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La începutul celui de-al patrulea deceniu al secolului XX, România se afla
într-o situaţie dificilă din punct de vedere economic şi relativ stabilă din punct de
vedere politic. Criza economică mondial!, izbucnită în I 929, a afectat şi România, iar
reîntoarcerea printului moştenitor Carol şi încoronarea sa ca rege, în 1930, a bulversat
viaţa politicii a ţlrii. Armata, un sprijin de nădejde pentru noul rege Carol al II-iea, nu a
fost, la rândul ei, scutită de influenţele negative ale crizei economice. în context, unii
dintre militarii care se aflau sub arme propagau ideile politice sau religioase pe care le
aveau în viaţa civilii şi care subminau siguranţa statului român. Tocmai de aceea,
organele contrainfonnative militare supravegheau atent activităPJe militarilor în tennen
şi ţineau legătura cu Centrele de Recrutare sau Siguranţa Generală a Statului, pentru a
identifica, supraveghea şi combate eventualele acţiuni subversive.
Prezentăm, în continuare, un studiu de caz referitor la problemele existente şi
persoanele suspecte de activităţi subversive din cadrul Diviziei a 3-a infanterie, în anul
1932.
La 10 martie 1932, prin nota nr. 429, Corpul 1 Armată a cerut Diviziei a 3-a
infanterie centralizarea datelor privind suspecţii din unităţile militare care i se
subordonau, pe tabele nominale şi activităţile în care erau implicaţi. Acest lucru fusese
deja executat de Regimentul Muscel nr. 30, Regimentul 6 artilerie şi Regimentul I
vânători „Principele Moştenitor Ferdinand" care raportaseră, în perioada 19-25
februarie 1932, situaţia suspecţilor din propriile unităţi.
Astfel, în cadrul Regimentului Muscel nr. 30 exista un singur suspect 1,
comunist, Vladimir ZAvadll, contingent 1931, venit de la Centrul de Recrutare Cetatea
Albă. Regimentul 6 artilerie avea 6 suspecţi2, dintre care trei dezertori în Ungaria
(Alexandru Andraşi, Francisc Bally şi Ion Deac), doi comunişti (Francisc Naghi şi Iosif
Szabo) şi un sectant baptist (Loghin Crahmaly). La rândul său, Regimentul 1 vânători
identificase doi comunişti - Pavel Matezi, care avea „sentimente ostile ţării" 3 , şi Carol
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Panath, împreună cu un şovinist aflat „în supraveghere strictl" 4, Ştefan Filip.
În perioada 25 noiembrie 1931-25 februarie 1932, în unităţile subordon111"
Diviziei a 3-a infanterie au fost descoperiţi 15 comunişti, patru şovinişti, doi ru
sentimente ostile ţării (ambii fiind membri ai sindicatului comunist) şi un advenli~1'
Regimentul Argeş nr. 4 avea în rândurile sale pe Iosif Cernny, Iosif Sortozi şi Atann~r
Meladof, toţi simpatizanţi ai partidelor muncitoreşti şi mişcării comuniste, Regimen1111
Muscel nr. 30 identificase doi comunişti (Tazetos Mihaiu şi Siptasi Mihaiu), un 1tl1
comunist fiind descoperit la Regimentul 6 artilerie (Ioan Anton Nyagyi). Cei mai mulp
suspecţi se aflau în rândurile Regimentului l vânători - în numar de şase - ei fii111I
împărţiţi în trei comunişti (Petru Fogorossy, Ludovic Samberder şi Arcadie Schmic.llJ.
doi cu sentimente ostile ţării (Pavel Matefi şi Carol Donath) şi un şovinist (Filip
Ştefan).

În cadrul Legiunii de Jandarmi Argeş se aflau în supravegherea organel111
contrainfonnative un număr de şapte militari, toţi minoritari6 : Vasile C. Nenci11
(bulgar), Husein Amet, Abil Bilil Idiris (ambii Turci), Gheorghe Wala (slovac), Loghin
Vladicenco (rus), Sava Pantin şi Milan Popovici (ambii sârbi).
La data de l aprilie 1932, Regimentul Argeş nr. 4 a raportat Diviziei a 3-n
infanterie, Biroul 2, identificarea sau supravegherea în continuare a militarilor suspec1i
din unitate: Francisc Bologh (comunist), Isachi Perepelchin („în serviciul
bolşevicilor''\ Ivan M. Atanasov (comunist şi iredentist bulgar), Iosif Cemny
(comunist), Gavril Sarkozi (comunist) şi Atanase Meladov (comunist).
Peste 10 zile, aceeaşi unitate a revenit cu o altă listă' care cuprindea nu mai
puţin de 20 de nume. Ultimii de pe această listă sunt primii de pe tabelul din 1 aprilie
1932. Dintre cei 17 suspecţi, doi au fost descoperiţi de organele contrainformative ale
Regimentului (Ernest Fulop şi Mihai Marier), alţi 10 fiind comunişti dovediţi: lohann
Francisc Fried, Aladar Hirsch, Iosif Hodragy (dat în urmărire de Brigada de Siguran\A
Făgăraş), Iosif Cociş, Iosif Kovacs, Adrian Teglaş, Ioan Kiss, losifBlank, Adrian Daly,
Sigfried Gabor, Samuel Senghel (urmărit de Siguranţa Generală), Leib Braustein
(urml\rit de Siguranţa Generală), Francusc Marier (urmărit de Siguranţa GeneralA),
Zalhman Veinburg (dat în urmărire de Centrul de Recrutare Tighina) şi Francisc Pohl
(dat în urmărire de Centrul de Recrutare Satu-Mare).
O zi mai târziu, la 11 aprilie 1932, Regimentul 6 artilerie, cu garnizoana în
Piteşti, a raportat9 despre cei trei militari suspecţi existenţi, dintre care doi fliceau parte
din sindicatul unitar comunist (Francisc Naghi şi Iosif Szabo), iar unul era ,d_ventist
(Loghin Crahmaly). Nu mai puţin de 16 militari aflaţi sub arme se aflau suprllf'vegheaţi
de cadrele Biroului 2 al unităţii, conform unui materiat 10 datat 16 aprilie 1932.
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