DOCUMENTE PRIVIND ISTORIA ORAŞULUI
TIMIŞOARA ÎN COLECŢIILE MUZEULUI
JUDETEAN
ARAD
,
Natalia

Dascăl

Colecţiile muzeului arădean se îmbogăţesc permanent în decursul anilor cu
materiale privind istoria oraşului şi judeţului nostru. Cu ocazia unor achiziţii sau
donaţii ce au vizat cele enunţate mai sus, au fost procurate şi materiale
referitoare la istoria Banatului şi a oraşului Timişoara.
Prezenta aniversare a muzeului bănăţean a fost un prilej ce a determinat
căutarea şi prezentarea materialelor pe care le deţinem, privind istoria oraşului
Timişoara. Documentele se păstrează în colecţiile de istorie ale muzeului arădean.
Prezenta lucrare îşi propune să prezinte piesele cele mai semnificative, restul
documentelor şi alte note explicative fiind xeroxate şi predate secţiei de istorie a
muzeului timişorean, spre a fi lecturate şi studiate mai bine.

FONDUL FEUDAL
Patru documente amintesc despre istoria breslelor din oraşul Timişoara.
Este vorba despre diplome emise unor calfe de dulgheri, originari din Timişoara,
care au învăţat meseria în oraşul Arad, unde de fapt, în anul 1812 li se emit şi
diplomele. Redactate pe hârtie, în limba germană, având pentru autentificare
ştampile şi sigilii ale breslei dulgherilor arădeni, diplomele calfelor Iacob Gilender,
Joan Stits şi Matiasz Sir se remarcă şi prin valoarea artistică deosebită 1.
Cartea de pribegie a lui Johann Maurer, emisă la Timişoara în 1816
cuprinde 30 de file purtând pe ele 51 ştampile şi sigilii, dovadă a locurilor pe unde
a umblat în însuşirea meseriei de dulgher. Pot fi enumerate oraşe ca: Viena,
Bratislava, Oradea etc2.
Muzeul nostru păstrează în amintitul fond şi un extras de naştere, emis de
parohia Timişoara, pe numele lui Gheorghe Brosch, la 17 mai 17683, precum şi o
copie a unei gravuri redând cetatea Timişoara în sec. al XVIII-lea4 .
653
https://biblioteca-digitala.ro

FONDUL LAZĂR NICHI
Recent constituit, în memoria fostului director al Palatului Cultural din Arad,
prof. dr. Lazăr Nichi 5 , fondul cuprinde material arhivistic privind istoria Palatului
Cultural arădean, loc unde, în sala de spectacole şi cea de expoziţii, au avut loc
importante evenimente referitoare la viaţa culturală arădeană. Câteva dintre ele
fac referiri şi la Timişoara. Enumerăm ca exemple:
- Sindicatul Muzicanţilor din Banat şi Ardeal, cu sediul la Timişoara, emite
o notă la l O martie 1927, directorului Palatului Cultural (Lazăr Nichi) prin care se
solicită sala de spectacol pentru ziua de 27 martie, în vederea susţinerii unui
concert dedicat centenarului morţii compozitorului Beethoven6 .
- Din nota expediată de direcţiunea Liceului romano-catolic din Arad,
primăriei şi direcţiunii Palatului Cultural, aflăm că în ziua de 16 ianuarie 1927,
elevii liceului vor susţine un concert, fondurile obţinute fiind utilizate pentru
îmbogăţirea bibliotecii elevilor săraci şi a muzeului didactic din Timişoara7.
Tot în acelaşi an Societatea Anonimă "Industriile Miniere din Banat", cu
sediul principal la Timişoara, solicită administraţiei Palatului Cultural, planificarea
unei conferinţe spre sfârşitul anului, cu tema "Electrificarea Banatului şi Judeţului
Arad"s.

FONDUL MUZEU

ORAŞ

Este fondul care păstrează cele mai multe documente privind tema în
(ziare, reviste, cărţi, documente, diplome, hărţi etc.). Ni se par mai
semnificative următoarele:
- Societatea istorică şi arheologică din Timişoara emite la 30 noiembrie
1925 un document prin care proclamă: "ca membru onorar al ei" 9 pe preşedintele
Comisiei Istorice Bănăţene, protoereul dr. George Popovici, personalitate
marcantă a vieţii religioase şi culturale bănăţene din acea perioadă.
- Diploma emisă la Timişoara, pe 12 august 1933, de către Consiliul
Comunal al Municipiului Timişoara, conferă titlul de cetăţean de onoare, domnului
Sever Bocu, deputat şi fost ministru al Banatului.
Diploma este acordată pentru munca prodigioasă şi dezinteresată,
depusă pe teren naţional, cultural, artistic şi social, în interesul prosperării
Banatului şi în special al oraşului Timişoara10.
Executată pe hârtie cerată, într-o caligrafie deosebită, având desenată pe
ea în medalioane emblema oraşului, clădirea şcolii de Belle Arte şi cunoscuta
imagine a Bastionului, diploma se impune printr-o valoare artistică deosebită.
Recent restaurată, urmează a fi expusă în muzeul din Lipova (casa Sever Bocu).
În anul 1938, România participă la Expoziţia Internaţională a Meseriilor,
organizată la Berlin, cu exponate executate de meşteşugari din toată ţara. Cu
discuţie
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această

ocazie Ministerul Muncii

şi

Uniunea Camerelor de

muncă

din România

tipăresc o broşură închinată evenimentului. În ea găsim şi participarea
meseriaşilor din oraşul Timişoara 11.
Numărul omagial al cotidianului arădean Ştirea scos în anul 1936, cu ocazia
vizitei regelui Carol II la Arad şi Timişoara cuprinde foarte multe referiri la istoria
Banatului şi a oraşului Timişoara. Menţionăm câteva titluri: Municipiul
Timişoara, Făuritorii Timişoarei moderne, Banatul Hidraulic etc 12 .

FONDUL CORIOLAN PETRANU
Păstrează două reviste. Prima Analele Banatului, anul IV, aprilie-decembrie 1931. Numărul este închinat memoriei cunoscutei personalităţi bănăţene,
Emanuil Ungurianu, al cărui bust expus în Timişoara a fost executat de sculptorul
Gheorghe Groza din Moneasa, judeţul Arad l3. A doua, Banatul, nr. 9, anul 1927,
care publică în paginile sale articolul fostului director al muzeului bănăţean dr.
Ioachim Miloia, prin care se face prezentarea lucrării lui Coriolan Petranu
Bisericile de lemn din judeţul Aradl4.

FONDUL IOAN SUCIU
Păstrează

documente şi obiecte muzeale referitoare la viaţa şi activitatea
lui Ioan Suciu, marele luptător pentru Unirea din 1918. Fiul cel mare al acestuia,
Eugen Suciu, a fost medic în Timişoara, preşedinte al Camerei Medicilor,
preşedinte al Salvării - Asociaţia voluntară din Timişoara. Cu ocazia morţii lui I.
Suciu, în 1939, fiul primeşte scrisori de condoleanţe şi telegrame, de la
personalităţi publice locale, corpul medical, persoane particulare, societăţi etc.
Păstrate în amintitul fond, alături de cartea de condoleanţe în paginile căreia se
regăsesc şi personalităţi timişorene, ele constituie totodată şi sursă de informaţii
privind istoria Timişoarei la acea dată 15. Mai amintim o frumoasă fotografie
executată în tehnica sepia, care îl înfăţişează pe Ioan Suciu alături de cei doi fii,
Eugen şi Viorel 16.

FONDUL TIBERIU VUIA
Apariţia revistei Înoirea sub redacţia lui Tiberiu Vuia, a trezit interesul
publicului cititor. Dovadă este şi cartea poştală expediată de avocatul timişorean
dr. Aurel Cosma, lui Tiberiu Vuia la 23 noiembrie 1938. Semnatarul ei solicită
sprijin în procurarea pentru colecţia personală a numerelor lipsă din primul an de
apariţie 17 •
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FOND MUSEUM

Fondul păstrează afişe, programe, fotografii, publicaţii, tipărituri ilustrând
activitatea muzeului arădean începând cu anul 1953, până în prezent. În acest
fond, după cum probabil ştiu colegii noştri timişoreni, au fost inventariate şi
materialele oferite nouă cu ocazia aniversării centenarului muzeului din Arad, în
1993. Referitor la activitatea muzeului din Timişoara, fondul amintit păstrează
doar 7 invitaţii emise cu ocazia vernisajelor unor expoziţii organizate în anii
1962-1969, precum şi programul şi invitaţia sesiunii de comunicări ştiinţifice
organizate la Timişoara în anul 196818.

ARHIVA MUZEULUI REGIONAL ARAD

Recenta acţiune de căutare în arhivă a documentelor referitoare la istoricul
unor piese intrate în fondurile noastre în cursul anilor, prin donaţii sau achiziţii,
ne-a fumizat plăcuta surpriză de a depista originalul documentului menţionat în
registrul de inventar, referitor la tunul de la 1848 din colecţia noastră de istorie.
Este vorba de nota trimisă muzeului din Arad de către muzeul din Timişoara, pe 7
martie 1953, prin care se aduc precizări privind istoria tunului transferat nouă de
la Muzeul Banatului 19.
Sper ca prezentarea acestui material, atât în prezenta lucrare, cât şi
restul materialului păstrat în colecţia muzeului din Arad să constituie o mică
contribuţie la cunoaşterea unor noi date referitoare la momente din istoria
oraşului de pe Bega.
NOTE

I. Muzeul Judeţean Arad, Fond Muzeu Feudal, nr. inv. 4217, 4220, 4218.
2. Ibidem, nr. inv. 260.
3. Ibidem, nr. inv. 1019.
4. Ibidem, nr. inv. 488.
5. Lazăr Niehi a fost director al Palatului Cultural din Arad între anii 1921-1944.
6. Muzeul Judeţean Arad, Fondul Lazăr Nichi, nr. inv. 10/f. 48.
7. Ibidem, nr. inv. 7/f. 21.
8. Ibidem, nr. inv. 9/f. 4.
9. Muzeul Judeţean Arad, Fondul Muzeu Oraş, nr. inv. 1729.
10. Ibidem, nr. inv. 9412.
11. Ibidem, nr. inv. 4083.
12. Ibidem, nr. inv. 2779.
13. Muzeul Judeţean Arad, Fond Caria/an Petranu, nr. inv. 693.
14. Ibidem, nr. inv. 695.
15. Muzeul Judeţean Arad, Fond Ioan Suciu, nr. inv. 114, 214.
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16. Ibidem, nr. inv. 61.
17. Muzeul Judeţean Arad, Fond Tiberiu Vuia, nr. inv. 8.
18. Muzeul Judeţean Arad, Fond Museum, nr. inv. I/A, B, C.
19. Arhivă Muzeul Regional Arad, Dosar Corespondenţă, 1-270/1953, f. 160.

DOKUMENTE BEZUGLICH DER GESCHICHTE DER STADT
TEMESWAR AUS DEN SAMMLUNGEN DES ARADER MUSEUMS
Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag stellt Dokumente aus dem Archiv und den
Sammlungen des Arader Museums vor die sich auf verschiedene Momente der
Geschichte der Stadt Temeswar in der Zeitspanne XIX-XX Jh. beziehen (Fotos,
Landkarten, Stiche, Diplome, Bucher, Zeitungen, Dokumente verschiedener
Peronlichkeiten aus der Zwischenkriegszeit, usw.) sowie auf die Tiitigkeit des
Banater Museums mit besonderer Bezugnahme auf die intermuseale
Zusammenarbeit mit dem Museum Arad.
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Fig. 2. Document al Societătii istorice şi arheologice din Ţimişoara, prin c~re se alege ca
membru de onoare al ei, protoereul George Popovici, preşedintele Comisiei Istori c~
Bănătene, Timişoara, 30 noiembrie 1925
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Fig. 5. Notă a Muzeului Regional al Banatului, cu precizări privind istoria tunului de la
1848, cedat muzeului arădean, Timişoara, 7 martie 1953
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MUZEUL DE ARTĂ AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
ŞI MUZEUL REGIONAL AL BANATULUI TIMIŞOARA

Vd tnvttd sd

EXPOZIŢIEI

,.

luaţi parte la deschtderea
~

OE TAPISERll FRANCEZE
SECOLELE XVII-XVIII

dtn Colecţia Muzeului de l/ftd a Repu6ltcft Socialtste
Romdrila/ care va avea loc tn ziua de 19 decembrie 196s/
orele tt fn sdltlc Muzeului Re3tonal al Banatului Timişoara

l.P.B.T. l60J

INVITAŢIE
.Aluzeul ~egional Ol ".Banatului din 'Uimişoara

•6 lua (I parte la desch iderea oxpozl(le l de

• care va avea loc ln ziua

1.L. . . . 1965.

da._.Ş,___q~<;. ..:...

ora .........

- INVITAŢIE _ _ __

_

MUZEUL REGIONAL AL BANATULUI DIN TIMISOARA

<Vă. liw.llă.

să lua\i parte la deschiderea expozitiei retro-

spective a sculptorului Ferd inand Gol/os. care

~: „~i;.~.~fdir~~ o~~~:(.~' i n19:5~
Fig. 6. Invitaţii adresate muzeului arădean, de Muzeul Regional din Timişoara, cu ocazia
vernisajelor unor expoziţii organizate în anul 1963
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