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Lucrarea îşi propune să prezinte o parte din consecinţele economice şi sociale car� s-au răsfrânt
asupra populaţiei din Banat aflată sub ocupaţie austro-ungară în anii primei conflagraţii mondiale. În
redactarea acestei lucrări am folosit ca documente datele furnizate de Colecţia "Nicolae IIieşu",
inventarele nr.6881-6883 de la Muzeul Banatului, precum şi informaţiile consemnate.în presa vremii

(ziarele Românul, Opinca şi Drapelul ).
j' " ;
Deşi Banatul era o provincie bogată În resurse naturale şi mai dezvoltate din purict de vedere
economic, războiul a produs şi aici însemnate pagube materiale, pe lângă uriaşele vărsări de sânge. În
urma declanşări primului război mondial în vara anului 191, un număr foarte mare de bărbaţi apţi de
serviciul militardin toate localităţile bănăţene (în unele comune chiar bărbaţi până la 60 de aniY au fost
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mobilizaţi şi trimişi pe diferite fronturi (Rusia, Galaţi, Serbia, Italia, Franţa, Albania) sau in unităţile de
rezervă. Prin mobilizarea îndelungată şi prin recrutări repetate românii din Banat au fost nevoţi să plătescă
un greu tribut de sânge2• Semnificativ în acest sens este ceea ce consemnează ziarul Opinca din 23

decembrie (5 ianuarie 1919) 1918:" . acei puternici zei ai zilei au cerut şi sângele nostru şi al iubiţilor
noştrii, dezlănţuind asupra noastră mânia altor ţări. Şi unii dintre noi am plecat la război ca să ne dăm în
sânge birul, iar alţii am rămas acasă ca să fim despoiaţi de tot ce avem. Şi ne-am despărţit unii de alţi cu
.

.

inima strânsă de durere şi cu ochii plini de lacrimi. Patru ani şi jumătate a trebuit să curgă pâraie de sânge

şi de lacrimi pentru ca să se dovedească nedreptatea de vea«J.lri a popoarelor care au ţinut cârma în mână
.
numai asuprind pe alţii"3.
Încă din primele momente de după decretarea mobilizării, autorităţTÎ e au trecut la o intensă
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activitate de sprijinire a operaţiilor dprin toate canalele de propagandă.
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Publicaţiile vremii căutau să-şi convingă cititorii că' bătrânul împărat Francisc Iosif de optzeci
şi patru de ani a chemat poporul la luptă pentru o necesitate extremă,aceea de a pedepsi potrivnicii săi
"perfizi şi criminali" care ar fi atentat la securitatea monarhiei austro-ungare.Acesta este motivul care i-a

determinat pe mulţi oameni simplii să aibă încredere în falsa siceritae a împăratului şi să considere
această campanie ca un marş triumfal4.
"În momentul în care a sunat porunca do�nitorului -' scrie ziarul Românul românii noştri,
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Iăsându-şi acasă tot ce au mai scump: părinţi, soţie şi copii, au plecat la oaste şi au prins arma ca să mai

dovedească Încă odată tuturora, că ei ştiu să-şi facă datorniţele faţă de tron şi de patrie atunci când o
'

pretind aceasta împrejurările grele în care am ajuns"s.

Exemplificăm în continuare cu date din Colecţia "Nicolae Ilieşu" de la Muzeul Banatului:
Din comuna Comloşu Mare pleacă trenuri întregi de soldaţi spre Arad, Timişoara, Seghedin,

ducând luptătorii români la război, în timp ce femeile rămase acasă, mai ales după intrarea României În
război, au avut mult de suferit din partea autorităţilor maghiare6• Din comuna Vasiova un număr foarte
mare de bărbaţi au fost mobilizaţi: "Izbucnind războiul şirul nesfârşit al vasiovenilor ia drumul trist al
suferinţelor. Bubuitul tunurilor care asediază Belgradul se aude tot mai des; în sufletul locuitorilor se
sălăşluieşte o teamă. S-aprind candele În fiecare casă. Mamele şi soţiile înalţă rugi pentru buna pază a

I

Arh.Muzeului Banatului Timişoara, fond Nicolae I1ieşu, dOS. 143,

2

România in perioada primului război mondial, yoLII, Ed.Militară, Bucureşti, 1987,pA84.

3

Opinca, Vârşet,I, 1918, nr.8, din 23 decembrie, p.l.

4

Vasile Dudaş, Voluntarii Marii Uniri, Ed. "Augusta", Timişoara, 1996, pAS.

; Românul, Arad, IV, 1914, nr. 190, din 13 septembrie,p.2.
6

Arh. Muzeului Banatului Timişoara, loc. cit., yol.II, f205.
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celor du�i pe front"7. Şi din comuna Deta puţinii români care erau aici pleacă la război pentru a se jertfi

unei cauze care nu era a lor. Cei rămaşi acasă au fost supuşi unui tratament nedrept din partea autorităţilor

270 de bărbaîi . Din
comuna Câlnic, care avea 987 de locuitori români au fost mobilizaţi la partea activă 167 de bărbaţi, iar
din cei 730 de locuitori români pe care Îi avea comuna Cacova, 51 au fost, de asemenea, mobilizaţi la
patiea activă1o. Aşa se şi explică numărul mare de eroi pe care i-au dat aceste c omu ne : 86, respectiv 28".
maghiare, mai ales a preotului Szanthazi8.Din comuna Marul au fost mobilizaţi

Mult de suferit au avut şi 10cuitoriiToma Brezovan, Barbu Gheorghe, Petru Drăgănescu şi
Gherghe Paveloni din comuna Poieni, pentru că la o horă ţărănească "au vorbit că În curând vor juca
laolaltă hora cu toţi românii la un loc". Din acest motiv au fost pedepsiţi de jandarmii maghiari şi trimişi
pe front chiar dacă erau bătrâni'2. Din comuna Eşelniţa toţi bărbaţii pâna la

lupte pe front, iar cei cuprinşi Într

50 de ani au fost trimişi să

50 şi 60 de ani au fost repaliizaţi la birouri sau obligaţi să înfăptuiască

lucrări militare.În comună nu au rămas decât femei, copii şi populaţie maghiară13• O situaţie similară
întâlnim şi în comuna Pecenisca, care a îndurat toate lipsurile şi necazurile pricinuite de război. Şi aici

toţi tinerii până la bătrâni de 60 de ani au fost pe front'4. Din comuna Prisian, după intrarea României în
război, au fost trimişi pe front toţi bărbaţii până la 60 de ani,'5 iar din comuna Iaz aproape toţi bărbaţii au
fost duşi la săparea tranşeelor'6.

Alături de români, populaţia majoritară

(53,2%)

au fost mobilizaţi germani, sârbi sau alte

naţionalităţi. În timpul mobilizărilor, aut orităţi le maghiare au recurs la discriminări aşa cum rezultă din
declaraţia martorilor oculari consemnată

În fondurile documentare. De exemplu, În comuna Urseni

căutau să scutcască de serviciul militar pe unguri şi pe nemţi, făcându-le diferite dispense, iar pe români
îi till1iteau pe front fără nici o considerare 17• Această metodă practicată de autorităţi se desprinde şi din
afirmaţiile redactoru lui şef al revistei Societatea de Mâine, Ion Clopoţel: "Ramura ţărănimii era
mobilizată de multă vreme, sângerarea pe toate fronturile sub steag strein, pentru scopuri streine, şi ceea
ce constituia elementul tragic al situaţiei era chiar faptul că în mod indirect ea contribuia la nimicirea

existenţei propriului nostru popor". Şi dacă urmărim în continuare relatările aceluiaşi autor, observăm
clemenţa de care au dat dovadă aceleaşi autorităţi când era vorba de obligaţiile militare ale soldaţilor
maghiari: "Sunt caracteristice presupunerile de domeniu public că

50% din ostaşii unguri erau acasă,

retinuti parte pentru celelalte servicii de pază internă"18. Aşa se şi explică numărul mare al soldaţilor
români morţi în război faţă de al maghiarilor şi al germanilor. Dintre cei mobilizaţi, în unele comune s-au
înregistrat Între 80 şi peste 190 de morţi: Cenad

(193); Variaş (142); Jebe1 (137); Ciclova Română (107);
(107); Sipet (101); Sânicolau Mare (100); Checea (97); Igriş, 8ania (91); Bocşa Română,
Rudăria (87); Fizeş, Comloşul Mare (86); Denta, Carşova (85); Pesae, Naidăş (84)

Tomnatic

.

Pentru a asigura armatei austro-ungare hrana necesară, autorităţile au declarat în aproape toate
localităţile Banatului o intensă şi permanentă campanie de rechiziţionare a produselor agro-alimentare

(cer e ale

,

produse pomicole, legume), a produselor animaliere (carne de vită, porc, oaie, brânză,untură

lână, piei etc.), a recoltelor de cânepă, cartofi, a nutreţurilor. Au fost rechiziţionate şi animale de tracţiune

7 Ibidem, voI.!, f.39.
" Ibidem, vol.I1, 1'.229.
9

Ibidcm, dos.124.

10

T.V. Păcăţian, Jertfele românilor din Ardeal, Banal, Crişana, Să/mar şi Maramureş, aduse În războiul mondial din anii

191-1-1918, Ed. Asocialiunii, Sibiu, 1923, p.22.
II

Complexul Muzeului Timiş, inventarul nr.6SSI.

12 Arh.Muzeului Banatului Timişoara,
1)

loc. ciI., dos.ISO.

Ibidem, dos.75, f.3.

14 Ibidem, dos.144, f.5.
1;

Ibidcm, dOS.157.

16

Ibidem, dos.1O1, f.3.

17 Arh. Stat Timişoara,
l'

Colectia N. Ilie,<;u,

voL".

Ion Clopoţel, Revolu{ia din 191 S şi Unirea Ardea/u/ui

Cli

România, Ed. revistei Societatea de mâine, Cluj, t 926, p.5.
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mai ales caii cu întregul echipament necesar. S-a rechiziţionat şi materialul de zidit, (cărămidă, ţiglă,
ciment, var).
Astfel, potrivit datelor furnizate de Colecţia "Nicolae Ilieşiu", aflăm că locuitorilor comunei
Balint li s-au rechiziţionat fără nici o milă, caii şi boii, dându-li-se în schimb un preţ derizoriu19. Sătenii
rămaşi acasă din comuna Bucovăţ au suferit de foame în urma rechiziţionării alimentelor şi a gazului de
luminat. Jandarmii căutau cu baioneta alimentele prin poduri, cămări, prin clăile de fân şi chiar în pământ.
Preotului comunei, Al. Popvici i s-a scris pentru rechiziţionare o cantitate mare de ovăz. Neavând în
realitate nici măcar o boabă, a refuzat să semneze. În zadar s-a scuzat autorităţilor, când aceştia au venit

la el după ovăz, deoarece l-au obligat să-I răscumpere în banj2°. Din comuna Fârdea au fost rechiziţionate
multe bucate şi vite, mai ales în anul 1918. Deşi anul a fost destul de slab, totuşi autorităţile maghiare au
confiscat aproape întreaga recoltă de grâu, lăsând din producţie numai o cantitate pentru o periaodă de

trei lunj21.Cei rămaşi acasă din comuna Pârvova au fost pradă unor zbucimate stări sufleteşti şi unei aprige
disperări prin felul asupritorilor de a se purta. Aceştia luau tot ce putea fi de folos armatei austro-ungare.

S-au rechiziţionat alimente, cereale, cânepă, fân, vite, lână şi trăsuri22.În timpul războiului şi asupra
locuitorilor comunei Ohaba Mâtnic s-au abătut multe necazuri. Rechiziţiile conduse de notarul
Hanneckser 1mbre nu au cunoscut nici o limită. Oamenii au fost lăsaţi să moară de foame, deoarece nu
vedea în locuitorii români decât duşmani ai statului maghiar3.
Din comunele Pădureni, I1ova, Maciova, Mâtnicul Mare, Mănăştur s-au rechiziţinat pentru
acoperirea necesităţilor armatei austro-ungare, cereale, bovine, porci, slănină, untură şi haine. Foarte

aspru s-au purtat autorităţile poliţieneşti şi cu sătenii comunei Povârgina, pentru că populaţia era compusă

din români. Locuitorii nu puteau cumpăra nimic fără a primi bani de la notarul comunei, lucru care cu

greu se putea obţine24• Războiul a lăsat şi în comuna Paniova multă durere şi sărăcie. Desele şi
nemiloasele rechiziţii au creat o stare de spirit foarte agitată. Aşa se explică că la spargerea frontului, în
toamna anului 1918 oamenii în sărăcia lor s-au năpustit asupra depozitului de cereale adunate de
autorităţile comunale, pe care, devastându-I, au împărţit grâul şi porumbul sătenilors. Din comuna Parţa
lipsea mai ales făina, desele rechiziţii lăsând populaţia Într-o mare nevoie şi lipsuri. Tocmai când veneau
soldaţii de pe front, În gară erau încărcate 7 vagoane de făină rechiziţionată din Parţa şi din comunele
învecinate pe seama annatei26. În comuna Sacoşul Turcesc locuitorii au avut mult de suferit din partea
notarului ungur 10sif Szabiyar. S-au efectuat multe rechiziţii de cereale, tutun, zahăr, petrol, sare, articole
foarte căutate în timpul războiului, precum şi de SpiI1 şi rachiu27. Rechiziţii substanţiale, vite, cai, trăsuri

şi alimente s-au tacut şi în comunele: Chesinţ, Checea, Foeni, Labaşinţ, Macedonia, Remetea Mare,
Munar, Nerău, Giroc, Budinţ.
.,
Pierderi considerabile au fost provocate în aceste localităţi şi prin colectarea şi trimiterea pentru
.

fabricarea de tunuri a metalelor: clopotele bisericilor, obiecte de cupru, cazane .de fiert ţuica, căldări,
sfeşnice şi obiecte de alamă. Din comuna Rama s-au rechiziţionat 6 clopote mari de la ambele biserici
române28• Din comuna Izgar au fost confiscate două clopote de la Biserica ortodoxă şi trei coplote de la
capela catolică29, în timp ce credincioşilor comunei Gornea le-au fost luate cele patru clopote ale bisericii

19 Arh. Muzeului Banatului Timişoara,
20
21
22
23
24
25
26

Ibidem, dos.30.
Ibidem, dos.79.
Ibidem, dos. 143, f.3.
Ibidem,dos.137, f.4.
Ibidem, dos. 155.
Ibidem, voLIII, f.479.
Ibidem, f.481.

27

Ibidem, f.542.

28

Ibidem, voLII, f.305.

29

Ibidem, f. 199.

loe.eit.,dos.4.

C. CHlRA

178

ortodoxe30. Din Sopotul Vechi autorităţile maghiare au rechiziţionat trei clopote de la biserică, dar şi
căldările, cazanele şi toate obiectele de aramă3!. Şi biserica din Borloveni Vechi a rămas fără clopote, la
fel ca şi cele din comunele Mocerişi, Ciudanoviţa, Macovişte, Broşteni, Vermeş şi Vărădia. În aceasta

din Ufl11a ni se spune că "a venit vremea ca din turnul bisericilor să coboare clopotele şi să toarne tunuri
din ele. Clopotele dragi cari în zilele vesele de sărbătoare se bucurau cu noi, iar în zilele triste, plângeau
cu noi, plecau şi ele, lăsând satul pustiu". Tot din Vărădia au fost confiscate şi o parte din căldările de
aramă, celelalte fiind ascunse de săteni pe unde se putea pentru a nu fi găsite32.
Şi credincioşii comunei Vucova au simţit o durere nespus de mare prin recvirarea clopotelor,

�rmonic lucrate şi alcătuite după sistemul lui A. Novotny din Timişoara33. În 1917 se rechiziţionează şi

clopotele bisericii din Comloşul Mare şi sunt duse la gară în plânsetele populaţiej34. O situaţie similară

întâlnim şi în comuna Checea, de unde sunt rechiziţionate clopotele bisericii "în plânsetul general al
comunei"35. Din comuna Ghilad au fost confiscate cele patru clopote ale bisericii ortodoxe române36, în

timp ce de la biserica din Labaşinţ au fost luate încă două c1opote37. La fel s-a procedat şi cu cele două
clopote ale bisericii ortodoxe din Bencecul de JOS38.
În comuna Remetea Mare, alături de clopotele de la biserica ortodoxă s-au rechiziţionat căldările
şi sfeşnicele de aramă "aşa că răbdarea oamenilor ajunsese la limită"39. De la ţăranii comunei Feneş
autorităţile maghiare cu ajutorul jandarmeriei, au confiscat cazanele de fiert ţuică, toate căJdările de
aramă, precum şi toate obiectele de argint şi bronz pentru a fabrica tunuri şi alte arme din ele40• Din

comuna Pietrosa, alături de clopotele de la biserică, s-a mai luat şi o toacă de bronz41, iar din comuna Mal
s-au confiscat 10 cazane de aramă, nelăsând în posesia sătenilor nici un obiect de aramă42.
Pentru a asigura confiscarea de la populaţie a celor menţinate mai sus, autorităţile au emis o serie
de ordonanţe şi ordine şi nu s-au sfiit să folosească şi măsuri coercitive, dar au trecut cu vederea
sustragerea de către negustorii maghiari sau evrei din alimentele rechiziţionate pentru a le comercializa,
Încurajând astfel specula. Sper exemplu, În comuna Duboz notarul Spitzer şi băcanul Ernest au reţinut

o mare cantitate din alimente rechiziţionate de la locuitori, care trebuiau să fie timise autorităţilor

militare43•
Rechiziţionarea repetată a produselor alimentare a dus la scăderea rezervelor de hrană ale
populaţiei şi a determinat raţionalizarea consumului de făină, zahăr, orez,carne. Lipsa de hrană şi
îmbrăcăminte, condiţiile extrem de grele de muncă şi de viaţă (nefiind forţă de muncă, întreagă povară
a muncii obligatorii în agricultură a căzut asupra femeilor, bătrânilor şi copiilor), absenţa aprope totală

a asistenţei medicale a avut urmări dezastruoase asupra stării de sănătate a populaţiei. Subalimentaţia a
favorizat declanşarea bolilor, mai ales infecţioase precum: tuberculoză, sifilisul, reumatismul.
Încă din luna iulie 1814, guvernul condus de Istvan Tizsa, pe baza unor legi excepţionale, a luat
măsuri de suprimare parţială sau totală a unor libertăţi cetăţeneşti fundamentale. Intelectualii şi fruntaşii
localităţilor bănăţene au fost supuşi la măsuri represive sub pretextul de "agitaţie contra statului", "spionaj

30

Ibidem, f 170.

31

Ibidem, vol.!, f 137.

32

Ibidem, vol.III, f416.

33

Drapelul, Lugoj , XVIII, 1918,nr.35, din 31 martie, p.3.

34

Arh. Muzeului Timişoara, loc.cit., vol.!I, f.205.

35

Ibidem, vol.!, f. 153.

36

Ibidem, vol.II, f.3I4.

37 Ibidem, f.398.
38

Ibidem, vol. I, f.40.

39

Ibidem, vol.I1I, f.529.

40

Ibidem, dos.8I, f. 7.

41

Ibidem, dos. 148.

42

Ibidem, dos. 1 19.

43

Ibidem, vol.II, f.245.
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pentru România", "trădare de tron", "înaltă trădare", "sentimente daco-romane". Mulţi români bănăţeni,
preoţi, învăţători, avocaţi, meseriaşi, doctori au fost arestaţi, judecaţi apoi întemniţaţi, deportaţi sau supuşi
la domiciliul forţat, începând mai ales cu luna august 1916 după intrarea României în război împotriva
Puterilor Centrale. Din fondurile documentare referitoare la situaţia românilor din Banat în timpul
primului război mondial rezultă că au avut loc arestări şi întemniţări de fruntaşi români din 46 de
localităţi, impuneri la domiciliu forţat în 61 de localităţi44.
Astfel, în cursul războiului, persecuţiile duse de autorităţile maghiare contra fruntaşilr români
din Mehadia n-au cunoscut margini. Când România intră în război au fost deţinuţi: preotul Coriolan
Buracu, generalul Nicolae Cena, ţăranii Nicolae Chiticeanu, Dimitri Cerbu şi Miron Cosma. La început
au fost închişi la Caransebeş, apoi la Lugoj şi în cele din urmă la Debreczin. Ceva mai târziu, a fost închis
la Debreczin şi medicul Virgil Nemoianu, iar de la Lugoj învăţătorul Nicolae Mercea45. În după amiaza
zilei de 26 iulie 1914 preotul Iosif Drăgoiu din comuna Globurău a fost arestat chiar în timpul serviciului
divin din biserică, sub motiv de "spionaj şi agitaţie"; a fost escortat la sediul jandarmeriei din Plugova,
de unde în dimineaţa zilei unnătoare, cu mâinile încătuşate, a fost escortat la Mehadia şi apoi la Orşova.

Din Orşova a fost dus şi întemniţat împreună cu alţi intelectuali în temniţa din Caransebeş46. Pentru
atitudinea sa patriotică, preotul Vasile Bo!boian din Deta, tată a 10 copii a fost aruncat pentru un an în
închisoare, iar Ilie Gherban din Sârbova, pentru comentarii publice ale ştirilor apărute în ziar, a fost
arestat şi condamnat ca "agitator" contra statului la 2 ani de închisoare47.În urma percheziţiilor ordonate,
preotul Roman Jurchescu a fost întemniţat, din noiembrie 1916 până în mai 1918, deoarece au fost găsite
la el cărţi ale poetului Octavian Goga, lucrări despre războiul de independenţă al României şi diverse
lucrări considerate "compromiţătoare".Învăţătorul George Costescu din comuna Racoviţa a suferit şi el
aceeaşi pedeapsă pe motivul că "impusese elevilor să-i adreseze salutul În limba română"48. Din Răcăjdia
ca persoane suspecte au fost denunţaţi învăţătorul pensionar Emilian Novacovici şi preotul C. Mircea sub

pretextul că ar ţine zilnic sfaturi şi dese întâlniri în comună, că ar îndemna poporul la nesupunere şi că
ar sfătui soldaţii să dezerteze, să nu lupte, să-şi facă răni pentru a fi spitalizaţj49. Au fost puse sub pază
politică (domiciluil forţat) personalităţi de seamă ale vieţii culturale şi spirituale româneşti din Banat

precum medicul Emanoil Ciulei din comuna Ciuchici, preotul Toma Bireescu din comuna Cirescu,
preotul Romanul Perian din comuna Cadar, preotul Avesalom Ţiucra din comuna Alioş, învăţătorul Ioan
Dorinca din Ticvaniul Mic, învăţătorul Dimitrie Zgriban, care în zilele de sărbătoare şi duminicile aduna

în clădirea şcolii româneşti "câte 40-50 de tineri sub pretextul că îi Învăţa cântarea bisericească, cu care
însă de fapt face politică si agită"so.
Internarea şi deportarea unor învăţători şi preoţi a fost o metodă obişnuită de presiune asupra

instituţiilor de învăţământ naţional şi bisericesc, precum şi intensificarea încercărilor de deznaţionalizare

a românilor bănăţeni. Potrivit datelor cunoscute până în prezent, din 71 delocalităţi bănăţene, un număr
de peste 140 de români au fost deportaţi de autorităţile austro-ungare şi internaţi în lagărele de la Hont,
Pozsony, Sopron, Vacz în anii primului război mondial.

Am menţiona dintre ei următoarele personalităti ale vieţii bisericeşti şi ale şcolilor bănăţene: preot
Teodor Ioaneş (Bencecul Român); preot Ioan Maran (CicIova Română); preot Gheorghe Costescu
(Eşalniţa); preot Pavel Mioc (Vărădia); învăţătorul Antonie Nevriceanu (Şag); învăţător Iosif Domilescu
(Valea Bolvaşniţa); învăţător Andrei Mureşanu (Pădureni). Preotul Pavel Mioc din comuna Vărădia a fost

luat din altar în timp ce oficia serviciul divin şi dus În lagărul de la Veport, iar ţăranul Vasile Branca din
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Arh. Muzeului Banatului Timişoara, loc. cit. ,dos.127,f.4
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Ibidem, dos.39, f.6.

47 România în anii primului război mondial, vol.Il, Ed. Militară, Bucureşti, 1987, p.494.
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aceeaşi comună este internat la Doborean, ambele aparţinând comitatului Şopron51• Din comuna Eşalniţa
protopopul Mihail Costescu e internat la penitenciarul din Caransebeş şi Seghedin din 28 august 1924
până Ja6 decembrie acelaş an, în timp ce tratele protopopului, Gheorghe Costescu, e internat la Sopron52•
Tot la Sopron este internat preotul George Ciunga din Şuştra şi preotul Vichente Radu din Satchinez.
Din cauza condiţiilor grele, o parte din Întemniţaţi s-au îmbolnăvit şi unii chiar au decedat în
timpul detenţiei precum preotul Radu Liviu din comuna Macedonia, iar alţii au decedat după eliberare.
Se poate concluziona că În anii primului război mondial, deşi Banatul a fost o provincie destul
de dezvoltată din punct de vedere economic a monarhie austro-ungare, totuşi populaţia s-a confruntat cu
mari greutăţi materiale În urma rechiziţionării abuzive a produselor alimentare şi animaliere, la aceasta
adăugându-se o apăsătoare asuprie socială şi naţională. Nu trebuie scăpate din vedere nici jertfele
omeneşti inutile pentru o cauză străină impusă de monarhia dualistă.

Date reprezentative privind consecinţele economice şi sociale ale primului război mondial
asupra populaţiei rurale din Banat
Rechiziţii

Comun�

Ramna

6 clopote mari

Izgar

2 clopote de la Biserica

Internaţi, Deportaţi,
Arestaţi, Întemniţaţi,
Pază politică

Decedaţi

2 sub pază politică

ortodoxă

3 clopote de la capela

. catolică
Gornea

4 clopote

Sopotul Vechi

3 clopote - toate obiectele de

Ghilad

4 clopote

2 sub pază politică

Labaşinţ

2 clopote

1 sub pază politică

Bencecul de Jos

2 clopote

Mal

10 cazane de aramă

Parţa - comunele

7 vagoane făină

aramă

vecine
Pădureni

Ilova

cereale, bovine, porci,
slănină, untură, haine

Maciova
Mănăştur
Sacoşul Turcesc

cereale, tutun, zahăr, petrol.
sare, spirt, rachiu

Banatul şi Marea Unire,
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I. Munteanu, V. M. Zaberca, M.Sârbu,
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Arh. Muzeului Banatului T imişo ara loc. cit., dos.75, f.3.
,

Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1992, p.385.
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Checea
.
·
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Internaţi, Deportaţi,
Arestaţi, Întemniţaţi,
Pază politică

Decedaţi

vite, cai, trăsuri

<

Giroc
Cenad

193

Variaş

142
3 deportati

Jebel

137

Tomnatiu

107

Şipet

101

Sînicolau Mare

100

Vărădia

11 sub pază politică

Răcăjdia

4 deportaţi

Mehadia

8 Întemniţaţi

Comuna

Locuitori români

Mobilizaţi la partea
activă

Decedaţi

Câlnic

987

167

86

Cacova

730

51

28

Glimboca

466

89

39

1550

280
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DIE FOLGEN DES ERSTEN WELTKRIREGS AUF DIE
DORFBEVOLKERUNG DES BANATS

ZUSAMMENFASSUNG
Die Ausberuch des Ersten Weltkrieges im Sommer des Jahres 1914 hat viele Schrnerzen und Măngel der
B�volkerung aus dem Banat verusacht. Die meisten industriellen Betriebe waren militarisiert. Sehr viele Miinner
aus allen Ortschatl:en wurden mobilisiert und auf die Front geschickt. Die landwirtschatl:lichen und tierischen
Produkte wurden requiriert. Die Intelektuellen (Lehrer, Priester, Arzte, Rechtsanwălte), die Widerstand gegen den,
von der bsterreichisch-ungarischen Monarchie geftihrten Krieg, geleistet haben, wurden verhatl:et, gerichtet und
dann eingespent, deportiert, oder dem Zwangsaufenhalt unterworfen, insbesondere nach Rumăniens Eintritt in J\:n

Krieg, am August 1916.

