98R-R9• -

XiNV AT&ivITNTTTL PîF'JOCLAS 

Grs  d 5 ni ta P. N« C-urahont.
o

p„p.

P.N. Lonţ ost?.- 27., 

P.R • Tos ?s=_ ->n * s 28 

P»N Ios 'şei 

ÎK Zdr.bru- 

RT Hpr.i.i«or

o

§ooi ar^ p-ntruof  ect^V^1 ^ r»

-• 555 i0 C'r ' *.

o  ^ tttttt

titt

i
Tttt

tt21»t

)l2ott

tt22n

Total 196 i
M

TKVATAM3TW PRIMAR

cls T-TV 2*13Gura  îi o  nţ  

Bonţ osti 

P^saari 

* ©ni o 

Tos aş —  

Iasă«el 

Zimbru- 

Hont. iş  or

2  T

i  7

-7

12
I *17i

22.
?*■

1*I
i TNVATAMŢ WT C-7KNAZTAL 

TOTAL 263 eonii• •■H .A • •

61Clasei*3 V
|

VI, ,61tt

[

63" VTT  

y VTTI

■ • o

• 63• •
}
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clasa a TX-a 12o  

X-a 97  

XI—a 35  

XTT-a 35
2*7  - -
Cura aerai 

olaaa a TX-a 27  

S-s 26DCBA

*

«I
1

N

Total-V

H

>« XI 35

XII-3 35 

- XTTT-a-33

Total —  155 — —  — —  — — ■ — — —  — — •

- - TnvSţ tfeîntuî; progo3ioBal oura de aî 36 «icv< £» seaoria
aortieuitor-asconizetor#- _ ____ _

V :

Ia instituţ ii!a d* învilţ Eiaîat-ala ooKmnei ae şcolarIzegzH  

în aaui.şoolar 190<V».9*9_ 1146-oopSl,tîaorî şi adulţ i dla _esra_  

1*47 provenind d!» ireal itB ţ ila comunei io» 299 dia-eito-l ooal*t?!ţ ,i 

*V.ouv!»a*~ea la.ee*at aflrgit-de-oapltol sîS ne opria şl 

asupra a?»ctŞţ eSsai bonifica a! e-ş  o  dl ii-asupra populaţ iei dla
zonS,asupra nodului da alaţ S-şl-aivalului da viaţ a#- _ - —

------- Sîat f©arta h u i ţ l acei tineri caCe-datoritS înfloririi
t O

zodii! gurs&oaţ eae,nai aleo îa pooo Klool-aa- eduşeeeu ou putut 

a8 se-»*oUzeze..fie prin co»t«nuarea.studiilor îa Inv&ţ Boîatui 

auşeriorjsou ehasr far» acestea co specialişti de îaalta-clasa#.»
I FSrS-1 îeeu îa Curnltonţ  mulţ i a-ar fi cunoscut serata satisfacţ ii##».
I ?e d«-ai.tS .parte.?»treoga zeaS .aetlvoozS oasuanl elnstlţ l+ftiBrnlol.

| !ub1tor!~da frumos şl-adevWr,oaonoşi-însuşiri pa-eara şeoftla — _ 

i gurabonţ ena le-a euitlvat-şi le euitlvS necontenit#- FSrS îndoiala  

aceşti eoaeni-aînt şi-iubîtori la ţ sriS şl neaa profund etoşaţ i 

Idealurilor societăţ ii noastre socialiste
BAZA KAlPUTALA A 1KVATAKTKTTTUJT fiUiîAH''NT*AW

i

- - -La-început a foat oala da «laaS da 5x5 * eu-bSne! de-lan*  

pe oare copii în  "uniform!! " de-ţ tean «rau ţ inuţ i, ou wîin«ie la  

spate-spre a- a nu provoca aoîrţ îitui buneilor din a«aotîinp8rui . 

lor copilăresc#- A!Btur!-de «s locuinţ a învăţ ătorului o încăpere 

modest* cu o bueStSrio şi .o-cKaarB.-.Totui era nodeat,sărăcăcios 

dar-fartil pentru a înoeiţ l şi ac dezvolta astea de.cunoaştere, 

dorinţ a da mai bine pa toate planurile#- Clădire* şcolii dla  

Curehoaţ  descrisă aei-sus a dăinuit de pria l*5o-p£nă £a 196A- 

19«9 o£ae ia luat locul frumoasa clădire a îloeuiui da o«t#-
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La un momendgi WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl91x> învăţ ă:aîntul.-în-.l ocol itotaa Cur «horit s g sfvsnsi 

ş q ară în cinei 'corpuri • de clădiri din-care tra* improvizate do*  

to«te improniu pentru un învătămînt mocbrru- - - -

dispune da~o bază- La»ora~aetuslă învăţ ă™  în  tul gurahonţ ^r» 

naturiste mdamg* cu săli de.clssS suficienta si-spaţ î oase cu -LKJIHGFEDCBA
3

laboratoare-.de chinn a7bilcgle?f* zică specialitate catnn^i-a

atelier da..1 ăcstuşsri a ,nlat£  ormă de maşini-agricole,fermă didactica
o
-easemeneaeperimontal ă de product io da lo ha cu scctQr_zoot«hnic*- 

§1. şcolile priiosrg din^toate-aatele ,gr$dinitiel« dispun de o bază

înv-aţ ămînt-modorn pa 

noastre în plină dezvoitare*-

matariaiă- cara^p^rmita- realizare* unui 

măsura exigenţ elor societăţ ii

SLTJJTT0BTj-.3C0LI’r CtRAlI^LTW^

Li spunem de-puţ ine poitrste dc dascăli 

mîntului-gurahonţ san.L^trlni i_îşi amintesc  

chip luminos ,1a fel ~s1 ..colegii o^nsiobsari. „Orcum învăţ ăraîntni din

L

care au-sluj't învăţ ă  

«4 rag-: ^voc ă

o—

c î t°-un-

Gurahcrst de azi este clădit po_c ternei ie cultural?- la-care au- 

trudit cu pasiune mu^ţ i dascăl $ cana ssrau .per ‘ndst pj?5n^acn3t«

ar fi:_2zărşcoli»- Sînt evoca M ..m ai aies dascăli do dom ul t cum
otru Ug1 is otc •.-*̂ rr'f°sorui -opa âugustin

O TA

- t.3  f  an ugus  t i n o

Igr i q  an  v  u ^  orc  a i>•-
‘nap*- ou slujit cu.cre.dfnţ ă 

gi  i  r  ah  o  n  t e  a  n  ă î  irv ă  ţ  ă  t o  r  i 

aveijprof^soru7

urghenţ eană as  te s*1 u  jl tă~ do 3 educatoare  

12 învcţ ătorl-21 profesor*-pentru-gimnaziu ,Q profesori ,patru~lnginerfi 

si 2 mai ştri-instructori-nautru l:c«u«- Toţ i se âf? reangajaţ i -o** enei 

în înfăptuirea~nobi 1  ei m  ? s  îuni de-a făuri omul nou. al 3oeî«t2ţ ? ■?_

astăzi-poiatul •>
Ar  r‘ncaş.Ghe 9

DiA U

„ortin_ heorghe._e tc* -  ~

§i -devotament scoal a 

Grozav Dumitru,Grota
r

«stăzi şcoalahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

l **
noastre socialisto ~asa num-documantala programatice d? partid-ii 

însusi secretarul general al porţ iduiir* ,ctitorul învăţ -mîntului 

românesc de azi o cor*-
i

;
i
i

:

;**
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M ONOGRAFIA GURAHONTULUI
u.

' Hî “A  SOCOTII' CULTURĂ  LE“
= — =

A A A

După cum  afirm a Petre Ugliş Belapecica înlM onografia com unei 
Gurahonţ u-lui(ce satesză din 197o) în Jurul anului 188o ia fiinţ a;DCBA

rom ân"yC azinăul Rom ân"din localitatea Gurahonţ .Iniţ iativa înfinţ ăj 

Tbii acestor asQciaţ ii culturale aprţ ine unor tineri intelectuali rom ani:, 

m edicul dr»Constantin Groza cu m em orandistul preot Traian hager din 

Satu Rău farm aciştii Virgil Albescu preotul Gurahonţ ului Ioan M era,pre
otul Gheorghe Costim a din Ipsaş şi alţ i învăţ ători şi preoţ i din satele 

din apropierea Gura lonţ  ului.
Statutul- funcţ ionării "Cazinoului Rom ân"fusese aprobat de Tribun-

-

A

naiul din Arad.
. Scopul înfiinţ ării cazinoului a fost de a întări lupta naţ ional 

lă a rom anilor îm potriva deznaţ ionalizării şi a ridica cultura poporului 
culm e tot m ai înalta.Era perijpada cînd rom anii dintre Carpaţ irom an pe o

şi Tise(Transilvania) luptau pentru păstrarea entităţ ii lor rom aneşti. 
La 'această luptă a luat parte cu m ultă însufleţ ire întreg popurul răm ân 

rom an din Transilvanialipsit de drepturi politice,sociale şi culturale

*(

în propria ţ ară.
InM6azinoul Rom ânMs~au înscris toţ i intelectualii din cele 3o.1>

sate din JurCtl Gurahonţ uluUEi au cotizat lunar pentru ca aceasta asăibi- 

aţ ie sp-şi îndeplinească m isiunea pentru care a fost creata.
Astfel,s-a înfiinţ at o bibliotecă cu opere valoroase,m ai ales 

oglindeau istoria eroicului popor rom ân din Ardeal.’cu acele opere ce
Seau.adus opere ale m arilor noştrii istorici,atît ale celor Ardeleni 
cît şi ai celor de dincolo de Carpaţ i-ţ ară independentă-cu scopul ca 

oam enii din preajm a Gurahonţ ului sa aiba posibilitatea să le cunoască 

căci nim ănui nu i se interzicea să le îm prum ute,pentru a± le studia,

-

chiar aacâ nu era m em bră cotizant.Inprum utau cărţ i oarnnii din toate, 
categoriile sociale şi indiferent de gradul lor de culturp literară.

S-a constatat că biblioteca poseda în inventarul său opere 

ale tuturor clasicilor rom âni.Cazinoul dispunea de o sală de citit în
aflau zilnic toate revistele m ai im portante din Ardeii -precum  şu 

de ziare*.;"Tribuna"din Sibiu"Si"Vulturul"din Oradea, "Gura Sa-

r

care se 

un nr.m are
tului "din Arad,"Rom ânul"şi"Foaia popoiulăi rom ân"din Arad,"Universul" 

şi"Viitorul"din Bucureşti,revista "Luceafărul"din''Budapesta(Şi apoi din 

Sibiu)iar pSntru'vorbitorii de preâă m aghiară:ziarul unguresc"Aradi 
KBiâiBhy" deci în sala de lectură a "Cazinoului Rom ân" din Gurahonţ  se 

aflau principalele reviste şi ziare*alş vrem ii,căci fiecare m em bru activ 

se abona la cîte un ziar sau o revistă.Localul central al Cazinoului 
închiriat da jţ ia proprietarul Havaş,dispunea de o sală de lectură şi de o

i
i/>

1

...
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Conducerea a form at din rîndul m em brilor săi,o echipă de 

teatru,un cor,şi o echipă de dansuri populare rom âneşti,s-a construii? 

o scenă acoperită cu o cortină splendidă(ce reda chipul lui Vasile 

Alecsandri)ce perm itea să fie prezentate 'tot felul de piese de teatru

Unii studenţ i reveneau acasă în vacanţ a de la Universitatea di 

din Cluj ori de la Universitatea din Budapesta întodeauna aveau pregătit 

cîte o piesa de V.Alecsandri,I.L.Caragiale sau alt autor dram atic,S-au ; 
prezentat piese din bogatul repertoriu popular pom ânesc.

Activitatea Cazinoului din localitate a cunoscut o strălucita 

perioadă de entuziasm  naţ ional*

La puţ in tim p după M area Unire de la Alba ûlia din 1 decem 
brie 1918 m  Curahonţ  stq înfiinţ at corul bisericii ortodoxe,un cor 
m ixt,condus de virtuosul m uzicean şi neîntrecut cîntareş învăţ ătorul Sa- 
vu Dorea decenii de-a rîndul,pînă aproape de m oartea se(1963)*

Preotul de atunci Virgil Bulz cînta la pian repetiţ ii©  se 

ţ ineu în sal-a şcolii cu clasele IV-VTI (m ai există o şcoâlă cu clasele 

I-III.

A

Corul cînta nu num ai răspunsurile ritudice ci şi cîntece laice 

El a fost condus nu num ai de Dorea Savu dar cîteodată şi de 

Petre Ugliş Delapecica..Acest cor a funcţ ionat pedte 6 decenii fiind 

condus apoi de vrednicul dirijor localnic lo&H Ghergar(Niţ u) fost inpe 

gat de m işacare CPR azi decedat„Corul fiinţ ează şi astăzi,fiind condus 

de învăţ ătoarea pensioanră M uscă M aria din ‘■’ebiş.

După îm părţ irea adm inistrativ teritorială din 1951 în regiuni 
şi raioane cînd Gurahonţ ul a devenit centrul de raion pînă în 1955,s-a. 
înfiinţ at un cor m ixt laic,coriştii fim n în m ajoritate cadre didactice. 
.Acest cor a fost condus de vestitul dirijor Paul Paradencu-Adam e şti azi 
dirijor ale unor vestite form aţ ii corale şi m uzicale din Arad.

După 1955 pe lingă Căm inele culturale din localitate a luat 
fiinţ ă un cor m ixt care a avut cîţ iva ani 1957-196sb o rodnică activitate 

participînd la m ulte concursuri atît în localitatea Gurahonţ  cît şi în 

alte localităţ i ca Ŝebiş atunci centru de raion.Corul m ixt a fost diri
jat de inim osul profesor de m uzică Vesa Todor Iancu actualm ente dirijor 

al şcolii generale cu clasele I-VIII din Gurahonţ .

J3&-

In anii 1947-1952 pe lîngâ Căm inul cultural s-a înfiinţ at o 

echipa de teatru renum ită printre îm prejurim i4Sebiş),Hălam giu,-care a 

reuşit WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAş& pună în scena capodopera com ediei de m oravuri a Literaturii 
rom âne "Oscrisoare pierdută".Piesa a avut aa±xm ui±xsnBE.es nu succes extri
ordinar~întrucît rolurile im portante au fost interpretate de Braha Stelei
fan-Trahanache-fost director al GU Gurahonţ  pînă în 1948,M ohora Riculae ! 
(inspector financiar)în rolul lui ae Caţ avencu,Georgescu I.contabil 
în rolul Cetăţ enului turm entat,dr,J0ger Jack în rolul lui Pristanda.
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InxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n̂ii 1955-1962 s-au pus în so nâ piese cawFata do pe M ureş1' 

în care un rol hotărîto» la avut dr,Iva -̂ avel şi M feci la Qhiţ Suani11 

prezentat num ai de cadrele didactico ain localitate.Am bele piese au fost 

regizate de profesor Ca Dan îhail care a urm at un curs de regizori la

Oradea.
Cu prim a piesa s-a obţ inut prem iul I pe raion şi o m eţ iune 

ia faza regionali de la Oradea.La buna desfăşurare a activităţ ii 1?eatral< 

şi-a adus contribuţ ia «jGhergar Ioan fost director al Liceului din loca
litate, Schelegia -profesor la aceaşi instituţ ie,Schelegia -Cornelia învă
ţ ătoare în localitate,Galea Rozalia azi profesor la Oradea dar m ai ales 

M artin M ihai profesor azi pensionar,m obilizatorul tutufor acţ iunilor 

culturale,îulie 1955-1972 fost inspector şcolar raional.
i)e peste 3 decenii a funcţ ionat şi funcţ ionează şi astăzi 

pe lîngă fabrica de conserve "Refacerea,!o orchestră de m uzică populară
participa la concursurile orchestrelor populare, la Fazele pe cenfca?: 

tre şi cea judeţ eană.Orchestra populară a fabricii cînta la petreceri po 

pulare în sală sau cîm peneşti la nunţ i sau botezufi.
lot dex peste 3 decenii în urm ă s-a înfiinţ at o fanfatş pe 

lînga gara CFR gurahonţ .Aceastp fanfară WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa oîntat la toate ocaziile 

com em orative ce s-au ţ inut în localitatea nostfca.
Fanfara există şi astăzi şi participă uneori la cerem onialul 

înm orm ântării pe raza com unei Gurahonţ .
Pe lîngă gara CFR Gurahonţ  există un club cu orar aprobat 

de conduc rea localităţ ii unde se joaca şah,tab$e şi rem i.
Frum oase succese au obţ inut echipelş de dans popular şi de tea; 

tru în ca rul concursurilor Cîntarea Rom âniei.Tot m  cadrul acestui 

concurs au paticipai? ediţ ii de-a rîndul grupul vocal şi solişti de 

m uzica populară locala.In localitatea Gurahonţ  exista un Qenadu lite
rar "Porţ ile Zarandului" ca e fiinţ ează de aproape doua decenii şi 
este'conduş de prof.Ioah Giura de la Liceul din localitate şi M ihiţ  Ioan 

poet ţ ăran.Anual so ţ in sim pozioane literar istorice la care au ausţ inut 
com unicări personalităţ i de renum e m aţ ional din .bucureşti,Cluj,Tim işoa-

care

ra,Arad,Oradea,
Au prezentat com unicări şi profesorii din localitate m ai ales 

Giura Ioan(în m od deosebit,căci a participat la organizarea lor)Căraban

M ihaiil şi taitiş Ioan.
Pe lîngă Consiliul popular Gurahonţ  funcţ ionează o"Universitai 

te populara"oondusa de tov.Eangu Viorica,secretar adj.al birdului 
Com itatuluiCom unal P.C.R.Totodată funcţ ionează o"Brigada ştiinţ ificăMti 

tot sub instruirea tov.Rangu Viorica. .
In cadrul acestei brigăzi ştiinţ ifice un aport deosebit l-au 

adus profesotii Saitiş Ioan şi Stoia Toader.

.. v
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- WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-A2 •*
Foarte des au dau spectacole la Căm inul cultural teatrul de

Stat din Arad.

Spectacolele m izicale au fost prezentate de spectacole renum it 
te ain$ ţ ară iar.pe scena Căm inului Cultural din localitate au apărut 

artişti cohsacraţ i ca;Stela Popescu,Corina Ch±riac,̂an Spătaru,Florin 

Piersic,Alexandru Arşinel,Lucreţ ia Ciobanu,Laura -̂ avrie9Carm en Rşdulesc 

cu şi alţ ii.Todeauna sala spectacolului a fost arhiplină.
A

IDCBA

s >

4

;

:
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In tratarea unor aspecte ale culturii m ateriale «le cor;

Mnaliza m onografiei etnografice»m unei Gurahonţ  am  folosit descriere  ̂şi 

procedee cu ajutorul cărora putem  desprinde elenrbnte din com plexul etno

grafic şi determ ina specificul culturii m ateriale din com una©

G ospodăria ţ ărănească privita în «nsam blu ca totalita 6

de clădiri destinate adâpostirii oam enilor şi anim aleloroM aturi de 
ele se înscriu aici şi cele două grădini unul pentru nutreţ ul anim alelor şi

A

pentru păsăti şi una pentru legum e©

Casa DCBAeua com pusă de obicei ain tre "sobi“ şi un ''tîrnaţ 11 

se ridica din lem n sau dun văiugă,era ocoperita cu paie suU şindrilă©  

Cioşii cu care erau înconjuraţ intîrnaţ m ln erau de cele m ai m ulte ori 

ciopliţ i încrustaţ i cu diferite m otive©Vatra casei era făcută din lut 

iar tavanul din scînduri.Geam urile erau foarte m ici«De m ulte ori lipsea

.fc»

hornul scos pein acoperiş.
# La construcţ ia casei se pornea «e luni în idee-,

m eşterii vor avea spor la lucru©Cînd casa era ridicata în fîrful acope-
La tem elia casei

ca num ai c§a

rişului se punea o sticla cu rachiu,ştergare,verdea  ̂

obiect(ban,potcoava).
M obilierul casei era foarte sim plu,lucrat de m eşteri pricepuţ

•

se punea un

puţ i,paturi,m ese,laviţ â,ladă pentru haine.In cinda-bucatărie— predom inau

babiira unde se 

de lem n,găleata din lem n,oartuţ ul ş.a.
Pe pereţ ii cam erelor aus început sa se pvuiâ ,,tănere".şi 

"şcerguri”.Pe paturi erau"lipigeen şi paturi ţ esute în casă.Confecţ iona 

?ea acstora ducea la o concurenţ a"deosebită de care ciştiga m ai ales

pregătea m încarea.pogişoarele şi dirgurifcfe cu blidele

arta cu care erau lucrate.
Grajul era uneori m ai_m are ca Şi casa,aceasta datorată 

grijii deosebite pentru anim al ee  ̂avea vin ±zatxfcăc"tartâl* din car§ se 

dădea nutreţ ul anim alelor şi era îm părţ it pe categbrii ue anim ale.
Colna folosea ca adăpost carul vii, căruţ ei, uneltelor, agricole 

căzilor.Tot aici era ham barul pentru grîne iar alături căm ara.
Unele case aşezate în coasta dealului aveau şi podrum .
Portul era deosebit de frum os.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE elem aiuM il etnografia cel 

m ai rafinat.Bărbaţ ii poartă cuşm ă neagră şi vara colop pe cap,Şuba 

din postav alb cu m otive cusute în cuiori(predom inau roşu,galben,albasl 
tru),căm aşa alba ţ esută în casa,cu m îneci"largi,cu pum nari,în sărbători 
1aibarul,în zile de lucru cojocul,ciorci,opinci ori bocanci sau cism e 

în picioare.Iar bărbaţ ii purtau izm ene albe din acelaşi m aterial cu alDCBA
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căm ăşii#

Fem eile în schim b aveau îm brăcăm intea m ai com plexa,11 spa1toiul** 

era de obicei dinţ a?-o singura bucata cu m ici încreţ ituri la um ăr şi cu 

m âneci cusute în m otive originale.Fem eile purtau poale de asem enea cusu» 

te cu diferite m otive sau juri ori cu colţ i#Se purtau cojoacele cusute
iar pe piept se încheiau cu o panglică tricolora#cnadiferite culori 

In cap.ave au cîrpă ţ esută in război,pestş conci.In picioare purtauA

d.e pe um ăr#opinci#La drum  erau nelipsiţ i
Sub toate aspectele sub care se m anifesta cultura m ateriala a

gurahonţ enilor,se sim te pur arm onic stilizarea şi nuanţ ele diferite 

un sim ţ  artistic înascut.
M eşterii cioplitori în lem n au un deosebit- sim ţ  al com pozi

ţ iei,al arm oniilor şi echilibrul form elor,dînd la iveala,pur sim plitate! 
form ei,ornam entaţ ii sugestive şi realizate artistic#Predornina figurile WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 

geom etric e stilizate,elem entele din natura şi liniile care coboară 

în form a de funie#
In prezent se sim te o tendinţ a spre sim plificarea form elor 

iar în construcţ ia caselor spre confort şi utilul frum os#

■Js,DCBA
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Născuta la Zim bru la 12 X 186o,un sătuc pierdut în inim a 

M unţ ilor Apuseni pe o vale de un pitoresc şi un farm ec deosebit,nu de

parte de com una Gurahonţ ,în care hotarul Constantin âloş şi al Am aliei 

născută Vida,viitoarea scriitoare Constanţ a Hodoş trăieşte perioada DCBA

oea m ai im portantă pentru form aţ ia sa spirituală,într-o lum e dom inată 

de evenim entele anilor 1848-1949,la care tatăl,cunoscuţ ii şi prietenii 

fam iliei luaseră direct parte.Anii copilăriei şi ai adolescenţ ei şi-ii 
petrece în xăfrygptK Hălflustgiu,pe plaiurile unde num ele lui Iancu şi as
tăzi este viu.Am prenta acestor locuri încărcate de istorie,am intirea ev< 

nim entelor istorice locale au influienţ at puternic spiritul tinerelxac 

fetefapoi al scriitoarei de m ai tîrziu.
Studiile,înt3>-un pension particular pentru fete,în Arad îi 

sporesc cultura,pe care o dobîndise în că din fam ilie,fără a-i schim ba 

cu nim ic zestrea de suflet.După absolvirea pensionului Constanţ a se că
sătoreşte cu un alt Zărănde n̂ -alexandru Hodoş,fiul subprefect lui 
Iosif Hodoş.Sub pseudonim ul Ion Gorun, Alexand37u a desfăşurat o susţ inut? 

activitate litera3?a,îndrum înd începuturile soţ iei sale ale scrisului#
Constanţ a Hodoş îşi face debutul în literatură sub pseudonum u:

Th.Costan în paginile revistei"Pam ilia" a lui Iosif Vulcan.Cu tim pul- 
scriitoarea se va aovedi harnică,va scrie m ult fiind o colaborare per

m anentă în presa literară a vrem ii#

In 1897 scoate la -Bucureşti volum ul de nuvele intitulat 
"Spre feric±»e",în 19o3 dram a în patru acte ûr̂ rom anul'̂aO Ttirii" ,în 

19o8 la editura M Lnerva'Departe în lum e”,"In vîrtejul războilulH±"(1921 

pentru a enum era doar cîteva dintre apariţ iile sale editoriale,Constanţ i 
Hodoş a sem nat de asem enea diferite articole în revistele de seam ă ale • 
vrem ii "Sem ănătorul", "Luce f̂ â3?ul", din budapesta,a scos şi a condus îm prej- 

ună cu soţ ul ei "Revista noastră"#
Talentul său literar,îhâscut,cultivat cu răbdare şi îndrum at 

pe cai bune de soţ ul ei,scriitorul Ion Gorun o va im pune cu siguranţ a 

în-viaţ a literara a vrem ii. Scriitoarea venită de pe p aiuri le Zaranduivi 
lui se va rem arca prin subtilitatea şi fineţ ea analizelor pshihologice 

asupra unor personaje fem inine şi a copiilor,dovedindu~se o autentică 

deschizătoare de drum uri literare în acest sens.
Cele m ai m ulte dintre lucrările sale aduo în prim  blan oa

m eni şi întîm plări din lum ea brandului,lum e pe care scriitoarea avu
sese ocazia să o ounoască în Halm agiu,în casa prim itoare a tatălui 
său,"subprefectul" sau într-o altă m are localitate a judeţ ului,Baia de

*<s
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Criş.Im presiile puternice,cunoştinţ ele dobîndite cu privire la frăm ân

tările rom anilor ardeleni de la jum ătatea secolului al XIX  0M  oam enii" şi 

locuri din ţ inuturile Zarandului vor sta la baza rom anuluî11 M artirii 
a apărut în anul 19o8 şi apoi în încă două ediţ ii în 1915 şi"'1929* 

Rom anul înfăţ işa viaţ a,aspiraţ iile generaţ iei de intelectuali paşoptist 
te ardelenii pentru oucerirea libertăţ ii şociale şi naţ ionale avînd 

ca centru de acţ iune localitatea Hălm agiu.Cele m ai m ulte personaje 

sînt prezente cu num ele lor reale,convenţ ia literară este dusă la vigoe 

re şi precizia unui docum ent istoric.M ai m ulţ i scriitori îm brăţ işează 

în rom an cauza tuturor rom anilor ardeleni supinzătoare de spirit a 

im ei întregi epoci.

In m ăsura oe experienţ a literară s-a aoum ulat,scriitoarea 

Constanţ a Hodoş îşi începrca concediul şi în alte„genuri literare* 

în teatru de pildăfprin dram a "Jar11 Ĵudecătorul".
Situîndu-se printre înaidtâtele scrisului fem inin în istoria 

literaturii rom ane Constanaţ  Hodoş s-a stinâ din viaţ ă ta 13 aprilie 

1934fla oapătul unei susţ inute bariere literare.Prin opere sa a nete
zit drum ul neo sar afirm ării unor scriitoare de m ai tîrziu,cum  ar fi 
M arinei Cunţ an*M a ia Botiş Ciobanu*afirm înd dreptul sensibilităţ ii* 
fem inine la egală reprezentare în cîm pul literar.

.

PETRE UGLIS DELAPECICA
: = == = = 3S= =

S«a născut lâ~l*septem brîe*1885Aîn com una Pecica,v-a urm a* 

cursurile Preparandiei din Arad,lucrîndu-şi diplom a sa de învăţ ător,' . 
Pa funcţ iona ca învăţ ător în localităţ ile*Bodrogul vechi,Bşra iar după 

anul 1919 la Gurahonţ  pînâ în anul 1941 cîn de pensionează#
Paralel cu m unca sa civică s-a ocupa şi cu cea legată de 

folclor*;poezii,poporane(Lugoj 19o9)"poveşti din popor (Lugoj 19o9 ) 
"Glum e din popor"(Lugoj'191o),"Şoezîi populare"din Grişana şi Banat 
B̂ucureşti 1968)',s,a,:

** Ca publicist îşi integrează activitatea în lupta dusă de
intelectualitateatransilnaniană înainte de venire pentru cultivalizarea 

poporului pentru,trezirea conştiinţ ei în vederea realizării idealului 
naţ ional.Colaborează la "Plugarul rom ân" şi "Zorile lui . 

şi "Poporul rom ân","Poail poporului rom ân",dinBudapesta şi "Rom ânul" 

din Ârad,Gazeta intelectualităţ ii din Sim lăul Silvaniei,UTaîa noastîă" 

din Şibiu,"Sfeotul" din Sighet,"zarandul"lui Brad,Placară roşie"din Afa 

ertc, ~ '

a*.

Tr

\
Ca sciitor(schiţ e,nuvele,epigram e,poezii)nu se ridică la nive 

Iul contem poranilor.'
Be rem arcat şi activitatea sa de învăţ ător depusă la Gurahonţ
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unde organizează şi o secţ ieite de ucenici,asociaţ ie "Reuniunea fem eile 

rom ane" şi societatea"Acţ iunii rom âneşti"* ,̂

Ioan Lungu 0şte originar din â̂lea M are Gurahonţ  unde se 

naşte la 18 iunie 1921* ~

După studiile din com ună şi la Liceul .Avram  Iencu din Brad 

urm ează.facultatea de filoiofie la Sibiu unde este asim ilat de Cercul 
literari studiat şi în Unm unea sovietică.Colaborează la presa vrem ii 
stabilindu-se în redacţ ia revistei”Tribuna" din Cluj Napoca înde ţ ine 

cronica literară şi publică articole de estetică*

Se face cunoscut prin cîteva cărţ i bine realizate;. "Itinerarii 
critici"(1964),"Regele pădurilor"(1967)rom an parabolă"Scoalâ'ardeleană" 

■n* Contribuţ ia alegătorului de folclor Ioan Seib(nascut la 

Pescari,Com .Gurahonţ  1528)se afirm ă prin activitatea depusă în edituri 
de specialitate*

Publfcăii în 1960 "Plori alese" din poezia populară M etalogia
poeziei lirice.

Se im oune a prim i cîteva volum e depoeziioRem arcabil este 

"legenda um anităţ ii".

La Gurahohţ  funcţ ionează şi uri cenaclu literar care înm ănun
chează tohentul din com una.

Rem arcăm  aotivitatea practică a lui IoanJ.dhiţ  care cultivă 

cu bune realizări a poeziei de inspiraţ ie istorică.I s-adram atizat 
prem iul Ioan Buteanu cu care echipa de teatru a Căm inului Cultural din 

localitate a obţ inut locul III pe ţ ară -publică în "flacăra roşie"J" 

"tribuna", "Orizont". - ~ -

0 GheorghenPocşoară scrie o poezie de sorginte folclorică apar- 
ţ inînd poezii în culegeri colective sau în presa locală*

Cu m ult talent Ioan Tabîrca s-a rem arcat ca epigram ist.
Tot în stil popular scrie versuri şi Costea Rusalim .Proza 

e cultivată m ai ales şi de Gheorghe Şerb.
Revista "Tribuna"a dedicat o em isiune °enaclului "Porţ ile 

ZSrandului"DIN Gurahonţ  unde m em brii Qenaclului au recitat din creaţ iile 

proprii. 0 . .

>■

' i

3*

Tim p de cîţ iva ani la Liceul din localitate eleyii au scris 

o revistă folclorioă(1969)"intitula tă"Laurii Zaranaului".
—  DCBAo
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GURA1I0NTUL INTRE CELE DOUA Ra ZBOAIE MONDIALE
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Gloriosul act al Unirii a creat condiţ ii optim e pentru ţ ara-
stat unitar rom ânesc şi scapatnii din Gurahonţ .Incadrîndu-se în noul

asuprirea naţ ională,populaţ ia satelor din jurul Gurahonţ ulx

spera ca viaţ a se va înhunaţ aţ i în m od considerabil.Intradevar aplicarea 

reform ei agrare începînd din anul 1921 a scăzut foarte m ult puterea ecoi 
m oşierim iifde altfel de altă naţ ionalitate.Reform a a atins în

definitiv de

nom ică a
prim ul rînd pe m oşierul m aghiar B0roş Beni uram ş al fam iliei Rem ekhazjr 
precum  şi pe m oşierul Polucsek care avea m oşii întinse la Peniş9 ôsaş

şi Iosăşel.
D«r şi expropriere* terenurilor agricole s-a făcut iant9 

astfel încît darea în folosinţ ă ţ ăranilor a tuturor terenurilor expro
!abia către 1931*priate s-a term ina

Lipsa inventarului agricol şi a 

te însă,nu a asigurat decît o producţ ie slabă pe teritoriul gospodăriil<

ţ ărăneşti»

m etodelor tehnice m ai înaintai

.
;

Din această cauză m izeria va creşte şi m ai departe0Din neferi®. 
re lipsa totală a procesului industrializării a dus ca o bună parte a pi 

populaţ iei să se angajeze doar la m unci 
alte centre m ai industrializate.

Societatea industrială Araa-Brad a fost pfeluată de Statul

> ocazionale sau să plece către

Rom ân,dar după term inarea construcţ iilor pe.linia Arad-Brad aceasta 

îşi pierde însem naătatea.Astfel în 1933 Babrica de cim ent din Gurahonţ  
oferea de lucru pentru m ulte fam ilii este.vinduta cTrustului decare

fabrici de cim ent Turda,Gura Văii şi Cernavodă.Dreptui urm are Fabrica 

este dem olată iar instalaţ iile au fost distruse.Si-a închis porţ ile 

com plet şi furnalul de la Zim bru.Gurahonţ ul se transform a m tr-un m ic 

centru adm inistBBtivscentru de plasă şi tîrg ocazional.In acest sens 

se stabilesc aici cîţ iva m eşteşugari şi negustori.Un tabel din 1922 

specifică la Gurahonţ  33 m ici m eşteşugarîm ajoritatea lor fiind 

pantofari,fierari,cojocari,La toţ i aceştia se m ai adaugă lo m ori m ici 
fiind m ori ţ ărăneşti,aflătoare în satel înconjurătoare.In com una Gurake 

honţ  au m ai funcţ ionat 5 prăvălii o sigonărie şi două circium e,num ite 

cafenele.In 1924 se înfiinţ ează şi un abator local.
Luînd în considerare viaţ a grea a populaţ iei,decăderea induşi* 

triei locale în urm a desfinţ arii Fabricii de cim ent vom  înţ elege că 

ideile com uniste s-au înfiripat repede pe aceste m eleaguri.
In că din anul 192o dişpunem  de date care confirm ă przenţ a 

ideilor socialiste la Gurahonţ .Se observă o orientare tot m ai con-

>
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O-etă către aripa de stînga a rrtidului “’oeielist.
La alegerile do ceputaţ i din 192o intre candidaţ ii socialişti 

găsim  şi pe ţ ăranul Biiaitria Boar ui» Gurahonţ • m uncitarii de le Fabrica 

de EpnaKEsa cim ent în m are parte ae alătura grevei generale.Bupă crearea 

BCR ideile şi Progrem ul Partidului se răspîndesc şi la Gurahonţ  etît- 

în rînâurila m ineitorilor de la Pebrioa de cim ent,exploatări forestiere, 
CIR,cit şi în rândurile ţ ărpnim ii.

Criza generală din anii 1929-1933 Si m izeria crescândă a dus 

şi Îs Gurahonţ  la creşterea elanului ce luptă al roaselor şi la o activi 
tate tot m ai vie din partea PGR,.4stfal în 193o învăţ ătorul Petro Ogliş 

depune m ori eforturi pentru înfiinţ area organizaţ iei sindicale în riadul 
m uncitorilor din Gurahonţ «Şedinţ a da constituţ ie a organizaţ iei sindi
cala a fost organizată în colaborare cu organizaţ iile centrale sindicale 

astfel încât la şedinţ ă au luat parte doi delegaţ i si sindicatului de i 
Hunedoara» Seraoilă Zaiaora şi Uheorgne Bugnariu.

teşi acest sindicat la început nu făcea parte din sindicatele u 

unit32 e totuşi com uniştii eu avut o inîluienţ â hotărâtoare a .upra lucră
rilor.

Lin cauza dispersiei datelor nu ne puteam  angaja si dem onstram  

uni detaliat activitatea com uniştilor şi a sindic a tului.Din am intirile 

localnicilor insă reiese că ou fost organizate m ai m ulte şedinţ e revendii 
cări,greve parţ iale,ia.i. c ocazia declin* rii fabricii m işcări de protee' 

Am văzut că desfinţ area Fabricii de cim ent a dus le creşterea 

şom ajului .Viaţ a s-a înrăutăţ it tot m ai m ult,în preajm a celui de-al doilt 
lea război m ondial,cînd m asivele concentrări au scos tocm ai pe bărbaţ ii < 
capabili de la lucru,iar fam iliile ou răm as fără sprijin.

Cel ue-«l doile a război m ondial a provocat noi suferinţ e.
Pe lîngl concentrări anul 1944 a adus suferinţ e şi m al oopre pentru popu! 
laţ ie.V

Victoria insurecţ iei arm atei M oţ ionale Antifasciste la 23 augus1 
1944 a fost privită cu m e e însufleţ ire de către populaţ ia Gurshonţ ului 
Bucuria poporului kxh înaă era tim purie.In curînd şi Viâea Crişuiui Alb 

este am eninţ ată de trupele Kortiste caro intrau în această direcţ ie prin 

defileul Beliulul şi din direcţ ia Pîncots Incu.lîLsiunea apărării acestui 
defileu revenea diviziei întîia cavalerie instrucţ ie şi unităţ ilor în 

subordine.Ataoul inam icului' a început în dim ineaţ a zilei de 13 depem bric 

concom itent cu ofensiva asupra Aradului de către divizii lo hortistâ, 
oare trece linia de apărare în urm a unei lupte crîncene cu grănicerii 
rom âni,dirijîndufrşi Un regim ent în direcţ ia Ineulu±-Sebcşului.In cursul 
nopţ ii 14-15 septem brie lnsaicul îşi regrupează forţ ele şi dim ineaţ a 

eruncă în luptă num eroase tancuri,Arsm ata rpra nă a fost nevoită să sc 

retragă iin flancul drept din zona Raliului iar cu cel ating pe Agriş. 
Ziua ue 17 septem brie a m arcai punctul culm inant al luptelor purtate

''
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în aceasta perioadă deoarece intenţ ionînd să pătrundă în defileul Crişui 
lui Alb,în direcţ ia Gurahonţ ului divizia I-e hortistă reia ofensiva cti 

m ajoritatea forţ elor,sale înaintîndu-se pînă la Pruni(?or,:l-a-.:odm st'anţ ă
'V ---------”

de 2o km  de Guralionţ *
O staşii, rom ani seau angajat în lupte deosebit* de grele şi 

cene respingînd atacurile duşm ane sprijiniţ i de aviaţ ia rom ână producînd 

pierderi inam icului0In aceste lupte au m urit m ulţ i eroi rom âni,a căror c 

cim itir se află parţ ial la„̂ runişor şi parţ ial în curtea bisericilor 

de la Bonţ eşti şi Gurahonţ o
In cursul acestor lupte grele a avut de suferit şi Gurahonţ ul

fiind bonbardat de aviatââs germ ană*WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' . Evenim entele sîngeroase petrecute în septem brie 1944 -14 ûrahor.
precum  şi eroisul ostaşilor rom âni au răm as adînb tipărite în am intirea
oam enilor din Gurahonţ  cum  neştearsa răm îne şi am intirea acelor eroi
rom âni care zac în cim itirul eroilor din ûrahonţ P̂lorea Gheorghe elev
sergent de la şcoala de ofiţ eri nr,2 acău,sublocotenentul Truţ ă Petru
locotenentul Adrian vasile ,căpitanul '̂ugen Pobrilă,Făroăşan Aurel
&&ev plutonier adjunct,âăev sergenţ îPogoreanu asile, ungu îîicolae

v ^Voşcovei Dum itru,Vasile Gheorghiu,Todor C-tin,Radulescu Gristache*

cr Ir.
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DEZVOLTAREA COM UNEI GURAHOKT DUPĂ 23 AUGUST 1944
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InAidam na"anului‘1944'§1"începutul-anului'1945"se caracterizeaz 

printr-o vie agitaţ ie a com uniştilor pentru organizarea ţ ărănim ii în 

slujba politicii Frontului aţ ional Dem ocrat*La Gura onţ  ia fiinţ ă o 

puteenica organizaţ ie de partid care caută sa m obilizeze în prim ul rînd 

pe ţ ăranii m uncitori.
In acelaşi tim p iau fiinţ ă organizaţ iile putenice Frontul Plu

garilor* Aceste organizaţ ii urm ăresc în prim ul rînd pe tot o cuprinsul 
jud.Araa înfăptuirea unei reform e agrare dem ocratic .In acest sens este 

convocat Congresul ûdeţ ean al Pontului lugarilor din 18 februarie 1945 

la care iau pafcte şi m ulţ i delegaţ i din com .Gurahonţ .La acest Congres 

o serie de vorbitori m uncitori au asigurat ţ ărănim ea despre sprijinul 
clasei m uncitoare în lupta sa dusă pentru lichidarea m oşierirnii ca şi ci* 

să#

!
:
!

1
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După instaurarea guvernului dem ocratic condus de dr.̂etru Groẑ  

la 6 m artie 1945 pe tot cuprinsul jud.Arad se trece la aplicarea reform e: 
agrare#In zona Gurahonţ ului încă de la sfîrşitul anului 1944 ţ ărănim ea 

începe folosirea libera a pădurilor care nu fuseseră expropiate în 1921 

Deşi datele concrete pentru satul nostrm  nu cungaştem  aeorece arhiva loci 
lă îl 1956 s-a distrus şi în m are parte s-a arsfalte date totuşi ne indi< 

ca acţ iunile m asive ale ţ ărănim ii în această zonă inteprinse pentru 

ocuparea pădurilor.m oşierirnii.Astfel se ştie că în zona Gurahonţ ului şi 

Sebişului circa lo.ooo.m agure de păduri au fost îm părţ ite între diferite 

sate.
in 1946 se cham  m ari lupte electorale pentru alegerile parlam en; 

tare din noim em brie.Cu această ocazie în circum scripţ ia electorală Gura- 
honţ a fost candidat în num ele B.P.D.înflăcaratul luptător com unist 
Laurenţ iu Pătrăşcanu care prin drum ul său efectuat în Şodgoria .Aradului 
şi Valea.Crişului Alb a vizitat şi gurahonţ ul,vorbind la o m are adunare 

populară.Vizita sa în acette părţ i a grăbit pfcocesul de dem ocratizare a 

aparatului adm inistrativ,astfel notarii cunoscuţ i pentru politica nede

m ocratic â au fost schim baţ i.
Inflaţ ia din 1946-1947 a provocat pagube serioase pentru 

ţ ărănim ea săracă şi pentru păturile m uncitoreşti,0 revenire m ai vizibilă 

în viaţ a econom ică a acestei zone se observă doar după aplicarea reform e 

m onetare din august 1947«Proclam area Republicii Populare Rom âne este 

sărbătorită printr-un m iting înflăcărat şi la Gurahonţ .In urm a Legii 
de naţ ionalizare Şi în urm a trecerii la o.econom ie planificată şi în 

părţ ile Gurahonţ ului se începe o nouă viaţ ă oare cpntribuie la o sohim Şfe 

bare radioală şi în structura socială a populaţ iei.
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1 0 m are realizare a procesului de industrializare la Gurahonţ  
a fost înfiinţ ata Fabrica de m arm eladă0Fabrica a îuat fiinţ ă im ediat după 

război ca urm are a reparaţ iilor făcute în fostele clădiri ale Fabricii de 

cim ent,desfiinţ ate.între cele două războaie m ondiale.Planul fabricii a 

apărut încă în 1943 bazîbdu-se.pe -producţ ia de fructe a ac. stei zonefdar d 

din cauza războiului oontraâţ iţ lâ±s concrete au fost term inate în 1946 

labica aparţ inînd Centrocopului din Şucureşti.Producţ ia se începe în 1947 

dar o dezvoltare m ai esenţ ială cunoaşte doar după actul naţ ionalizării 
şi în special după introducerea econom iei* gEa±±fnoa±Hx planificate.In 1952 

fabrica avea peste 25o m uncitori oînd se transform ă.într-o unitate inde
pendentă sub num ele de faorica de conserve Gurahonţ ,aparţ inînd M inisterulu 

Industriei Alim entare.In 1956 va trece ca o secţ ie la IS Avîntul Oradea, 
iar în 1968 la Fabrica de conserve Refacerea Arad.In prezent aparţ ine la 

ILF Ineu.

:
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Trebuie rem arcat că această fabrică prelucrează în prim ul rînd m  

m aterii prim e(fructe şi legum e) din zona Crişului Alb şi în special fructe 

difl zona Gurahonţ uluo,avînd valoa ea producţ iei globale de itixm iliom nc 

«e» 41*334*000 leişi 312 angajaţ i»

Un alt sector industrial deşi cu tradiţ ii dar m odernizat în 

special în ultim ii ani este Exploatarea forestieră.Centru acestui Sector 
forestier de exploatare este la Gura onţ  aparţ inînd Inteprinderii fore t̂ie: 
re Judeţ ene de exploatare Arad.\Aceat sector la Gurahonţ  a fost creat îi 

1948 şi a cunoscut o dezvoltare neîntreruptă,Dispozitivul central a fost 
stabilit în inointa gării Gurahonţ ului dispunînd de aiferifcfe parchete de 

* exploatare la Croona,Valea M are,Brustm resou,Gura Văii,RostocA,Honţ işor, 
Iacobini,M ădrigeşti,Secaş,M usteşti,Rădeşti,Zim bru.Se exploatează în prim ul 
rînd fag,stejar,ulm ,tei,paltin,cireş sălbbtic ,frasin,m esteceni,plopi.

La început Centrul forestier din Gurahonţ  s-a bazat pe explotire; 
brută a fondului lem nos,ttecînd treptat la sem iprepararea lui în scopul 
industrial,Astfel chiar la Sentoarele de exploatare s-a trecut la prelucra 

rea lem nului pentru celuloze,buşteni,pari pentru viticulturi».

Deşi specificul Gurahonţ ului nu perm ite o dezvoltare caracterist: 
ticâ a agricultorii,păm întul arabil fiind redus şi degradat.populaţ ia 

ocupîndu-se m ai m ult de xgr±Eui±ueăx pom icultură şi exploatarea forestieră 

totuşi începînd din 1948 Şi în acest sector se observă înbunătăţ ire rădică] 
lă,Această înbunătăţ ire a devenit posibilă în urm a Plenarei CCal PCR  

3-5 m artie 1949.
din

. Directivele CC al PCR din 3-5 m artie 1949 «u fost aplicate şi la 

. Gurahonţ .Tlnînd seann. ae condiţ iile specifice locale caracteristice

pentru această zonă,etapele de cooperativitare a-agriculturii se difereau



c
caxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transform ările genei’alo dîn â̂deljul irad.iiind o regiune uelifroasă, 
avind terenuri nai puţ in fertile şic hia buri m ea în acesta zonă era puţ ină 

în unele sete fiind inexistentă oonaiderîndu-se etifeiwjg chiaburi cîţ iva 

ţ -iroai ca-a dispuneau de căldare da ţ uică,batoză sau m ori de apă. .Astfel 
îi lupta ce caisă nu e-a înteţ it,în m ăsura în ca e ia s-a desfăşurat în 

coiaunoledelo Şes «Ir. el doilea rînd cura eri-ahi deluroe al reliefului a f; 
favorizat întodeauna în prim ul rînd pjm lcultura sau creşterea anim alei 0: 
din cere cauză îi m ecanizarea a cerut eforturi deosebite.

Ia 1968 se înfinţ ează' GAJ? Gnrahonţ  urura nou care cuprindea 

cooperatorii din Gurnhonţ  Î saş losSşol iionţ îşor,
Gât' Lrum  nou din '‘urehonţ  a luat îiinţ  din patru tovărăşii 

existente doar cin 196o la Gurahonţ ,Ioaaş,Io8ăşel şijîoxiţ işor,
Adunarea de constituire a avut loc la 11 noiem brie 1961 cina 497 fam ilii 
de ţ ărani au hotărît ea îşi vor întruni forţ ele pentru gospodăria com une! 
ii.Hr.cooperatoriior ne parcurs nu s-a m odoficat m it astfel în 1965 

alungind la 5o4 în 1967 ajungînd lo 5o9 iar Ia 31 decem brie 1972,455 

după ce m a m ulţ i bătrâni au ieşit la pensie,
1*8 înfinţ aree GAP L'rum  nou Gurehonţ ,dispunea da 1939 ha 

pânînt în total din ce a 717 ha arabil,918 ha păşune,97 ha fineţ e,7 ha 

livezi şi 2oo ha păm înturi noproctuctive.
In acşti ani inventarul im obil ol GAi-alui 3-a dezvoltat foart< 

m ult fiind construite în 1262 3 ateliere de fierărie în 1366 un gater 

acţ ionat cu apă,1963 doua ateliere de uîm pl x?ie,i,n 1369 m i ateilor pontau 

prelucrarea sorgului în m ături,1971 o laioi cărăm id.irie cu 16 m uncitori WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAii  

iar în 197<- un atelier m ecanic şi de sudură asigurînd astfel buiul m ers « 
el m uncilor agricole,repararea im eaiata a vehiculeioor Si a uneltelor 

de m uncă.

:

<e>

Gospodăriile individuale ele cooperativelor Ia fel au cunoscut 
o dezvoltare punînl accent în prim ul rînd pe grădinile de liveţ i şi sec
torul zootehnic.

>*

CAF-ul a porni la început ou 521 buc.oi pe cere epoi nefiind 

rentabile lc-a vîndut în 1971 profilîndu-se m ai m ult asupra bovinelor 

•irebuie rem arca c ci acest sector cere încă îm bunătăţ iri rem arcabile,car* 

acum  sînt în dezbetere.
.SLIA Ubrahanţ  deserveşte cu tractoare ,com bine şi alte necaniei 

m e prin cele 9 secţ ii ce caro dispun com unele Gurahonţ ,rleşcuţ a,Brazii, 
l̂m aş,Lieci cu toate s tele sprijinitoare fiind capabile să luci'eze 6544 

ha,In 1979 Staţ iunea avea lo9 m uncit pri agricoli(m ecanizatori)13 perooai< 
pentru wdm inistraţ ie dispunînd de 31 tractoare,13 com bine,31 grape cu 

discuri,16 sem ănători păioase,13 sem ănători prăsitoare,31 rem orci,12 

presei de balotat.Ca servicii eaexa m ai are uu atslir m ecanic şi un 

serviciu de transport.
Un im portant sector el vieţ ii econom ico din Gurahonţ  este
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Cooperative de consunuînaintea celui dea-1 doilea .război m ondial au j; 
existat la Gurehonţ  doar trei'băcănii particulare.In 1949 la Şedinţ a fa|- 
Extraordi nară ţ inută la 24 iulie a luat fiinţ ă*Cot>perativa înfrăţ irea" 

deservea şi satele Iosăşel,Bonţ eşti,M usteşti,Iosaş,Iacobini,Secaşcare
Soim uş,BuceaHa,M adrigeşti,Brazii,Pescari,Peniş,Valea M ere Hoţ işor şi fa 

Zim bru.Cooperativa a atins , o dezvoltare m are m ai ale după înfiinţ area WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

raionului Gurahonţ  în 195o*Cooperativa la început dispunea de h±±»
adăugat diferiiprăvălii pentru desfacerea m ărfurilor la care apoi s-au 

secţ ii de prestări servicii,astfel în 1951 sînt înfiinţ ate frizeria 

coafura,cizm ărie,sifonărie,croitorie pentru bărbaţ i cojocărie boiangeM  

rie,în 1963 zidărie,dulgherie,în 1969 tîm plărie,în 1971 croitorie penti 
fem ei şi.cărăm idari©,în 1972 atelier de reparaţ ii radio şi televizoare

şi ceasornicărie avînd în totalDCBA

%

brutarietlangoşerie,atelier m ecanic 

47 angajaţ i în sectorul productiv.
Este de rem nacat că doar în 1979 au fost vîndute prin cooper*

tiva 57 frigidere ,164 aparate radio,46 televizoare,13 pieapuri,21 m a

şini de spălat,llo biciclete 3 m otorete,4 acordeoane.
In cursul ultim ilor lo ani au fost construite şi am enajate 

m ai m ulte clădiri spaţ ioase destinate pentru deservirea populaţ iei.

1
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Parcurgînd într-o perioadă relativ scurtă m ai m ulte etape istori

ce în evoluţ ia sa,Rom ânia s-a transform at în anii construcţ iei socia
liste dintr-o ţ ara preponderent agrară,într-o ţ ară industrial-agrară 

în plin progres,cu o industriedezvcltată,m oderni,cu o agricultură, so
cialistă avansată.

Puternicele transform ări înnoitoare care au avut loc în toate cbeî? 

m eniile vieţ ii social-econornice din ţ ara noastră au prins contur rnai 
ales în anii care au urm at după Congresul al IX - lea,cînd în fruntea 

partidului, prin voinţ a unanim ă a com uniştilor ,a fost ales cel m ai iu
bit fiu al poporului, tovarăşul hicolae Ceauşescu,alcătuind perioada cea 

m ai lum inoasă din întreaga noastră existenţ ă,înscrisă în istoria nea
m ului sub num ele ilustrului nostru conducător - EPOCA NICOLAE CEAUSES- 
CU.
Personalitate em inentă a lum ii contem porane,cu vigoarea ştiinţ ifică 

ce îi este proprie,cu clarviziune §i cutezanţ ă revoluţ ionară,secreta
rul general al partidului a proiectat coordonatele şi a indicat căile 

şi m ijloacele pentru edificarea unei econom ii m oderne gi eficiente,a 

m obilizat puternic toate forţ ele naţ iunii pentru făurirea societăţ ii 
m ultilateral dezvoltate în ţ ara noastră şi asigurarea bunăstării po
porului.Sub conducerea sa înţ eleaptă a fost elaborată şi pusă în operă 

politica partidului şi statului care a determ inat uriaşele realizări 
dobîndite în patria noastră în aceşti ani prodigioşi.

Tabloul succint al m ăreţ elor înfăptuiri econom ice şi sociale obţ inute 

de poporul nostru în anii construcţ iei socialiste constituie chezăşia 

hotărîrii nestrăaiutate a clasei m uncitoare,ţ ărănim ii,intelectualităţ ii 
a tuturor oam enilor m uncii,fără deosebire de naţ ionalitate,de a constru 

Rom ânia de m îine- socialistă şi com unistă*
Schim bări profunde au interveni* în acelaşi tim p şi în viaţ a sate

lor prin construirea a num eroase locuinţ e confortabile,adificii social- 

cuiturale,com erciale,unităţ i prestatoare de servicii,drum uri şi poduri, 
care au m odificat din tem elie peisajul arhitectonic,punînd în valoare 

frum useţ ea m eleagurilor rom âneşti şi asigurînd condiţ ii tot m ai înflo
ritoare de viaţ ă populaţ iei rurale.

%

S*. 5*

■

*

"Oricine vizitează Rom ânia -sublinia tovarăşul Nicolae Ceaugescu-poate 

constata uriaşul volum  de construcţ ii industriale,agricole,social-cul
turalele. locuinţ e.Aceasta a avut un rol im portant în ridicarea nivelu
lui de trai,m aterial gi spiritual a poprului-ţ elul suprem  al politicii 
partidului noâtru,esenţ a societăţ ii socialiste m ultilateral dezvoltate 

pe care o edificăm  în Rom ânia".

. Pentru a vedea im portantele realizări ale locuitorilor

■ j

meleaguri- 

economice,social-
p* oluţ i a î-n

lor gurahonţ ene,să luăm  pe rînd principalele obiective 

culturalegi edilitar gospodăreşti gi să le urm ărim
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perioade 1965 -

aECTw'ilui. POa . Gîliiii - unitate* importantă in cadrul comunal Gurafconţ  

a raalisst fu^c/îse importante la pt^ioad* 1965 ~ 19^9#/rouuc^ia saarf-â 

*î e£**$&\it âe 1& 8 «iii-o  an© Sn iv65*is 11 :%ilianne în 197  o-la 15 milioa

ne în 1975*3juitîţ înd în i<ft»8 la 3o fcilloon* lei valoric*
In 1573 erau 215 muncitori,in 1985 ae ajunge îa 23e sauneitorifnu- 

«Hrvl lor ecads îa 1338 cîr.d asristîl 25o muncitori i&r în 19~9 sînt 

25© muncitori .ie la 1 inginer s-a a jvma îs 3 ingineri Tn 19S9,8e 1® 6 

emir® c m pre^&tire c.e£ie în 1365>1» 9 în 1989• 

ivoluţ ia Ş:fjicei lercnoaaeî 

1%5 - 5o*OCO »C  t

1975 - 70*000 m c*

19So -r 3e*oee &c.

1929 - £7«t*oo ac*

Ic mui 7© unitatea ^ teicii* lewn pentru export a*r in prezent 

»ti SLti nre plăn c-e «pcrt^ea ce presupune c? el se prelucra  azi* în  

ţ ara WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAii ee expertă produse finite*LKJIHGFEDCBA

*

4*.

parte din teritoriu2onh d* ienl.cortiuo» '..rahoii^ ©re o bua£  

îej'Murî t*Ocolul Olivie de sici «t feat ereat în 1924.îo 1965 svea

1  inginer silvic,! subin&insr.l tehnicile,? U'igndlari silvici,52 per- 

aaa&e §i alte 6 persoana,îa total 4**»1a  anul 1985 această unit*** ar©

2 ir.. insri eilviciy4 tehnicieni,2 ingineri gef ai8triat,5 gafi district. 

5* pgaurani gi olt* 5 per carne, in total 46 persoane.In anul 1929 aupra- 

leje £®spyă*.rit« do -icului Silvie Gurahomi este de 16.847 ha.

Intratul personal manifesta. gri jet deosebi td f  a  L 6 da piîdura ,ma c  din sari*

—j*-

j

v
1« boiţ ii al3 «asnirli din ailula noastre,locul unde sunuaiele sBlba- 

tic* i*i duc trrlul la ussbrn copailior,ori au ajutorul cărora a* hrs- 

u«30,&lc c£rar frunze ne Rjută a& trăia,locul undo &.”»*» fiti taa fructe  

ai. sulte alt* toiîfiiii. «»i e.ult am *.*i puţ i* praţ uite de oscul le astăzi 

ifidure». trecui* răritB, Ui«ta, replontat*,lucrări ca trebuie făcute

cu *ult3 reiiare,orice fcbuz outfnd svea uraSri iiicalculabi1*.

Prezenta» »*i jos un tobei cu tulurile *i Împăduririi»,pe «ni,cu  

pj-eeiaurea cîi etîte® hecture de pldur* eîta au fost t£iate au fost gi 

împădurite:

•*

SLDCBA~ - r *

1968  1369 1971 1972137  o1965  1566  1<67Ar.ul

,-iUprof  .
96 volo5 151 124iui15** 125ha

j '

193 IV* 171

iVvd xs%_ im—iui

suprel. 114 ii4 36 14  JL 167  157
ha
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A2-84, _„1985, .
Supraf.

« a,-«.a 713 at̂«5t - «,*-..-.4;0 s-1•»• ■■» 77

S-au efectuat lucrări de îngrijire- arborete tinere:

- degajări ha : 1965 - 1969 - 14oo ha
197o - 1974 - 145o ha 

1975 - 1979 - 152o ha 

198o - 1984 - 181o ha 

1985 - 1989 - 196 o ha 

1965 - 1969 - 43o ha
197o - 1974 - 524 ha

1975 - 1979 - 53o ha
198o - 1984 - 827 ha
1985 - 1989 - 1278 ha 

1965 - 1969 - 1275 ha 

197o - 1974 - 1524 ha 

1975 - 1979 - 1578 ha 

198o - 1984 - 1755 ha 

1985 - 1989 - 1756 ha

Zonă bogată în fructe de pădure,face ca §i cantităţ ile fructelor 

de pădure adunate să fie m ari(în tone) :
1965 1966 1967 1968 1969 197o 1971 1972 1975 1974 1975 1976

62 72 52 72

i j «

%

- curăţ iri :

.
3

:

- rărituri:

.. ;.»-

122 8o 7591 9o 75 50 75

1984 1985 1986 1907
9o96 82 4 o

12SI—J£S2J£82DCBA
7°3245

\J

1988 1989
7 o

1965 - 1969 = 389 tone
197o - 1974 = 4o9 tone

1975 - 1979 =
198o - 1984 = 27o tone
1985 - 1989 = 356 tone

Pe raza ocolului silvic există vînat:iepure,căprior,cerb carpatin, 

mistreţ ,fazan,jder,rîs,lup.

Din anul 1984 ocolul silvic din C-urahonţ  are o secţ ie de împletituri 

coşuri de răchită unde lucrează 3o muncitori ce prelucrează anual 6o  

tone răchită din care se confecţ ionează lo.ooo bucăţ i coşuri,reali- 

zîndu-se o producţ ie silvică de 800.000.lei.Pe raza ocolului silvic  

din comuna Gurahonţ  au fostconstruite după 1965:LKJIHGFEDCBA

XX.DCBA

T
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1« Cantonul silvic Iacobini -în 1975

- în 1975

- în 1971

2# Cantonul silvic BSlegti

3* Cantonul silvic Sm elt

4. Cantonul silvic Valea M are-în 1975
5. Un bloc de locuinţ e în 198o,cu 4 apartam ente.

* Fabrica dc conserve,obiectiv industrial im portant al com unei 
Gurahonţ  intră în funcţ iune în toam na anului 1945,cînd 5o de m uncitori 
produc prim ele 5.ooo kg m agiun în borcane de 5 kg,cu ajutorul a 5 ca-' 
zâne obişnuite din cupru.In urm a actului naţ ionalizării din 1948,aici 
se m ontează 6 cazane de m ică capacitateC2oo litri fiecare)se dă în 

funcţ iune centcrala term ică şi se m ontează 4 uscătoare pentru deshidra
tare ûscarea fructelor şi legum elor.Pînă în 1965 se m ai pun în funcţ iu
ne 5 vacum e de capacitate m ică(9oo kg fiecare).
In prim ii ani fabrica are un caracter sezonier iar din anul 196o activi 

tatea se perm anentizează.
Astfel în 1965 există 116 m uncitori angajaţ i perm anent din care 28 

calificaţ i,2 m aiştri şi 4 cu studii liceale iar producţ ia este de 

5.4oo tone conserve printre care şi conserve din fructe sterilizate 

cu ajutorul a 5 autoclave.
După 1965 baza m aterială a fabricii se îm bunătăţ eşte.In 1966 m acaraua 

m anuală ca deservea autoclavele este înlocuită cu una electrică.In 

1968 se term ină conducta de aducţ iune a apei potabile şi se m ontează 

5 vacum e de m are capacitate «Din 1972 se .trece la palatalizarea şi con- 
taneizarea produselor,fabrica fiind dotată cu prim ele două m otosti- 

vuitoare ce înlocuiesc m unca.m anuală în transportul intern al ipateriei 
prim e şi a produselor finite.In anul 1979 se alocă fabricii investiţ ii 
de peste 9.ooo.ooo leişi se construieşte o nouă hală de producţ ie şi 
a centralei term ice pe com bustibil lichid,obiective date în folosinţ ă 

în naul 1985.
In 1988 existau;
- 3o2 m uncitori angajaţ i per m âneai t
- 4 m aiştri
- 2 cadre cu pregătire superioară 

Fabrica are 5 secţ ii:
1. secţ ia de legum e şi fructe* ce funcţ ionează din 1983
2. secţ ia de conserve m ixte din legum e şi preparate din carne( o m oderna 

zare a prim ei secţ ii)
3. secţ ia de sirop creaţ ă prin autodctare
In 1988 s-au obţ inut 8.4oo conserve, valoarea producţ iei m arfă a fost 

de 85 m ilioane lei faţ ă de num ai 17 m ilioane lei în 1965 iar num ărul 
sortim entelor a crescut de la 64 în 1965 la 2o8 în 1988.DCBA

i -
, ■ +

:

;
.

:

*WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sj

'



liLKJIHGFEDCBA
io

\
-xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 49 -

Produsele sînt de caliatte superioară §i se bucură de o bună 

apreciere din partea beneficiarilor, interni,neexistînd în ultim ii „ 

lo ani nici o reclam aţ ie asupra calităţ ii conservelor peroduse aici# 

In 1965 se produceau pentru export 2-3oo tone.sem iconserve iar în 

perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R.s-au produs,5r9oo tone 

conserve anual în 19 ţ ări de pe toate continenEtele(U.R.S#S  

S.U.A. ,ii#P.D.Coreeană,Canada,Australia,Israel,Iran) • 
fiind cultivaţ i pom ii cum  sînt: m ărul, părul, prunul, cireşul de către 

locuitori,a fost necesară crearea unei secţ ii.teritoriale aparţ in 

nînd întreprinderii de vinificaţ ie şi produse spirtoase Arad,avînd 

la înfiinţ are denum irea M .A#T.(M inisterul Alcoolului §i Tutunului) 

cu scopul de a fabrica rachiuri naturale la producătorii cu bază m a
terială sub egida statului nostru.Potrivit datelor existente,3ecţ ia 

M #A#T# a luat fiinţ ă în anul 195o cu sediul la IOSASEL,în m rm a naţ io
nalizării fostei fabrici de spiftfc "FAGURII V IOSASEL.

Această secţ ie de la loasăgel avea la infiinţ are:
- 1 §ef secţ ie
- 1 contabil

- 1 tehnician
- 1 casier
- 3 agenţ i contractări achiziţ ii
- 2 gestionari
- 1 m ecanic
- 1 dogar.
2 paznici

La înfiinţ are colectarea fructelor destinate fabricaţ iei se făcea 

în butoaie 'de diferite capacităţ i dar pe parcursul anilor unitatea 

s-a m odernizat,depozitare a făcîndu-şe în bazine de beton,întregul 
proces de producţ ie fiind m ecani za t.Capacitatea totalăde depozitare 

a ţ uicii şi fructelor este la ora actuală de peste 18o vagoane iar_ 

cea de fabricaţ ie în 24 ore de peste lo vagoane pe întreg centrul. 
Astăzi personalul unităţ ii este form at din:
1 şef centru 

1 contabil 
1 şef depozit 
3 distilori 
1 m ecanic 

1 electrician
1 tractorist
2 agenţ i contractări achiziţ ii 

1 muncitor necaiificat

R.F.G.,• >

*

a*

!

r

j In anul 198o a fost creată A.E.I.Pom icola Gurahonţ care la început 
a avut 485 ha plantaţ ii.pe rod.Această suprafaţ ă a crescut m ereu:

. / .
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1985 - 19 ha
1986 - 51 ha
1987 - 53 ha
1988 - 13 ha

Total = 484 ha

In perioada,198o~1984 unitatea a efectuat cesări(defrişări de plantaţ i 

ţ ii) pe 47o ha*

In anul 198o existau 76*416 bucăţ i pom i iar în prezent (1988)există

387*500 bucăţ i.

Personalul este form at din:

- m uncitori - 198o - 1 
- 1988 -13

1980 - 84 ha
1981 - 75 ha
1982 -14 ha
1983 - 49 ha
1984 -126 ha

i *

-studii m edii - 198o -9 

- 1988 -13

- studii superioare - 198o

- 1988

8

8

Baza m aterială a unităţ ii:

198o 1988
nu rpairf- «a*?

.1 4- cam ioane
- construcţ ii producţ ie
- filtru sanitar
- şoproane depozitare
- alim entare apă stropit
- atelier m ecanic
- dorm itoare
- depozit com bustibil

Producţ ia pe sortim ente :

ti**—  •*' 4hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3

5
4
1
3
1

1988198o

1567 1828- m ăr
- păr
- prun
- cireş
- gutui
- coacăz■nroBW  :=» • - rvs*

TOTAL :

80WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% din angajaţ i sîn t localnici.
Toate plantaţ iile vechi de tipul alasic în suprafaţ ă de 485 ha

au fost înlocuite cu plantaţ ii noi în suprafaţ ă de 484 ha de tipul

intensiv,folosindu-se soiurile cele m ai noi din sortim entul m ondial,

de calitate superioară §i care se păstrează p perioadă lungă în stare

prospătă.Cele 5 ferm e au drum uri interioare consolidate,evacuarea apelai'

se face prin debugee consolidate prin teren de piatră.In m ajoritatea

ferm elor alim entarea cu apă pentru tratam ente ye face cu sistem e special

am enajate.Fiecare ferm ă dispune de construcţ ii de producţ ie ca:

262122
2373o3

7 34
6
45__ 

1799 2412■DCBA
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- centru de producţ ie

- filtru sanitar

- dorm itoare m uncitori

pentru depozitare fructe şi îngrăşăminte  

mutat în anul 1988 într-un local nou construit,modern,
- şoproane 

Unitatea s-a
personalul avînd condicii optime de munca .TJni ta  te  a dispune şi de un.

toate aparatele şi utilajele moderne.ateD.ier mecanic care se va dota cuLKJIHGFEDCBA

*

luat fiinţ ă în 1971 şi face parte din Consiliul Unic

organ ierarhic

superior îi este Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii A.rad,aparţ i~ 

nînd Direcţ iei Generale De.a Ministerului Agriculturii.

Are 4 secţ ii de mecanizare: Gurahonţ ,Almaş,Dieci,7îrfuri şi 6 formaţ ii, 

de lucru după cum nrmează;Bonţ e§ti,Pescari,Cil,Brazii,Keveti§,Tlescuţ a. 

De asemenea dispune de două ateliere:unul pentru reparaţ ii de tractoare

S.M.A.GURAHONT a

Agroindustrial de Stat §i Sooperatist Gurahonţ  iar ca

şi unul de com bine.
A deservit pînă în naul 1988 5 GAP 

Gurahonţ , Alm a§fBrazii,Dieci,Pleşcuţ a.In prezent deserveşte 4,prin 

integrarea CAP-ului Brazii la GAP Gurahonţ  în februarie 1989.La 51
dispunea de 75•651*996 lei m ijloace fixe.

*

decembrie 1988unitatea 

Pa lîng& S.M.A.Gurahonţ  a luat fiinţ ă,începînd cu 1 ianuarie 1984,o 

cantină pentru deservirea cu o masă caldă,la prînz,a âirăa

rk. ,

5 o-6  o mun

citori zilnic,precum  şi o gospodărie anexă cu un efectiv âe 79 capete 

porcine,ce asigură carnea necesară la cantină.
Anexăm  evoluţ ia indicatorilor .realizaţ i la SM A începînd cu 1975 iar la

cantină dâi 1984 pînă în 1988.
ui

Importat» centru feroviar al judeţ ului,staţ ia C.F.R.din localitate 

va împlini la 22 ianuarie 199o loo de ani de atestare documentară.

In anul 1965 avea 9 linii.de circulaţ ie §i de încărcări-descărcări,cu  

358 m,cea mai lungă linie.In prezent sînt 16 linii iar lungimea linii

lor s-a mărit pînă la 6oo m.Din anul 197o funcţ ionează comanda perso- . 

naiului de tren,construindu-se o clădire modernă cu două dormitoare  

pentru personalul de tren şi locomotivă.In 1965 staţ ia Gurahonţ  avea 

un număr de 73 oameni iar în prezent are peste 23o cu 25 de funcţ ii, 

faţ ă de 9 în anul 1965.Gel mai important indicator"Tone expediate", 

staţ ia ajungînd în prezent la peâte lo.ooo t lunar faţ ă de 3-5ooo t 

înainte.Se îndrumă în prezent peste 5o trenuri in 24 ore iar în 1965  

acesta era âa jur de 3o.'

In anul 1976 staţ ia primeşte Diploma - locul I pe regională,în IŞ84  

locul I pe reţ eaua C.F.R.în 1986 şi 1937 locul II pe regiojg.ala_C.F.R.£i:i6  

Timişoara iar în 1988 locul I pe regională şi pe reţ eaua C.F.R.

r

•J
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Coloana auto I.T.A.Gurahonţ  a fost înfiinţ ată în anul 196o gi 

a avut atunci în dotare 18 autocamioane"St;8gul roşu" de 4 tone.

Unele transportau abonezi,în special elevi pe traseele i’iiabru- 

Gurshonţ  gi Crocna-Uucahonţ ,fiind aeensjate în acesta ocop,pînB  

la apariţ ia autobuzelor în dotarea coloanei I.Î.A.din GurehonJ.

Ga cai fcicsesu autocamioanele §i la transporturi pentru Fabrica  

de conserve din localitate iar.autobasculantele deserveau cuiere

le HoEaniţ a,A.ciuţ aî şi îblsgiu,

1 rimele autobuze eu fost prisâte în 197o gi eu funcţ ionat pe 

rutele Oarahonţ -Ziabru gi Gurahonţ -K&drigeşti.a-au &ai primit de la  

Gredea-orag £r.fetru Oroza autobuze cure au deservit localităţ ile: 

Lunc§oare,Hăltaagiu ,V  îr.f  uri, Poiana, loz  uri, Groşi ,8îrbi ,;>ecaşi ,’îus  teşii, S^a* 

Crocnai.rîeveti§,Dieci.S-a introdus un autobus cu 93 locuri pentru tra

seul Lezuri-Arad zilnic.

AatSzi aici lucrează 3® de salariaţ ii 1 gaf coloană,1 iî?piegJ2t 

4 aecanici gi 24 goferi),exiată 12 autocamioane de 7 tone cu remorci 

de 7 tone gi un parc de 12 autobuze e 42 de locuri fiecare.

Prezenta» «ei jos tabelul cu tr&aeele gi abonaţ ii lor de astăzi*

&r#ab  WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoh&ţ iLKJIHGFEDCBA

■J*

UUa

traseul

Cracna~L‘ieei-&eveti$- Ourahonţ  
UMri  iţ e % ti-Sec  eai-Gurahonţ  
Poiana - VîriTuri-Qrogi 
Lun  c  ş  o  ar  a  -H  &  1 aiagi  u-Ione  31i 
Sîrbi-iîăl  sagiu

;k

135
7o
64
80
32

Astăzi autocamioanele transportă m rfuri la C.P.A.L.M. din Alnag,£ieci, 

C-urahonţ , Brazii,Plegcuţ a,Vîrfuri,l;&ls.>atgiu,Hălttă&el gi pentru Asociaţ ia  

pomicolă Gurelionţ .în «nul 1588 întreg parcul existent de maşini 

©proape 5oo.oca km.Şoferii gi aecenicii de «ici au fost detaşaţ i la şan

tiere importanta ale ţ ării: Canalul Dunăre-*i»re» ;■ eaară  ,.,ovinari,Cana

lul &idia-8bredari,Bucureşti-Giurgiu,adueîndu-gi o reală contribuţ ie la ! 
progresul general al ţ ării.D* asemenea,în oampaniile agricole sînt tried- 

ee toate camioanele gi remorcile active.Valoarea încasărilor cu autocasie ‘ 
oanele existente £n anul 1988 este de 3.273.43a lei.

Astăzi coloana I.î.A.Gurahonţ  are condiţ ii deosebite faţ ă de cela din  

trecut:de la e beractt şi cerul liber,le un sediu,gar^j,magazii 

zătoare desfăşurării unei activităţ i corespunzătoare.

u *' a porcure

I

ir XX»

eorespun-

In 1979 a foat dată în folosinţ ă Uzina de apa,sectorul apă Gurehonţ , 

secţ ia apă III npar linîncl I.G.G.C.L, Arad  .Aici lucrează 16 salariaţ i, 

care execută servicii de tur»,exploatează,repară şi întreţ ină toata  

reţ elele de apă şi puţ urile existente în zona de captare llo  

La început au fost 9792 & reţ ea apă iar astfiai ea are 18.oo9 a iar Ijo -

J

la auttâr).

\< . / . ; a
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girnee reţ elei de canalizare este astăzi de 298o m faţ a de 21po m  

cît era la început .Voiuruul: de apă consumat pe cap  

de 1,8 rac. pe lună.

de locuitor este

ce face săSpitalul din Gurahonţ  este aşezat pe un deal 

fie vizibil dinspre Sebig de la distanţ ă m are..bl a 

sinţ ă în 1955 dar in actuala clădire el funcţ ionează din 196o.

Pînă atunci el funcţ iona la Iosăşel şi în.actuala alădire a restau-

, ceea 

fost dat în folo-

rantului precum  §i în atelierele liceului. 

La infiiţ are avea 15 salariaţ i:

- 2 cu studii superioare
- 4 cu studii m ediiDCBA

!

- 4 m uncitori
Au fost erate 4 secţ ii ţ i 8o paturi iar personalul a fost com pletat 

cu încă 15 m edici,4 surori,18 infirm iere gi fem ei de srviciu.Are 

acum  215 paturi .

In anul 1989 spitalul are: ^

- 15 m edici 
-64 cadre m edii
- 5o m uncitori
- 49 alte categorii de personal 
Total : 178 încadraţ i
Spitalul are în dotare lo autosanitare din care circulă 5 iar 5 sto- j 

cate nu lucrează din lipsă de carburanţ i.

Num ărul aproxim ativ de bolnavi,pe secţ ii în tim pul unui an:

- interne - 15oo
- chirurgie- looo
- ginecologie- looo
- pediatrie - 5oo
- contagioase - 4oo
Anexăm  tabelul cu indicele natalităţ ii între 1972 - 1988.

In localitate m ai există un dispensar um an gi m edici,un dispensar a 

parţ inînd de C.F.R.cu 5 m odici gi unul dentar.

1
iWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

!

V-

i
!

Localitatea se poate m îndri gi pe plan edilitar dosppdăresc.Astfel

au fost construite locuinţ e noi;

1966 - 197o - 9 locuinţ e
1971 - 1975 -21
1976 - 198o -24
1981 - 1985 -19
1986 - 199o - 9 11

&

v

I;Apartam ente :

\12 apartam ente
O  »l

1971 - 1975 - 
1976 - 198o - 
1981 - 1985 - 
1986 - 199o -

I
8

tl12DCBA
■ : j r 8
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COMITETUL JUDEŢ EAN DE CULTURA  
ŞI EDUCAŢ IE SOCIALISTĂ ARAD

CONSILIUL DE EDUCAŢ IE POLITICĂ  

ŞI CULTURA SOCIALISTĂ GURAHONŢ

:
IhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■

de ani de atestare documentară

:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(J)nma. intil  flirt  ai fliL& r- iatilor  

eamunei Qurakfruţ .

25—26 octombrie 1986

I
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octombrie

;j
ora 12 — Intîlnir-a la Căminul cultural, salutul or

ganizatorilor
Sesiune jubiliară „Gurahonţ -6C0"

s
ii !

ora 13 — „Comun: Gurahonţ  între trecut şi pre
zent".
Vernisaj :
—  expoziţ ie de fotografii 

expoziţ ie de pictură
—  expoziţ ie de artă populară
—  expoziţ ia realizărilor economiei gu- 

rahonţ ene

! ;
t !1

Stimate tovarăşe, :

1

Gurahonţ ul — cu satele lui, vatra noastră stră

moşească, încununată de gloria istoriei ne cheamă 

la prima întîlnire a ,,Fiilor satelor".

Vă adresăm o călduroasă invitaţ ie de a reveni 

în satul natal unde, în zilele de 25 şi 26 octombrie 

1986, sînteţ i cu dragoste şi nerăbdare aşteptat de 

toţ i sătenii. ,

ora 15 — Vizitarea principalelor obiective indus
triale, social-culturale«y

ora 17 — Simpozion : ,,Localitatea Gurahonţ  la ora 
împlinirilor".
Secţ iunea: „Gurahonţ ul ieri, astăzi şi în 
perspectivă" — liceu, cabinetul de ştiin
ţ e sociale;
Secţ iunea : „.Literatură, istorie, învăţ ă- 
mînt românesc" — liceu, cabinetul de 
literatură „Mihai Eminescu".

/

V

Comitetul de organizare

octombrie

ora 10 — Tîrg de artă populară 

ora 11 — Vizitarea

ora 16 — Program artistic aniversar (cu partici
parea formaţ iilor artistice ale căminelor 
culturale şi liceului agroindustrial)

ora 18 — Amintiri, amintiri 
Horă

ARBORETUMULUI SYLVA"

Festivitatea de încheiere a întîlnirii.
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,,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ... Satul e în mine;

Traieşte-n sufletu-mi cu toţ i ai sui. 

Simt cum mustesc în sîngele din vine : 

Copaci şi case, oameni buni şi răi. 

Amestec fără seamăn: cer şi glie, 

Iubiri, dureri şi chiot şi blestem —  

Tot universul strîns într-o moşie...".
;

i
'

Ion Pillat

i

V*hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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II

(L848 1948)

Im ediat după înfrîngerea arm ată a revoluţ iei de la 1848 

noi acţ iuni ale ţ ăranilor din Apuseni încearcă să lărgească cele cîte 

va revendicări obţ inute.Această tendinţ ă se m anifestă cu ocazia pătrun 

derii trupelor lui Avram  Iancu în zona Bocsig-Ineu-îodăşel,acţ iune la 

care locuiirii zonei participă cu entuziasm ,Ţ ăranii sperau că acţ iu

nile lui Avram  Aancu vor reuşi să extindă hotarele "ţ ării rom ânilor" 

pînă la Arad şi 0£adea,fapt care va fi adus după sine dem ocratizarea

structurii social-politice,acceptarea pevendicărilor politice rom âneşti
a

accesul către o viaţ ă poltică §i o poziţ ie socială conform ă num ărului 

populaţ iei rom âneşti.

.1

De altfel a urm at după înăbuşirea revoluţ iei de la I848- 

1849 o perioadă constituită într-o etapă specifică luptei rom âne pentri  ̂

făurirea statuluinaţ ional unitar:susţ inerea în continuare a ideilor şi 

idealurilor form ulate în I84O.Ocazia se concretizează încă din noiem br.
t»

1849*cînd o delegaţ ie din Arad înaintează împăratului ,1a Viena,o peti

ţ ie. Aceasctă delegaţ ie,care l-a cooptat în rîndurile ei şi pe Avram  

Iancu,în faţ a cufcţ ii imperiale a solicitat revendicărilegate de dezvol

tarea culturii naţ ionsle,crearea unei mitropolii româneşti în Transil- 

vania.Respingerea revendicărilor,care-tindeau în fond la realizarea  

unit ţ ii de cultură tomânească,a stîrnit vii nemulţ umiri în rîndul mase

lor ţ ărăneşti din Siria.Buteni.Iosăşel ,Dieci.In noile condiţ ii oferit 

de prăbuşirea regimului absolutist-centralist,concesiile făcute de CU  

imperială unei aşa zise libertăţ i politice a "naţ iunilor istorice"- 

printre care,bineînţ eles,nu figurau românii,au avut drept urmare trece

rea puterii politice în mîinile nobilimii maghiare liberale.

Totuşi, pr  intr-o activitate politică sus ţ intită, ac ţ ionînd u- 

nitar şi hotărît,românii din părţ ile arădene reuşesc să obţ ină 27o de 

locuri din totalul de 660 în conducerea administrativă e comitatului,
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funcţ ii mai importante în aparatul administrativ şi chiar în comun. <

La alegerile pentru Dieta din 1861 românii cer convocarea unui con*-, 

greş naţ ional,banii pentru organizare s-au strîns prin colecta,la c * 

se numără negustori,plxkgati,intelectuali din Iosâşel,alături de cei 

din Valea Mare,Crocna,Sepreuş,Pîncota,etc. Pentru perioada 1865-186', 

este caracteristic în mişcarea naţ ională arădeană tendinţ a de a in

troduce limba românească ca limbă administrativă si mai ales tendinţ a 

de a ălege comuna organele adminiărative,1a înfăptuirea dezideratelor 

politice aminîtte contribuind în mare măsură alegerea lui Gheoghe 

Popa de-t^ei.u§ în funcţ ia de comite suprem al A^,radului,în 1864#
presiunii^iaselor populare româneşti,majoritatea  

comunelor cu populaţ ie română a adoptat limba română c a limba ofici- 

slă ,hotărîrea fiind uneori tradusa în fapt şi prin instalarea nota

rilor români în unle localităţ i,printre ele numărîndu-se şi Gurahon- 

ţ il* Dar 3*a sfîrşitul anului 1867 autorităţ ile stăpînitoare Instituie  

regimul dualist,eveniment primit de arădenii români cu răceală,Atmo

sfera a devenit şi mai încărcată prin «urnirea unui comite maghiar,ca  

atare^în noile condiţ ii,românii îşi unesc forţ ele pentru păstrarea  

cuceririlor obţ inute anterior,deschizîndu-se o nouă etspă de luptă*

Si fiindcă perioada dualistă se poate caracteriza succint prin uni- 

două naţ iuni: austriacă §. maghiară,împotriva celorlaLzft e-româ- 

ni,sîrbi,slovaci,ruteni,tocmai în aceasta etapă întîlnim exemple de 

devotament naţ ional şi în zona Gur8honţ ului,fii aceastor meleaguri 

dovedind înalte sim ţ ăminte patriotice*
Un rol deosebit în educarea generaţ iilor succesive de lo

calnici l-a avut şcoj-a, genera  ţ ii—le transmi^îndu-şi aceleaşi ginduri 

de unire cu ţ arn-msmă* învăţ ători harnici, inimoşi, forma ţ i fie la Pre

parandia din Arad,fie în alte insitute pedagogice,au sădit în rîndul 

celor care frecventau şcqjla popularâ-cum se numea pe atunci-iubirea 

pentru istoria,limba ,cultura poporului român.Pînâ la 19o7 a fost 

dascăl în comună Gherman Vasile,apoi datorită legii Appony şcoală 

populară n-a mai putut exista.LegEa amintită obliga frecvenferea  

unei şcoli comunale ,între  ţ inută de stat,îhvcare limba de predare era 

bineînţ eles,cea maghiarăfiar limba română se studia ca o limbă stră

ină*  Această situaţ ie a durat pînă în 1919,cînd s-a înfăptuit Marea wni 

Unire şi în comună s-au deschis trei şcoli româneşti,o grădiniţ ă 

şi o şcoală de ucenici la seral*Primul învăţ ător director a fost 

Petre Ugliş,apoi au venit învăţ ătorii Savu Dorca,Zenobia Agrima,iar 

la grădiniţ a de copii,deschisă din 192o,a funcţ ionat Livia Tomşa* 

Şcoala comunală a îndeplinit o misiune de însemnătate naţ ională,firin 

actul educării tineretului în spiritul valorilor culturii române şi al

Ca urmare ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rea a

l
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versante ale Carpaţ iloro
Si înfiinţ area aşezăm intelor culturale rom âneşti a fost una

conştiinţ ei naţ ionale 

•asociaţ ii"societăţ i

le nutreau românii de pe ambele

dintre modalităţ ile de formare şi menţ inere a
pînă la Unirea din 1918;fie că se întitulau

/'reuniuni de citire şi cîntări","Caainouri" ele aveau în  

statute un glttnd ce ae întrezărea printre rînduri:pregătirea Unirii. 

Astfel,la Gurahonţ  ia fiinţ ă în 10?o,"Ca8ino-ul "român,asociaţ ie
înregistrat la Tribunalul din Arad»Intelectuali din

au înfiinţ at ,împreună cu această

culturale"

legală cu statut 

com ună şi din satele învecinate 

asociaţ ie,©  bibliotecă cu cărţ i în lim ba rom ână,sală de citit cu a* 

banam ente la revistele m ai im portante din Transilvania §i î>rinci -

"Fam ilia" dîn Oradea,pate.Astfel m em brii asociaţ iei puteau lectura 

"Gum a satului" din Budapesta/'Tribuna "din Sibiu,Iocalul care a găz
duit Casinoul rom ân era "Cafeneaua".încă de la începuturi au avut 
echipă de actori,corişti şi form aţ ie de dansuri naţ ionale,patronate 

tot de am intita asociaţ ie.Tot aici s-a construit o scenă pe care s-au 

jucat piese din dram aturgia rom ână:Caragiale,AleCaandri,de către 

studenţ ii şi elevii veniţ i acasă în» vacanţ e.
Si acum  un m om ent im portant din viaţ a econom ică a com unei:

Construirea că$i ferate Arad «M Jenad,Arad-Brad.Constituită ca socie
tate pu acţ iuni,ea a avut concursul m aterial al guvernului m aghiare 

Com unele care au cum părat m ai m ulte acţ iuni au fost avantajate pen
tru că li s— au construit gări în apropierea*localităţ iioCele care au 

refuzat au răm as departe de calea ferată,cum  a foat cazul com unei
dezvoltat ulterior în caelaşi ritm  cu Sebişul,ră-Buteni,care nu a-a 

m înîd în urm a eio
Lim ia ferată a foat construită in trei etape: Arad-lneu/i'erm i* 

nată în 1877,Ineu~Sebiş în 1881,şi Sebiş-Brad ,term inată în 1896.
Pe ultim a pootiune,care includea şi Gurahonţ ul,s~a m uncit Ş5 ani0 
In această perioadă conducerea acestui ultim  sector s-a aflat la sec
ţ ia de întreţ inere din Gurahonţ ,eare deveniae unfll dintre cele m ai 
înaem nate centre industriale din partea locului,în consecinţ ă s-a

înfiinţ at un m are atelier de fiert şi im pregnat traversele de lem n, 
pentru a le face m ai durabile,atelier ce ae afla pe locul actualului

ocol silvic.
Bonatruirea căii ferate a avut m ari consecinţ e pentru dez

voltarea aulteroară a localităţ ii.Afost construit un adevărat m ic 

cartier,spre "Luncă",form at din 16 case tip »p*»tru m unciterii de în. 
treţ inere a căii ferate,» grădiniţ ă pentru copii şi o şcoală ,ridi
cată în 1892,din piatra cioplită în carirea "Budoaia",m ai sus de 

Ioeăşel,pe valea Zim brului.De asem enea a fost Ridicată fabrica de - 

cim ent,una dintre cele m ai m ari din fosta Ungari*,cere a funcţ ionat
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La num ai un an după închiderea fabriciide cim ent,în 1934 a 

luat fiinţ ă pe acelaşi loc fabrica de prelucrare şi conservare a 

fructelor,fcidicată de către Centrala Cooperativeloy din Bucureşti.

Această fabrică a fost o 

zonă,pentru că aici şi-au cîştigat existenţ a o m ulţ im e de m u icitori. 
Dezvoltarea industrială a adus şi odezvoltare a conştiinţ ei politice

adevărată binefacere pentru locuitorii din

locuitorilor rom âni din com ună.
prim ului război m ondial,datorită alegerilor de depu

taţ i rom âni în dietă,unitatea de acţ iune a fruntaşilor politici ară
deni s-a întărit prin fuzionarea celor două puternice ziare arădene 

şi "Rom ânul".După 1912 ziarul "Rom ânul" devine organul de

înaintea

"Tribuna"
luptă politică şi organizare naţ ională activă.Odată cu inti’area Ro
m âniei în război,acţ iunile represive ale guvernului devin tot m ai du
re; ziarul '"Rom ânul" este suspendat,cunoscuţ i luptători politici pen

tru libertate sînt internaţ i în lagărele de război.In noiem brie 1918
lupta naţ ională a rom ânilor a intrat în faza ei decisivă:s-au creat 

consiliile şi gărzile naţ ionale,soldatii rom âni întorşi de pe front
înrolat în gărzile naţ ionale.Participarea com unei Gurahonţ  la pr 

prim ul război m ondial a adua satului pagube în oam eni,m ărturie sta 

troiţ a cu num ele celor 8 eroi rom âni,în curtea bisericii.
Adunările populare din com une au ales în noim ebrie 1918 deja 

noile autorităţ i adm ninistrative rom âneşti,în zona Hălm agiului au 

dezarm at jandarm eriile locele.Pentru a sprijini aparatul de stat m a
ghiar în Hălm agiu a sosit de la Arad un tren special cu forţ e arm ate, 

tras în populaţ ia civilă,ucigînd ţ ărani nevinovaţ i din Oci- 

şor,Vidra,Gura Văii,Brusturi,
Prin înfăptuirea Unirii judeţ ul Arad se încadrează defihitiv 

în hotarele statului rom ân unitar,conform  hotărîrii adoptate de 

către Adunarea plebiscitară de la Alba lulia din decem brie 1918,1a 

participat un m are num ăr de delegaţ i din părţ ile Gurahon-

s-au

care au

care au
ţ ului,alături de reprezentanţ ii aleşi ai poporului fiind prezenţ i 
pe Cîm pia lui Horea şi un num ăr m are de ţ ărani din zonă,care s-u 

deplasat cu care,căruţ e,trenuri speciale,să fie prezenţ i la ziua

m arii hotărîri de unire.
Toate sectoarele vieţ ii econom ice,social-politice şi cultura

le au înregistrat în perioada ce a urm at Unirii din 1918 o dezvolta

re ascendentă,creindu-se cadrul necesar pentru ca poporul rom ân sa
şi m anifeste m ai m ult xniţ iativa şi voinţ a de propăşire pe scena 

istoriei lum ii.
Si com una Gurahonţ  cunoaşte evoluţ ia econom ică,dem ografică 

com une ale judeţ ului;prin reform a agrară dinasemănătoai^celorlalte
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1922,33 de locuitori au primit locuri de case în jurul satului,actel 

de intabulare fiind înregistrate la judecătoria plasei Hălmagiu.De 

asemenea,de la marii proprietari ţ ăranii au cumpărat pământuri arabi* 

le şi părţ i de pădure-de lâ dr.Boroş Beniamin în Gurahonţ  şi de la  

marele proprietar Pollecsek,în Iosăşel.Locutotii comuneîj^u început eă« 

§i dezvolte gospodăriile individuale,să-şi clădească case frumoase de 

cărămidă, iar după demolarea fabricii de ciment ,-âear indîHAistria locală 

s-a dezvoltat pe linia prelucrării resurselor şi produselor specifice  

zonei.
x'rebuie să amintim ca pe un fapt pozitiv existenţ a în comuna 

Gurahonţ |a unor proprietari care de-a lungul vremurilor au dovedit in

teres şi iniţ iativă pentru gospodărirea eficientă a terenurilor;la  

îndemnul şi cu sprijinul raafcerial considerabil a unor proprietari ca 

Reinhold,Boroş Beniamin,s-au plantat nuci,castani comestibili,duzi, 

8«*(U importat animale de rasă.Si au dăruit comunei pămîntul pentru  

actuala vatră a satului,material lemnos din pădure »au ajutat ia con

struirea şcolii,fiind astfel modele de buni gospodari,urmate de locui

torii satului.

Alături de cultivarea pămîntului,în Gurahonţ  s-au dezvoltat 

din cele mai vechi timpuri tradiţ ionalele meşteşugul! româneşti:fierări 

tul,lemnăritul,păcurăritul,stupăritul.In secolul trecut li se adaugă  

noi meşteşuri şi meşteşugari:sumănarii,opincarii,zidarii4ţ implarii.

Ca în orice sat cu bunăstare exista un zugrav de biserici,un brutar 

vestit pînă în Hălmsgiu,un cofetar şi trei măcelări.Evoluţ ia rapidă 

a comunei în-!re  două războaie mondiale ne îndreptăţ eşte să *u-

mim Gurehonţ ul mai degrabă un "tîrg" decît un sat,piaţ a din partea de 

răsărit a comunei,"locul tîrgului",unde se organizau săpttâmînal 

"pieţ e",îi dădea însemmătae ea unui orăşel.Aceasta justifică în anul \ 

1941,transformarea Gurshonţ ului în plasă,prin noua împărţ ire admini- \ 

stativă din acest an.In anul 1943 plasa gurahonţ  număra 24 de locali

tăţ i cu un total de 15.155 locuitori,din care români 14.766.

In timpul celui de-al doilea război mondial Gurahonţ ul a avut de 

suferit,atît de pe urma faptului că numeroşi bărbaţ i au fost concen- 

traţ i.ecea ce a dezechilibrat viaţ a firească a satului,cît şi datorită  

luptelor purtate în zonă.Punctul culminiant al acestor lupte ,purtate  

către sfărgitul războiului,se înregistrează în ziua de 17 septembrie  

1944,cînd o divizie hortistă reia ofensifa pe direcţ ia Beliu-Prunişor. 

Ostaşii români se angajează în lupte crîncene,de un deosebit eroism  

dînd dovadă elevii Scolii de ofiţ eri de rezervă nr.2 Ba cău ,cure sau  

evidenţ iat în special în luptele din zona Gurahonţ -Ineu.ei fiind ajuta

ţ i de populaţ ia civilă din partea locului.Eroii luptelor de la t'runişor 

sînt înmormîntaţ i în curtea bisericii comunei,în amintirea jertfeiilor 

s-a ridicat o cruce de piatră.

I
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şoseaua9farm aciafm agazia de arm am ent părăsită a arm ateiau distrus
germ ane,dar gara,podul,principalele obiective vizate,au răm as neatin
se# In noaptea de 21 spre 22 septem brie inam icul a fost alungat peste 

graniţ ă,la vest de Arad,restabilindu-ee frontiera de stat a ixom ăniei* 

Transform ările revoluţ ionare înfăptuite după anii de refacere 

a econom iei naţ ionale,eu creat prem izele dezvoltării arm onioase ai in 

com una Gurahonţ ,consolidîndu-se îniliativele de gospodărire DCBAharnică

şi diversificată din perioada interbelică.
Astfel trecînd în contem poraneitate,se cuvine să am intim  ca 

realizări ale locuitorilor com unei,m odernizarea fabricii de conserve, 
a gării şi a triajului,înfiinţ area liceului,a spitalului ca dotare m o
dernă! introducerea apei,potabile,electrificarea com unei,m odernizarea 

drum urilor şi a podurilor#
închei cu un cuvînt de laudă pentru satul rom ânesc uur-8honţ ,d- 

azi şi.din totdeauna,pentru oam enii-buni gospodari,conştienţ i că 

eforturile lor se m aterializează in bunăstarea de astăzi şi de viitorWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\

a com unei#

\


