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Izbucnirea Primului Război Mondial, în anul 1914, a implicat participarea unui mare număr de locuitori
români din Transilvania, în cadrul armatei austro-ungare. Până în 1918, la sfârșitul conflagrației mondiale,
un număr mare de români transilvăneni au luptat pe diferitele fronturi în cadrul armatei austro-ungare,
plătind un însemnat tribut de sânge. Alături de aceștia, la efortul de război al dublei monarhii au contribuit
masiv și celelalte comunități locale.
Românii transilvăneni în Primul Război Mondial
Numărul românilor transilvăneni participați la prima conflagrație mondială, în cadrul armatei austro-ungare, rămâne necunoscut cu exactitate. Diferitele cercetări, mai vechi sau mai recente, au condus la
rezultate diferite.
Conform statisticii realizate de Teodor V. Păcățian, numărul acestora ar fi fost de 489.544 de persoane1.
Dintre aceștia, 41.739 au căzut pe câmpul de luptă, 11.275 au murit în detenție, în pribegie, în spital sau acasă din cauza rănilor sau a bolilor contactate în timpul războiului, 29.839 au fost dați dispăruți, 343.387 s-au
întors din război complet sănătoși, 25.406 au revenit acasă invalizi, iar 37.898 s-au întors răniți și bolnavi, dar
ulterior s-au însănătoșit. Populația a dat contribuții benevole pentru armată, cifrate la suma aproximativă de
11.884.169 lei. Pagubele înregistrate în urma acțiunilor militare au fost mult mai mari și s-au ridicat la suma
aproximativă de 285.598.471 lei2.
Într-un studiu realizat cu peste trei decenii în urmă, Liviu Maior susținea că au fost mobilizați 483.373
de români din Transilvania, cifră care reprezenta 52% din totalul soldaților transilvăneni și 5,3% din totalul
soldaților austro-ungari3. Potrivit aceluiași autor, dintre românii mobilizați, 449.796 soldați și ofițeri, adică
92,4% au fost trimiși la partea activă, fiind repartizați unităților din prima linie, și doar 34.578, respectiv 7,6%
au fost distribuiți la partea sedentară pentru servicii auxiliare sau mobilizați pe loc4. Dintre militarii români
repartizați la partea activă 52.954 au căzut pe diferitele câmpuri de luptă, iar alți 25.402 au rămas invalizi5.

1 T. V. Păcățian, „Jertfele românilor din Ardeal, Bănat, Crișana, Sătmar și Maramurăș aduse în răsboiul mondial din anii 1914-
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1918” (citat, în continuare, Păcățian 1923a), în Transilvania, LIV, 1923, 1-2, p. 50; Ibidem (citat, în continuare, Păcățian 1923b),
Sibiiu, 1923, p. 21.
Păcățian 1923a, p. 49; Păcățian 1923b, p. 20.
L. Maior, Soldați români din armata austro-ungară, vol. Civilizație medievală și modernă românească, îngrijit de N. Edroiu, A. Răduțiu, P. Teodor, Cluj-Napoca, 1985, p. 357.
Ibidem, pp. 357-358.
Ibidem, p. 358.
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Potrivit calculelor de dată mai recentă, realizate de Ioan I. Șerban, care valorifică informațiile transmise
de Octavian C. Tăslăuanu, numărul românilor, din Transilvania, Banat și Bucovina, încorporați în armata
austro-ungară s-ar fi ridicat la peste 651.000 soldați, subofițeri și ofițeri6. În rândul acestora s-au înregistrat,
în cei patru ani de război, 82.588 de morți și dispăruți și 63.304 de răniți, invalizi și bolnavi7.
Identificarea românilor transilvăneni participanți la Primul Război Mondial, din toate localitățile provinciei, a fost realizată în urma solicitărilor adresate de ASTRA autorităților locale. Inițiativa a aparținut ziaristului Teodor V. Păcățian, care a conceput modelul tabelului și a făcut demersuri repetate și insistente pentru
completarea lui8. În pofida acestor eforturi, ca urmare a dezinteresului manifestat de unii reprezentanți ai
autorităților locale față de această inițiativă, rezultatele au rămas incomplete9.
Prezentarea documentelor
Studiul nostru își propune să prezinte aportul locuitorilor de naționalitate română din fostul județ Timiș-Torontal. Demersul inițiat de noi se bazează pe un set de documente inedite, care apare cu titlul XXII.
Județul Timiș-Torontal, care este în realitate un centralizator al localităților rurale ale fostului județ Timiș-Torontal (tabel nominal al localităților rurale) și un Tablou (tabel) nominal cu participanții din fosta „comună urbană” Timișoara. Acestea sunt incluse în pachetul intitulat Listele participanților la Primul Război Mondial, aflat
la Arhivele Naționale, Serviciul Județean Sibiu, în Fondul Astra, pachet nr. 13, act nr. 13 și pachet nr. 14, act
nr. 1410. Într-un alt set de documente, intitulat Adrese de înaintare, corespondență privind listele cu participanții
români la războiul din 1914-1918, am descoperit și adresa de înaintare, către ASTRA, a Tablourilor nominale cu
participanții din plasa Sânnicolaul-Mare, datată „Timișoara, 26 aprilie 1923”11.
Documentele studiate de noi, pe care le reproducem în facsimil (primul și al treilea, în totalitate, al doilea
parțial), conțin: primul, 5 file, numerotate de la 1 la 5 (Fig. 2); al doilea, 52 file, numerotate de la 394 la 445
(Fig. 3), al treilea, o filă, numerotată 15 (Fig. 1). La primul document, fila 1r cuprinde doar denumirea actului,
iar fila 5v conține un centralizator („Totalisare”), care înregistrează rezultatele totale12. Celelalte file, de la 1v
la 5r, cuprind localitățile recenzate. Cel de-al doilea document conține date despre participanții din orașul
Timișoara care, spre deosebire de celelalte, existente în pachetele altor județe, a fost realizat pe circumscripții
(5 la număr)13. Setul a fost realizat în urma demersurilor ASTREI, pe lângă autoritățile locale. Inițiativa, în
acest sens, a aparținut istoricului și ziaristului Teodor V. Păcățian, care a depus eforturi substanțiale pentru
a ordona, corecta, calcula, centraliza și publica rezultatele demersului său14.
Documentul centralizator, un tabel nominal al localităților rurale, cuprinde 10 rubrici principale. Patru
dintre acestea sunt împărțite în alte 11 rubrici secundare. Dintre rubricile secundare, două sunt compuse din
câte alte trei subrubrici. În total, actul cuprinde 21 de rubrici (principale, secundare și subrubrici)15.
1. Prima rubrică principală, Numărul curent, înregistrează în ordine crescătoare un număr de 241 de poziții. Acestea corespund celor 241 de localități recenzate.
2. A doua rubrică principală este intitulată Comunele din județ. Ea cuprinde cele 241 de localități înregistrate, în ordine aproape alfabetică.

6 I. I. Şerban, „Românii în armata austro-ungară în anii Primului Război Mondial”, în Annales Universitatis Apulensis, Series

Historica, 2-3, 1998-1999, p. 207.

7 Ibidem, p. 208.
8 Păcățian 1923a, pp. 32-50; Păcățian 1923b, pp. 3-21.
9 Păcățian 1923a, p. 49; Păcățian 1923b, p. 20.
10 Arhivele Naționale, Serviciul Județean Sibiu, Fondul Astra, Pachet nr.: 1, act nr. 1a: Adrese de înaintare, corespondență privind
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listele cu participanții români la războiul din 1914-1918 (citat, în continuare, SJASB, FA, 1a); 13, act nr. 13 și 14, act nr. 14: XX.
Județul Timiș-Torontal (citate, în continuare, SJASB, FA: 13, 14). 13, conține 564 file; 14, conține 445 file.
Ibidem, 1a, Adrese de înaintare, corespondență privind listele cu participanții români la războiul din 1914-1918, pachet nr. 1, act nr.
1a, f. 15 (conține 16 file).
Ibidem, 13, f. 1r-3v.
Ibidem, 14, f. 394r-445r.
Păcățian 1923a, pass.; Păcățian 1923b, pass.
SJANSB, FA, 13, f. 1v-5v.
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3. Cea de-a treia rubrică principală, Poporațiunea română a comunei, înregistrează numărul total de locuitori români ai fiecărei localități16. Precizăm faptul că cifra reprezintă numărul locuitorilor români domiciliați
în localitate la momentul completării tabelului de către autoritățile locale, nu la izbucnirea războiului.
4. Rubrica a patra principală, intitulată Numărul celor decorați în cursul războiului, înregistrează numărul
decoraților din fiecare localitate. Nu sunt precizate nici numele celor decorați, nici numele sau clasele decorațiilor primite, nici numărul decorațiilor primite de fiecare.
5. A cincea rubrică principală, S-au făcut contribuiri benevole pentru armată, înregistrează doar valoarea
totală, aproximativă, în lei, a contribuțiilor și donațiilor locuitorilor, pentru susținerea efortului de război.
Actul nu precizează însă în ce au constat aceste contribuții benevole.
6. Cea de-a șasea rubrică principală, Pagubele de război ale comunei în total, înregistrează valoarea totală,
aproximativă, în lei, a pagubelor produse de război fiecărei localități recenzate. În cadrul documentului nu
sunt precizate nici contextul concret în care s-au produs aceste pagube, nici în ce au constat ele.
7. A șaptea rubrică principală, intitulată Au luat parte la mișcările impuse de război, precizează pentru fiecare localitate numărul locuitorilor români concentrați în timpul războiului. Rubrica cuprinde alte două
rubrici secundare, anume Chemați fiind, în care sunt înregistrați numeric toți cei concentrați în perioada
conflagrației, în funcție de statutul avut în timpul războiului, și Au fost refugiați, care cuprinde numărul persoanelor care, în timpul războiului, din motive legate de acesta, și-au părăsit locuințele plecând în refugiu.
Prima rubrică secundară cuprinde trei subrubrici, anume:
a. La partea activă, ca soldați pe front, care îi include numeric pe toți cei care au participat la război în calitate de combatanți;
b. La partea sedentară, pentru servicii auxiliare sau mobilizați pe loc, înregistrează numărul celor mobilizați
ca necombatanți;
c. Pentru a fi arestați sau internați, cuprinde numărul persoanelor indezirabile regimului dualist, care în
timpul războiului au fost încarcerate sau deportate.
8. Cea de-a opta rubrică principală, intitulată Soarta îndurată în timpul războiului, precizează numeric situația celor mobilizați, la sfârșitul conflagrației. Rubrica cuprinde alte patru rubrici secundare.
a. Prima rubrică secundară, Morți pe câmpul de luptă, înregistrează numărul celor căzuți pe front din
fiecare localitate.
b. A doua rubrică secundară Morți în temniță, în pribegie, în spital, în urma boalelor sau rănilor, precizează
numărul concentraților, care și-au pierdut viața în timpul războiului, în afara luptelor, dar din motive
determinate de acesta.
c. A treia rubrică secundară, S-au reîntors acasă, cuprinde numărul celor concentrați, care au supraviețuit războiului.
d. A patra rubrică secundară, intitulată Sunt dispăruți, înregistrează numărul celor care au dispărut pe
front.
Cea de-a treia rubrică secundară cuprinde alte trei subrubrici:
a. Ca invalizi, în care sunt înregistrați numeric toți cei care au suferit în urma războiului, dar au rămas
cu grade diferite de invaliditate;
b. Răniți, bolnavi, însă în prezent sănătoși, îi cuprinde, de asemenea numeric, pe cei care au revenit din
război cu diferite traume, precum răni sau boli, dar care până la data recenzării se însănătoșiseră
complet.
9. A noua rubrică principală, intitulată În urma decedaților și dispăruților au rămas, înregistrează statutul
social al urmașilor celor morți sau dispăruți în timpul războiului. Rubrica cuprinde două rubrici secundare,
anume Văduve și Orfani, în care este înregistrat numărul văduvelor și orfanilor rămași în urma celor morți
sau dispăruți pe câmpul de luptă sau din cauze legate de război.
10. Cea de-a zecea rubrică principală, După clasele sociale au luat parte la mișcările impuse de război, cuprinde
alte trei rubrici secundare, Intelectuali, Comercianți și meseriași și Plugari. În cadrul celor trei rubrici secundare
este înregistrat numărul celor concentrați din fiecare categorie socială17.

16 Ibidem.
17 Ibidem, f. 1v-5v.
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Documentul referitor la orașul Timișoara, studiat de noi, conține 52 file, numerotate de la 394 la 44518.
Tabloul nominal (Tabelul nominal) cuprinde 10 rubrici principale. Trei dintre acestea sunt împărțite în alte
opt rubrici secundare. Două dintre rubricile secundare sunt compuse din câte alte trei subrubrici. În total,
Tabloul nominal cuprinde 19 rubrici principale, rubrici secundare și subrubrici.
1. Prima rubrică principală, Numărul curent înregistrează, în ordine crescătoare, 233 de poziții.
2. A doua rubrică principală, Numele și Pronumele, îi cuprinde pe toți cei recrutați, fără respectarea ordinii
alfabetice.
3. Cea de-a treia rubrică principală, Născut în comuna, înregistrează locul de naștere al celor recenzați, care
locuiau în momentul respectivului demers la Timișoara.
4. Rubrica a patra principală, intitulată Ocupațiune civilă, nominalizează profesiile și ocupațiile practicate
de cei concentrați, în viața civilă.
5. A cincea rubrică principală, Gradul avut în miliție, precizează gradele militare deținute de cei mobilizați
în timpul războiului.
6. Cea de-a șasea rubrică principală, A fost decorat cu medalia, înregistrează denumirea ordinelor și decorațiilor primite de cei decorați în urma participării la război, gradul decorațiilor și numărul acestora.
7. A șaptea rubrică principală, intitulată A luat parte la mișcările impuse de război, precizează pentru fiecare
dintre cei concentrați statutul avut în timpul războiului. Rubrica conține alte două rubrici secundare, anume
Chemat fiind, în care sunt înregistrați toți cei concentrați în timpul războiului, în funcție de statutul avut în
timpul conflagrației, și A fost refugiat, care cuprinde persoanele care, în timpul războiului, din motive legate de acesta și-au părăsit locuințele plecând în refugiu. Prima rubrică secundară cuprinde trei subrubrici,
anume: La partea activă ca soldat pe front, care îi include pe toți cei care au participat la război în calitate de
combatanți; La partea sedentară, pentru servicii auxiliare sau mobilizați pe loc, care îi include pe toți cei mobilizați
ca necombatanți; Pentru a fi arestat sau internat, înregistrează persoanele indezirabile regimului dualist, care
în timpul războiului au fost încarcerate sau deportate.
8. Cea de-a opta rubrică principală, intitulată Soarta îndurată în timpul războiului, precizează situația fiecărei persoane concentrate, la sfârșitul conflagrației. Rubrica cuprinde alte patru rubrici secundare. Prima
rubrică secundară, Mort pe câmpul de luptă, îi înregistrează pe cei căzuți pe front. A doua rubrică secundară,
Mort în temniță, în pribegie, în spital, în urma boalelor sau rănilor, include toate persoanele concentrate, care
și-au pierdut viața în timpul războiului, în afara luptelor, dar din motive determinate de acesta. A treia
rubrică secundară, S-a reîntors acasă, îi cuprinde pe toți concentrații, care au supraviețuit războiului. A patra
rubrică secundară, intitulată Dispărut, îi înregistrează pe toți cei care au dispărut pe front. Cea de-a treia
rubrică secundară conține alte trei subrubrici: Ca invalid, în care sunt înregistrați toți cei care au supraviețuit
războiului, dar au rămas cu grade diferite de invaliditate; Rănit, bolnav, însă în prezent sănătos, îi cuprinde pe
cei care au revenit din război cu diverse traume, precum răni sau boli, dar care până la data recenzării se
însănătoșiseră.
9. A noua rubrică principală, intitulată În urma decedatului sau dispărutului a rămas, înregistrează statutul
social al urmașilor celor morți sau dispăruți în timpul războiului. Rubrica conține două rubrici secundare,
anume Văduvă și Numărul orfanilor, în care este înregistrat numărul văduvelor și orfanilor rămași în urma
celor morți pe câmpul de luptă, dispăruți sau din cauze legate de război.
10. Cea de-a zecea rubrică principală, Observare, cuprinde diferite observații, precizări și adnotări referitoare la unele aspecte, care nu au fost incluse în celelalte rubrici sau cărora nu li s-a consacrat o rubrică
proprie.
Conținutul documentelor
Tabloul nominal cu localitățile rurale recenzează toate cele 241 de așezări cu acest statut, existente în județ
la data respectivă19. Din cele 241 de localități, 32 nu au contribuit cu nici un locuitor român la Primul Război

18 Ibidem, 14, f. 394r-445r.
19 C. Martinovici, N. Istrati, Dicționarul Transilvaniei, Banatului și celorlalte ținuturi alipite, Cluj, 1921, pp. 46-49, 53; Anuarul

Statistic al României 1922 / Annuaire Statistique de la Roumanie (citat,în continuare, Anuar Statistic 1923), București, 1923, p. 12;
Împărțirea administrativă a României însoțită de Legea pentru unificarea administrativă și de Legea pentru organizarea administrațiunii comunale a orașului București (citată,în continuare, Împărțirea României 1926), București, 1926, pp. 292-294.
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Mondial, fie din cauză că nu erau populate cu români, fie pentru că au avut un număr redus de români care
nu erau la vârsta necesară pentru a fi înrolați. Respectivelor localități le-am adăugat cifra (0).
Din cauză că majoritatea comunelor existente în fostul județ Timiș-Torontal fac și astăzi parte din județul
Timiș, am nominalizat apartenența actuală, în paranteză, doar la cele care se regăsesc actualmente în alte
județe. Tot în paranteză am trecut denumirile actuale ale unor localități cu nume schimbate. Localitățile au
fost înregistrate împreună cu numărul de locuitori români pe care îl aveau la data recenzării, astfel: [1r] XXII.
Județul Timiș Torontal [1v] 1. Alioș, 1.439; 2. Altringen, 18; 3. Aradul nou (înglobat la municipiul Arad), 210;
4. Aurelhaza (azi Răuți), 17 (0); 5. Bapșa (azi Babșa), 819; 6. Banloc, 2.104; 7. Bărăteaz, 414; 8. Bazoș, 1.186; 9.
Becicherecul mic (azi Becicherecu Mic), 382; 10. Belinț, 2.125; 11. Belotinț (jud. Arad), 990; 12. Bencecul german (azi Bencecu de Jos), 12; 13. Bencecul român (azi Bencecu de Sus), 598; 14. Berecuța, 338; 15. Beregsău
(azi Berecsău Mare), 1.736; 16. Beregsăul german (azi Beregsău Mic), 28; 17. Berini, 936; 18. Beșenova veche
(azi Dudeștii Vechi), 16; 19. Beșenova nouă (azi Dudeștii Noi), 0; 20. Biled, 73; 21. Birda, 378; 22. Blajova,
413; 23. Bobda, 669; 24. Bodrogul nou (azi Bodrogu Nou, jud. Arad), 297; 25. Bogaroș (azi Bulgăruș), 38; 26.
Bogdarigoș (azi Bogda), 213; 27. Brestovăț, 368; 28. Breștea, 20 (0); 29. Buchberg (azi Sintar), 157; 30. Bucovăț, 1.072; 31. Budinț (înglobat la Ictar-Budinți), 801; [2r] 32. Butin, 220; 33. Buzad, 770; 34. Buziaș (azi oraș),
977; 35. Cădar (azi Cadăr), 567; 36. Călacea, 779; 37. Căpăt, 521; 38. Căptălan (jud. Alba), 0; 39. Carani, 56;
40. Cebza, 1.416; 41. Cenadul mare (azi Cenad), 2.139; 42. Cenadul vechiu (înglobat la Cenad), 7; 43. Cerna,
655; 44. Cerneteaz, 1.198; 45. Cetad (azi Lenauheim), 21; 46. Charlotenburg, 37; 47. Checheș, 641; 48. Checea
română (azi Checea), 1.495; 49. Cheglevici, 2 (0); 50. Chelmac (jud. Arad), 1.229; 51. Cheresteș (azi Cruceni,
jud. Arad), 35 (0); 52. Cheresteș (azi Cruceni), 0; 53. Chesinț (jud. Arad), 2.064; 54. Chetfel (azi Gelu) 7 (0);
55. Chevereșul mare (azi Chevereșu Mare), 1.514; 56. Chisătău (azi Chizătău), 1.037; 57. Chișoda, 1.039; 58.
Chișoda nouă (înglobat la Chișoda), 131; 59. Chizdia (azi Coșarii), 1.518; 60. Ciacova (azi oraș), 973; 61. Ciauș
(azi Grăniceri), 7 (0); 62. Clopodia, 696; [2v] 63. Cocota (azi Orțișoara), 66; 64. Colonia bulgară (azi Colonia
Bulgară), 5; 65. Colonia mică (azi Colonia Mică), 0; 66. Comeat, 463; 67. Comloș (azi Comloșu Mare), 3.295;
68. Constanța (azi Lunga), 662; 69. Covaci, 13 (0); 70. Cralovăț, 0; 71. Crivobara, 564; 72. Cuveșdia (jud.
Arad), 1.279; 73. Dejani (azi Dejan), 102; 74. Denta, 1.223; 75. Deta (azi oraș), 361; 76. Diniaș, 4 (0); 77. Dolaț,
25 (0); 78. Dorgoș (jud. Arad), 582; 79. Drăgoești (azi Drăgoiești), 757; 80. Dragșina, 492; 81. Duboz, 669; 82.
Engelsbrun (azi Fântânele, jud. Arad), 80; 83. Felnac (jud. Arad), 1.854; 84. Ferendia, 1.194; 85. Fibiș, 1.289;
86. Ficătar, 822; 87. Firighiaz (azi Firteaz, jud. Arad), 733; 88. Fiscut (jud. Arad), 671; 89. Fodorhaz (înglobat la
Gad), 0; 90. Foeni, 1.164; 91. Folia (azi Folea), 815; 92. Freidorf (azi cartier al municipiului Timișoara), 24 (0);
93. Gad, 269; [3r] 94. Gaiul mic (azi Gaiu Mic), 578; 95. Gătaia (azi oraș), 1.104; 96. Gertiamoș (azi Cărpiniș), 8;
97. Gherman, 525; 98. Gherteniș (jud. Caraș-Severin), 1.170; 99. Ghilad, 2.407; 100. Ghiroda, 708; 101. Ghizela,
11 (0); 102. Gier (azi Giera), 32; 103. Ghiroc (azi Giroc), 1.823; 104. Giulvăz, 914; 105. Gottlob, 63; 106. Grabaț,
57; 107. Grădiște (azi Periam), 190; 108. Gutenbrun, 185; 109. Herniacova, 841; 110. Hisiaș, 623; 111. Hitiaș,
1.482; 112. Hodoni, 651; 113. Hodoș, 361; 114. Ianova, 1.044; 115. Iarmata (azi Giarmata), 350; 116. Icloda,
671; 117. Ictar (azi Ictar-Budinți), 648; 118. Iecea mare (azi Iecea Mare), 47; 119. Iecea mică (azi Iecea Mică),
22; 120. Igriș, 2.991; 121. Iohanisfeld, 6 (0); 122. Iojefalva (azi Iosifalău), 4 (0); 123. Ivanda, 16 (0); 124. Izvin,
1.216; [3v] 125. Jădani (azi Cornești), 857; 126. Jebel, 2.896; 127. Kreutsztätten (azi Cruceni), 24; 128. Labășinț
(azi Labașinț, jud. Arad), 604; 129. Liebling, 44; 130. Lighed (azi Pădureni), 1.641; 131. Lipova (azi oraș, jud.
Arad), 2.918; 132. Lovrin, 193; 133. Lucareț, 120; 134. Macedonia, 877; 135. Măilat (azi Mailat, jud. Arad), 7;
136. Mănăstire (jud. Alba), 236; 137. Mănăștur (azi Mănăștiur), 955; 138. Mășloc (azi Mașloc), 31; 139. Medveș
(azi Urseni), 556; 140. Modoș (azi Jaša Tomić, Serbia), 77; 141. Moravița, 24 (0); 142. Moșnița (azi Moșnița
Veche), 213; 143. Moritzfeld (azi Măureni, jud. Caraș-Severin), 0;144. Munariu (azi Munar, jud. Arad), 242;
145. Murani, 1.269; 146. Nadăș, 485; 147. Nerău, 916; 148. Neudorf (jud. Arad), 107; 149. Nițchidorf, 6 (0); 150.
Obad, 597; 151. Ofsenița, 18; 152. Ohabaforgaci (azi Ohaba-Forgaci), 1.461; 153. Omor (azi Rovinița Mare),
324; 154. Omorul mic (Rovinița Mică), 0; 155. Opatița, 722; [4r] 156. Otelec, 11 (0); 157. Otvești, 1 (0); 158.
Paniova, 505; 159. Pardani (azi Meda, Serbia), 0; 160. Partoș, 563; 161. Parța, 1.346; 162. Percosova, 550; 163.
Periamoș (azi Periam), 291; 164. Pesac, 2.424; 165. Petirș (azi Petriș, jud. Arad), 360; 166. Petroman, 1.706; 167.
Petrovasela (azi Petrovaselo), 5 (0); 168. Pișchia, 164; 169. Pordeani (azi Pordeanu), 66; 170. Racovița, 1.490;
171. Recaș (azi oraș), 209; 172. Remetea (azi Remetea Mare), 969; 173. Remetea germană (azi Remetea Mică),
9; 174. Rudna, 89 (0); 175. Săcălaz, 91 (0); 176. Sacoșul român (azi Sacoșu Mare), 3.174; 177. Sacoșul turcesc
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(azi Sacoșu Turcesc), 988; 178. Sângeorgiu (azi Sângeorge), 98; 179. Sânmărtinul unguresc (azi Sânmartinu
Maghiar), 5 (0); 180. Sânmărtinul sârbesc (azi Sânmartinu Sârbesc), 9 (0); 181. Sânmihaiul german (azi Sânmihaiu German), 0; 182. Sânmihaiul român (azi Sânmihaiu Român), 1.575; 183. Sânnicolaul mare (azi Sânnicolau Mare, oraș), 3.904; 184. Sânnicolaul mic (înglobată la municipiul Arad), 908; 185. Sânnicolaul german
(azi Sânnicolau Mare, municipiu), 33 (0); 186. Sânpetru mare (azi Sânpetru Mare), 85; [4v] 187. Sânpetru
german (azi Sânpetru German), 133; 188. Sânpetru nou (azi Sânpetru Mic), 0; 189. Sântandreiu (Sântandrei,
jud. Hunedoara), 384; 190. Sarafola (azi Saravale), 2.104; 191. Sârbova, 760; 192. Satchinez, 2.243; 193. Satumare (azi Satu Mare, jud. Arad), 16; 194. Sculia, 544; 195. Secaș, 701; 196. Seceani, 1.692; 197. Secusigiu (jud.
Arad), 1.980; 198. Seghentau (azi Şagu), 34; 199. Silagiu, 1.777; 200. Sinirsig (azi Sinersig), 585; 201. Stamora
germană (azi Stamora Germană), 6 (0); 202. Stamora română (azi Stamora Română), 839; 203. Stanciova, 37;
204. Şag, 720; 205. Şandruhaz (azi Şandra), 30; 206. Şemlacul mare (azi Şemlacu Mare), 833; 207. Şemlacul
mic (azi Şemlacu Mic), 4 (0); 208. Şipet, 1.998; 209. Siștaroveț (azi Şiștarovăț, jud. Arad), 1.039; 210. Şoșdia (azi
Şoșdea, jud. Caraș-Severin), 1.214; 211. Şöndorf (azi Frumușeni, jud. Arad), 81; 212. Şușanovița (azi Şanovița), 822; 213. Şuștra, 781; 214. Teremia mare (azi Teremia Mare), 119; 215. Teremia mică (Teremia Mică),
4 (0); 216. Teș, 316; 217. Togier (azi Toager), 836; [5r] 218. Tolvădia (azi Livezile), 926; 219. Tomnatic, 24 (0);
220. Topolovățul mare (azi Topolovățu Mare), 1.169; 221. Topolovățul mic (azi Topolovățu Mic), 209; 222.
Traunau (azi Aluniș, jud. Arad), 21 (0); 223. Uiheli (azi Uihei), 13 (0); 224. Uipeci (azi Peciu Nou), 55; 225.
Uisenteș (azi Dumbrăvița), 97 (0); 226. Uliuc, 822; 227. Unip, 581; 228. Ususău (jud. Arad), 1.277; 229. Utvin,
1.140; 230. Vălcani, 2.869; 231. Variaș, 32; 232. Varniță (azi Varnița, jud. Arad), 142; 233. Vinga (jud. Arad),
864; 234. Vizenhaid (Tisa Nouă, jud. Arad), 22; 235. Vizejdia, 112; 236. Vizma, 509; 237. Voicu (Végvár, azi
Tormac), 27 (0); 238. Voiteg, 702; 239. Vucova, 533; 240. Zăbrani (jud. Arad), 29; 241. Zădărlac (azi Zădăreni,
jud. Arad), 12320.
Potrivit conținutului documentelor analizate, la momentul redactării acestora, în fostul județ Timiș-Torontal trăiau 155.596 locuitori de naționalitate română21. Cifra nu include orașul Timișoara, deoarece documentul referitor la acesta nu are precizat numărul locuitorilor români din localitate. Potrivit însă Anuarului
Statistic al României pe anul 1922, publicat în 1923, în anul 1910 locuiau în oraș 72.555 persoane, din care
1.566 de români, al căror număr se va majora la 82.689, din care 15.892 români, în 1922, cel al realizării demersurilor ASTREI. Aceeași cifră este furnizată și de Dicționarul Transilvaniei din anul 192122. Prin urmare,
totalul populației române din județ a fost de aproximativ 171.488 locuitori români, reprezentând aproximativ 35,09% din totalul locuitorilor din fostul județ Timiș-Torontal (488.729) și 5,76% din cel al românilor
transilvăneni și bănățeni23.
Între 1914 și 1918 din rândul locuitorilor români au fost concentrați, sub diferite forme, pentru a lua parte
la prima mare conflagrație mondială, un număr de 29.634 (28.318+1.316)24 locuitori de naționalitate română25. Aceștia au reprezentat 6,12% din totalul românilor transilvăneni mobilizați, conform datelor oferite
de Teodor V. Păcățian, 6,13% conform calculelor furnizate de Liviu Maior sau 4,55%, conform datelor lui
Ioan I. Şerban. Dintre aceștia, un număr de 27.437 (26.381+1.056) au fost încadrați la partea activă, ca soldați

20 SJANSB, FA, 13, f. 1v-5r; Pentru denumirile actuale a se vedea: C. Martinovici, N. Istrati, op.cit., pass.; C. Suciu, Dicționarul

21
22
23
24
25

localităților din Transilvania, vol. I-II, București, 1967-1968, pass.; I. Iordan, P. Gâștescu, I. D. Oancea, Indicatorul localităților
din România, București, 1974, pass.; Eliza Ghinea, D. Ghinea, Localitățile din România. Dicționar, București, 2000, pass.; Codul poștal al localităților din România, vol. I, București, 2003, pass.; Listă de localități din județul: Arad, https://ro.wikipedia.
org/wiki/Listă_de_localități_din_județul_Arad; Caraș-Severin, https://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_localități_din_județul_Caraș_Severin; Timiș, https://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_localități_din_județul_Timiș (accesate în 11, 12 și 13 iunie
2019); Listă de localități cu nume schimbate: jud. Arad, https://ro.wikipedia.org/wiki/Localități_din_România_cu_nume_
schimbate#Județul_Arad; jud. Caraș-Severin, https://ro.wikipedia.org/wiki/Localități_din_România_cu_nume_schimbate#Județul_Caraș-Severin; jud. Timiș, https://ro.wikipedia.org/wiki/Localități_din_România_cu_nume_schimbate#Județul_Timiș (accesate în 20, 21 și 22 iunie 2019).
SJANSB, FA, 13, f. 5r; Păcățian, 1923a, p. 54; Păcățian, 1923b, Anexa A.
C. Martinovici, N. Istrati, op.cit., pp. 46-49, 260; Anuar Statistic 1923, pp. 27, 30.
SJANSB, FA: 13, f. 1v-5v; 14, f. 394r-445r; Păcățian, 1923a, p. 54; Păcățian, 1923b, Anexa A; Anuar Statistic 1923, p. 23, 27.
În paranteză am trecut numărul total al locuitorilor din localitățile urbane+Timișoara.
SJANSB, FA, 13, f. 1v-5v; Ibidem, 14, f. 394r-445r; Păcățian, 1923a, p. 54; Păcățian, 1923b, Anexa A.

106

https://biblioteca-digitala.ro

pe front, reprezentând: 92,59% din totalul mobilizaților timișeni; 6,10% din totalul românilor transilvăneni
mobilizați la partea activă, conform datelor oferite de Teodor V. Păcățian și Liviu Maior. La partea sedentară, pentru activități auxiliare sau mobilizați pe loc, au participat 2.197 (1.937+260) persoane, reprezentând:
7,41% dintre concentrații români timișeni; 6,35%, dintre românii transilvăneni mobilizați pe loc, conform
calculelor furnizate de Teodor V. Păcățian și Liviu Maior26. Se remarcă, prin numărul mare de participanți,
localitățile rurale: Igriș, cu 576 activi și 39 la partea sedentară27; Vălcani, cu 559 activi și 58 la partea sedentară28; Sacoșu Mare, cu 538 activi și 58 la partea sedentară29; Şipet, cu 458 activi și 44 la partea sedentară30;
Giroc, cu 423 activi și 51 la partea sedentară31.
Autoritățile austro-ungare nu i-au scăpat din vedere nici pe cei ostili dublei monarhii. Ca urmare, între
1914 și 1918, un număr de 43 (38+5) locuitori români au fost reținuți pentru a fi întemnițați sau internați în
lagăre, cel mai probabil datorită implicării lor în lupta națională (2,48% din totalul românilor transilvăneni
omonimi), iar 5 (4+1) au ales calea refugiului (0,15% din totalul românilor transilvăneni refugiați)32. Dintre
localitățile care au avut astfel de cazuri, nominalizăm următoarele: Partoș, cu 15 reținuți33; Şoșdea, 5 reținuți34; Moșnița Veche, 3 arestați35; Obad, 2 arestați36; Herniacova, 2 refugiați37.
Totalul celor care au fost implicați în acțiunile impuse de război s-a ridicat, conform documentului, la
un număr de 29.682 (28.360+1.322) persoane (6,06% din totalul românilor transilvăneni implicați). Dintre
aceștia, pe categorii sociale, situația a fost următoarea: 562 (272+290) au fost intelectuali, reprezentând 1,89%
din participanții timișeni și 8,58% din totalul intelectualilor ardeleni implicați; 1.177 (608+569) comercianți
și meseriași, reprezentând 3,97% din participanții timișeni și 8,02% din totalul comercianților și meseriașilor
ardeleni implicați iar 27.943 (27.480+463) agricultori (plugari), reprezentând 94,14% din participanții timișeni și 5,97% din totalul agricultorilor ardeleni implicați38. Cei mai mulți intelectuali au provenit din localitățile rurale: Lipova, 2239; Sânnicolau Mare, 2040; Buziaș, 1341; Chevereșu Mare, 1042; Nerău, 943. Numărul cel
mai important de comercianți și meseriași a provenit din următoarele localități: Vălcani, 3944; Lipova, 3345;
Igriș, 2646; Cerneteaz, 2547; Giroc, 2048. Agricultorii cei mai numeroși au fost mobilizați din localitățile: Sacoșu
Mare, 61349; Igriș, 58850; Vălcani, 57551; Şipet, 50152; Giroc, 44953.
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Ibidem; Ibidem; Ibidem.
SJANSB, FA, 13, f. 3r, nr. crt. 120.
Ibidem, f. 5r, nr. crt. 230.
Ibidem, f. 4r, nr. crt. 176.
Ibidem, f. 4v, nr. crt. 208.
Ibidem, f. 3r, nr. crt. 103.
SJANSB, FA, 13, f. 1v-5v; Ibidem, 14, f. 394r-445r; Păcățian, 1923a, p. 54; Păcățian, 1923b, Anexa A.
SJANSB, FA, 13, f. 4r, nr. crt. 160.
Ibidem, f. 4v, nr. crt. 210.
Ibidem, f. 3v, nr. crt. 142.
Ibidem, f. 3v, nr. crt. 150.
Ibidem, f.: 3r, nr. crt. 109.
Ibidem, f. 1v-5v; Ibidem, 14, f. 394r-445r; Păcățian, 1923a, p. 54; Păcățian, 1923b, Anexa A.
SJANSB, FA, 13, f. 3v, nr. crt. 131.
Ibidem, f. 4r, nr. crt. 183.
Ibidem, f.:2r, nr. crt. 34.
Ibidem, f. 2r, nr. crt. 55.
Ibidem, f. 4v, nr. crt. 147.
Ibidem, f. 5r, nr. crt. 230.
Ibidem, f. 3v, nr. crt. 131.
Ibidem, f. 3r, nr. crt. 120.
Ibidem, f. 2r, nr. crt. 44.
Ibidem, f.:3r, nr. crt. 103.
Ibidem, f. 4r, nr. crt. 176.
Ibidem, f. 3r, nr. crt. 120.
Ibidem, f. 5r, nr. crt. 230.
Ibidem, f. 4v, nr. crt. 208.
Ibidem, f. 3r, nr. crt. 103.

107

https://biblioteca-digitala.ro

Pierderile suferite au fost, de asemenea, însemnate. Din rândul celor mobilizați, 2.369 (2.333+36) participanți au căzut pe front, reprezentând 7,98% din participanții timișeni și 5,68% din totalul omonimilor ardeleni, alți 726 (691+35) au murit în detenție, în pribegie, de pe urma bolilor contactate sau a rănilor primite,
reprezentând 2,45% din participanții timișeni și 6,44% din totalul omonimilor ardeleni iar 1.341 (1.301+40)
au fost dați dispăruți, reprezentând 4,52%54 din participanții timișeni și 4,49% din totalul ardelenilor dispăruți. Localitățile care au avut cel mai mult de suferit, în urma decesul participanților pe câmpul de luptă, au
fost: Chesinț, 6855; Vălcani, 6756; Cenad, 6657; Comloș, 5858; Beregsău, 5359. Cei mai numeroși participanți la
conflagrație, care au decedat în detenție, în pribegie, de pe urma bolilor contactate sau a rănilor primite, au
provenit din următoarele localități: Igriș, 4260; Sacoșu Mare, 3261; Vălcani, 2662; Jebel, 2463; Sânmihaiu Român,
2164. Numărul cel mai mare de dispăruți a fost din localitățile: Sacoșu Mare, 5765; Stamora Română, 3466; Sânmihaiu Român, 3067; Şiștarovăț și Giroc, câte 2968; Banloc, 2869.
La sfârșitul războiului au revenit acasă un număr de 25.246 (24.035+1.211) persoane (85,05% dintre participanții timișeni și 6,21% din totalul ardeleni reveniți), dintre care, 20.363 (19.427+936) deplin sănătoase
(68,60% din participanții timișeni și 5,93% din totalul omonimilor ardeleni), 3.268 (3.088+180) rănite sau bolnave (11,01% din participanții timișeni și 8,62% din totalul omonimilor ardeleni), care până la data realizării
recenzării s-au însănătoșit complet și 1.615 (1.520+95) invalide (5,44% din participanții timișeni și 6,36% din
totalul invalizilor ardeleni)70. Localitățile rurale care au avut cel mai mare număr de răniți sau bolnavi au
fost: Igriș, 15171; Sânnicolau Român, 14472; Ghilad, 11273; Comloș, 10174; Vălcani, 9875. Cei mai mulți participanți la război, care s-au întors cu diverse invalidități, au fost mobilizați din următoarele localități rurale:
Ghilad, 5176; Giroc, 4477; Ferendia, 3878; Chisătău, 2979; Banloc, 2780.
Actele de curaj și vitejie au fost recompensate prin acordarea de decorații ale statului austro-ungar. Din
totalul celor participanți la război, un număr de 3.079 au fost decorați, reprezentând 10,39% din participanții
timișeni și 6,98% din totalul românilor ardeleni decorați81. Dintre aceștia 2.846 au provenit din localitățile
rurale (92,43%), iar 233 din orașul Timișoara (7,57%)82. Cei care s-au remarcat prin cele mai multe fapte de
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Ibidem, f. 1v-5v; Ibidem, 14, f. 394r-445r; Păcățian, 1923a, p. 54; Păcățian, 1923b, Anexa A.
SJANSB, FA, 13, f. 2r, nr. crt. 53.
Ibidem, f. 5r, nr. crt. 230.
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Ibidem, f. 4r, nr. crt. 176.
Ibidem, f. 5r, nr. crt. 230
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vitejie și au fost decorați au provenit din următoarele localități: Vălcani, 10283; Sacoșu Român, 9984; Şipet,
7485; Sarafola, 5786; Sânnicolau Român, 5187.
Grav afectate au fost familiile celor morți sau dispăruți. În urma acestora au rămas 2.616 (2.535+81) de
văduve, reprezentând 6,77% din totalul văduvelor transilvănene și 3.763 (3.644+119) de orfani, reprezentând 4,75% din totalul general al orfanilor transilvăneni88. Localitățile rurale care au înregistrat cel mai mare
număr de văduve și orfani au fost următoarele: Igriș, cu 72 văduve și 106 orfani89; Jebel, cu 57 văduve și 94
orfani90; Vălcani, 56 văduve și 91 orfani91; Comloș, cu 52 văduve și 94 orfani92; Hitiaș, 50 văduve și 47 orfani93.
Informațiile cuprinse în document evidențiază, de asemenea, efortul de război al comunităților rurale.
Potrivit actului analizat, donațiile și contribuțiile benevole ale locuitorilor din respectivele localități s-au
ridicat, pe parcursul războiului, la valoarea de 238.600 lei, reprezentând 2% din contribuția Transilvaniei94.
De câteva ori mai mari au fost însă pagubele suferite. Acestea s-au ridicat la valoare totală de 7.645.000 lei95,
reprezentând 2,68% din valoarea pagubelor înregistrate în Transilvania. Cele mai importante contribuții
benevole au provenit din localitățile: Cornești, 50.000 lei96; Constanța, 40.000 lei97; Beregsău și Vălcani, câte
20.000 lei98; Cadăr, 11.000 lei99. Au suferit cele mai mari pagube, următoarele localități: Ciacova, 2.800.000
lei100; Cornești, 1.500.000 lei101; Vălcani, 800.000 lei102; Cenad, 650.000 lei103; Utvin, 600.000 lei104.
Considerații finale
Desfășurarea Primului Război Mondial și-a pus amprenta și asupra locuitorilor români și a comunităților
rurale locuite de aceștia, din fostul județ Timiș-Torontal. În acțiunile impuse de război a fost implicat un
număr de 29.682 de persoane, din cele 242 localități recenzate. Dintre aceștia, 562 au fost intelectuali, 1.177
comercianți și meseriași, iar 27.943 agricultori.
Între 1914 și 1918 din rândul locuitorilor români ai respectivelor localități au fost concentrați sub diferite
forme, pentru a lua parte la prima mare conflagrație mondială, un număr de 29.634 de persoane. Din rândul
celor chemați sub arme, un număr de 27.437 au fost încadrați la partea activă, ca soldați pe front, iar 2.197
la partea sedentară, pentru activități auxiliare sau mobilizați pe loc. Alți 43 locuitori români au fost reținuți
pentru a fi întemnițați sau internați în lagăre, cel mai probabil datorită implicării lor în lupta națională, iar 5
au ales calea refugiului.
În timpul războiului, din rândul celor mobilizați, 2.369 locuitori au căzut pe front, alți 726 au murit în
detenție, în pribegie, de pe urma bolilor contactate sau a rănilor primite, iar 1.341 au fost dați dispăruți. La
sfârșitul războiului, numărul supraviețuitorilor a fost de 25.246 persoane. Dintre acestea, 20.363 s-au întors
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acasă deplin sănătoase, 3.268 rănite sau bolnave, care ulterior aveau să se însănătoșească complet, și 1.615
invalide. Actele de curaj și vitejie au fost recompensate cu un număr de 3.079 de decorații. În urma morților
și dispăruților au rămas 2.616 văduve și 3.763 orfani.
Comunitățile județului și-au adus propria contribuție la susținerea efortului de război. Donațiile și contribuțiile benevole ale locuitorilor din respectivele localități s-au ridicat pe parcursul conflagrației la valoarea
de 238.600 de lei. Totodată, acestea au suferit pagube care s-au ridicat la valoarea totală de 7.645.000 de lei.

Romanians from the Former County of Timiș-Torontal that Participated in the First World War (1914-1918)
(Abstract)
The First World War also marked the lives of the Romanian inhabitants and the communities in which they lived that were part of the formercounty Timiș-Torontal. In the actions imposed by the war were involved 29,682 persons from the 242 localities reviewed.
Between 1914 and 1918 from the localities of the county were concentrated 29,634 Romanian inhabitants. Among those called to arms, 27,437
were employed in the active part, as soldiers on the frontline, and 2,197 in the sedentary part for auxiliary activities or mobilized on the spot. 43 other
Romanian inhabitants were detained to be incarcerated or imprisoned in camp most likely because of their involvement in the national fight and 5 of
them chose the path of refuge.
During the war, among the Romanians mobilized, 2,369 died on the front, 726 died in detention, in exile, due to the diseases they caught or from
the injuries and 1,341 went missing. At the end of the war the number of survivors was 25,246. 20,363 of them returned home fully healthy, 3,268 ill
or injured which afterwards would make a full recovery and 1,615 of them disabled. 3,079 medals were received. Those that were dead or had disappeared left behind 2,616 widows and 3,763 orphans.
The communities of the county had their own contribution in sustaining the war. The donation and voluntary contributions made by the inhabitants
of those communities reached a total value of 238,600 lei during the entire war. At the same time, they suffered damages that reached a total value
of 7,645,000 lei.
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FACSIMILE

Fig. 1. Adresa de înaintare a documentelor din plasa Sânicolau Mare, f. 15r (integral), SJANSB, FA, 1a
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Fig. 2. Centralizator al localităților rurale din fostul județ Timiș-Torontal, f. 1r-5v (integral), SJANSB, FA, 13

f. 1r
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Fig. 3. Tablou nominal al orașului Timișoara, f. 394r, 396r (parțial), SJANSB, FA, 14

f. 394r
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