ASPECTE ALE INTEGRARII ORGANICE A JUDEŢULUI SALAJ
IN CADRUL STATULUI NAŢIONAL UNITAR ROMÂN (II)

Inscrisă ca o permanentă trăsătură a istoriei poporului român
lupta pentru unitate şi independenţă naţională a reprezentat „idealul
şi năzuţnţa seculară a celor mai înaintate forţe ale societăţii .româneşti,
a maselor largi populare". Corespunzînd unei nocesităţi obiective şi nă
zuinţi seculare a poporului român, desăvîrşkea unităţii de stat a creat
condiţii favorabile pentru progresul societăţii româneşti.
Principala problemă care stătea în faţa tînărului stat român imediat
după tncheierea primului război mondial era refacerea economică a ţării
- economie puternic distrusă de evenimentele şi operaţiile care au avut
loc în decursul celor doi anii.
Judeţul Sălaj avea să se înscrie printre jqdeţele României întregite,
care va contribui prin munca locui,torilor săi la acţiunea de refacere
economico-socială a ţării.
ADMINISTRAŢIA. Principala problemă care a stat în faţa organelor administrative din judeţul Sălaj în primii ani după Marea Unire a fost cea de refacere
P~onomică a judeţului, de lansare a unor programe de dezvoltare a industriei şi
ai;iri:ulturii, :::are erau slab dezvoltate.
Desigur, pentru o mai bună desfăşurare a vieţii administrative' în :::adrul
tinărului stat naţional unitar român, s-au produs „importante schimbări în normele administrative" 2 - schimbări care deşi aveau un „:::aracter de provizorat",
totuşi ele au fost ne:::esare şi importante din toate punctele de vederi': După încetarea activităţii Consiliului Dirigent la 10 aprilie "192CJ3, conducerea agendelor administrative tranşilvănene a fost realizată de guvernul de la Rucureşti prin Secretariatul general al ministerelor 'de la Cluj, transformat prin hotărîrea Consiliului
c!P. Miniştri şi a Comisiei centrale de unificare administrativă clin 24 martie 1921 în
Directorat general, cu sediul tot la Cluj•.
Vom încerca să surprindem cîteva aspecte din activitatea administrativă a
Judeţului în a:::eastă perioadă.
Se întîmpină greutăţi în procurarea cerealelor atît pentru consumul populaţiei
rit şi pentru însămînţări din cauza distrugerii căilor ferate în timpul războiului.
Tot în sarcina administraţiei judeţene cădea şi aprovizionarea cu furaje a unită-

Despre situaţia existentă în România anilor 1918-1925 vezi pP larg în: M.
- I. Ardeleanu, Viaţa politică în România 1918-1921, Bu::ureşti, 1976 şi I.
Rltoleanu, Din istoria României moderne 1922-1926, Bu::ureşti, 1981.
2 Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureşul 1918-1921, Bu:ureşti, I, p. 751
l Gh. Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statulu,i naţional
unitar român (1918-1920), Cluj-Napoca, 1985, p. 292-306
1
Muşat

' Transilvania .. ., p. 751
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ţilor militare cantonate pe teritoriul judeţului 5 . In numeroase comune au 1.o::: :-onflicte între militarii care achiziţionează furajele şi unii cetăţeni, ajungîndu-se u;1l'ori chiar la folosirN1 armamentului.
Mulţi dintre fun:ţionarii ve:hi maghiari s-au pr0zentat pentru a depune ju:·i\mîntul de fidelitate faţă de statul române şi cu toate că nu cunoşteau limba
română au rămas mai departe în fun:ţii. Astfel că aparatul admi:iistrativ existPnt
~i cu fun:ţionarii tineri încadraţi a început să fa:ă faţă sarcini:or adn'linistrc1ţi<'i
judeţene.

Schimbarea „:oroanelor" în „1.ei" care a început în iulie 1920 decurgea Î:1
Ia toate ofi:ii'e de s:himb existente în judeţ.
E:oul grevei generale din actombrie 1920. greşita înţe'pgere a cauzelor care
a determinat-o, pre:um şi tl'ama autorităţilor judeţene pentru o eventuală extindere si în această zonă se regăsesc în raportul subprefectului dr. Iuliu Pop din
11 noiembrie 1920 ad:·esat Comitt•tului administrativ, U:1de se nota: „ ... iar greva
generală, care ca un visrol a apărut si a fost i:1iţiată de vre-o cîţiva necredincioşi
<i de sine uitători, rău voito;·i, in:::onstienţi agitatori, demagogi de un element destructiv cărora munca serioasă şi· cinstită nu-i prieşte, la noi nu şi-a găsit loc fertil şi mulţumitf'1 Provide:iţei /aici/ ni:i nu s-a ivit un in:ident :::are să fi tulburat
mersul normal a vieţii noastre de toate zilele" 7• Explicaţia pe care o dă subprefectul este :ă a luat ~a timp toate măsuri'.e de siguranţă pentru me:1ţinerea prdinii
şi li:iiştii. Dar adevăratul motiv este slaba dezvoltarl> a industriei, neexistînd Un
proletariat organizat la fel ca în celeJa'te centre indust~ia 1.e ale ţării.
In privinţa administraţiei judeţene, subprefe:tul :::ere Se:retariatului general
pentru Ardeal al Ministerului de Intern<>, să se aplice paragraful 68 al legii
XXI/1886, :::are este mai avantajoasă „pentru că ofi::-iu1. subp~efe:::tului nu e expus
conslderaţiunil.or politice î:1tru atît cu oficiul prefectului. Subprefecţii conform legii
citate sînt pur şi simplu conducători funcţionari administrativi, iar după sistemul
numirii stau departe de orice influenţă politică, care ar putea să \nfluenţeze obiectivitatea şi nepreocuparea în rezolvarea afacerilor administrati;ve"s.
Referitor la autonomia comunală se opinează pentru menţinerea legii comunale în vigoare, iar reprezentarea comunală să se realizeze pe principiul virilismului, dacă nu în întregime cel puţin a 1/3 parte. Acest principiu se bazează pe
faptul ca să fie reprezentaţi acei care au o situaţie materială mai bună. Se :ere
menţinerea împărţirii administrative, a judeţu!tii pe plase, secretariate cercuale
şi notariate9.
Din rapoartele subprefectului prezentate lunar Comitetului administrativ din
cadrul Prefecturii judeţului Sălaj1°, se poate trage concluzia :::ă se întimpină rezistenţă !a introducerea noii legi a contabilităţii, avînd Io: şi unele· incidente între
conducerea administrativă a judeţului şi unii delegaţi din vechiul r~_gat trimişi să
'pu:iă în aplicare noua lege. De asemenea se adresează proteste împotriva pro:edurii
guvernului care pune în disponibilitate pe unii fun:ţin·rnri şi în 1 o:uirea lor cu
alţii, fără nici o încunoştinţare a autorităţilor lo:::ale 11 . AltP rapoarte conţin de:laraţii pentru consolidarea vieţii de stat, cerîndu-se „:::elor :11re sînt încredinţaţii şi
mandatarii tuturor :-etăţC'nilor. le adresăm cuvinte 1 e: ră la o parte ru discuţiuni'.e
de mică importanţă care numai dejosează prPstigiul parlamE'ntului şi subminE'<12'i'-i
moralitatea corporaţiunei legislative şi /:::heamă 1 la o muncă serioasă, :::ăci a sosit
timpul suprem"12.
o~dine

s Arh. Stat. Sălaj, fond: Prefectura judeţului Sălaj - Comitetul administrativ,
dos. I-20/1921, fila 18v-19
s Idem, fila 20
1 Idem, fila 24
a Idem - Subprefe:t, dos. 127/1921, fila 20-21
9 Idem, fila 19
10 Idem Comitetul administrativ, dos. I-20/1920, fila 1-27; I--,14/1921, fila
1-25; I-20/1923, fila 1-16
li Idem, dos. I-14/1921, fila 3
12 Idem, fila Bv
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La 1 aprilie 1923 a fost pusă în aplicare „Legea pentru unificarea contribuţiunilor directe şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul global"lf'. Se consideră că sînt dezavantajoase dispoziţii:e legii prin care se desfinţează impozitul
suplimentar comunal, deoarece impozitele iadiţionale care se vor încasa cu impozitele de stat nu vor a::operi neajunsurile comunelor. Dar pri:l aplicarea prevederilor legii se realiza un control mai riguros ·al administraţiilor comunale şi judeţene.
In cursul anului finan::iar 1923, s-a constatat la un nr. de 87 comune rurale un
deficit destul de mare între debit şi prevederile bugetare. Pentru acoperirea fa
parte a acestui deficit Ministerul Finanţelor trimite Administraţiei Financiare a
judeţului Sălaj suma de 225.132 lei 14• Pentru anul financiar 1925, cele 239 comune
rurale aveau un buget 1;; format din 18.869.767 lei la capitolul „venituri" şi tot a:eea~i sumă la capitolul „cheltuieli". Bugetul comunei urbane de reşedinţă Zalău
(36 de funcţionari) era de 5.7ll.645 !Pi la capitolul „ve!1ituri"şi 5.706.241 la capitolul „cheltuieli", cu un excedent de 5.404 leilll. Bugetul comunei urbane Şimleu
Silvaniei (28 fun:ţio!1al'i) era de 3.297.893,79 lei la capitolul „venituri" şi 3.295.382;49
lei la capitolul „:heauieli", cu un excedent de 2511,30 lei' 7 •
Potrivit evide:iţe'.or existente 18 la finea anului 1921 - numărul locuitorilor
sălăjeni era de 226.273, din care 139.464 români, 70.385 maghiari, 9288 evrei, 1350
germani, 5786 alte naţionalităţi. Din punct de vedere administrativ judeţul era
împărţit în şase plăşi, patru secretariate comunale, 68 secretariate cercuale. Numă
rul total al comunelor rurale era de 239, plus două comune urbane Zalău şi Şim
leu Silvaniei. Componenţa celor şase plase era următoareat9.
Nr.
crt.

Plasa

l.

Cehu Silvaniei
Crasna
Jibou
Şimleu I Silvaniei

2.
3.

„.

5.
6.

Seeretariate
cercuale

71
9

Zalău

10
12
10
13

TOTAL:

68

Tiişnad

Secretariate
comunale

I

2

4

Sate

48
34
37
35
40
45

239

lntre anii 1921-1922 a funcţionat la BucurPşti, pe lîngă Ministerul de Interne
„Subsecretaritul de Stat al Administraţiei Teritoriilor a;ipite şi al Unificării administrative", care avea rol de a studia şi pune în aplicare transformările administrative care urmau să aibă loc. ln acest sens, prin ordinul nr. 8380 din 4 martie
1921 al acestui subsecretariat se trimitea tuturor judeţelor din ţară „ProieCtul pentru o nou<i împărţire a României în judeţe", cerindu-se: „să studiaţi ce împărţire
u judPţului în plăşi o socotiţi mai propice pentru satisfacerea intereselor locuitorilor şi a:e administraţiei"20. Astfel judeţul Sălaj urma să fie format din: „a) jud.
Sălaj, cum era în fiinţă, afară de 34 sate din ţinutul Codrului, de la nord de şoseat3

Idem,

dos. I-20/1923, fila 7; Subprefect, dos. 7998/1925

Idem, dos. 13.737 /1925
1 5 Idem, dos. 4.749/1925
10 Bugetul general de venituri şi cheltuieli al oraşului cu consiliu Zălau pe anul
financiar 1925, Zălau, 1925, 26 p.
17 Bugetul general de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul 1925, Şimleu Silva14

niei, 1925, 26 p ..
u Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura judeţului Sălaj - Subprefect, dos. 1/1921
18 C. Martinovici N. Istrati, Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinu,turi alipite, Cluj, 1921, p. 34-36
20 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura judeţului Sălaj Subprefect, dos. 1270/1921
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ua Cehu Silvaniei - Supur, propuse a fi tre::ute la jud. Sătmarului, şi 9 sate din
plasa Jibou, propuse a fi trecute judeţului Dobîca (Someş).
b) 11 Sate din plasa Careii Mari (jud. Sătmar) pînă la o linie dusă de la
răsărit de sate·.e Vezen:liu, Petreu, Ciomo::oz şi Bera.
c) .Plasa Marghita şi satele Pişcolţ, Văşad, Petreu, Otomani şi Sălacea, din
jud. Bihor.
Capitala Zălau sau, Şimleu"21.
La 31 martie 1921 are Io:: la Zalău o adunare, convocată de către Prefectura
judeţului Sălaj, la care au participat reprezentanţii autorităţilor din întregul judeţ,
discutîncl u-se cu acest prilej proiectul de im părţi re administrativă a judeţului. Se
protestează împotriva intenţiei guvernu:ui de a trece din cadrul judeţului Să:aj
32 localităţi judeţului Satu Mare şi 13-14 localităţi judeţului Dobîca, cerindu-se
ca pe mai departe centrul judeţului să fie Zălau1 22.
La 13 iunie 1925 este aprobată prin decretul nr. 1972 noua „Lege pentru unificare administrativă" şi care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 1926. Gazeta
oficială a judeţului Sălaj în nr. 22 din 17 octombrie 1925 publică ordinul Prefecturii
judeţului Sălaj, prin care se comunică tuturor primpretorilor, notarilor şi primarilor comunelor noua împărţire administrativă a judeţului. Astfel judeţul Sălaj urma
să aibă următoarea configuraţie administrativă: „a) judeţul Sălaj de pînă atunci,
fără comuna Tusa, care trece la Cluj.
S-au adăugat:
b) plasa Valea lui Mihai din judeţul Bihor.
c) plasa Careii Mari şi comunele: Dobra, Hurez, Racova din judeţul Satu
Mare.
d) comune'e Ciocmani, Băbeni, Surduc, Cristolţel, Solona, Brig'.ez, Muncel
şi Cristolţul Mare din jud. Solnoc-Dobica.
e) comuna Trestia de la jud. Cojocna.
Capitala Zălau"2a.
RezumînJ, judeţul Sălaj avea 10 pl<'i.şi, 3 comune urbane şi 267 comuae
rurale (cu 28 mai mult ca în vechiul judeţ). Cele 10' plăşi erau :H
Nr.

Plasa

crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Localitllţi

Localltlţi

propuse/nr.

rimase/nr.
29
22
21
39

Tăşnad

34
15
21
39
30
43
24
22
25

Valea lui Mihai

16

16

BoClia
Buciumi
Carei
Cehu Silvaniei
Crasna
Jibou
Supurul de Jos
Şimleu] Silvaniei

21

V.

25
32
22
35

28

Meruţiu, Judeţele din Ardeal şi dtn Maramureş pînă tn Banat. Evoluţia

teritorială,

Cluj, 1929, p. 44
Arh. Stat. Sălaj, fond: Prefe::tura judeţului Sălaj - Comitetul administrativ, dos. 1-14/1921, fila 9
23 V. Meruţiu, Judeţele din Ardeal ... , p. 48
2
~ Gazeta oficială a judeţului Sălaj, Zălau, VII, nr. 22 din 17 ocţo:mbrle 1925;
V. Meruţiu, .Judeţele din Ardeal . .. , p. 49.
22
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de 26 lo:alităţi le-a fost schimbată denumirea 25 .
- din actualul judeţ Sălaj a căror denumire a

Dăm mai jos numele localităţilor
fost s:himbată:

Nr.

crt.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumirea
Aluniş

nouă

Denumirea veche
Someş-Săplac

Boian
CA ţelul

Boianul Mare
Căţălul RomAn

Căţeluşa

CăţlUul Ungure~c

Cimpia
Crişeni

Husmezeu
Tigani

Derşida

Derşida Mică

Guruslău

Guruslllul Unguresc
Horoatul-Român

Horoatul
Huseni

Husasău

MAi.erişte

Hidig

Nadişul

Nadişul-Român

Nuşfalău
Plopiş

Naşfalllu
Giumelciş.
Răstolţul-Mare

RAstolţ

AGRICULTURA. Războiul a provocat mari distrugeri şi în agricultura ţării.
Lipsa bratelor de muncă, precum şi a inventarului agricol din gospodăriile ţără
neşti a contribuit la s:ăderea producţiei agri:::ole. ln anul 1920 26 , producţia de cerea!e era mai s:ăzuă cu 650/o faţă de anii 1911-1915, iar şeptelul cu 64% mai scăzut.
Problema esenţială care se punea era refo;-ma agrară, care s-a înfăptuit prin decretele-legi din anii 1918-1919, fiind definitivată în anul 1921.
Caracterul preponderent agricol al judeţului Sălaj se menţine şi în anii
1919-1925. Reţine atenţia „Studiul statistic asupra judeţului Sălaj din punct
de vedere agricol, industrial şi comercial"27, întocmit la 10. mai 1924 de către filiala
din Şim'.eu Silvaniei a Băncii Naţionale a României şi în care se arată că principala ramură economică era agricultura, unde era ocupată majoritatea populaţiei
active a judeţului (177.063 din totalul de 235.716 locuitori), iar pămîntul arabil
<'rn de 173.852 ha. „Cele mai· mari întinderi de pămînt aparţin cetăţenilor români
de origine ungară şi evreiască - se arată în acest studiu. Proprietarii mari sau
mijlocii români au fost şi în prezent slnt foarte puţini. Cauza o ştim cu toţii. lnaintl' de războiul mondial ori de cite ori era o moşie de vînzare, aceea moşie era
;·umpărată de băncile şoviniste maghiare şi apoi era revîndută numai ungurilor
'au evreilor, plătindu-se preţul într-un timp minimum de 30 ani prin mi:i anuităţi
anua ~eu 28 •
ln anul 191928 numărul proprietarilor de pămînt cu mai puţin de 5 jugăre
1•ste de 26.762, iar numărul muncitorilor agricoli fără pămînt de cultură era de
I:1.406. Moşiile peste 100 jug. cuprindeau 150.000 jugăre (fără pădure), iar acestea
dPţineau 54,7% din întregul pămînt cultivabil al judeţului. !lntinderea pădi.IrEor
proprietate cu peste 100 jugăre era de 124.102 sau 45•/0 din totalul pădurilor judPţului.

Gazeta oficială a judeţului Sălaj, Zălau, VII, nr. 22 din 17 octombrie 1925
M. Muşat - I. Ardeleanu, Viaţa politic<'i .. „ p. 28
Arh. Stat. Sălaj, fond Banca Naţională a României, filiala Şimleu Silvaniei,
<los. 1/1924, filele 1-8
28 Idem, fila 1
29 Transilvania .. „ I, p. 292, 296 şi 298
25

2o.
27
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Resortul Agricu:turii din cadrul Consiliului Dirigent dă la 8/21 februarie 1919
cu. nr. 82/A referitor la arendările forţatP.30. Aşa cum se arată, scopul
arendărilor era asigurarea pro.:\u:::\iei agricole. Articolul 1 specifica următoarele:
„Pînă la înfăptuirea reformei agrare, se vor da în parte, respectiv în arendă pentru cauză de utilitate publică: a) din moşiile statului acele părţi pe care nu se
face cultura de model, prăsilă de vite de soi, sau pe care nu sînt rezervate pentru
înfiinţarea /de/ stabilimente industriale; b) acele moşii ale
particularilor - fie
persoane naturale sau de drept - a căror cultură nu este garantată de proprietar,
arendător sau deţinător de orice fel, în urma lipsei de inventar". Articolul 6 menţionează categoriile de persoane care pot beneficia de arendările forţate: persoanele
care au luat parte la război, văduvele şi orfanii lor; persoanele care nu au pămint
dar au posibilitatea să-l lucreze; familii:e celor mobilizaţi prin ordinul de chemare al Consiliului Dirigent; cei care au pămînt mai puţin de 10 iugăre şi în fine
toţi plugarii din comună care au mijloace de producţie. Sînt prevăzute condiţii'.e
în care se poate arendra un teren, preţul de arendă, iar articolul 12 indică pe prefectul judeţului şi referentul agricol care vor „purta grije ca arendaşii să exploateze pămîntul ţinînd seama de raţionamentul economic".
Pe baza acestei ordonanţe se constituie comisii care întocmesc tabelele moşi
ilor supuse regimentului fidei-comissum şi moşii aparţinătoare persoanelor morale,
publice, fundaţiilor, bisericilor instituţiilor şi corporaţiilor, date 'in arendă
forţată în judeţul Sălaj 51 •
Aceste tabele deşi sinii .întocmite în anul 1921,
se referă la cei doi ani anteriori. Ele scot în evidenţă puternicele resturi feudale care se menţineau în agricultura judeţului. Marii moşieri deţineau întinse
suprafeţe de pămînt pe care lucrau mii de ţărani români şi maghiari. Vom ilustra
a:est aspect doar cu cîteva exC'mp:e. Baronul Wesselenyi Istvan deţi:lea o suprafaţă de pămînt cultivabil de 2.711 jugăre şi 5.164 jug. pădure, care erau răspîn
dite în mai multe sate ale judeţului. Din aceste suprafeţe se arendează forţat
locuitorilor satelor respective, după cum urmează: în Brebi avea 110 jug. pămînt
cultivabil şi 1.074 jug. pădure, din care s-a dat în arendă forţată 69 jug. teren ară
tor, 105 jug. păşune, 495 jug păşune de pădure; în Moigrad deţinea 328 jug. pămînt
cu'.tivabil, 360 jug. pădure din care s-au dat în arendă forţată 142 jug. teren ară
tor şi de fineţe şi 51 jug. de păşune; în Mirşid avea 176 jug. pămînt cultivabil
şi 2.283 jug. pădure, din care s-au dat în arendă forţată 117 jug. teren arător, 16.
jug. fineţe, 120 jug. păsune de pădure şi 220 jug, pădure; în Ortele: avea 226 jug.
pămînt cultivabil, 16 jug. pădure şi s-au dat în arendă forţată 194 teren arător şi
70 jug. păşune; în Gîrcei avea 308 jug. pămînt cultivabil, 152 jug. vii şi pomi; în
Cr.eaca avea 280 jug. pămînt cu:tivabil şi 1.029 jug. pădure, dindu-se în arendă
forţată locuitorilor satului 130 jug. teren arător şi fineţe, 56 jug. de păşune, 150
jug. păşune de pădure; în Firminiş avea 237 jug. pămînt cultivabil din care s-a
dat în arendă forţată 172 jug. păşune; în Jac avea 755 jug. teren cultivabil şi 368
jug. pădure din care s-au dat în arendă forţată 102 jug. teren arător şi fineţe şi
270 jug. păşune; în Lupoaia acea 30 jug. pămînt cultivabil şi 16 jug. pădure şi
s-au dat în arendă forţată 12 jug.; în satul Poptelec avea 69 jug. pămînt cultiva~
bi! din care S-ISU dat în arendă forţată 46 iug. teren arător şi 21 jug. păşune:r.!.
Asemenea moşii întinse avea groful Dcgenfeld Miska (2.281 jug. teren cultivabil şi 483 jug. pădure), baronul Banffy Adalbert (2.269 jug. teren cu:tivabil şi
5.953 jug. pădure), baronul Bornemisza Elemer (3.835 jug. teren :::ultivabil şi 3.370
jug. păduri) şi mulţi alţii, seria lor putînd continuaa 3 •
Intre anii 1919-1922 s-a dat în arendă forţată în judeţul Sălaj un total de
ordonanţa

.

Sălaj,

pentru reforma

agrară

Arh. Stat.

Gazeta oficiald a judeţu,l,ui Sălaj, Zălau, I, nr. 1 din 3/16. mai 1919

dos. 58-59

fond: Comisia

judeţeană

31
30

·

Idem, dos. 59
n Ibidem

a2

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

din 1921,

Aspecte ale

integrării judeţului Sălaj

în statul

naţional

167.120 ha, din care 30.782 teren arabil, 4.633 ha. fî.aeţe, 73.518 ha
pf11une de pădure. Pe ani~ 4 situaţia se prezintă în felul următor:

Arabil

Anul

Fineţe

Păşuni

Păşuni de
pădure

1919
1920
1921
1922

850
6.031
14.030
9.871

350
725
2.054
1.504

I.OOO
21.982
32.036
18.500

25.687
20.630
11.870

TOTAL:

30.782

4.633

73.518

58.187

343
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păşuni,

58.1137

Total

2.200
1)4.425
68.750
,41.745
167.120

La 23 iulie 1925, prin decretul nr. 3.610 a fost promulgată Legea pentru
din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, decret prin care se
operează „o serie de modificări în dispoziţiile decretului din 1919"J5• Aplicarea prevederilor reformei agrare din 1921 a fost făcută de către organele agricole pe baza
hotăririlor definitive şi a măsurătorilor cadastrale.
Pînă în prezent nu dispunem de date concrete privind modul de apiicare,
efectele imediate şi în timp al reformei agrare în Sălaj în anii 1921-1925. Doar
D. Şandru în lucrarea . sa monografică 36 dedicată reformei agrare din 1921 în
România scrie - printre altele - că în judeţul Sălaj, î:1 anui 19~::. din 222.135
jugăre se expropriaseră doar 117. 582 jugăre. 1n Gazeta 0ălajului din 14 august
1937, se publica sub titlul Reforma agrară în Sălaj o notă privind situaţia aplicării
ei; în schimb ea este raportată la împărţirea administrativ-teritorială a judeţti1ui la
acea dată. Potrivit notei se dau la lumină o serie de date pentru lămurirea cititorilor „cu. cită uşurinţă s-a lucrat în judeţul nostru într-o problemă de importanţă
capitală cum este aceea a reformei agrare". In acest sens datele sînt următoarele
prezentate pe plăşi:
reformă agrară

existente în mîinile
proprietarilor/jug.

Moşii

Plasa

înainte
de expropriere
1. Carei
2. Cehu Silvaniei
!I.

52.818
48.784
51.067
30.000
52.546
25.844
26.361

Jibou

4. Simleul Silvaniei
5. Tăşnad
li. Valea lui Mihai
'J, Zalău

locuitori

rămaşi

neîmproprietăriţi

<lupă

expropriere

8.819
17.904
25.591
12.218
23.495
13.391

1.280
2.572
3.840
2.600
2.260
3.450
3.726

Rezumînd datele anului 1937 rezultă că înainte de expropriere proprietarii de
1>•1111înt deţineau o suprafaţă de 257.415 jug., din care s-au expropriat 155.999 jug.
34

TransHvania ••

„

I, p. 305;

35

D. Sandru, Reforma

36

Idem, p. 239

Vtaţa agricolă,

XIII, nr. 8 din 15 aprilie 1922, p.

aţ}rară dtn 1921 în România, Bucureşti,

:t4 - Acla Mvsel Porolissensls, voi. X
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rămînîndu-le
tăriţi fiind de

o suprafaţă de 101.416 jug., numărul locuitorilor rămaşi neîmproprie19.728.
Desigur cercetarea fondurilor arhivistice existente la Arhivele Statului Săiaj
şi Bucure!iti, a presei timpului, consultarea lucrurilor monografice şi de specialitate
apărute pînă în prezent, vor permite să avem o situaţie şi o evidenţă clarii a rezultatelor refo:-mei agrare din 1921 în judeţul nostru.
Menţionăm existenţa în Sălaj a două ferme model la Măerişte3 7 şi Someş
Guruslău:11;, eoare prin scopul pe care şi l-au propus au contribuit la educaţia agricolă a ţăranilor din zonele respe.::tive. De asemenea la Şimleu Silvaniei fiinţa clin,anul 190211 ~ o şcoală de agricultură, care din anul 1919 va primi denumirea de
Şcoală inferioară de agricultură şi viticultură 4 0.
INDUSTRIA. In această perioadă - şi nici mai tîrziu, nu putem vorbi despre o industrie sălăjeană, formată în adevăratul înţeles al cuvîntului, lucru care
da judeţului un caracter eminamente agrar. Totuşi „Studiul statisti.:: asupra judeţului Sălaj din punct de vedere agricol, industrial şi comercial" al Băncii Naţionale
a României - filiala Şimleu Silvaniei, ne spune .::ă la anul 1924 industria sălă
jeană era împărţită în trei grupe: marc, mi:ă şi casnică 11 ••In industria mare sînt
in.::luse de fapt mici fabri.::i la care numărul mun.::itorilor nu depăşesc 250, şi anume
sînt amintite fabricile de spirt (Zălau, Trăsnea, Someş, Odorhei, Nuşfalău şi Valcău
de Jos), fabrici de cherestea şi exploatări de pădure (Jibou, Sălăţig, Nuşfalău, Arghihat, Supurul de Jos), fabrici de cărămidă şi ţiglă (Şimleu Silvaniei, Zălau, Buciumi, Jibou, Bălan, Crasna, Valcău de Jos şi Tăşnad). Tot la industria mare sint
incluse şi un număr de 75 mori de abur şi motor, 155 mori de apă, trei uzine
electrice (Zălau, Şimleu Silvaniei şi Tăşnad) şi exploatările miniere („Valea Agrijului~ Lupoaia şi Bobota)42.
Industria mică este reprezentată prin 75 mori ţărăneşti, citeva fabrici de
ulei ele floarea soarelui, ateliere casni:::e pentru ţesut, cîteva fabrici de var, mici
tăbăcării etc.

Ultima parte a studiului va cuprinde cîteva aspecte ale vieţii politice
în judeţ în aceea perioadă, apoi situaţia socială, învăţămîntul

desfăşurate
şi cultura.

VIRGIL MlllALCA -

DORU E. GORON

:ii Transilvania ... , I, p. 334-336; scopul pentru care a fost constituit.I ferma
Pra: „1. Să formeze un centru agricol, de unde plugarii din împrejurimi să inveţc•
lu:Tarea raţională a pămîntului ~i creşterea vitelor; 2. Să selecţioneze şi s<-1 ::ultivc'
cereale, inles;iind plugarilor pro::ura:L'a de seminţe alese; 3. Să procure săte;iilor
rPp:·odu:ători aleşi pentru ameliorarea raselor locale (vite albe, porci, oi, păsări).
Ji Transilvania .. „ I, p. 338-339; scopul pentru care a fost constituită ferma
rnockl era: „1. Să cultive şi să amelioreze cerealele, spre a servi exemplu populaţiei
româ::eşti din regiune. Producţia de seminţe este vîndută sau s.::himbată sătenilor
Î:1 mod avantajos; 2. Creşterea anima '.el or de rasă şi în special a bivolilor, ferma
posedînd păşuni apte pe:-itru a:eştia; :J. Creşterea por:ilor mangaliţa in stare pură;
4. Creşterea pe o s:ar[1 întinsă a gî!itelor Emden şi ,a/ raţelor Peking, datorită
aşezării favorabile a fermei, lîngă rîu 1_ Someş.
J!t Arh. Stat. Sălaj, fond: Şcoala de agricu:tură Şimleu Silvaniei, dos. 1/1934;
s:'.opul pentru care a fost înfiinţată era „pregătirea micilor gospodari din jur,
pentru a putea cit mai raţional a conduce micile lor gospodării, iar pe de alt<"i
parte a pregăti e;emente tinere care ca şefi de cultură să fie aplicaţi în moşiile
mijlo.::ii şi mari" (idem, fi'.a 2)
'" Referitor la a.::tivitatea Şcolii ele agricultură din Şimleu a se vedea I. Penea
în Acta MP, 7, p. 653-659
11 Arh. Stat. Sălaj, fond: Bon:a Naţională a României filiala Şimleu! Silvaniei, dos. l; 1924, fila 3-5
·~ In acest sens studiul despre activitatea exploatărilor miniere a lui Gh
Robescu în Acta M P, 5, 1981, p. 587-594
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ANEXE
1. Subpl'efectul

judeţului Sălaj

Domnule Se:Tetal' General!
La prnvo2area verbală a ci-voastră despre starea admL1istra\iei judeţu:ui
raportul ::erut am onoare al bainta 1:1 următoarele. în general administrapunea m::1 azi nu a inkat în făgaşu, norma_, deşi timpul de tranziţie e înaintat,
totuşi nesigura:l\a se observă pe toate terenele administraţiunei şi această nesiguranţă provine din lipsa personalului şi din neexe:::utarea legilor vechi menţinute.
l. Administraţia comunală. ln comune administraţia nu stă la gradul dorit,
căci se::retarii comunali sînt î:lgreunaţi :::u afaceri, :::are nu aparţin ::ompetenţei
impuse de legea comunală. Sînt sar::ini grele de suportat, rechiziţionările şi aprovizionarea, ::are de altfel nu aparţin în competenţa se::retarilor, prin care nu nwnai
timpul acela şi-l pierd care serveşte spre rezolvarea afa::erilor strict comunale ::i
îşi iau asupra lor şi ura populaţiei ::are o consideră ca vexare din partea lor. Nu
e în interesul administraţiei comunale repartizarea şi în::asarea dărilor. Ar fi de
dorit înfiinţarea posturilor de notari a caseriei de dări comunale, ca aşa se::retarii
sa Iie o:::upaţi numai ::u afa::erile stri::t administrative. Posturile de subse::retari
peste tot sint va::ante, asemenea sint unele secretariate care sînt lipsite de se::retari cu praxa şi ca.ifi::aţie după sistemul vechi şi sînt completate ::u secretari
fără praxa şi ::alificaţia recerută, numai cu testimonii :-îştigate la :::u:-suri supiimentare. La tot cazul ar fi de lipsă ca salariile secretarilor şi a subsecretarilor
comunali să fie ridicate in aşa măsură, ::a din acelea să-şi poată asigura existenţa
lor şi a familiei, ::onform re::erinţelor timpurilor de azi. Din salarizarea neindeslulătoare de azi provin abuzurile săvîrşite zilnic, din partea unora şi altori secretari
ne:::redincioşi. Tot din lipsa de mijloa::e ::are se recer la subzistenţa se::retarilor,
provine că secretarii sînt avizaţi să se ocupe cu iafaceri laterale cum sînt acciden\iile făcute la cererea particularilor, care nefiind fă::ute în mod legal sînt reitiate
;respinse - n.n./ de către forurile competente, prin care se cauzează particularilor
spese zadarnice, intermedierea de afaceri ::omerciale et::.
Din a::estea reiese, că în::ît e de motivat ridi::area salariilor secretarilor comunaii la gradul ::a să li se asigure existenţa şi prin a::easta să se poată opri de la
funcţiunile latera.e.
Autonomia comunală este de a se menţine în forma şi în baza legii comunale
de azi, ba e d~ susţinut în reprezentanţa comunală şi principiul virilismului, dacă
nu in măsura iegii comunale de azi barem în 1/3 parte. Motivul care susţine principiul virilismului este, ca din populaţia comunei acei oameni sînt virilişti care
s-au aflat intr-o stare mai bună materială, care stare materială nu cîştigat-o prin
diligenţa proprie e::onomizînd astfel, încît să-şi poată asigura şi susţinea averea.
O astfel de purtare mai, ales a indivizilor din populaţia rurală, arată că aceştia sînt
elementul mai serios, care trăieşte mai cumpătat, modest cruţător şi activi, astfel
uceştia ar fi elementul acela de în::redere pe ::are s-ar putea baza statul şi administraţia faţă de partea cealaltă a populaţiei care nu e indaţionată la munca seriousă şi cîştigul ::are îl fac nu-l folosesc pentru îmbunătăţirea stării proprii materlule, ci ii cheltuies:: ::u uşurinţă, fără a se cugeta la viitorul urmaşilor lor. Susţi
nerea virilismului în 1/3 parte în autonomia comunală nu înseamnă abandonarea
clemo::ratismului, ci din contră ar servi exemplu de urmărit pentru cei uşurati::i.
Asemenea din susţinerea legii comunale, ar urma şi menţinerea instituţiei
p!uselor, în frunte cu organismul de azi: primpretori, pretori cu întregirea unui
consiliu, respe::tiv unei comisii de plasă, care ar fi să se ::ompună din 2 delegaţi a
tle~tecărei comune ::are aparţine la plasa respectivă. Aceşti delegaţi ai comunelor
~4 fle aleşi din membrii reprezentanţei comunale, din partea alegătorilor în drept,
11lntre membrii virilişti şi membrii reprezentanţei ::omunale. In ::ompetenţa acestei
comisii s-ar putea transpune aprobarea afacerilor în forul al Ii-lea, în parte, iar
.Săiaj,
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în unele definitiv, înşirate în art. de lege XXII din anul lll86 §. 32 şi în unnlitoare:e
paragrafe.
Asemenea se pot împărţi în competenţa a:esteia şi unele afa:eri în-;;i;·ate în
art. de lege XXI, din anul 1886 §. 47, care se referă la unele afaceri :.:omunal1·.
Aici amintesc, că ar fi de susţinut instituţia exactoratclor de plase suii
controlul cxa:toratului jude 1ean, contemplat a fi reînfiinţat .i:-~· lî;1'!,-l admini.-,·
traţia judeţeană. Avantajul susţinerii exactoratului de plasă ar ii, 2•:nt1 •.::«n·•1
caseriLor comunale pres:rise în legea comunală de către primpretorul sau prl'torele plaşei cu ajutorul exactoratului ele plasă, mai departe revizuirea bug1'tului şi a raţiuni1or comuna;e şi pregătirea pentru a fi înaintate şi dezbătut<'
de către comisia de plasă susmenţionată şi în urmă /de/ conducerea conta\Jilităţii,
referitor la salariile tuturor funcţionarilor comunali şi de plase. Sub controlu[
conducătorilor p;aselor sînt ele a se susţine toate instituţiile cu caracter stri~t
administrativ.
Este o greşeală s:oaterea serviciu~ui igeni: de sub coatrolu; or.;;aae:or :0;1<lucătoare ale plaselor, pentru că medicii de circumscripţie nu sînt investiţi· :::u
dreptul de executare.
Autoritatea ve:::he pe care au cîştigat-o organele administrative este a se
susţinea cu intensitate şi din partea noastră, din semne se observă că populaţia
şi· azi se poartă cu toată reverenţa şi cu tot respectul faţă de autorităţile administrative, mai ales faţă de conducătorii administraţiei plaselor, adică ele primpretor pretor, deci nu e consult descentralizarea organelor care au fo;-mat autoritatea administrativă, a căror personificare a fost primp;·ctorele; şi de azi urmeazi'1
ca ordonanţele emise de către asemenea organe descentralizate, precum medicii
de circumscripţie, sau nu se execută sau numai în parte, sau, numai după recercarea
organelor administrative cu mare întîrziere, întîrzierea aceasta e în detrimentul
nu numai /a/ serviciului igenic ci şi a iiltregii administraţii.
IL Administraţia jude~eană. Susţinerea administraţiei centrale în mina subprefe:ţilor confonp art. de lege XXI din anul 1886 §. 68, e avantajos, p~ntru
că oficiul subprefectului nu e expus consideraţiunilor politice întru atît ca şi oficiul prefectului. Subprefecţii, conform legii citate sînt pur şi simpm şi ca :onducători funcţionari administrativi şi după sistemul numirii stau departe de orice
influenţă poiitică, care ar putea să influenţeze obiectivitatea şi nepreo~uparea. în
rezolvarea afacerilor administrative. Pe timpul administraţiei vechi pe lîng[1 sistemul de alegere a funcţionarilor administrativi congregaţiunea comitatensă în cele
mai multe cazuri sau ridi:at peste sentimentele politice la alegerea funcţionarilor,
mai mult a luat în considerare califi:·aţia şi aptitudinea funcţionarniui de:::ît seI).timentele politice /ale/ aceluia. Cu ati.t mai v:îrtos pe lingă sistemul numirii este
a se lua d,irectivă aceste bune calităţi a funcţionarului. Nu atinge nimic mai du•eros pe un fun:ţionar, dacă la numire ori la avansare este califL:at după Yederile
lui politice. Conform legilor vechi a fost şi interzis funcţionarului politizarea, deoare:-e ocupaţiunea cu afacerile po.iti:::e sînt în defavorul funcţiei oficioase.
Fun:::ţionarea administraţiei centrale judeţene între împrejurările de azi, din
cauza personalului nesuficient lasă mult de dorit. Posturile de notari judeţeni şi
azi sînt necompletate, parte din motivul că nu se află petenţi calificaţi, pa•te că
salariile nu sînt suficiente pentru asigurarea traiului lor şi din cauza că pragmatica
/statutul - n.n./ nu se respectă, nu-şi văd asigurat viitorul pe cariera administrativă. E greşea;ă că nu se observă legile judeţene vechi referitoare la competenţa
prefecţilor şi subprefe:ţilor, de unde provine că rezolvarea actelor oficioase se execută cu mare întîrziere. Ar fi necesar ca să se ia dispoziţii, ca, competenţa prefectului şi subprefectului impusă de legea judeţeană să .fie respectată
din partea tuturor organelor oficia:e. Ministerul din Bucureşti, toate ordonanţele
le trimite la adresa prefecturii de unde spre rezolvare în :::ompetenţă se transpun
subprefecturii, astfel acta oficială prin· această cale ajunge la rezolvare întîrziatt1.
E o mare greşeală, că ordonanţele autorităţilor superioare (Minist. din Bucureşti,
Secr. Gen. din Cluj) în afacerile cît se poate de importante şi gingaşe, emit telegrame, a căror conţinut este ori prea contras ori nedescifrabil, care împrejurare
încă este în contra interesului bunului mers al administraţiei. Rezolvarea pune-
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tuală a agendelor administrative se va putea ajunge prin emiterea ordonanţelor
de :::i\trc forurile superioare în s:::ris, care apoi punîndu-se lu calc comunicaţia
neexcepţionabilă vor ajunge la timp la forurile subalterne, care pc baza a~estor
fel de ordonanţe înţelegînd conţinutul a2Plora perfect vor putea să le execute pun:.:tual şi la fel.
III. Congrega~iunea judeţeană. Congregaţiunea judeţeană este a SE' susţine în
afacerile impuse în legea judeţeană în toută întregimea. In :::ongregaţiunca judeţeană s-ar putea face schimbarea ca numărul membrilor să se reducă de la 400
respectiv 600 la 200. Susţinerea virilismului la compunerea congregaţiunei judeţene
c de dorit în 1/3 parte, din motivele :::itate din administraţia comunală. ln genere•
sînt ele părerea :::ă atît dispoziţiile legii comunale cit şi acea a legii judeţene, cu o
mi:::ă transformare a împrejurărilor s:::himbate sînt a se susţinea.
IV. Administraţia Financiară. De prezent Administraţia Financiară e îndestulătoare. Personalul vechi din regimul maghiar depunînd jurămîntul de fidelitate
toţi sînt la lo:::ul lor. Statul funcţionarilor este :::omplet după cc guvernul român
a completat posturile sistematizate. PP lingă acestea toate administraţia cli!l :::auză
neştiinţei limbii române e greoaie. Funcţionarii de origine maghiari încă tot în
limba maghiară concipează, însă pînă la 7 sept. 1921 au să însuşească limba română în s:::ris şi citit.
Toţi funcţionarii sînt mereu utilizaţi şi dovedesc în activitatea lor ireproşabi'ă diligenţă. Viaţa lor atît în afacerile oficioase, cit şi în aceea privată este
cxemplari1. Ex:::epţiune face corpul funcţionarilor la perceptoratul reg. rom. din
Za'ău, unde zilnic se ives::: certuri, din care cauză mersul bun a afacerilor mult
suferă. Ar fi consult şi motivat transferarea tuturor funcţionarilor a:::eştia şi înlo:::uirea lor.
Administraţia finan::-iară în comune este foarte slabă. Cauza <.' lipsa notarilor
:::u pregătire şi praxa ne::-esară de o parte şi lipsa generală de ajutor în oficiile
c:omunale de altă parte. Mare parte din corpul notarilor numai la .mai multe soli'.'iF1ri satisfac ordinele şi pedepsirea lor cu amendă nu urmează s:::opul dorit. Din
a:este motive sîntem de părerea ca toate agendele Administraţiei financiare în
:·omune să se încredinţeze perceptorilor ra şi în ve::-hiul regat. Spre a:::est scop
;1r fi :onsult crearea posturilor de per::eptori pe comună de urgenţă.
Mersul afacerilor în genere e bun la oficiile :::entrale a Administraţiei fiaan·i<1re. Insă aici nu putem tre:::e cu tăcerea a aminti urmările introducerii a legii
r·o:1tabilităţii din ve:hiul regat. lntrodu:erea s-a făcut cu instrucţiune foarte defe:lnnasă. ln :onse:inţă Administraţia financiară şi azi lu:rează într-o atmosferă de
l'1t inocentă. Delegaţii trimi~i din vechiul regat aici ne::unoscînd sistemul dări'or
din Transilvania desluşiri exacte nu ştiu da, prin urmare toată fun::ţiunea Administraţiei financiare :e priveşte contabilitatea şi serviciul casei se mărgineşte în
r·ontiauă experimentare.
In nex cu introducerea legii contabilităţii publice s-a abrogat dreptul. de ordonanţare al directorilor financiari ceea ce nu serveşte nici
interesele statului cu
atît mai vîrtos dreptul constituţional al cetăţenilor. Azi atît funcţionarul cit. şi
parl.i:::u:arii trebuie să aştepte semestrul, pînă sînt întocmite de forurile superioan·
r·u drept la ordr>nanţare a cheltuielilor statului ::ondiţiile de a' putea ridi::a cbmp<'li n\ele. juste cli:i caseria Administraţiei financiare. Drept acea propunem restabilirea dreptului de ordonanţare a forurilor tuturor judeţene şi a a'.'elora fungcnte
a '.e statu-.ui în a:-est judeţ.
ln sfîr~it fip ne permis a atrage atenţia şi la aceea împrejurare că orcllnel0
~111'Jerioare se modifică zilni:: ::-eea ce cauzează atît în afa:erilc aclministratil'e ak
slatului cît şi în viaţa ::etăţeanului completă incertitudine şi dezorientare.
V. Invăţămînttti primar. lnvăţămîntul primar în decursul războiului a fost
rrstrîns în mare măsură, iar în anul şcol. 1918/19 din cauza morbului. spaniol, dar
r.u ·deosebire sub influenţa evenimentelor revoluţiei a stagnat aproape cu totul.
Cu ocaziunea preluării imperiului învăţămîntul primar era destnimat şi astfc>l atît
din motivul a:-esta cît şi din cauza schimbării referinţelor politi::-e trebuia reorganizat :;;i pus pe baze noi în consonanţă cu interesele noastre culturale.
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După preluare s-a organizat Revizoratul ş::olar prevăzîndu-se ::u un personal
de 6 membrii. Oficiul fun::ţiona normal, dar în proporţie de multe!e agende, ::are
în timpul din urmă prin introdu::crea legii de ::ontabilitate din vechiul regat s-au
înmulţit atît de mult în::ît personalul a::tual nu mai e sufi::ient. Fun::ţio:iarii munces:: cu sîrguinţă şi devotament.
In judeţ sînt două oraşe ::u consiliu, 4 comune urbane şi 236 ::omune ruralC',
în care sub regimul maghiar au fun::ţionat 68 ş::oli de stat cu peste 200 înv.; 16
grădini /grădiniţe n.n./ de C"opii tot a statului, 152 ş::oli ::onfesionale g:·. ::at. ':'i
or/todoxe/ cu cir::a 165 înv.; ,37 şco'.i ref„ rom.-::at„ luth. şi izr. cu circa 54 inv.
ln scopul reorganizării învăţămîntului primar s-au făcut următoarele:
Pînă în prezent s-au reorganizat 65 ş::oli de stat cu 114 învăţători, dintre
::are 69 români şi 45 unguri. S-a avut în vedere ca în toate ::omunele ::u popu:aţie
româneas::ă în care a fu:lcţionat şi în tre::ut ş::oală de stat maghiară să se sistemizeze pentru români şcoala de stat cu limba de propunere română, ceea ce s-a şi
ajuns ::u excepţia a doua comune unde numărul românilor e destul ele mic şi nu
s-a aflat învăţător. In viitor se vor completa şi acestea. S-a sistemati:r:at ş::oala d1?
stat nouă şi în 10 comune româneşti de acelea în care în trecut n-a funcţionat.
Din 152 şcoli conf. gr. cat. şi or. române în lipsă de învăţători de prezent abia
fun::ţionează cir::a 110 şcoli cu 116 învăţători. Se proiectează deschiderea de ş::o·i
de stat în toate comunele româneşti în care şcoala conf. nu fun::ţioneazii de mai
mult timp, clar din pri::ina lipsei edificiilor ş::olare au puţine şanse /de/ reu':'ită.
Ş::oalele confesionale ref. funcţionează în număr de trei ori mai mare de::it în
trecut.
Mai fun::ţionează în judeţul nostru 1 liceu, 2 şcoli medii /civile/ pentru fete
şi una pentru băieţi. Toate se luptă cu lipsa de profesori şi elevi.
Organizarea şi funcţionarea normală a instrucţiunii primare intîmpină mari
greutăţi, deoarece lipsesc învăţătorii în număr recerut, edificiile ş::o!are şi locuinţele învăţătoreşti. Asemenea mai lipses:: şi sînt de tot scumpe manua 1ele şi re:-hizitele de învăţămint. Poporul îşi trimite neregulat copii la şcoală. In învăţămînt
au ajuns multe elemente ne::hemate. In urma acestor împrejurări activitatea şco
lară nu stă la nivelul re::erut.
Pentru ca să se poată asigura mersul normal al învăţămîntu'.ui sînt a se
ridi::a din partea statului edificii şcolare şi , locuinţe învăţătoreşti în toate ::omunele unde azi lipses:: şi să se creas::ă învăţători în mod corespu:izător. Invăţătorii
săi fie bine pregătiţi la şcoala normală, care este a se completa la B ani şi să
fie corespunzător salariaţi, ca scutiţi de grijile existenţei să se poată dedica cu
totul carierei. Este a se delătura mizeria actuală de manuale şi rechizite şcolare.
Pentru cercetarea regulată a şcolii sînt a se aplica mij'.oace mai efica:e.
Revizoratele şcolare să fie scutite de unele agende administrative :a: asemnarea lunară a salariilor, avansuri et:. ca să se poată ocupa exclusiv cu chestiuni
pur ş:olare.
Delăturarea piedi::ilor şi aşezarea învăţămîntului primar pe baze noi, sănă
toase reclamă muncă intensivă şi timp îndelungat.
VI. Starea drumurilor publice. Recăderea cauzată de război în starea drumurilor publi:e în::ă tot sustă, deoarece comuni::aţia deplorabilă împiedică transportarea pietrişului. Şoselele de stat şi municipiu deşi în mai mare parte sint locale,
sînt a se prevedea cu pietriş transportat cu trenul, care însă verosimil din lipsa
vagoanelor necesare nu efeptuieşte transporturi. Spre adeverirea aceasta amintesc,
::ă pietrişul pentru şoselele de municipiu pe anul 1920 a trebuit transportat de la
gara Jibou, Şilimeghiu Şl Episcopia Bihorului, după o pertractare fără rezultat cu
gările amintite la 22 septembrie 1920 sub nr. fi19-I920. Am recercat Direcţiunea
F. Someşene, ca primelor două gări amintit!' să-i predeie pentru îndeplinirea
transportului 14 vagoa:ie la dispoziţie, însă clit·e~·ţiunea amintită la 5 o::t. 1920 sub.
nr. 9723 mă în:unoştinţează că neavind vagoane sufi::iente cererea nu o poate
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împlini, la caz însă dacă Direcţiunea de miş::are a C.F.R. din Satu Mare ar da
pentru acest scop vagoanele necesare aşa nu va excC'pţiona ca aceste vagoane să
circule pe C. F. Som~ene. La aceasta Serviciul Edil la 12 octombrie 1920 sub nr.
686-1920 s-a adresat la Direcţiunea de mişcare din Satu Mare, ::-are sub nr.
5823/III. 1920 la 20 octombrie a dat răspunsul că din ::-auza marei lipse de vagoane
nu poate satisfa::e CPreri îndrumîndu-r.e la administraţia vagoanelor din c:uj. După
toate acestea Serviciul Edil 'a 25 octombriP 1920, sub nr. 722-1920, s-a rugat de
intervenţia Ministrului Lucrărilor Publice, la :-are domnul ministru sub nr. 55361920 în 4 noiembrie :-omuni::-a în ::-opie dispoziţiile Secn•tariatului General de sub
ar. 1517-1920 E, prin care se îndrumă atit Direcţiunea C. F. Someşene, pre::urn
şi C.F.R. şi Direcţiunea de mişcare din Satu Mare ca pentru transportarea pietrişului la gara Jibou să predeie 8. la Şilimeghiu şi Episcopia Bihorului 6-6, totril
20 vagoane. După primirrri acpstui ordin cu provocare la aceasta sub nr. 757-1920,
la 8 nov. din nou am recercat Dire::1;iunea de mişcare din Satu Marc pentru a
preda urgent vagoanele şi cleoarcc-e la această recercare nici pînă azi nu a sosit
răspuns şi nici vagoanele nu s-au pus la dispoziţie, la 7 dec. 1920, sub nr. 8~0 M.
1920, această împrejurare din nou am adus-o la Cunoştinţa Ministrului Lu::-rărilor
Publice cerind din nou intervenţie. La această recer:::are încă răspuns nu am
primit şi nici transportarC'a nu s-a b::-Pput.
După toate 11::-Pstl'a pî:1ă ce romunicaţia nu se va îmbunătăţi nu se poate
a~tepta starea bună a şosele'.or publice.
îngrijirea supC':·fi::-inlă a clrumurilor o influienţează şi starea mizerabilă matPrială a personalu!ui de drumuri. Anumc> traiul greu a indispus şi drprimrit pPrsonalul neputîndu-se astfrl susţinea disciplina trebuincioasă.
E de dorit salarizarea bună a personalului.
Zalău,

la 1 frbruaric 1921

COT A: Arh. Stat. Sălaj, fonct: Prefe2tura jud. Sălaj -

Subprefect
Subprefect, dos. 1271HJ21

2. Situaţia agrară şi <'ronomică a judeţului Sălaj

1. Oro-hidrografia T<'f;itmii: Di;i pun~t de vPdere oro-hidro1.i:-afic. regiunea Să
lajului, este o înlănţuire a'tl-rnativă de dealuri şi văi, care îşi au sorgintea în
C'atenele muntoase Rez-Mese.~-Codru şi Măqura cu o altitudine carp variază între
500 şi 1000 m. deasupra nivelului mării. Văile sînt străbătute de apele rturilor
Agri.~ul, Crasna şi Somc.~ul ce au direcţia de la miazăzi spre miazănoapte.
Această configuraţie coboară înspre> nord şi nord-vest în pa:itC' variate, rină
în :-impia Tăşnad ului (zis Eriu): la 150 m. altitudine, iar de ah sr întinde neînt:-1:>rupt aproape sub aceeaşi altitudine spre valea Tisei.
II. fnsemnări agrogeologice: Regiu:wa Sălajului din pun:::t de vrdere agrogPologi2 şi după cercetările făcute de noi se prezintă astfel:
Pe fundul văilol" susmnintitP. găsim terC'nuri a!uvionare, bogate în humu-',
f Prtile şi prielnice la toate cultu:-ile şi în deosebi p1.antelor prăşitoare şi fî:ieţeln:-.
lJPaluri'.e stnt construite din „Loes~, calc:aruri, gresii, argile, dind naştere la so'.u:·i
nlsipo-argiloase, avute în cal:ar, săra:-e în humus şi degenerî:ld în platouri ~i pr
punte în soluri cenuşii sub denumirea de „poclzoluri".
Dealurile sînt acoperite în mare parte cu păduri de stejar: (cer, gorun), fal.!i,
ulmi, frasini et:::., împestriţate pe unele locuri cu grupuri de pini şi molizi plantaţi. Se mai observă pc aceste terPnuri, regiuni a:::operite cu păşuni. vii şi pomi
rnrlitori, cum sînt dealurile din jurul oraşelor Zalău şi Şimku, dea'.urilc Sin-G00rlf''. Unguraş /Româ:rn'.'i n.n./, Nirşid /Mir!')id - n.n./, Jibou, Cehu Silvaniei, B:is„~ti, Asuajul de Sus, Tusa, Nuşfalău, Tăşnad etc.
PP dealuri«' şi valea Someşului, din raza comunelor Jibou, Săplac /Alunh 11.:1. · ~i SnmC'~ Orlo!·h<'i, apar terenurilr roşratP sub denumirra .. T<>rra rnsa" pe :-arc
pl11nl<'IC' agri:o'p vPgetează în condiţii favorabile.
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Pe :::impia Tt1.şnadului (Eriu) apar soluri '.e de stepă uscată castanie, argiloase,
cuprinzînd humusul în proporţie de 4-(j% ajungînd pe unele locuri pînă la 80/o dind
naştere la terC'nuri productive în grîne de bună calitate. Cimpia Eriului formează
urinarul judeţului Să'a.i.
III. !mpărţirea administrativă şi naţionaiităţile: Judeţul Sălaj este con.struit
din 6 plăşi şi 241 :::omune rurale şi două comune urbane. Are o populaţie de
226.273 !o:::uitori, repartizaţi astfel, pe naţion.alităţi (după statistica ungară din anul
1911): 130.454 români, 70.000 unguri, 2.950 evrei, 1.350 germani şi 5.786 alte naţio
nalităţi.

IV. Situaţia
hectare din care:

agrară: Sălajul, după

173.852
6.373
34.859
47.563
3.394
96.680
89
19.191

cadastru, are o

suprafaţă totală

de 382.801

ha pămint arabil
ha grădini
ha finaţe
ha păşuni de cimp
ha vii
ha păduri
ha stufării
ha terenuri improductive

382.801 ha
Dacă socotim mica proprietate pînă la 25 ha, mijlocia de la 25 ha la 125 ha
mare proprietate de la 125 ha în sus, vom găsi că micul cultivator, ocupă 550/o
din întreaga suprafaţă a judeţului, mijlociul o:::upă de abia 150/o, iar marele cultivator 300/o. In ultimii 10 ani, proprietatea mijlo::ie mai ales s-a fărămiţat foarte
mult,· tre:înd în mina micului cultivator.
Pămîntul cultivabil, se găseşte mai mult în mina micului proprietar, iar masivu! păduros mai mult în mina marelui proprietar.
Pămîntul cultivabil se exploatează în regie, în arendă prin arendaş şi în
parte. In toate comune:e unde s-a simţit nevoie, păminturile cultivabile din marea
p'roprietate, au fost date de către Comisia judeţeană în arendă forţată, potrivit deciziunilor ministeriale, stabilindu-se totodată arenda anuală pe iugărul cadastral,
pe categorii şi pe calităţi de pămint.
ln anul curent /1922 - n.n./ s-au dat în folosinţă prin arendă forţată 41.745 ha
repartiza te astfel:
şi

9.871
1.504
18.500
11.870

ha
ha
ha
ha

pămînt
fineţe,
păşuni
păşuni

arabil,
de cimp,
ele pădure,

în total: 41.745 ha sau în medie cite 173 ha de fiecare

comună.

V. StarC'a cuiturilor agricoie: Cultura plantelor agricole în general formează
a populaţiei.
Se practi:ă pretutindeni agricultura intensivă, mai ales în marea proprietate,
bazată pe principii raţionale: :u asolamente, seminţe selc:ţionate, variaţia culturilor, maşini perfecţionate, arături adînci cu pluguri de subsol şi pluguri cu abur
şi lucrări de întreţinere repetate.
Citez citeva ferme care practică agricultură raţională: Ferma Tibor Palincas
din com. Acîş, Banffy din com. Nuşfulău, Farkas Kandel din corn. Santău, Recsey
din corn. Şilimeg /Ulmeni - n.n./, Meismer din corn. Mînău, Ferma Pop de Bă
seşti din :::om. Băseşti etc.
o:::upaţia prin:ipală
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Tabloul dat aici, reprezintă întinderea terenurilor şi naLura prin:::ipa~elor p!ant<'
agri:::ole cultivate în anul trecut agri:::ol cu media producţiei pe ha şi producţia
totală a întregului judeţ.
Media pe

jncleţ

Specificarea culturilor
hi.

la

Supra:Iaţa
cultivată

kr.

Producţia totală

ha

hi.

Griu

16

22.952

366.912

Secară

15

4.708

70.620

Orz

17

4.505

Ovăz

23

12.637

Porumb

15

37.219

558.280

Floarea soarelui

18

2.759

49.662

săruînţă

1.093
fuior

Lucernă

Trifoi

fîn

14.209
546.500
30.274.200

1100

27.522
2.405

2000

650
2.381
I.OOO

3.700

3,7

fin
sămînţă

76.585
290.651

500

naturale
sămînţă

8

13

Cînepă
Fineţe

kr.

3,7
1500

2.028

Culturi!.

4.987.000
3.675

5.358
în total:

Intre cereale se

124.812

cultivă următoarele varietăţi:

„Copos" fără mustăţi,
„Tiszavideki" (din valea Tisei),
„Szeka:::s" (varietate bănăţeană),
„de Banat",
Ovăzul „Dupău" (Dupoi) pieptănat,
Ovăzul indigen,
Orzul cu două rinduri
Orzul cu 4 şi 6 rînduri,
Secara comună,
Porumbul „Pignoletto",
Porumbul „Cincantin",
Porumbul „Transilvănean roşu" (scorumni:::).
VI. Inventarul viu: Vitele de rentă şi vitele de mun:::ă, se găses: L1 număr
foarte mare în judeţul Sălaj. Ele fa::: cu putinţă pra:::ti:::area unei cxp'oatări intP:lslve, dindu-se o mare dezvoltare nutreţurilor cultivatl', ca: lu:::l':·aa, trifoiul, borceagul, rădăcinoase!e et::. în marea, mijlo::ia şi mi:::a p:·nprietate. Vite'.c foloses::
rentabil paele, fîneţele şi păşunile, produ:înd gunoiul :::liruia i se clă o mare ate:lţie
prin a:::este ţinuturi.
Asupra vitelor de toate categorii ·.e, ce formează inventa:·ul viu al judeţului
Sălaj, dăm ai:::i următoarele :::ifre:
boi şi vaci
109.669 (tauri
317)
bivoli
12.173 (tauri - 47)
Griul
Griul
Griul
Griul
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oi
capre
porci

6.909 (armăsari - 29)
570
19.
134.185 ·(berbeci - 1.940)
12.126z(ţapi - 2oi
55.342 (vieri - 559)

în total

330.993

cai şi iepe
măgari

r catiri

2.912

Dacit raportăm la numărul a::esta mare de vite', c·e:e 34.859 ha fineţe şi 47.56:.l ha
păşu:ii de cîmp, observăm ::ă crPscătorii dC' vite, se g[1sesc într-o situaţie precară,
căci nu vor avea nutreţu:·i îndestulătoare ca s[1 poah'i scoate vitele în primăvară.
ln ::ursul verii trecute, Comisia judeţeanii a fost :1CVoiti1. din cauza lipsei de
să dea voie sătenilor s;i conducă vite·C' prin păduri !)i pe terenuri care
altădată au fost cultivatt•. Mi::'iorarea număru:ui de vite i:l ;cest judeţ este o
necesitate absolută, fie pri:1 export, fie pe alt[1 cale.
Ca rase distingem:
cai de rasă ungară, sînge englez şi arab 'li Murani,
boi şi vaci Simmental, ungară 'li Pintzgau,
oi Merinos (bc-:-ce) şi u:-igure:ie (ţurcane),
porci de rasă Mangaliţa, foarte puţini Yorkshire,
Ca crescători mari de vite în acest judeţ putem :·itn pe următorii:
ferma Pop de Băseşti, bar. Bcldy, baron Te!cky, baron Wesselenyi
Farkas Kandel, Marcus Rozmann, Tibor Palincas, Albin Fr6ich, Dory,
Recsey, Meisner etc.
VII. Viticultura şi pomicultura: Sălajul clin punct de yedere al pomilor fru:>
tiferi şi /a'./ viţei de vie, stă în fruntea altor regiuni, căci în mod natural are asemănarea ur1Pi adevărate grădini. Aici gă~im vii pe rod indigene sau altoite, precum şi pometuri cu varietăţi alese, superioare.
E:e ocupă o întindere de 9.767 ha, din care numai viile reprezintă o suprafaţă de 3.394 ha. Cultura viilor se practică de 62 viti:ultori mai bsemnaţi, din
:::are putem cita pe următorii:
Statul la Tăşnad, baronul Stefan Beldy şi contele Stefan Teleky la
Jibou, baronul Arpâd Kemeny la Chieşcl, baronul Wesselenyi la
Hodod, baronul Sturnberg la Pir, baronul Albin Fro·i::h la Sărmăşag,
baroneasa Braunecker la Eriu-Sin:rai, oraşul Şimleu Silvaniei, Ordinul
Minoriţilor la Şimleu etc.
Intre varietăţile de struguri putem enumera pc următoare'.e:
pentru vinul alb: Alb-Ariclean, Reisling de Rin, Reis:ing italian, Covinghinda, Ba:ator, Silvani verde, Furmint (fodo:·mint) Sauvignon, Tramine, Mezes-Feher;
pentru vinul roşu: Cadarca, Burgunder mare, Oporto, pasarele;
pentru masă: Muscat Otonel, Muscat Lunell, Oporto-Chalsă;
alb şi roşu, Kossuth Lajos, Mil!enar, Madelein, Csaba Gyongye.
Varietăţi de mere: Batul, Parmint auriu, Sovari, Renet auriu, Renet, Pepin
londonesc Ionathan, Cormofi auriu, Ti:iri:ik Balint, Tomnatice roşii văr
gate, Vinete bistdţene.
Varietăţi de pere: Crăeşti, Napoleon. Busuiocoase, Tellesperes, Bacso etc.
Pf:'ntru valorifi:area vinurilor se află înfiinţată societatea viti:::ultorilor din
Zalău-Şimleu şi 'N1şnad, iar pentru comff:::ializarea produselor agricole şi în special a fructelor în ţară şi străinătate există asociaţia ungară a agricultorilor din
păşune,

judeţu' Sălaj.

VIII. Apicu.lturn .~i scri::i:::uituru: ln convorbirile ce le-am avut prin comune
cu săt<>nii, am putut afla că cu'.tura albinelor şi creşterea gîndacilor de mătase
formau î:rni:1tea riizboiului o o:upnţiP, căreia sătenii şi săten:ele harnice ii dădeau
•ea mai marc at<'n\ic şi că Cl'l'a :--t' w mai menţine azi sînt numai rămăşiţele tre:::utului. ln prezent avem în a:l'st judeţ 79 comune cu 637 apicultori, care posedă
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1.941 stupi primitivi şi 500 stupi sistematici cu rame mobile şi care produc peste
10.000 kg miere şi ceară.
Societăţi apicole nu există.
StupArii model sint: dr. Kosa Bela în comuna Tăşnad, Nagy Bela in comuna
Giurte'.e:, Ioan Graur în comuna Giurtelec, Vasile Pop in comu:rn Sighetu! Silvaniei.
Flora regiunii este abundentă pentru recolta ne:-tarului.
Sericicultura nu se mai pra:-tică din anul 1914. Duzii de P<' margine;i şose
lelor şi de prin grădinile parti:ulare, plantaţi in număr de peste 5.000, ne arată că
populaţia s-a ocupat î:lainte şi cu industria mătăsăritului. SpPrăm însă că prin
bunăvoinţă şi mun:ă vom spori şi îmbunătăţi aceste două ramuri de producţie naţională.

IX. Industriile agricole din cuprinsu.l judeţului Sălaj constau din numeroase
fabrici de spirt, mori sistematice :-u turbine şi cu motoa:·e, avîncl unele din e'.e
ca anexe prese sistematice de uleiuri vegetale.
C. Gârboveanu
Consilierul agrico'. al judeţului
Sălaj

Arh. Stat. Sălaj: Viaţa agricolă, XIII, nr. B din 15 aprilie 1922, p. 240-245.
STUDIU STATISTIC ASUPRA JUDEŢULUI SALA.T

din pun::t de vedere
..._........ .. agri:ol, industrial

şi

::omercial

-~-.....~,..

Ca situaţie geografi:ă judeţul Săla.i se găseste asPzat în oartPa de nord-vest
a ţării, fiind mărginit ta vest de judeţul Bihor. 'a nor-d cu judPt11l Sătm11r, iar la
l"st cu Judeţul Solno::-Dăbî'.'a, ia:- la sud :-u jUdC'te'C' Cojo:-na o;;i Bihor.
.Judeţul Sălaf de azi !Hl format din unirea. în anul I87fi a '.'omitatc>!or Crasna
•i Solnocul de Mijlo'.', cărora li !HI adaos dteva comune din comitalele Solno:-Oăbka şi Cojocna.
Tn VP::hime se mai numea si STLV ANTA. adi :-ă lo:- ::-u păduri. şi într-adevăr
~i azi pădurile ocupă. din intindPrea a:-estui judPţ, cam a trC'ia part<'.
Suprafnţa sa este ele :181 B km2.
Oroqrafia iudetuiui. Jud. Să 1 ai din pun::t de vedf're orografi:- se prezintă cam
21:1 muntos ~I dP'.uros si numai I/3 Sf'S lnlasa Tăşnad). Este bdizdat dP următoare'.e
şiruri de munţi: muntii l\·fe<C'c;uJui şi Crmmei de :::ir:-a 1000 m: mu:-itii Rezului cu
n inăltime mnximnm rl<' ROO m: muntii Cojrului. ns<'zati în oa:·ten de nord-C'st n
.1udeţului. cu h:llţimi într" :iOO si 600 m. Tn mi.ilo:-ul .iudetului sînt m11ntii Măi?ura
:-u o înă!timP de :ir:-n 600 m. La poalele acestor munţi se găseştP aşezat oraşul
Şimleu Silvaniei.
Hidrografia -iudeţului. Priacip11.le'e :-ursuri de ană :-;ire urlii jmletul sint: Someşul, ::-are izvorăştf' din munţii RochPi si tre~P prin cnmitatf'lP Bistrila-Năsăud,
T11rda-Arie5, Cojo:-na c;i Solno::-Dăbî:-a oî:lă intri\ în judeţul Sălf1j PC' la Surdu:-.
nooi :::urirhd pP lri .Jibou. trP'.'C' în jud. S11tu MarP pent~ll a "e vfirsa tn Tisa.
C"rasna :-are izvorăstP rli:-i muntii Mesesnlui ::11rge siwc nord '"'P lîn<:?":i tîrgul Crasna,
ornsul Şimlf'U Sihraniei si 1a :-omuna S11n11r trP:>f' h jwl. Satu-MarP pPntru a se
v/lr<;i în Somes. Rar-fiul izYorăştr rlin munţii RC'z11l11i rli:i np:·opi<'rf'n vîrfului Ponor, ::urgP spre nord-v<'st si apoi tre:><' în jud. Rihor. PC' la :-om11:rn Po~ţ. Mai
puţin importante avem: Al?ri.iul. val.ea Sălnjul.ui. Z11lă11l „t~.
Administraţie .~i populaţie. Din pun:-t dP V<'derP nrlministr1'1tiv. .i11d. Sălaj
~r lmparte în şase f'l~c;i !Iii anume: 1. Crasna, 2. Şimleu Si·lvaniei. :i. Tă«nad. 4. Cehu
SllvaniPi. 5. Jibou. 6. Za'.ă11. Reşedbţele plăşilor sînt :::omlln1'11f' :-u n:-elao;;i nume ca
•11 p'ăşilor. Capitala j11rletu'.ui este tn oraşul Zal_ău. într-un tablou '.'P rinPxez acestui
Ntudiu. voi arăta împărţirea .iudeţulul pe plăşi si serretariate. mentionînd şi popu!nţln fk:-ăr<'i :-omunP (după ~tatisti::a fă::11tă în nnul Hl20 Vl'Zi Dicţionarul Tran.dlr·anld de Martinovi::i).
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Agri::ultura. Agri::ultura formează una clin prin::-ipalPle o::upaţii ale ·s{tl<'i.iC'Dh totalul suprafeţei judeţului, pămîntul arabil arc o întindere de 173.852 ha.

:·e e mai mari întinderi de

pămînt aparţin cetăţenilor români· de origine un ~ar[1
Proprietari mari sau mijlocii români au fost şi în prezent sînt foart<>
puţini. Cauza o ştim ::u toţii. Inai:1te de războiul mondial ori de Cite ori e:"<t v~e-o
mn)il' clP vînzarc, a::ea mo§ie era ::umpărată de hăn::ile ~oviniste maghian' !:'i apoi
t•:·a :.,,,·i·~clută numai ungurilor sau evreilor, pltitbdu-se preţul î.ltr-un tim:J tir'
minimum 30 ani prin mici anuităţi anuale.
Plantele mai mult cultivate sînt grîul de toamn[1 şi primăvnră, sP~ara <I··
toamnă şi primăvară, orzul de toam:iă şi p:-imăvară, porumbul, ovăzul, cartofii,
faso'.ea, mazărea, bobul, lintea, floarea soarelui, cînepa, tutunul, et:::.
Că s-a dat mare importanţă agriculturii în a::est judeţ, este şi faptul infiinţiirii încă din anul 1902, a unei ş::oale de agri::ulturii în oraşul Şimleu· Silva:1i<'i,
pentru formarea de buni agri::ultori.
Mai jos voi arăta ::are a fost întinderea semănăturH01· în a;111l El22/2:3, prncl u::ţia medie la he::tar, pre::um şi produ::ţia finală:
~i cvreias:ă.

Semăniituri

Grîn de toamnă
Griu de primăvară
Secară de toalll.llă
Secară de primăvară
Orz de toamnă
Orz de primăvară
Ovăz

Porumb
Mei
Rapiţă

de

toamnă

In
Cînepă

Floarea soarelui
}"~ole în ogor
Mazăre

:Bob

Linte

Cartofi

Însămin ţat

hectare

10725
8771
2501
1859

1205
3436
11085
26900
95
30
37.
1228
2407
499
.367 •.
19
41
2661

Producţie

medie
la ha hl

6,98
6,13
6,12
'4,84
7,85
6,58
8,56
5,16
8,06

7
5,22

175,54
6,88
6,71
5,61
8

4
166

Pro<lucţic totală

74881
53738
14924

9003
9463
22591
94984
138924
820
'210
193
215800
15837
3348
2.0.58
152

}64
428870

Tutunul s-a cultivat pe o întindere de 374 ha şi s-a obiinut .o· cantitate de
:l22.:J46 kg. Dintre zarzavaturi S-au cultivat: varza pe O întindere. de 431 .]la, Cl'apa
1~ o întindere de 453 ha şi alte legume pe circa 600 ha. ln toamna anului 192:~
s,a semănat: griu de toamnă pe 7253 ha şi orz de toamnă pc 4372 ha.
Viile. Sălăjenii, alături de agricultură se ocupă mult de viticultură„ Teritoriu: o::upat de vii are o Intindere de circa 3394 ha. Vinul produs în părţile a::estea
este foarte căutat, fiind de bună calitate. Cele mai renumite vinuri sînt·a~a zisele
„Vinuri de Măgura". Majoritatea viilor sînt rep:antate ru viţă amC'rkană.
Actualmente viti::ultorii sălăjeni trec prin o mare· criză deoarece nu pot
să-şi vîndă produsele pe preţuri convenabile; preţul ce li se oferă de mui.te ori
este sub costul de produ::ţie. Cauzele sînt: lipsa de export către Cehos·.ovacia ~i
Ungaria, iar pe de altă parte greutăţile transporturilor pe C.F.R. Cunos:: viticultori ::arc au re::olta de pe 3-4 ani nevîndută. ln toamna trecută s-au vînclut vinurile, cngros, cu 3,50-5 lei per litru. Cred că s-ar putea în parte remedia răul,
da:ă s-ar găsi cîţiva capitalişti care ar infiinta o fabrică de ~amprn1ie ~i cognac
într-unul din centrele viticole ale Sălajului, cum ar fi de. ex. Şimleu Silvaniei.
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. Pomicultura. Populaţia sălăjeană se mai o::upă mult şi cu pomi::ultura. Gră
dinile de pomi fru:::tif.eri o::upă o întindere de 6373 ha. Ca pomi fructiferi găsim:
meri, peri, .cireşi, vişini, ::aL';;i, piersi::i, pruni, nu:::i, migdali, castani et:::.
Inainte de războiul mondiar se fă:::ea un comerţ întins cu fru:::te prin aceste
părţi. Se exportau mult în Germania pentru· marmeladă şi compoturi. Af\ avea
multă şansă de reuşită înfiinţarea în a:::est judef a unei fabri::i de compoturi şi
marmeiadă. Prune .e sînt us::ate de lo:::uitori după sistemul bosnia::. O mare parte
serve~te î:lsă :a fabri:::area ţuicii. Aproape. în fie::are sat din Sălaj se găseşte :::îte
un· cazan pentru ţui::ă.
·
Fineţe le şi păşunile. Un rol de căpetenie în dezvo:tarea e::onomi:::ă a jud. Sălaj
1··au avut de bu;:;I searnă fîneţele şi păşunile, fără de ::are :::reştcrea vitelor n-ar fi
putut să se facă pe o s::ară atît de întinsă. Fîneţele naturale o::upă o întindere
de 34859 ·ha.· Fîneţele artifi::iale· s-au :::ultivat in 1923: trifoi pe 937 ha şi lu::erna
pe 503 ha. Pe o scară mar redusă· sau mai cultivat: porumbul furajer, dughie,
loheri et::.
Păşunile se întind pe o suprafaţă de 47563 ha.
Pădurile. Judeţul Sălaj, după cum am amintit la în:::eputul a:::estui studiu,
este unul dintre judeţe'.e cele mai bogate în păduri. Ocupă o întindere de 96680 ha.
Esenţa care se găseşte mai mult este stejarul fiind 2/3 din întinderea totală.
Apoi avem :fagul şi alte foioase. Pădurile ·de brad nu se găsesc decît; pe întinderi
foarte mici şi a:::elea plantate de curînd.
Creşterea vitelor. O altă ocupaţie de căpetenie a lo:::uitorilor sălăjeni este
:::reşterea vitelor. De a::eea se expli:::ă cu.tura atît de marc a fîneţelor artifi::ia .e
pre:::mn şi întinderea mare a locurilor de păşunat.
Cea mai mare atenţie se dă vitelor cornute care Sînt de rasă Simenthal. Pe
lingă că se prepară vite de muncă puternice, dar se prepară şi vite. de măce
lărie cu :::are se fa::e un comerţ întins de export. Vitele sînt îngrăşate la velniţele
de spirt. Alte vite :::are se eres:: în Sălaj sînt: bivo~i, :::ai (de talie mare), oi şi
::apre.
In anul 1923 au fost în jud. Sălaj 88171 vite :::ornute mari şi 110.909 cele!alte.
Por:::i de asemenea se cresc pe o s:::ară mare, făcînd obiectul unui comerţ destul
de însemnat. Rasa :::ea mai răspîndită de por:::i este „Mangaliţa" şi aceasta din
::auză că rasa „Mangaliţa" dă o mare cantitate de grăsime şi se adaptează foarte
uşor ori::ăror condiţii de temperatură şi sol.
Apicultura. Locuitorii sălăjeni se ocupă mult şi cu creşterea albinelor şi
a:::easta în legătură cu faptul că se găsesc atît de mu~te grădini cu pomi fru::liferi.
· ·
/Jidustria. Sînt trei feluri de industrii: industria mare, industria mică şi
industria casni:::ă.
Industria mare. Printre industriile mari putem cita: fabri:::ile de spirt, fabri::Le de :::ărămidă şi ţiglă, fabri::ile de :::herestea, mori cu aburi sau motoare şi
industria minieră. Fabri::i de spirt sînt în:
- Şimleu Silvaniei:
Weinberger Coloman & comp.;
David şi Ludovi::: Militzer
- Trăsnea: Francisc Bai;
- Someş Oclorhei: Coloman Beldy
- Nuşfalău: Ioan Banffyi (cu instalaţii foarte moderne)
- Valcău de jos:
ltots:::hild & Ullmann
l'inkas Holtzer
- Zalău: Prima fabrică de spirt şi moară. Jakabffy. In prezent nu funclionează.
Fal>ri::i de cherestea sînt:.
- Jibou: Paul Delap.oy
- Sălăţig: Iosef Wagner .
- Arghihat: Soc .. anonimă forestieră „Belteki". Fabri:::ă mai, mult par::hete
de fag .şi stejar.
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In legătură cu fabricile de cherestea mai putem adăuga la acest capitol şi
marile exploatări din judeţ de lemne de lucru şi foc. Mai însemnate sint: Expl.
M. Tischler cu o linie de cale ferată îngustă în lungime de 11 km. avînd joncţiu
nea cu C.F.R. î:l staţia Supurul de Jos; Exploatarea Darvas & Laroche din corn.
Nuşfalău. Are o linie de cale ferată în întindere de circa 20 :km. şi joncţiunea cu
C.F.R. se face în staţia Satu Mare în Sălaj.
Fabrici de cărămidă şi ţiglă au luat dezvoltare numai in jurul oraşelor şi
comunelor mari, deoarece în micile comune locuitorii îşi fabrică singuri cărămida
trebuincioasă. ln judeţul Sălaj avem următoarele fabrici de cărămidă şi ţig.ă mai
mari:
-

Şimleu Silvaniei: Fabrica KERAMIA
fiinţat în anul 1919 întrebuinţînd

cu un capital de 1.200.000 lei. S-a înzilnic 100-200 lucrători. Fabricarea
Are o linie Decauville de l.l/2 km.

se face cu maşini.
Fabrici mai mici sînt:
- Şimleu Silvaniei:
Brod & Szabo Iosif
Iosif Farmatti
Samoil & Arnold Weiss
- Zalău: Francis::: Friedmann (fabrică şi oale de pămînt cu smalţ)
Desideriu Fried
Iacob Ferentz
- Buciumi: Iosif Grossmann
Ado!f Gerhalt
Simion St. Ciupe
lon Ştirbu
- Jibou: Fabrica de oale şi cărămidă Coloman Beldy
- Bălan: Fabrica Herman Bercovitz
- Crasna: Fabri:::ele Tr. Rotschild
BC'rnat Goldstein
Al. C. Szabo
Vincze Pavel
Frigyes E. Loew
- Valcău de Jos: Martin Marmorstein
- Tăşnad: Fabri:::a de cărămidă a băn:::ii „Vulturul".
Industria morăritului, este reprezentată prin mori cu aburi şi motor şi prin
mori de apă. Mori cu aburi şi motor sînt în fatreg judeţul în număr, de 75, iar mori
de apă sint 155. Printre morile cu aburi şi motor care macină de la 5000 kg în sus
putem :::ita:
- Şimleu Silvaniei: Moara Elisabeta
Krell & Markovits
- Zalău: Z. Silberstein,
I. Hartstein & Co
Iosif Schuma:::her
Fraţii Jakabffy (în prezent nu funcţionează)
Uzini electrice avem:
- Şimleu Silvaniei: Uzina ele:::trică orăşenească (laolaltă :::u moara Elisabeta)
- propr. Martin Weiss
- Zalău: Uzina electrică a oraşului Zalău - propr. oraşul Zalău.
- Tăşnad: Uzina e!e:::trică Iosif Szongoth.
Industria minieră. Dezvoltarea civilizaţiei este legată de exploatarea principalilor generatori de energii. Nu există ramură de activitate economică care sl!l se
poată dispensa de utilizarea acestori generatori care sînt: cărbunii, căderile de
apă, petrolul şi starea gazoasă a ace~uia din urmă, adică gazul metan.
Este de sine înţeles ::-ă trebuie să fie considerată ca o deosebită binefacere
pentru o regiune pe al cărui teritoriu se găseşte probabilitatea sau chiar însAşi
starea de fapt a existenţei unuia dintre menţion?ţii generatori de energii.
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Sub aceste aspect judeţul Să~aj este una dintre puţinele regiuni ale ţării
noastre în al cărui subsol stau acumulate bogăţii ime;'lse care aşteaptă numai exploatarea. In primul rînd putem cita: ciirbunii ş1 apoi gazul metan.
Aline şi cariere. Subsolul Sălajului este unul dintre cele mai bogate în lignit.
Exploatarea sistematică se face la: Lupoaia pe va;ea Agrijului de către Banca
Genera1ă a Tării Româneşti. Inaintc de război această mi;'lă a aparţinut Societăţii
anonime Egregyvoelgy. Exploatarea s-a început în 1904. Cărbunii au o capacitate
de încălzire ele 5404-5955 calorii. .Sînt cărbuni bruni din epoca terţiară. Extrac\1a zi.ni::[1 este de la 75-120 tone şi sfat întrebuiaţaţi zilnic drca 220 lucrători.
,_:ărbunii sînt transportaţi de la Lupoaia pînă la gara Jibou, distanţă ele 11 km, pe
o cale ferată îngustă (ecart. 760 mm) cu tracţiune meca;'lică. Această linie a fost
:·onstruită după anul 1921 de actualul prop;·ietar.
O a~tă mină de lignit este la Bobota. Proprietar e>ste firma Leopold Aschner
& Co di:1 Oradea Mare. ln prezent este arendată Asoc. E;'lric Koenig, cir. Namegyl'i
Vasi.e şi Goldstein N andor. Cărbunele extras clin această mină are calorii mai puţi;'le
decît cei de la Lupoaia şi este mai puţin brun. Sînt întrebuinţaţi zilnic pînă la 150
.u::rători. De la mină pînă la gara De1·şida Mi:::ă, :::ărbunii sînt transportaţi prin
tracţiune animală, pe o linie De::auvi'1e. Distanţa este de l 1. 2.
Alte minera,e care se mai gi1ses:: sînt: parafina la Someş Odorhei şi asfalt la
De1·na şi Bogdanei. Pînă azi n-a în:::cput exploatarea lor. Apoi piatra de var, piatra
pentru şosele et:::.
Gazui metan. Primul indiciu al existenţei gazelor naturale în judeţul Sălaj
îl avem chiar în sondajele fă:::ute la Jibou în anul 1897, aşa că ceea ce s-a crezut
atunci că a fost o oboseală şi :::heltuială î:1 zadar, astăzi o :::onsiderăm :::a un capital neexploatat. Cer:::etări sistemati:::e peatru petrol şi gaz metan s-a făcut apoi în
jurul Zalăului în anul 1914 de către geologul, român de origine, dr. Sim. Pop. In
urma propunerii sale s-a pus sonda de la „Tigani" şi s-au făcut exploatări pînă la o
adîn:::ime de peste 400 metri, cînd din cauza războiu:ui s-a întrerupt mersul
lucrărilor.

ln aau: 1921 Institutul Geologic din Bucureşti însărcinează pe geo!ogul dr.
Emil Loboa\iu, de a revizui şi completa după metodeie cele mai noi toate lu:ră
rile de ordin geologi::: de pe a::est teritoriu şi desigur că în cadrul lucrărilor a
trebuit să se revadă şi problema gazelor naturale.
ln urma celor raportate de dr. Lobonţiu, Guvernul a dat ordin în 1923 să se
rcîn:::eapă lu:::rărhe de la „Ţigani". A:::tualmente s-a ajuns cu săpăturile pînă la
;100 metri. Rezultatele de pînă acum ne fa::: să întrevedem cu bucurie sosit timpul
ci.1cl toată regiunea Sălajuiui va trebui să ia un avînt puternic. Urme de gaz metaa s-a mai găsit pe teritoriile comunelor ,Mar:::a şi Nuşfalău. ln această din urmă
:·omU;'lă există o fîntînă arteziană :::u o adîncime de cir:::a 250 metri. Dimineaţa
da:ă se aprinde un chibrit la gura fîntînii se produce o fla:::ără mare din cauza
;..:aw.ui metan care s-a degajat peste noapte. Apoi reîncepînd din hotarul :::om.
C~11elul unguresc (Meseşenii de Jos n.n.) şi pînă la corn. Domnin se găsesc o
111u.ţime ele izvoare sărate, altele fierbinţi, şi ici colea urme de petrol. Bazaţi pc
;1:·este ~onstatări credem că subsolul Sălajului conţine bogăţii imense.
După ce am văzut existenţa gazului metan să vorbim ceva şi de întrcbui;'l\arile :::e poate să-i se dea acestui gaz.
1. Este cel mai bun combustibil, căci pe cind un kg. de lemne produce
:·d muit 3000 calorii, un kg. de gaz produce peste 10.000 calorii. In cuptoare se
rnndu:::e prin ţevi şi se amestecă cu aer, căci atun:::i arde foarte bine. Are marele
avantaj :::ă nu fa:e fum, nici cenuşe şi ni:::i miros nu răspîndeşte. Din pămînt iese
prin ţevile de foraj şi este condus prin ţevi de o grosime de cîţiva de:::imetri,
11!l'rgînd de la sine, aşa că nu trebuie nici transport, nici înmagazinat, ca lemnele
ori ::a cărbunii.
2. In industrie fiindcă produce :::ă~dură mare, se întrebuinţează la arderea
1·ărămizilor şi ţiglelor, şi cwn argilele din judeţul Sălaj sînt foarte bune pentru materialul de clădit prin întrebuinţarea gazului metan ar putea avea :::el mai ieftin
material de zidit. Tot cu acest gaz s-ar putea prelucra materiile de ciment află
~oare în hotarele corn. Bocşa Română, Borla şi din dealurile plasei Jibou. De ase-
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menea s-ar putea întrebuinţa cu succes la cuptoarele de var, materia primă găsin
du-se aici în abundenţfi.
3. Gazul metan cînd iese din ţevile sondei vine cu o presiune foarte mare
încît ar crăpa conductele dacă s-ar nu instala la gura sondei turbine care să poată
produce energie ele:::trL:ă. Cu această energie s-ar putea mina mori, fierăstraie
et:::. De asemenea cu ele:::tricitatea obţinută prin relaxarea gazului meta:i s-ar putt•a
pune în mişcare trenurile, care atun:::i în mod fires::: s-ar înmulţi.
Cu munca care s-ar cruţa din exploatarea pădurilor şi transportarea în lungi
şiruri de care şi de trenuri a lemnelor, s-ar intensifica cultura pămîntului, pădurile
le-am putea păstra pentru lemne de ::onstrucţii şi pentru lo::uri de păşune.
4. Ars în aer puţin gazul metan produce şi depune o funingi:le graosă :::are
se poate întrebuinţa la fabri:::area tuşului şi a tot felul de vopseli.
5. O întrebuinţare mare ar putea avea la iluminat şi ar fi sistemul de iluminat
cel mai puţin costisitor. Considerînd că toate comunele jud. Sălaj ar întrebuinţa
pentru iluminat şi în:::ălzit gazul metan, costul n-ar întrece nici a zecea parte din
:::eea ce .ar costa lemnele necesare.
Exploatarea gazelor naturale trebuie să o :::onsiderăm ca sosirea celui mai
puternk fa:::tor al economiei naţionale de la noi.
Staţtuni balneare. ln Sălaj avem următoarele staţiuni balneare:
- Băile Zăuan, în hotarul comunei cu a:::elaşi nume. Aparţin unui consorţiu
de patru români;
- Băile Zalnoc, în hotarul com. Zalno::. Proprietar e Engel Bernard.
Amî:ldouă staţiuni sînt renumite pentru vindecarea reumatismului.
Industria mică este reprezentată prin:
1. Pdn :::ele 75 mori ţărăneşti, minate prin căderile de apă.
2. Cîteva fabrici mici de u'.ei de floarea soarelui.
3. Ateliere casni:::e pentru ţesături de lînă, bumba:::, cînepă şi in.
4. Cîteva fabrici de var.
5. Mi:::ile tăbă:::ării din principalele tîrguri ale Sălajului.
6. Găsindu-se mult lemn de stejar şi în legătură cu abundenţa vi:lu1u1 şi a
poamelor din aceste părţi, s-a înfiinţat de multă vreme în oraşul Şimleu
Silvaniei, vre-o 7-8 ateliere de fabricat butoaie. Se desfac muit aceste butoaie pe pieţile Basarabiei, Dobrogei şi Vechiului Regat.
'l'ot la acest capitol găses::: de cuvinţă a aminti că ar avea şanse bune de
rentabilitate înfiinţarea unei fabrici de tăbăcit piele, în unul din centrele sălă
jene, avînd în vedere :::ă materiile prime: pieile şi coaja de stejar, se găsesc din
abundenţă.

Meseriile. ln judeţul Sălaj meseriaşi de origine română sînt foarte puţini.
Majoritatea sînt unguri şi evrei.
· Cred că se impune înfiinţarea unei şcoli de meserii, care să formeze pe
viitorii- meseriaşi români.
Comerţul. ln centrul acesta cu caracter ati1: de românesc, comerţul atît fa
oraşe cit şi la sate este în mîinile evreilor. Negustorii români cit şi cei unguri pot
fi număraţi pe degete.
Pe pieţile sâlăjene se desfac tot fe.lul de produse lo:::ale. In fiecare din a:::este
pieţe se ţin tîrgi.lri săptămînale pre:::um şi trei patru tîrguri anuale. Aceste din urmă
tîrguri denumite de popor „tîrguri de ţară" se ţin mai mult pentru desfacerea
vitelor. Se fa:::e un comerţ întins atît cu vite de măcelărie cît şi cu vite pentru
niuni::ă. Pe la cîteva fabrici de spirt din judeţ sînt instalate grajduri pentru îngră
şarea vitelor· destinate exportului.
Se mai fac tranzaţii comerciale :::u piei de tot felul, lină, ouă, vinuri, cereale
turte de .floarea soarelui, zdrenţe, oase, furaje artificiale şi naturale. De asemenea
c1,1 lemnele de foc se face, un întins comerţ, exportîndu-se foarte multe în Ungaria.
BANC!. Creditul şi relaţiile comer:::iale sînt înlesnite prin 19 bănci - societăţi
anonime - cu un capital total de lei 10.098.738,77 (la 31 dec. 1923).
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Mai jos voi
Nr.
crt.

arăta

integrării judeţului Sălaj

care sînt aceste

BANCA

1,.1. Banca Economilor din

SEDIUl,

în statul

naţional

român II
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bănci:

ANUL ,
,
FOND
iNFIIN- CAP!lAL LA
D~
DEP. S.JFR.
3
1923
'fĂRll 1. XII.
REZERVĂ

Şimleu!

Sălaj

Silvaniei
2. Silvania, inst. de credit
şi econ.
cletto
3. Banca Generală Econodetto
mică
4. Banca Comerc. şi Indust.
detto
Sălil.jană
5. Casa de Păstr. a jud.
detto
Sălaj
6. Banca Industr. şi Econom. din Zalău
Zalău
7. Casa de Păstr. a jud.
Solnoc de mijloc şi
Zalău
detto
8. Banca Comercială din
Jibou
Jibou
9. Casa de păstrare Jibou
detto
şi jur
10. Sălăjana instit. de credit
detto
şi econom.
11. Banca poporală din Crasna Crasna
12. Casa de Păstr. din Crasna şi jur
detto
13. Codreana inst. de cred.
şi econ.
Băseşti
14. Banca Comerc. şi Econo- Cehu
Silvaniei
mică
15. Casa de pil.str. din Cehu
detto
Silv. şi jur
16. Banca Coroana
detto
17. Casa de pil.str. Tăşnad
Tăşnad
18. Vulturul inst. de cred.
detto
şi econ.
19. Banca comercială şi Industrială din Tăşnad
detto

1911

810000

15000

855506,26

1888

470000

210000

4721714,67

1897

1000000

110000

2500435,35

1910

150000

21000

184625,~6

1869

900000

100000

2561576,49

1891

150000

170345,25

2216665,77

1871

20000000

395628,18

9176508,98

1912

50000

1883

240000

1897
1920

500000
400000

1895

400000

1905

132350

1910

100000

1884
1902
1872

300000
200000
1000000

1908

500000

1912

1000000

TOTAL:

10302350

Din aceste bănci: Silvania, Vuiturul şi Codreana sînt înfiinţate de marele
Iuptător român Gheorghe Pop de Băseşti şi atît acţionarii cît şi conducătorii sînt
1·omfrni de origine.
Cooperative. Ridicarea economică a românilor din aceste p4rţi cred că
~.l' va înfăptui mai repede numai prin înfiinţarea a cît mai multe cooperative de
1Tedit, :onswn, producţie etc. Prin cooperaţie vom putea face şcoa:a patriotismului
luminat, şcoala desrobirii materiale de jugul străin. Un început bun, in această
direcţie, s-a şi făcut graţie propagandei făcută de cîţiva idealişti de prin aceste
pllrţi. S-au înfiinţat încă din toamna anului trecut peste 30 bănci populare şi 10
1·ooperative de consum. Cea mai mare parte din aceste cooperative s-au federat.
rnnstituind Federala Sălajul, cu sediul în oraşul Şimleu Silvaniei şi s-au pus în
~5

·-

Aclt.1 Mvsci Purolissensis, voi. X
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legătură cu Casa Cent:·ală a Băncilor Popu:ar<' -:;i cu Ca~a Centrală a Coopcnttive:or.
Federala Sălajul are în prnent un capital subscris de '.ei 150000, iar v{1rsat
de lei 35000. Deşi în s::urt timp înfiinţată aceasti'\ feclp1·;tlă, ne-a dat dovacla ci:\-)i
înţelege menir('a. A~;;a a adus clin Vechiul Regat vre-o 20 vagoane griu şi tot atîtl-a
porumb, pentru trebuinţple ţăranilor români membri ai băncilor populare şi coop.
siUeşti. Apoi a mai înfiinţat o aso~iaţie a tuturo;· cizmarilor români ~lin Şim:l'u
~i le-a dat posibilitatea să ia furnituri. de la Miaisternl de Război. li. luat sub
ocrotirea sa pP un croitor român (singurul în Şim:cu) clîndµ-i mijloacele de a-~i
pro;:ura materiile prime.
.
..
ln 1920 a mai fost, în acest judeţ, o în:er::are a Bănc~i. Agrare din Cluj de
a înfiinţa cooperative. Incercarea n-a reuşit din cauza fluctuaţiei prcţuri!o.- mf1rfurilor şi a persoanelor puse în fruntea acestor cooperative, care n-au ar.ătat destul bună-voinţă şi pricepere. Toate acele cooperative precum şi federala lor
„MeseŞana" azi sînt în lichidare.
ln timpul dominaţiei ungureşti majoritatea satelor să:ăjcnc erau îrnpi\nate cu
cooperafive de credit şi consum, care îşi avl'au :-cntralele lor la I3uclapesta. ~i
care cgoperative erau sprijinite foarte mult de statu;_ ungar. Azi toate, aceste coop<'rathie nemaiavind cine să le alimenteze cu credit şi m{\rfuri, parte au început· s:1
lichideze, iar parte voies: a-şi modifica statutele spre a lucra cu ~asele centra~c>
ale Băn::ilor P9pulare şi Cooperativelor săteşti.
Mai jos voi arăta băncile şi cooperativele federate la Federala Sălajului, pre:::um ~i ce:e nefederate încă:

Nr.
CRT.

COMUNA

NUMELE COOPERATIVEI

3

2
I. B-ca

Populară

Muncitorul

2. B-ca Pop. Rezeşana
3.
I pul
4.
Porţana
5.
Cirjiana
6.
Uilăcana
7.
Furnica
8.

Ip
Porţ

Şumal

Uileac

Ceheiul

·"

Hldigana

Şimleu

l\Iălădia

9.
Periceiul
10.
Siciul
11.
Bădăciniul
12.
Lompirana
13.
Cozniceana
14.
Binişoara
15.
Marca
16.
Economia
17.
Drighiul
18.
Giurtelec
19.
Barcă ul
„
20.
llăbţana
21. Coop. cons. B9gdăneasa .
„
22.
Bnciumi
23.
„
Vu,lturul
24.
Şimfott
„
25.
Someşana
26 ..
Cehu Silv.
~7.„

Şimleu
Nuşfalău

Cehei
Perie ei
Sici
Ilădăcini

Lompirt
Cosniciul de Jos
Bănişor

Marca
Unimăt

Drighiu
Giu,rtelec
Valcău de Jos
Babţa

Bogcjana
Buc;iumi
Suplac
Şimle1d Silvaniei
Silimeghiu
Cehu Silvaniei
iiidig (l\Iăierlştt:)
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4
11600
74000
19910
17400
23300
32000
s34qo
54600
12640
52400
48700
17300
19400
36000
27000
95650
18460
23400
16a00
130000
25600
45400
19360
150000
28300
43600
35600

5

17000
14000
3460
2400
3450
7380
20600
14500
5300
12500
10700
42SO
3100
4850
2700
45300
7000
12000
9200
90000
12000
21100
10460
37000
18000
16400
19000

Aspecte ale

integrării juclcţului

S<llaj în statul

2

naţional

3

28. R-cn pop. Porolissum
29.
Economul
30.
A nam Inncn

4

Zalău

Cosniciul de Sus
Supuml de Jos

31.

Jloghişaua

Roghiş

:12.

:-;peranţa

Hi:lig

(Măierişte)
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35000
27000
24000
18000
11800

12000
13000
24000
7000
3000

--··------

Total:

1380920

473330

------------------Iată

care sînt

Nr.
crt.

şi

soc. cooperative nefederate la Federa 1.a

Numele cooperativei

1. Banca pop.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
„
8. Coop. con.
9.
10.
11.
12.

Cetatea
Badon
Romulus
Careii Mari
Bocip
Cigul

Sediul
Unguraş

Badon
Curitău

Careii Mari
BoClja Română
Cig
Biilan
Curit1ln

Bălanu
Curitău
Chieşd
Halm§.şd

Chieşd

HalmA.şd
Bi!.nişor

Bănişor
Bălan

Biilan
Total

Sălajului:

cap.
subscris

cap.
vA.rsat

22000
15000
20000
25000
15000
26000
36000
20000
18000
12000
16000
41000

3700
2800
4000
9000
2500
7000
16000
6000
2500
2600
2300
18000

266000

76200

Sînt informat că Federala Sălajul a propus Casei Centrale a Băncilor Populare
aprobe înfiinţarea în oraşul Şimleu Silvaniei a unei şcoli pentru formarea personalului necesar conducerii cooperative'.or.
să

Băncii Naţionale a României
Agenţia Şimleu Silvaniei

Directorul
1924 mai 10
Şimleu

Silvaniei

Arh. Stat. Sălaj, fond: Banca
vaniei, dos. 1/1924, filele 1-8.

Naţională

a României -

sucursala

Şimleu

Sil-

ASPECTS DE L'INTf!:GRATION ORGANIQUE DU Df!:PARTEMENT DE SALAJ
DANS L'f:TAT NATIONAL ROUMAIN (II)

(Resume)
Sur le temoignage des documentes inedits la deuxii!me partie de l'etude presente
une serie d'aspects de l'integration organique du departement de Sălaj da:i.s le
cadre de l'etat national roumain, action mise en train en 1920 et jusqu-ă la promulgation .de la loi administrative de 1925. Sont soulignes les efforts de refaire !'economie du departement - de lancer des programmes de developpement de '1'industrie
C't de l'agriculture qui etaient moins developpees; l'aplication de la reforme agraire.
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