
Ghid cronologic  
pentru oraşele bănăţene 

 
Timişoara, Lugoj, Reşiţa, Caransebeş
Pancevo, Kikinda, Zrenjanin, Vrsac 

 



2

Fundaţia Diaspora Timişoara 
Redactor: Bodó Barna 

Prezentare grafică: Könczey Elemér 
Corectură: Lázár Ildikó 

Editura Marineasa Timişoara 
Director: Gabriel Marineasa 

TIPĂRIT la Tipografia MARINEASA 
Timişoara Str. Mureş Nr. 34. 

 
ISBN  978 – 973 – 631 – 426 – 1  



3

Ghid cronologic 
pentru oraşele bănăţene 

 
Timişoara, Lugoj, Reşiţa, Caransebeş
Pancevo, Kikinda, Zrenjanin, Vrsac 

Coordonator proiect 
 

DR. BODÓ BARNA 
 

Timişoara, 2007 
 



4

Proiectul  “PROMINED” 
 

Elaborarea şi promovarea unui instrument educaţional nou privind creşterea 
coeziunii regionale transfrontaliere 

 

Finanţat de  

UNIUNEA EUROPEANĂ prin PHARE CBC RO-SE 

 

Coordonator proiect 

DR. BODÓ BARNA 

 

Echipa de experţi

DR. IOAN HAŢEGAN 

DR. MIODRAG MILIN 

DR. ADRIAN NEGRU 

VICZE KÁROLY 

Echipa de profesori 

CSÖMÖRE ZOLTÁN 

PACSA ÁRPÁD 

DR. SORIN PETRESCU 

MEDINA SĂVULESCU 

 

Echipa de proiect 

ERDEI ILDIKÓ 

KERTÉSZ KATALIN 

KOVÁCS-SCHWARZ KATALIN 

KÁSA ZSOLT 

 

Volum editat de 

FUNDAŢIA DIASPORA TIMIŞOARA 



5

CUPRINS 
 

Cuvânt înainte (Bodó Barna) 7
Timişoara 11 

Lugoj 19 
Reşiţa 26 

Caransebeş 33
Kikinda 37 

Becicherecul Mare 41 
Vârşeţ 45

Panciova 50 
Capitolul I: De la începuturi până la 1552 53 

Capitolul II: Perioada 1552-1716 74 
Capitolul III: Perioada 1717-1778 100 
Capitolul IV: Perioada 1779-1867 113 
Capitolul V: Perioada 1868-1918 138 
Glosar de termeni turco-osmani 169 

Hărţi ale Banatului 171 
 



6



7

Cuvânt înainte 
 

Lansăm o lucrare inedită.
Cartea de faţă este fără precedent, după cunoştinţele celor care au 

realizat-o, deoarece chiar dacă s-au conceput şi publicat, în ultima perioadă,
mai multe cronologii, axate ori pe un oraş/un spaţiu anume, ori pe o temati-
că special aleasă, nu a apărut nici una care să aibă caracter transfrontalier 
declarat. 

Comunităţile locale din zonele de frontieră au de înfruntat un trecut 
marcat de practicile politice ale regimurilor dictatoriale. Mentalitatea pro-
movată de aceste regimuri se baza pe lipsa cunoaşterii reciproce şi, mai ales, 
a lipsei încrederii în vecini, datorată lipsei cunoaşterii istoriei comune. 
Această mentalitate se cere schimbată într-o Europă nouă, trebuie transfor-
mată într-o atitudine de interes faţă de vecin, de cooperare.  

Activităţile din acest proiect au menirea de a acţiona în acest sens. 
Misiunea pe care şi-a asumat Fundaţia Diaspora este de a contribui 

la buna convieţuire a diferitelor grupuri sociale, etnice, confesionale din Ba-
natul istoric, o regiune cu un potenţial extraordinar sub toate aspectele. În 
această misiune se înscrie şi proiectul întitulat PROMINED – Elaborarea şi
promovarea unui instrument educaţional nou privind creşterea coeziunii 
regionale transfrontaliere, realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europe-
ne prin programul de vecinătate România-Serbia 2004-2006. 

Partenerul transfrontalier al Fundaţiei Diaspora în realizarea proiec-
tului PROMINED a fost Fondacija Sorvanj din Muzlja, care s-a implicat în 
coordonarea evenimentelor pe partea Serbiei.  

Oraşele selectate pentru a participa la proiectul de faţă aparţin euro-
regiunii DKMT (Dunăre-Criş-Mureş-Tisa), un cadru politico-social consti-
tuit cu 10 ani în urmă, tocmai pentru a promova, pe toate planurile, coopera-
rea transfrontalieră. Azi încă nu putem vorbi de existenţa unui ataşament 
regional, transfrontalier, a unei identităţi regionale ce ar fi caracteristică pen-
tru comunităţile pe de o parte şi de alta a graniţei. Realizarea ghidului crono-
logic comun va conlucra efectiv la crearea identităţii regionale. 

Proiectul implementat în perioada decembrie 2006 – noiembrie 2007, 
s-a realizat cu participarea a 10 şcoli, (6 din România şi 4 din Serbia) din 
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oraşele: Timişoara, Lugoj, Reşiţa, Caransebeş din România; Panciova, Ki-
kinda, Zrenianin, Vârşeţ din Serbia. Şcolile participante la proiect: Şcoala 
cu clasele I-VIII Nr. 2 din Timişoara, prin: Alina Miuţ, director, Corina 
Lungu, profesor; Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 24 din Timişoara, prin: Da-
niela Lobază, director, Costin Vidosava şi Nicolin Angelia, profesori; Şcoa-
la cu clasele I-VIII Nr. 25 din Timişoara, prin: Ana Usca, director adjunct, 
Petre Baranga şi Mariana Popovici, profesori; Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 
din Caransebeş, prin: Adrian Cocoş, director, Sorin Petrescu, profesor; 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 din Reşiţa, prin: Norica Niţă, director, Carina 
Babeu şi Ion Vancea, profesori; Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 din Lugoj, 
prin: Noemi Neamţu, director, Medina Săvulescu şi Király Rozália, profe-
sori; Şcoala Generală Fejős Klára din Kikinda, prin: Radovan Stepanov, 
director, Csömöre Zoltán, profesor; Şcoala Generală Szervo Mihály din 
Muzlia/Zrenjanin, prin: Hallai Zoltán, director, Şcoala Generală Olga 
Petrov Radicic din Vârşeţ, prin: Ionel Buga, director, Şcoala Generală Đura 
Jaksić din Pancevo, prin: Ljiljana Hrnčić, director, Petru Balteanu, profesor. 
Fiecare şcoală a implicat în proiect un grup de 20-25 elevi din clasele V-VII. 

Grupul de experţi istorici care a concurat la realizarea ghidului a fost 
format din: prof. univ. dr. Ioan Haţegan, prof. univ. dr. Milin Miodrag, prof. 
Vicze Károly, prof. univ. dr. Negru Adrian. Ei au primit un ajutor substanţi-
al din partea profesorilor din şcolile participante la proiect: prof. Medina 
Săvulescu, dr. Sorin Petrescu, mgs. Csömöre Zoltán, prof. Pacsa Árpád. In-
spectorul şcolar general adjunct, prof. Halász Francisc a reprezentat Inspec-
toratului Şcolar al Judeţului Timiş în proiect. 

Echipa de implementare a proiectului a fost formată din dr. Bodó 
Barna (manager proiect), Erdei Ildikó (coordonator linie educaţională), Ko-
vács Katalin (asistent manager), Kása Zsolt (manager financiar), Kertész 
Katalin (asistent PR). Din echipa de proiect din Serbia au făcut parte: 
Kalapis Stojan, Gabona Ferenc şi Gerdof Zsolti. 

Scopul concret al proiectului a fost realizarea unui Ghid cronologic 
al evenimentelor social-istorice, ca instrument educativ comun pentru co-
munităţile de pe ambele părţi ale graniţei. Obiectivul implicit al proiectului a 
fost trezirea interesului atât al elevilor, cât şi al profesorilor pentru istoria 
locală transfrontalieră.

Rezultatul proiectului este, deci, un ghid realizat în câte 1000 exem-
plare în limbile română şi sârbă, precum şi a unui caiet metodologic care 
facilitează utilizarea ghidului cronologic în şcolile generale vizate. Prin va-
lorificarea acestor materiale în şcoli va creşte nivelul de cunoştinţe al elevi-
lor cu privire la istoria locală comună.
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Pentru ca Ghidul cronologic să devină un instrument educaţional 
util, conţinuturile elaborate de grupul de experţi au fost prelucrate de elevi 
în cadrul unor cercuri de istorie locală. Cercetarea educaţională realizată în 
cadrul proiectului a relevat interesul elevilor pentru temele abordate, s-au 
obţinut date privind sursele de informaţii cu privire la istoria locală, metode-
le de învăţare preferate. Ghidul cronologic a fost finalizat pe baza feedback-
ul valoros primit din partea profesorilor coordonatori şi al elevilor, precum 
şi pe baza concluziilor conturate cu ocazia celor două seminarii de dezbatere 
(organizate la Zrenjanin şi Timişoara).  

În urma finalizării lucrărilor, s-au organizat seminarii de diseminare, 
câte un seminar în fiecare oraş parte în proiect. Prin intermediul acestor 
seminarii s-au prezentat activităţile şi rezultatele cercurilor de istorie locală,
Ghidul cronologic şi Caietul metodologic. În cadrul discuţiilor s-au conturat 
posibilităţile de valorificare a rezultatelor proiectului  în şcoli.  

Prin organizarea acestor seminarii de diseminare am putea considera, 
pe drept cuvânt, proiectul încheiat. Dar nu şi misiunea pe care Fundaţia Di-
aspora şi-a asumat-o, de a servi cauza colaborării transfrontaliere. În acest 
sens, pregătim o continuare a proiectului de faţă, având în vedere că activita-
tea în cercurile de istorie locală abia a început… 
 

Timişoara la 25 octombrie 2007. 
 

Conf. univ. dr. Bodó Barna 
Preşedinte 

Fundaţia Diaspora 
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TIMIŞOARA,  
„MICA VIENĂ” DE ALTĂDATĂ1

Se presupune că în locul Timişoarei de azi, se afla pe vremea dacilor 
o localitate cu numele de Zambara. În urma năvălirii avarilor, localitatea a 
fost distrusă, şi în locul ei s-a construit ulterior un nou castru cu numele de 
Beguey, după râul Begh (Bega) numit şi Timişul Mic. Oraşul era situat într-
un loc de importanţă strategică şi anume în zona celor două râuri Timiş, a
Timişului Mare şi a Timişului Mic.  

Săpăturile arheologice dovedesc că vatra actuală a Timişoarei era 
populată mult înainte de romani. Cele mai multe lucrări despre Banat sau 
despre Timişoara, consideră anul 1266 ca an de atestare documentară a ora-
şului Timişoara. Ultimele cercetări ştiinţifice, însă, contestă această dată.
Adevărat este ca aşezările omeneşti exista cu mult timp înaintea atestării lor 
documentare. Vechimea lor este hotărâtă istoric de prima menţiune docu-
mentară. Ultimele cercetări referitoare la oraşul Timişoara, atestă că denu-
mirea de „Cetatea Timiş” („Tymes”) apare ca prima menţiune documentară
sigură şi de necontestat în 1266. Începuturile istorice ale acestui oraş pot fi 
localizate în secolul al XI-lea sau începutul secolului al XII-lea, întrucât 
comitatul avea acelaşi nume: Comitatus Tymesiensis, menţionat pentru pri-
ma oară în anul 1177. În septembrie 1969 s-au sărbătorit 700 de ani de exis-
tenta a oraşului Timişoara, pornindu-se de la menţiunea documentară din 
anul 1266.  

Fiind aşezată într-un punct strategic, de unde putea fi controlată o
mare parte a Câmpiei Banatului, atât Timişoara cât şi funcţia de comite de 
Timiş devin din ce în ce mai importante. Timişoara primeşte un impuls deo-
sebit în timpul domniei regelui ungar Carol Robert de Anjou care în urma 
vizitei sale din 1307 ordonă construirea unui palat regal, pe locul unde este 
 
1 Text realizat de Bodó barna, având la bază mai multe scrieri despre Timişoara, printre 
care însemnările lui Else von Schuster: Timişoara, Mica Vienă de altădată.
(www.timisoara.com/timisoara/elserom.html#Timisoara ).  

http://www.timisoara.com/timisoara/elserom.html#Timisoara


Vechea stemă a Timişoarei

acum Castelul Huniade construit de Iancu de Hunedoara (Hunyadi János), 
iar în timpul anarhiei feudale, acesta chiar îşi va muta capitala la Timişoara. 
Stabilirea curţii regale în acest loc a determinat o creştere demografică a
aşezării, dar importanţa ei devine şi comercială şi politică. Timişoara devine 
capitala regatului ungar pentru o perioadă de 8 ani, între 1316-1323. Carol 
Robert de Anjou va mai reveni la Timişoara în 1330 când porneşte de aici 
împotriva lui Basarab I, domnul Ţării Româneşti. Palatul regal a fost ridicat 
cu meşteri italieni şi era organizat în jurul unei curţi dreptunghiulare având 

un corp principal care era pre-
văzut şi cu un donjon sau un 
turn. 

La sfârşitul secolului al 
XIV-lea, turcii şi-au început in-
cursiunile militare prin această
regiune, regele Sigismund fiind 
nevoit să convoace dieta, în 
1397, la Timişoara, în vederea 
pregătirilor de apărare. Numirea 
lui Iancu de Hunedoara (Hu-
nyadi János), în 1440, în funcţia 
de comite de Timiş marchează
un capitol aparte din istoria Ti-
mişoarei. Iancu de Hunedoara 
va fi cunoscut în întreaga Euro-
pă pentru reputata victorie de la 
Belgrad, asupra otomanilor, 
fiind considerat în acea vreme 

apărător al creştinătăţii. El va transforma oraşul într-o tabără militară per-
manentă şi în domiciliul său, pentru că se mută împreună cu familia. Astfel, 
cetatea va rămâne în posesia Corvineştilor până în 1490. Iancu de Hunedoa-
ra se ocupă şi de refacerea vechiului castel, cu ajutorul unui arhitect italian.  

După moartea lui Ladislau al V-lea, regele Ungariei, Matia Corvin, 
fiul lui Iancu de Hunedoara, este ales suveran al Ungariei (1458). Acesta 
este considerat de către istoriografia maghiară drept unul dintre cei mai mari 
regi din istoria Ungariei. Odată cu extinderea teritorială a Imperiului Oto-
man în această parte a Europei, Timişoara, prin poziţia sa şi prin forţa garni-
zoanei sale devine cheia unui întreg sistem defensiv ce asigura partea sud-
estică a Ungariei. Din această cauză încercările de cucerire ale turcilor devin 
din ce în ce mai insistente. Astfel, tentative de cucerire a cetăţii au loc în 
12
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Stema actuală a Timişoarei 

anii 1462, 1467, dar aceste expediţii au eşuat. În anul 1478, Matia Corvin 
numeşte în funcţia de comite de Timiş pe Pavel Chinezu (Kinizsi Pál).  

 Un episod deosebit din istoria Timişoarei îl reprezintă asediul cetăţii 
de către oastea ţăranilor răsculaţi condusă de Dózsa György (Gheorghe 
Doja). Războiul ţărănesc a pornit din Transilvania, după ce Dózsa a fost 
numit comandant al cruciadei anti-otomane, iniţiate de Papa Leon al X-lea. 
Se promisese iobagilor participanţi la cruciadă, eliberarea, însă cum războiul 
nu a mai avut loc, nemulţumirea maselor oprimate a dus la transformarea 
revoltei într-o răscoală. Armatele răsculate, formate din iobagi români şi un-
guri au înfrânt mai întâi nobilimea condusă de comitele István Báthory şi
episcopul Miklós Csáki, dar au fost înfrânte lângă Timişoara de comitele de 
atunci, Szapolyai János (Ioan Zapolya). Dózsa a încercat să schimbe albia 
Begăi entru a se putea apropia mai uşor de cetate, dar nu a reuşit şi a fost 
înfrânt. Se spune că locul unde a suferit o cumplită moarte, fiind pus pe un 
scaun din fier înroşit şi ars de viu, este marcat de statuia Sfintei Marii din 
Piaţa cu acelaşi nume a cartierului Iosefin, ultimele ipoteze susţin că tortura-
rea lui Dózsa a avut loc chiar lângă castel, de unde nobilii au putut urmări 
macabrul spectacol. 

După moartea, în 1540, a 
regelui Ioan Sigismund de Zapo-
lya, Transilvania şi Banatul, îm-
preună cu Timişoara, vor ajunge în 
mâinile Habsburgilor. După un
asediu eşuat în anul 1551, turcii se 
regrupează şi se întorc cu o nouă
strategie. La 22 aprilie 1552 o ar-
mată de 160.000 de oameni sub 
comanda lui Ahmed-paşa pleacă
de la Adrianopol, iar peste două
luni ajunge în faţa Timişoarei, în-
conjurând-o în două zile. Se con-
struiesc poduri peste râu, iar mlaş-
tinile sunt acoperite cu lemn şi
scânduri. Luptele au continuat 25 
de zile, iar cei 160.000 de mii de 
turci atacau cetatea apărată de nu-
mai câteva mii de creştini. Lovitu-
ra de graţie este distrugerea Turnu-
lui de apă care făcea legătura între 
oraş şi castel, iar cei din cetate ră-
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mân fără apă pe o căldură dogo-ritoare. Aşadar, comitele Loson-czy István 
(Ştefan Losonczy) nu mai are altă soluţie decât să negocieze predarea cetăţii 
şi reuşeşte să obţină promisiunea că trupele creştine decimate şi civilii din 
oraş vor putea trece cu tot avutul lor, lăsând cetatea în mâna turcilor. Astfel, 
la 30 iulie 1552 soldaţii, civilii şi răniţii ies din cetate încrezători în vorbele 
paşei, însă acesta îşi încalcă jurământul şi toţi supravieţuitorii sunt măcelă-
riţi cu cruzime de către ieniceri. Rănit grav, comandantul Losonczy este adus 
în faţa lui Ahmed-paşa şi decapitat. Oraşul este apoi prădat, devastat, biseri-
cile creştine sunt transformate în geamii musulmane, iar clopotele, aruncate 
din turnuri.  

Transformarea Timişoarei în paşalâc afectează mult oraşul, sub toate 
aspectele. În această perioadă, o parte din Banat este organizat de către turci 
în vilaiet. Acesta cuprinde 6 sangeacuri: Timişoara, Cenad, Lipova, Gyula, 
Moldova Veche şi Orşova, dar reşedinţa vilaietului rămâne la Timişoara ca-
re avea atunci acelaşi statut cu Buda şi Belgrad, unde conducea un supus 
direct al sultanului, un beglerbeg. Oraşul va fi împărţit în patru districte, iar 
suburbiile, în 10 mahalale. Casele au fost construite din adobe şi acoperite 
cu ţigle din lemn, iar străzile au fost pavate cu lemn. Apa folosită pentru 
spălat şi de băut era cea din râul Bega (numit din greşeala Timiş), dar tot 
aici se aruncau şi gunoaiele. De trei ori s-a încercat recucerirea Timişoarei şi
în anul 1716 oştile imperiale sub conducerea prinţului Eugeniu de Savoya, 
au reuşit să elibereze oraşul de sub stăpânirea turcească.

Între 1716-1778, întregul Banat şi cetatea Timişoara s-au aflat sub 
administraţia imperială. La început, între 1716 şi 1755, fiind o administraţie 
militară, iar după 1755, o administraţie civilă până în 1778. În 1779, Banatul 
a fost incorporat regatului ungar. În urma eliberării de sub dominaţia tur-
cească (1716), pentru aceasta regiune a început o epocă nouă. Comandant 
superior al oraşului a fost numit contele Claudius Florimund de Mercy, sub 
conducerea căruia a început refacerea şi extinderea oraşului Timişoara, ca şi
a întregii regiuni. A fost ridicată o nouă cetate (1722-1765), au fost amena-
jate drumuri noi, desecate mlaştinile, râul Bega a devenit navigabil iar ora-
şul-cetate Timişoara a beneficiat de aprovizionarea cu o bună apă potabilă.
În anul 1719 a început colonizarea Banatului, venind germani, în mai multe 
valuri, din diferite provincii, în special din Alsacia, Lorena, Bavaria şi
Stiria. Alături de aceştia au fost colonizate familii de cehi, italieni, slovaci, 
francezi şi spanioli, în timp ce stabilirea în oraş a celor de etnie maghiară era 
strict controlată şi îngreunată. Colonizarea Banatului face din Timişoara un 
adevărat centru multicultural şi multiconfesional. Construcţia canalului na-
vigabil Bega dă un avânt puternic dezvoltării economice şi a comerţului. 
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Oraşul cunoaşte o perioadă de înflorire fără precedent, ajungând să primeas-
că numele de „Mica Vienă” ca recunoaştere a importanţei şi frumuseţii lui. 

Primăria veche a Timişoarei 
 

În 1717, nu existau edificii necesare administraţiei, garnizoanelor mi-
litare, iar fortificaţiile nu mai făceau faţă noilor tehnici de luptă. Pentru că
fortăreaţa existentă nu mai corespundea noilor tehnologii de război, câteva 
variante posibile ale fortificaţiilor de tip Vauban (o fortăreaţă-bastion cu 
formă poligonală) au fost studiate şi un nou sistem de apărare a fost realizat 
în perioada 1723-1765. Suprafaţa oraşului ce urma să fie cuprinsă în interio-
rul zidurilor era de două ori mai mare decât cea a oraşului medieval. Frag-
mente mici din această fortificaţie pot fi încă văzute astăzi în Timişoara. Pâ-
nă şi ordinea clădirilor din incintă, dispuse pe un plan de străzi rectangulare, 
reflectă o raţiune militară. În interiorul cetăţii existau doua pieţe: Piaţa Do-
mului şi Piaţa Paradei. Prima adăpostea clădirile bisericii şi administraţiei, 
alături de câteva case private. A doua era rezervată celor cu caracter militar. 
În această perioadă sunt construite clădiri reprezentative în interiorul cetăţii 
printre care: domul romano-catolic şi palatul episcopal, biserica ortodoxă
din Piaţa Unirii, primăria, cazarma Transilvaniei. Tot acum apar şi suburbii-
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le: Elisabetin, Iosefin şi Fabric, separate de cetate printr-un teren necon-
struit, denumit Glacis. 

Un moment important în existenţa Timişoarei intervine în anul 1781. 
Prin Diploma din 21 decembrie 1781, emisă de împăratul Iosif al II-lea, Ti-
mişoara dobândea statutul privilegiat de oraş liber regesc, ce va fi reînnoit în 
anul 1790 de împăratul Leopold al II-lea. Beneficia de o serie de avantaje 
importante care vor îngădui o dezvoltare mai accelerată a activităţilor urba-
ne. Era scos de sub jurisdicţia comitatului (reînfiinţat în 1780); trimitea re-
prezentanţi proprii în Dietă; îşi alegea proprii dregători şi juraţi; percepea 
vamă la intrarea şi ieşirea mărfurilor; avea dreptul de a organiza târguri anu-
ale şi săptămânale de a-şi stabili bugetul propriu de venituri şi cheltuieli 
anuale; era scutit de anumite obligaţii fiscale; avea dreptul la o stemă pro-
prie etc. 

În 1848 izbucneşte revoluţia în Europa. În Imperiul Habsburgic 
aceasta a avut un caracter preponderent naţional, maghiarii vedeau momen-
tul oportun pentru a ieşi de sub autoritatea Casei Imperiale, în timp ce mino-
rităţile din regatul maghiar doreau să folosească momentul să se desprindă
de regatul maghiar. În acest an, trupele revoluţionare maghiare înfrâng tru-
pele imperiale austriece din Transilvania şi Banat asediind timp de 114 zile 
cetatea Timişoarei, fără a o cuceri. Totuşi pierderile de vieţi umane şi pagu-
bele materiale au fost semnificative. Revoluţia a fost înăbuşită în Banat şi
Transilvania prin intervenţia trupelor imperiale. Ca o urmare directă a revo-
luţiei, Ungaria a fost pusă sub o administraţie militară, unele provincii in-
trând, ca domenii ale coroanei, sub jurisdicţia nemijlocită a Casei de Hab-
sburg, printre acestea numărându-se şi nou-înfiinţata provincie „Voivodina 
sârbească şi Banatul timişan” cu reşedinţa în Timişoara. 

În 1860 a fost desfiinţată această formă administrativă şi teritoriul a 
fost redat Ungariei. În 1857, a fost construită calea ferată Szeged-Timişoara, 
prin care oraşul a intrat în legătură directă cu Budapesta şi Viena. Anii 
1871-1897 au fost cei în care s-au realizat legături de cale ferată şi cu alte 
localităţi din Banat, putându-se exemplifica în acest sens oraşele Arad, Ca-
ransebeş, Orşova, Sînnicolaul Mare, Buziaş. Primul oficiu telegrafic a fost 
deschis la 24 aprilie 1854, iar în anul 1879 a sunat primul telefon iniţial la 
52 de abonaţi. În 1760 a fost introdus iluminatul public, pentru ca în 1770, 
în oraş să ardă 100 de lămpi. 1782 a fost anul în care iluminatul public a fost 
preluat de către administraţia oraşului, care în 1857 a introdus iluminatul cu 
gaz. Astfel Timişoara poate fi considerată, primul oraş de pe teritoriul actual 
al României ce a avut iluminat public cu gaz şi, mai târziu, primul oraş al 
Europei continentale care a introdus iluminatul public electric (1884), firma 
londoneză „International Electric Company Limited” instalând, prima dată,

http://ro.wikipedia.org/wiki/Habsburg
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nu mai puţin de 731 lămpi. Anul 1869 este anul in care, în Timişoara, circu-
la primul tramvai cu cai, pentru ca în 1899, să fie electrificat, traseul său
ajungând la o lungime de 10, 7 km.  

 

Primăria actuală a Timişoarei 
 

Prima farmacie şi primul spital au fost construite intre anii 1735-
1737, spitalul fiind inaugurat de ordinul mizericordienilor. În analele anului 
1751 se aminteşte deja de un spital orăşenesc (azi spitalul de pe strada Mă-
răşeşti). În anul 1886 a fost înfiinţată societatea Salvarea, prima instituţie de 
acest gen din fosta Ungarie.  

Încă din secolul al XV-lea, Timişoara a fost centrul spiritual al Bana-
tului, existând multe şcoli particulare, dar nu putem vorbi, la acea vreme, de 
un învăţământ organizat. In cei 164 de ani de stăpânire turcească, viaţa cul-
turală a avut mult de suferit, problemele atât laice cât şi religioase fiind re-
zolvate ocazional de călugării care treceau prin Timişoara. După eliberarea 
de sub jugul turcesc, iezuiţii au preluat învăţământul, în 1718 deschizând 
prima şcoală elementară în Cetate. În anul 1726 iezuiţii au deschis prima 
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şcoală medie, iar prima şcoală normală pentru pregătirea învăţătorilor a fost 
înfiinţată in 1775, după model vienez.  

Primul ziar care a apărut în Timişoara, în anul 1771, a fost un ziar de 
limbă germană cu titlul „Temeswarer Nachrichten”. Acesta a fost primul 
ziar german in Europa de sud-est. Cele 13 numere ale acestui ziar, descope-
rite in arhivele statului din Viena sunt totodată documentele cele mai vechi 
pentru atestarea existenţei unui ziar pe teritoriul României de azi. În 1784, tot 
la Timişoara, a apărut un calendar în limba germană, respectiv ziarul „Temes-
warer Zeitung”, tot în germană. Revista „Južna Pčela”, bisăptămânală, a apă-
rut între 1851-1852, fiind prima revistă de limba sârbă, cu caracter politic. 
Între 1858-1861 a apărut, în limba maghiară, o revistă săptămânală de litera-
tură, ştiinţă şi economie, sub titlul „Delejtű”. Intre 1874-1875 a apărut pri-
mul săptămânal în limba romana sub titlul „Priculiciu”. Prima tipografie se 
afla probabil în Fabric şi a fost înfiinţată în anul 1771 de Ma-thias Heimerl. 
Timişoara a fost al treilea oraş din fosta Ungarie, care a avut un teatru per-
manent, prima menţiune documentara a acestui fapt fiind protocolul din 
1753. În anul 1761 s-a construit clădirea Magistratului rascian (în acest loc 
se află azi liceul Lenau), clădire ce a găzduit şi teatrul german. După unirea 
Magistratului rascian cu cel german, în 1780, această clădire a servit, până
în 1784, numai teatrului. Aici a concertat Liszt, a dirijat de Johann Straus-
fiul, iar marele poet roman Mihai Eminescu a fost oaspete ca sufleur.  

Pentru că Timişoara îşi pierde importanţa militară şi era nevoie de o 
lărgire a spaţiului, se decide defortificarea cetăţii. Astfel, sunt demolate rând 
pe rând vechile porţi ale cetăţii, se construiesc bulevarde de legătură cu sub-
urbiile iar acestea sunt înghiţite rând pe rând de marele oraş. Pentru Timi-
şoara această epocă a reprezentat o perioadă de înflorire, sub aspect econo-
mic şi demografic. Instituţiile de credit investesc sume importante în dezvol-
tarea industriei locale, la trecerea în secolul al XX-lea aici există numeroase 
întreprinderi: două fabrici de spirt, o turnătorie de fier, o fabrică de chibri-
turi, o fabrică de cărămizi, o fabrică de gaz, o fabrică de lanţuri, o fabrică de 
pălării, o fabrică de ciocolată. Prin intermediul canalului Bega Timişoara era 
legată, prin Tisa şi Dunăre, la sistemul fluvial al Europei Centrale, iar căile 
ferate facilitau comunicarea cu importante oraşe din vestul Europei. În 
această perioadă se dezvoltă mult suburbiile cetăţii, unde există manufacturi 
şi meşteşugari pricepuţi. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_Central%C4%83
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LUGOJ 
 

de prof. Medina  Săvulescu 
 

Devenirea istorică a Lugojului se circumscrie zonei Central Europe-
ne, mutaţiile politice şi diversitatea intereselor punându-şi amprenta asupra 
oraşului, conturându-i în timp identitatea, ca spaţiu de intersecţie şi osmoză
a mai multor culturi. 

Din păcate, până astăzi, nu a fost realizată şi publicată o monografie 
completă a oraşului, sinteza ce urmează fiind alcătuită pe baza unor studii 
ale cercetătorilor lugojeni şi a documentelor aflate în posesia Muzeului de 
Istorie.  

Originea toponimului Lugoj a generat în decursul timpului o serie de 
controverse. Vasile Maniu susţine că ar deriva din latinescul „lucus” (dum-
bravă, pădurice de baltă). Iorgu Iordan, în „Toponimele româneşti”, acceptă
provenienţa numelui din prefixul slav „lug” sau „luh” (pădure de mlaştină)
şi sufixul maghiar „os”. Lingvistul Simion Dănilă susţine însă că numele 
oraşului îşi are originea în cuvântul „logos” dublet bănăţean pentru „rogoz” 
(plantă iubitoare de apă). Toate aceste ipoteze fac referire la zonele mlăşti-
noase ce înconjurau  în trecut oraşul.  

Începuturile aşezării pot fi stabilite încă din perioada neolitică, săpă-
turile arheologice făcute pe malul drept al Timişului şi în zona Dealul Viilor 
punând în evidenţă nivele de locuire ale unei populaţii de păstori şi agricul-
tori, încadrate cronologic în mil. IV-III. î. Hr. Epocile ulterioare sunt repre-
zentate arheologic prin depozitul de bronzuri descoperit în zona “Mondial” 
şi vestigii din epoca fierului şi perioada daco-romană semnalate atât în cen-
trul oraşului cât şi în diferite localităţi din împrejurimi.  

Prima atestare documentară certă a localităţii este făcută, în izvoarele 
medievale, în anul 1334, când o evidenţă de zeciuială papală îl aminteşte pe 
preotul „Martin de Lucas”. Ca formaţiune administrativă, districtul Lugojului, 
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care îngloba şi satele din împrejurimi, datează din anul 1369, când este amin-
tit ca „posesio Lugas”. Ulterior, în anul 1376, un document emis de regele 
Ungariei Sigismund de Luxemburg, menţionează atribuirea cetăţii Lugojului 
„castrum Lugas” comitelui de Timiş, iar la scurt timp, în 1379, figurează în 
documente ca oraş–cetate, avându-l castelan pe Miklós (Nicolae) Garai.  

Treptat Lugojul devine un important punct strategic şi de comunica-
ţie în spaţiul medieval bănăţean, datorită poziţiei sale geografice, în zona de 
contact a Câmpiei Tisei cu Munţii Poiana Ruscăi, la întretăierea drumurilor 
dintre Banat, Transilvania şi partea de S.V. a Ţării Româneşti, asigurând 
accesul spre Dunăre.  

Secolul al XV-lea găseşte Lugojul sub autoritatea comitelui de Ti-
miş, aşezarea bucurându-se însă de o largă autonomie. Conducerea oraşului 
era încredinţată unui cneaz, ajutat de 12 juraţi, locuitorii având pe lângă obli-
gaţii feudale şi sarcini militare. Vizitând Lugojul pe când era comite de Ti-
miş, Iancu de Hunedoara (Hunyadi János) a dispus refacerea şi întărirea ce-
tăţii de pe malul drept al Timişului, prin construirea de metereze şi palisade.  

Meritele districtului Lugojului în luptele cu turcii sunt recunoscute la 
29 august 1457, printr-o diplomă de privilegii acordată de regele ungar 
Ladislau al V-lea Postumul. Un moment aparte îl constituie, în această pe-
rioadă, participarea lugojenilor sub conducerea comitelui Pavel Chinezul 
(Kinizsi Pál), la bătălia de pe Câmpul Pâinii, din anul 1479. Ca episod anec-
dotic, potrivit relatării lui Bonfinius, în timpul luptei au fost ucişi 30000 de
turci, iar la sărbătorirea victoriei „Pavel Chinezul a jucat un dans îndrăcit în 
faţa armatei învingătoare, ţinând în dinţi un turc mort iar în mâini alţi doi”.  

După constituirea paşalâcului Timişoarei, partea de E. a Banatului a 
fost organizată într-o unitate administrativă aparte, Banatul de Lugoj-
Caransebeş, dependent de principele Transilvaniei. Rolul distinct al oraşului 
este confirmat în 7 mai 1551, de regina Izabella Zapolya, care întăreşte ve-
chile privilegii, acordând Lugojului statut de Civitas Reginalis, precum şi
semne heraldice – un lup stând deasupra coroanei. 

Sfârşitul sec. al XVII-lea găseşte Lugojul implicat în luptele pentru 
supremaţie între habsburgi şi otomani, locuitorii sprijinind la 25 septembrie 
1695 rezistenţa generalului Frederico Veterani, fortificat în zona mlăştinoa-
să din SE oraşului, episod ce se regăseşte în folclorul bănăţean şi onomasti-
ca ce cosemnează “şanţurile lui Veterani”. Bătălia s-a încheiat cu înfrânge-
rea trupelor austriece de către armata otomană condusă chiar de sultan, ge-
neralul Veterani fiind ucis pe câmpul de luptă.

Pacea de la Karlovitz, încheiată în 1699 între imperiali şi otomani a 
adus Lugojului dărâmarea cetăţii, de existenţa ei amintind astăzi doar o stra-
dă cu numele „Cetatea Veche” din apropierea Timişului şi „Cetatea Univer-
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sitară” ridicată pe acelaşi amplasament. S-a păstrat de asemenea planul cetă-
ţii, realizat la sfârşitul sec al XVII-lea de către arhitectul L. F. Marsigli iar 
lucrările la construcţia clădirii Universităţii au scos la lumină urme de forti-
ficaţii, aflate iniţial între două braţe ale Timişului. În 1661, călătorul turc 
Evlia Celebi descria cetatea ca o construcţie „în formă pătrată, zidită din 
piatră, întărită cu palisade şi înconjurată de pârâul Zeppel, având o poartă
spre răsărit şi un pod ce se poate ridica”. (Data construirii cetăţii, acceptată
potrivit tradiţiei ca fiind 1241, în contextul invaziei tătare, nu este confirma-
tă prin documente, prima atestare certă fiind cea din anul 1376).  

Prin pacea de la Passarowitz, din 1718, Banatul intră sub stăpânire 
austriacă, fiind declarat Domeniu al Coroanei, sub denumirea de Banatul 
Timişean, administrat de Curtea imperială prin generalul Fl. Mercy. În anul 
1778, Austria cedează Banatul Ungariei, Lugojul devenind reşedinţa comita-
tului Caraş. După revoluţia de la 1848, pentru un scurt interval de timp, este 
readus în posesia Austriei, pentru ca în 1867 să revină din nou la Ungaria, 
integrându-se imperiului dualist, creat în 1867. Începând cu anul 1881, Lu-
gojul devine capitala comitatului Caraş-Severin, iar în 1889, ca urmare a 
dezvoltării economice este declarat municipiu.  

Noul statut, a adus o se-
rie de schimbări definitorii în 
structura etnică, confesională şi
în evoluţia economică şi cultu-
rală a întregii zone. Reformis-
mul austriac a făcut posibil ac-
cesul spre modernitate în do-
meniul instituţiilor, al legislaţi-
ei, sistemului de educaţie, im-
punând emanciparea de sub ser-
vituţile mentalităţii medievale, 
pătrunderea noilor idei europe-
ne şi implicit conturarea cate-
goriilor sociale capabile să le 
recepţioneze.  

Fără a minimaliza im-
portanţa evoluţiei anterioare, 
identitatea oraşului trebuie cău-
tată în această perioadă, a seco-
lelor al XVIII-lea şi în special 
al XIX-lea, când s-au definit 
imaginile devenite emblematice 
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ale Lugojului de centru economic, cultural al Banatului, dar şi de oraş euro-
pean în esenţa sa. S-au conturat acum, ca urmare a contactului etnic, conse-
cinţă a colonizărilor masive iniţiate de austrieci după 1720, o serie de feno-
mene de intersectare – lingvistice, culturale, confesionale, care au făcut din 
Lugoj, până astăzi, un recunoscut model de convieţuire, de recuperare a dis-
tanţelor, o adevărată sinteză a spiritului central-european.  

Se pare că primii colonişti din Austria, Boemia, Bavaria şi Silezia, 
aduşi la Lugoj în jurul anului 1725, erau meseriaşi (zidari, fierari, dulgheri) 
ce urmau să lucreze la construirea Casei comunale, a cazărmii şi magazii-
lor necesare noii administraţii. Ei au fost aşezaţi în stânga Timişului, într-o 
zonă strict delimitată, unde şi-au ridicat locuinţe, punând bazele Lugojului 
German. 

Cele două localităţi de pe malurile Timişului erau proprietatea Ca-
merei aulice, dar fiecare avea administraţie proprie. Potrivit conscripţiei din 
1786 Lugojul Român avea 1039 case şi 5130 locuitori, în vreme ce Lugojul 
German avea 203 case şi 1446 locuitori. 

Una dintre cele mai cunoscute descrieri ale oraşului pentru această
perioadă este făcută de călătorul german Johann Lehmann, în anul 1785: „Pe 
un drum frumos ridicat şi bine făcut, am ajuns la Lugoj, care în sine este 
foarte mare. Are o piaţă frumoasă, cu multe case frumoase. În piaţă sunt 
prăvălii cu negustori greci. Oraşul, prin râul Timiş este împărţit în două
părţi. Partea germană este bine zidită, are ospătării bune, în care sălăşluiesc 
călătorii, deşi sunt cam departe de drum. Trecătorii peste pod, după fiecare 
cal, trebuie să plătească vamă. Lugojul este un loc plăcut, cu locuitori jovi-
ali. În partea germană se află o cafenea cu biliard, precum şi o vilă de vară
care este proprietatea contesei Soro. Doamna aceasta, în Lugoj şi în jur, are 
multe proprietăţi. Partea mare a Lugojului este proprietatea ei, având pământ 
şi vii. În viile din Lugoj sunt viţe de vie burgundă ce produc vinuri care în 
bunătate întrec alte multe vinuri… La capătul oraşului, pe drumul ce duce 
spre Transilvania, în mâna dreaptă, sunt ridicate 8 furci de spânzurătoare, 
apoi urmează un şes plăcut şi numaidecât se începe un deal înalt cu vii de 
ambele părţi ale drumului. Ici colo se văd locuinţe de vară.”  

În anul 1795, ca urmare a unei hotărâri a Camerei aulice, cele două lo-
calităţi de pe malurile Timişului s-au unificat  din punct de vedere administra-
tiv, conducătorii urmând să fie aleşi alternativ dintre români şi germani.  

Venirea coloniştilor germani a influenţat în această perioadă avântul 
economic al oraşului, ordinea şi spiritul întreprinzător al acestora suprapu-
nându-se peste sistemul economic deja existent. 

În 1722 este atestat primul stabiliment industrial al oraşului „Moara 
Imperială Elizabeth”. Începând cu 1817 se face organizarea breslelor, în 
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scopul apărării intereselor meseriaşilor lugojeni în faţa concurenţei, preci-
zându-se cele 4 ramuri de activitate tradiţionale ale oraşului, respectiv bres-
lele tăbăcarilor, cojocarilor, olarilor, croitorilor. Primul Statut aprobat de 
Curtea de la Viena şi Diploma de privilegii datează din 30 martie 1819. 
Existenţa breslelor la Lugoj, în prima jumătate a secolului al XIX-lea îşi gă-
seşte explicaţia în faptul că manufacturile, insuficient dezvoltate, nu satisfă-
ceau în întregime necesităţile populaţiei, fiind completate de meşteşugarii 
foarte apreciaţi în epocă. Astfel în anul 1853 în Lugoj îşi exercitau profesia 
340 de meseriaşi, printre care: tăbăcari, argăsitori, frânghieri, cojocari, do-
gari, măcelari, brutari etc. 

În 1837 este atestată la Lugoj o manufactură de prelucrare a mătăsii, 
industria textilă cunoscând o deosebită dezvoltare în special la începutul sec 
al XX-lea. În 21 martie 1907 a fost înfiinţată fabrica textilă, de către Wil-
helm Auspitz & Comp, urmată de încă 9 fabrici textile, iar între 1904-1905 
s-a construit mătăsăria, exploatată la început de statul austro-ungar, statul 
român, apoi de industriaşi italieni, români germani şi elveţieni. În 1888 se 
înfiinţează vestita fabrică de cărămizi a lui I. Muschong, unul dintre cei mai 
bogaţi oameni de afaceri ai vremii. Din 1852 datează prima tipografie, înfi-
inţată de către C. Traunfellner, venit de la Timişoara, până la izbucnirea 
Primului război mondial fiind atestate alte 7 tipografii.  

Documentele menţionează de asemenea existenţa a numeroşi comer-
cianţi şi agricultori, iar ca urmare a creşterii potenţialului economic, apariţia 
primelor instituţii bancare spre finele sec. al XIX-lea. În 1752 se acordă ora-
şului privilegiul de a ţine târg săptămânal, drept urmare se construieşte o 
piaţă nouă în centrul oraşului. În 1796, printr-o nouă diplomă, oraşul pri-
meşte dreptul de a ţine târguri mari de 4 ori pe an  şi piaţa de două ori pe 
săptămână –marţea şi vinerea, tradiţie păstrată până astăzi. 

În 22 octombrie 1876 se deschide linia ferată Lugoj-Caransebeş-
Orşova, în 1898 Lugoj-Ilia, apoi în 1902 Lugoj-Buziaş-Gătaia, oraşul deve-
nind astfel un important nod feroviar. În a doua jumătate a sec al XIX-lea se 
pavează cea mai mare parte a oraşului, iar în 1899 începe construirea uzinei 
electrice. 

Primele instituţii bancare, apărute ca urmare a dezvoltării economice 
au fost Casa lugojană de economii - 1870, Banca Cărăşana - 1880, Banca 
poporală lugojană - 1883, Banca Lugojana - 1889, Banca meseriaşilor şi
comercianţilor - 1899. 

În sec. al XIX-lea populaţia Lugojului este în continuă creştere, con-
scripţia din 1849 punând în evidenţă o largă diversitate etnică şi confesiona-
lă. Astfel din totalul de 10 293 locuitori 8313 trăiau în Lugojul român şi
1980 în cel german. Statistica relevă o întrepătrundere şi convieţuire a locui-
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torilor de diferite naţionalităţi şi religii. În partea românească sunt atestaţi
5146 români, 2029 germani, 453 maghiari, 189 sârbi şi slovaci, 496 evrei, 
iar în cea germană 360 români, 1154 germani, 287 maghiari, 27 sârbi şi slo-
vaci, 152 evrei.  

În 1830 la Lugoj a funcţionat societatea secretă „Constituţia”, ce re-
unea sub conducerea lui Teodor Nedelcu meseriaşi şi intelectuali ce-şi pro-
puneau drept ţel politic (în concordanţă cu spiritul revoluţionar al vremii) 
„aşezarea societăţii pe baze constituţionale prin ridicarea maselor”.  

Lugojul a devenit de asemenea centrul revoluţiei bănăţene de la 1848, 
prin acţiunea lui Eftimie Murgu. La 15/27 iunie 1848 a fost organizată Adu-
narea de pe Câmpia Libertăţii, cu o participare de peste 10 000 de oameni, 
unde a fost conturat programul de emancipare politică a Banatului. S-a cerut 
înfiinţarea unei armate populare româneşti, recunoaşterea limbii române ca 
oficială, precum şi independenţa Bisericii române ortodoxe din Banat. 

Lugojul a impus în această perioadă o adevărată şcoală a ideilor so-
cial-politice cu deschidere europeană prin Traian Vuia şi A.C. Popovici a 
cărui lucrare „Statele Unite ale Austriei Mari” propunea, în 1906, o nouă
viziune geopolitică, federalizarea imperiului pe baze naţionale. 

Primăria Lugojului 



25

Un fenomen specific Banatului în sec al XIX-lea, cu o extindere de-
osebită la Lugoj, ca oraş de mici meseriaşi, a fost aşa numita „cultură de
masă”. Aici au funcţionat numeroase societăţi teatrale, literale sau muzicale 
române, maghiare, germane. Domeniul care exemplifică cel mai pregnant 
climatul cultural lugojean, este activitatea corală. Nucleul de corişti consti-
tuit în 1811 în jurul bisericii ortodoxe din Lugoj, va reprezenta baza viitoa-
rei „Reuniuni române de cântări şi muzică” ce a primit personalitate juridică
în 1869, fiind cea mai veche reuniune română de muzică din Transilvania. 
Începând din 1898, activitatea corului se identifică cu simbolul său, dirijorul 
şi compozitorul Ion Vidu, astăzi ansamblul fiind unul dintre cele  mai apre-
ciate din ţară. În paralel, şi-au desfăşurat activitatea şi alte coruri româneşti: 
Reuniunea muzicală „Lira” (1878-1948) şi Corul bărbătesc „Progresul”
(1920-1948). Alături de corurile româneşti s-au remarcat şi cele germane 
„Lugoscher Gesang und Musikverein” înfiinţat în 1851, din iniţiativa învăţă-
torului Konrad P. Wusching, corul meseriaşilor germani „Lugoscher Ge-
werbe Liederkranz” organizat în 1871 şi maghiare „Magyar dalárda” înfiin-
ţat în 1851.  

Lugojul a impus de asemenea în sec. al XIX-lea şi începutul sec al 
XX-lea o coloratură distinctă în peisajul presei bănăţene, aici fiind editate 
numeroase ziare şi reviste în limba maghiară „Krassó-Szörényi Lapok”, 
germană „Lugoscher Zeitung” şi „Lugoscher Anzeiger” dar şi valoroase pu-
blicaţii româneşti, ziarele „Deşteptarea” şi „Drapelul” sub conducerea lui 
Valeriu Branişte (1901-1920). 

Un element de tradiţie specific Lugojului şi în acelaşi timp un simbol 
al oraşului a fost “Masa poganilor” de la Hotelul Concordia: ”o societate 
fără statute şi fără forme scrise”, locul ce a reunit timp de jumătate de secol 
pe fruntaşii lugojeni, centrul de unde a pornit cea mai mare parte a iniţiative-
lor culturale şi politice.  

Lugojul a fost apreciat adesea în epocă, drept un oraş cosmopolit, cu 
o societate deschisă, capabilă să recepteze şi să integreze rapid influenţe di-
verse. Încă din 1832, un raport al comitatului arăta că: „Lugojenii au gustul 
eleganţei, îngrijirii şi culturii. Au clădit o primărie spaţioasă, îşi construiesc 
case frumoase, iar pentru curăţenia oraşului au cerut pavarea marii pieţe şi a
străzilor principale. De asemenea, după port şi obiceiuri, locuitorii s-ar putea 
compara cu cetăţenii celorlalte oraşe regale”.   
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REŞIŢA2

de Dan D. Farcaş

La începutul anilor cincizeci, o parte din clădirea liceului poreclit 
„Bastilia” aparţinea scolii elementare nr.1 la care director era distinsul pro-
fesor Coriolan Cocora. Cei din generaţia veche si-l aduc aminte nu doar 
pentru meritele sale de dascăl ci si pentru cele de scriitor si editor de publi-
caţii (între care era si o revistă pentru copii), mai ales în perioada interbelică.

După o discuţie în care m-am întrebat dacă cetatea Caraşului repre-
zintă cumva pentru Reşiţa cea mai apropiată construcţie medievală, fostul 
meu coleg de liceu Petru Oallde (care, după câte mi-a spus, colabora, în 
1958, sub egida Academiei Române, la o monografie a Reşiţei) mi-a dat căr-
ţulia „Biserica sau cetatea turcească de lângă Reciţa”, publicată în 1938 de 
profesorul Cocora. Din această cărţulie am aflat pentru prima dată de o
enigmatică cetate din zonă, numită Borzafew, sau Borzafeu atestată docu-
mentar încă din 1370.  

„Borza” era o variantă pentru numele Bârzavei, la fel cum era 
„Crasso” pentru Caraş. În ungureşte „feu” sau „few” (de fapt „fő”) însemnă
cap. Astfel „Crassofeu” se traduce prin „Capul Caraşului” iar Borzafew prin 
„Capul Bârzavei”. Desigur, termenul nu înseamnă nici „izvoare” nici măcar 
punctul până la care urcă drumurile de-a lungul râului ci, mai degrabă, „ca-
pul (capitala) Ţinutului Caraşului” respectiv „capul Ţinutului Bârzavei” (în 
mod analog, în ungureşte „város” înseamnă oraş iar „főváros” capitală).  

Cetatea mai este pomenită în documente din 1400, 1418, 1421, 1437 
etc. În 1451, Borzafew este menţionat într-un document emis de Iancu de Hu-
nedoara (Hunyadi János), ca unul dintre districtele valahe privilegiate. În 1500 
de districtul Borzafew Ţineau comunele Târnova, Bratova, Micolţ etc., iar în 
1597, într-o danie a lui Zsigmond Báthory, Borzafew e pomenită laolaltă cu 

 
2 Text extras din cartea „Hoinărind prin Resiţa pierdută” de Dan D. Farcaş (ed. II.), apărută
la editura TIM din Resiţa. 
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Târnova, Ierova, Bratova, Sincova, Feyeruiz (Râul Alb), Ieroviţa şi Valle. 
După această dată, Borzafew dispare tot atât de misterios precum a apărut. 

Turcii stăpâniseră ţinutul între 1552-1595 şi între 1658-1716, iar în 
intervalul 1595-1658 locurile au aparţinut principatului Transilvaniei. Do-
cumentele şi vestigiile arheologice atestă în această perioadă o vie activitate 
economică, în care excelează mineritul, prelucrarea metalelor şi exploatarea 
numeroaselor mori de apă.

Judecând după localităţile împreună cu care este amintită, Borzafew 
trebuia să se fi aflat pe teritoriul Reşiţei sau în imediata apropiere. În cărţulia 
sa, Coriolan Cocora argumentează că locul enigmaticei cetăţi putea fi în 
punctul numit Ogăşele, deasupra cartierelor reşiţene Lunca Pomostului şi
Moroasa, în zona Ateneului tineretului. În acest loc au fost dezgropate teme-
liile de piatră ale unei biserici, cu diametrul absidei de 5 metri şi lungimea 
navei de 12 metri. La 50 de metri spre sud-vest se aflau fundaţiile unui turn 
de piatră cu diametrul de circa 9 metri. Însuşi micul platou părea să fi fost 
odinioară o incintă întărită.

Bătrânii cunoşteau locul sub numele de „cetate”, sau „biserica tur-
cească”. Monedele şi podoabele găsite în jur datau din secolele XIV-XVI, 
buna vizibilitate către alte puncte cheie din regiune putea fi de asemenea un 
argument. În locul acela ar fi putut exista deci, cu multă probabilitate, un 
mic castel feudal, dotat cu o capelă, poate iniţial romano-catolică, devenită
eventual şi musulmană pentru o perioadă scurtă (deşi mă îndoiesc), oricum 
aparţinând stăpânirii, ceea ce ar explica ignorarea şi apoi demolarea ei de 
către populaţia românească din zonă, într-o perioadă când, pe la noi, biseri-
cile – mai ales cele zidite – nu se găseau în tot locul. 

Din păcate, pe această coastă piatra este rară, prin urmare construc-
ţiile, o dată părăsite, au fost risipite treptat de localnici, pentru a-şi întări să-
laşele din zonă, astfel încât – spunea profesorul Cocora – şi ultimele vestigii 
care supravieţuiau atunci, în 1938, erau în pericol să dispară iremediabil. 

Se pare că prin anii şaptezeci s-au mai făcut acolo şi alte investigaţii, 
găsindu-se şi morminte, dar nu ştiu dacă vestigiile au fost şi conservate. 
Oricum, pe Internet am văzut câteva descrieri, inclusiv de origine străină,
ale Reşiţei, în care, ca punct de atracţie, se vorbea de ruinele unei biserici 
din secolul XIV-XV... 

Sper că avem ce arăta unui turist care s-ar lua după această informaţie. 
Din şpalturile unei istorii a Reşiţei, scrisă înainte de război de profe-

sorul meu Gheorghe Molin, şpalturi pe care mi le-a împrumutat pe când 
aveam 13 ani, [...] am aflat pentru prima dată că satul Reşiţa, aflat la conflu-
enţa pârâului Doman cu Bârzava, cam pe locul actualului centru al oraşului, 
apare, sub numele de „Rechyche” sau „Recsicza” în documente nesigure din 
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Stema Reşiţei 

secolul XV, prima atestare autentică fiind cea dintr-un registru turcesc de 
impuneri din 1673, urmată de menţiunea din descrierile de călătorie ale ita-

lianului Luigi Ferdinando 
Marsigli din anii 1690-1700. 

După pacea de la 
Passarovitz (azi Pojarevaţ, în 
Serbia), din 1718, întreg Ba-
natul trece sub stăpânirea 
Imperiului Habsburgic, fiind 
administrat ca un domeniu al 
Coroanei. Se construiesc pri-
mele furnale, în 1718 la Ora-
viţa, apoi în 1719 şi 1722 la 
Bocşa. În perioada 1723-36 
se deschid noi exploatări de 
minereu la Ocna de Fier şi
Dognecea, unde în 1723 se 
pun în funcţiune cuptoare 
pentru topirea cuprului şi
apoi a plumbului. Furnalele 
funcţionau cu mangalul rea-
lizat, din lemnul pădurilor 
din jur, de către „cărbunari”, 
în general de naţionalitate 
română, mulţi veniţi din Ol-
tenia. În 1757, când pădurile 
din jurul Bocşei fuseseră
complet defrişate, au fost in-

stalate 20-30 de familii româneşti în amonte de satul Reşiţa, pe locul actua-
lelor uzine, pentru a tăia lemne din pădurile aflate în preajmă şi a fabrica 
mangal. În 1768 împărăteasa Maria Tereza dispune lărgirea uzinelor de la 
Bocşa. În septembrie, acelaşi an, consilierul imperial T. C. Delius raportează
că ar fi mai avantajoasă înfiinţarea unor uzine noi la Reşiţa, unde se găseau 
deja mai multe ateliere şi unde existau din belşug păduri pentru producerea 
mangalului şi căderi de apă pentru a pune în mişcare instalaţiile industriale. 
Propunerea a fost acceptată, iar la 1 noiembrie 1769 circa 40 de zidari, tâm-
plari şi dulgheri, transferaţi de la Oraviţa, Sasca şi Biserica Albă, încep con-
struirea noilor uzine. Pentru muncile necalificate au fost aduşi 170-180 băr-
baţi din satele vecine. Erau sub supraveghere militară, dar scăpau astfel de 
alte obligaţii. La început s-au zidit două cuptoare de var si o cărămidărie. În 
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primăvara anului 1770 începe, sub coordonarea lui F. Müller şi J. Redange 
construirea a două furnale, de 7 metri cubi fiecare, cam pe locul actualelor 
furnale. Pentru a le asigura apa necesară, s-a săpat un canal lung de 3,5 ki-
lometri (în grai local o „erugă”), de la un stăvilar peste Bârzava, în locul ca-
re de atunci se numeşte cartierul Stavila. 

La 3 iulie 1771 se aprinde focul în cele două furnale, botezate, în ca-
drul unei ceremonii religioase, „Franciscus” şi „Josephus”. Această dată este 
socotită ca momentul naşterii industriei reşiţene. 

În 1776 întreprinderile din Reşiţa devin independente de cele de la 
Bocşa. În 1781 coroana austriacă donează uzinelor 30000 de hectare de pă-
duri, iar în 1783 este organizată plutirea buştenilor pe apa Bârzavei, 
amenajându-se şi trei „greble” pentru scoaterea buştenilor din apă. Una din-
tre acestea va fi fost în locul uzinei electrice numită şi azi „Grebla”. De pe 
atunci, pe lângă produsele paşnice, începuse şi fabricarea tunurilor şi a obu-
zelor. Un document din 1793 pomeneşte, de pildă, de livrarea a 20000 de 
ghiulele de 24-36 pfunzi pentru regatul Neapolelui. 

În 1772 locuiesc deja, în jurul uzinelor, 141 de familii, parte localnici 
(unii veniţi de la Bocşa), parte meseriaşi aduşi din Austria, Boemia, Alsacia, 
Lorena, Croaţia, Ungaria. Această politică de colonizare va continua încă
aproape un secol. În perioada 1793-98 se stabilesc, cam în zona actualei gări 
„Reşiţa Sud”, familii de cărbunari venite din Oltenia. Pe vremea aceea, din 
punct de vedere administrativ, existau două localităţi, lipite una de cealaltă:
vechiul sat Reşiţa Română şi noua aşezare, numită mai târziu Reşiţa Montană.

În 1783 trupele turceşti invadează Banatul. În drumul lor nimicesc 
instalaţiile de la Moldova Nouă, Sasca, Bocşa, Dognecea. Aceeaşi soartă
aştepta şi tinerele uzine reşiţene. Cetăţenii de limbă germană, împreună cu 
autorităţile, se refugiaseră din timp în cetatea Timişoarei. În mod neaşteptat, 
populaţia românească din Reşiţa şi din satele vecine Târnova şi Cuptoare, 
organizată în structurile tradiţionale care i-au asigurat supravieţuirea peste 
veacuri, învinge în câteva lupte cetele turceşti care înaintau pe valea 
Bârzavei, astfel că Reşiţa scapă nevătămată.

Căutând printre vechiturile din podul casei bunicii mele de la Bocşa, 
am dat peste o cărţulie a lui Mihalik Sándor, cel care, în 1896, „a scris cea 
mai completă istorie a Reciţei, fiind profesor aici şi un foarte sârguitor cer-
cetător al trecutului”, după caracterizarea lui Coriolan Cocora. Cărţulia găsi-
tă de mine nu era, din păcate, această istorie (pe care nu am fost destul de 
vrednic s-o caut în vreo bibliotecă) ci o altă lucrare, din 1898, dedicată revo-
luţiei din 1848 din zona Bocşei. 

Din ea am aflat că după izbucnirea revoluţiei din 1848, toată regiu-
nea industrială bănăţeană, domeniu al statului, s-a văzut subordonată guver-
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nului revoluţionar maghiar, care a şi asigurat controlul ei printr-o autoritate 
militară. La 3 octombrie 1848 Ungaria se proclamă definitiv independentă
de coroana habsburgică. În acest moment armatele imperiale, între care era 
şi regimentul grăniceresc român din Caransebeş, au solicitat ca trupele revo-
luţionare maghiare care ocupau Oraviţa, Bocşa si Reşiţa să depună armele, 
ceea ce nu numai că nu s-a întâmplat, dar Reşiţa a început chiar, cu febrilita-
te, să furnizeze revoluţionarilor tunuri de 3, 6 şi 18 pfunzi, ghiulele şi baio-
nete. În aceste condiţii, teama justificată a românilor de a fi deznaţionalizaţi
şi de a-şi pierde puţinele drepturi câştigate sub Habsburgi, a făcut ca nume-
roşi voluntari din satele din jur să se alăture imperialilor. 

Merită să divaghez asupra unei istorioare tragicomice, care ilustrează
atmosfera de atunci. După mai multe confruntări, în special la Bocşa, trupele 
ungureşti din Reşiţa şi-au propus să cureţe împrejurimile de „rebeli”, mai 
ales de românii răsculaţi din Soceni şi Târnova. Cu aceştia din urmă au avut 
însă ghinion.  

Prinsă într-o vale îngustă, armata reşiţenilor, condusă de unguri, a 
fost silită să se retragă, înregistrând trei morţi. Ca să se revanşeze, a atacat 
din nou Târnova, în 25 noiembrie, din două direcţii, cu forţe mai mari şi evi-
tând capcanele. De data aceasta, după un reflex strămoşesc, târnovenii, 
simţindu-se în inferioritate, au golit satul, ascunzându-se în locuri ferite. Re-
şiţenii s-au retras după un timp spre casă, probabil nu cu mâna goală, fără să
observe că unul de-ai lor, pe nume Georg Hollschwandner, poate bolnav, 
poate beat, adormise lângă un foc. Târnovenii reveniţi la casele lor, l-au 
spânzurat de un copac. Când expediţionarii au observat lipsa lui şi s-au în-
tors să-l caute, era deja prea târziu. Ca să se răzbune, au jefuit satul de tot ce 
au găsit acolo. Încă mulţi ani după această faptă, târnovenii îi porecleau pe 
reşiţeni „hoţi de brânză”. 

În 18 decembrie, 1500 de români, conduşi de ofiţerul Traian Doda, 
ulterior general în armata imperială, atacă Reşiţa dar sunt respinşi, între alte-
le de artileria bine pusă la punct a localnicilor. În 24 decembrie atacul este 
repetat de trupele imperiale grănicereşti, de această dată cu succes… Au că-
zut atunci pradă flăcărilor biserica romano-catolică, şcoala, clădirea cu etaj a 
direcţiei uzinelor, arhivele, registrele de stare civilă, două depozite, două
forje si 143 case de locuit. După acest moment nici Reşiţa, nici zona indus-
trială din jur, nu vor mai juca nici un rol în revoluţia maghiară.

Reşiţa nu a încetat nici după aceea să fabrice tunuri, obuze si blinda-
je. Am văzut si eu acea galerie săpată în coasta dealului în care se trăgea cu 
tunul pentru încercarea ţevilor. Dar, poate ca o compensaţie a providenţei, 
oraşul a fost cruţat de atunci încoace de distrugerile marilor conflagraţii. Am 
auzit doar povestindu-se că în al doilea război mondial un avion ar fi scăpat, 
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din greşeală, o bombă incendiară care a perforat acoperişul unei case de pe 
deal, oprindu-se în pod. Proprietarul, pregătit nemţeşte de un atare eveni-
ment, avea la îndemână lopata şi nisipul cu care a înăbuşit bomba, lichidând 
primejdia. 

După Crăciunul tragic al anului 1848, uzinele au fost rapid repuse în 
funcţiune. În 1849 se construieşte un nou furnal, iar în 1850 noi laminoare, 
la care în 1851 începe producţia şinelor de cale ferată, destinate la început 
liniei Oraviţa-Baziaş, inaugurată în 1856, apoi liniilor Timişoara-Seghedin 
(1857), Timişoara-Oraviţa (1858), Oraviţa-Anina (1863) şi a multor altora 
din Ungaria, Austria şi România. La 1 aprilie 1855 uzinele reşiţene sunt pre-
luate de „Societatea privilegiată chezaro-crăiască a căilor ferate de stat din 
Austria” (prescurtat STEG), constituită cu capital francez, austriac, belgian 
şi englez. Pe valea Bârzavei abia în 1873 se dă în folosinţă o linie cu ecar-
tament îngust de 44 kilometri: Secu-Reşiţa-Bocşa-Ocna de Fier, care va fi 
adusă, în parte, la ecartament normal în 1909. 

 

Palatul administrativ din Reşiţa

În anii 1872-74 la Reşiţa se realizează primele trei locomotive cu 
aburi dintre care una este expusă, pe un piedestal, la muzeul locomotivelor 
din oraş. Acestea au fost reproduse după un prototip construit la Viena în 
1871 şi numit „Szekul”, întrucât era destinat liniei Reşiţa-Secu (Secul...). În 
total la Reşiţa vor fi realizate 1495 locomotive cu aburi, până în 1960, când 
ştafeta va fi predată suratelor diesel şi electrice. 
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Reuşindu-se cocsificarea huilei, după 1846 cărbunele înlocuieşte trep-
tat mangalul în cuptoarele reşiţene, salvând codrii ţinutului de la tăiere, ast-
fel că judeţul a rămas până azi printre cele mai împădurite din ţară. În 1864 
se construiesc primele cocserii, în 1868 convertizoare Bessemer pentru pro-
ducerea oţelului, iar în 1876 primele cuptoare Siemens-Martin, în acelaşi
scop. Oţelul fabricat la Reşiţa a intrat (desigur, parţial) în componenţa turnu-
lui Eiffel din Paris, a podului lui Anghel Saligny de la Cernavodă si a 
aproape tuturor podurilor realizate în Austro-Ungaria după 1870, ca şi în 
componenţa unor nave construite în Anglia, Italia si Rusia. În secolul XX, 
produsele siderurgiei reşiţene au fost incluse şi în structura de rezistenţă a 
unor clădiri reprezentative din Bucureşti, precum palatul telefoanelor sau 
palatul CFR din piaţa Gării de Nord. 

La sfârşitul anului 1918, în contextul descompunerii imperiului hab-
sburgic, la Reşiţa s-au format două „consilii naţionale” unul maghiar-
german, înlocuit, la 14 noiembrie, printr-un „sfat” muncitoresc, altul român, 
care a ţinut permanent legătura cu Consiliul Naţional Român Central de la 
Arad, apoi cu Consiliul Dirigent de la Sibiu, trimiţându-şi delegaţii la 1 
decembrie la Alba Iulia, pentru a exprima dorinţa localnicilor de unire cu 
România. 

Pentru un timp, această dorinţă a rămas doar în stadiu de deziderat, 
deoarece Banatul a fost ocupat la 17 noiembrie 1918 de trupele Serbiei, care 
la 20 februarie 1919 au instalat chiar o administraţie proprie, ceea ce a de-
clanşat o grevă generală în Reşiţa în zilele de 20-23 februarie. De la sfârşitul 
lunii februarie si până la 15 iunie, locul armatelor sârbeşti a fost luat de o 
armată franceză, sub conducerea generalului H. Berthelot. În cele din urmă,
cam două treimi din Banat, incluzând şi zona industrială a Reşiţei, vor trece 
sub administraţie românească, unire consfinţită prin tratatul de la Trianon, 
parafat la 4 iunie 1920. Circa o treime din Banat a revenit regatului Serbiei, 
nouă comune bănăţene rămânând Ungariei. 

La 26 mai 1920 a fost semnat decretul de înfiinţare a societăţii ano-
nime „Uzinele de Fier si Domeniile din Reşiţa” (UDR) posedând întreprin-
derile metalurgice si cele constructoare de maşini din Reşiţa, Anina şi Boc-
şa, minele de la Ocna de Fier, Anina, Secu, Doman, Oraviţa, Ciclova, Sasca, 
Moldova Nouă.

În 1991 cele două furnale de 700 metri cubi, înalte de 60 de metri, 
construite la începutul anilor şaizeci, au fost oprite, iar în decembrie 2004 
unul dintre ele a fost demolat prin implozie, celălalt fiind păstrat, se pare, ca 
muzeu.  
 



33

CARANSEBEŞ

de dr. Sorin-Marius Petrescu 
 

Este evident faptul că aşezarea geografică a asigurat oraşului Caranse-
beş o importanţă economică, militară, dar şi una culturală de-a lungul secolelor.  

Cercetările arheologice desfăşurate sistematic, au dovedit faptul că
zona Caransebeşului a fost locuită în mod continuu încă de acum 30-35.000 
de ani. În momentul în care castrul roman de la Tibiscum – aflat la aprox. 7 
km distanţă – şi-a încetat existenţa, locul acestuia îl va lua în zonă cetatea Ca-
ransebeş, construită într-un loc mlăştinos şi destul de greu accesibil.  

Lăsând la o parte legendele – savuroase de altfel, în care a fost im-
plicat fără voie până şi poetul roman Publius Ovidius Naso! – eruditul Vasi-
le Bogrea oferea acum mai bine de jumătate de secol o explicaţie filologică
asupra numelui aşezării: particula sebeş provine din ungurescul şebeş (repe-
de, iute); în ceea ce priveşte particula Caran, Bogrea o menţionează că deri-
vând din turcescul karavan (serai). Astfel, numele oraşului şi cetăţii s-ar tra-
duce – după părerea savantului clujean – prin „Târg de caravane, cu han, pe 
apa Sebeşului”.  

Medievişti maghiari şi români consideră că în localitatea Tibiscum 
(Tibisco = Divisiskos) – Caransebeş, ar fi funcţionat încă din 1019 un castru 
episcopal de rit răsăritean, subordonat patriarhiei de Ohrid. Cu toată vechi-
mea aşezării de la Caransebeş, prima atestare documentară o avem doar din 
anul 1289, când regele ungar Ladislau Cumanul poposeşte aici.  

Odată cu desfiinţarea Banatului bulgăresc de la Vidin, rolul cetăţii 
Caransebeşului creşte, şi pentru apărarea întregii zone se creează un sistem 
defensiv complex. Acest sistem militar trebuia să stăvilească ofensiva oto-
mană spre Timişoara, rolul major jucându-l cetăţile ce apărau culoarul Ti-
miş–Cerna: Orşova, Mehadia şi Caransebeş. Tendinţele expansioniste ale 
turcilor în Europa, dar şi cele ale Ungariei, Imperiului Habsburgic, Poloniei 
şi Rusiei de a slăbi presiunea otomană şi apoi de a prelua posesiunile aceste-
ia în folos propriu, au determinat creşterea rolului militar jucat de Caranse-
beş. Pregătită mereu de război în Evul Mediu, cetatea Caransebeş a cunoscut 
o dezvoltare continuă.
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Oraşul s-a constituit ca o comunitate autonomă şi privilegiată, cu or-
ganizare politică şi economică determinată de o serie de factori între care era 
şi interesul regalităţii pentru dezvoltarea unor centre comerciale şi productive 
în care ea putea găsi sprijin constant, contracarând anarhia feudală. În plus, 
regalitatea a recompensat generos faptele de arme ale locuitorilor împotriva 
bulgarilor şi apoi a turcilor, acordând feude cnezilor şi privilegii oraşului. 

Ca urmare a dezvoltării rapide a oraşului, încă de la începutul seco-
lului al XIV-lea Caransebeşul a devenit şi loc de târg. Fapt interesant - şi o
dovadă clară de păstrare a bunelor tradiţii - de aproape 700 de ani ziua de 
târg a rămas la Caransebeş ziua de joi, zi când în Evul Mediu se întrunea şi

scaunul de judecată format din 
reprezentanţii celor opt districte 
româneşti bănăţene. 

Vecinătatea şi strânsele 
raporturi cu Ţara Românească au 
avut un rol important în recu-
noaşterea situaţiei privilegiate a 
oraşului. În plus, oraşul a fost 
capitala celui mai mare district 
din cele 8 existente în zonă, iar 
la 30 iunie 1498, prin intervenţia 
voievodului Ştefan Stoica, Ca-
ransebeşului i se acordă aceleaşi
privilegii de care se bucura oraşul
Buda, privilegii care fuseseră re-
cunoscute anterior de Sigismund 
de Luxemburg şi Matia Corvin. 

După o perioadă de pro-
gres economico-militar, Caran-
sebeşul ajunge în 1658 prin acţi-
unea ultimului său ban, Akos Bar-
csay, sub ocupaţie otomană, de-
venind sandjac turcesc până în 
1688, fiind eliberat de generalul 
Veterani. În anul 1738, pentru 
colaborarea cu ocupanţii turci şi

pentru acţiunile antihabsburgice, Caransebeşul este atacat de trupele austrie-
ce, fiind ucişi ca represalii, aproape 300 de locuitori.  

Sub aspect cultural, în oraş funcţiona o şcoală încă din 1582, iar în 
1748 funcţiona un gimnaziu. În 1821 funcţionau în Caransebeş o şcoală ca-

Stema Caransebeşului 
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pitală cu 3 clase, o şcoală de fete, o şcoală de matematică şi o şcoală naţio-
nală. La aceste şcoli învăţau copiii din oraş dar şi din district, unii dintre ei 
ajungând apoi la şcoli vestite, ca cei 11 studenţi caransebeşeni ce studiau 
înainte de 1552 la universităţile din Viena (3) şi Cracovia (8)! 

 

Primăria Caransebeşului 
 

De-a lungul timpului, a devenit o realitate faptul că aşezarea strategi-
că a oraşului cu cetatea nu erau suficiente în luptele cu turcii. Ca urmare a 
analizelor militare de la Viena, şi sub controlul direct al împăratului Iosif al 
II-lea, se pun bazele unui batalion de grăniceri bănăţeni. Dată fiind impor-
tanţa forţelor militare care urmau să apere frontiera cu Imperiul Otoman, în 
1804 regimentul româno-iliric, cu sediul la Biserica Albă îşi mută garnizoa-
na la Caransebeş. Era format din 16 companii a câte 240 de grăniceri recru-
taţi din 99 de comune grănicereşti. Prezenţa până în 1872 la Caransebeş a
Regimentului confiniar româno-bănăţean No. 13 a fost benefică pentru oraş
şi totodată pentru întreaga graniţă din mai multe motive. În primul rând, 
grănicerii bănăţeni au ajuns să fie cunoscuţi ca buni luptători pe fronturi 
contra armatelor lui Napoleon Bonaparte. Pe de altă parte, mai importantă
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este contribuţia regimentului la ridicarea culturală a locuitorilor Caransebe-
şului dar şi a celor din graniţă.

Învăţământul din oraş şi graniţă a stat sub semnul muncii pline de 
dăruire a protopopului Ioan Tomiciu. Un alt cărturar, caransebeşean de ori-
gine, care s-a ocupat îndeaproape de organizarea şi buna funcţionare a şcoli-
lor naţionale grănicereşti şi a preparandiei de la Caransebeş, a fost Constan-
tin Diaconovici Loga. Învăţământul grăniceresc a creat posibilitatea ca nu-
meroşi copii de grăniceri să se instruiască, din rândurile lor ridicându-se în 
timp 25 de generali, peste 200 de ofiţeri superiori şi un număr impresionant 
de ofiţeri inferiori şi subofiţeri. Amintim aici câţiva oameni deosebiţi, ca 
generalii Traian Doda, Alexandru Guran, Theodor Seracin. Moise Groza, 
Mihail Trapşa, Ioan Dăgălina. Învăţământul cunoaşte un plus enorm prin 
numirea în 1865 a lui Ioan Popasu ca episcop la Caransebeş. Odată cu veni-
rea ierarhului, acesta a adus în acelaşi an de la Vârşeţ Institutul Teologic di-
ecezan, iar în 1876 activează şi organizează Institutul pedagogic cu trei cur-
suri regulate. Primul director a fost profesorul Ştefan Velovan. 

La dezvoltarea culturală a oraşului, vor contribui şi multe asociaţii 
culturale şi corale, asociaţii religioase şi publicaţii locale, editate în tipogra-
fia episcopiei, ce edita şi ea  periodicul Foaia Diecezană.

Oraşul şi zona graniţei au suferit un real şoc atunci când la 9 iunie 
1872 s-a desfiinţat regimentul de grăniceri din Caransebeş. Pentru protejarea 
vechilor privilegii avute de familiile grănicereşti, inclusiv cele legate de edu-
caţie, la 19 aprilie 1879, la propunerea generalului Traian Doda şi cu aproba-
rea Curţii imperiale de la Viena, se votează statutul „Comunităţii de Avere a 
fostului regiment confiniar româno-bănăţean Nr. 13”, cu sediul în Caranse-
beş, iar adunarea generală convocată pe baza statutului aprobat, a ales ca pre-
şedinte al Comunităţii pe acelaşi general Traian Doda. Existenţa Comunităţii 
de Avere a constituit pentru Caransebeş, dar şi pentru cele 99 de foste comune 
grănicereşti o instituţie care – bine administrată – a oferit membrilor ei mij-
loace de trai decent, le-a apărat interesele, inclusiv posibilitatea de a face 
şcoală iar prin sistemul de burse, modalitatea de a urma licee şi facultăţi. 

Dezvoltarea unor capacităţi industriale locale (prelucrarea lemnului, 
piele sau materiale de construcţie), a făcut ca şi standardele de viaţă să creas-
că. În 1882, la Caransebeş funcţiona pe râul Sebeş prima microcentrală elec-
trică din Europa (!) care alimenta cu electricitate doar câteva case, dar în 
1889 era dată în funcţiune o centrală termoelectrică, funcţionând cu un grup 
de 100 CP, prima din ţara noastră şi printre primele din lume, cu distribuţie 
de curent alternativ monofazat de 2000 V. 

Beneficiind de un ansamblu de condiţii naturale favorabile, oraşul
Caransebeş a fost încă din timpuri îndepărtate, principalul centru al vieţii 
politice, economice şi culturale din Banatul de munte. 
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Sigilul oraşului Kikinda 

 

KIKINDA 
 

de dr. Miodrag Milin 
 

Oraşul Kikinda este aşezat în partea de nord a Banatului sârbesc, în 
imediata apropiere a graniţei sârbo-române, de care o despart doar 10 km.  

Comuna administrativă cu acelaşi nume este cea mai mare unitate 
administrativă, economică şi culturală din partea de nord a Banatului. În afa-
ra oraşului propriu-zis ea cuprinde şi o serie de localitaţi rurale: Mokrin, 
Îgioş, Başaid, Bikaci, Banatska Topola, Rusko Selo, Novi Kozarci, Veliko 
Selo, Nakovo, Saian. 

Pe teritoriul administrativ al Kikindei este localizat situl preistoric 
Gradişte, aflat la confluenţa hotarelor Kikinda-Igioş-Mokrin. Pe acest peri-
metru, într-o epocă ceva mai recentă (probabil epoca bronzului), s-a ridicat 
o masivă fortificaţie de pă-
mânt, cu şanţuri şi forturi cir-
culare, aşa numitul grad (ceta-
te) al lui Giuriţa. O vreme s-a 
presupus că acesta ar fi fost 
ridicat de slavi; ca dovadă sunt 
numeroasele urme de ceramica 
slavă ce vorbesc despre locui-
rea sa până în evul mediu, cu 
precădere ca loc de refugiu şi
apărare.   

Primele informaţii scri-
se despre acest ţinut sunt din 
veacul al XIV-lea. Sunt amin-
tite satele Igioş şi Orosin (Rus-
ko Selo). Kikinda propriu-zis e 
pomenită în anul 1423, sub 
numele Nagy Kekenj, ca un 
domeniu al regelui ungar Si-
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Stema oraşului Kikinda 

gismund de Luxemburg. Mai târziu, pentru scurtă vreme, a intrat şi în pose-
sia despotului sârb Gheorghe Brankovici. În anul 1551 turcii pun stăpânire 
pe aceste teritorii. Kikinda era o modestă aşezare, numărând (în 1582) abia 
22 de locuitori, sârbi cu toţii. În urma răscoalei antiotomane din anii ce-au 
urmat, aşezarea a fost incendiată şi distrusă. Mai bine de 130 de ani pe acele 
locuri a crescut doar iarbă şi buruieni.  

Întoarcerea la viaţă a acestui ţinut de margine e prefigurată de mutarea 
graniţei de pe Tisa şi Mureş spre sud, la Dunăre şi dislocarea grănicerilor în 
Banat, după 1739. La desfiinţarea graniţei militare populaţia sârbă, pentru a 
scăpa de oprimarea autorităţii civile, a pornit să se mute. Grănicerii din Semlac, 
Nădlac şi Cenad s-au aşezat, în anul 1752 pe teritoriul viitorului oraş Kikinda. 
Spre amintirea acelor zile stau mărturie numele a trei dintre străzile oraşului.  

Pe această nouă vatră foştii grăniceri au luat-o de la capăt, intrând în 
dispute repetate cu nobilii din jur. Locuitorii din Kikinda şi satele înconjură-
toare, deprinşi să trăiască liberi, fără îngrădiri, nicicum nu au acceptat starea 
supusă, de iobagi. Printr-o perseverenţă, dusă la bun sfârşit, noii veniţi au 
reuşit să dobândească din partea împărătesei Maria Tereza statutul de dis-
trict privilegiat sârbesc al Kikindei Mari (anii 1774-1876). Districtul a luat 
fiinţă din reunirea a zece comune sârbeşti; acestea separate la rândul lor din 

cadrul cercurilor Becicherec şi
Cenad.  

Diploma de constituire a 
Districtului privilegiat Kikinda 
Mare, cu semnătura împărătesei 
Maria Tereza, a fost emisă la 12 
noiembrie 1774, prin Cancela-
ria aulică cehă. Ea conţine 18 
paragrafe ce reglementau drep-
turile şi obligaţiile aşezărilor 
militare sârbeşti reunite în acest 
district. În aceeaşi zi a fost emi-
să şi carta de privilegiu regal 
pentru oraşul Kikinda, din par-
tea Cancelariei aulice ungare. 
S-a creat astfel o dualitate juri-
dică între statutul districtului, 
subordonat direct împăratului 
(dar nesancţionat de dreptul 
constituţional ungar) şi cel al 

oraşului propriu-zis, ca oraş liber regesc. 
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Împărăteasa a dat drept de liberă şi netulburată folosinţă foştilor gră-
niceri pentru pământurile pe care le-au luat aceştia în stăpânire, pe teritoriul 
districtului. Impozitul se plătea pe cap de familie, pentru pământ, decima, 
pentru morărit, pentru cazan, pentru vie şi grădini. Se precizau dispoziţiile de 
plată şi contribuţii de cazarmă, iar comunele aparţinătoare districtului au fost 
eliberate de obligaţiile de robotă şi corvezi gratuite, precum şi de corvezile 
mai lungi decât o staţie de poştă în afara districtului. În afara acestor scutiri 
rămâneau obligaţiile transportului de sare şi de provizii militare sau camerale; 
locuitorii erau însă scutiţi de obligaţia încartiruirii armatei. Au primit şi apro-
barea de a produce băuturi alcoolice. Printr-un paragraf aparte se prevedea 
interzicerea colonizării aşezărilor districtului cu noii veniţi, dacă nu erau de 
religie romano-catolică, uniată sau ortodoxă. Erau de asemenea oferite garan-
ţii locuitorilor districtului că nu vor fi vânduţi sau zălogiţi, în cazul în care 
Banatul timişorean va fi supus administraţiei provinciale şi împărţit pe dome-
nii, fiind recunoscut şi dreptul comunelor districtului de auto-răscumpărare.  

 

Primăria oraşului Kikinda 

Privilegiile includeau şi dreptul de liberă folosire a apelor; fiecare 
comună având de asemenea drept de a-şi alege un jude (birău) şi juraţi, în 
prezenţa senatorului districtual. Birăul avea în atribuţie colectarea impozite-
lor şi a taxelor, asigurarea ordinii şi a liniştei în localitate; soluţiona diferen-
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de juridice minore, având competenţe de a dispune pedepse minore, inclusiv 
cu închisoare.  

În planul său de colonizare a Banatului, Viena a cuprins şi districtul 
de la Kikinda. Limba de cancelarie a districtului a fost mereu limba germană
şi latină. La înfiinţare număra în jur de 12000 de locuitori, aproape exclusiv 
sârbi. Apoi au fost colonizaţi germanofoni din Lorena iar în valul următor 
din Wittemberg şi Suabia. Influenţele modului de viaţă al coloniştilor ger-
mani se vor face simţite asupra birocraţiei, meseriaşilor şi târgoveţilor. 
Mulţi meseriaşi se perfecţionau în oraşe mai mari, ca Timişoara, Arad, 
Szeged sau chiar luau drumul Vienei. Traiul afară a influenţat şi viaţa de zi 
cu zi, ducând în cele din urmă la ridicarea profesională şi emanciparea cul-
turală a autohtonilor.  

În primăvara lui 1848, când a izbucnit revoluţia maghiară, comisarul 
regal Petar Čarnojević a pacificat districtul şi a introdus legislaţia ungară. În 
acelaşi timp sudul Banatului, cu graniţa, au rămas sub autoritate imperială.
În toamna lui 1848 şi în iarnă miliţiile naţionale sârbe au eliberat Kikinda şi
districtul a fost în întregime incorporat în Voivodina. În ianuarie 1849 
Kikinda a devenit sediul mişcări naţionale sârbeşti, aici înscăunându-se pa-
triarhul Iosif Rajačić şi voievodul Stevan Kničianin. Districtul a fost apoi, în 
urma luptelor de pe Mureş, la Başaid şi în retragere, la Perlez şi Titel, prelu-
at de catre maghiari, până în august 1849. După înfrângerea revoluţiei unga-
re a intrat din nou în alcătuirea Voivodinei Sârbeşti şi Banatului Timişan, 
până la căderea absolutismului lui Bach, în 1860.  

În condiţiile restaurării constituţionalismului ungar s-a accentuat di-
soluţia exteritorialităţii districtului. Acesta a luat sfârşit odată cu ultimele 
reminiscenţe ale graniţei militare, în 1876, prin comasarea în cadrul judeţu-
lui Torontal. 

În a doua jumătate a veacului al XIX-lea Kikinda apucă pe calea in-
dustrializării. În 1864 ia fiinţă fabrica de cărămizi Mészáros, iar trei ani mai 
târziu celebra ţiglărie Bohn. Se dezvoltă puternic şi industria morăritului. Re-
ţeaua de căi ferate este un alt factor al modernizării: în 1857 se inaugurează
drumul de fier către Timişoara şi către Szeged, iar în deceniile următoare le-
gătura cu Becherecul, cu Subotiţa şi metropola Europei centrale, Budapesta.  

În cursul primului război mondial locuitorii Kikindei, ca soldaţi ai 
Austro-Ungariei şi-au vărsat sângele de-a lungul Europei, de la Piave la 
Galiţia; mulţi au trecut, ca voluntari, în armata sârbă, luând parte în operaţi-
unile din Dobrogea, de la Salonic sau chiar în revoluţia rusă. Contingente 
ale armatei sârbe şi unităţi ale armatei franceze au eliberat Kikinda în toam-
na lui 1918. 
 



41

ZRENIANIN 
 

de Pacsa Árpád  

Localitatea Zrenianin s-a numit, timp de secole, Becicherecul Mare 
(Veliki Bečkerek, Nagybecskerek, Groß-Betschkerek), între 1935-1941 şi
1944-1946 purtând numele de Petrovgrad, ca în 1946 să primească numele 
actual. Acest oraş, aflat pe râul Bega, este relativ aproape de cele două mari 
oraşe ale regiunii: Timişoara (la 100 km) şi Novi Sad (50 km).  

În perimetrul actualului oraş Zrenianin există nenumărate atestări ar-
heologice despre locuirea acestui teritoriu din cele mai vechi timpuri. În 
pragul erei creştine acest spaţiu a fost marcat de prezenţa ilirilor, tracilor, 
dacilor, apoi au poposit goţii, sarmaţii, iazigi. În zona podului de cale ferată
de peste Bega s-a descoperit o necropolă a sarmaţilor–roxolani. Chiar dacă
cercetările arheologice atestă existenţa unei localităţi preistorice în zona 
centrului actual, numele oraşului este regăsit în documente doar în prima 
jumătate a secolului al XIV-lea, existând aici, la vremea respectivă un sat de 
mărime mijlocie, cu biserică din piatră.

Nu se cunoaşte exact nici originea şi nici sensul numelui oraşului, 
cuvântul Becicherec fiind etimologizat, pe rând, de origine germanică, slavă,
maghiară şi chiar turcă, nefiind unanim acceptată nici una dintre variante. 

În prima sa perioadă, oraşul s-a dezvoltat în umbra şi beneficiind de 
sprijinul cetăţii Bečej din apropiere, aflat pe malul Tisei, dezvoltarea oraşu-
lui fiind cu siguranţă pozitiv influenţată de drumul ce lega Belgradul cu ora-
şul Szeged şi care trece pe aici. 

Localitatea, de factură rurală, a fost populată iniţial de iobagi maghi-
ari; pe vremea regelui Ludovic cel Mare (mijlocul veacului al XIV-lea) în-
cep să vină valurile migratoare ale sârbilor, care s-au pus în mişcare sub pre-
siunea pericolului otoman. Cu aceşti nou veniţi au sosit şi preoţii, iscându-se 
de îndată şi o reacţie de protejare a intereselor catolice, prin sprijinirea misi-
unilor franciscane de către coroana ungară.

Pericolul otoman are influenţă directă asupra oraşului, importanţa lui 
strategică îi este recunoscută prin înălţarea unei cetăţi. Sarcina oraşului de 
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apărător al regatului ungar nu a fost de lungă durată, cetatea fiind cucerită de
turci în anul 1551. Prima perioada a ocupaţiei turceşti părea să fie benefică
pentru dezvoltarea oraşului, fiind reşedinţa marelui vizir Mehmed Sokollu. 
Din perioada turcă, dispunem de primele date demografice privind oraşul, în 
a doua jumătatea a secolului al XVI-lea trăind aici 250-300 familii, ceea ce 
înseamnă o populaţie de cca. 1500-2000 suflete. Dintre capii de familie fie-
care al optelea era musulman, dintre creştini sârbii erau de patru ori mai 
mulţi ca ungurii. 

Becicherecul era unul dintre centrele răscoalei bănăţene de la sfârşi-
tul secolului al XVI-lea, şi bătălia finală ce s-a soldat cu victoria deplină a
turcilor, s-a dat în apropierea oraşului. Oraşul a rămas, în continuare, centru 
administrativ al turcilor, unde se va instala şi un episcop ortodox. 

La sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui al XVIII-lea ora-
şul îşi va schimba de mai multe ori stăpânul, până ce, în august 1716, turcii 
îl pierd definitiv. În noua provincie de coroană, Banat, Becicherecul Mare 

devine centru administrativ de 
rang secund şi începe o perioa-
dă cu schimbări profunde. Ca-
nalizarea râului Bega va înviora 
economia. Colonizările aduc 
populaţie de etnie germană ca-
re, în timp, vor deţine o ponde-
re importantă din populaţia ora-
şului, iar rolul lor economic va 
depăşi ponderea demografică.

O dată importantă în is-
toria localităţii a fost şi va ră-
mâne 5 iunie 1769, zi în care 
împărăteasa Maria Terezia a 
conferit Becicherecului statutul 
de oppidum. În cele ce au ur-
mat, conducerea locală a solici-
tat de mai multe ori rangul de 
oraş liber regesc, titlu ce nu a 
fost obţinut niciodată. Statutul 
de oraş l-a obţinut în anul 1872. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, odată cu desfiinţarea provinciei 
administrative Banat, şi trecerea teritoriului sub jurisdicţia Regatului Ungar, 
oraşul devine centrul nou-înfiinţatului comitat Torontal. Acest act adminis-

Stema oraşului Becicherecul Mare 
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trativ i-a sporit mult importanţa, ceea ce a avut efect benefic şi asupra dez-
voltării economice şi culturale. 

La 30 august 1807 s-a produs cea mai mare catastrofă în istoria loca-
lităţii: în decursul a câteva ore cea mai mare parte a oraşului a ajuns pradă
unui incendiu devastator. Reconstrucţia a durat mult, au trebuit două decenii 
ca oraşul să se plaseze, iar, pe traiectoria unei dezvoltări dinamice. În anii 
dinaintea revoluţiei s-au construit o serie de clădiri publice: dincolo de sedi-
ul administraţiei comitatului s-au ridicat şcoli, licee, teatru, cazinoul dar şi
tipografii şi bănci. Revoluţia din 1848-49, tensiunile şi conflictele maghiaro-
sârbeşti au avut puţine efecte asupra oraşului, localnicii nu au avut mult de 
suferit. Relaţiile interetnice au rămas, până la sfârşitul secolului, normale. 

 

Primăria oraşului Becicherecul Mare 
 

În anii de după revoluţie oraşul are parte de o perioadă de dezvoltare. 
În 1851 apare primul ziar local, în anii următori se dezvoltă infrastructura de 
comunicaţie (apare telegraful şi telefonul), sunt înfiinţate o serie de fabrici şi
unităţi financiare, apar primele structuri asociative şi de reprezentare. În 
această perioadă cel mai important eveniment, după toate probabilităţile, a 
fost legarea oraşului, în 1883, la reţeaua drumului-de-fier. 
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La sfârşitul secolului oraşul a ajuns în perioada sa de glorie. În de-
curs de câţiva ani, s-au realizat clădiri impunătoare, cu valoare arhitecturală
certă: noul sediu administrativ al comitatului (în viziunea lui Ödön Lechner 
şi Gyula Partos), tribunalul (arhitect Sándor Aigner), academia comercială şi
palanul financiar (István Kiss), iar podul cel mare din oraş a fost conceput 
de către o echipă a biroului Eiffel. În secolul al XIX-lea a avut loc o semni-
ficativă creştere a populaţiei, de la 11 000 locuitori (în 1821) la 27 000 (în 
1921).  

După primul război mondial oraşul este încorporat în Regatul sârbi-
lor, croaţilor şi slovenilor, adică în noul stat al slavilor de sud. Schimbarea 
imperiului a avut drept consecinţă pierderea importanţei administrative, au 
fost puternic afectate relaţiile economice existente până la aceea dată cu ora-
şe ca Timişoara sau Szeged. 
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VÂRŞEŢ

de dr. Adrian Negru 
 

Vârşeţul este unul din cele mai importante centre ale Voivodinei, 
este al doilea cel mai mare oraş din districtul Banatul de Sud în Voivodina 
(Serbia). Dovezi arheologice din Vârşeţ, Vatin, Mesic (Mesić) şi Orašac 
atestă faptul că această zonă este locuită încă din neolitic.  

Vârşeţul se află la o distanţă de 85 kilometri de Belgrad, spre nord-
est, aşezat la poalele munţilor Vârşeţului, la periferia Câmpiei Panonice, şi
la 14 km de frontiera cu România. Prin oraş trece şoseaua internaţională
Belgrad-Timişoara. Poziţia geografică a oraşului (câmpie, dealuri, munţi), 
condiţiile climaterice, circulaţia, comerţul dezvoltat, cerinţele pieţii sunt 
condiţii pentru dezvoltarea rapidă a economiei oraşului şi a împrejurimii. 
Există şi un aeroport la şcoala de piloţi JAT. Datorită pantelor sale moderate 
şi plăcute, Muntele Vârşeţ, situat într-o câmpie monotonă, oferă condiţii 
bune de recreaţie. Misa, partea sa superioară, situată în sudul masivului, este 
cel mai faimos loc pentru picnic a comunităţii din Vârşeţ.

Vârşeţul este situat la întretăierea ţinuturilor joase şi plane, puţin 
înclinate înspre Câmpia Panonică, şi a lanţului de dealuri mijlocii şi
ramificaţii ale munţilor Rodopi, care se ridică brusc în partea de răsărit a 
oraşului, la răscruci de drumuri şi întretăierea vânturilor şi împreunarea a 
două zone: cea de şes, cu pământ arabil calitativ şi menită agriculturii, şi cea 
deluroasă, care oferă condiţii optime pentru silvicultură şi cultivarea viţei de 
vie. Plantaţiile cu viţă de vie ocupă peste 2000 de hectare, aşa că podgoriile 
ocupă şi o bună parte a poalelor Dealurilor Vârşeţului. „Drumul Vinului” 
prin podgorii constituie o mare aventură, deoarece traversează traseul prin 
podgoriile acestei regiuni. „Drumul Vinului”, unul dintre produsele turistice 
atractive ale zonei, vă duce de la Vârşeţ până la Pârneaora, Gudurica şi
Veliko Središte, iar dacă pe traseu vă opriţi la una dintre renumitele crame 
particulare, cu vinuri din localităţile amintite, respectiv la „Castelul 
Prieteniei”, aventura poate dura ziua întreagă! Este vorba despre o aventură
de spirit, pe care fiecare iubitor de vinuri o întreprinde în cinstea bogatei 
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Stema oraşului Vârşeţ

tradiţii a cultivării viţei de vie în această zonă. Crama de la intrarea în oraş şi
pe mai departe reprezintă simbolul producţiei de vinuri la noi în ţară. Cât de 
mare importanţă au podgoriile pentru oraşul Vârşeţ, confirmă şi prezenţa
viţei de vie în stema oraşului, precum şi numeroasele detalii şi motive cu 
struguri de pe faţadele caselor vechi. 

În scrierile sale Feliks Mileker, istoric, cercetător şi bibliotecar al 
Muzeului Oraşului, notează că localitatea se aminteşte pentru prima dată în 
anul 1427 sub denumirea de Podvrshšan, iar la sfârşitul secolului al XVI-lea 
apare sub toponimele de Varsocz, Versecz şi Virsicza, pentru ca în anul 
1694 să îl găsim sub denumirea de Versocz, iar în anul 1707 de Varsacz. În 
cazul tuturor acestor denumiri, rădăcina cuvântului provine de la cuvântul 
sârbesc „vrh” (vârf). În anul 1427, în faţa explicaţiei de bază a cuvântului se 
găsea prefixul „pod” şi aceasta ar putea fi cea mai verosimilă explicaţie a 
denumiri Podvršan = sub vârf (deal), pentru ca mai târziu să se piardă
prefixul „pod”, iar rădăcinii cuvântului se adaugă terminaţia „šac”, şi astfel, 
s-a ajuns la denumirea de Vršac (vârful mic).  

Pe teritoriul actualului oraş, omul a trăit din cele mai vechi timpuri, 
fapt despre care vorbesc descoperirile şi săpăturile arheologice care se 
păstrează cu sfinţenie la Muzeul Oraşului. Primele aşezări umane apar încă
în neolitic, deşi caracter specific de aşezare umană localitatea o obţine abia 
după venirea slavilor (Evul Mediu târziu), în zonă trăind înainte tracii, celţii, 
dacii, romanii, gepizii, avarii…  

Localitatea Podvršan, actualul 
Vârşeţ, după cum am mai spus, se 
aminteşte pentru prima dată în anul 
1427, într-o scrisoare a regelui ungar 
Sigismund. Pe timpul domniei sale, 
pentru a se apăra de atacurile perma-
nente ale turcilor, a fost construită pe
deal cetatea-oraş medieval care a apar-
ţinut despotului Djuradj Branković.
După forma şi stilul său, Cula Vâr-
şeţului se aseamănă cu Cetatea Sme-
derevo şi se presupune că a fost con-
struită după căderea şi cucerirea 
acesteia de către turci, la anul 1439, 
pentru ca despotul Djuradj Branković
să poată să-şi apere teritoriul şi avuţia, 

împiedicând pătrunderea turcilor, care au stăpânit această zonă în perioada 
1552-1716.  
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Răscoala din Banat (1594) a avut drept scop înlăturarea jugului 
turcesc şi, deşi, sârbii şi românii din Banat s-au opus dârz turcilor, aceştia au 
fost înfrânţi, iar răscoala a fost înăbuşită în sânge. În timpul atacului asupra 
Culei, aga turcilor la chemat la duel pe conducătorul sârbilor, Janko 
Lugošan, denumit Halabura, care l-a ucis pe aga turcilor, iar această victorie 
apare drept unul dintre simbolurile emblemei oraşului, unde deasupra cetăţii 
(Culei) se vede o mână cu spadă şi capul turcesc decapitat!  

După plecarea turcilor, oraşul devine sediul Districtului Vârşeţean 
(1718), în cadrul căruia se găsesc 72 de aşezări cu 3.500 de case. Începe 
colonizarea germanilor din Valea Mozela, care au fost renumiţi viticultori şi
care i-au introdus pe locuitorii de aici în tainele cultivării viţei de vie pe 
colinele dealurilor, aşa că în scurt timp, Vârşeţul devine unul din cele mai 
renumite centre europene prin calitatea vinurilor. În această zonă şi în trecut 
s-a cultivat viţa de vie şi, conform documentelor scrie din anul 1494, un 
acou (vas) cu vin de Vârşeţ s-a vândut la palatul regelui Vladislav cu 10,5 
galbeni!  

În anul 1804, oraşul
obţine Charta Comerţului a 
lui F. Josif al II-lea pentru 
curajul şi victoria în războiul 
cu turcii (1787-1791), iar în 
anul 1817 Vârşeţul devine 
oraş regal liber în fosta 
Austro-Ungarie. Drept curio-
zitate legată de acest oraş
poate servi şi faptul că în anul 
1840 Vârşeţul avea 15.403 de 
locuitori şi era cel mai mare 
oraş din Banat, pentru ca abia 
după aceea să fie depăşit de 
Timişoara! 

Comuna (municipali-
tatea) Vârşeţ se întinde pe o 
suprafaţă de 800 km² şi are o 
populaţie de 54.369 locuitori 
(2002). Oraşul de reşedinţă 
avea în acelaşi an 36.001 
locuitori. Aici se află o im-

portantă comunitate româ-
nească, care numără 5913Primăria oraşului Vârşeţ
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locuitori şi reprezintă 11% din populaţie (a doua ca mărime după cea din 
Alibunar). În 2005, România a deschis un consulat general aici. 

Municipalitatea este bogată în monumente arhitectonice. Unul dintre 
acestea este Turnul Vârşeţului din secolul al XVI-lea, care a fost distrus de 
mai multe ori, iar apoi reconstruit. Mănăstirea din satul Mesic, construită în 
secolul al XV-lea este centrul spiritualităţii sârbe din această parte a 
Banatului. 

În oraşul propriu-zis este de remarcat primăria, formată din trei 
clădiri, din care două în stil clasicist (cu alte cuvinte neogotic), construită în 
1757. Palatul Eparhiei din secolul al XVIII-lea este în prezent reşedinţa
episcopilor Banatului. Acesta adăposteşte o capelă cu iconostas, o librărie şi
o galerie de portrete a episcopilor de Vârşeţ. Konkordija este o clădire stil 
clasicist construită în 1847 şi cumpărată în 1852 din nevoia de spaţiu a 
capelei Sf. Roka. Alte monumente din oraş sunt Catedrala Ortodoxă şi
Catedrala Monumentală, construite în stil pseudogotic, cu un interior im-
presionant.  

Vârşeţul este azi un oraş cu o reţea dezvoltată de şcoli generale, 
medii, superioare şi înalte, instituţii şi societăţi culturale, cluburi sportive, 
instituţii sanitare şi, înainte de toate, o aşezare urbană care are un mare 
potenţial economic, pe care îşi bazează prosperitatea de viitor. Aici se află
Consulatul General al României. Cu patina şi trecutul său glorios, 
îndelungat şi tumultuos, Vârşeţul a păşit cu paşi siguri în noul mileniu, 
mileniu în care numai în ultimii 2-3 ani au fost realizate mai multe investiţii 
capitale, iar altele, tot atât de importante: noua centură a oraşului, noua pistă
a aeroportului internaţional şi deschiderea punctului vamal la aeroport, 
electrificarea căii ferate Panciova-Vârşeţ-frontiera cu România, şoseaua 
Vârşeţ-frontiera cu România – „Poarta de răsărit a ţării”…, vorbesc grăitor 
despre acest oraş şi locuitorii lui de azi, ai căror predecesori au dus faima 
oraşului de sub Culă, printre care trebuie amintiţi marele comediograf Jovan 
Sterija Popović, poetul, romancierul şi omul politic Laza Nančić, Jaša 
Tomić, pictorul Paja Jovanović, cântăreaţa de opere de renume mondial 
Sultana Cijuk, marele actor şi regizor Andrija Lukić, cunoscuţii fotografi 
Stevan Jovanović şi Jozef Albah, din care ultimul a fost primul operator şi
cameraman. Trebuie menţionat, ca primar al oraşului, Svetozar Miletić,
renumitul jucător de şah Bora Kostić şi nu în ultimul rând scriitorul Vasko 
Popa..., care au lăsat urme adânci în istoria întregului popor, pe care 
vârşeţenii îi cinstesc şi amintesc cu mult respect şi dragoste. 

Vârşeţul cu împrejurimea reprezintă un mediu multietnic şi
multiconfesional, de secole aici trăiesc în comuniune deplină membrii ai 
diferitor popoare şi minorităţi naţionale (după ultimul recensământ – 16), 
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care au ştiut să se ajute şi să se respecte, „punând cărămidă cu cărămidă” la 
păstrarea identităţii lor naţionale şi etnice, cultivând limba, obiceiurile, 
tradiţiile, folclorul…  

În oraş şi în comunităţile locale: Marcovăţ, Pârneaora, Jamul Mic, 
Iablanca, Mesici, Sălciţa, Straja, Coştei, Voivodinţ, Râtişor, Oreşaţ, Vlai-
covăţ trăiesc un număr important de români care s-au stabilit în această zonă
în genere prin secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Încet, dar sigur, Vârşeţul a
devenit centrul spiritual şi cultural al românilor din Banatul sârbesc, în care 
s-au constituit şi funcţionat numeroase instituţii cu caracter românesc, care 
au lăsat urme adânci în ce priveşte crearea şi formarea conştiinţei proprii. 
Încă prin anul 1800 la români se manifestă dorinţa separării ierarhice a 
bisericilor, ceea ce se va întâmpla în anul 1864. Biserica ortodoxă română
din oraş, azi catedrală, a fost construită în anul 1911, iar Vicariatul Român a 
fost constituit în anul 1971. Prima Şcoală Clericală Sârbo-română din 
Vârşeţ, şcoală de rang înalt – Institut Clerical –, prin care au trecut mai mulţi
reprezentanţi ai Şcolii Ardelene, a fost înfiinţată în anul 1822 şi a funcţionat 
până în anul 1865. Din această şcoală ieşeau nu numai preoţi, ci şi dascăli şi
oameni de cultură. În anul 1894 s-a fondat prima Casă Românească de 
Economii, fapt care vorbeşte grăitor despre potenţialul economic şi cultural 
al predecesorilor noştri. 
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Sigiliul oraşului Panciova 

 

PANCIOVA 

de dr. Adrian Negru 
 

Acolo unde se revarsă Timişul în Dunăre, la porţile Banatului, se 
află Panciova, metropola berii, a meşteşugurilor vechi, centrul industriei pu-
ternice. Panciova (sârbeşte Pančevo, în maghiară Pancsova, turceşte Pan-
çova, în germană Pantschowa, în limba română Panciova, iar în limba slo-
vacă Pánčevo) are o populaţie de cca. 77 000 de suflete, municipalitatea cu 
comunele din subordine număra în 2002 127.162 locuitori. Districtul Bana-
tul de Sud  cuprinde partea de răsărit a Serbiei, cu următoarele comune: Ali-
bunar,Plandište, Opovo, Kovačica, Vârşeţ, Biserica Albă, Panciova şi Ko-
vin. Are 328.428 de locuitori, iar sediul districtului este în oraşul Panciova. 

Este interesant fap-tul 
că în anul 1923 a existat a 
linie aeriană nocturnă Pan-
ciova–Bucureşti, când acest 
mijloc de transport era într-
o fază incipientă.

Primele date referi-
toare la existenţa unei 
localităţi în actualul pe-
rimetru al oraşului datează
din secolul al XII-lea. 
Oraşul este amintit prima 
dată în 1430, sub numele de 
Panczal. În acest loc, în 
1660 exista o fortificaţie de 
lemn, oraşul fiind, mai 
târziu, datorită poziţiei sale, 
locul unor lupte importante 

(în 1739 aici a avut loc bătălia dintre generalul Wallis şi oastea otomană). 
De la mijlocul secolului al XVI-lea oraşul şi împrejurimile sale erau sub 
ocupaţie turcească, după 1716 regiunea întră sub jurisdicţia Curţii de la 



a 

Viena, ca parte a regiunii Banat. Începând cu 1751, partea de nord a distric-
tului trece sub administraţie civilă, în Panciova şi în partea de sud fiind in-
stituită administraţie militară, prin constituirea regimentului german de gră-
niceri. Oraşul este divizat în două, cu două magistraturi: una sârbească şi
alta germană. Conform datelor vremii, în 1767 în cartierul sârbesc locuiau 
424 familii, în timp ce în cel nemţesc 132 familii. Numai cu 20 ani mai târ-
ziu, populaţia ortodoxă număra 3506 persoane iar ce catolică 2005. Cele do-
uă magistraturi au fost unificate în 1794 de către administraţia ungară.

În timpul revoluţiei din 
1848-49 au loc, în zona ora-
şului, lupte importante. După
ce populaţia maghiară a ora-
şului se alătură trupelor revolu-
ţionare, în iulie 1848 mitro-
politul Rajačić intră, în fruntea 
unei oaste sârbeşti, în oraş şi va
dezarma populaţia maghiară şi
germană. În ianuarie 1849 ge-
neralul paşoptist Ernő Kiss se 
confruntă, în apropierea ora-
şului cu trupele conduse de 
generalul Mayerhoffer.  

În perioada 1848-1860 
Panciova aparţine Voivodatu-
lui Sârbesc şi Banatului Timi-
şan, administraţia oraşului de-
venind militară. Administraţia 
civilă este reintrodusă în 1873, 
dată cu care oraşul este inclus 
în comitatul Torontal. Conform 
recensământului din 1910, ora-

re care 8714 sârbi, 7467 germani, 3364 ma-
aţionalităţi. 
va are o tradiţie îndelungată. Pe lângă mai 
kšić“, „Isidora Sekulić“, „Jovan Jovanović
Olga „Petrov“), în oraş funcţionează liceul 
de chimie, Şcoala electrotehnică, Şcoala de 
tc. În ultimii ani Panciova a devenit unicul 
 care se realizează studii de limba şi literatu-
Stema oraşului Panciov

şul avea 20 808 locuitori, dint
ghiari, restul români şi de alte n

Învăţământul în Pancio
multe şcoli generale („Đura Ja
Zmaj“, „Stevica Jovanović“, „
„Uroš Predić“, Şcoala medie 
agronomie, Liceul economic, e
oraş din Peninsula Balcanică în
ra ebraică.
51
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Primăria oraşului Panciova 

În oraş s-au născut 
respectiv au activat, pe 
parcursul istoriei, persona-
lităţi marcante ale viaţii 
politice, ştiinţifice, cultura-
le, cum ar fi Vasa Živk-
ović, Jovan Jovanović
Zmaj, Mihajlo Pupin, Đor-
đe Vajfert, Uroš Predić,
Jovan Bandjur, dr. Kosta 
Milutinović, Isidora Seku-
lić, Miloš Crnjanski, Milan 
Ćurčin, Stojan Trumić,
Božidar Jovović, Slobo-
danka Šobota, Tomislav 
Suhecki, Pal Dečov, Mi-
lenko Prvački, Miroslav 
Antić, Vasko Popa, Milo-
rad Pavić, Nikola Rackov, 
Dobrivoje Putnik, Miros-
lav Žužić, etc. 

Începând cu a doua 
jumătate a secolului al 
XIX-lea, în Panciova au 
fost înfiinţate cluburi spor-
tive, dintre care unele, prin 
rezultate extraordinare, au 
dobândit renume internaţi-

onal. Trebuie amintite cluburile de fotbal, pugilism, baschet, canotaj, atle-
tism, handbal, carate,din rândul cărora au apărut la suprafaţă mulţi campioni 
europeni şi mondiali. Este vorba de Obrad Sterenović, vicecampion euro-
pean a pugilism, Branislav Pokrajac, membru în lotul naţional de handbal 
care a cucerit medalia olimpică de aur, fraţii Ilia şi Vladimir Iorga, campioni 
mondiali la carate, Marina Muncia, atletă de talie mondială, etc. 

După 1919 oraşul aparţine Regatului Serbiei. Croaţiei şi Sloveniei, 
devenită după al II-lea război mondial Iugoslavia. A urmat, pentru Panciova, 
o perioadă importantă sub aspectul dezvoltării industriale, şi nu numai. 
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Capitolul I:  
De la începuturi până la 1552 

 

Descoperiri arheologice 
 
TIMIŞOARA 
 
Neolitic  

- Fratelia: aşezare cultura Starcevo-Criş cca.6500 a. Chr. 
- Fratelia, Freidorf IV, Giroc – aşezări din cultura Vinca cca. 5400 a. 

Chr. 
- Chişoda veche – aşezare cultura Vinca, cca. 4900-4700 a. Chr. 

Eneolitic  
- Chişoda – aşezare Tiszapolgar şi Bodrogkeresztur, cca. 2500 a. Chr. 

Bronz      
- Giroc – aşezare,  cca. 2400-2200 a. Chr. 
- Fratelia – aşezare şi necropolă tracică, cultura Cruceni-Belegiş 1400-

1050 a. Chr. 
- Pădurea Verde – sanctuar şi depozit bronzuri  cca. 1400-1050 a. Chr. 
- Parcul Central – necropolă de incineraţie  cca. 1400-1050 a. Chr. 

Hallstatt 
- trei aşezări tracice cca. sec X-V, a. Chr. 

Latene 
- descoperiri numismatice greceşti şi romane 

Epoca romană
- 77 descoperiri numismatice romane  cca.101-271 d. Chr. 
- Cioreni – aşezare daco-romană
- Freidorf – aşezare daco-romană

Secolul V. 
- Freidorf – morminte de inhumaţie sarmatice sau gepide 

Sec. VII-VIII. 
- Fratelia – aşezare autohtonă
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Sec. VIII-IX. 
- Podul Modoş – necropolă slavă sau avară

Sec. X. 
- Cioreni – necropolă de inhumaţie a migratorilor. 

 
LUGOJ 
 
Dealul Viilor:  aşezare sec. IV-II a. Chr.  
Mondial:  aşezare epoca bronzului cca. 1600-1500 a. Chr. 
Gomilă: aşezare neolitică, cultura Vinca 
Ştiuca Veche:  aşezare sec. VII-VIII 
Centru:  aşezare epoca fierului 
 aşezare dacică

aşezare romană

CARANSEBEŞ

Carbonifera Veche:  materiale din paleoliticul superior şi ceramică medie-
vală

Ţiglărie:  aşezare neolitică, culturile Starcevo-Criş şi Vinca 
Valea Cenchii:  aşezare neolitică
Măhală: ceramică hallstattiană, villa rustica romană, cimitir sec. 

XII-XIII.  
Şesul Roşu:  ceramică neolitică şi hallstattiană
Balta Sărată: aşezări neolitice, eneolitice, epoca bronzului, daco-

romană, feudalism timpuriu 
Sat Bătrân:  aşezare epoca bronzului şi epoca fierului Hallstatt 
Câmpul lui Andrei:  descoperiri eneolitice, bronz, Hallstatt, sec. VIII-XI. 
Câmpul lui Corneanu: villa rustică romană şi sec. VI-VII d. Chr. 
Poale deal Zlagniţa:  neolitic, eneolitic, Hallstatt, sec. VII-IX d. Chr. 
Cariera Potoc:  construcţii romane 
Valea Potocului:  aşezare sec. VIII-X, d. Chr.  
Strada Romanilor:  bordei sec. VIII-X şi ruinele cetăţii medievale 
Centru:  ruinele bisericii-sală din sec. XIII-XIV. 
 
REŞIŢA

Stavila:  descoperirea unui topor de piatră şlefuită
Izvorul Rece:  aşezare neolitică
Deal zona Triaj:  aşezare cultura Coţofeni 
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Ogăşele:    biserică sală sec. XIV. 
Dealul Cioara:  cuptoare de redus minereu de fier 
Str. Rodnei:            monede sec. IV d. Chr. 
 

Secolul IX 
 
- Panuka - Primul şi cel mai vechi nume al oraşului Panciova, şi datează din 
secolul al IX-lea. După consemnările cronicarului maghiar Anonymus, aceas-
tă fortăreaţă trebuia să existe, în perioada domniei lui Geza I (949-997), sub 
denumirile de Ponucea sau Panoea.  
 

Secolul XI 
 
1019  
- Unii cercetători identifică castrul Dibiscus, din diploma împăratului bizan-
tin Vasile al II-lea ca fiind Timişoara; opinia lor nu este împărtăşită de ma-
rea majoritate a istoricilor şi geografilor. 
 

Secolul XII 
 
- Fortificaţia cu val de pământ şi palisadă de la Timişoara este identificată în 
zona Piaţa Huniade - Str. Telbis - Str. Bolyai – Str. L. Blaga de azi, şi aici 
exista şi o biserică a cetăţii. 
 
1153 
- Bansif - localitate de comercianţi marcată de geograful şi scriitorul arab 
Abu Abdulah Muhamed El Idrisi în notele sale de călătorie, care ar putea fi 
actualul Panciova. Descrie o localitate de „comercianţi greci îndemânatici”, 
localitate care şi-a schimbat numele pe parcursul istoriei. Este greu de a ex-
plica cum s-a ajuns de la denumirile Paniaieve şi Ciomve la Pansala, denu-
miri care apar pe hărţile geografice din secolul al XV-lea, dar este aproape 
sigur că cuvântul slav vechi Pacina indică apă stătătoare, localitate ridicată
pe teren mlăştinos. 
 
1154 
- Geograful arab El Idrisi menţionează localitatea T. n. y. s. b. r.  la 120 mile 
distanţă spre sud de Tisa (T. y. s. y. a), ca fiind un oraş frumos. Unii cercetă-
tori o identifică, sub forme ca Tanisu sau Tensinova, ca fiind Timişoara. 
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1172 
- Este menţionat primul comite de Timiş sub numele de Pancratius (1172-
1175), având sediul la Timişoara. Cum toate comitatele din Banat şi-au luat 
numele de la cetăţile omonime, înseamnă că la această dată exista şi o cetate 
Timiş, azi Timişoara. Putem considera acest an ca fiind prima atestare do-
cumentară indirectă a Timişoarei. 
 
1177 
- Primul document care menţionează cetatea Timişoarei este hrisovul regelui 
Bela al III-lea, în folosul capitlului din Arad, în care găsim formula „cas-
trum Demesiensis”, considerată a fi cetatea Timişoarei.  
 

Secolul XIII 
 
- Tradiţia spune că mănăstirea Mesici, din împrejurimea Vârşeţului, a fost 
construită în secolul al XIII-lea de ucenicii Sf. Sava, în fruntea cărora a fost 
călugărul din Hilandar, Arsenije Bogdanović.

1205-1235 
- Regele Andrei al II-lea al Ungariei ridică rangul comitelui de Timiş la cel 
al voivodului Transilvaniei.  
 
1212  
- Printr-un hrisov al regelui Andrei al II-lea, pământul Gad este scos de sub 
autoritatea cetăţii Timiş şi donat unui nobil pentru meritele sale militare; 
este prima atestare documentară directă a cetăţii Timişoara, folosindu-se 
formula: „…et terram Gyad ad quator a castro temesiensi exemtam”. Sub 
forma Castrum de Tymes sau de Temes va fi numită Timişoara până la în-
ceputul veacului al XIV-lea, când se va generaliza forma Temesvár – cetatea 
Timiş, în limba maghiară.

1241  
- În aprilie năvala tătarilor atinge obligatoriu Timişoara şi Lugojul, deşi nu
există mărturii directe. 
 
După 1250
- Regele ungar Bela al IV-lea colonizează cumani în actuala zonă a Beciche-
recului. 
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1266  
- Prin donaţie regală pământul Rety („…terram Castri de Tymes Rety  uoca-
tum, Preterea de terra Popth uocata, que iacet in Comitatu Tymisiensi,…”) 
este scos de sub jurisdicţia cetăţii Timişoara şi donat comitelui cuman 
Parabuch. 
 
1278  
- mai 8: La Timişoara se află regele Ladislau al IV-lea, care emite de aici un 
document regal. Prezenţa regală este pricinuită de campania militară împo-
triva voievodului muntean Litovoi.  
 
1288 
- Tot din Timişoara, acelaşi rege conferă mai multe posesiuni funciare fami-
liei Buzad. 
 
1289-1290 
- Regele Ladislau al IV-lea este la Sebeş. NOTĂ: până la mijlocul secolului 
al XV-lea au existat două localităţi: Caran şi Sebeş, care apoi s-au unificat 
sun numele de Caransebeş.

Secolul XIV 
 
1307  
- martie 7: Regele ungar Carol Robert emite primul hrisov al său pentru fii 
cumanului Batur, privind un domeniu din judeţul Sătmar.  
 
1307-1315  
- La Timişoara, la ordinul regelui Carol Robert de Anjou, se construieşte o 
cetate din piatră şi un castel, care vor deveni reşedinţă regală.

1315   
- mai: Curtea regală se stabileşte la Timişoara, vine la Timişoara şi regina 
Maria. Reşedinţa regală rămâne aici până în 1323, după care se mută la 
Visegrád. 
- iunie, 2: Un prim act regal emis la noua reşedinţă din Timişoara; zeci de 
acte regale vor fi emise aici până în 1323. 
- iulie, 15: Dieta regală se desfăşoară la Timişoara, unde se iau măsuri ur-
gente de îmbunătăţire a situaţiei regatului. 
- noiembrie, 15: Moare la Timişoara Maria, a doua soţie a regelui. 
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1318 
- Cu prilejul naşterii fiului său Coloman, regele Carol Robert organizează la 
Timişoara un fastuos turnir. 
 
1320  
- august, 29: Prelaţii regatului întruniţi aici sunt consultaţi şi stabilesc regu-
la după care li se acordă fetelor de nobil sfertul ca moştenire. 
 
1321  
- martie, 31: Prin decret regal, emis din Timişoara, Carol Robert permite 
colonizarea unor posesiuni din Banat. 
 
1322  
- martie, 21: La Timişoara se desfăşoară o mare adunare a baronilor şi pre-
laţilor regatului. 
 
1323  
- ianuarie, 16: La Timişoara se află arhiepiscopul de Esztergom care con-
firmă faptul că l-a sfinţit pe Chanadinus, fost prepozit de Oradea, secretar al 
capelei regale, în funcţia de episcop. 
- februarie, 26: Magistrul George, fiul lui Paul, este vicecastelan de Timi-
şoara. 
 
1325  
- iunie, 5: Atestarea castelanului, deci şi a cetăţii, Sebeş.

1326 
- iulie, 10: Prima menţionare a Becicherecului într-un document al 
capitlului de la Buda, numele localităţii îl regăsim sub forma Bechekereke.

1331 
- Becicherecul este menţionat în izvoare scrise, printre localităţile unde se 
ţineau târguri. Peste scurt timp este menţionat de perceptorii dijmei (zeci-
mei)…, prin contribuţia  de 5 groşi achitată de pastorul local pe nume Janos, 
pentru perioada 1332-1335 suma de 25 groşi. Aceste biruri denotă că locali-
tatea era un sat de mărime mijlocie.  
 
1333  
- Timişoara avea circa 200 de familii. 
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1333 + 1335   
- Registrul dijmelor papale consemnează parohii catolice la Timişoara, Lugoj 
şi Caransebeş.

1334 
- Prima atestare documentară certă a localităţii Lugoj, în izvoare medievale, 
când o evidenţă de zeciuială papală îl aminteşte pe preotul „Martin de 
Lucas”. 
 
1339 
- Prima atestare cartografică europeană a Timişoarei – Tymesvar – pe harta 
lui Angelino Dulcerto. 
 
1341  
- aprilie, 19: Magistrul Thouka este comite şi castelan de Timiş şi Timişoara. 
- mai, 19: Prima atestare a coloniştilor – hospites – la Timişoara. 
 
1342  
- februarie, 9: Prima atestare documentară a cetăţenilor din Timişoara care 
sunt reclamaţi de un oficial local pentru faptul că nu şi-au îndeplinit sarcina 
de a repara podurile oraşului. 
- noiembrie, 12: Vértös János, judele satului Szent-György (Sf. Gheorghe), 
se adresează conducerii judeţului Torontal, şi cere pedepsirea judelui Beci-
cherecului, Vámos Domonkos, şi a altor persoane din Becicherec, care au 
atacat satul, au jefuit mai multe case, şi au luat câţiva prizonieri. 
 
1349  
- august, 6-10: Regele ungar Ludovic I (cel Mare) se află la Timişoara, într-
o vizită prelungită.

1350  
- octombrie, 5: Magistrul Grigore este castelan la Sebeş.

1352  
- noiembrie, 8: Magistrul Pousa este comite de Caraş şi castelan de Sebeş.

1364 
- iulie, 15: Adunarea judeţului Torontal se ţine în apropierea satului Beche-
kerek.
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1365  
- Timişoara este vizitată de regele Ludovic I şi de împăratul bizantin Ioan 
Pleologul; regele îşi însoţeşte oaspetele la Lugoj şi la Caransebeş.
- Timişoara este primul oraş al regatului care primeşte un sigiliu propriu din 
partea regelui Ludovic I. 
 
1368 
- Trece prin Timişoara regele Ludovic I, cu trupele sale, când se duce să re-
dobândească Severinul.  
 
1369  
- Sebeşul este amintit ca oraş liber (liber civitas). 
- Este menţionat, ca formaţiune administrativă, districtul Lugojului ca „po-
sesio Lugas”, care îngloba şi satele din împrejurimi.  
 
1371-1372 
- Oraşul Lugoj trimite 9 oameni la refacerea cetăţii Orşova, Sebeşul trimite 
7; acum este amintit şi districtul românesc Sebeş.

1372 
- De pe piaţa timişoreană familia lui Himfy Benedek, castelan de Caraş,
cumpără stofe fine de Köln şi Boemia. În acelaşi an este amintită câbla de 
Timişoara, ca unitate de măsură pentru cereale. 
 
1373  
- septembrie, 5: Clericul Petru, fiul lui Ştefan de Timişoara şi nobilul Nico-
lae, fiul lui Simion din Timişoara primesc de la papa Grigorie al XI-lea 
dreptul de a avea duhovnic propriu. 
 
1375  
- mai, 19: Regele ungar Ludovic I vizitează din nou Timişoara. 
- iunie, 18: Document regal care atestă existenţa judelui, juraţilor şi a sfatu-
lui acestora la Timişoara. 
 
1376  
- Un document emis de regele maghiar Sigismund de Luxemburg, menţio-
nează atribuirea cetăţii Lugojului („castrum Lugas”) comitelui de Timiş;
sunt amintiţi orăşeni şi oaspeţi din oraşul (civitas) Caran. 
 
1377  
- La Sebeş există castelan şi vicecastelan. 
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1379   
- Atestarea cetăţii regale Lugoj: în documente Lugojul este menţionat ca 
oraş-cetate, avându-l castelan pe Garai Miklós (Nicolae Garai).  
 
1385  
- Regina Elisabeta, văduva regelui Ludovic I, se stabileşte pentru mai mult 
timp la Timişoara. 
 
1387 
- Răscoală nobiliară în Banat, soldată cu lupte şi în zona Timişoarei. 
 
1390 
- Sebeşul este atestat ca civitas (oraş). 
- ianuarie: Regele Sigismund de Luxemburg şi regina Maria se află într-o 
vizită prelungită la Timişoara, iar vara are loc o campanie militară în zonă.

1391  
- Atestarea documentară a districtului Lugoj. 
 
1392, 1395 
- Regele Sigismund este la Caran, respectiv la Timişoara.  
 
1394  
- mai, 5: Iacobus, fiul lui Gregorius, este preot al bisericii Sf. Eligius din 
Timişoara. 
 
1396  
- vara: Trupele cruciate se află la Timişoara, apoi coboară prin Lugoj şi Ca-
ransebeş la Orşova şi apoi la Nicopole. 
- După înfrângerea coaliţiei creştine la Nicopole, în 1396, otomanii încep să
devină o reală ameninţare a hotarelor meridionale ale Ungariei. În cadrul 
măsurilor de apărare întreprinse împotriva turcilor se menţionează şi prezen-
ţa regelui Sigismund la Becicherec, în septembrie 1398.

1397  
- La Timişoara, în cartierul Palanca Mare este amintită o biserică ortodoxă.
- octombrie-noiembrie: La Timişoara se desfăşoară dieta regală la care, 
pentru prima dată, sunt invitaţi pe lângă aristocraţi şi reprezentanţii oraşelor. 
Dieta introduce serviciul militar obligatoriu. 
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1398 
- septembrie, 30: În cadrul măsurilor de apărare întreprinse împotriva turci-
lor se menţionează şi prezenţa regelui Sigismund la Becicherec, unde va 
emite un hrisov.  
 
1400 
- Lugojul este sub autoritatea comitelui de Timiş, bucurându-se însă de o 
largă autonomie. Conducerea oraşului este încredinţată unui cneaz, ajutat de 
12 juraţi, locuitorii având pe lângă obligaţii feudale şi sarcini militare. 
 

SECOLUL XV 
 
1402  
- iulie, 1: Papa Bonifaciu aminteşte existenţa, la Timişoara, a bisericii paro-
hiale Sf. Eligius cu altarele închinate Sf. Gheorghe, Sf. Martin, Sf. Maria şi
Sf. Margareta. 
 
1403 
- În urma unui acord intervenit între regele Ungariei şi despotul sârb Stefan 
Lazarević, acesta din urmă devine vasal al coroanei ungare. A fost răsplătit 
cu mai multe domenii, printre care şi Becicherecul, primind totodată şi titlul 
de mare jupan (comite) al comitatului Torontal. 
 
1404 
- Despotul Stefan Lazarević a semnat o alianţă cu regele ungar Sigismund. 
Beneficiind de această alianţă, Lazarević a obţinut folosirea pe viaţă a oraşe-
lor Belgrad, Golubac şi Mačva, precum şi o mare parte din Banat. Deoarece 
Stefan Lazarević nu a avut moştenitori, toate beneficiile le obţine Đurađ
Branković, care preia şi obligaţiile faţă de regele Sigismund. Pentru slujirea 
fidelă, regele îi dă ca recompensă mai multe moşii, printre care Becicherecul 
şi Vârşeţul. 
 
1404-1426  
- Filippo Scolari (Ozorai Pipo) este comite de Timiş şi conducătorul luptei 
antiotomane. El aduce aici artişti italieni ai primei renaşteri. A fost mentorul 
lui Hunyadi János (Iancu de Hunedoara). 
 
1405  
- august, 30: Este atestată mănăstirea Sf. Maria din Timişoara. 
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1411  
- ianuarie, 13: Un decret regal îi apără pe negustorii saşi de cei din Timi-
şoara, care le fac concurenţă la comerţul cu amănuntul. 
 
1416 
Trupele lui Ikac, beyul bosniac descind în Banat. Cu această ocazie a fost 
prădat şi s-a dat foc satului Becicherec. 
 
1419  
- aprilie, 26: Grigore este judele cetăţenilor şi oaspeţilor din oraşul Caran. 
 
1422 
- Becicherecul este atestat prima dată, ca oraş (oppidum), printr-un înscris 
emis de capitlul de la Buda. Oraşul a fost stăpânit apoi de despotul Đurađ
(Gheorghe) Brancović.

1423  
- Primele informaţii scrise despre ţinutul Kikindei sunt din veacul al XV-lea. 
Sunt amintite satele Igioş şi Orosin (Rusko Selo). Kikinda e pomenită în 
anul 1423, sub numele Nagy Kekenj, ca un domeniu al regelui ungar Sigis-
mund. Mai târziu, pentru scurtă vreme, a intrat şi în posesia despotului sârb 
Đurađ (Gheorghe) Brancović.
- Este la Timişoara pictorul florentin Masolino. 
 
1424  
- iulie, 9: Laurentius fiul judelui Gregorius şi Thomas, cetăţeni din Caran, se 
plâng regelui de faptul că nobilii de Mâtnic şi Măcicaş folosesc pădurile 
oraşului lor. 
 
1428  
- august, 24: Lugojul este menţionat ca loc de vamă.
- noiembrie, 28: Prezent la Caransebeş, regele Sigismund acordă privilegii 
comerciale negustorilor din Caran. 
 
1430 
- Într-o scrisoare a căpitanului belgrădean Matei Talovac, se aminteşte de 
satul Panseal, lângă Trnişte, localitate şi fortăreaţă între satele Ivanovo şi
Omoliţa, sate vecine ale oraşului actual Panciova. 
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1433  
- Papa Eugeniu al IV-lea confirmă privilegiul acordat călugărilor franciscani 
minoriţi de a ridica mănăstire şi la Caransebeş.
- La Timişoara există două spitale: Sf. Spirit fondat de cetăţeni şi spitalul 
Zece mii de sfinţi, fondat de Barbara, soţia fostului comite de Timiş, Filippo 
Scolari. 
- primăvara (după Paşte): Cavalerul burgund Bertrand de la Brocquière tre-
ce prin Becicherec, şi descriere în câteva fraze oraşul şi împrejurimile. 
 
1435 
- Se naşte, la Timişoara, Temesvári Pelbárt (Pelbart de Timişoara), viitor 
student la Cracovia sub numele de Pelbartus Ladislai de Temesvar, cărturar 
eminent, predicator de temut, profesor la Buda, singurul autor de incunabule 
născut pe teritoriul actual al României. 
 
1436 
- aprilie, 19: Ultima vizită la Timişoara – din cele câteva zeci – ale regelui 
Sigismund. 

 
1439  
- martie, 12: Nobilii districtului românesc Sebeş jură pe podoabele din bise-
rica oraşului, întărind astfel o judecată pentru nobilii de Bizere. 
- mai, 18: Lugojul este amintit ca târg (oppidum). 
- Se consideră că despotul Branković a ridicat cetatea Vârşeţului, după căde-
rea cetăţii Smederevo, când s-a ajuns la o nouă migraţie a populaţiei şi când 
Vârşeţul a devenit oraş. Tot din acest an se păstrează un raport al unui călu-
găr catolic care notează localitatea cu numele Vârşeţ.

1441 
- Regele ungar Vladislav I îl numeşte pe Hunyadi János (Iancu de Hunedoa-
ra) comite de Timiş, căpitan al Belgradului şi voievod al Transilvaniei. 
- Despotul sârb Đurađ (Gheorghe) Brancović îi oferă drept cadou unui rude 
din Verona – lui Paolo de Birini – veniturile oraşului Bechekereke şi a vămii 
din localitate. 
 
1442 ? 
- Vizitând Lugojul, comitele de Timiş, Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) 
a dispus refacerea şi întărirea cetăţii de pe malul drept al Timişului, prin 
construirea de metereze şi palisade. 
 



65

1443  
- Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pleacă, din Timişoara, în campanie 
militară în Balcani, în cursul căreia ocupă Niš, Sofia, revenind victorios în 
oraşul de plecare. 
- mai, 11: Papa primeşte delegaţia cetăţenilor şi clericilor din Timişoara ca-
re-i solicită sprijinul pentru preluarea patronatului asupra celor două spitale 
din oraş.
- iunie, 5: Un puternic cutremur de pământ distruge fortificaţiile şi clădirile 
din Timişoara. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) va reface, între anii 1444-
1446, castelul, clădirile, fortăreaţa. 
 
1444 
- Despotul Branković îi face cadou lui Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) 
mai multe moşii ale sale, pentru a-l convinge să i se alăture în demersul său
de a încheia o pace cu turcii. Astfel, Becicherecul trece în proprietatea lui 
Hunyadi. 
- septembrie, 21: Regele Vladislav I este la Timişoara, cu armata cruciată,
în drum spre Varna. 
 
1447 
- După reconstruirea castelului, Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) revine 
la Timişoara, ales fiind în 1446 guvernator al Ungariei, şi-şi aduce aici, de la 
Cluj, familia. De aici va porni în campaniile sale militare. Ultimul document 
care-l evocă pe guvernator la Timişoara, datează din 1456. 
 
1449  
- mai, 21: Negustorii otomani au drept de a veni cu mărfurile lor până la 
Caransebeş, ca punct nordic al comerţului lor. 
 
1451 
- august, 7: Conform acordului de la Smederevo, despotului Đurađ (Gheor-
ghe) Brancović i-au fost restituite domeniile din Ungaria, inclusiv Beciche-
recul. Brancović şi Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) s-au aflat în con-
flict din 1448, când Hunyadi, pornit la atac împotriva turcilor, nu a fost aju-
tat de Brancović, şi abia scapă cu viaţa. Acordul de la Smederevo, intervenit 
între cei doi rivali, aduce pacea între ei. 
 
1452  
- iunie: Sunt menţionate districtul Caransebeş şi oraşele libere Caran şi
Sebeş.
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1453 
- Aristocratul burgund Berthrand de la Brocquière aminteşte localitatea 
Panseg, (Panciova ?) care pe timpul respectiv era sub apă.

1455  
- august, 20: Pentru meritele sale militare, regele donează familiei Hunyadi 
(Huniade) cetatea şi domeniul Timişoara. 
- octombrie, 30: Călugărul misionar italian Giovanni da Capestrano (Ioan 
de Capistrano – Kapisztrán János), nunţiu papal la Viena, se află la Caran-
sebeş în mănăstire, de unde emite o scrisoare. 
 
1456  
- iunie: Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) îşi concentrează oastea cu care 
va merge să elibereze Belgradul, la Caransebeş.
- noiembrie-decembrie: Mari serbări la Timişoara prilejuite de vizita rege-
lui Ladislau al V-lea; în capela castelului, regele jură să-i apere pe Ladislaus 
şi Mathias, fiii lui Hunyadi János (Iancu de Hunedoara), decedat de ciumă
după bătălia de la Belgrad. 
 
1457  
- Caransebeşul are dreptul la două târguri anuale şi va primi şi dreptul de a 
depozita aici mărfurile venite din străinătate. 
- Meritele districtului Lugojului în luptele cu turcii sunt recunoscute printr-o 
diplomă de privilegii acordată de regele Ladislau al V-lea Postumul. 
- ianuarie, 25: Intr-un document aflăm numele judelui de Caransebeş, Ste-
fan Sarto, al fostului jude Andrei Dan, şi al juraţilor: Petru Bona, Andro, 
Dya, Emeric, Dominic şi Toma. 
- august, 29: Diploma de privilegii acordată celor opt districte româneşti 
privilegiate cuprinde şi marele district al Caransebeşului. Caransebeşul este 
centrul administrativ al acestor opt districte, loc unde se întruneşte obştea 
nobililor şi cnezilor români. 
 
1459 
- După căderea Serbiei, familia Brancović pierde Becicherecul. Oraşul întră
în posesia capitlului din Cenad (1459-1471), după care devine moşia lui 
Szél Pál. 
- Un document atestă colonizarea Banatului de Sud pe timpul domniei rege-
lui Matia (Mathias, Mátyás), deoarece acest spaţiu a fost pustiit de turci. 
Cneazul maghiar Kinizsi Pál (Paul Chinezu, Pavle Chiniji), care a alungat 
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Turcii din Banat, a adus noi imigranţi pe acest teritoriu (aproximativ 50.000 
sârbi) din împrejurimea cetăţii Smederevo. 
 
1464  
- mai, 23: Târgul Lugoj este donat de rege lui Pongrácz János (Ioan 
Pongracz) de Dindeleag, voievod al Transilvaniei. 
- iulie, 4: Gaspar cel Mare (Maior) este jude, iar Egidiu şi Gregoriu sunt ce-
tăţeni ai Caransebeşului. 
 
1474  
- Timişoara este amintită drept civitas: oraş.
- iulie, 5: Blasius fierarul este jude, şi Mihai, Jacob, Martin, Ioan, George 
negustorul sunt juraţi ai Caransebeşului. 
 
1478  
- Kinizsi Pál (Paul Chinezu) este numit comite de Timiş. Sub comanda sa 
trupele regale vor înregistra un şir neîntrerupt de victorii antiotomane şi Ti-
mişoara va deveni centrul acestei rezistenţe. Lupta de la Câmpul Pâinii, din 
1479, era aproape pierdută de voievodul transilvan Istvan Báthori, dar apari-
ţia lui Chinezu va aduce victoria de partea ungară. O relatare anecdotică:
potrivit lui Bonfinius, în timpul luptei au fost ucişi 30000 de turci  iar la săr-
bătorirea victoriei „Kinizsi a jucat un dans îndrăcit în faţa armatei învingă-
toare, ţinând în dinţi un turc mort iar în mâini alţi doi”. 
 
1482  
- octombrie: Trupele comune ale lui Kinizsi Pál (Paul Chinezu) banul de 
Timiş, Dóczy Péter banul de Jajce şi despotul Vuk Grgurević (Branković)
înving oastea paşei din Smederevo, în apropierea oraşului Becicherec. Tur-
cii au pierdut 3000 de oameni, şi tabăra lor a revenit creştinilor. 
 
1484  
- mai, 6: Andrei de Vărădia este jude, iar un alt Andrei este crainic al Ca-
ransebeşului. 
 
1488  
- Regele Matia acordă vitejilor timişoreni Prajko şi Rajko, fiii lui Nicolae un 
premiu ca răsplată a serviciilor lor militare. 
 
1494  
- Vârşeţul trebuie să fi fost localitate cu o viaţă economică dezvoltată, mai 
ales viticultura, deoarece într-o chitanţă din acest an, de la curtea regelui 
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Vladislav al II-lea, se aminteşte cumpărarea vinului din Vârşeţ cu suma de 
10,5 ţechini pentru un vas. 
- mai, 27: Nicolae Lazăr este căpitan şi jude al districtului Caransebeş, iar 
Mihail Lazăr este castelan de Sebeş.
- septembrie, 25-30: După moartea regelui Matei, regele Vladislav al II-lea 
(Dobje), venind din Ardeal, a poposit la Timişoara, fiind în compania epis-
copilor din Eger, Pécs, Oradea, şi a voievodului din Transilvania, Bertalan 
Dragfy. Kinizsi Pál (Paul Chinezu) i-a întâmpinat fastuos la Lugoj. 
- noiembrie: Regele Vladislav al II-lea vizitează Timişoara, cu dorinţa de a 
impulsiona o nouă campanie militară antiotomană.
- decembrie, 29: 28 de pelerini din Timişoara au fost la Roma şi au decis să
se întoarcă acasă.

1497  
- Mihnea cel Rău, pretendent la tronul muntean, vine la Timişoara, pentru 
sprijin militar. 
 
1498  
- Un alt pretendent la tronul muntean, Vlad fiul lui Vlad Ţepeş, vine şi el la 
Timişoara după sprijin militar pentru ocuparea tronului. 
- iunie, 30: Ştefan Stoica este jude şi voievod, iar Toma cel Mare este jurat 
al cetăţenilor târgului Caransebeş.

Sfârşitul sec. XV 
- Antonio Bonfini, cronicar italian: Timişoara este un oraş plăcut, frumos, 
împodobit cu edificii alese şi palate pompoase. 
 
1500  
- ianuarie, 23: Oraşul Caransebeş plătea episcopiei catolice din Cenad o 
taxă anuală de 4 denari noi. 
 

SECOLUL XVI 
 
1508  
- Mihail este juratul cetăţenilor din Timişoara, iar un Nicolae Racu de Timi-
şoara este soldat la Sibiu cu o soldă de 3 florini. 
 
1509-1511  
- Ciuma bântuie la Timişoara şi în Banat, provocând victime. 
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1510  
- mai, 10: Dan de Săcel este castelan de Jdioara şi Lugoj. 
 
1511  
- ianuarie 3: Lugojul intră în stăpânirea lui Brandenburgi György (George 
de Brandenburg, Georg von Brandenburg-Ansbach). 
 
1514  
- iunie: Armata ţărănească condusă de Dózsa György (Gheorghe Doja) 
ajunge sub Timişoara, şi începe lucrările de deviere a cursului râului spre a 
se apropia  de cetate. 
- iulie, 15: Bătălia decisivă a războiului se desfăşoară la Timişoara, iar ţăra-
nii sunt înfrânţi de armatele nobiliare conduse de Szapolyai János (Ioan 
Zapolya), viitorul rege. Pe 20 iulie, în faţa zidurilor cetăţii are loc martiriul 
lui Gheorghe Doja şi a tovarăşilor săi. 
- decembrie: Regele Vladislav al II-lea îi donează lui Mathias Braz o curte 
nobiliară în Lugoj, pentru meritele sale împotriva ţăranilor răsculaţi. 
 
1515  
- martie, 10: Szapolyai János (Ioan Zapolya), voievodul transilvan, se află
la Lugoj de unde le scrie banilor de Severin. 
 
1516  
- Castelul din Lugojul Nou este vândut altui nobil. Mai exista Lugojul Vechi 
şi Lugojul Mic. 
 
1517 
- La Timişoara vin negustori munteni cu slobozenie de a vinde şi cumpăra 
diferite mărfuri de aici. 
 
1520  
- La Panciova turcii au devastat colonia şi au dispersat populaţia. 
 
1520 ? 
- Călugărul minorit Fülöp Pominóczky din Bećej consemnează un text ma-
ghiar şi melodia pe care s-a cântat, în care se întreabă, care-i drumul spre 
Becicherec. Aceasta este prima melodie maghiară, consemnată prin note 
muzicale.  
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1521  
- februarie, 23: Juraţii Caransebeşului se plâng regelui Ludovic al II-lea 
pentru faptul că banii de Severin au răpit un evreu din cetatea Peci. 
 
1522  
- Cetatea Lugojului este dată ca sfert de fiică Sofiei, căsătorită Forgách. 
 
1523  
- decembrie, 31: Vitéz János (Ioan Vitez), căpitanul Caransebeşului, le 
scrie sibienilor despre planul beilor otomani de a ataca Severinul. 
 
1526  
- august: Pierderea bătăliei de la Mohács a însemnat sfârşitul regatului feu-
dal maghiar şi începutul luptelor pentru tron între Habsburgi şi Szapolyai 
János (Ioan Zapolya). 
- În urma bătăliei de la Mohács (1526) arhiducele Ferdinand de Austria a 
cedat părţile de sud ale Ungariei autoinvestitului «ţar» Iovan Nenad. După
înfrângerea şi sfârşitul acestuia, Becicherecul a ajuns sub autoritatea lui 
Szapolyai, voievodul Transilvaniei şi rege al Ungariei. 
 
1528 
- Temându-se de atacurile lui Ferdinand, Szapolyai a început ridicarea cetă-
ţii Becicherecului, în perimetrul de astăzi al oraşului. Turcii pun stăpânire pe 
cetate. 
 
1529  
- Incursiunea de pradă a lui Bali bei atinge suburbiile Timişoarei şi întreaga 
zonă, provocând mari pierderi. 
 
1529–1535  
- Petru de Tincova este castelanul cetăţii Lugoj, ca partizan al lui Szapolyai. 
 
1534  
- noiembrie, 30: Doutza Luka este judele târgului Lugoj. 
 
1536  
- Mihály Somlyai este primul ban de Lugoj-Caransebeş.
- Cu sprijinul comitelui de Timiş Péter Perényi, profesorul István Galgóczi 
tipăreşte, la Cracovia, în limba maghiară, o carte de cântece protestante. 
- Este amintită, pentru prima dată, Becicherecul ca cetate.  
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1536-37  
- Canonicul Oláh Miklós (Nicolae Olahus) descrie astfel Lugojul: castelul şi
orăşelul Lugoj, ai cărui locuitori sunt aproape toţi oşteni călare dedaţi slujbei 
ostăşeşti. Despre Caransebeş acelaşi cronicar spune că: din stânca care do-
mină orăşelul Caransebeş izvorăşte râul Timiş.

1537  
- iunie, 7: Ioan Floca de Bizere şi Ioan Olah de Wlpar sunt vicebani, iar 
Francisc Fiat de Armeniş şi Martin de Racoviţa sunt castalani ai districtului 
Caransebeş.

1540  
- ianuarie, 1: Szapolyai János (Ioan Zapolya) arată că Ioan Nagy din Timi-
şoara, curtean al său, pleacă în solie la otomani. 
 
1542  
- mai, 16: Andreas Gasparo şi Valentin Zora sunt juraţi ai Lugojului; alături 
de ei în donaţia regală pentru Andrei şi Petru Bosoran de Lugoj mai sunt 
amintiţi: Matei Radovan, Ioan Martinica, Ioan Hanciul, Ioan Augustin şi
Francisc Gyula. 
 
1544  
- Basarab Laiotă, pretendent la tronul muntean, vine la Timişoara spre a ob-
ţine sprijin militar. 
- Gaspar Biai este trimis la studii la Wittemberg de către comitele de Timiş
Péter Petrovics, şi scrie acolo un cântec despre regele David şi soţia lui. 
 
1547 
- Stambulul pretinde lui Martinuzzi, în schimbul renunţării la o campanie 
militară, cetăţile Bećej şi Becicherec. 
- Martin Luca este jude, iar Grigore Vaida, Martin Belos, Ioan Hanciul, An-
drei Gaspar, Martin Szabo şi Mihai Magoj sunt juraţi ai Lugojului. 
 
1549 
- Péter Petrovics întemeiază primul protopopiat evanghelic în comitatul Timiş.

1550  
- Un inginer militar trimis de Habsburgi spre a constata starea fortificaţiilor 
Timişoarei, notează că zidurile cetăţii sunt ridicate din vechime. 
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1551  
- Radu Vodă Ilie, pretendent la tronul muntean, vine şi el la Timişoara după
ajutor militar spre a ocupa tronul. 
- Oraşul Panciova cade sub stăpânire otomană.
- martie: Cardinalul Martinuzzi îl informează pe împăratul habsburgic des-
pre faptul că românii din districtul Caransebeşului au avut întotdeauna o bu-
nă reputaţie militară.
- mai, 7: Regina Izabella Szapolyai conferă nobililor români şi celorlalţi lo-
cuitori ai târgului Lugoj, pentru serviciile lor militare, diploma şi stema de 
oraş liber regal. 
- iulie-august: Trupele habsburgice iau în stăpânire Banatul. In acelaşi timp 
două armate otomane se îndreaptă spre zonă pentru a o readuce în sfera in-
fluenţei otomane. 
- august: Péter Petrovics, fost comite de Timiş, rosteşte profeticele cuvinte: 
mă oblig să fiu grăjdarul şi să curăţ caii aceluia care va reuşi să apere Timi-
şoara de turci timp de trei ani. 
- august, 20: O descriere a Timişoarei se află într-o scrisoare trimisă împă-
ratului la Viena. 
- septembrie, 25: Beilerbeyul de Rumelia, Mehmet paşa Sokolovici (Meh-
med Sokolović) ocupă Becicherecul. Castelanul Balogh Lőrinc cu cei 50 
(după alte surse 80) de soldaţi ai săi nu a putut ţine piept atacurilor. La re-
tragerea lor din cetate, turcii pe unii îi omoară, restul sunt luaţi prizonieri. 
Becicherecul devine reşedinţă de sangeac şi va aparţine vilayetului de Buda. 
Cetatea este fortificată şi va rezista atacurilor venite din partea comitelui de 
Timişoara, Losonczi István. 
- septembrie-noiembrie: Campania otomană de cucerire a Banatului ocupă
mai multe cetăţi şi asediază, fără succes, Timişoara. În octombrie (13-30) se 
desfăşoară asediul propriu-zis al Timişoarei. 
 
1552  
- Georgius Rakovsky, trimis de împărat să vadă cetatea Lugojului, scrie că
aceasta se află în mijlocul oraşului. 
- ianuarie, 8: Lugojul şi Caransebeşul cer fortificaţii noi pentru a rezista 
presiunii otomane; sunt trimişi ingineri şi arhitecţi militari pentru a vedea 
situaţia şi a lua măsuri în consecinţă.
- februarie, 25: Oficialii Caransebeşului îi scriu generalului Castaldo – tri-
misul Habsburgilor – că vor construi fortificaţiile pe banii lor, dar au nevoie 
de lemn şi de forţă de muncă.
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- februarie, 28: Împăratul îi anunţă pe comiţii de Timiş despre faptul că
cetăţile Lugoj, Jdioara şi Recaş sunt date nobililor János Lévay, János 
Forgách şi Ioan Parto. 
- martie, 9: Caransebeşul cere o garnizoană imperială de 400 oşteni şi cer să
fie numit un alt ban de Lugoj-Caransebeş.
- martie: Dieta imperială trimite 2.500 galbeni pentru fortificarea Timişoa-
rei. In primăvară lucrările de fortificare a cetăţilor bănăţene se desfăşoară
susţinut, dar nu reuşesc să ofere rezistenţa dorită.
- mai, 29: Garnizoana Timişoarei numără 750 călăreţi şi 200 pedestraşi. Pe 
ziduri sunt 17 tunuri mari şi altele mai mici. Cetatea are trei bastioane iar 
oraşul fortificat are şi el două.
- iunie, 4-5: Cetăţenii Lugojului şi Caransebeşului îi scriu lui Ahmed paşa, 
comandantul trupelor otomane, venit să cucerească Banatul. 
- iunie, 24-iulie 26: Asediul Timişoarei de către trupele otomane se soldea-
ză cu capitularea garnizoanei. 
- iunie, 29: Dintr-o scrisoare a lui Castaldo către Maximilian aflăm efective-
le garnizoanei ce apără Timişoara: 1.000 călăreţi maghiari, 200 haiduci, 300 
cehi, 250 spanioli, 150 germani, 17 tunuri şi 12.000 florini bani gheaţă; din 
alte surse aflăm şi despre existenţa a 760 husari, 250 germani, 100 englezi 
comandaţi de Castelluvio, 100 caransebeşeni, 250 oşteni ai oraşului.  
- iulie, 27: Garnizoana creştină a Timişoarei părăseşte cetatea prin poarta 
Prayko, turcii promiţându-le cale liberă. Nu a fost aşa, i-au atacat şi au mă-
celărit pe toţi apărătorii cetăţii. Căpitanul Losonczi István, rănit, este dus în 
faţa vizirului Ahmed paşa care ordonă să i se taie capul, care, împăiat, este 
trimis la Stambul. 
- august, 6: Trupe otomane ocupă Lugojul. 
- august, 11: Trupele otomane ocupă şi Caransebeşul. În acelaşi timp, alte 
corpuri de oaste otomane ocupă celelalte cetăţi bănăţene. 
- august, 22: Locuitorii Banatului de Lugoj-Caransebeş se înţeleg cu Ahmed 
paşa asupra unui tribut anual de 3.000 galbeni, în schimbul libertăţii ţinutu-
lui lor. 
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Capitolul II.  
Perioada 1552-1716 

 

1552  
- august, 10: Kasim paşa este numit beilerbeiul vilayetului de Timişoara. 
Acest vilayet a avut, la început, trei sangeacuri: de Timişoara, de Cenad şi
de Lipova. 
 
1553 
- la Timişoara funcţionează încă gimnaziul calvin.  
- martie, 7: Sultanul îi acordă Banatul de Lugoj-Caransebeş ca sangeac 
principelui transilvan János Zsigmond, iar acesta îl numeşte pe Péter Petro-
vics comite de Timiş, care va conduce aici în numele principelui transilvan. 
- august, 9: Beilerbeiul de Timişoara îl ajută pe principele minor Szapolyai 
János Zsigmond (Ioan Sigismund Zapolya) să revină pe tronul principatului 
transilvan. 
 
1554  
- Pe baza datelor unui defter – registru de impunere la dări – se estimează
populaţia Timişoarei la circa 4.000 locuitori.  
- martie: Kasâm, beilerbeiul de Timişoara cu trupele sale şi cu cele ale Ba-
natului de Lugoj-Caransebeş comandate de Péter Petrovics, sunt în faţa cetă-
ţii Lipova pe care vor să o cucerească pentru Szapolyai. 
- martie, 27: Péter Petrovics primeşte din partea sultanului, Lugojul şi Caran-
sebeşul cu titlul de sangiac, în schimbul unui tribut anual de 3000 de galbeni. 

1554-1579  
- În 3 registre de taxe otomane este menţionat varoş Panceva – oraşul Pan-
ciova. Tot aici apare varoş Şimlik-Vârşeţ.

1555 
- George Vaida şi Gabriel de Gârlişte sunt castelani de Caransebeş.
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- aprilie, 29: Negustorii din Caransebeş îşi fac negoţul prin principatul 
transilvan, ocolind locurile de vamă şi depozitele de la Sibiu şi Braşov.

1556 
- februarie-iunie: Intervenţia armată a trupelor Banatului de Lugoj-Caran-
sebeş în principat conduce la cucerirea acestuia din mâna imperialilor şi tre-
cerea sa în mâna familiei Szapolyai. 
- septembrie: Regina Izabella îl recunoaşte pe Péter Petrovics ca ban de 
Lugoj-Caransebeş.

1557  
- Regina ordonă oficialilor săi din Caransebeş ca nici un negustor străin să
nu depăşească cu mărfurile sale Caransebeşul. Sunt amintiţi castelanii în 
persoana lui Ioan Fiat şi Petru Găman. Cei doi vor deţine mai mulţi ani 
această funcţie. 
 
1561 
- Bethlen Gábor (Gabriel Bethlen) de Ictar este ban de Lugoj-Caransebeş.

1563 
- martie, 27: Elena, fiica cunoscutului negustor şi militar caransebeşan Ni-
colae Cherepovici, este la Sibiu, unde se mărită – prin procură – cu domnul 
muntean Petru cel Tânăr, naş fiind chiar principele Szapolyai.  
 
1564 
- ianuarie, 21: Printr-o decizie a dietei principatului, se stabileşte ca în bise-
rica din Caransebeş să se ţină într-o zi liturghia catolică şi în alta slujba re-
formată.

1565  
- februarie, 7: Petiţie a cetăţenilor din Lugoj către sultanul Soliman I, prin 
care-şi reconfirmă supunerea faţă de principele transilvan, în urma unei vizi-
te a ceauşului timişorean Dormis. 
- iunie, 27: În drum spre sultan, principele transilvan János Zsigmond rămâ-
ne o zi la Lugoj. 

1566 
- Călătorul italian Giovan Andrea Gromo scrie despre Pancia (Panciova): 
este o schelă mare pentru tot felul de mărfuri şi foarte populată, deşi e numai 
un sat cu destule case. 
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- Acelaşi Giovan Andrea Gromo scrie despre Timişoara: acest oraş foarte 
bine întărit, este aşezat pe o câmpie mai ridicată între lacuri. Tot el notează
despre Banatul de Lugoj-Caransebeş: oraşul de frunte şi capitala acestui ţi-
nut este Charansebes, oraş mare întărit, cu suburbii mari, dar cu case din 
lemn. 
- La Panciova are loc întâlnirea sultanului Soliman I cu principele transilvan 
János Zsigmond (Ioan Sigismund Zapolya), căruia i se reconfirmă tronul. 
- iulie, 6: După întâlnirea cu sultanul, principele János Zsigmond se află la 
Caransebeş.

1567 
- Ioan Luca din Lugoj, căpitan al cetăţii Munkács, îşi face testamentul.  
- ianuarie: Ajuns pe tron, sultanul Selim al II-lea donează oraşul Becicherec 
paşei Mehmet Sokolovici, împreună cu localităţile din împrejurimi. Con-
form conscripţiei sangeacului de Cenad, la Becicherec trăiesc 297 familii, 
care nu sunt musulmani, ceea ce înseamnă cel puţin 900 suflete. Au fost în-
registraţi 40 de bărbaţi musulmani. Veniturile oraşului se ridică la 86.000 
akçe, un sfert din aceasta reprezentând taxe vamale. 
 
1570  
- la Timişoara funcţionează, cu acordul oficialităţilor otomane, o şcoală în 
limba maghiară, condusă de episcopul unitarian Pál Karádi. 
- Becicherecul ajuns vakuf (posesie viageră) al paşei Mehmet Sokolovici, 
cunoaşte momente de prosperitate. 
- ianuarie, 11: Vama mărfurilor venite dinspre Caransebeş în principat este 
arendată braşovenilor. 
- februarie, 6: Oficialităţi ai oraşului Lugoj sunt Ioan Gaspar ca jude su-
prem şi de juraţii Martin Zabo, Laurenţiu Bugar, Ioan Zereb, Andrei Sis-
man, Ioan Bayko şi Stefan Belan ca juraţi orăşeneşti. 
 
1571 
- ianuarie, 31: Împăratul Maximilian al II-lea de Habsburg, adresându-se 
nobilimii din Lugoj şi Caransebeş, foloseşte numele de comitatul Severinu-
lui. Sub acest nume va mai fi cunoscut Banatul de Lugoj-Caransebeş.

1572 
- iulie, 21: Sultanul cere oficialilor timişoreni să crească producţia de pulbe-
re, deşi beilerbeiul raportase faptul că a trimis deja la Belgrad  2.000 cântare 
de praf de puşcă.
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1573 
- Marele vizir Mehmed Sokolu ridică la Becicherecu Mare – în cadrul vak-
fului său – 4 mori, 1 baie şi 22 magazine. Din veniturile acestora sunt între-
ţinute aşezămintele religioase şi cele de asistenţă socială.
- martie 23: Sultanul acordă negustorilor clujeni şi turdeni dreptul de a-şi
vine mărfurile la Timişoara. 
 
1577 
- mai, 18: Doi nobili transilvani vin la Caransebeş să ia urma celor 50 de 
ţărani fugiţi din principat de groaza taxelor şi impozitelor. 
- mai, 27: Se încheie un protocol între Caransebeş şi reprezentanţii principa-
tului transilvan şi se reglementează obligaţiile oraşului faţă de principat. 
 
1579 
- Karádi Pál întemeiază, la Timişoara, o episcopie unitariană.

1580 
- iunie, 5: Principele transilvan îi dăruieşte caransebeşanului Ştefan Giuriţa
– pastor al bisericii – o casă şi o vie în Lugoj, iar martori la punerea în pose-
sie sunt lugojenii George Lucaci, Petru şi Ladislau Dobromir, Mihai Opin-
caş, toţi proprietari. 
 
1581 
- La Caransebeş este amintită mănăstirea Sfântul Gheorghe. 
- august: Misionarul iezuit, părintele Sfrondata, este la Timişoara unde 
acordă asistenţă religioasă catolică credincioşilor existenţi. 
 
1582 
- Kikinda este o modestă aşezare, numărând abia 22 de locuitori, sârbi cu 
toţii. În urma răscoalei antiotomane din anii ce-au urmat, aşezarea a fost in-
cendiată şi distrusă. Mai bine de 130 de ani pe acele locuri a crescut doar 
iarbă şi buruieni.  
- martie, 8: Catolicii din Timişoara se adresează, în limba maghiară, papei 
de la Roma, solicitând preot catolic şi dascăl pentru copiii maghiari; în nu-
mele acestora semnează judele István Hertzeg şi alte şase persoane. Actul 
este sigilat cu vechiul sigiliu al Timişoarei, cel din anul 1365. 
- iulie, 14: Apare Palia de la Orăştie, prima traducere românească a vechiu-
lui  testament. Traducerea este făcută de István Hertzeg şi Efrem Zăcan, pas-
tor protestant, respectiv dascăl de dăscălie, la Caransebeş şi Moise Pestişel 
pastor la Lugoj.  
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1583 
- noiembrie, 10: Moare la Timişoara iezuitul Bartolomeo Sfrondata, primul 
misionar romano-catolic, sosit aici după anul 1552. 
 
1584 
- februarie, 27: Un călător italian scrie că Lugojul şi Caransebeşul sunt în 
Valahia, iar un altul numeşte Banatul de Lugoj-Caransebeş Valahia Citerio-
re (Valahia de dincoace de munţi ). 
 
1585 decembrie -1586 decembrie  
- Iezuitul Valentin Lado a venit şi a stat un an la Caransebeş şi Lugoj, şi a
recatolicizat majoritatea nobilimii de aici. 
 
1587 
- Misionarul iezuit Szántó István îşi propune traducerea textelor biblice în 
limba maghiară, şi vine la Lugoj, pentru a acorda asistenţă religioasă catoli-
cilor de aici. 
 
1588 
- Principele transilvan îl numeşte pe Palatics György (George Palatici) ban 
de Lugoj şi Caransebeş.

1589 
- Privilegiile Banatului de Lugoj-Caransebeş sunt reactualizate, iar solia prin-
cipelui transilvan la sultan perpetuează acordul. 
 
1590–1591 
- Registrul de solde al oştenilor din garnizoanele cetăţilor bănăţene detalia-
ză, pe categorii, oameni şi solde, efectivele militare, inclusiv referitor la Timi-
şoara. Aici sunt 95 ulufegii, 150 azapi şi reisi, 40 martologi, etc. În total sunt 
258 oşteni şi funcţionari cu soldă.
- În cetatea Vârşeţului este un agă, 2 funcţionari şi 30 de soldaţi, ca garnizoană.

1591  
- La Lugoj sunt amintite pieţele Ţărmurani şi Străzii de jos, iar vicecastelan 
este Ioan Babos. 
 
1593 
- noiembrie, 3: Banul Palatics György (G. Palatici îi scrie din Lugoj princi-
pelui transilvan Báthori Zsigmond (Sigismund de Báthori) despre o incursi-
une a unor trupe creştine asupra târgului Makó, ocupat de otomani.  
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1594 
- aprilie, 17: Mihai Viteazu îl trimite pe logofătul Toma la Palatics György 
(George Palatici) la Lugoj, oferind sprijin răsculaţilor şi punând la cale de-
clanşarea mişcărilor antiotomane din vară-toamnă.
- februarie-iunie: Răscoala românilor şi sârbilor din vilayetul de Timişoara, 
cu sprijinul banului de Lugoj-Caransebeş. Situaţia creştinilor s-a înrăutăţit 
degenerând într-o răscoală antiotomană a sârbilor, românilor, maghiarilor şi
bulgarilor din Banat. După incendierea moaştelor sfântului Sava de la 
Vračar (lângă Belgrad) de către albanezul Sinan paşa, conflictul s-a acutizat 
şi mai mult.  
- iunie, 1 - iulie, 10: Răsculaţii sârbi iau cu asalt cetatea Becicherec, masa-
crându-i pe apărătorii turci. Vlădica Teodor din Becicherecu Mare este unul 
dintre conducătorii răscoalei din Banat. Curând armata otomană revine, de 
la Timişoara, sub comanda energicului paşă Hassan; la 10 iulie sub zidurile 
Becicherecului se dă o bătălie decisivă, armata răsculaţilor sârbi fiind aproape 
cu totul nimicită. Turcii au omorât 4000 din cei 4300 de răsculaţi. A fost ul-
tima bătălie a acelei răscoale. 
- Vara tătarii atacă şi pradă Lugojul. 
- Toamna principele transilvan vine cu trupe spre Timişoara, dar îşi stabileş-
te cartierul general la Lugoj; Mihnea Turcitul venit aici cu trupe otomane, 
este înfrânt în zonă şi ardelenii cuceresc mai multe fortificaţii. 
 
1595 
- mai, 27: György (Gheorghe) Borbély este numit ban de Lugoj-Caranse-
beş, care va obţine un şir de succese militare spre toamnă.
- august, 12: Vârşeţul este unul dintre centrele răscoalei antiotomane a sâr-
bilor şi românilor din vilayet, fiind cucerit de răsculaţi, apoi de otomani, în 
final de trupele ardelene conduse de Gy. Borbély. 
- septembrie-octombrie: Armata transilvană asediază Timişoara, dar veni-
rea iernii o sileşte să se retragă fără glorie. 
- octombrie, 19: Palatics György (George Palatici) intră, cu 60 de oameni, 
în serviciul lui Mihai Viteazu. 
- decembrie, 6: Filippo Pigafeta, participant la asediul Timişoarei o descrie 
astfel: „Timişoara este un oraş mic în afară de orice închipuire pentru că nu
are de jur împrejur mai mult de o jumătate de milă; este încercuită de râul 
Timiş de la care-şi ia numele. Jumătate din Timişoara este închisă de un zid 
de pământ şi lemn şi din această parte are mlaştini  nespus de mari şi smâr-
curi şi şanţuri şi ape foarte adânci. Cealaltă jumătate este întărită cu zidărie 
de cărămidă, după sistemul vechi.” 
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1596 
- februarie: Corpul de haiduci al lui Deli Marcu luptă în părţile Timişoarei 
şi provoacă pagube serioase otomanilor.
- iunie, 10–24: Trupele transilvane asediază din nou Timişoara, asaltează
fortificaţiile pe 17 şi 23 iunie, apoi se retrag fără glorie.  
- iulie: Palatics György (George Palatici) trimite o trupă care ajunge până în 
cartierele Timişoarei, pe care le-a ars. 
- septembrie, 10: Negustorul timişorean Francisc Olasz vine la Lugoj şi
oferă banului de aici informaţii preţioase despre Timişoara. 
- septembrie, 10: Principele transilvan îi donează lui Nicolae Peica mai 
multe sate, pentru meritele sale militare dovedite în campaniile acestui an. 
 
1597 
- aprilie: Un raid al oştenilor şi haiducilor din Caransebeş la Dunăre se sol-
dează cu lupte şi aducerea a 60 de prizonieri. 
- septembrie, 11: Principele transilvan Báthori Zsigmond îi reaminteşte banu-
lui Bârcianu vechile privilegii ale Caransebeşului de care trebuie să ţină seama. 
- octombrie, 17 - noiembrie, 27: Un nou asediu al transilvănenilor asupra 
Timişoarei, nereuşit ca şi celelalte. 
- octombrie, 20: Cancelarul transilvan Jósika István (Ştefan Iosica) scrie că
este trimis cu o trupă de 2.000 călăreţi, 2.000 pedestraşi şi 2 tunuri mari, să
cucerească cetatea Becicherecului. 
- Békés István (Stefan Becheş), căpitanul cetăţii Lugoj, îl informează pe 
principele transilvan despre mişcările otomane de pe Dunăre. 
 
1598 
- Corpul de oaste muntean venit în sprijinul ardelenilor este cazat la Lugoj. 
- Principele îi răsplăteşte cu posesiuni pe vitejii săi lugojeni: Mihai, Ioan, 
Nicolae şi George Vaida, pentru bravurile lor militare din acest an. 
- Marele vizir trece armata pe la Panciova, apoi toamna se retrage aici cu 
hanul tătar. 
- aprilie, 11: Oficialii lugojeni Laurenţiu Bogar şi Ioan Szepszy îi pun în 
posesia moşiilor pe membrii familiei Bethlen de Ictar. 
- mai-iunie: Corpul de oaste otoman ajuns în Banat stă aici 45 zile. 
- iunie, 27-iulie, 4: Otomanii atacă de două ori Lugojul dar, de fiecare dată,
sunt respinşi. 
 
1599 
- aprilie: Dieta principatului trece cetăţile Făget şi Margina sub jurisdicţia 
banului de Lugoj-Caransebeş.
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- mai, 26: Tătarii devastează şi ard Lugojul. 
- noiembrie: Trupele din Banatul de Lugoj-Careansebeş nu vor să meargă
la Şelimbăr, în ajutorul principelui András (Andrei) Báthory. 
- noiembrie, 8: Mihai Viteazu îşi instalează administraţia proprie asupra 
Banatului de Lugoj-Caransebeş.

1599–1600 
- Lugojul şi Caransebeşul sunt locuri de vamă, şi plătesc tricesima în visteria 
transilvană, acum pe seama lui Mihai Viteazu. 
 
1600 
- ianuarie, 1: Mihai Viteazu îi dăruieşte lui George Borţun zis Pitar din Ca-
ransebeş o posesiune pentru credinţa sa. 
- februarie, 11: O incursiune a trupelor lui Baba Novac asupra Timişoarei, 
soldata cu arderea suburbiilor acesteia. 
- februarie, 22: Solia otomana care-i aduce lui Mihai Viteazu steagul de 
domnie, se află la Timişoara. 
- martie, 28: Se ştia la Istambul despre faptul că trupele lui Mihai au făcut o 
incursiune până pe malul Dunării şi au ars suburbiile Panciovei. 
- iunie: Mihai Viteazu acuză încetineala armatei nobiliare din care cauză nu
a reuşit să cucerească până acum Timişoara şi Becicherecu. 
- august, 11: Mihai Viteazu ordonă sfatului orăşenesc din Caransebeş să-l 
introducă pe George Borţun în posesia casei dăruite acolo. 
- septembrie, 9: Mihai Viteazu trimite după ajutor militar la Lugoj, dar 
acesta era pustiu, fiindcă locuitorii fugiseră de groaza otomanilor. 
- octombrie, 19: Din Lugoj Andrei Bârcianu înştiinţează despre mişcările 
beilerbeiului de Timişoara. 
- octombrie: In drumul sau spre Viena, Mihai Viteazu trece prin Lugoj. 
 
1601 
- mai, 9: Ioan Vlad din Lugoj este introdus în posesia unor moşii din jur 
pentru faptele sale de arme. 
- mai, 23: Andrei Bârcianu, banul de Lugoj-Caransebeş, primeşte ca donaţie 
oraşul şi cetatea Lugoj şi 12 posesiuni ce ţin de acesta. 
- iunie, 11: Mihai Viteazu, împăcat cu Basta, trimite cereri de ajutor militar 
la banul de Lugoj-Caransebeş.

1602 
- martie, 23: La introducerea în posesiunile dobândite în 1601 de Andrei 
Bârcianu sunt prezenţi toţi vecinii şi megieşii, nominalizaţi pe localităţi. 
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- august, 7: Petru Grecu, judele Lugojului raportează despre mişcările paşei 
de Timişoara. 
 
1603 
- iunie: Domnul muntean Radu Şerban a ocupat şi a ars Lugojul şi suburbii-
le Caransebeşului. 
- septembrie, 20: Basta reconfirmă privilegiile Lugojului şi Caransebeşului. 
- octombrie: Trupe imperiale asediază, fără succes, Timişoara. 
- noiembrie: Basta îl numeşte pe Simion Lodi ban de Lugoj, şi pe Paul 
Andrian ban de Caransebeş.

1604 
- iunie: Din Timişoara Ştefan Vodă se adresează lui Ioan Pribek din Lugoj, 
cerându-i ajutor militar pentru a ocupa tronul muntean. 
 
1605 
- Oştenii din Lipova au atacat Lugojul, iar paşa de Timişoara îi mustră pen-
tru că au tulburat liniştea zonei. 
- Călătorul otoman Ibrahim Kyirimi scrie că Panciova este un loc important 
în paşalâcul Timişoarei, fiind la o distanţă de 25 zile de Istambul. 
- februarie, 18: Comisarii imperiali îi raportează lui Basta despre starea 
Banatului de Lugoj-Caransebeş.
- septembrie, 18: Pál (Paul) Keresztesi, banul de Lugoj-Caransebeş, îl trimite 
pe nobilul Ladislau de Gârlişte în explorare la Timişoara, apoi până la Cenad. 
 
1606 
- Autorul turc Ibrahim Kyrimi relatează că cetatea Becicherecului, puternică
odinioară, a devenit o ruină.

1607 
- La Lugoj este amintită strada creştinilor şi locurile de casă ale cetăţenilor. 
- La Timişoara vine Ştefan, fiul lui Simion Movilă, după sprijin militar. 
 
1608 
- La Timişoara vine Gavrilă, fiul lui Mihnea, după ajutor militar pentru ocu-
parea tronului muntean. 
 
1609 
- La Lugoj pe strada Susaniului locuiau: Gáspár Sárga, Miksa Hegedüs, Şte-
fan Somogyi, Ştefan Vajda, Mihai Dees. 
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- La Becicherec era un episcopat ortodox al patriarhiei din Ipek, episcop era 
Visarion. 
- aprilie, 2: Principele Gábor (Gabriel) Báthory reconfirmă diploma de pri-
vilegii a districtelor bănăţene din 1457, ca şi pe cea a lugojenilor din 1551. 
 
1611 
- Banul de Lugoj-Caransebeş schimba domnii din Moldova si Muntenia, la 
ordinul principelui transilvan Báthory, în cadrul planului dacic. 
- În anul 1611 se aminteşte Episcopul Simeon, dar există şi documente în 
arhivele ruseşti care atestă prezenţa episcopilor din Vârşeţ la Moscova care 
cer ajutor pentru reconstruirea mănăstirilor din eparhie devastate de turci.  
 
1612–1618 
- Misionarul iezuit Tugolino slujeşte la Timişoara. 
 
1613 
- Raguzanii catolici din Timişoara cer sultanului otoman permisiunea de a-şi
ridica o biserică. La Timişoara se află şi doi iezuiţi ardeleni, Vásárhelyi Ger-
gely şi Szini István, care predică şi acordă asistenţă religioasă credincioşilor.  
- mai, 14: Ştefan Somogyi este locţiitorul banului de Lugoj-Caransebeş, şi
în această calitate judecă procesul dintre doi foşti juzi de Caransebeş, Daniel 
Kun şi Ştefan Miksa, pentru o datorie de o mie de florini. 
- august, 21: La Timişoara se află beilerbeiul, dar şi principele transilvan 
Gábor (Gabriel) Bethlen, care vor să asedieze nesupusa cetate Lipova. 
 
1614 
- februarie, 13: Beilerbeiul de Timişoara îi scrie banului de Lugoj-Caranse-
beş, cerându-i să-l înştiinţeze despre orice mişcare de trupe otomane neauto-
rizate prin Banat, pentru că aceste mişcări provoacă pagube sărăcimii şi nu
va permite aşa ceva. 
 
1616 
- martie, 4: Mehmed, beilerbeiul Timişoarei, îi scrie banului de Lugoj-Ca-
ransebeş, arătând că cei vinovaţi din cuprinsul vilayetului vor fi pedepsiţi de
el, şi îi cere banii pentru oile primite cadou de la el, şi pe care le-a trimis 
spre vânzare la Lugoj. 
- mai, 6: Principele transilvan îi ordonă comandantului Lipovei, care urma 
să fie predată otomanilor, să strămute locuitorii la Lugoj şi să le asigure cele 
necesare traiului zilnic.
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- august, 31: Papa Paul al V-lea aminteşte despre situaţia catolicilor din 
Timişoara. 
 
1618 
- primăvara: Iezuitul Iacob Tugolino, aflat la Timişoara, ridică aici o cape-
lă catolică.
- iunie 29: Iosif, episcopul ortodox de Mehadia, le cere credincioşilor să-l 
primească fastuos la sosirea sa la Caransebeş, unde va stabili reşedinţa sa 
episcopală.

1619 
- Trupele Banatului de Lugoj-Caransebeş participă la războiul de 30 de ani, 
alături de principele Transilvaniei. 
- septembrie, 15: Episcopul de Alba Iulia îl recomandă pe tânărul George 
Buitul din Caransebeş, tânăr crescut de el şi prigonit de calvini, pentru stu-
diu la colegiul din Roma. 
 
1620 
- ianuarie, 5: Beilerbeiul de Timişoara arată faptul că nobilii transilvăneni 
cer supuşilor creştini din vilayet să le plătească şi lor dările de odinioară.
- august: Trupe transilvane şi bănăţene cuceresc Viena. 
 
1622 
- iulie, 20: Egumenul Atanasie vorbeşte despre protopopul Isaia din Lugoj. 
- La trezoreria din Timişoara se află Ibrahim Pecevî, cunoscutul cronicar de 
mai târziu şi care, în cronica sa, redă multe detalii despre lumea vilayetului 
timişorean. 
 
1624 
- Într-un document cu veniturile funcţionarilor şi ale oştenilor cetăţii Timi-
şoara găsim date extrem de importante şi inedite despre numărul, funcţiile şi
salariile acestora. Sunt 5 geamii şi meceturi, cu 52 clerici, 62 funcţionari 
civili, 956 militari. Mai aflăm şi numele unor cartiere: Segesd, Hizr aga, 
Mahmud aga, paşa Tesvid. 
 
1626 
- Un document oferă date despre garnizoanele din cetăţile creştine ale Bana-
tului: la Caransebeş sunt 200 călăreţi şi 200 pedestraşi, la Lugoj 600 călăreţi
şi 700 pedestraşi, la Becicherec erau 1.000 călăreţi şi 1.000 pedestraşi.
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1627 
- septembrie, 25: Lugoj, Caransebeş şi Zăicani sunt puncte de vamă, iar 
noul vameş suprem al zonei este cunoscutul nobil caransebeşan Vaida Bona. 
 
1628 
- ianuarie, 21: Solul spaniol Diego Duque de Estrada, se află la Timişoara 
de unde pleacă la Caransebeş, unde stă o lună.
- Misionarul catolic Bandini menţionează, în raportul său asupra stării reli-
gioase din Banat, că poporul de rând refuză botezul catolic şi-l preferă pe cel 
ortodox sau calvin. 
- vara: La Becicherecu Mare ajunge Paisie, patriarhul ortodox de Ipek. 
 
1630 
- La Timişoara, în faţa Porţii azapilor, se ridică primul caravanserai din oraş.
- iulie, 17: La dieta principatului Transilvaniei se hotărăşte o dare de 80 flo-
rini de poartă pentru refacerea cetăţilor Jdioarsa şi Lugoj. 
- octombrie, 1: George Buitul din Caransebeş, călugăr franciscan şi umanist 
de origine română, este amintit ca misionar catolic în zonă.

1631 
- Celebrul Tetraevangheliar ortodox tipărit cu un an înainte la Braşov, este 
donat bisericii din Lugoj: „să se ştie că pre această carte au dat Chiţău Ianăş 
6 groşi bani ghiaţă şu au dato în oraşul Lugojului... şi cine ar lua de la 
besearică să fie proclet.” 
 
1635 
- aprilie: Vicarul catolic de Smederevo călătoreşte prin Banat spre a vedea 
starea catolicilor de aici. 

1636 
- martie, 26: Mihai Fodor, judele principal al Caransebeşului scrie principe-
lui despre ştirile aflate de spionii săi trimişi la Belgrad. 
 
1637 
- Gabriel Ivul din Caransebeş este student la Universitatea din Nagyszombat 
(azi: Trnava - Slovacia). 
- decembrie, 17: Ismail, alaibei de Timişoara, îi scrie lui Sigismund Fiat 
de Caransebeş despre litigiile dintre creştinii supuşi otomani şi oficialii 
banului pentru plata taxei de ghindă (porcii duşi în pădure şi îngrăşaţi aco-
lo cu ghindă). 
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1638 
- Situaţia misionarilor catolici din Banat devine tot mai grea întrucât otoma-
nii intră în lăcaşurile lor, beau şi mănâncă, şi îi bat pe călugării prinşi pe 
stradă, îi despoaie de bunuri, etc. 
 
1640 
- István Fogarasi, pastorul calvin (reformat) din Lugoj, traduce în româneşte 
psaltirea calvină.

1644 
- La cererea vlădicii ortodoxe iezuiţii sunt expulzaţi din Caraşova şi întem-
niţaţi la Deta, Vârşeţ şi Timişoara, acuzaţi că sunt agenţi habsburgici. 
- ianuarie, 22: Legăturile vechi ale lui Matei Basarab cu caransebeşenii sunt 
certificate acum de o scrisoare, prin care se adevereşte faptul că Toma, omul 
domnului muntean, se află în Banat. 
 
1645 
- august, 15: Principele György (Gheorghe) Rákóczy acordă diplomă de 
nobilitare cu blazon mai multor zeci de oşteni lugojeni, remarcaţi în campa-
niile sale. 
 
1647 
- István Fogarasi, preot reformat din Lugoj, traduce în româneşte un cate-
hism, sub  protecţia banului de Lugoj-Caransebeş.

1650 
- Misionarul iezuit bulgar Gabrille Tomassi vine la Caransebeş, şi întăreşte 
catolicizarea nobilimii de aici. 
- Misionarul iezuit Gabriel Tomassi predică la Becicherec şi notează: catoli-
cii de aici nu au preot. 
- Gabriel Ivul, fostul student, devine acum profesor la universitatea din 
Nagyszombat (Trnava). 
- Vine la Timişoara ca mitropolit ortodox Iosif (viitorul sfânt sub numele 
Iosif cel Nou de la Partoş). Faptele sale remarcabile sunt consemnate într-o 
scriere apocrifă.
- iulie, 21: Iosif este hirotonisit ca mitropolit ortodox al Banatului. 
 
1651 
- iunie, 29: La Timişoara se serbează hramul bisericii episcopale ortodoxe 
din mahalaua Răduţilor. Se produce un incendiu uriaş, care trece peste cetate 
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şi aprinde în cartierul Palanca Mare dughenele negustorilor de sub zidul 
Iosimii, dar şi casele tunarilor. Mitropolitul Iosif iese din biserică se roagă şi
reuşeşte să oprească incendiu printr-o ploaie grozavă.
- decembrie, 4: Papa Inocenţiu al IV-lea le cere catolicilor din Banat să în-
dure cu credinţă prigoana otomană.

1652 
- Este amintită biserica ortodoxă din lemn Sf. Apostoli din mahalaua Rădu-
ţilor din Timişoara. Tot la Timişoara, în incinta reşedinţei mitropolitane, 
funcţionează o şcoală. Este ales un nou episcop ortodox de Caransebeş în 
persoana lui Ioanichie. 
 
1653 
- mai, 8: Beilerbeiul de Timişoara îi scrie banului de Lugoj-Caransebeş
despre paguba pricinuită de caransebeşanul Oprea ceauşului din Denta şi
cere despăgubirea cuvenită dar şi pedepsirea vinovatului. 
- Negustorii italieni din Timişoara, în drumurile lor, sunt prădaţi de haiduci 
iar beilerbeiul îi cere banului despăgubirile cuvenite. 
- Noul mitropolit ortodox este episcopul Moise din Lipova, iar mitropolitul 
Iosif se retrage la Partoş.

1654 
- La insistenţele banului de Lugoj-Caransebeş, principele transilvan emite 
un decret privind eliberarea ţăranilor din iobăgie. 
 
1656 
- august: Mitropolitul Iosif moare la mănăstirea din Partoş, unde va fi în-
mormântat. 
 
1657 
- Se naşte la Timişoara Osman aga, viitor cronicar al unui cunoscut beilerbei 
timişorean. Aici copilul învaţă româna, maghiara şi sârba, fapt care-l va aju-
ta foarte mult în timpul vieţii sale. 
 
1658 
- Răscoala antiotomană a Ţărilor Române. Riposta otomană duce la anexa-
rea Banatului de Lugoj-Caransebeş la vilayetul de Timişoara. 
- septembrie: În schimbul accederii la tronul principatului Transilvaniei, 
Barcsay Ákos (Acaţiu Bârcianu) acceptă cedarea Banatului creştin pe seama 
otomanilor. Acesta va fi organizat ca un sangeac separat. 
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1659 
- septembrie, 12: Campanie otomană în principat pentru consolidarea dom-
niei lui Barcsay Ákos.  
 
1660 
- vara: Cu prilejul campaniei otomane de cucerire a cetăţii Oradea, cunos-
cutul globe-trotter Evlyia Celebi – participant la campanie – descrie mai 
multe cetăţi bănăţene. Iată aprecierile sale asupra Panciovei: aceasta este o 
palancă de lemn în formă pătrată şi e aşezată într-o luncă, din apropiere de 
vărsarea râului Timiş în Dunăre. De jur împrejur are o sută de paşi. In ea se 
află un dizdar (comandant), 50 de neferi, suficiente depozite de muniţii, o 
geamie, un han şi un mic bazar, dar nu are baie. Casele sunt acoperite în cea 
mai mare parte cu stuf şi cu nuiele. 
- Apare şi numele localităţii varoş Vrşec. Evlyia Celebi spune că este o cetate 
şi un cadiat (unitate juridică), şi este la o distanţă de 23 de zile de Istambul. 
- Evlyia Celebi spune că numele Becicherecului, Başkelek în turcă, înseam-
nă cinci pepeni. Iată cea mai interesantă parte a descrierii sale: Potrivit fir-
manului împărătesc, numitul vizir a lărgit cetatea şi a făcut-o să prospere, iar 
printr-un hatişerif împărătesc locuitorii au fost scutiţi de orice fel de dări şi
sarcini, dat fiind că era un loc periculos şi cuib pentru cătane...În oraşul
acesta toate clădirile publice, hanurile şi şcolile şi meceturile ca şi târgul sau 
bazarul, toate sunt făcute de Sokollu Mehmed paşa, cel care le-a clădit pe 
toate din cărămidă. Taxele de negoţ şi vama şi tot hataciul şi dijmele împă-
răteşti, sunt toate, vakâf şi se află în stăpânirea intendentului de vakâfuri.... 
Clima de aici e plăcută... locuitorii de aici se bucură de privilegii şi de aceia 
între ei se găsesc mulţi negustori bogaţi. Toate raialele şi beraialele sunt va-
lahi şi sârbi. 
 
1660-1666 
- Călugării ortodocşi de la Ipek vin şi strâng donaţii de la locuitorii din 
Becicherecu (80 în 1660 şi 120 în 1664). Sunt amintiţi preoţii Damian şi
Maxim, diaconii Veliko şi Vuk, monahia Pelaghia, dar şi 4 oameni cu apela-
tivul de Hagi. Peste ani sunt amintiţi protopopul Petru, preoţii Damian, 
Cristofor şi Stancu, diaconul Vuk, monahiile Pelaghia şi Salomeea, dar şi 8
hagii şi 20 meseriaşi. 
 
1661 
- iunie: Evlyia Celebi ajunge şi descrie astfel cetatea Lugojului: Este o ceta-
te de lemn şi pământ pătrată, aşezată pe malul râului Timiş. Şanţul din jur 
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este plin cu apa râului... Cetatea are o singură poartă. Deasupra şanţului ce-
tăţii se află un pod mobil, împodobit, care este ridicat în fiecare noapte. În 
cetate sunt 300 de case, unele acoperite cu stuf, altele cu scânduri. Cetatea 
interioară e de asemenea pătrată; este o cetate mică de piatră cu şanţ separat. 
In jurul oraşului pământul este roditor, acoperit cu vii şi cu grădini. Raialele 
sunt cu toţii români. Dintre produse sunt vestite prunele, merele şi cerga albă.
- iulie: Evlyia Celebi vizitează şi descrie Caransebeşul. Raialele sunt cu toţii 
români. Cetatea e frumoasă, de construcţie trainică, aşezată pe malul râului 
Timiş. Circumferinţa ei este de 400 de paşi... Are două porţi; şanţul nu este 
adânc. In cetate sunt trei sute de case cu acoperişuri de lemn. Are o geamie 
scundă, făcută de defterdarul Ibrahim paşa. Este o geamie foarte frumoasă,
cu acoperiş de olane şi cu minaret înalt. In mijlocul zidului de apărare se 
află o puternică cetate interioară, în cinci colţuri, solid construită şi greu de 
pătruns. Această cetate interioară are o singură poartă mică, în partea din-
spre nord. Ca să ajungi la această poartă trebuie să urci 30 de trepte de pia-
tră. Printre coşurile de deasupra se află găuri pentru a arunca pietre iar în 
stânga şi în dreapta se află găuri de creneluri, încât e o poartă foarte tare. In 
oraşul de afară este un bazar şi un târg foarte frumos. Având apă şi aer bun, 
acolo se găsesc tineri voinici şi fete frumoase. Are multe vii şi grădini. Intre 
produsele sale sunt renumite merele, prunele şi cerga pestriţă de cai. 
- Episcopul Antonie din Vârşeţ a călătorit în Rusia. 
 
1662 
- ianuarie-februarie: La Timişoara se desfăşoară tratativele dintre beilerbeii 
de Timişoara şi Buda, respectiv solia principelui transilvan. 
 
1663 
- ianuarie-iunie: Timişoara. Henrik Ottendorf, membru al unei solii hab-
sburgice, stă 6 luni la Timişoara pe care o bate cu pasul, o desenează şi o
descrie. Stampa sa este cea mai credibilă dintre zecile existente, iar desenul 
străzilor din Cetate şi cartiere este unic în întreg evul mediu. 
- primăvara-vara: Multe solii sunt prezente la Timişoara, unde discută cu 
beilerbeiul de aici probleme politice şi administrative. 
- vara: O altă călătorie a lui Evlyia Celebi prin Banat îi prilejuieşte descrie-
rea cetăţilor Becicherecu Mare, Lugoj, Caransebeş.

1664 
- aprilie, 11: Cadiii (judecătorii) musulmani din Timişoara, Becicherec, 
Vârşeţ şi din alte oraşe bănăţene se întâlnesc la Pojega, în ceea ce s-ar numi 
o întâlnire profesională.
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- iunie, 15: Ordinul vizirului ca toţi călăreţii din cetăţile Timişoara, Lugoj, 
Caransebeş, Becicherecu Mare, Vârşeţ, Panciova, etc. dar şi pedestraşii să
vină la asediul cetăţii Uivar. De la Caransebeş vin şi cei 70 de neferi în frun-
te cu comandantul lor. 
- septembrie: Marele vizir şi ceilalţi beilerbei se întâlnesc la Timişoara cu 
solii imperiali habsburgici spre a discuta condiţiile unui nou tratat de pace. 
 
1666 
- Mesto Vrşac este numele sub care apare acum Vârşeţul. Are chehaie de  
spahii şi serdar de ieniceri. În cetate sunt 20 luptători cu 4 tunuri. În cetatea 
exterioară sunt mai mulţi. În oraş sunt: 1 mănăstire otomană, 2 şcoli, 1 baie, 
2 caravanseraiuri, 110 magazine. 
- noiembrie 5: Trupe din Lugoj şi Caransebeş sunt masate la Poarta de Fier 
a Transilvaniei, spre a asigura principatul. 
- decembrie 25: La Timişoara călugării din Ipek strâng din nou milostenii.  
 
1667 
- august 7: Însemnare pe o carte aflată la biserica ortodoxă din Lugoj: 
„aciastă svântă carte care se chiamă Evanghelie cumpăratu-au Cecovan 
Pătru ot Logoj şi o dat-o la svânta bisearică din Logoj.” 
 
1668 
- mai 27: Mai mulţi otomani din Caransebeş săvârşesc fapte de represiune 
asupra unor locuitori din Haţeg şi Hunedoara. 
 
1670 
- aprilie 2: Husein, sangeacbeiul de Caransebeş se plânge principelui trans-
ilvan despre încălcări de sate făcute de oamenii acestuia. 
 
1672 
- Mitropolitul Teodisie din Vârşeţ a plecat la Moscova, unde a şi rămas. 
- mai, 10: Oficialii otomani ai Caransebeşului (Mustafa beiul principal, Dis-
der aga, Ahmed aga, Suleiman aga, Husein aga), se plâng principelui tran-
silvan despre faptele cetei de haiduci a lui Petru Tornea asupra satelor din 
zona lor de administrare şi cer pedepsirea acestora. 
- mai, 14: Ahmed bei solicită sprijin şi pentru pedepsirea cetei lui Krîmbiţă.

1673 
- Un defter otoman arată că la Caransebeş sunt impuşi la dare 16 capi de 
familie, la Lugoj 24, doar pentru Osman aga. 



91

- mai 19: Beilerbeiul către principe despre faptul că 40 de familii creştine au 
fugit din Lugoj şi Caransebeş şi s-au stabilit la Haţeg; beilerbeiul cere retur-
narea lor. 
 
1674 
- Se naşte la Timişoara Ali fiul lui Mehmed, autorul cronicii despre faptele 
lui Djafer paşa de Timişoara. Luat prizonier la 14 ani de imperiali, învaţă 
limba acestora, stă ani de zile între aceştia, apoi este răscumpărat şi devine 
omul de casă al lui Djafer, pe care-l însoţeşte peste tot, şi scrie despre fapte-
le sale. O cronică extrem de informată şi importantă pentru istoria acestor 
decenii despre Timişoara şi Banatul otoman. 
 
1676 
- ianuarie, 20: Sultanul îi impută principelui transilvan desele încălcări de 
hotare ale ardelenilor asupra satelor din sangeacul de Lugoj-Caransebeş.

1677 
- La Becicherecu Mare este o comunitate protestantă, a cărei pastor este 
András Abonyi. 
- noiembrie, 23: Ştefan Malea din Haţeg vinde sare la Lugoj şi este acuzat 
de Petru Stoica de aici că este membru al bandei lui Trîmbiţă. Cadiul îl în-
temniţează, îl supune la cazne în fiecare vinerea, şi-l eliberează doar atunci 
când oficialii comitatului Hunedoara adeveresc că este un om cinstit. 
 
1680 
- Concentrarea oştilor otomane se face la Timişoara, iar proviziile necesare 
sunt aduse de la Panciova. 
- iunie, 19-28: Cadiii din Timişoara, Ciacova, Vârşeţ, Panciova şi Becicherec 
se întâlnesc la Timişoara pentru dezbaterea problemelor de jurisdicţie. 
 
1681 
- ianuarie, 6: mai multe scrisori ale sultanului îi cer beilerbeiului de Timi-
şoara să crească producţia de praf de puşcă la pulberăria de aici dar şi să îm-
bunătăţească condiţiile de lucru ale muncitorilor. 
 
1683 
- iulie, 14 - septembrie, 12: Marele vizir cu trupe imperiale asediază Viena. 
Printre aceste trupe se află şi cele ale beilerbeiului de Timişoara, Ahmed, 
care moare aici. La asediu participă şi viitorul cronicar Ali, care pleacă cu 
50 oameni, şi 25 care provin din timarul stăpânit de tatăl său.
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- septembrie, 18: Înfrângerea turcilor în faţa Vienei. Începutul declinului 
puterii otomane în Europa Centrală şi de Sud Est. 
 
1684 
- O relatare despre situaţia financiară a vakâfului (fundaţie pioasă otomană)
fostului mare vizir Mehmed Koprulu de la Timişoara. 
 
1684-1685 
- În această iarnă tătarii iernează în zona Timişoarei. In acelaşi timp impe-
rialii folosesc textul şi desenele lui Henrik Ottendorf pentru un viitor asediu 
al Timişoarei. 
 
1685 
- iunie, 9: Intre responsabilii pulberăriei timişorene care lucrează de zor 
pentru creşterea producţiei de praf de puşcă, se numără Murteza bei şi Meh-
med aga. 
- august, 8: Mărturie a lui Pavel Grecu din Timişoara despre lecuirea de le-
pră după o rugă la mormântul Sf. Iosif cel Nou de la Partoş.
- noiembrie, 30: Defterdarul le cere măcelarilor timişoreni să asigure în-
treaga cantitate de carne necesară trupelor marelui vizir aflat la Timişoara. 
 
1686 
- Panciova este ocupată scurt timp de trupele imperiale habsburgice. 
- septembrie: Hanul tătar cu trupele sale interzic imperialilor pătrunderea 
spre Transilvania prin controlul cetăţilor Ineu, Lugoj şi Caransebeş.
- Sinodul mitropolitan al bisericii ortodoxe îl sanctifică pe Iosif, sub numele 
de Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş.
- La sfârşitul anului imperialii cuceresc Becicherecul. 
- iunie, 21 - septembrie, 2: Asediul oraşului Buda. Oraşul este eliberat după
145 de ani de sub stăpânirea otomană. În timpul asediului sârbii bănăţeni    
l-au trimis pe emisarul lor, Novak Petrović, la împăratul Lepold I-ul cu ofer-
tă de sprijin (3000 de oameni) împotriva duşmanului comun.  
 
1687 
- Episcop ortodox la Becicherec era Mihail. 
- Novak Petrović adună circa 5000 luptători pe seama habsburgilor şi are ca 
garnizoane Becicherec şi Lipova. Timp de zece ani imperialii vor stăpâni 
Becicherec prin intermediul miliţiei sârbeşti a lui Petrović.
- toamna: Armata Ligii Sfinte pârjoleşte Becicherecul.  
- noiembrie, 8: Kakak Illi, beiul principal de Lugoj-Caransebeş, se plânge 
de faptul că haiducul Petru Tornea a luat dijma din satul Măru. 
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- noiembrie-decembrie: Răscoala trupelor timişorene împotriva beilerbeiu-
lui, care este ucis pentru faptele sale rele faţă de armată.

1688 
- ianuarie-iunie: Noul beilerbei Djafer paşa, începe lucrările de reconstruc-
ţie a fortificaţiilor cetăţii Timişoara. 
- iunie: Imperialii cuceresc Szeged, Cenad, Arad, Lipova, Lugoj şi Caranse-
beş. Incursiune otomană nereuşită asupra acestor zone care rămân un dece-
niu în mâna trupelor habsburgice. 
- Mitropolitul ortodox Vasile I de Timişoara are în subordine episcopiile de 
la Caransebeş, Mehadia, Vârşeţ, Lipova şi Becicherecu Mare. 
- toamna: Timişoara este asediată de trupele imperiale habsburgice dar, în 
ciuda marilor pierderi ale apărătorilor, rezistă asediului. 
- septembrie: Trupele imperiale au cucerit Belgradul. Imperialii au fost în-
tâmpinaţi cu mare însufleţire de populaţia creştină. Revolta împotriva oto-
manilor a luat amploare şi în regiunile de la sud de Dunăre şi Sava. 
 
1689 
- mai: Contele Gheorghe Brancović, autoproclamat „despot” al Iliriei, adună
la Orşova 800 de insurgenţi, în faţa cărora dă citire unei proclamaţii „Către 
popoarele Iliriei de est şi de nord, Traciei, Moesiei şi celorlalte ţări creşti-
ne”, chemându-le la răscoala împotrivă turcilor. Sprijinit iniţial de austrieci, 
cu speranţa ridicării sârbilor în războiul antiotoman, curând va fi dezavuat şi
internat la Viena. 
 
1690 
- In conscripţia districtelor bănăţene întocmită de L.F. Marsigli apare locali-
tatea Versetz. 
- ianuarie: După şase ani de victorii neîntrerupte, soarta războiului a luat o 
turnură nefavorabilă pentru austrieci, care suferă o serie de înfrângeri în 
Macedonia şi Kosovo, începând o retragere generalizată, de trupe şi popula-
ţie creştină, spre Dunăre şi Câmpia Panonică. Între 60.000 şi 70.000 de 
sârbi, în frunte cu patriarhul lor, Arsenie III Čarnojević, şi-au căutat izbăvi-
rea pe teritoriul Imperiului. 
- primăvara: Continuă asediul Timişoarei, fără succes însă. Contele Luigi Fer-
nando Marsigli, în calitate de inginer militar imperial, începe călătoriile sale 
prin Banat, impresiile sale sunt redate ulterior în cartea „Descrierea Dunării”. 
- O iradea sultanală acordă ţăranilor din Banat dreptul de proprietate asupra 
pământului. Coroborată cu cea din 1695, această iradea este singura reformă
agrară din întreaga istorie a Imperiului otoman. 
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- In memoriul patriarhului sârb Arsenie Cernojevic, adresat împăratului, Ba-
natul este numit Parvam Wallachiam praetea Transylvanicam (Această mică
Valachie - ţară românească – de lângă Transilvania). 
- aprilie, 6: Împăratul Leopold I, în cursul retragerii generalizate a creştini-
lor din faţa turcilor răzbunători, a adresat popoarelor din Balcani invitaţia 
(„litterae invitatoriae”) de a se alătura armatei austriece în vederea continuă-
rii luptei împotriva turcilor. Aceasta este baza juridică de reglementare a 
privilegiilor sârbeşti (ilire), privind libertatea deplină de exercitare a credin-
ţei ortodoxe, dreptul la o conducere proprie, în frunte cu un voievod, şi scu-
tirea de regimul fiscalităţii feudale ungare. 
- Patriarhul ortodox de Ipek, Arsenije Čarnojević, îl numeşte pe Isaia Dia-
covic (Isaija Đaković) ca episcop de Timişoara, dar acesta îşi are sediul la 
Becicherecu Mare. Tot aici era şi sediul unui decan catolic. Noul episcop va 
fi sfinţit la data de 28 iunie 1694. 
 
1691 
- vara: Mai multe campanii creştine şi otomane asupra Lugojului şi Caranse-
beşului, care trec dintr-o mână în alta, iar locuitorii fug din calea războiului. 
- iulie, 23-26: Trupele conduse de Imre Thököly redobândesc Lugojul şi Ca-
ransebeşul, părăsite de otomani. Cetăţile vor fi ocupate, după bătălia de la Slan-
kamen de imperiali.  
- august, 19: Bătălia de la Szalankemen (Slankamen). Miliţia sârbească, în-
sumând peste 10.000 de luptători, un însemnat contingent al armatei imperi-
ale, a luptat pentru întâia dată sub comanda unui vicevoievod propriu (Iovan 
Monasterli), obţinând strălucite victorii. Însuşi marele vizir, Mustafa Küprülü, 
a pierit în bătălie. În anii ce au urmat, sârbii au primit aprobarea din partea 
Curţii de a se aşeza definitiv în ţinuturile Bács, Bodrog, Arad şi Cenad. 
 
1692 
- septembrie: Topal Husein paşa, beilerbeiul, repară din nou fortificaţiile 
Timişoarei. 
- Alte vindecări miraculoase la mormântul Sf. Iosif cel Nou: ologii Ilie Daia 
şi Gheorghe Avidei din Caransebeş.

1693 
- martie, 8: Prefectul imperial îi donează episcopului Đaković o pădure şi o
moară în apropierea Becicherecului. 
- mai: Provizii însemnate pentru trupele otomane sunt trimise prin Panciova 
şi Timişoara, însoţite de numeroase trupe spre a le feri de atacul haiducilor 
şi al trupelor imperiale. 
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- septembrie, 10: Ca în fiecare an, se schimbă trupele otomane din garni-
zoana Timişoara. 
 
1693–1695 
- Împrejurimile Becicherecului sunt controlate de miliţia sârbă.

1694  
- Este instalat episcop al Vârşeţului Spiridon Ştrbaţ, a cărui numire a fost 
aprobată şi de împăratul Leopold. 
- Congresul ilir (narodno crkveni sabor) de la Baja. Congresul ilir a fost cea 
mai înaltă instituţie de promovare a intereselor naţionale sârbeşti în Monar-
hia Habsburgică. De la prima (Baja 1694) şi până la destrămarea monarhiei 
s-au ţinut în total 47 de asemenea întruniri. Au fost convocate doar în baza 
încuviinţării Curţii imperiale; asemenea ocazii erau prilejuite de evenimente 
deosebite pentru viaţa naţiunii sârbeşti, cel mai semnificativ fiind de regulă
cel al alegerii mitropolitului. Până în 1732 nu exista un loc de desfăşurare 
anume stabilit; apoi s-a încetăţenit ca aceste evenimente majore în viaţa na-
ţiunii şi a bisericii sârbeşti să se petreacă la Karlowitz (Sremski Karlovci). A 
existat o singură excepţie notabilă, Congresul de la Timişoara (1790) care a 
şi reprezentat apogeul luptei de un veac a sârbilor din Austria pentru „privi-
legii ilire”. Iniţial structura adunării era aleatorie, aducând mai mult a adu-
nare populară decât a instituţie cu anumite competenţe şi principii de repre-
zentativitate. Din 1749 s-au făcut simţite măsuri mai riguroase, structura 
adunării s-a pus de atunci în concordanţă cu ierarhia societăţii sârbeşti: 
episcopii bisericii sârbe, 25 de înalţi prelaţi, 25 de reprezentanţi (ofiţeri 
superiori) din graniţa militară, 25 de reprezentanţi ai oraşelor şi ai provin-
ciei civile.  
 
1695 
- Prinţul Friedrich August de Saxa pradă Kikinda. 
- iunie: Lupte între trupele imperiale cantonate în zona Lugojului şi trupele 
otomane sosite în sprijinul Timişoarei. 
- august, 25-27: Sultanul Mustafa al II-lea trece Dunărea pe la Panciova, 
unde stă două zile, apoi se îndreaptă spre Timişoara.
- septembrie, 3-6: Prima intrare a unui sultan otoman în cetatea Timişoarei 
este amănunţit descrisă de mai mulţi cronicari otomani. 
- septembrie, 22: Lupta dintre otomani şi imperiali la sud de Lugoj spre Ca-
ransebeş este câştigată de primii care intră apoi în cetatea şi oraşul Lugoj. 
Intrat în cetate, sultanul o află parţial distrusă şi ordonă distrugerea ei com-
pletă prin aruncarea în aer a zidurilor, pe 23 septembrie. Printre prizonierii 
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creştini se află şi familia von Hanstein, al cărei fiu Henri se va turci şi va
ajunge vizir otoman mai târziu. 
- septembrie, 26: Vizita sultanului la Caransebeş, şi ordinul de a arunca în 
aer fortificaţia prin 30 de tuneluri subterane cu 500 de kile de praf de puşcă.
În urmă nu a mai rămas nimic din falnica cetate. 
 
1696 
- vara: Generalul Herberstein intră şi pradă oraşul Lugoj părăsit de otomani. 
- iulie-august: Alt asediu imperial asupra Timişoarei, nereuşit. 
- august, 25: Sultanul Mustafa al II-lea trece cu trupele sale Dunărea pe la 
Panciova, unde şi staţionează, apoi pleacă spre Timişoara. Sultanul, în drum 
spre Timişoara, ajunge şi la Becicherec. 
- august, 31: Sultanul Mustafa al II-lea intră din nou în cetatea Timişoarei, 
şi campania creştină se încheie. 
- septembrie: In retragere, trupele imperiale habsburgice trec şi prin Beci-
cherec. 
 
1697 
- Comanda trupelor imperiale habsburgice este acordată tânărului general 
Eugeniu de Savoya, care va obţine, an de an, importante şi decisive victorii 
antiotomane. Campania acestui an se decide prin victoria lui Eugeniu de 
Savoya la Senta, pe 11 septembrie. La Senta acesta a obţinut cea mai strălu-
cită izbândă, nimicind practic forţa armată otomană. Sârbii s-au remarcat din 
nou, sub comanda vicevoievodului lor. 
- După Senta un corp expediţionar imperial trece Dunărea, şi ajunge până la 
Becicherecu Mare şi regiunea din jur. 
- august, 22: Nou popas al sultanului la Panciova în drumul său prin Banat. 
- septembrie, 13-15: După ce fuge de pe câmpul de luptă de la Senta, sulta-
nul vine incognito la Timişoara. Cu acest prilej vizitează Timişoara şi Dimi-
trie Cantemir, observator al campaniei. 
 
1698 
- Hanul tătar şi trupe otomane şi tătare apără Panciova şi linia fluviului de 
trupele imperiale habsburgice. 
- septembrie, 6–10-19: Prinţul Eugeniu de Savoya face o demonstraţie de 
forţă armată şi trece cu trupele sale Tisa în Banat, atingând şi Becicherecu 
Mare. În această perioadă se realizează prima hartă a oraşului şi a împreju-
rimilor sale. 
- In acest ultim deceniu la Timişoara au fost poeţi şi caligrafi: muezinul Nabi 
Celebi, Mustafa bei şi Mehmed Celebi. Din cauza luptelor, a asediilor, mulţi
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dintre musulmanii născuţi aici au plecat. Dintre cei rămaşi, Hasan Efendi 
predicator, simţindu-şi sfârşitul, a hotărât ca în fiecare din ultimele 10 zile să
predice într-o moscheie, şi la încheierea timpului s-a săvârşit din viaţă.

1699 
- ianuarie, 26: Tratatul de pace dintre Imperiul Otoman şi cel Habsburgic. 
Pacea de la Karlowitz (Sremski Karlovci). După îndelungate tratative, emi-
sarii otomani, austrieci, polonezi, veneţieni şi ruşi s-au reunit la Karlowitz, 
pentru a semna acordul de pace. Temeiul înţelegerii a fost că fiecare dintre 
cobeligeranţi să păstreze sub stăpânire ceea ce poseda ca teritoriu în mo-
mentul respectiv. În consecinţă, Ungaria şi Transilvania au revenit Austriei, 
în timp ce Banatul a rămas încă, deocamdată, sub turci. Conform tratatului, 
cetăţile ajunse pe mâna împăratului Leopold I trebuiau distruse, aceasta fi-
ind şi soarta cetăţii Becicherec (ceva mai târziu, în 1701).  
- Salih Efendi, cadiul de Timişoara, construieşte aşezământul musulman în-
chinat lui Baba Husein la care slujesc dervişul Husein şi Ibrahim Efendi cu 
o plată de 3 aspri pe zi. 
 
1700 
- La definitivarea hotarelor Banatului lucrează viitorul cronicar Osman aga 
împreună cu Luigi Ferdinado Marsigli. 
 
1701 
- La ordinul sultanului, la Becicherecu Mare vine o mică garnizoană otoma-
nă de cavalerie şi infanterie. 
- In cetatea Timişoarei se ridică o geamie mică unde predică Ahmed Efendi 
cu 35 aspri plată pe zi. 
- septembrie, 9: Sultanul Mustafa al II-lea ordonă colonizarea unor militari 
în cetăţi cu puncte de vamă: Alibunar, Vârşeţ, Caransebeş, Mehadia, Marga, 
Becicherec. 
 
1703 
- Cafeaua băută la Timişoara provine din Yemen şi costă 8 piaştri (la Istam-
bul doar 4), în timp cu un pfund de cupru costă aici cât unul de aur. 
 
1704 
- In cetatea Timişoarei începe demolarea a 25 de case între Porţile Sângelui 
şi Cocoşului spre a face loc unei pieţe; continuă lucrările de refacere a unor 
fortificaţii. 
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- noiembrie, 7: la Timişoara este în vizită Pier Pouchat, marchiz d’Ailleurs, 
trimisul regelui Franţei la Ferenc Rákóczy, conducătorul răscoalei antihab-
sburgice (1703-1711). 
 
1705 
- februarie: Altă vizită a marchizului prin Timişoara, Lugoj, Caransebeş.
- iunie: La Timişoara Luca Telek copiază un „Sbornic ales din Mineiul pre 
limba rumânească la praznicele domneşti şi la sfinţi”. 
August: Un meşter sticlar ceh, Georg Kreybicy, călătoreşte cu căruţa cu sti-
clărie prin Banat pe la Timişoara, Lugoj, Caransebeş, spre Transilvania. 
 
1706 
- sfârşitul anului: Sultanul ordonă ca toate dările strânse la Becicherec să
fie duse la Timişoara, pentru plata soldelor garnizoanei de acolo. 

1707 
- februarie, 21: Mustafa aga din Timişoara îi cere marelui vizir să trimită
aici – pentru atelierul de tunuri – lingouri de fier,vergele de puşti şi alte ma-
teriale necesare. 
 
1708 
- februarie, 12: Suleiman sangeacbeiul de Lugoj-Caransebeş dă socoteală
de felul cum a cheltuit cei 15.000 guruşi la plata soldelor sangeacului său.
- iulie, 17: Sultanul Ahmed al III-lea arată faptul că la Becicherec musul-
manii nu au lăcaş de rugăciune, Mehmed, aga principal a Timişoarei arată că
a construit câteva asemenea meceturi în valoare de 1060 guruşi, iar lângă
Lugoj, în locul numit Ordu-koprusu a construit şi un pod.
- septembrie, 6: La Istambul se ştie că din Vârşeţ s-a strâns darea mukatta 
în valoare de 5.500 guruşi, care va fi folosită la plata garnizoanelor locale. 

1710 
- La  Timişoara există o geamie Solak la care slujesc un imam şi un chiatib, 
cu 45 aspri pe zi. 
 
1711 
- Sultanul îi cere beilerbeiului de Timişoara să-i permită lui Iusuf aga obuzi-
erelor, să facă un hagialâc la Mecca. 
- septembrie, 18: Contele Herberstein îi scrie prinţului Eugeniu de Savoya 
despre lucrările intense de fortificare a Timişoarei. 
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1714 
- Unul dintre ultimii otomani învăţaţi din Timişoara – Pirri Efendi – pleacă
în hagialâc la Mecca cu familia, şi nu se mai întoarce. Semn clar al apropie-
rii sfârşitului dominaţiei otomane. Acum Timişoara nu mai are nici un om 
de cultură otoman. 
- Lugojul primeşte de la spătarul Mihai Cantacuzino, editorul Antologhio-
nului de la Râmnic din 1705 şi al octoihului din 1706, câte un exemplar din 
aceste lucrări. 
 
1716 
- Cu prilejul asediului un participant habsburgic descrie astfel Timişoara:  în 
ceea ce priveşte oraşul acesta se compune numai din case de lemn, având o 
ierugă adâncă, căptuşită bine cu scânduri de stejar, iar parapetele sunt îm-
brăcate cu trunchiuri de stejar aşa de groase, încât se opreau gloanţele în ele. 
Drumul acoperit  este prevăzut cu baterii şi cu şanţ exterior în bună stare, cu 
palisade, precum şi cu artilerie, muniţii, provizii şi altele... 
- august, 19: Feizulah, cadiul de Timişoara adevereşte declaraţia meşterului 
brutar Abdulah, că a primit de la defterdar suma de 1070 guruşi pentru con-
travaloarea pâinii pe care a dat-o căruţaşilor, dulgherilor şi ţiganilor care au 
lucrat la fortificaţii între 28 iunie şi 18 august 1716. 
- august, 21-octombrie, 12: Asediul Timişoarei de către trupele imperiale 
se sfârşeşte prin capitularea cetăţii şi retragerea apărătorilor spre Belgrad. 
Eugen de Savoya pune la dispoziţia turcilor 1000 de căruţe, pentru a-şi pu-
tea duce lucrurile.  
- Sub comanda contelui Claudius Florimund Mercy, Vârşeţul este eliberat 
definitiv, în anul 1716.  
- Panciova este eliberată de acelaşi conte Mercy, care i-a dat numele Čomva. 
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Capitolul III.  
Perioada 1717-1778 

 

1717 
- Banatul, cucerit de trupele imperiale, este transformat – la cererea expresă
a prinţului Eugeniu de Savoya – într-o provincie de coroană, administrat de 
curtea imperială. Limba oficială a fost germana şi latina până în anul 1779, 
la care dată se trece la limba maghiară.
- Conscripţia consemnează la Timişoara 401, la Caransebeş 422 case, la Lu-
goj 218, la Panciova 70, la Vârşeţ 70, la Becicherecu Mare 100 case. La 
Becicherec sunt amintite farmacia militară şi magazia de produse, ce servesc 
trupelor imperiale ce asediază Belgradul. 
- La scurt timp după eliberarea de turci, în Panciova vin imigranţi sârbi din 
Timişoara care, împreună cu alţi locuitori, au întemeiat actualul Oraş de Sus. 
Majoritatea caselor sunt din lemn, iar străzile nu sunt organizate planificat.  
- iunie, 10: Prinţul Eugeniu de Savoya este cu tabăra sa la Panciova şi va 
supraveghea lucrările la întărirea fortificaţiei oraşului.  
 
1718 
- La Timişoara în cartierul Cetate se înfiinţează o şcoală elementară – prima 
de pe teritoriul României. 
- S-a construit cartierul Elisabetin din Timişoara, pe vremea aceea purtând 
denumirea de Maierele Româneşti sau Vechi.   
- Becicherecu Mare primeşte dreptul de târg săptămânal, joia. 
- Primul misionar în Panciova a fost preotul benedictin Farkas Hajdinger, 
hirotonisit în anul 1718, care a început să poarte cărţile matriculare. 
- ianuarie, 1: La Timişoara se constituie magistratul german, jude fiind chi-
rurgul Tobias Hold, iar magistratul rascian (ortodox) îl are ca jude pe Nico-
lae Muntean (Nikola Munćia).  
- februarie: Fabrică de bere la Timişoara în cartierul Fabric, unde funcţio-
nează şi azi. Este considerată cea mai veche de pe teritoriul României. 
- iulie: Ajunge la Caransebeş un călugăr franciscan care, în 1721 va face 
demersuri pentru a construi o biserică catolică.
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- septembrie, 12: Banatul este împărţit în 13 districte şi 6 regiuni militare. 
Kikinda este sediul unui astfel de district. Panciova devine sediul altui dis-
trict, şi obţine dreptul să ţină târguri anuale. În oraş există o fabrică de sare 
şi a fost instituită meseria de luntraşi. În district sunt plantate primele vii. 
 
1719 
- La Becicherecu Mare se ridică poşta şi serviciul de vamă.
- Începe restaurarea castelului Huniade şi construirea Cazărmii Transilvania, 
care s-a terminat în 1730, având o lungime de 483 metri, fiind cea mai lungă
din Europa.  
- septembrie, 20: La Caransebeş se construieşte o berărie. 
 
1720 
- La Vârşeţ se înfiinţează parohia romano-catolică cu o capelă.

1721 
- Documente atestă că la Domul romano-catolic din Timişoara funcţionează
un cor şi o orchestră.
- februarie, 2: La Panciova se alocă 800 apoi 1000 de florini pentru con-
struirea cazărmilor necesare garnizoanei. 
 
1722 
- În perioada 1722-1726 are loc prima colonizare a Banatului mai ales cu 
germani din Lorena, Alsacia, Braunschweig, Stiria, dar au venit şi cehi, slo-
vaci, italieni, francezi şi spanioli. 
- În Panciova se colonizează nemţi, iar români din anul 1767, aşa că popula-
ţia din oraş a fost compusă din sârbi, germani, români, greci, turci şi evrei. 
Sârbii şi nemţii au avut comune separate, în fruntea cărora s-au aflat primari. 
- La Vârşeţ preotul romano-catolic este un călugăr franciscan.  
- La Becicherecu Mare se înfiinţează o parohie catolică.
- La Lugoj se încheie construcţia Conventului minorit. Tot aici funcţionează
atelierul de tăiat scânduri, de făcut obade, traverse, şindrile, etc. Se trimit la 
Timişoara 6000 buc. şindrile, 100 buc. lemne pt. rotărie, 1300 buşteni şi
4000 traverse. 
- La Panciova evreul Abraham Kepiš din Požun a obţinut permis pentru 
construirea fabricii de bere, care a început să producă în acelaşi an. 
- Morari şi meseriaşi vin la Lugoj pentru a termina construcţia morii, numită
moara imperială Elisabeta, iar meşterii fac pietre de moară şi pentru Lipova. 
- A existat deja cea mai veche statuie din Timişoara: Sfântul Ioan Nepomuk. 
- S-a înfiinţat prima societate economică germană (Commercien Societät). 
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1723 
- La Vârşeţ în mijlocul aşezării ilire se ridică Vârşeţul German. 
- La Panciova imigranţii germani construiesc Oraşul de Jos, la sud de cetate. 
- La Lugoj se ridică manufactura de postav ţărănesc în luna mai, prin străda-
nia lui Ioan Raţ, care lucra doar pentru armată. Tot aici există un joagăr, ca 
de altfel şi la Caransebeş, Lipova şi Făget. Podul de aici necesită reparaţii şi
se aduc buşteni din zona Făgetului pentru refacerea acestuia din temelii. 
- aprilie, 25: Încep lucrările la construirea cetăţii Timişoara, în sistem Vau-
ban târziu, cu 9 bastioane, la care lucrează meşteri şi ingineri imperiali şi
ţăranii din satele din jur. Construcţiile se vor termina în 1765. 
 
1724 
- Pentru asigurarea vieţii cetăţenilor şi protejarea lor împotriva incursiunilor 
turceşti şi a bandelor de răufăcători în districtul Becicherecu Mare se înfiin-
ţează miliţia formată din haiduci (pedestraşi) şi husari (călăreţi). În fruntea 
acestora era căpitanul Acim Iurcici.  
- La Panciova s-a construit depozitul pentru grâu. 
- aprilie, 3: Se constituie la Timişoara Congregaţia Sf. Ioan Nepomuk şi Sf. 
Fecioare, care ridică spitalul din str. Sf. Ioan (1735) şi, apoi, monumentul 
închinat Sf. Fecioare şi Sf. Ioan Nepomuk (1755). 
- noiembrie, 29: Obercneazul districtului Vârşeţ s-a sinucis. 
 
1725 
- La Caransebeş revin călugării franciscani, care activează până la 1812 şi
construiesc o mănăstire. Se ridică şi biserica ortodoxă de piatră Sf. Gheor-
ghe. În acelaşi an vin aici colonişti germani.  
- La Lugoj sunt aduşi primii colonişti din Austria, Boemia, Bavaria şi Sile-
zia, meseriaşi (zidari, fierari, dulgheri) ce urmau să lucreze la construirea 
Casei comunale, a cazărmii şi a magaziilor necesare noii administraţii. Ei au 
fost aşezaţi în stânga Timişului, într-o zonă strict delimitată, unde şi-au ridi-
cat locuinţe, punând bazele Lugojului German. 
 
1726 
- La Timişoara ordinul iezuiţilor deschide un gimnaziu cu trei clase. 
- martie: La Lugoj, administraţia vorbeşte despre case construite lângă mă-
năstire şi formarea a două oraşe: Lugojul Românesc şi Lugojul German, 
unite administrativ  în 1783. Tot aici există ateliere de cazangii din care sunt 
îndepărtaţi meşterii turci. 
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1727 
- La Vârşeţ se deschide o şcoală.
- La Caransebeş sunt 129 botezuri, 37 căsătorii şi 182 decesuri. Mai este 
amintită cazarma, berăria şi un arendaş evreu. 
- La Panciova a fost construită moara.  
- mai, 16: Sf. Ioan Nepomuk este proclamat de papă sfântul protector al Ba-
natului, iar ziua de 16 mai este sărbătoare naţională a ţinutului. 
 
1728 
- Începe săparea canalului navigabil Bega de la Făget şi până la vărsarea 
acestuia în Tisa. Lucrările de canalizare se termină în 1771.  
- La Panciova începe construcţia casei cămării, în care va sta şi medicul 
Baronyay. 
- La Vârşeţ se ridică biserica romano-catolică de piatră.

1729 
- La Timişoara se încheie construcţia cazărmii Transilvaniei cu o lungime de 
484 m, considerată a fi cea mai lungă cazarmă militară a Europei. A fost 
demolată între anii 1961-65. 
 
1730 
- La Caransebeş este o fabrică de aba. 
 
1731 
- Timişul inundă complet Lugojul; sunt amintiţi aici şi doctori. 
- decembrie, 24: Sub conducerea primarului Peter Solderer, la Timişoara se 
pune piatra de temelie a primăriei germane care, din anul 1782, devine pri-
măria generală a oraşului prin unificarea celor două existente până atunci. 
 
1732 
- Timişoara devine reşedinţa oficială a episcopiei romano-catolice de Cenad. 
Se construieşte o primă maşină hidraulică, care aduce apa din Fabric în Ce-
tate. Se inaugurează transportul fluvial de marfă şi, ocazional, de pasageri, 
pe canalul Bega. 
 
1733 
- La Becicherecu Mare se introduce cultura viermilor de mătase şi se ridică
o căsuţă pentru prelucrarea produsului. 
- La Lugoj se ridică biserica romano-catolică Sfânta Treime (1733-1735). 
- În Lugojul German se află o comunitate de 50 evrei. 
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- mai, 26: Panciova este răscolită de o mare furtună, care afectează cazărmi, 
mori, clădiri oficiale şi particulare. 
 
1734 
- mai, 31: Manufactura de pături din Lugoj are nevoie de 70560 kg lână
pentru a face 5000 pături, dar din district nu vin decât 5000 kg, restul ur-
mând a fi adus din alte districte. 
 
1735 
- În zona Panciova se semnalează mai multe tâlhării, cărora le cad pradă şi
locuitori ai oraşului. 
- Din acest an, la Becicherecu Mare sunt aduse mai multe familii de spani-
oli, care formează un cartier separat numit Barcelona Nouă. În 1737 aceştia, 
împreună cu restul coloniştilor, fug de groaza otomanilor. 
- Se pune piatra de temelie a primei farmacii şi a primului spital din Timi-
şoara.  
- august, 24: La piaţa săptămânală din Vârşeţ doi locuitori de aici l-au ata-
cat pe Barbu Jurcă din Jamu Mare. Se adevereşte că moartea sa s-a produs 
din cauze naturale şi nu din cea a atacului. 
 
1736 
- La Caransebeş şi Vârşeţ sunt colonişti spanioli.  
- La Lugoj funcţionează o şcoală la care merg germani şi români, iar din 
1742 este şi o şcoală românească separată.
- La Timişoara, în perioada 1736-1774, se ridică catedrala romano-catolică
(Domul). 
- La Panciova se construieşte prima capelă în adevăratul sens al cuvântului, 
iar biserica a fost terminată în anul 1747, de mai multe ori devastată de turci 
şi calamităţi naturale. 
 
1737 
- Vârşeţul are 1200 locuitori. 
- octombrie, 6: La Panciova este amintit un spital. În acelaşi an oraşul este 
afectat de un puternic incendiu. 
 
1738 
- Războiul turco-habsburgic atinge Banatul, trupe otomane ocupă Caranse-
beşul, Lugojul, Panciova, Vârşeţul şi zonele vecine lor. Românii se răscoală
împotriva stăpânirii, iar represiunea imperială nu întârzie ca şi pedepsele 
exemplare. 
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- august: Marele vizir este cu 40.000 oşteni la Panciova, unde-şi are cartie-
rul general. 
 
1738-1739 
- februarie-decembrie: Cea mai mare epidemie de ciumă din Timişoara şi
Banat. Johann Anton Deschan (de Jean), după trecerea acestei epidemii, 
drept mulţumire Domnului, aduce statuia Sfântei Treimi în piaţa Unirii din 
Timişoara. 
- iulie-septembrie: Panciova este sub stăpânire otomană, iar populaţia ger-
mană se refugiază la Aradul Nou. 
 
1739 
- Armata imperială alungă turcii din Panciova care, la retragere, au incendiat 
oraşul. 
- La Timişoara un puternic cutremur de pământ este urmat de un mare in-
cendiu, căruia îi cad pradă şi vechile cartiere medievale Palanca Mare şi Mi-
că. Începe ridicarea noilor cartiere la o distanţă de 949 m de fortificaţiile ce-
tăţii. 
 
1740 
- La Lugoj vin 10 familii de români greco-catolici din Transilvania, care se 
aşează lângă mănăstirea minorită, şi întemeiază cartierul Lumea Nouă.
- La Vârşeţ se ridică capela Sf. Rochus, în memoria celor răpuşi de ciumă.
- primăvara: Becicherecu Mare şi districtul sunt pradă unei mari foamete. 
 
1741 
- mai: Ieniceri din Belgrad pradă timp de trei zile zona şi oraşul Panciova. 
Încep şi mişcările haiducilor sau lotrilor, conduşi de Iovan Diac, care produc 
mari pagube întregii zone vestice a Banatului, de la Panciova la Szeged. 
- iulie: La Becicherecu Mare haiducii (lotrii) atacă casa cneazului Vuk, ră-
nesc şi ucid oameni, provoacă pagube. 
 
1742 
- La Panciova se adună donaţii pentru ridicarea bisericii romano-catolice. 
- Conscripţia arată că la Caransebeş, românii şi germanii sunt impuşi la o 
contribuţie de 2831 florini. 
- La Vârşeţ sunt două oraşe: cel rascian şi cel german. 
- La Panciova o nouă epidemie de ciumă afectează oraşul şi districtul care 
cer medici de la Becicherecu Mare pentru stăvilirea epidemiei. 
- La Panciova sârbii au ridicat o biserică nouă.
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- La Timişoara, începe construcţia palatului episcopal romano-catolic. Se va 
termina în anul 1752. 
- aprilie, 24: Se stabileşte drumul de poştă dintre Lugoj şi Transilvania prin 
Făget, şi se face legătura cu poştalionul spre Timişoara, Buda, Viena. 
 
1743 
- La Panciova se ridică biserica ortodoxă, cu meşteri aduşi din Slavonia. 
 
1744 
- Se încheie construcţia spitalului din Timişoara, cu mult înaintea celor simi-
lare din Viena şi Budapesta. 
- Se finalizează cartierele Mehala şi Iosefin.  
 
1745 
- La Becicherecu Mare se construieşte berăria. Este amintită şcoala iliră cu 
58 copii din cei 234 de vârstă şcolară.
- La Lugoj este adus un sfânt Nichita, care propovăduia ortodoxismul în Ar-
deal şi populaţia zonei vine să-l vadă.

1746 
- La Becicherecu Mare se ridică una din cele mai frumoase biserici ortodoxe 
din Banat. 
 
1747  
- Panciova: noua biserică catolică a sfinţit-o priorul Hipolit Bakl. 
 
1748 
- La Lugoj începe construcţia unui spital. 
- La Panciova se impune carantina pentru cei veniţi din sudul Dunării, din 
cauza epidemiilor de acolo. 
- La Vârşeţ franciscanii cer permisiunea să-şi ridice o casă pentru călugării 
ordinului. 
- La Timişoara se construieşte catedrala ortodoxă din Cetate, pe locul unei 
vechi biserici de lemn, arsă cu câţiva ani înainte. Biserica este folosită de
enoriaşi sârbi şi români. 
- mai: Panciova este prada unei noi furtuni violente, care distruge cazarma 
şi hambarul districtual. 
 
1749 
- Ioan Georgevici îşi mută reşedinţa episcopală la Vârşeţ.
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1750 
- La Becicherecu  Mare se formează două magistrate: sârb şi german. 
- iulie, 16: La Caransebeş este amintită o nouă moară.
- august, 15: Demilitarizarea fostei graniţe de pe Tisa şi Mureş. Mutarea sâr-
bilor de pe fosta graniţă în Banat a început sporadic după anul 1720, in-
tensificându-se în anii `40; în 1746 a fost demilitarizat Aradul; în 1748 foşti-
lor grăniceri li s-a dat de înţeles că cei ce vor să rămână în continuare în 
slujbă trebuie să se mute în noua graniţă bănăţeană, ceilalţi urmând să treacă
sub autoritatea civilă a Coroanei. Desfiinţarea graniţei a cauzat nemulţumiri, 
grănicerii refuzând să fie transformaţi în „paori”. Aceste nemulţumiri au de-
terminat masiva dislocare a sârbilor în Banat. 
 
1751 
- Prin desfiinţarea graniţei mureşene 2400 de familii vin şi se aşează în dis-
trictul militar Kikinda, atât în oraş cât şi în alte 10 locuri unde înfiinţează
noi sate. 
- mai: O nouă furtună violentă distruge casa parohială, biserica şi alte clă-
diri din Panciova. 
- octombrie, 23: Decretul Mariei Tereza de formare a Miliţiei teritoriale bă-
năţene, cu sediul la Kikinda. Masa principală a sârbilor de pe Mureş şi Tisa 
a sosit atunci în Banat; sârbii au repopulat vechile aşezări înfiinţând şi multe 
altele noi. Asistăm la o creştere impresionantă a populaţiei: în 1717 în Banat 
trăiau 85.000 de locuitori; în 1743 – 125.000; în 1753 – 210.000; în 1770 – 
450.000; în 1797 – 668.000 de locuitori.  
 
1752 
- La Panciova se ridică biserica catolică a minoriţilor. Datorită numărului 
mare de bolnavi se închiriază o clădire pentru adăpostirea şi tratarea lor. 
- Lugojul primeşte dreptul de a ţine târg săptămânal marţea, în aceleaşi con-
diţii ca Timişoara, drept urmare se construieşte o piaţă nouă în centrul ora-
şului. Tot acum se cere înfiinţarea unei berării aici. Iar când cnezul Lugoju-
lui Românesc cere dublarea capitaţiei de 12 florini, populaţia se răscoală
cerând înlocuirea acestuia. 
- septembrie, 4: La Caransebeş sunt două mari hambare pentru depozitarea 
grânelor. 
 
1753 
- Prima menţiune despre o stagiune teatrală permanentă la Timişoara. În pe-
rioada mai-noiembrie o trupă germană susţine stagiunea permanentă.
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- Comisia imperială Kempf se află câteva luni la Lugoj şi încearcă să rezol-
ve problemele curente ale locului. 
 
1754 
- La Timişoara începe construirea palatului baroc din Piaţa Unirii de azi, 
reşedinţă administrativă a comitatului/judeţului până în anul 1944. 
- La Timişoara, Johann Michael Haydn, fratele marelui compozitor Joseph 
Haydn, compune o lucrare: Missa Trinitatis, după toate probabilităţile pen-
tru festivitatea de sfinţire a Domului. 
 
1755 
- ianuarie, 5: La Caransebeş este atestat un jude comercial. 
- Este amintită pentru prima oară statuia din Piaţa Libertăţii, din Timişoara.  
- Maximilian Frémaut proiectează canalul Bega înspre vest de Timişoara, pe 
o secţiune de 70 de kilometri, care va fi navigabil.  
 
1756  
- La Panciova a venit încă un val de imigranţi nemţi. A fost construită
capela Sf. Rokus.  
 
1757 
- Oraşul Caransebeş are 605 case, din care 60 locuite de germani, o mare 
mănăstire romano-catolică; biserica mare de piatră ortodoxă cu hramul Sf. 
Gheorghe, care este înnoită şi i se adaugă un turn de piatră; există şi o bise-
rică ortodoxă de lemn din vremea turcilor, înnoită, cu hramul Sf. Ioan Bote-
zătorul. Există un protopop şi 6 preoţi ortodocşi. 
- Lugojul are 640 case, din care 300 germane lângă mănăstire, dar şi biserica 
ortodoxă Sf. Nicolae cu 6 preoţi. 
- La Panciova începe construcţia actualei catedrale romano-catolice şi a clă-
dirii mănăstirii. 
- Se montează, la Domul din Timişoara, prima orgă, adusă din Viena. 
 
1758 
- La Timişoara există o şcoală ortodoxă română.
- Date extrem de interesante despre viaţa comunităţii sârbeşti din Beciche-
recu Mare. 
- La Lugoj se construieşte biserica mare, sub patronajul obercnezului Gavri-
lă Gurean, care dă 5038 florini din cei 22828 necesari. Construcţiile se vor 
termina în anul 1766. 
- Începe regularizarea râului Timiş.
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1759 
- La Vârşeţ se ridică reşedinţa episcopală.

1760 
- Timişoara este cel mai bine iluminat oraş al monarhiei habsburgice (cu 
lămpi cu seu). 
 
1761 
- La Vârşeţ meşterul Nikolici ridică biserica ortodoxă.
- La Timişoara se încheie construcţia sediului magistratului rascian (ortodox), 
care va adăposti şi sediul teatrului orăşenesc până în anul 1870. 
 
1762 
- La Becicherecu Mare se construieşte biserica parohială romano-catolică.
- La Timişoara se ridică prima sinagogă a comunităţii evreieşti. 
 
1763 
- Până în anul 1775 se produce a doua etapă a colonizării Banatului, coloni-
zarea tereziană.
- La Lugoj sunt aduse 60 familii catolice. 
- sfârşitul anului: A doua epidemie de ciumă cuprinde Banatul. 
 
1764 
- Kikinda obţine statutul de oraş şi libertăţi economice. 
- Pentru prima dată se aminteşte un pictor din Panciova. Este vorba de Ge-
orge Mišković (Georgius Mishkovits, Mahler), care a fost prezent la realiza-
rea mai multor iconostase în bisericile bănăţene. 
 
1765  
- La Panciova a început colonizarea planificată a românilor, iar pentru 
necesităţile armatei a fost construită fabrica de producţie a postavului. 
- Există la Lugoj o orchestră germană de instrumente de suflat, o fanfară.

1766 
- noiembrie: Episcopul romano-catolic von Falckenstein face o vizită cano-
nică la Vârşeţ.

1767  
- Au fost formate două companii pe lângă Regimentul Iliro-grăniceresc, una 
pentru Panciova sârbească şi una pentru cea germană, cu un total de 827 
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ostaşi. Oraşul a devenit sediul celui de al XII-lea Regiment germano-bănă-
ţean. Cnezul german Johann Georg Fischer (Jovan Đorđe Fišer) şi cel sârb, 
Trifun Živković, roagă în numele celor 82 familii germane şi 217 sârbeşti 
Sfatul imperial ca să unească cele două comunităţi, iar Panciova să obţină
statut de Comună armată.
- La Timişoara are loc Congresul ilir. 
 
1768 
- O frumoasă descriere a Caransebeşului în preajma încadrării acestuia în 
graniţa militară.
- La Lugoj, obercnezul Gavrilă Gurean dă 1012 florini pentru construcţia 
unei noi şcoli. 
- Împăratul austriac Iosif al II-lea face o primă vizită prin Banat, inspectând 
situaţia ţării. Vizita începe la Timişoara, pe 28 aprilie este la Lugoj, apoi la 
Caransebeş, pe 10 mai la Becicherecu Mare, şi a poposit şi la Panciova. 
 
1769 
- Panciova a avut fabrică pentru achiziţia şi prelucrarea gogoaşelor de mătase. 
- aprilie, 13: La Timişoara inginerul Karl Alex. Steinlein şi maistrul minier 
Joseph D. Redange elaborează planurile uzinei siderurgice de la Reşiţa şi le 
prezintă Camerei Imperiale. 
- Proiectele de construcţie a furnalelor, cuptoarelor, clădirilor şi atelierelor 
au fost opera lui von Reichenstein şi J. Redange, care şi coordonează execu-
ţia. Cristoph Traugott Delius sapă canalul pentru aducţiunea apei şi, cerce-
tând zonele limitrofe, descoperă fier la Delineşti, Târnova şi Slamina, căr-
bune la Doman şi Secu. 
- iunie, 6: Becicherecu Mare primeşte privilegiul de târg liber. Este amintit 
şi primul spital orăşenesc. 
- august, 17: Se aprobă construirea uzinei siderurgice şi încep lucrările. 
 
1770 
- La Reşiţa încep lucrările propriu-zise de construcţie, maistru zidar fiind 
Peter Korb din Oraviţa şi maistrul Martin Kleschko din Biserica Albă pen-
tru tâmplărie şi dulgherie. Au lucrat 21 zidari, 28 dulgheri şi 228 ţărani. 
- Lugoj: cea mai veche instituţie de învăţământ românesc, cu activitate neîn-
treruptă până astăzi, este actuala Şcoală generală Nr.3, ce şi-a început cursu-
rile ca şcoală confesională, în anul 1770, într-o clădire cu două săli de clasă,
ridicată de obercneazul Gavril Gurean, lângă biserica ortodoxă.
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1771 
- aprilie, 18: La Timişoara apare Temeswarer Nachrichten, primul ziar de 
pe teritoriul actual al României. Va cunoaşte în total 13 apariţii. 
- iulie, 3: La Reşiţa se sfinţesc cele două furnale (Francisc şi Josif), apoi 
sunt aprinse şi pe ele se montează câte o placă inscripţionată. Complexul 
siderurgic de la Reşiţa cuprindea: 2 furnale, 4 ateliere de forjă, clădiri auxi-
liare, în total 21 clădiri. Reşiţa era atunci o secţie a uzinelor din Bocşa. 
 
1773 
- La Vârşeţ se ridică filatura de mătase naturală.
- La Becicherecu Mare sunt 721 case locuite de ortodocşi şi 96 de germani. 
- A doua vizită a lui Iosif al II-lea prin Banat. Împăratul Iosif al II-lea a 
poposit o zi în Panciova. 
- Se ridică biserica romano-catolică din piaţa Iosefin, Timişoara.  
 
1774 
- În faţa ameninţării unui nou război cu Poarta, împărăteasa Austriei a dis-
pus reorganizarea graniţei. A fost înfiinţat Regimentul Ilir (rascian), ce aco-
perea teritoriul de la vărsarea Tisei în Dunăre, la Titel şi până la Porţile de 
Fier ale Dunării. Sediul unităţii a fost mutat de la Kikinda la Biserica Albă.
- La Timişoara se îmbunătăţeşte vechea maşină hidraulică şi oraşul benefici-
ază de apă potabilă.
- Moise este dascăl la şcoala română din Lugoj. 
- septembrie, 12: Diplomă de privilegii a Mariei Terezia pentru districtul 
militar Kikinda. 
 
1775 
- Ia fiinţă Şcoala normală din Timişoara pentru pregătirea învăţătorilor. 
 
1776 
- Uzinele din Reşiţa dobândesc libertatea faţă de cele din Bocşa. 
- Lugojul avea 887 case, şcoală, şase mori, un abator şi magazii imperiale 
pentru cereale şi lemne, fiind printre cele mai mari localităţi din Banat. 
- septembrie, 12: Kikinda este ridicată la rangul de protopopiat ortodox. 
 
1777 
- Vârşeţul are 700 de case. 
- La Panciova există 230 proprietari de pământ arabil, 44 comercianţi, 161 
meseriaşi, 44 pescari. Posibil că în acelaşi an a fost fondată Comuna Biseri-
cească Sârbească şi oficiul parohial. 
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1778 
- Banatul este retrocedat Ungariei şi se instituie sistemul comitatelor: Timiş,
Torontal şi Caraş, iar graniţa militară rămâne sub administraţie militară hab-
sburgică, până la 1872. 
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Capitolul IV.  
Perioada 1779-1867 

 

1779 
- S-au format cele trei judeţe: Timiş – localitate reşedinţă de judeţ Timişoa-
ra, Torontal – cu reşedinţa la Becicherecu Mare şi Caraş cu reşedinţa la Lugoj. 
 
1780 
- La Timişoara, contopirea celor două Magistrate (german şi rascian) într-un 
Consiliu municipal unic, ca urmare a reorganizării administrative a Banatu-
lui provincial, prin reîncorporarea la Ungaria. Timişoara este recompensată,
fiind declarată oraş liber regesc, cu scutire la vistierie de taxă de răscumpă-
rare sau eliberare. 
- Urbariul terezian (cartea funciară) se introduce şi în Banat. 
- Apare la Viena lucrarea lui Francesco Griselini „Versuch einer politischem 
und natürlichen Gesichte des temesvarer Banats” (adică „Încercare de istorie 
politică şi naturală a Banatului timişean”. Populaţia Timişoarei, după Grise-
lini, număra 6718 suflete. Populaţia Banatului era de 450.000 de oameni. 
- iulie, 19: Invazie de lăcuste: „ ...lăcustele atuncia au venit întâi, apoi iară
au mai venit în doi ani... în tot Regimentul Mehadii, valah iliriş... însă timpi 
buni nu avurăm până în 1788.” (Nicolae Stoica de Haţeg). 
- noiembrie, 22: Se stinge împărăteasa Maria Terezia, succesor fiind fiul ei, 
Iosif al II-lea.  
 
1781 
- mai, 11: La Caransebeş, familia Poşta, ajutată de locotenentul Ioan de 
Groza, din Regimentul valaho-ilir, dar şi de membrii parohiei, construieşte 
Biserica cu hramul Sf. Ioan Botezătorul, care s-a sfinţit în această zi. 
- august, 1: Iosif al II-lea scoate la licitaţie acele domenii din Timiş, consi-
derate achiziţii noi ale vistieriei, care nu au fost retrocedate vechilor proprie-
tari, cei dinainte de dominaţia turcă, astfel înlesnind apariţia unei categorii 
de noi aristocraţi, deschişi spre colaborare cu Curtea Imperială. Moşiile eva-
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luate sub valoarea de 30.000 florini au fost licitate la Timişoara, cele mai 
valoroase la Viena. Prima licitaţie a fost urmată de altele: a doua la 15 sep-
tembrie (Timişoara) şi la 10 decembrie (Viena), respectiv a treia la 10 apri-
lie (Timişoara) şi 1 mai 1782 (Viena).  
- Fraţii Chiril şi Cristofor Nako, negustori macedo-români, cumpără dome-
niul Sânnicolaul Mare, iar la 1784 sunt înnobilaţi. Macedo-românul Bogdan 
Crăciun cumpără cu 103.000 de florini domeniul Beodra şi este înnobilat, 
devenind Karácsonyi. Urmaşii săi achiziţionează mai târziu domeniile Ban-
loc, Ofseniţa, Soca şi Partoş. Cel mai influent dintre macedo-românii stabi-
liţi în Banat a fost bancherul din Viena, George Sina, care, după ce cumpără
domeniile Hodoş şi Chizdia, ajunge curând cel mai mare latifundiar din Ba-
nat. Fraţii Constantin şi Naum Popovici, ulterior Mocsonyi, negustori ma-
cedo-români, cumpără domeniul Foeni (cu 70.000 de florini); apoi, părţi din 
domeniile Păuliş, Pardani, Cuştei şi Vlaicovăţ, obţinând, în 1783, diploma 
de înnobilare. 
 
1781-1784 
- La Oraviţa montană, comercianţii macedo-români construiesc, cu propriile 
lor mijloace, Biserica Ortodoxă Română. Ctitor era neguţătorul Hagi Nico-
lae Dimitrie, imigrant în Banat din Castoria Macedoniei. 
 
1781-1785 
- Uzinelor de Fier Reşiţa li se repartizează întinsele păduri de pe Semenic. 
Prin aceasta, se asigură pe termen lung aprovizionarea siderurgiei reşiţene 
cu mangal.  
 
1782 
- septembrie, 16: Timişoara, devenind oraş liber regesc, îşi primeşte o nouă
emblemă. Noul oraş liber regesc a fost proclamat, cu festivităţi deosebite, 
prin comisarul regal Lovász de Eötvenes şi sub primarul Adam Ingrueber. 
Prin aceasta, Timişoara a intrat pe un nou făgaş, al modernizării sale. Edifi-
ciul Primăriei a fost radical renovat de către arhitectul Iosef Aigner. 
- Protejaţi ai lui Iosif al II-lea, militari şi bancheri, au primit moşii şi fără
licitaţie. Cei care nu au plătit cel puţin o treime din valoarea domeniului pâ-
nă în aprilie 1782, au pierdut dreptul de proprietate. Un astfel de caz a fost 
Mehala, pentru care oraşul Timişoara nu a putut plăti în timpul prevăzut, 
nici intervenţiile ulterioare nu au putut schimba situaţia. 
- septembrie, 21: Împăratul se adresează populaţiei, pregătind a treia colo-
nizare german în Banat. Astfel, în perioada 1784-1789 vin colonişti din pro-
vinciile Rinul Superior, Pfalz, Zweibrücken, Hessen, Frankfurt. În decursul 
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acestei colonizări iosefiniene ajung şi protestanţi în Banat. Cea mai cunoscută
comună evanghelică este Liebling. 
 
1783-1784 
- Cea mai reprezentativă personalitate a iluminismului sârbesc, Dositei 
Obradovici (născut la Ciacova, în 1739) îşi publică la Leipzig principalele 
opere: „Scrisoare către Haralampie”, „Autobiografia” şi „Sfaturi ale raţiunii 
sănătoase”. 
 
1784 
- Comunitatea româno-sârbă din Timişoara Fabric termină zidirea Bisericii 
Sf. Gheorghe, ajutată şi de bogaţii negustori macedo-români, pe locul vechii 
biserici de lemn, rămasă din vremea turcilor.  
- Funcţionează în Timişoara-Fabric o şcoală iliră care, în 1825, se separă în 
şcoli de limbă română şi sârbă.
- Apare, la Timişoara, ziarul Temesvarer Zeitung, pentru o durată scurtă.

1784-1785 
- În cei doi ani se construiesc 1215 case noi, pentru colonişti, sunt începute 
alte 128. Coloniştii primeau cereale, animale domestice, furaje, căruţe, chiar 
şi veselă şi cele necesare în bucătărie. 
 
1785 
- Începe plutăritul lemnelor pe Bârzava. La depozitele de lemne Reşiţa, 
Câlnic şi Bocşa, cărbunarii români produc mangal pentru cuptoarele din Re-
şiţa, Bocşa şi Dognecea.  
- Împăratul Iosif al II-lea, impresionat de răscoala românilor sub conducerea 
lui Horia, ordonă înfiinţarea Seminarului pentru preoţi ortodocşi la Timişoa-
ra, înştiinţând despre aceasta Consiliul locumtenenţial al Ungariei. Fostul 
episcop de Timişoara, Moisie Putnik, fiind ales mitropolit la Karlowitz, nu 
mai susţine înfiinţarea şcolii teologice la Timişoara, ci la Karlowitz, cu lim-
ba de predare sârbă.
- mai, 12: Lotrii la Jupalnic: „1785, mai 12, au dus 9 hoţi la Jupalnic, de i-
au însemnat în obraz, le-au pus spânzurătoarea şi roata. Până vor fi vii, în 
temniţă, cu legături de fier la mâni şi la picioare, la grumaz. Şi să le dea la zi 
o jumătate de porţie de pâine şi apă, până la moartea loru.” (Nicolae Stoica 
de Haţeg) 
- Una dintre cele mai cunoscute descrieri ale oraşului Lugoj pentru această
perioadă este făcută de călătorul german Johann Lehmann. 
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1786 
- La Vârşeţ se termină catedrala episcopală, construită din fondurile eparhiei 
româno-sârbe, dar şi cu sprijinul credincioşilor, în frunte cu obercnezul 
Emanoil Arsa. 
- În cartierul Mehala din Timişoara începe construirea bisericii ortodoxe, 
care e dusă la bun sfârşit în 1791. 
- Cele două localităţi de pe malurile Timişului erau proprietatea Camerei 
aulice, fiecare cu administraţie proprie. Potrivit conscripţiei din 1786 Lugo-
jul Român avea 1039 case şi 5130 locuitori, în vreme ce Lugojul German 
avea 203 case şi 1446 locuitori. 
 
1787 
- Apare o nouă publicaţie de limbă germană la Timişoara – Temesvarer 
Merkur – tot de durată scurtă.

1788 
- Se mută, de la Sântana la Timişoara, gimnaziul condus de călugării din 
ordinul piarist. Acesta a funcţionat neîntrerupt, între anii 1788-1948. Până la 
1806 avea cinci clase. Din acel an se înfiinţează şi clasa a VI-a; iar din 1851 
şcoala e transformată în gimnaziu superior, adică cu opt clase.  
- Austria a intrat din nou în război cu Turcia, din care cauză, în ciuda dez-
voltării continue a oraşului, Panciova a fost a treia oară distrusă în aşa măsu-
ră, că nu se putea recunoaşte.  
 
1789 
- toamna: Premieră teatrală la Timişoara. Impresarul teatrului de la Timi-
şoara, Johann Christoph Kuncz, prezintă, în premieră absolută opera Me-
deea und Jason, lucrare a unui compozitor german în plină ascensiune, Peter 
Winter. Azi uitat, acest compozitor era apreciat în epocă, fiind pe repertoriul 
marilor scene, precum München sau Viena. 
 
1790 
- După decesul lui Iosif al II-lea, tronul îi revine lui Leopold al II-lea, fratele 
acestuia. Timişoara este reconfirmată, printr-o lege, ca oraş liber regesc, cu 
dreptul de a avea reprezentant în parlament şi drept de vot acolo. Primii de-
putaţi ai Timişoarei au fost: Ignacz Koppauer şi Bazil Ioanović.
- În pădurile de la Steierdorf, muncitorul forestier Mathias Hammer desco-
peră „piatra neagră” – antracitul. 
- august, 26-noiembrie, 4: Congresul ilir (saborul) de la Timişoara. Con-
gresul de la Timişoara are însemnătate prin faptul că în cadrul său probleme-
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le confesionale (alegerea mitropolitului) s-au împletit pentru prima dată cu 
cele de politică naţională. Această întrunire a fost convocată din iniţiativa 
Curţii, cu promisiunea acordării unei regiuni autonome în seama sârbilor, a 
unui voievodat (Voivodina), preţ al fidelităţii lor în disputa cu ungurii.  
- La Timişoara s-a stabilit negustorul Pavel Ioanovici Kaliva. După câţiva 
ani de afaceri, el a cumpărat domeniile Dulău şi Valea Mare, din comitatul 
Caraşului. Fiul lui, Gheorghe Ioanovici de Dulău şi Valea Mare, va avea un 
rol important în viaţa bisericească şi politică a românilor din Banat. 
 
1791 
- Biserica episcopală greacă neunită (în fapt, ortodoxă sârbo-română) din 
Timişoara a fost restaurată şi ornată cu două turnuri noi, fiind pe atunci 
episcop ortodox de Timişoara, Petar Petrovici. 
- La Kikinda sunt patru magazine: ale lui Timotije Georgijević, Lazar Ste-
fanović, Georgije Adamović şi Jovan Skarlat. 
- La Panciova, în partea interioară a fostei fortăreţe austriece, lângă palisa-
dele din lemn, pe temeliile fostei moschee, s-a construit mănăstirea cu bise-
rica Sf. Karlo Boromei. Graţie jurnalului mănăstirii, pe care din anul 1791 a 
început să îl scrie în latină guardianul şi parohul Vencel Vilkovski, se poate 
urmării nu numai istoria ordinului minoriţilor, ci şi întâmplările din oraş.
- În şcoala generală din Timişoara-Cetate are loc prima încercare de a se in-
troduce predarea limbii maghiare. 
 
1792 
- Heinrich Hensch, un întreprinzător german, în urma unei prospecţiuni 
sitematice, pune în valoare primul zăcământ de cărbune de la Steierdorf-
Anina.  
 
1793 
- Uzina de Fier Reşiţa vinde către Regatul Neapole 20.000 de proiectile de 
tun, realizând prima mare afacere de export.  
 
1794 
- Sediul primăriei rasciene din Timişoara, de pe locul actualului liceu N. 
Lenau, se transformă în teatru. Teatrul reamenajat avea: 23 de loji la parter 
şi tot atâtea de etajul I, costând fiecare 3 florini; 30 de loji de etajul II, cu 1 
fl. 30 creiţari; 128 de staluri rezervate cu 40 cr.; 100 de staluri cu 20 şi 10 
creiţari, precum şi o galerie cu 200 locuri în picioare. Aceasta reprezintă o
capacitate de peste 700 de spectatori şi o încasare maximă care se apropie de 
250 de florini. 
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1795 
- Ca urmare a unei hotărâri a Camerei aulice, la Lugoj, cele două localităţi
de pe malurile Timişului s-au unificat  din punct de vedere administrativ, 
conducătorii urmând să fie aleşi alternativ dintre români şi germani.  
 
1796 
- La Caransebeş, biserica cu hramul Sf. Gheorghe (menţionată documentar 
încă la 1738) este reparată şi lărgită. După separarea ierarhică, această bise-
rică va fi catedrală episcopală.
- Printr-o nouă diplomă, oraşul Lugoj primeşte dreptul de a ţine târguri mari 
de 4 ori pe an şi piaţă de două ori pe săptămână, marţea şi vinerea, tradiţie 
păstrată până astăzi.  
 
1799 
- La Vârşeţ se înfiinţează un „alumneu”, adică un internat unde erau cazaţi
tinerii ce urmau cursurile şcolii teologice. 
- Se naşte la Timişoara Kiss Ernő, viitor general al revoluţiei maghiare. 
 
1802 
- La Csatád (azi Lenauheim) se naşte poetul Nikolaus Lenau, reprezentant 
de seamă al romantismului german. 
 
1803 
- La Văliug (Franzdorf) se construieşte o forjă de fier şi două cuptoare de 
afinare, care erau deservite de siderurgiştii din Zips. Forja prelucrează sur-
plusul de fier brut de la Reşiţa.  
- În Poiana Ruscăi, concesionarul Franz Hofmann întemeiază Uzina de Fier 
Russberg (Rusca Montană). 
 
1805 
- Apare, la Timişoara, Temesvarer Wochenblatt – de durată scurtă.

1806 
- Şoseaua Reşiţa-Văliug este dată în circulaţie. Datorită ei, plutăritul pe 
Bârzava îşi pierde sensul. Lemnele şi mangalul sunt transportate pe care cu 
boi de către ţăranii români, obligaţi la robotă.
- S-a născut la Vârşeţ marele dramaturg, comediograf sârb, Jovan Sterija 
Popović.
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1806-1807 
- Vicarul episcopal, episcopul romano-catolic de mai târziu, László Kősze-
ghy întemeiază seminarul teologic catolic de la Timişoara. 

1807 
- Se naşte la Timişoara pictorul Brocky Károly. 
- începutul verii: Oraşul Timişoara a primit între zidurile sale pe împăratul 
Francisc I-ul, care a locuit la Hanul „La Trompetistul”, şi pe arhiducele Ca-
rol. Înalţii oaspeţi au vizitat cetatea şi s-au întâlnit cu conducerea militară.
- august, 30: Un incendiu nimicitor a distrus aproape în întregime oraşul 
Becicherecu Mare, încetinind pentru o vreme dezvoltarea sa.  
 
1809 
- Ca urmare a turnurii nefavorabile a războiului împotriva lui Napoleon şi a
periclitării  capitalei de către francezi, Trezoreria din Viena a fost adusă, în 
siguranţă, la Timişoara; aici s-a aflat sub protecţia miliţiei civice, care a asi-
gurat paza porţilor cetăţii şi a obiectivelor importante ale oraşului. 
 
1810 
- La Panciova se definitivează ridicarea monumentalei biserici ortodoxe sâr-
beşti, în stil baroc. Biserica are hramul Adormirii Maicii Domnului. 
 
1811 
- Nucleul de corişti constituit în jurul bisericii ortodoxe din Lugoj, va repre-
zenta baza viitoarei „Reuniuni române de cântări şi muzică” ce a primit per-
sonalitate juridică în 1869, fiind cea mai veche reuniune română de muzică
din Banat. Începând din 1898, activitatea corului se identifică cu simbolul 
său, dirijorul şi compozitorul Ion Vidu. 
 
1813-1815 
- Uzina de Fier Reşiţa livrează aliaţilor mari cantităţi de material de război, 
în timpul războaielor anti-napoleoniene. 
 
1815 
- Tipograful Josef Klapka, viitorul primar al Timişoarei, deschide o biblio-
tecă publică, prima de pe teritoriul actual al României. 
 
1816 
- Reşiţa are trei furnale, patru forje şi cuptoare de afinare, o turnătorie de 
sobe de fontă, o forjă de cuie, una de lopeţi şi una de scule. 
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1817  
- La Lugoj, începe organizarea breslelor, în scopul apărării intereselor mese-
riaşilor în faţa concurenţei, precizându-se cele 4 ramuri de activitate tradiţi-
onale ale oraşului, respectiv breslele tăbăcarilor, cojocarilor, olarilor şi croi-
torilor. Primul Statut aprobat de Curtea de la Viena şi Diploma de privilegii 
datează din 30 martie 1819. 
 
1819 
- Ca premieră central-europeană, la Timişoara se fac vaccinuri anti-variolă.
- Oraşul Panciova, aflat în plină ascensiune economică, numără 9.099 de 
locuitori (6376 ortodocşi, 2649 catolici, restul protestanţi şi evrei).  
 
1820 
- Pe teritoriul Graniţei militare din Banat s-au organizat cursuri pentru pre-
gătirea învăţătorilor. Primul curs s-a ţinut la Caransebeş.
- Preotul român Vasile Georgevici, într-o cerere adresată Curţii de la Viena, 
cere sprijin pentru ridicarea unei biserici ortodoxe române în Timişoara-
Fabric, deoarece biserica ortodoxă existentă atunci (în piaţa Traian) putea fi 
folosită de enoriaşii ortodocşi români doar în fiecare a doua duminică.
- Se naşte, la Timişoara, viitorul general paşoptist, György Klapka, apărăto-
rul oraşului Komárom. 
 
1822 
- Pe lângă Episcopiile de la  Arad şi Vârşeţ se organizează şi câte un semi-
nar teologic. La Teologia din Arad, toate materiile se predau în limba româ-
nă; cea din Vârşeţ avea două secţii: română şi sârbă. În anul 1823 frecventau 
Teologia din Vârşeţ 115 studenţi, dintre care 84 români şi 31 sârbi. La secţia 
sârbă a Teologiei din Vârşeţ a funcţionat ca profesor Andrei Şaguna; din 
Banat, el va pleca ca vicar al Episcopiei de la Sibiu. 
- Fraţii Hofmann înfiinţează, împreună cu concesionarul Karl Maderspach 
Topitoria de plumb de la Ruşchiţa. Ceva mai târziu, tot acolo, familia Biebel 
va deschide cariera de marmură („Carrara ungară”). 
 
1823 
- noiembrie, 3: Marele matematician János Bolyai, pe atunci locotenent al 
garnizoanei Timişoara, îi scrie tatălui său, renumitul profesor de matematică
din Tg. Mureş, că a reuşit să conceapă fundamentele matematicii neeuclidi-
ene. (Textual: „Din nimic am făurit o lume nouă.”) 
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1824 
- Se constituie, la Timişoara, din iniţiativa calviniştilor şi evanghelicilor din 
oraş, parohia protestantă reunită.

1825 
- Începe construirea magistraturii din Kikinda, terminată în 1840. 
- La Timişoara, este ales deputat al oraşului primarul Iosef Klapka, tatăl vii-
torului general paşoptist György Klapka. 

1826 
- În timpul lui Vasile Georgevici, protopop român din Timişoara-Fabric, 
românii obţin de la împăratul Francisc I dreptul de a-şi zidi o biserică pro-
prie. Noua biserică românească, cu hramul Sfântului Ilie, a fost sfinţită în 
anul 1826.  
- Camera aulică de la Viena întăreşte Graniţa militară, aducând în Banat ţă-
rani pădurari cehi. Ei sunt colonizaţi în apropiere de Moldova Nouă şi înfi-
inţează satele Sfânta Elena, Eibenthal, Gârnic, Ravensca, Bigăr şi Şumiţa. 
 
1828 
- Camera aulică aduce în zona Reşiţei (Muntele Semenic) ţărani austrieci 
din pădurile Boemiei (Klattau). Sunt înfiinţate satele noi grănicereşti ale 
„pemilor”: Wolfsberg (Gărâna), Weidenthal (Brebu Nou), Lindenfeld; şi, 
mai târziu, Sadova, în Valea Timişului. 
- Apare la Timişoara prima revistă de specialitate din istoria oraşului: Bana-
ter Zeitschrift für Landwirtschaft, Handel, Künste und Gewerbe. Apariţii 
până la sfârşitul anului. 
 
1830 
- La Lugoj a funcţionat societatea secretă Constituţia, ce reunea sub condu-
cerea lui Teodor Nedelcu meseriaşi şi intelectuali ce-şi propuneau drept ţel 
politic (în concordanţă cu spiritul revoluţionar al vremii) „aşezarea societăţii 
pe baze constituţionale prin ridicarea maselor” 
- Apare la Timişoara revista literar-artistică Thalia (lb. germană).  
 
1831 
- La Timişoara se pune piatra de temelie a bisericii evanghelice. 
- Epidemia de holeră bântuie prin Timişoara, într-un singur an sunt răpuse 
1361 persoane. Epidemiei din 1836 îi cad victimă alte 1028 persoane. Prin 
măsuri foarte severe, în sfârşit, epidemia a fost oprită.
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1831-1840 
- Apare, la Timişoara, săptămânalul de limbă germană Temeswarer Wochen-
blatt, fiind prima publicaţie care s-a putut afirma pe piaţă.

1832 
- Se deschide „Şcoala preparandă” din Caransebeş, unde se ţineau cursuri în 
lunile de iarnă, în trei ani consecutivi. Această şcoală a fost mutată, în anul 
1836, la Biserica Albă. Cursurile s-au organizat sub conducerea lui Constan-
tin Diaconovici Loga, directorul Şcolilor naţionale române şi sârbeşti de pe 
teritoriul Graniţei militare din Banat. 
- S-a stabilit în Timişoara Michael Jáborsky, un artist cunoscut şi recunoscut 
în marile centre ale Europei, care ca prim violonist al orchestrei Domului 
din Timişoara, în fruntea căreia a stat 50 de ani, a fost animatorul vieţii mu-
zicale din oraş. Din anii 1840 s-a organizat, din iniţiativa lui, aşa-zisa 
Musikalisch–Declamatorische Academie, un fel de stagiune de concerte. 

1835 
- Episcopul comano-catolic József Lonovits pune bazele bibliotecii dieceza-
ne romano-catolice. Arhiva diecezei de Cenad, cu sediul în Timişoara, exis-
ta din 1788. 
 
1837 
- Este atestată, la Lugoj, o manufactură de prelucrare a mătăsii, industria tex-
tilă cunoscând o deosebită dezvoltare în perioada ce urmeză.
- La Lugoj, s-au deschis cursurile gimnaziului „Şcoala gramaticală latină”
care va deveni după 1919, Liceul „C. Brediceanu”.  
 
1838 
- La Panciova se înfiinţează cea dintâi „Societate de cântări şi muzică” din 
spaţiul cultural sârbesc. 
 
1840-1849 
- Apare la Timişoara una din cele mai longevive publicaţii din prima parte a 
secolului al XIX-lea: Temesvarer Wochenblatt – Zeischriftliches für Wissen, 
Kunst und Industrie. 
 
1841-1846 
- Erariul bănăţean se decide să „retehnologizeze” Uzinele de la Reşiţa, care 
nu mai fac faţă competiţiei industriale europene. Reşiţa va fi dotată cu un 
laminor, o uzină de pudlaj, patru ciocane cu aburi, o forjă de cazane, un ate-
lier de pile şi o cale ferată cu tracţiune cabalină.
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1843 
- august, 8-12: Are loc, la Timişoara, adunarea generală a Medicilor şi Na-
turaliştilor din Ungaria. 
 
1844 
- Se inaugurează linia de călătorie pe Dunăre, deservită de vapoare cu aburi, 
între oraşele Panciova şi Zemun. 
- La Panciova ia fiinţă, din iniţiativa dirijorului de cor bisericesc, Nikola 
Giurkovici, „Societatea de teatru a diletanţilor” (amatorilor), care-şi va des-
făşura activitatea scenică în oraş şi în împrejurimi.  
 
1845 
- toamna: Iubitori de muzică din Timişoara, în înţelegere cu primăria oraşu-
lui, au pus bazele primei Societăţi muzicale timişorene (Temeswarer Musik-
verein), cu scopul de a fonda a şcoală muzicală în oraş. Primul profesor a 
fost Michael Jáborsky, cursurile au putut fi începute în anul 1847. Şcoala a 
funcţionat până în anul 1862. 
- toamna: Din iniţiativa episcopului Lonovits, se deschide, în clădirea semi-
narului teologic, academia de drept din Timişoara, care va funcţiona până în 
anul 1847-48. 
 
1846 
- Erariul preia minele de cărbune din Anina, de la întreprinzătorii particulari. 
Sunt angajaţi mineri germani, cehi şi români, forţând pe un front larg extrac-
ţia cărbunelui. Locuitorii din Steierdorf-Anina vor lucra curând în cele mai 
adânci mine de cărbune din Europa. La cuptoarele cu reverberaţie din Reşiţa
se foloseşte deja, cu succes, cărbune cocsificat din Doman şi Secu. 
- La Timişoara are loc şedinţa de constituire a Primei Case de Economii Ti-
mişorene, prima instituţie financiară a provinciei.  
- Se lărgeşte şoseaua Steierdorf – Oraviţa, devenind „drumul cărbunelui”. 
Directorul minei, Gustav von Gränzenstein, iniţiază construcţia unei căi fe-
rate cu tracţiune cabalină lungă de 57 km, care ar urma să facă legătura în-
tre minele de la Steierdorf  şi portul dunărean Baziaş. Se ia hotărârea de a se 
construi, între Oraviţa şi Baziaş, o cale ferată cu ecartament normal, urmând 
a se asigura doar legătura dintre mine şi gara terminus cu ajutorul tracţiunii 
animale. Diriginte de şantier este inginerul Bach. 
- noiembrie, 3-18: Se află la Timişoara pianistul şi compozitorul de renume 
mondial, Ferenc Liszt, şi susţine 3 concerte, în sala teatrului respectiv a pa-
latului administrativ al comitatului. 
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1847 
- noiembrie, 7-14: În fruntea orchestrei sale, se află la Timişoara şi susţine 
trei concerte „regele valsului”, Johann Strauss fiul. 
 
1848 
- ianuarie-aprilie: La Kikinda sunt prezente trupele conduse de Stevan 
Knićanin. În februarie vine în oraş patriarhul sârb Rajačić. Aici se constituie 
aşa zisul guvern al sârbilor din Voivodina. 
- martie, 13: La Viena au loc ciocniri violente între studenţi şi armată. Au-
torităţile comitatului Timiş intră în alertă.
- martie, 18: Convocată în şedinţă extraordinară, Adunarea comitatului Ti-
miş, întrunită la Timişoara, adoptă programul revoluţionar formulat la 15 
martie la Pesta.  
- martie, 19: Şedinţă la Primăria din Timişoara. Se constituie o Comisie de 
Ordine, din care fac parte, pe lângă personalităţi maghiare ale oraşului, ro-
mânii Andrei Trandafil, Ioan Munteanu şi George Iuga, germanul Ignaz 
Kulterer, sârbul Sabbas Vuković (Vukovics Sebő), armeanul Ştefan Gorove. 
- În centrul oraşului Lugoj este afişată o Proclamaţie revoluţionară, tipărită
în mai multe culori. 
- martie, 22: În Piaţa Primăriei din Timişoara are loc o adunare populară la 
care iau parte câteva mii de persoane. Sunt ridicate patru altare, frumos îm-
podobite şi se oficiază slujbe religioase după ritul romano-catolic, ortodox, 
evanghelic, evreiesc, în semn de mulţumire pentru libertatea dobândită.
- martie, 30: întrunită la Lugoj, Adunarea comitatului Caraş adoptă pro-
gramul revoluţionar formulat la 15 martie la Pesta. 
- aprilie, 24: Răscoala sârbilor de la Kikinda. Sunt atacaţi moşierii care au 
primit în arendă domenii de la vistierie, au loc jafuri, mai mulţi domni sunt 
ucişi.  
- aprilie, 26: În comitatul Timiş este instaurată starea de asediu.  
- aprilie, 30: Petar Čarnojević, delegatul regelui, trimite armata împotriva 
răsculaţilor de la Kikinda. După înfrângerea revoltei sunt executaţi şefii răs-
culaţilor, 300 persoane sunt întemniţate. Aceste represalii au condus la acte 
antimaghiare şi în alte locuri. 
- mai, 5: Fruntaşii sârbilor bănăţeni lansează o Proclamaţie către locuitorii 
de naţionalitate română, prin care îi cheamă în alianţă alături de croaţii şi
slovacii din imperiu, împotriva scopurilor revoluţiei maghiare. 
- mai, 13-15: Congresul naţional sârb întrunit la Sremski Karlovci sub con-
ducerea mitropolitului Iosif Rajačić, solicită constituirea voievodatului au-
tonom sârb, şi stabilirea alianţei cu Croaţia.  
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- mai, 15: Mai mulţi fruntaşi români bănăţeni adoptă un document intitulat 
Petiţia neamului românesc din Ungaria şi Banat. El cuprinde revendicări 
politico-naţionale, inclusiv bisericeşti, în sensul dorinţei separării bisericii 
ortodoxe române de cea sârbă. Aceste solicitări sunt susţinute la Dieta din 
Pesta de către Petru Cermenea, Ioan Misici. 
- mai, 16-17: Românii doresc ca biserica lor să nu mai fie condusă de mi-
tropolitul sârb de la Karlovci. Întruniţi la Lugoj, reprezentanţii românilor 
bănăţeni revendică drepturi naţionale şi proclamă autonomia bisericii orto-
doxe române din Banat şi Crişana. 
- mai, 25: Adunarea comitatului Timiş lansează un manifest către populaţie. 
Documentul aducea la cunoştinţa locuitorilor reformele adoptate în urma 
revoluţiei. 
- iunie, 12: Începe conflictul deschis între detaşamentele sârbeşti şi trupele 
maghiare din Voivodina. Guvernul maghiar proclamă starea de necesitate în 
întreaga ţară.
- iunie, 17: Într-un raport înaintat autorităţilor, episcopul din Timişoara 
Pantelimon Jifcović consemna faptul că Eftimie Murgu intenţiona să trans-
forme Banatul într-o provincie românească.
- iunie, 24: În circumscripţiile electorale din comitatul Timiş încep alegerile 
pentru Dieta din Pesta.  
- iunie, 25: Se dă publicităţii Declaraţia şi punctele votate la întrunirea ro-
mânilor bănăţeni, desfăşurată la Timişoara sub preşedinţia lui Mihai Cociuba.  
- iunie, 27: Întruniţi pe un câmp situat în apropierea oraşului Lugoj, repre-
zentanţii românilor bănăţeni îşi formulează dezideratele: înfiinţarea unei ar-
mate populare române prin înarmarea imediată a poporului, numirea lui 
Eftimie Murgu drept căpitan suprem al acestei armate, înlăturarea ierarhiei 
sârbeşti în biserica română, introducerea limbii române în administraţie, re-
cunoaşterea naţionalităţii române.  
- iulie, 20: La Timişoara sunt spânzuraţi 2 dintre conducătorii sârbilor care 
au îndemnat poporul să lupte împotriva gardei naţionale maghiare.  
- septembrie, 14: Locuitorii mai multor sate din jurul Lugojului se răzvră-
tesc împotriva gărzilor naţionale maghiare.  
- octombrie, 3: Împăratul Ferdinand dizolvă Dieta ungară.
- octombrie, 10: Din ordinul împăratului, generalul Rukavina emite un or-
din prin care la Timişoara era instituită starea de asediu.  
- octombrie, 12: La Timişoara se trece la dezarmarea gărzilor naţionale ma-
ghiare. Armele confiscate sunt preluate de către autorităţile militare austriece.  
- octombrie, 14: Trupele voievodului sârb Stevan Šupljikac ocupă oraşul
Kikinda. Ungurii şi nemţii sunt obligaţi să predea armele. A doua zi revin 
trupele ungare, au loc execuţii. 
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- octombrie, 16: Autorităţile austriece eliberează toţi deţinuţii politici din 
Timişoara. Cea mai mare parte a lor erau prizonieri sârbi. Erau şi câţiva ţă-
rani români care se răzvrătiseră împotriva moşierilor.  
- decembrie, 2: Împăratul Ferdinand I abdică în favoarea nepotului său Fran-
cisc Iosif, fiul arhiducelui moştenitor Francisc Carol şi al prinţesei Sophie 
de Wittelsbach.  
- decembrie, 12: Maghiarii refuză să-1 recunoască pe Francisc Iosif ca rege 
al Ungariei. 
 
1849 
- ianuarie-aprilie: Trupele comandantului sârb Stevan Knićanin sunt la Ki-
kinda. Este prezent în oraş şi patriarhul sârb Rajačić. Se constituie noul gu-
vern al sârbilor. Revoluţia din anii 1848-49 a făcut să piară la Kikinda 200 
oameni, au fost distruse 1046 case. 
- Johann N. Preyer este reales primar al Timişoarei  
- februarie, 25: O delegaţie a românilor bănăţeni şi ardeleni condusă de epis-
copul ortodox Andrei Şaguna, înfăţişează la Curtea din Viena, Petiţiunea 
generală a fruntaşilor români din Transilvania, Banat si Bucovina, prin ca-
re se cerea constituirea naţiunii române într-un organism statal unitar de sine 
stătător în cadru monarhiei, administraţie în limba română, reprezentanţă 
proporţionala în parlamentul imperial. 
- martie, 4: Este promulgată Constituţia austriacă care prevede constituirea 
provinciei autonome Banatul Timişean şi Voivodina Sârbească cu reşedinţa
la Timişoara.  
- martie, 14: Generalul Bem József lansează un nou apel la unirea forţelor 
revoluţionare maghiare şi române. 
- aprilie, 14: Dieta naţională maghiară (Conventul revoluţionar), întrunită la 
Debrecen, votează detronarea Habsburgilor şi proclamă Ungaria stat liber şi
independent. Lajos Kossuth este ales guvernator al ţării. 
- aprilie, 25: Generalul Rukavina ordonă închiderea porţilor cetăţii Timişoa-
ra şi pregătirea întregii garnizoane pentru apărare împotriva atacurilor trupe-
lor revoluţionare maghiare. Sub comanda generalului austriac se aflau 8851 
militari. Populaţia civilă a cetăţii se ridica la aproximativ 6000 de locuitori. 
Asediul durează până la începutul lunii august. 
- aprilie, 28: La Lugoj sunt răspândite afişe care inserau Proclamaţia inde-
pendenţei Ungariei de Austria. In mai multe biserici au loc slujbe religioase. 
- mai, 3: În apropierea Timişoarei, la Freidorf, Bem József, comandantul 
forţelor revoluţionare maghiare l-a avansat pe poetul Petőfi Sándor la rangul 
de maior. 
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- mai, 14: Sub comanda generalului Vécsey, trupele revoluţionare maghiare 
care asediază cetatea Timişoarei reuşesc să ocupe cartierul Fabric şi să taie 
conducta de apă a fortăreţei. 
- aprilie-mai: Armata revoluţionară maghiară, condusă de generalul Bem, 
ocupă întreg Banatul, cu excepţia cetăţii Timişoara. 
- iunie, 1: Trupele revoluţionare maghiare încercuiesc cetatea Timişoarei. 
- iunie, 6: Guvernul maghiar emite o decizie referitoare la condiţiile înche-
ierii unei păci separate cu reprezentanţii naţionalităţilor. Este vizată mai ales 
posibilitatea folosirii limbii materne în biserică şi administraţia comunală,
dar se exclude autonomia teritorială.
- iulie, 18-19: Au loc lupte violente între trupele revoluţionare maghiare şi
cele austriece, care apărau cetatea Timişoarei. Printre apărători se numărau 
mulţi militari de naţionalitate română.
- iulie, 28: Deputaţii din Dieta Naţională din Ungaria votează legea naţiona-
lităţilor care asigură românilor şi slavilor din Ungaria drepturi naţionale. 
Prin votarea acestei legi, guvernul maghiar spera să câştige alianţa români-
lor şi a sârbilor împotriva Habsburgilor. 
- august, 9: Are loc bătălia de la Timişoara, în prezenţa generalului Bem, 
decisivă pentru soarta revoluţiei maghiare. Forţele imperiale conduse de ge-
neralul Haynau au atacat trupele maghiare care de 114 zile au ţinut sub blo-
cadă cetatea Timişoarei. Datorită unor neînţelegeri la nivelul comandamen-
tului, a doua zi armata revoluţionară maghiară este înfrântă şi nevoită să se 
retragă. Generalul Julius von Haynau intră triumfal în cetate. În timpul lup-
telor cad un număr de 564 militari dintre apărătorii cetăţii, iar 2400 de locui-
tori au decedat din cauza bolilor şi bombardamentelor. 
- august, 13: Are loc la Şiria, depunerea armelor de către armata revoluţio-
nară maghiară. Reprezentantul curţii, generalul von Haynau conduce acţiu-
nile de pedepsire a revoluţionarilor maghiari. Printre cei 13 generali execu-
taţi de austrieci la 6 octombrie, la Arad, unul – Kiss Ernő – a fost timişorean. 
Represaliile cuprind şi foştii deputaţi al Dietei Naţionale Ungare: Ormós 
Zsigmond, deputat de Timişoara ales în 1848, a primit o pedeapsă de 9 luni 
închisoare. 
- Episcopul sârb Pantelimon Jifcović emite un ordin circular prin care ordo-
nă ca preoţii care şi-au luat nume româneşti în timpul revoluţiei să revină la 
numele ce le-au avut când s-au preoţit. 
- august, 14: Din ordinul lui Haynau, inscripţionările maghiare sunt interzi-
se, trebuie înlocuite cu inscripţii germane. Schimbările de nume de străzi şi
pieţe, aplicate în timpul revoluţiei sunt anulate, se interzice predarea în lim-
ba maghiară în şcoli, cetăţenii cu sentimente filomaghiare sunt închişi în ca-
zematele cetăţii. 
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- august, 14 -15: La Făget are loc o întâlnire între generalul József Bem şi
Eftimie Murgu. Este ultima încercare de unire a forţelor revoluţionare şi ul-
timele tratative maghiaro-române din timpul revoluţiei. 
- august, 15: Trupele imperiale austriece intră în Lugoj. Armata revoluţio-
nară maghiară se retrage spre Făget. 
- septembrie: Autorităţile austriece înfiinţează tribunalele militare (tribuna-
lele de sânge) pentru pedepsirea celor care participaseră la revoluţie. 
- octombrie, 24: Fruntaşii români bănăţeni Ioan Popasu, Petru Mocioni, Ioan 
Dobran, Petru Cermena, Constantin Pomerţ şi Teodor Şerb redactează un
memoriu către Curtea Vieneză în care solicită înfiinţarea unei mitropolii ro-
mâne independente, neamestecul sinodului sârbesc în afacerile bisericii ro-
mâne, emanciparea bisericii române să fie decretată prin rescript imperial. 
- noiembrie, 18: Se constituie, prin patentă imperială, regiunea administra-
tivă Voivodina Sârbească şi Banatul Timişean, pe teritoriul fostelor comitate 
Torontal, Timiş şi Caraş. Împăratul şi-a adăugat la titlurile sale oficiale: ma-
rele voivod al Voivodinei şi Banatului Timişean. Comandant militar, apoi 
guvernator provizoriu al provinciei este numit generalul baron Ferdinand Ma-
yerhofer. Limba germană devine limba oficială în administraţia provinciei. 
- Lugojului este în continuă creştere, conscripţia din 1849 arată că din 10293 
locuitori 8313 trăiau în Lugojul Român şi 1980 în cel German. Pe etnii, sta-
tistica relevă următoarea situaţie. În partea românească sunt 5146 români, 
2029 germani, 453 maghiari, 189 sârbi şi slovaci, 496 evrei, iar în cea germa-
nă 360 români, 1154 germani, 287 maghiari, 27 sârbi şi slovaci, 152 evrei.  
 
1850 
- La Panciova s-a născut Giorgie Vaifert. A început să circule vaporul cu 
aburi spre Belgrad şi Zemun. 
- Ia fiinţă Camera de Comerţ şi Industrie din Timişoara. Prin activitatea des-
făşurată ea va da un impuls considerabil dezvoltării economice a zonei. Ti-
mişoara are 17.889 locuitori.  
- ianuarie, 5: Vede lumina zilei, la Lugoj, Coriolan Brediceanu reprezentant 
de frunte al românilor bănăţeni.  
- februarie, 19: Curtea Marţială din Timişoara condamnă pe Dimitrie Petro-
vici Stoichescu şi Ştefan Iliev la 12 ani închisoare, iar pe Ioan Nedneţki la 
15 ani detenţie, pentru activitatea desfăşurată în timpul revoluţiei.  
- martie, 4: Ordonanţă guvernamentală cu privire la introducerea sistemului 
de impozitare provizorie după proprietate pe teritoriul Voivodinei şi Banatu-
lui Timişean.  
- aprilie, 19: Apare rescriptul imperial Egalitatea de drept a popoarelor Aus-
triei, prin care se generalizează serviciul militar obligatoriu cu durata de 8 ani. 
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- mai, 31: O câblă de grâu valorează 11-12 florini pe piaţa din Timişoara. 
- iunie, 30: Ministerul imperial de justiţie emite o decizie care vizează reor-
ganizarea şi funcţionarea reţelei de procuraturi de stat pe teritoriul Voi-
vodinei Sârbeşti şi Banatului Timişean. 
- iulie, 6: Guvernul austriac începe să acorde amnistii pentru deţinuţii politici. 
- decembrie, 12: Cancelaria imperiala de la Viena ridică episcopia unită de la 
Blaj la rangul de mitropolie (hotărâre confirmată de cancelaria papală în 1853), 
şi înfiinţează pe lângă episcopia de la Oradea încă două episcopii, la Gherla 
şi la Lugoj. Primul mitropolit greco-catolic este Alexandru Sterca Suluţiu. 
 
1851 
- La Timişoara apar mai multe publicaţii periodice (Banater Kourir, Banater 
Telegraph, Euphrasine), cu apariţii scurte. Publicaţia Landes-Gesetz und 
Regierungsblatt für die Serbische Wojwodschaft und das Temescher Banat 
(1851-1860) a fost un fel de buletin oficial al provinciei. 
- Apare la Timişoara prima publicaţie în limba sârbă, Iužna Pčela. Are carac-
ter politic, şi apare de două ori pe săptămână (1851-1852). 
- Timişoara are 20560 locuitori. Din aceştia 8775 sunt germani, 3807 români, 
2346 maghiari, 1770 sârbi, 712 alţi locuitori de origine slavă, 39 greci, 22 
italieni, 18 turci, 179 ţigani, restul alte naţionalităţi. 
- La Panciova s-a născut contele Ludvig Vartolomei, zoolog. 
- Ia fiinţă, la Lugoj, asociaţia de cânt germană „Lugoscher Gesang und Mu-
sikverein”. Totodată se înfiinţează corul bisericii romano-catolice din Lugoj 
de către cantorul Konrad Paul Wusching. 
- Se închid porţile gimnaziului din Lugoj. In edificiul său începe să funcţio-
neze până în 1856 un spital militar. 
- februarie, 6: Guvernul de la Viena emite o ordonanţă privitoare la condiţi-
ile şi modalităţile funcţionării ramurilor industriale.  
- martie, 6: La Timişoara are loc premiera operei Macbeth de G. Verdi. 
- aprilie, 3: O explozie de mari proporţii la Cazarma Transilvană din Timi-
şoara. Geamurile s-au spart chiar şi în Freidorf, la distanţă de 5 km de la lo-
cul exploziei. 
- iunie, 31: Grupul vocal bisericesc constituit la Chizătau interpretează cân-
tece pe 4 voci. 
- august, 16: Johann Baptist Alexander, conte Coronini-Cronberg este nu-
mit în calitate de guvernator al provinciei Banatului Timişean si Voivodina 
Sârbească.
- august, 24: Contele Coronini lansează un manifest către toţi locuitorii 
provinciei prin care solicită credinţa împăratului şi respectarea strictă a
legilor. 
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- septembrie, 1: Se constituie Casa Românească de ajutor de boală si călă-
torie a tipografilor din Timişoara. Ea cuprindea muncitori care îşi desfăşurau 
activitatea în tipografiile oraşului. Este prima asociaţie muncitorească înfiin-
ţată în Banat. În anul 1891 membrii săi pun bazele corului Tipographia.
- octombrie, 7: Pentru activitatea sa revoluţionară Eftimie Murgu este con-
damnat de Tribunalul Militar la 4 ani închisoare. 
- noiembrie, 4: Are loc sfinţirea bisericii ortodoxe din Parţa. 
- decembrie: Printr-o ordonanţă imperială Timişoara îşi menţine statutul de 
oraş liber regesc. 
- decembrie, 24: S-a născut, la Ciacova, Sofia Vlad Rădulescu, animatoare 
a vieţii culturale lugojene. 
- decembrie, 31: Este dat publicităţii decretul imperial prin care Constituţia 
austriacă din 4 martie 1849 este suspendată. Absolutismul este introdus ast-
fel în mod oficial. 
 
1852 
- La Timişoara apare primul număr al cotidianului Temesvarer Zeitung, cel 
mai longeviv ziar din Timişoara (1852-1940). La început a fost un oficios al 
administraţiei provinciale, redactat de Andreas Flatt. După 1860, ziarul pier-
de caracterul de oficios, şi devine cea mai citită publicaţie din Timişoara, 
timp de decenii, inclusiv perioada interbelică.
– La Vrşeţ s-a înfiinţat Şcoala Reală, care s-a transformat în Liceul Real. Se 
înfiinţează grădiniţe, Şcoala de Muzică, şi şcoli generale cu limbile de pre-
dare germană, sârbă, română, iar temporar şi în limbile greacă şi ebraică.
- La Lugoj se constituie corul comunităţii maghiare „Magyar Dalárda”.  
- La Lugoj există o orchestră filarmonică, înfiinţată din iniţiativa lui Paul 
Wusching. 
- Concertează la Timişoara Seymor Schiff, pianist londonez. 
- februarie, 19: La Lugoj  începe să funcţioneze una din primele tipografii 
ale oraşului. Proprietar era timişoreanul Karl Traunfellner. 
- iunie, 14-16: Timişoara primeşte vizita împăratului Francisc Iosif. Cu 
acest prilej, folosind o mistrie din argint, tânărul monarh pune la 15 iunie 
piatra de temelie a monumentului Fidelităţii, ridicat în memoria celor căzuţi
în luptele de apărare a cetăţii. În cutia de piatră de la temelia monumentului 
s-a depus un document, mai multe monede şi inele din fier. La audienţele 
date în timpul şederii la Timişoara, suveranul primeşte o deputăţie alcătuită
din 40 de români bănăţeni care prezintă doleanţele lor naţionale. 
- Împăratul Francisc Iosif I, prezent la Panciova, a tras cu puşca pe poligo-
nul de tragere. 
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- noiembrie, 29: Printr-o patentă imperială pe teritoriul Voivodinei Sârbeşti 
şi a Banatului Timişean sunt introduse prerogativele codului civil austriac 
din 1811. 
 
1853 
- Primarul Timişoarei, Johann Nepomuk Preyer publică „Monographie der 
königlichen Freistadt Temesvár” (Monografia oraşului liber regesc Timi-
şoara), prima monografie dedicată oraşului.
- La Timişoara funcţionează 332 cuptoare de ars cărămidă.
- Se inaugurează linia telegrafică Timişoara-Viena. 
- În Lugoj îşi exercitau profesia 340 de meseriaşi, printre care: tăbăcari, ar-
găsitori, frânghieri, cojocari, dogari, măcelari, brutari etc. 
- Vechea albie a râului Bega provocă un număr de 53 de inundaţii.  
- ianuarie, 18: La Timişoara este inaugurat monumentul dedicat apărători-
lor cetăţii oraşului în timpul revoluţiei de la 1848-1849.  
- martie: Publicaţia periodică Temesvarer Zeitung consemnează faptul că
din cauza ploilor de primăvară, în afară de căruţa poştei, trasă de 4 boi, nu 
exista nici o legătură între oraşul Timişoara şi lumea exterioară.
- septembrie, 16: Episcopul sârb Samuil Marsirević din Timişoara comuni-
că printr-o circulară adresată preoţilor din eparhie, patenta imperială prin 
care dijma şi robota erau desfiinţate. 
- noiembrie, 26: Se înfiinţează Episcopia greco-catolică a Lugojului. La 
început ea cuprindea 22 de parohii bănăţene şi 91 ardelene. In anul următor 
canonicul Alexandru Dobra va fi numit episcop. 
 
1854 
- februarie, 24: Vede lumina zilei la Vârşeţ istoricul Franz Wettel. 
- aprilie, 24: Se inaugurează staţia telegrafică din Timişoara. 
- mai, 1: Se sistează starea de asediu din Voivodina Sârbească si Banatul 
Timişean. 
- noiembrie, 9: Meletie Drăghici este numit protopop ortodox al Timişoarei. 
 
1855 
- La Panciova, Ignaz Vaifert a deschis la berărie o baie publică. A fost înfi-
inţată şcoala sârbească pentru fete.  
- La Vrşeţ a început să funcţioneze prima tipografie. 
- Apare „Schiţa istorică a Comunităţii Imperiale Panciova“, lucrare scrisă
în limba germană de căpitanul Luka Ilić-Oriovčanin. 
- februarie, 9: La Timişoara este prezentată în premieră opera Trubadurul 
de Giuseppe Verdi. 
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- noiembrie, 15: Protopopul ortodox al Timişoarei lansează un Apel pentru 
constituirea unui alumneu român la Timişoara. 
 
1855-60 
- La Timişoara are loc construcţia Palatului Dicasterial (azi: palatul justiţi-
ei), pentru a fi sediul administraţiei pentru Voivodina Sârbească si Banatul 
Timişean. 
 
1856 
- Se redeschid porţile gimnaziului din Lugoj. Profesorul Klumpar loan Flo-
rian este numit în funcţia de director. Limba de predare este germana. 
 
1857 
 - La Panciova s-a construit portul şi staţia pentru vapoarele cu aburi. 
- Timişoara are 22.507 locuitori.  
- Vrşeţul se leagă cu Timişoara prin cale ferată, telegraf şi poştă rapidă, apoi 
cu portul de la Baziaş de pe Dunăre, apare primul ziar local Werschetzer 
Gebirgsbote. 
- Se constituie Asociaţia Agricultorilor din Banat cu reşedinţa la Timişoara. 
- Funcţionează în Timişoara corul bărbătesc Liedertafel, al cărui maestru de 
cor era Ludwig Kleer.  
- Începe construcţia gării din cartierul timişorean Iosefin. 
- Se amenajează poligonul de tir din Timişoara. 
- ianuarie, 19: Se stinge din viaţă la Timişoara Franz Limmer, capelmais-
trul Domului catolic. 
- martie, 19: Orăviţeanul Ion Constantini publică la Timişoara un memoriu 
privind zăcămintele miniere ale Banatului. 
- august, 8: Are loc decretarea amnistiei politice pe cuprinsul întregului im-
periu austriac. 
- septembrie, 1: Se introduce iluminatul cu gaz aerian la Timişoara. La în-
ceput funcţionau 200 de lămpi care acopereau străzile din Cetate iar în anul 
1860 se extinde şi pe străzile principale din Fabric şi Iosefin. 
- septembrie, 9: Împăratul Francisc Iosif dă o proclamaţie referitoare la 
imuabilitatea sternului de guvernare existent în imperiu. 
- noiembrie, 15: Se dă în exploatare calea ferată Szeged-Timişoara. 
 
1858 
- S-a născut la Teremia Mare Johann Oswald, renumitul profesor de la Aca-
demia de muzică din Budapesta. Şi-a început cariera ca învăţător-cantor şi
mai târziu învăţător la Şcoala populară de băieţi din Iosefin de la Timişoara.  
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- iulie, 6: Apare primul săptămânal în limba maghiară din Timişoara, Delejtű,
redactor fiind istoricul Pesty Frigyes. Publicaţia pentru literatură, ştiinţă şi
interese materiale are o viaţă relativ lungă: 1858-1861. 
- iulie, 20: Se dă în exploatare calea ferată Timişoara-Iasenovo. 
 
1859 
- Karol Küttel devine primar al oraşului Timişoara. 
- iulie, 30: Contele Coronini, guvernatorul Banatului, trimite comandantului 
Regimentului 13 Caransebeş o adresă prin care recomandă să se reducă la 
minimum posibil contactele cetăţenilor austrieci cu locuitorii din Moldova şi
Tara Românească. Se avea în vedere desigur atenuarea ecoului unirii celor 
două ţări româneşti în zonă.
- septembrie, 11: Apare patenta imperială prin care se reglementează statu-
tul bisericii protestante şi raporturile acesteia cu statul în Imperiul austriac. 
 
1860 
- A început să funcţioneze staţia de telegraf la Panciova. 
- Mai mulţi fruntaşi români din Timişoara doresc să editeze o publicaţie pe-
riodică care să servească interesele româneşti din Banat. Gazeta urma să
apară sub numele de Albina Banatului. În calitate de redactor responsabil 
era propus Simeon Mangiuca. 
- octombrie, 20: In Austria împăratul emite aşa-numita Diplomă din octom-
brie care înseamnă începutul regimului liberal, în fapt un compromis între 
tendinţele centraliste şi federalism, între forţele autoritare si cele liberal-
democratice. Prin acest document se permitea convocarea dietei ţării şi a
adunărilor comitatale. 
- noiembrie, 18-19: Conferinţa Naţională a fruntaşilor politici români din 
Banat, întrunită la Timişoara, adoptă o moţiune prin care se solicita păstra-
rea autonomiei Banatului şi Voivodinei faţă de Ungaria: constituirea unui 
teritoriu bănăţean, care sub denumirea de Căpitănat român să cuprindă pe 
toţi românii bănăţeni; garantarea vieţii naţionale a poporului român; limba 
oficială să fie limba română.
- decembrie, 27: Împăratul Francisc Iosif al Austriei semnează decretul prin 
care Banatul Timişean şi Voivodina Sârbească sunt încorporate la Ungaria. 
Cercurile guvernante maghiare dispun reînfiinţarea comitatelor Timiş, To-
rontal şi Caraş. Comitatul Timiş cu reşedinţa la Timişoara, cuprindea 222 
comune, grupate în 11 plăşi: Buziaş (25 comune); Ciacova (13); Deta (18), 
Biserica Albă (19); Cuvin (9); Centrală (21); Lipova (28); Recaş (28); Ara-
dul Nou (17); Vârşeţ (26); Vinga (19). La conducerea comitatului se aflau 
primcomitele, vicecomitele şi pretorii (conducătorii plăşilor). Congregaţia 
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comitatensă era alcătuită din membri de drept şi membri aleşi de către alegă-
torii cu drept de vot. Printre primii comiţi care au coordonat activitatea co-
mitatului Timişoara până la prima mare conflagraţie mondială amintim: Da-
maszkin János, Murányi Ignácz, Ormós Zsigmond, Parnói Molnár Viktor. 
 
1861 
- Istoricul Leonhard Böhm publică, la Leipzig, lucrarea Geschichte des 
Temeser Banats. 
- În acest an oraşul Vrşeţ începe să folosească privilegiile imperiale. Se dez-
voltă viticultura cu 450 soiuri de struguri şi 120 feluri de vin. Producătorii 
de mătase sunt cunoscuţi în toată Europa.  
- Iosef Weigl devine primar al Timişoarei. 
- La Timişoara apare primul număr al publicaţiei periodice Grenzbote.  
- februarie, 26: Împăratul Francisc Iosif promulgă o nouă constituţie (Pa-
tenta imperială din februarie, care reînnoieşte asigurarea autonomiei ţărilor 
din imperiu şi stabileşte componenţa şi competenţa parlamentului central. 
- mai, 11: Congresul Sârbesc întâlnit la Carloviţ adresează Curţii de la 
Viena un proiect de organizare a Voivodinei ca provincie autonomă. Ea ur-
ma să cuprindă şi zona timişeană, inclusiv oraşul Timişoara. 
- mai, 15: Mai mulţi fruntaşi ai românilor din Timişoara înaintează un Pro-
iect Curţii Imperiale în care atestă că locuitorii români din Banat se împotri-
vesc înglobării într-o provincie autonomă care să poarte denumirea de Voi-
vodina. 
- iunie, 7: Debutul dezbaterilor din Dieta de la Budapesta îl constituie discu-
ţiile despre problema naţională şi legea naţionalităţilor.  
- noiembrie, 4: Ia fiinţă la Sibiu Asociaţiunea Transilvană pentru Literatu-
ra Română si Cultura Poporului Român (ASTRA), asociaţie care îşi va câş-
tiga un mare prestigiu în viaţa culturală şi politică a românilor din Ardeal şi
Banat. Primul preşedinte este mitropolitul ortodox Andrei Şaguna.  
- decembrie, 13: Se stinge din viaţă patriarhul sârb Iosif Raiačić.
- decembrie, 17: Publicaţia periodică Temesvarer Zeitung face referire la 
înlocuirea funcţionarilor de origine germană cu cei de limbă maternă maghia-
ră sau declaraţi filomaghiari. 
 
1862 
- La Timişoara apare primul număr al publicaţiei periodice Temesvarer 
Wochenblatt.  
- La iniţiativa generalului Coronini, se amenajează la Timişoara parcul cen-
tral, primul loc pentru plimbări în oraş.
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- ianuarie, 1: Andrei Mocioni lansează apelul Ortodoxia noastră şi Carlo-
viţul. Un cuvânt naţional către Românii drept credincioşi din Austria. În 
apel precizează atitudinea ce trebuie luată de românii bănăţeni faţă de con-
gresul bisericesc ce trebuia să aleagă noul patriarh.  
- ianuarie, 13: Consiliul regesc maghiar decide printr-un ordin ca şcolile 
poporale să devină şcoli confesionale sub autoritatea bisericii.  
- ianuarie, 21: Comuna bisericească Lugoj ia hotărârea de a înainta o Peti-
ţie la împărat pentru reactivarea vechii mitropolii ortodoxe a românilor.  
- ianuarie, 21: La Timişoara are loc o întrunire a fruntaşilor români din 
eparhiile Arad, Timişoara şi Vârşeţ. După dezbateri aprinse toţi cei prezenţi
în frunte cu episcopul Procopiu Ivăcicovici declară că sunt pentru despărţi-
rea de biserica sârbă.
- martie, 25: Se naşte la Cliciova, istoricul bănăţean George Popovici, pro-
topop ortodox român de Lugoj, membru corespondent al Academiei Române, 
luptător pentru drepturile naţionale ale românilor transilvăneni şi bănăţeni. 
- aprilie, 19: Se naşte la Lugoj, într-o familie de meseriaşi, fruntaşul român 
George Dobrin. 
- iunie, 28: La Timişoara se încheie Convenţia internaţională privind re-
glementarea serviciilor telegrafice internaţionale. Documentul este semnat 
de către reprezentanţii Austriei, Turciei, României şi Serbiei. 
- iulie, 16: Mai mulţi români din Timişoara, Lugoj, Chizătău, Vlaicovăţ şi
Lăţunaş participă cu exponate la expoziţia organizată de ASTRA la Braşov. 
 
1863 
- iunie, 25: Mai mulţi fruntaşi români timişoreni înaintează un protest Curţii 
Imperiale în care arată că cei 5.000 de locuitori de naţionalitate română sunt 
reprezentaţi în magistratul orăşenesc printr-un singur individ.  
- octombrie, 4: Se naşte la Lugoj fruntaşul român Aurel C. Popovici. 
- decembrie, 17: Se naşte la Mânerău (Arad) compozitorul Ion Vidu, viitor 
profesor şi dirijor de cor din Lugoj. 
 
1864 
- Mihai Bonn este proprietarul primei fabrici de cărămidă din Kikinda. 
- Se constituie Asociaţia de canotaj din Timişoara. 
- Concertează la Timişoara Reményi Ede, violonistul maghiar de renume 
mondial. 
- Conducătorul Şcolii de cânt pentru copii din Timişoara, Aleksandar Nikolić,
al doilea şef de orchestră al teatrului, a fost şi un zelos cercetător al folcloru-
lui, publicând un caiet cu cântece folclorice sârbeşti.  
- mai, 7: Se naşte la Lugoj publicistul Petru Barbu. 
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- decembrie, 24: Are loc reînfiinţarea fostei mitropolii a Transilvaniei şi
scoaterea ei de sub jurisdicţia mitropoliei sârbe de la Carloviţ.

1865 
- Johann Felsmann editează la Lugoj, în limba germană, o lucrare pentru 
societăţi corale, care va circula în multe localităţi ale comitatelor bănăţene.  
- Comandamentul brigăzii s-a transferat de la Panciova la Zemun. 
- februarie, 8: Mitropolitul Andrei Şaguna soseşte la Timişoara şi după un 
scurt popas pleacă la Foeni. De aici, împreună cu Andrei Mocioni, se în-
dreaptă spre Carloviţ pentru a participa la tratative cu reprezentanţii bisericii 
ortodoxe sârbe legate de despărţirea celor două biserici. După discuţii aprin-
se, tratativele se întrerup fără nici un rezultat. 
- februarie, 24: La Timişoara are loc premiera operei Faust de Gounod.  
- februarie, 28: Fruntaşii români Andrei Mocioni, Constantin Gruici, Vi-
cenţiu Babeş şi George Fogoraşi redactează un memoriu către împăratul 
Francisc Iosif, prin care solicită înfiinţarea unei episcopii la Timişoara.  
- iulie, 4: Deşi mai mulţi fruntaşi români timişeni susţinuseră cu tărie înfiin-
ţarea unei episcopii ortodoxe româneşti la Timişoara, prin Diploma din 4 
iulie se hotărâse constituirea a numai două eparhii sufragane pentru localită-
ţile bănăţene: a Aradului şi a Caransebeşului. 
 
1865-66 
- Scriitorul de mai târziu, Ion Slavici este elev la gimnaziul piariştilor din 
Timişoara. 
 
1866 
- ianuarie, 13: La Timişoara are loc premiera operei Tanhauser de Richard 
Wagner. 
- martie, 6: Domnul Unirii, Alexandru Ioan Cuza, pe calea exilului, înnop-
tează la Lugoj. Potrivit relatării apărute în Gazeta Transilvaniei principele 
soseşte în localitate în cursul serii şi „descălecând la hotelul Păunul de aur, 
pe lângă toate că timpul era foarte ploios fu întâmpinat de o mulţime aşa de
mare de popor încât abia putu străbate strada la hotel, unde mulţi dintre 
fruntaşi l-au petrecut până în odăile destinate.” 
- martie, 7-8: Alexandru Ioan Cuza poposeşte la hotelul Trompetistul din 
Timişoara. Evenimentul este consemnat de publicaţia periodică locală Te-
mesvarer Zeitung. Ca şi la Lugoj, românii timişoreni îl întâmpină cu multă
simpatie.   
- noiembrie, 29: Mai mulţi fruntaşi români din comitatul Timiş se reunesc 
la Timişoara pentru a lua în dezbatere constituirea unui Alumneu român. 
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1867 
- La Kikinda, Pavlicsek József fondează a doua fabrică de cărămidă. În cele 
două fabrici, la vremea respectivă au lucrat 62 muncitori, 90 zilieri şi doi 
funcţionari. 
- Apare primul număr al publicaţiei Banater Chronik. 
- Se înfiinţează serviciul tehnic al oraşului Timişoara. 
- La Timişoara se înfiinţează Banca de Industrie şi Comerţ a Banatului cu 
un capital de 400.000 de florini. 
- Karol Küttel este reales primar al Timişoarei.  
- februarie, 17: Se încheie concordatul dualist austro-ungar, conform căruia 
Ungaria are un parlament propriu şi un guvern cu drepturi aproape egale cu 
cele de la Viena. Trei ministere au fost comune: externele, de apărare şi fi-
nanţele. Suveranul comun, Francisc Iosif, a fost încoronat la Budapesta cu 
coroana regelui Sf. Ştefan. 
- septembrie, 26: Se naşte la Beregsău Aurel Cosma, mare om politic ro-
mân al Timişoarei.  
- noiembrie, 3: Administraţia oraşului Timişoara pune bazele unei Societăţi
pe acţiuni, pentru construirea unei linii de tramvai cu tracţiune animală, în 
scopul facilitării transportului de persoane şi mărfuri, pe traseul dintre carti-
erele Fabric, Cetate şi Iosefin.  
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Capitolul V.  
Perioada 1868-1918 

 

1868 
- Se naşte la Timişoara arhitectul Feork Ernő Tivadar. 
- La Panciova a apărut primul număr al ziarului Pancsovaer Wochenblatt,
editat, redactat şi tipărit de Anton Zibenhar. Au fost înfiinţate Casa de eco-
nomii şi Banca populară.
- Apare un ziar de reclame la Timişoara: Temesvarer Anzeiger.
- Apare un nou cotidian politic, social şi economic Neue Temesvarer Zei-
tung, longeviv şi acesta (1868-1912). 
- Se înfiinţează Prima fabrică de spirt şi industrie.
- Ia fiinţă Banca de Credit Agricol a Timişorii cu un capital de 200.000 de 
florini.  
- aprilie, 16: Mai mulţi fruntaşi români bănăţeni se întrunesc la Timişoara şi
votează statutele Alumneului naţional român din localitate. Scopul era sub-
venţionarea şi întreţinerea integrală a tinerilor talentaţi de naţionalitate ro-
mână care frecventau liceul şi şcoala comercială din oraş.
- iunie, 15: Fondatorii Societăţii pe acţiuni din Timişoara obţin concesiunea 
de a construi şi exploata o linie de tramvai cu tracţiune animală pe teritoriul 
oraşului, pe o perioadă de 40 de ani.  
- iulie, 4-16: Trupa teatrală bucureşteană condusă de Mihai Pascaly susţine 
reprezentaţii la Lugoj, avându-1 ca sufleur pe Mihai Eminescu.  
- iulie, 28-31: Trupa lui Pascaly se află la Timişoara, cu acest prilej, poetul 
bănăţean Iulian Grozescu scrie poema Salutare Thaliei române, dedicată
trupei. Cu prilejul turneului timişorean, în familia Pascaly se naşte un băiat, 
care primeşte numele de Andrei-Claudiu. 
- septembrie, 9: Se naşte la Lugoj fruntaşul român Iosif Hazi Barbu. 
- octombrie, 12: La Timişoara se constituie Asociaţia generală a muncitori-
lor, prima organizaţie muncitorească constituită în Banat pe principiul luptei 
de clasă. În anul următor ea se afiliază la Internaţionala I. Printre cei mai 
activi membri ai săi documentele timpului reţin numele lui Károly Farkas şi
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Gheorghe Ungureanu. În anii următori se creează, după modelul acesteia, 
organizaţii muncitoreşti şi în alte centre industriale din Banat. Alertate, auto-
rităţile locale intervin şi dispun, în anul 1872, dizolvarea lor. 
- noiembrie, 8: Este adoptat statutul Societăţii româneşti de lectură din Ti-
mişoara.  
 
1869 
- Timişoara are 32.223 locuitori.  
- La Panciova a apărut primul ziar în limba sârbă Pančevac, redactat şi edi-
tat de Jovan Pavlović, iar tipărit de Anton Zibenha. 
- Ia fiinţă, la Lugoj, Societatea de muzică de cameră, prin care viaţa muzica-
lă lugojeană s-a îmbogăţit considerabil. Aici au trăit şi s-au afirmat nume de 
rezonanţă ale artei muzicale, pe lângă I. Vidu, Timotei Popovici, Tiberiu 
Brediceanu, Traian Grozăvescu sau Filaret Barbu, personalităţi ce au contri-
buit la crearea imaginii Lugojului de „oraş al muzicii”. 
- Apare primul număr al publicaţiei periodice timişorene Csanád. Oficiosul 
bisericesc romano-catolic apare în perioada 1869-1872. 
- Se înfiinţează Casa de Economii din Timişoara, cu un capital de 50.000 de 
florini. 
- Începe construcţia clădirii care adăposteşte moara mare din Timişoara, care 
în scurt timp ajunge să prelucreze anual peste 6000 de vagoane de cereale. 
- Se înfiinţează prima fabrică de rafinărie şi spirt din Timişoara. 
- ianuarie, 27: Alexandru Mocioni publică o scrisoare deschisă, în care sta-
bileşte punctele de orientare ale politicii românilor bănăţeni pe viitor.  
- februarie, 7: Întruniţi în sala Redutei din Timişoara, reprezentanţii româ-
nilor bănăţeni şi arădeni pun bazele Partidului Naţional al Românilor din 
Banat şi Ungaria. Programul partidului care cuprindea 7 puncte, iar ca tacti-
că politică activismul. Se alege un comitet central alcătuit din Alexandru 
Mocioni, Lazăr Ionescu, Meletie Drăghici, Ştefan Adam, Mircea B. Stănes-
cu, P. Alexandru, A. Săcoşean, Vincenţiu Pop, Gheorghe Crăciunescu, Petru 
Popoviciu, V. Seiman, Traian Lungu, N. Nicolaevici, T. Ţăran, I. N. Chris-
tian, S. David, V. Grozescu, A. Popoviciu şi I. Ciacovan. Este prima forma-
ţiune politică constituită pe teritoriul actual al României. 
- februarie, 28: Alexandru Mocioni efectuează un turneu electoral în circum-
scripţia Lugojului. În toate localităţile vizitate este întâmpinat cu simpatie.  
- iulie, 8: Se dă în exploatare primul tronson al liniei de tramvai cu tracţiune 
animală din Timişoara, care asigură legătura dintre cartierele Fabric şi Cetate.  
 
1870 
- Ia fiinţă Banca Industrială a Timişorii, cu un capital de 80.000 de florini.  
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- Prima instituţie bancară, apărută la Lugoj ca urmare a dezvoltării economi-
ce a fost Casa lugojană de economii.
- Se constituie, la Panciova, Comuna evreiască, iar primi elevi termină Şcoa-
la Reală Superioară. Apare primul număr al ziarului Neues Pancsovaer 
Wochenblatt. Jovan Pavlović şi Kamenko Jovanović au permisul să deschi-
dă o tipografie în limba sârbă.
- La Timişoara apar sub semnătura lui Pavel Vasici lucrările Catehismul an-
tropologic şi Catehismul Sănătăţii. 
- A fost înfiinţată la Timişoara o nouă orchestră simfonică de diletanţi.
- S-a stabilit în Timişoara violonistul Martin Novaček, unul dintre cei mai 
fecunzi promotori ai Societăţii Filarmonice şi a muzicii corale din Timişoa-
ra. Între anii 1876-1886 împreună cu fii săi, sub denumirea de Societate de 
muzică de cameră familia Novaček, a organizat regulat concerte, în care s-
au executat preclasici (J. S. Bach), clasici (L. Beethoven, J. Haydn), roman-
tici (Camille Saint-Saëns, F. Mendelssohn-Bartholdy), precum şi compozi-
tori autohtoni, ca de pildă Rudolf Novaček. 
- mai, 12: Trece în nefiinţă, la Pesta, revoluţionarul Eftimie Murgu. În anul 
1932 osemintele sale sunt aduse şi reînhumate la Lugoj. Reprezintă figura 
centrală a revoluţiei românilor bănăţeni de la 1848-1849. 
- iulie, 29: Sofia Vlad, sora poetului Victor Vlad Delamarina, publică în re-
vista bucureşteană Lyra română dansul popular Lugojeana.  
 
1871 
- La Timişoara apare primul număr al publicaţiei periodice Történelmi Adat-
tár, redactat de preoţii istorici Ortvay Tivadar şi Jenő Szentkláray. Perioada 
de apariţie: 1871-1874. 
- La Panciova a fost înfiinţată şcoala civică – un fel de şcoală elementară,
predarea limbii maghiare a devenit obligatorie în toate clasele. A apărut 
primul număr al ziarului umoristic Žiža, a cărui proprietar, editor şi redactor 
a fost  Jovan Jovanović Zmaj, precum şi prima revistă Domaći lekar.
- Se stinge din viaţă Moritz Pfeiffer, capelmaistru al Domului din Timişoara.  
- Se înfiinţează Societatea pentru regularizarea apelor Timiş-Bega.  
- La Lugoj, din iniţiativa învăţătorului Konrad P. Wusching, se constituie 
corul meseriaşilor germani Lugoscher Gewerhe Liederkranz.
- aprilie, 6: Se dă în exploatare calea ferată Arad-Timişoara. 
- august, 20: Cu ocazia celui de-al doilea turneu  întreprins în Banat, trupa 
teatrală condusă de Mihai Pascaly prezintă la Timişoara Sărmanul muzicant  
şi Femeile care plâng. Este ultima prezenţă a lui Mihai Pascaly în Banat.                 
- octombrie, 21: Se înfiinţează Societatea Filarmonică din Timişoara. La 
prima apariţie în faţa publicului, în data de 8 decembrie, orchestra Societăţii 
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a interpretat lucrarea Die Frithjofs-Sage de Bruch. Primul dirijor al orches-
trei a fost Wilhelm Speer. 
 
1872 
- Apare la Timişoara ziarul agricultorilor, Die Landbote, sub direcţia lui 
Hans Pilger. Prima ediţie (1872-1930) este urmată de a II-a, începând cu 
1931. 
- La Panciova a fost desfiinţat confiniul militar, iar teritoriul devine parte a 
Comitatului Torontal.  
- La Timişoara apare prima publicaţie de tineret Jugendblätter (1872-1875).
- Începe construcţia clădirii care astăzi adăposteşte Casa armatei din Lugoj. 
- Începe construcţia teatrului din Timişoara, după proiectul arhitecţilor vie-
nezi Ferdinand Fellner şi Hermann Helmer. Clădirea astăzi adăposteşte Tea-
trul Naţional „Mihai Eminescu", Opera de Stat, Teatrul Maghiar şi Teatrul 
German din Timişoara. Lucrările sunt finalizate în 1875. În anul 1880 clădi-
rea suferă de pe urma unui incendiu. Este restaurată în anul 1882. În 1920 
este avariată din nou de pe urma unui alt incendiu. Reconstrucţia executată
după planul arhitectului Duiliu Marcu îi va schimba faţada, mult diferită de
cea originală.
- Serviciile aparţinătoare direct primăriei din Timişoara au 184 de angajaţi. 
- Societatea Filarmonică din Timişoara a înfiinţat o şcoală de muzică.
- Francisc Steiner devine primar al Timişoarei 
- Istoricul J. H. Schwicker publică lucrarea Geschichte des Temeser Banats. 
- mai, 1: Apare cotidianul timişorean de limbă maghiară Temesi Lapok. În 
1880 ia denumirea de Délmagyarországi Lapok, iar din 1887 cel de Délma-
gyarországi Közlöny.
- iunie, 25: Din iniţiativa primcomitelui judeţului, Ormós Zsigmond, s-a 
elaborat statutul pentru Societatea Muzeului de Istorie şi Arheologie din 
Timişoara (Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-társulat). In 
august ele primesc avizul favorabil al autorităţilor. Membri noii societăţi îşi
propuneau să adune, să studieze şi să valorifice vestigiile referitoare la tre-
cutul Banatului. Din acest an a început activitatea muzeală în Timişoara, 
actualul Muzeu al Banatului preia şi continuă această tradiţie.  
- noiembrie, 11-12: În sala Redutei din Timişoara are loc cea de-a treia 
adunare generală anuală a Societăţii pentru crearea unui fond a unui Tea-
tru Naţional. În calitate de preşedinte al întrunirii este ales Paul Vasici. Prin-
tre personalităţile prezente se numără şi Iosif Vulcan.  
- decembrie, 29: Constituirea Reuniunii doamnelor române din Timişoara.
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1873 
- La Timişoara apare primul număr al publicaţiei periodice de apicultură
Ungarische Biene (1873-1884).
- La Panciova apare ziarul Banater Post al cărui proprietar a fost Karl 
Vitigschlager, iar redactor Julius Pflug. Tot aici s-a format Partidul Popular 
Român. 
- Cântă la Timişoara Cvartetul Hellmesberger, formaţie camerală renumită
pe plan mondial. 
- Profesorul timişorean Rudolf Karrász (1840-1912) a înfiinţat o şcoală de
muzică, care purta titulatura de Conservator-şcoală elementară şi superioa-
ră pentru pian, vioară, cânt (cor şi solo), harfă, flaut, orgă, teorie şi compo-
ziţie, operă şi operetă, care s-a bucurat de o popularitate deosebită, căci ge-
neraţii întregi au beneficiat de o pregătire muzicală temeinică. Şcoala a 
funcţionat până la înfiinţarea, la 27 iunie 1907, a Conservatorului municipal 
de muzică.
- Apare, la Timişoara prima revistă satirică Der Rathskeller (1873-1874), din 
1876 apărând un săptămânal umoristic foarte longeviv: Die Posaue (1876-
1932). 
- martie, 1: Se constituie Societatea cercului de lectură română din Timi-
şoara. Prin activitatea desfăşurată de-a lungul anilor de către membri săi este 
stimulată viaţa culturală românească a oraşului. 
- septembrie, 26: Comitele suprem al comitatului Timiş, Ormós Zsigmond 
expediază un raport ministrului de interne regal maghiar, prin care anunţă 
că mişcările instigatoare cresc zi de zi în comunităţile comitatului său.

1874 
- La Kikinda, Leopold Jokl înfiinţează prima tipografie. De numele lui se 
leagă şi primul ziar al oraşului (Grosskikindaer Zeitung). 
- S-a născut la Panciova Jovan Erdeljanović, mare etnolog, viitor profesor 
universitar şi membru al Academiei de Ştiinţe. 
- La Panciova locuitorii oraşului l-au ales pe Mihajlo Polit-Desančić deputat 
în Parlamentul Ungariei. 
- Se constituie, la Timişoara, Societatea de Ştiinţe ale Naturii (Délmagyaror-
szági Természettudományi Társulat). 
- Începe să funcţioneze Staţia meteorologică din Timişoara.  
- aprilie, 12: Se tipăreşte la Timişoara, primul număr al ediţiei a II-a revistei 
Priculiciul. Până atunci publicaţia periodică apăruse la Budapesta sub în-
drumarea lui Iulian Grozescu, la Timişoara redactor este Pavel Rotaru. Re-
vista apare până în decembrie 1875. 
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1875 
- Apare primul număr al publicaţiei periodice timişorene Történelmi és 
Régészeti Értesítő. Ca cea mai longevivă publicaţie ştiinţifică, apare până în 
1919. 
- La Panciova s-a fost construit spitalul militar şi cazarma mare.
- Apare primul ziar publicat la Kikinda, cu titlul Gross Kikindaer Zeitung.
Fondator Leopold Jokl. Apare timp de 44 ani, până în 1918. 
- aprilie, 21: Se constituie prima asociaţie sportivă a oraşului, Asociaţia de 
tir din Timişoara. 
- aprilie, 25: Se naşte la Reşiţa episcopul greco-catolic al Lugojului, Valeriu 
Traian Frenţiu. 
- septembrie, 22: Are loc inaugurarea noului teatru din Timişoara cu un 
spectacol al teatrului Naţional din Budapesta. Prologul festiv al evenimentu-
lui a fost semnat de dramaturgul Csiky Gergely. 
- decembrie, 29: La Timişoara are loc spectacolul cu opereta Liliacul de
Johann Strauss fiul. 
 
1876 
- Încetarea statutului special al districtului Kikinda. Acest teritoriu este în-
corporat în judeţul Torontal. 
- La Timişoara apare primul număr al publicaţiei Temesvarer Volksblatt. 
- Lugojanul Vasile Maniu este ales membru al Academiei Române. 
- Apare primul număr al revistei lunare timişorene Higienă şi Scoală. Re-
dactor P. Vasiciu. (1876-1878) 
- János Török devine primar al oraşului Timişoara.  
- ianuarie, 26: Mai mulţi fruntaşi români bănăţeni se întrunesc la Timişoara 
şi redactează un document prin care solicită reînfiinţarea unei episcopii or-
todoxe în oraşul de pe Bega. 
- martie, 29: Din iniţiativa lui Parlaghy Márton ia fiinţă, la Timişoara, Aso-
ciaţia Patinatorilor. În acelaşi an se dă în exploatare primul Patinoar din 
Timişoara. 
- iulie, 10: Întruniţi la Timişoara, mai mulţi fruntaşi români timişeni solicită
înfiinţarea unei episcopii româneşti în oraşul de pe Bega. Lucrările adunării 
se derulează sub preşedinţia protopopului Ioan Ţăranu din Lipova, iar ca 
notari sunt desemnaţi juriştii Pavel Rotariu şi Emanuil Ungurianu. 
- octombrie, 22: Se dă în funcţiune linia ferată Lugoj-Caransebeş-Orşova. 
 
1877 
- Sub auspiciile Societăţii Filarmonice din Timişoara concertează la Timi-
şoara renumitul violonist Henrik Wieniavszky. 
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- Se înfiinţează Orfelinatul din Timişoara.  
- Apare la Timişoara revista de ştiinţele naturii Természettudományi Füzetek,
ca buletin al Societăţii de Ştiinţe ale Naturii (1877-1915). 
- Apare revista de apicultură Magyar Méh (1877-1884). 
- martie, 7: La Timişoara are loc recitalul marelui violonist Pablo de Sara-
sate, acompaniat la pian de Doór Antal.  
- aprilie, 2: Se naşte la Lugoj, compozitorul, folcloristul şi omul politic bă-
năţean Tiberiu Brediceanu, fiul lui Coriolan Brediceanu.  
- decembrie, 24: Încetează din viaţă la Lugoj pictorul Nicolae Popescu.  
 
1878 
- La Timişoara apare ziarul (de 3 ori pe săptămână) Narodni Glasnik, redac-
tat de Pavel Ioanović (1878-1880). 
- Apare la Timişoara revista bisericească catolică Havi Közlöny (1878-1917). 
 
1879 
- Se pune în funcţiune prima reţea telefonică în Timişoara, opera maestrului 
Ignaz Leyritz. În 1910 s-au efectuat în Timişoara 8,5 milioane de convorbiri 
locale. 
- La Lugoj a concertat Cvartetul florentin, una din cele mai prestigioase 
formaţii camerale a vremii. 
- La Kikinda apare primul ziar maghiar: Nagykikindai Lapok. În acelaşi an 
îşi încetează apariţia. 
- aprilie, 25: Se naşte la Lugoj Caius Brediceanu, personalitate a vieţii pu-
blice româneşti interbelice. 
- septembrie, 15: La Timişoara are loc recitalul a doi muzicieni de renume 
mondial: violonistul J. Joachim şi compozitorul-pianist J. Brahms. 
- noiembrie, 15: Se înfiinţează Şcoala de arte şi meserii din Timişoara.  
- decembrie, 25: La Lugoj apare primul număr al publicaţiei periodice înti-
tulată Desceptarea. 

1880 
- Timişoara are 37.815 locuitori: 3403 români, 19.071 germani, 7780 ma-
ghiari, 1752 sârbi, 1998 de altă naţionalitate. 
- La Lugoj apare Banca Cărăşana, dar la puţin timp sunt înfiinţate şi altele: 
Banca poporală lugojană -1883, Banca Lugojana -1889, Banca meseriaşi-
lor şi comercianţilor - 1899. 
- Începe construcţia fabricii de cărămizi din Timişoara. 
- Intră în producţie prima turnătorie de fier din Timişoara.  
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- ianuarie, 13: Apare la Timişoara publicaţia bilunară Smotra. Redactor N. 
Marcović. (Apare până în mai 1880.) 
- martie, 17: Apare primul număr al publicaţiei periodice timişorene intitu-
lată Luminătorul. Apariţii de 2, mai târziu 3 ori pe săptămână, redactor Pa-
vel Rotariu. (1880-1894) 
- mai, 5: Se stinge din viaţă Andrei Mocioni.  
 
1881 
- Panciova obţine stema oraşului, şi s-a născut Milan Predić, scriitor şi di-
rector al Teatrului Popular din Belgrad.  
- ianuarie, 4: Se constituie comitatul Caraş-Severin cu reşedinţa la Lugoj. 
El cuprindea 2 oraşe (Lugoj şi Caransebeş) şi 14 plăşi. 
- iulie, 2: Trece în nefiinţă, la Timişoara, fruntaşul român Pavel Vasici Un-
gurianu. 
- august, 9-11: Trupa teatrală condusă de actorul bucureştean I. D. Ionescu 
susţine mai multe reprezentaţii la Timişoara. 
- august, 30: Se finalizează lucrările la clădirea destinată să adăpostească
colecţiile muzeului local, actuala locaţie a Bibliotecii filialei din Timişoara a 
Academiei Române. 
- octombrie, 23-30: Trupa teatrală condusă de talentatul actor lugojean Ge-
orge A. Petculescu susţine mai multe reprezentaţii la Timişoara. 
 
1882 
- Apare primul număr al ziarului Temesvarer Lloyd. 
- La Panciova a apărut primul număr al revistei Srpkinja, iar poşta a devenit 
instituţie de stat. 
- La Kikinda, apare al doilea ziar maghiar Kikindai Közlöny. Redactor: dr. 
Erődi Dániel poet, profesor al liceului local. 
- aprilie, 2: Este adoptat statutul Asociaţiei meşteşugăreşti a fierarilor şi ro-
tarilor din Timişoara. Documentul atesta faptul că asociaţia îmbina principi-
ile de întrajutorare a membrilor cu apărarea intereselor lor faţă de patroni.  
- iunie, 30: Se naşte la Timişoara compozitorul maghiar de muzică simfoni-
că, operă şi operetă Nándor Mihály.  
- iulie, 2: George Ardeleanu reactivează Reuniunea de lectură română din 
Timişoara.  
- noiembrie, 7: Se naşte Ersilia Petrovici, animatoare a vieţii culturale lu-
gojene.  
- decembrie, 25: Consiliul municipal Timişoara încheie un contract cu o 
firmă vieneză care se angajează să construiască o uzină electrică şi să asigu-
re iluminatul public.  
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1883 
- Se înfiinţează Fabrica de chibrituri din Timişoara. 
- martie, 2: Se naşte la Timişoara farmacistul Cornel Stoiacovici. 
- decembrie, 16: Se naşte, la Timişoara scriitorul şi arhitectul Kós Károly. 
 
1884 
- La Kikinda apare primul ziar de limbă sârbă, Sadašnjost. Redactor: învăţă-
torul Paja Petrović.
- A apărut primul număr al publicaţiei Temesvarer Tagblatt. 
- La Vrşeţ s-a deschis sala de lectură a meseriaşilor sîrbi.  
- Se înfiinţează Inspectoratul Industrial Timişoara. 
- Se înfiinţează Şcoala superioară de fete din Timişoara. 
- noiembrie, 12: Timişoara devine primul oraş de pe continentul european, 
ale cărui străzi sunt iluminate electric, cu 600 de becuri.  
- decembrie, 30: In calitate de preşedinte al Comitetului parohial al Parohiei 
ortodoxe române din Lugoj, Coriolan Brediceanu propune Sinodului spre 
aprobare un proiect vizând edificarea unei clădiri care să aducă venituri bi-
sericii şi unde să se poată organiza manifestări cultural-artistice şi politice. 
Clădirea, care a primit numele de Concordia, este inaugurată în primăvara 
anului 1888.  
 
1885 
- Apar primele numere ale publicaţiilor periodice Südungarischer Bauer 
(1885-1888) şi Romanische Jahrbücher (1885-1894) revistă politic-literară,
redactori Valer Branisce şi Cornel Diaconovici. 
- Karol Telbisz devine primar al oraşului Timişoara şi va rămâne în funcţie 
până la pensionarea sa din 1914. 
- Se constituie Reuniunea Comercianţilor din Timişoara. 
- Învăţătorul Karl Schäffer deschide, la Timişoara, şcoala sa privată pentru 
surdo-muţi.
- aprilie, 13: Apare, la Timişoara, revista ilustrată săptămânală Timişana,
din 1886 schimbă numele în Gazeta poporului. Proprietar T.V. Păcăţlanu. 
- august, 12: La Timişoara îşi începe activitatea Institutul de Credit şi Eco-
nomii Timişana SA, ca prima instituţie românească de credit din Banatul is-
toric.  
- septembrie, 19: George Bariţ soseşte la Timişoara. Cu acest prilej, însoţit 
de jurnalistul Pavel Rotariu, el vizitează monumentele oraşului şi cercetează
colecţiile muzeului local. 
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1886 
- Apare, la Timişoara, săptămânalul satiric de limbă maghiară Temesvári 
Hírlap (între 1881-1884 şi 1886-1887). 
- Panciova primeşte statutul de oraş municipal liber cu drepturi de judeţ
- Sub auspiciile Societăţii Filarmonice din Timişoara, concertează la Timi-
şoara David Popper, renumit violoncelist al epocii. 
- ianuarie, 10: La Timişoara apare primul număr al publicaţiei periodice 
Gazeta Poporului.  
- februarie, 13: Este tipărit primul număr al gazetei Advocatul Poporal. Pu-
blicaţia apare ca supliment al revistei Luminătorul.  
- aprilie, 16: Se constituie Asociaţia de canotaj din Timişoara.  
- mai, 5: Trece în nefiinţă Alexandru Nedelcu din Lugoj. Împreună cu soţia 
sa Ana el lasă prin testament întreaga avere în scopul constituirii unei fundaţii 
care să le poarte numele şi din venitul căreia să fie ajutate familii nevoiaşe. 
- noiembrie, 14: Se constituie Asociaţia cicliştilor din Timişoara. 
- decembrie, 2: Se înfiinţează Corpul Voluntar de Salvare din Timişoara. 
La început ea dispunea de 3 bărci folosite în acţiunile de salvare de pe râul 
Bega, din anul 1913 este dotată cu două trăsuri cu cai.  
 
1887 
- La Vrşeţ a fost înfiinţată biblioteca orăşenească.
- La Panciova a fost introdusă iluminarea publică la gaz. 
- Sunt iluminate electric primele locuinţe din Timişoara.  
- Apare primul număr al publicaţiei periodice Temesvarer Tagblatt.  
- Concertează la Timişoara Pablo de Sarasate, violonist şi compozitor spani-
ol de renume mondial. 
- august, 12: Se naşte profesorul lugojean Aurel E. Peteanu. 
 
1888 
- Un incendiu de proporţii mistuie mai multe străzi ale oraşului Kikinda. 
- Se constituite Asociaţia de cetire din cartierul timişorean Iosefin.  
- Vine la Caransebeş profesorul şi compozitorul Antoniu Sequens, originar 
din Boemia, născut la Chotebor la 17 decembrie 1865. A acceptat postul de 
profesor de muzică vocală şi instrumentală de la Institutul Teologic din oraş,
unde a trăit până la sfârşitul vieţii sale. 
- La Vrşeţ Jozef Kuntze a construit prima piscină publică.
- La Panciova s-a revărsat Timişul şi a inundat oraşul. 
- octombrie, 11: Trece în nefiinţă la Kirchberg (Austria) Johann Nepomuk 
Preyer, fost primar al oraşului Timişoara. 
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1889 
- La Panciova a fost săpată prima fântână arteziană şi construită fabrica de 
mătase. 
- aprilie, 13: Se constituie Clubul de gimnastică din Timişoara. 
 
1890 
- Timişoara are 44.809 locuitori. 
- Maestrul fântânar Julius Seidl reuşeşte forarea fântânii din Piaţa Unirii din 
Timişoara, ajungând la 406 m adâncime, obţinând apă minerală cu proprie-
tăţi terapeutice. 
- Se înfiinţează Fabrica de produse sodice din Timişoara.  
- mai, 1: Muncitorii din Timişoara sărbătoresc pentru prima dată ziua de 1
Mai. Cu acest prilej sunt lansate manifeste, tipărite pe hârtie de culoare roşie 
care cuprind diferite revendicări.  
- iulie, 19: La Timişoara se deschide o interesantă expoziţie de industrie şi
economie.  
- decembrie, 6: Se stinge din viaţă fruntaşul român Antoniu Mocioni. 
- decembrie, 30: Se înfiinţează la Timişoara parohia reformată de sine stătă-
toare.  
 
1891 
- iunie, 4: Trece în nefiinţă la Timişoara episcopul ortodox Meletie Drăghici. 
- iulie, 19: La Timişoara se deschide o expoziţie de produse industriale şi
agricole. Exponatele prezentate de cei peste 3000 de expozanţi sunt amenaja-
te pe 17 grupe de produse. Expoziţia a fost vizitată de împăratul Francisc Iosif. 
 
1892 
- La Panciova apare primul număr al revistei Hatarőr, iar târgurile au fost 
organizate de trei ori pe an. 
- mai 8: se naşte la Timişoara Arnold Hauser, estetician şi sociolog al cultu-
rii de renume mondial. 
- noiembrie 17: Reprezentanţii românilor bănăţeni, întruniţi la Lugoj, hotă-
răsc să înfiinţeze o nouă publicaţie românească, care să militeze pentru sus-
ţinerea programului naţional stabilit la Sibiu în anul 1881. 
 
1893 
- La Timişoara este tipărit manifestul Ce vor social-democraţii.  
- Kikinda primeşte statutul de oraş.
- Începând din acest an compozitorul, dirijorul şi profesorul Ion Vidu a or-
ganizat la Lugoj cursuri de pregătire pentru dirijorii ţărani. 
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- La Panciova a fost publicat primul număr al revistei Spomenak. A fost 
fondată Casa Sârbă de Citire, Banca comercială şi Asociaţia pancioveană
Lloyd. 
- mai, 1: La Timişoara apare primul număr al publicaţiei social-democrate 
Volkswille. 
- septembrie, 10: Trece în nefiinţă la Lugoj, scriitorul Ioan Popovici Bănă-
ţeanul.  
 
1894 
- A fost dată în funcţiune calea ferată Panciova-Becicherec, şi centrala de 
telefoane din Panciova, cu 30 de numere. O parte din clădirea Conducerii 
armate s-a transformat în hotel luxos Hungaria, iar Rudolf şi Eduard Hauzer 
au deschis topitorie şi atelier pentru repararea aparatelor. 
- Se înfiinţează Fabrica de pâslă din Timişoara. 
- Se înfiinţează Fabrica de chibrituri din Timişoara. Prelucra anual 420 că-
ruţe de lemne şi producea 300 vagoane cutii de chibrituri. 
- Martin Novaček este numit capelmaistru al Domului din Timişoara.  
- ianuarie, 6: Apare primul număr al gazetei timişorene Dreptatea, suport 
ideologic al programului naţional adoptat în anul 1881. 
- ianuarie, 13: Apare primul număr al publicaţiei periodice timişorene Foa-
ia de duminică.
- ianuarie, 29: Prinţul Ferdinand moştenitor al tronului României însoţit de 
principesa Mana şi fiul lor Carol poposesc câteva ore în gara Timişoara. 
- februarie, 5: La Timişoara are loc Adunarea generală a Reuniunii sârbe 
de cântări. Lucrările întrunirii sunt moderate de Svetozar Dimitrievici. 
- martie, 11: În sala festivă a muzeului din Timişoara au loc lucrările celei 
de-a 20-a adunări generale ordinare a Reuniunii pentru ştiinţele naturii din 
Ungaria de Sud.  
- aprilie, 24: Se naşte Braun Dezső (Timişoara, 1894 - Timişoara, 1940) ca-
pelmaistru al Domului din Timişoara, redactor muzical al ziarului Temesvári 
Hírlap. A scris prima monografie istorică dedicată vieţii muzicale a Banatu-
lui (Bánsági rapszódia,1937). 
- mai, 8-9: La Timişoara are loc întrunirea ordinară de primăvară a comita-
tului Timiş. Din datele statistice referitoare la anul 1893, prezentate presei, 
rezulta că la nivelul comitatului funcţionau 52 de bănci, 56 întreprinderi in-
dustriale, 36 societăţi de lectură, 67 reuniuni de pompieri, 42 reuniuni de 
cântări, 9 societăţi funerare, 18 societăţi de tir, 9 reuniuni de ajutorare a bol-
navilor, 3 reuniuni de vânătoare. Drumurile comitatense aveau o lungime de 
671 km iar cele comunale de 876 km.  
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- august, 27: În prezenţa episcopului de Arad, Ioan Meţianu se sfinţeşte no-
ua biserică din cartierul timişorean Maiere. 
- septembrie, 20: Reuniunea română de cântări şi muzică din Lugoj orga-
nizează un concert. Participă corul condus de Ion Vidu. 
- septembrie, 15-25: Teatrul Naţional Sârb din Novi Sad susţine mai multe 
spectacole pe scena teatrului Francisc Iosif din Timişoara. 
- octombrie, 11 La Timişoara are loc adunarea anuala a Reuniunii învăţăto-
rilor români din protopopiatul Timişoara.  
- octombrie, 31: La Primăria din Timişoara are loc o întrunire în care se 
analizează un proiect legat de canalizarea oraşului. 
- noiembrie, 1: La Timişoara se inaugurează prima linie de omnibuz care 
unea cartierele Cetate, Iosefin şi Elisabetin. 
- noiembrie, 17: Se stinge din viaţă, într-un spital din Budapesta, Ormós 
Zsigmond, fost comite suprem al comitatului Timiş.
- noiembrie, 29: Conducerea comitatului Timiş solicită Academiei Maghia-
re de Ştiinţe din Budapesta să editeze o lucrare monografică legată de trecu-
tul comitatului. În acest scop sunt alocaţi 6.000 florini. 
- decembrie, 27: La Lugoj are loc întrunirea generală anuală a Reununiunii 
de lectură. Lucrările întrunirii se desfăşoară sub preşedinţia lui Constantin 
Rădulescu. 
 
1895 
- La Timişoara începe asfaltarea străzilor principale. 
- Arhitecţii Ybl Lajos şi Kovács Sebestyén Aladár elaborează primul plan 
urbanistic al oraşului Timişoara. 
- Conform conscripţiei agrare în comitatul Timiş erau înregistrate 920 ma-
şini de semănat, 325 locomobile, 295 batoze, 1.050 selectoare, 10.318 prăsi-
toare, 68 maşini de secerat. In comitat sunt înregistraţi 52.902 argaţi (folosiţi
la toate muncile din gospodărie). Retribuţia medie a unui argat familist era 
de 377,81 coroane iar nefamilist 479 coroane. Zilierul lucra cu precădere în 
perioada de sezon, argatul se afla zi şi noapte sub observaţia directă a stăpâ-
nului care se îngrijea ca acesta sa nu primească pâinea degeaba. 
- La Lugoj începe construcţia clădirii în care azi funcţionează Liceul Corio-
lan Brediceanu. 
- Se înfiinţează Şcoala agricolă din Lugoj  
- Se înfiinţează Fabrica de dulciuri Kandia din Timişoara. 
- Se înfiinţează Fabrica de trăsuri din Timişoara. 
- ianuarie, 23: Se constituie Banca agrară S.A. din Banat. 
- aprilie, 13: Apare primul număr al publicaţiei periodice timişorene Con-
trola. 
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- septembrie, 21: Se naşte, la Lugoj, tenorul de renume mondial Traian 
Grozăvescu. 
 
1896 
- A fost pusă în circulaţie calea ferată Panciova-Vladimirovaţ, şi construită
gara din Panciova pe malul stâng al Timişului. 
- Începe construcţia bisericii romano-catolice Millennium din Fabric, Timi-
şoara.  
- Se înfiinţează Fabrica de pălării din Timişoara. 
- aprilie, 1: Este inaugurată calea ferată Timişoara-Buziaş.
- mai, 15: Se stinge din viaţă poetul în grai bănăţean Victor Vlad Delama-
rina.  
- august, 27: La Lugoj are loc Adunarea generală a Astrei. Eveniment cu 
adânci semnificaţii politice, această întrunire marchează extinderea despăr-
ţămintelor sale şi în Banat. Cu acest prilej, în oraşul de pe Timiş se derulea-
ză un mare festival coral, la care participă 19 coruri din satele bănăţene.  
 
1897 
- La Panciova Isidora Sekulić s-a angajat la Şcoala Superioară de Fete. 
- La Timişoara se construieşte o pistă de ciclism. 
- La Vrşeţ a început să funcţioneze baia publică Kornelia, care a folosit apa 
caldă de la moara cu aburi a lui Max Adler. 
- ianuarie, 11: Au loc, la Timişoara, primele proiecţii de filme, în Casinoul 
din Cetate. 
- ianuarie, 17: Se naşte, la Timişoara Kerényi Károly, istoric al religiei şi
cercetător al mitologiilor, de renume mondial. 
- octombrie, 3: Se inaugurează la Timişoara impozanta clădire a Gimnaziu-
lui superior de stat din Timişoara cu limba de predare maghiară, azi Liceul 
C. D. Loga.  
 
1898 
- Începe construcţia clădirii care azi adăposteşte Muzeul de Istorie şi Etno-
grafie din Lugoj. 
- La Vrşeţ se înfiinţează sălile de lectură a asociaţilor germane, sârbe şi ma-
ghiare. 
- Se deschide linia ferată Lugoj-Ilia. 
- Marele poet maghiar Ady Endre, atunci student la drept, este la Timişoara 
funcţionar la tribunal.  
- Bruno Walter, dirijorul, compozitorul şi pianistul de renume mondial, este 
dirijorul orchestrei teatrului german din Timişoara (1898-99). 
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- aprilie, 7: se înfiinţează la Timişoara Asociaţia ciclistă Hunyadi.  
- noiembrie, 6: Se constituie despărţământul timişorean al Astrei. 

1899 
- Apare, la Timişoara, primul număr al publicaţiei periodice Volkstribune. 
- La Panciova a fost înfiinţată Asociaţia Sportivă Sport.
- Începe construcţia Sinagogii din cartierul timişorean Fabric. 
- Începe, la Timişoara, dărâmarea zidurilor cetăţii. 
- Elevii Liceului Piarist din Timişoara, antrenaţi de profesorul Müller Ká-
roly, joacă primul meci de fotbal, la Timişoara. 
- iunie, 6: Se naşte la Timişoara scriitorul bilingv (german-maghiar) Franz 
Liebhard, care în literatura maghiară publică sub pseudonimul Reiter Ro-
bert. 
- iulie, 27: Este dat în exploatare primul tramvai electric din Timişoara. 
 
1900 
- Potrivit recensământului întreprins de către autorităţi comitatul Timiş are 
un număr de 541.703 locuitori. Din aceştia 221.304 sunt români, 201.650 
germani, 70.338 maghiari, 30.939 sârbi, 2911 slovaci, 1054 croaţi, 69 ruteni, 
13.438 de altă naţionalitate. 237.597 locuitori se declaraseră de religie orto-
doxă, 250.222 romano-catolică, 18.717 greco-catolică, 13.959 reformată,
11.296 mozaică, 9558 evanghelică, 123 unitară, 231 de alte religii. 267.820 
locuitori declaraseră că ştiu să scrie şi să citească. Din cele 94.984 case în-
registrate 9316 aveau pereţii din piatră sau cărămidă, 4911 din piatră şi pă-
mânt, 53.712 din chirpici sau pământ iar 27.045 din lemn sau alte materiale. 
Legat de acoperiş 30.421 erau acoperite cu ţiglă, 14.142 cu şindrilă iar 
50.421 cu paie sau trestie. 
- La Vrşeţ sunt şi au fost prezente câteva tipografii, şi au început să apară
ziare şi reviste în limbile germană (Neue Werschetzer Zeitung, Die Reform, 
Der Igel, Kobold), maghiară (Istók, Versecz és Vidéke, Délvidék), sârbă (Gra-
đanin, Vrščanin, Srpstvo, Budućnost, Banaćanin, Mirođija, Vršački vesnik, 
Bubanj) şi română (Nădejdea) cu caracter variat. 
- Timişoara are 55820 locuitori. 
- Se înfiinţează primul club sportiv lugojean Reuniunea de sport, sub patro-
najul comitelui Károly Pogány. 
- Se înfiinţează Fabrica de pantofi Turul din Timişoara, care în scurt timp 
devine una dintre cele mai moderne întreprinderi din Monarhia dualistă.
Avea 130 reprezentanţe în mai multe state ale lumii. 
- Concertează la Timişoara violonistul ceh de renume mondial Jan Kubelik. 
- mai, 16: Se naşte la Lugoj marele pictor Aurel Ciupe. 
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- august, 26: Se stinge din viaţă la Lugoj muzicologul Konrad Paul Wu-
sching.  
- decembrie, 16: Se constituie Societatea de ocrotire a servitoarelor din 
Timişoara. 
 
1901 
- Apare la Timişoara publicaţia periodică Temesvári Újság. 
- Lugojul are 17.000 locuitori. 
- Începe construcţia bisericii reformate din Timişoara. 
- ianuarie, 1: La Lugoj apare primul număr al publicaţiei Drapelul.  
- ianuarie, 15: Se constituie Asociaţia pentru ajutor de boală a angajaţilor 
de la Poşta şi Telegraful din Timişoara.  
- martie, 23: Trece în nefiinţă, la Bucureşti, academicianul lugojean Vasile 
Maniu.  
- mai, 10: La Lugoj are loc un recital susţinut de soprana de origine română
a operei Scala din Milano, Elena Teodorini, socotită de contemporani cea 
mai distinsă cântăreaţă a gintei latine. 
- mai, 25: Se naşte la Timişoara publicistul Aurel Cosma junior. 
- octombrie, 31: Se sfinţeşte biserica romano-catolică Millennium din Fa-
bric, Timişoara.  
 
1902 
- Apare primul număr al publicaţiei Temesvarer Volksblatt. 
- Este dată în funcţiune linia ferată Lugoj-Buziaş-Gătaia. Cu această a treia 
linie ferată Lugojul devine un centru feroviar important. 
- februarie, 13: In faţa unui numeros public lugojean, Traian Vuia susţine o 
prelegere referitoare la industriile manuale. 
- aprilie, 26: Sub îndrumarea avocatului Dobroszláv Péter sunt redactate 
statutele clubului de fotbal din Timişoara. La 11 iunie ele primesc avizul 
favorabil al autorităţilor. Clubul are 30 membri fondatori. Terenul de joc era 
cel situat în apropierea Facultăţii de Mecanică a Universităţii Politehnica. 
- iunie: Trupa teatrală sârbească a dat 8 reprezentaţii în oraşul Timişoara. 
- iunie, 5: La Coştei are loc Adunarea generală a Despărţământului Vârset 
al Astrei. 
- iulie, 7: Se stinge din viaţă istoricul Henric Schwiker.  
- august, 10: Reuniunea maghiară de cânt şi muzică din Lugoj susţine un 
concert în grădina hotelului Concordia din localitate. 
- august, 31: Este dat în folosinţă podul de fier din Lugoj. 
- septembrie, 2: La Timişoara se dispută primul meci oficial de fotbal între 
echipele oraşelor Timişoara şi Lugoj. 
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- septembrie, 15: Se stinge din viaţă, la Lugoj, Constantin Udria, fost pri-
mar al oraşului.  
- octombrie, 3-4: Ministrul de război ungar Géza Fejérváry este oaspetele 
oraşului Timişoara. El participă la inaugurarea noii şcoli de cadeţi.  
- noiembrie, 28: Statutele Asociaţiei din Mehala pentru cultura poporului 
român. Ele sunt avizate favorabil de către autorităţi la 4 martie 1903. 
- decembrie, 6: Decesul marelui om politic român dr. Ioan Raţiu. 
 
1903 
- A fost făcută dată în funcţiune legătura telefonică directă între Panciova şi
Budapesta. 
- Apare la Timişoara primul număr al ziarului Temesvári Hírlap (1903-1940). 
- Se înfiinţează, la Timişoara, corul Temesvári Magyar Dalárda.
- ianuarie, 24: La Timişoara apare primul număr al publicaţiei periodice 
social-democrate întitulată Votul poporului.  
- februarie: La Timişoara izbucneşte o epidemie de difterie. Presa locală
făcea cunoscut că şcolile sunt închise pe timp nedeterminat pentru a „împie-
dica lăţirea boalei”.  
- aprilie: în cursul lunii aprilie la Poliţia din Timişoara se consemnează 156 
de evenimente: ultraj împotriva autorităţilor 2; falsificări de bani 1; atentat 
contra moralităţii 13; atentat contra vieţii 62; furturi, atacuri la avere străină
39; diverse 31.  
- aprilie, 1: Székely László este numit arhitect şef al oraşului Timişoara. A 
realizat foarte multe clădiri impozante în Timişoara, piaţa Operei s-a confi-
gurat conform planurilor sale. 
- aprilie, 16: Se naşte la Lugoj, compozitorul Filaret Barbu.  
- aprilie, 30: Sunt adoptate Statutele Reuniunii de muzică şi cântări din Ti-
mişoara-Fabric. La 14 iulie 1903 ele primesc avizul favorabil al autorităţilor.  
- mai, 9: Intr-un articol intitulat Emigrarea ia în Banat proporţii considera-
bile, publicaţia lugojeană Drapelul consemnează: „Duminica trecută au emi-
grat din Timişoara 100 de persoane în America iar în 16 mai vor mai pleca 
70 persoane. Afară de aceştia au mai emigrat în America numeroase familii 
bine situate în Periam, Lovrin şi Sânnicolau Mare. Iar acum de curând nu 
mai puţin de 900 persoane din comunele Biled, Iecea Mare şi Variaş şi-au 
luat lumea în cap." 
- mai, 31: Reuniunea de cântări a meseriaşilor din Lugoj organizează un con-
cert urmat de o petrecere. Corul este condus de Ştefan Vakler. Evenimentul 
se derulează în grădina hotelului Concordia. 
- iunie, 25: Elevii şcolilor româneşti din cartierul timişorean Fabric finali-
zează anul şcolar cu o serbare cu cânt, declamare şi joc, în pădurea oraşului. 
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- iulie, 14: Avocatul timişorean Pavel Rotariu ia hotărârea să reia editarea 
unei noi ediţii a publicaţiei Advocatul Poporal ce apăruse între anii 1886-
1887. 
- iulie, 19: Echipa de fotbal a Lugojului o învinge pe cea a Vârşeţului cu 
scorul de 4-1. 
- august, 21-23: La Timişoara se desfăşoară un concurs al corurilor maghia-
re din Ungaria. Sunt prezente 25 formaţii corale, la care se mai adaugă 6 co-
ruri timişorene.  
- septembrie, 20: Mai mulţi fruntaşi români din Timişoara pun bazele Insti-
tutului de Credit şi Economii Păstorul. 
- octombrie, 1: Se declanşează greva muncitorilor tipografi din Timişoara. 
Greviştii solicită reducerea timpului de muncă la 9 ore şi creşterea salarului 
cu 2 coroane.  
- octombrie, 11: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei funcţionarilor particu-
lari din Timişoara. La 28 ianuarie 1904 autorităţile le avizează favorabil.  
- noiembrie, 6: In sala festivă a comitatului Timiş este dezvelit bustul pre-
mierului ungar Tisza Kálmán. 
 
1904 
- Apare primul număr al publicaţiei Sonntags Zeitung.  
- Clădire reprezentativă în Lugoj, sediul Societăţii pe acţiuni Poporul, este 
ridicată conform proiectului arhitectului oraşului Armin Villányi. 
- Începe construcţia clădirii care adăpostea azilul de copii.  
- Începe construcţia abatorului din Timişoara. Arhitect Székely László. 
- Este inaugurată Biblioteca Publică din Timişoara, cu un inventar de 27.850 
volume. 
- ianuarie, 10: Are loc şedinţa de constituire a Reuniunii Literare Maghiare 
Arany János. 
- februarie, 6: Publicaţia lugojeană Drapelul anunţă că autorităţile au alocat 
suma de 1.541.104 coroane pentru înfiinţarea unei fabrici de mătase la 
Lugoj.  
- februarie, 15: Reuniunea maghiară de cântări şi muzică din Lugoj orga-
nizează în sala mare a hotelului Regele Ungariei o serată muzicală umoristi-
că, urmată apoi de dans.  
- martie, 16: Intră în grevă 700 de muncitori de la fabrica de încălţăminte 
Turul din Timişoara. Slaba organizare face ca această acţiune protestatară să
se încheie fără rezultat, după două zile de proteste.  
- martie, 20: Are loc hirotonirea episcopului sârb din Timişoara, George Letici.  
- martie: Are loc greva muncitorilor constructori din Timişoara. Acţiunea 
protestatara durează 3 zile. 
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- mai, 5: Publicaţia lugojeană Drapelul făcea cunoscut că 4000 de muncitori 
timişoreni au intrat în grevă. Ei solicitau patronilor să le mărească salariile.  
- septembrie, 21-23: La Timişoara se desfăşoară Adunarea generală anuală
a Astrei. Întrunirea joacă un rol important în reluarea activităţii politice a 
Partidului Naţional Român. 
- octombrie, 16: Apare primul număr al publicaţiei periodice timişorene 
Dreptatea şi lumina poporului. 
- octombrie, 25: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei femeilor române greco-
ortodoxe din cartierul timişorean Fabric. La 6 octombrie 1905 acest demers 
este avizat favorabil de către autorităţi. 
- noiembrie, 24: Reuniunea femeilor greco-ortodoxe române din Timişoara 
- Fabric a organizează un program artistic urmat de dans. Venitul este donat 
şcolilor confesionale româneşti. 
- decembrie, 25: Sunt elaborate statutele Reuniunii de cântări Armonia din 
Timişoara. La 4 februarie 1905 ele primesc avizul favorabil al autorităţilor. 
 
1905 
- La sfârşitul anului 1905 despărţământul Timişoara al Astrei dispune de 20 
de biblioteci populare care aveau înregistrate 1722 de volume. Şcolile con-
fesionale româneşti sunt ajutate ce 280 coroane. La sfârşitul anului şcolar 
sunt acordate ca premii 1150 de volume la şcolile din 108 localităţi. 
- La Panciova a fost organizată Expoziţia ţăranilor şi meseriaşilor, şi con-
struită clădirea şcolii generale pentru fete 
- Se înfiinţează, la Timişoara, un institut pentru orbi. 
- Apare, la Timişoara cotidianul Déli Újság. 
- Se înfiinţează Prima fabrică de textile din Timişoara. Se dă în exploatare 
abatorul din Timişoara. 
- Apare primul număr al publicaţiei periodice timişorene Muncitorul român.  
- ianuarie, 24: Sunt elaborate Statutele societăţii Humanitas din cartierul 
timişorean Fabric. La 28 aprilie 1905 autorităţile le avizează favorabil.  
- februarie, 28: Presa lugojeană consemnează faptul că vicecomitele Károly 
Fialka a început demersurile pentru înfiinţarea unui muzeu al comitatului 
Caraş-Severin.  
- martie, 6: Reuniunea maghiară de cântări din Lugoj organizează o serată
muzicală cu program umoristic.  
- martie, 25: Sunt elaborate statutele Casinoului din Timişoara. La 25 sep-
tembrie 1905 ele primesc avizul favorabil al autorităţilor. 
- martie, 26: Sunt elaborate Statutele Casei Cercuale de ajutorare în caz de 
boală pentru angajaţii din fabricile timişorene.  



157

- mai, 13: Reuniunea maghiară de cântări şi muzică din Lugoj organizează
în sala de spectacole a teatrului local o reprezentaţie urmărită de un numeros 
public. 
- iulie, 15: Apare primul număr al publicaţiei periodice lugojene Banatul.  
- august, 27: La Timişoara are loc o demonstraţie de stradă. Cei aproxima-
tiv 10 000 de participanţi solicită cercurilor guvernante să introducă sufra-
giul universal.  
- octombrie, 1: La Lugoj începe să apară publicaţia Lugoser Zeitung.  
- decembrie, 18: La Timişoara are loc o mare adunare populară. Miile de 
participanţi solicită autorităţilor să legifereze votul universal. 
 
1906 
- La Timişoara sunt înregistrate 30 de greve la care participă 27.227 grevişti. 
Şi-a început producţia întreprinderea de textile Industria lânii din Timişoa-
ra. 
- Se inaugurează monumentul Sfânta Maria din Timişoara.  
- La Kikinda este dată în funcţiune primul generator de curent al oraşului. 
- ianuarie, 14: La Lugoj apare primul număr al gazetei Meseriaşul.  
- februarie, 16: Pianistul şi compozitorul Bartók Béla concertează la Timi-
şoara. 
- martie, 19: Se stinge din viaţă la Viena Martin Novaček, capelmaistru al 
Domului din Timişoara. 
- martie: Este numit capelmaistru al Domului Dezső Járosy. Născut în 1882 
la Csatád (azi Lenauheim), a absolvit Academia de Muzică din Budapesta. 
A fost cea mai complexă personalitate a muzicii din Timişoara, din perioada 
ante- şi interbelică (decedat la 14 sept. 1932). Organist recunoscut, muzico-
log, profesor la Academia de Muzică din Budapesta, dirijor al Societăţii Fi-
larmonice (1906-1932), redactor al revistelor Egyházi Zeneközlöny (Cronică
muzicală bisericească, 1908-1919), Zenei Szemle (Revistă muzicală, 1917-
1929) şi Musikalische Rundschau (Orizonturi muzicale, 1921-1926), cel mai 
longeviv cronicar al evenimentelor muzicale timişorene (la Temesvári Hír-
lap, timp de trei decenii).
- mai, 1: Publicaţia periodică social-democrată intitulată Adevărul ce se ti-
părea la Budapesta îşi mută redacţia la Lugoj.  
- mai, 13: La Timişoara soseşte Sándor Wekerle, primul-ministru al guver-
nului ungar. Cu acest prilej el rosteşte un amplu discurs prin care mulţumeş-
te locuitorilor pentru alegerea sa în calitate de deputat al Timişoarei. În dis-
curs, el face câteva aprecieri la politica guvernului său.
- iunie, 4: Sunt elaborate Statutele Societăţii de ajutorare mutuală a învăţă-
torilor din Banat. La 7 februarie 1907 ele sunt avizate favorabil. 
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- iunie, 7: La Timişoara ia fiinţă Banca de Scont S.A. din Ungaria de Sud.  
- iunie, 25-26: Muncitorii din Lugoj declanşează o grevă generală.
- iunie, 30: Sunt elaborate statutele Societăţii Clubului Atletic din Timişoa-
ra. La 5 noiembrie 1906 autorităţile vremii avizează favorabil documentele 
prezentate.  
- iulie, 1: Reuniunea maghiară de cântări din Lugoj organizează un concert 
în grădina hotelului Concordia.  
- iulie, 27: A văzut lumina zilei, la Lugoj, muzicianul Dimitrie Stan. În cali-
tate de profesor de muzică a educat multe generaţii de cântăreţi şi dirijori. 
De asemenea şi-a adus o contribuţie importantă la activitatea teatrală din 
judeţul Timiş.
- septembrie, 7: Se naşte, la Timişoara, scriitorul Balogh Edgár.  
- septembrie, 30: La Timişoara are loc adunarea de constituire a tovărăşii-
lor săteşti pentru promovarea intereselor economice şi culturale ale ţăranilor 
români. Cu acest prilej publicistul Dimitrie Birăuţiu susţine un discurs în 
care dezvoltă noul Proiect economic. 
- decembrie, 17: Sunt elaborate statutele Asociaţiei pentru ocrotirea orbilor 
din Timişoara. La 14 februarie 1907 autorităţile vremii le avizează favorabil. 
 
1907 
- La Timişoara sunt înregistrate 17 greve, la care au luat parte 7.595 de 
persoane.  
- ianuarie, 28: Trece în nefiinţă lugojeanca Maria Oprea în vârstă de 105 
ani. Presa timpului consemna faptul că era o gospodină desăvârşită, iar ve-
nind vorba de vârstă totdeauna declara că este mai tânără cu 10-20 de ani. 
- ianuarie, 24-25: La Lugoj se desfăşoară un congres al social-democraţilor 
români transilvăneni şi bănăţeni. 
- februarie, 3: Se stinge din viaţă la Budapesta patriotul român bănăţean 
Vincenţiu Babeş. In anul 1936 osemintele sale sunt aduse la Hodoni. 
- martie, 8: Autorităţile dispun anularea mandatului deputatului român Ge-
orge Popovici. 
- martie, 21: A fost înfiinţată Fabrica Textilă Lugoj, de către Wilhelm Auspitz 
& Comp, urmată de încă 9 fabrici textile, iar între 1904-1905 s-a construit 
Mătăsăria, exploatată la început de statul austro-ungar, statul român, apoi de 
industriaşi italieni, români germani şi elveţieni. 
- aprilie, 24: Sunt elaborate, la Timişoara, statutele Uniunii Timişorene a 
Meseriaşilor din Construcţii. 
- mai, 25: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei Contra Tuberculozei din Ba-
nat. La 21 iunie 1907 documentele sunt avizate favorabil de către autorităţi. 



159

- iunie, 9: Reuniunea română de cânt şi muzică din Lugoj organizează un 
spectacol pe scena Teatrului orăşenesc. Se joacă piesa Oala cu galbeni, co-
medie populară, semnată de Sofia Vlad Rădulescu. 
- iunie, 10: Este sfinţită biserica reformată din Lugoj.  
- septembrie, 26: Autorităţile fiscale din Lugoj anunţă prin presă că toţi
proprietarii de vii să-şi declare la fisc data culesului strugurilor. Organele de 
control urmau să stabilească cantitatea de struguri şi must în vederea impo-
zitării.  
- septembrie, 29: Reuniunea maghiară de cântări din Lugoj organizează un
concert. Cu acest prilej corul reuniunii susţine mai multe cântece cu care 
câştigase cu puţin timp în urmă un concurs coral desfăşurat la Eger.  
- octombrie, 10: S-a elaborat statutul cercului ziariştilor din Timişoara. La 3 
august 1908 autorităţile vremii avizează favorabil documentele menţionate.  
- decembrie, 1: Conservatorul comunal din Timişoara îşi deschide porţile. 
- decembrie, 7: Presa timişoreană anunţă decesul episcopului romano-catolic 
Sándor Dessewffy.  
 
1908 
- Începe construcţia Fabricii de lanţuri din Timişoara. 
- Începe construcţia complexului Liceul Piariştilor din Timişoara, după pro-
iectul lui Székely László. 
- La Lugoj ia fiinţă, din iniţiativa lui G. Dobrin, Societatea pentru fond de 
teatru român.
- iunie, 5: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei Filateliştilor din Timişoara. 
La 9 ianuarie 1909 ele primesc avizul favorabil al autorităţilor vremii.  
- iunie, 27: La Timişoara se inaugurează primul cinematograf. 
- septembrie, 6: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei Voiajorilor Comerciali 
din Banat. La 9 octombrie 1908 ele sunt avizate favorabil de autorităţi. 
- septembrie, 26: Sunt elaborate Statutele Cercului de Şahişti din Timişoa-
ra. La 30 Martie 1909 ele sunt avizate favorabil de către autorităţile vremii.  
- noiembrie, 10: Sunt elaborate Statutele Societăţii de Vânătoare din Timi-
şoara. La 22 mai 1909 ele sunt avizate favorabil de către autorităţile vremii.  
- decembrie, 15: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei crescătorilor de păsări 
şi de iepuri de casă din Timişoara.  
 
1909 
- La Panciova au fost construite turnurile la vărsarea Timişului în Dunăre, 
Sinagoga. Au început să funcţioneze primul cinematograf şi băile publice, 
iar dr. Vladimir Aleksić a zburat cu planorul pe care l-a construit singur. 
- Linia de tramvai din Timişoara are o lungime de 10 700 m.  
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- Începe construcţia clădirii care adăposteşte cinematograful Apollo din Ti-
mişoara. Între anii 1954-1955 ea suferă mai multe transformări.  
- Începe construcţia podului Neptun (atunci Liget-utcai, azi Decebal) din 
Timişoara. 
- Se construiesc terenurile şi clădirea Clubului Sportiv Regata din Timişoara.  
- ianuarie, 12: Se naşte la Timişoara scriitorul Méliusz József. 
- ianuarie, 19: Se stinge din viaţă, în oraşul de pe Bega, fruntaşul român 
George Ardelean. 
- ianuarie, 22: Sunt elaborate Statutele Căminului Agricultorilor din Timi-
şoara. 
- ianuarie, 31: Sunt elaborate Statutele Cercului Catolic din Timişoara. La 
6 Martie 1909 ele primesc avizul favorabil al autorităţilor.  
- februarie, 7: Se stinge din viaţă, la Lugoj, fruntaşul român Coriolan Bre-
diceanu.  
- martie, 21: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei de Canotaj din Timişoara. 
La 22 mai 1909 ele primesc avizul favorabil al autorităţilor. 
- martie, 29: Sunt elaborate Statutele Chelnerilor din Banat. La 18 martie 
1910 ele primesc avizul favorabil al autorităţilor vremii. 
 
1910 
- Începe construcţia clădirii poştei mari din Timişoara, arhitect Alpár Ignác. 
- La Panciova marele pictor sârb Uroš Predić a terminat pictarea bisericii 
Schimbarea la Faţă, frescele au fost realizate de Stevan Aleksić
- Serviciile aparţinătoare direct Primăriei din Timişoara au 473 angajaţi. 
- Potrivit datelor recensământului efectuat în cursul anului 1910, în oraşul
Timişoara sunt înregistraţi 74.003 locuitori. Aceştia dispuneau de 6.534 ca-
se. Legat de limba maternă: 7593 locuitori au declarat că au limba maternă
română, 28.645 maghiară, 32.963 germană, 3.490 sârbă, 341 slovacă, 149 
croată, 4 ruteană, 818 altă limbă. Un număr de 11.257 locuitori se declară or-
todocşi, 754 greco-catolici, 49 981 romano-catolici, 3554 reformaţi, 1609 evan-
ghelişti, 80 unitarieni, 6729 izraeliţi şi 39 de alte religii. Din cele 6.534 de 
case, 5.220 sunt acoperite cu ţiglă, 840 cu şindrilă, 474 cu trestie sau paie. 
- Oraşul Lugoj are o populaţie de 19.818 locuitori care dispun de 2.839 de 
case. Legat de structura naţională 6.227 locuitori declară că au limba mater-
nă română, 6.875 maghiară, 6.151 germană, 127 slovacă, 5 ruteană, 15 croa-
tă, 221 sârbă şi 197 alte limbi. Un număr de 5.413 locuitori declară că sunt 
ortodocşi, 1.235 greco-catolici, 9.279 romano-catolici, 1.414 reformaţi, 553 
evanghelişti, 28 unitarieni, 1.878 izraeliţi, iar 18 alte religii. Din cele 2.839 
case, 1.880 sunt acoperite cu ţiglă, 891 cu şindrilă, 68 cu trestie sau paie. 
- ianuarie, 1: Cartierul Mehala devine parte a Timişoarei. 
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- ianuarie, 23: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei Funcţionarilor Particu-
lari din Banat. La 27 mai 1910 ele primesc avizul favorabil al autorităţilor.  
- ianuarie, 25: Sunt elaborate Statutele Cercului Social din cartierul Fabric 
al oraşului Timişoara, avizul favorabil al autorităţilor s-a dat pe 14 iulie 1910. 
- martie, 6: Reuniunea română de cântători şi Reuniunea de lectură româ-
nă din Timişoara organizează un concert în sala Fabricii de bere. Venitul 
este donat şcolilor confesionale româneşti din cartierul timişorean Fabric. 
- mai, 9: Miron Cristea este întâmpinat cu simpatie la Timişoara şi Lugoj cu 
prilejul sosirii în Banat pentru preluarea funcţiei de episcop al Caransebeşului.  
- mai, 15: Prinţul Ferdinand al României poposeşte câteva minute în gara 
Lugoj. El se îndrepta spre Londra pentru a participa la funeraliile regelui 
Edward.  
- mai, 21: La Lugoj soseşte episcopul romano-catolic al Cenadului, János 
Csernoch, pentru a administra taina mirului. La gară el este întâmpinat de un 
public numeros şi reprezentanţi ai celorlalte confesiuni. 
- iunie, 19: La Timişoara apare primul număr al publicaţiei periodice Zorile. 
- iulie, 20: La Timişoara a avut loc un cutremur de pământ. Nu s-au semna-
lat victime. 
- iulie, 23: In comitatul Timiş are loc o puternică furtună care afectează cul-
turile agricole din mai multe localităţi. 
- iulie, 29: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei Patronilor Tipografi şi Edi-
tori de Ziare din Timişoara. La 16 februarie 1911 ele primesc avizul favora-
bil al autorităţilor vremii. 
- iulie, 30: Reuniunea de cântători Armonia din cartierul timişorean Mehala 
organizează un concert. 
- august, 28: Corul din Chizătău, aflat sub bagheta dirijorului Sever Şepe-
ţan, concertează la Timişoara. 
- august, 30: Presa timişoreană consemna faptul că în oraş a apărut un caz 
de holeră.
- decembrie, 15: Episcopul Miron Cristea vizitează oraşul Timişoara. Cu 
acest prilej el este primit de către conducerea comitatului Timiş.
- decembrie, 24: Valeriu Branişte susţine la Lugoj o interesantă conferinţă 
despre sociologie. 

1911 
- Primăria din Timişoara decide construirea a două poduri metalice: 
Hunyadi (azi Traian) şi Püspök (Episcopilor azi A. Şaguna). Podul Episcopi-
lor urma să fie decorat cu statuile unor episcopi romano-catolici renumiţi ai 
diecezei Cenad-Timişoara (Sfântul Gerard, Lonovich, Kőszeghy şi
Dessewffy). Podul Hunyadi (Traian) a fost dat în folosinţă în 1917. 
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- La Kikinda se deschide primul cinematograf, care a funcţionat până la 
1944 sub numele de Urania.
- Începe construcţia Bisericii ortodoxe româneşti din cartierul Fabric. 
- Lugojul are 19.430 locuitori. Aceştia dispun de 2.739 case, din care 1965 
sunt dispuse în zona românească iar 774 în cea germană.
- ianuarie, 15: La Lugoj are loc o mare adunare populară. Ca şi în cadrul 
altor întruniri din alte localităţi bănăţene, participanţii solicită autorităţilor să
treacă la legiferarea votului universal şi secret. 
- martie, 9: Sunt elaborate Statutele Societăţii Farmaciştilor din Timişoara. 
La 7 August 1911 ele primesc avizul favorabil al autorităţilor. 
- aprilie, 30: Reuniunea Lira din Lugoj susţine un concert în sala hotelului 
Concordia. 
- mai, 1: In cursul dimineţii, muncitorii organizaţi din Lugoj participă la o 
impozantă demonstraţie de stradă. Coloana demonstranţilor este însoţită de 
poliţia locală. Urmează apoi un miting care se desfăşoară în grădina hotelu-
lui Concordia. Cei care iau cuvântul vorbesc despre semnificaţia zilei de 1 
mai şi susţin introducerea cât mai urgentă a votului universal, egal şi secret 
în Ungaria. 
- iunie, 6: Gazeta Drapelul din Lugoj consemnează faptul că istoricul Teo-
dor V. Păcăţian a fost decorat de către regele Carol I al României cu medalia 
Bene Meren cl. I pentru meritele sale literare şi în mod deosebit pentru lucra-
rea Cartea de Aur din care văzuseră lumina tiparului primele şase volume. 
- iulie, 30: Sunt elaborate Statutele grădinarilor din Banat. La 4 decembrie 
1911 ele primesc avizul favorabil al autorităţilor. 
- septembrie, 23: La Lugoj se deschide expoziţia jubiliară 25 de ani de acti-
vitate a Reuniunii economice a comitatului Caraş-Severin. Biletul de intrare 
costă o coroană. Între personalităţile prezente presa timpului reţine numele: 
Károly Fialka primcomite, Zoltán Medve fost primcomite, Aurel Issekutz - 
vicecomite, episcopul greco-catolic V. Hossu, episcopul greco-ortodox al 
Caransebeşului Miron Cristea, secretar de stat E. Jakabffy. 
- septembrie, 25: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei de Educaţie Fizică a
Muncitorilor din Timişoara. 
- septembrie, 28: La teatrul orăşenesc din Lugoj are loc concertul tenorului 
roman Ioan Rădulescu. 
- octombrie, 4: La Lugoj se dă în folosinţă noul spital comitatens. 
- noiembrie, 19: Avram Imbroane este numit diacon al Lugojului. 
 
1912 
- La Panciova s-a înfiinţat Societatea Şoimul Sârb şi Asociaţia apicultorilor. 
- Începe construcţia bisericii romano-catolice din Elisabetin, Timişoara.  
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- ianuarie, 16: La Fabrica de tutun din Timişoara izbucneşte un mare incendiu. 
- februarie, 4: Valeriu Branişte susţine o conferinţa pe tema Priviri în tre-
cut. Manifestarea are loc sub egida Reuniunii de femei din Lugoj. 
- martie, 4: La Timişoara se declanşează grevă generală. Mai multe mii de 
muncitori demonstrează pe străzile oraşului şi se reunesc în finalul manifes-
tării într-un miting. 
- mai, 16: Se naşte la Timişoara actorul şi scriitorul german Hans Mokka. 
- mai, 23-24: La Timişoara se declanşează o nouă grevă generală. Muncito-
rii sistează activitatea în aproape toate unităţile economice ale oraşului. Ac-
ţiunea protestatară se încheie cu o impresionantă demonstraţie de stradă la 
care sunt prezenţi câteva mii de oameni. 
- mai, 27: La Lugoj au loc mari inundaţii. Presa vremii şi-a intitulat mai 
multe materiale cu titlul Potopul de la Lugoj. Pagubele se ridică la 1 milion 
de coroane. 
- mai, 28: în mai multe localităţi ale comitatului Timiş au loc mari inundaţii. 
- iunie, 12: începe construcţia podului de la turbine (atunci Malom-téri, azi 
Mihai Viteazu) din Timişoara. După încercările de probă din zilele de 7-8 
octombrie 1913 podul este dat în exploatare. 
- iunie, 23: Sunt elaborate la Timişoara Statutele Reuniunii Stuparilor din 
Banat. Documentele sunt aprobate pe 3 aprilie 1913. 
- iulie, 12: La Lugoj se dispută unul din primele meciuri de fotbal. 
- iulie, 21: În prezenţa unui public numeros, pe un câmp din apropierea Lu-
gojului, Aurel Vlaicu efectuează un zbor care potrivit relatărilor apărute în 
presa timpului durează 41 de minute. Aeroplanul său atinge o înălţime de 
400 de metri şi parcurge 75 de km. 
- iulie, 24: La Lugoj începe să funcţioneze o fabrică de gheaţă.
- august, 13: La Lugoj se finalizează cursurile organizate de Ion Vidu pen-
tru dirijorii corurilor din comitatele Caraş-Severin şi Timiş. Cheltuielile sunt 
suportate de către Fundaţia Dr. Liviu Marcu. 
- octombrie, 23: Societatea teatrală Tegernsee (Bavaria) susţine un prim spec-
tacol pe scena Teatrului orăşenesc din Lugoj.  
- octombrie, 26: Se dă în exploatare sistemul de canalizare din Timişoara. 
- noiembrie, 13: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei Artiştilor Amatori din 
cartierul timişorean Mehala. La 5 ianuarie 1913 ele primesc avizul favorabil 
al autorităţilor vremii.  
 
1913 
- Este dat în folosinţă podul fabricii de tutun (atunci Király, azi Muncii) din 
Timişoara. Începe construcţia podului de la Maria (atunci Hunyadi, azi Tra-
ian) din Timişoara. Lucrările sunt finalizate în anul 1917. 
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- februarie, 9: Valeriu Traian Frenţiu este instalat ca episcop în dieceza 
greco-catolică a Lugojului. Alături de un numeros public la slujba religioasă
sunt prezenţi: ex-primcomitele Medve Zoltán, episcopul Caransebeşului Mi-
ron Cristea, primarul oraşului Lugoj, Ioan Baltescu. 
- februarie, 19: La Timişoara are loc adunarea generală a Institutului de 
credit şi economii Timişiana. Moderatorul dezbaterilor este Gheorghe Adam.  
- martie, 9: Reuniunea română de cântări din Timişoara organizează un 
concert. La începutul programului, Laurenţiu Oanea prezintă o comunicare 
referitoare la viaţa şi activitatea lui George Bariţiu. 
- aprilie, 21: Echipa de fotbal a oraşului Timişoara învinge cu 3-1 echipa 
oraşului Bucureşti. 
- iunie, 16: Sunt elaborate Statutele Corpului de Pompieri Voluntari din 
cartierul timişorean Mehala. La 5 decembrie 1913 ele primesc avizul favo-
rabil al autorităţilor vremii. 
- octombrie, 9: Autorităţile avizează favorabil Statutele Clubului de Fotbal 
din Timişoara. 
- octombrie, 12: Se inaugurează stadionul care aparţine echipei FC Kinizsi 
(Chinezul), actualul stadion CFR. 
- noiembrie, 15: Sunt avizate favorabil de către autorităţile vremii Statutele  
Asociaţiei Şahiştilor din cartierul timişorean Iosefin. 
 
1914                              
- Începe construcţia liceului comercial, în care azi îşi desfăşoară activitatea 
Primăria municipiului Timişoara. Lucrările sunt finalizate în anul 1925. 
- Timişoara are 297 străzi: 35 în cartierul Cetate, 102 în Fabric, 54 în Jose-
fin, 38 în Elisabetin şi 68 în Mehala.  
- La Panciova Banca populară a fondat o bibliotecă.
- S-a realizat primul reportaj filmat despre oraşul Kikinda: casa de filme Pa-
te a realizat un film despre un miting electoral al lui Mihailo Polit.  
- La Timişoara funcţionează 7 spitale: Spitalul orăşenesc general, Spitalul 
Militar, Spitalul Epidemic Orăşenesc, Spitalul Minoriţilor, Spitalul de Co-
pii, Spitalul Penitenciarului, Spitalul Fraţii Barmherzigen. La Timişoara func-
ţionează 2 sanatorii: Sanatoriul Casei de Sănătate şi Sanatoriul de femei 
Crucea Albă.
- ianuarie, 14: Apare primul număr al publicaţiei periodice Foaia oficioasă
a Diecezei Lugojului. 
- martie, 13: Se stinge din viaţă la Timişoara renumitul pictor Ioan Zaicu. 
- martie, 28: Sunt elaborate Statutele Societăţii Sportive a Funcţionarilor 
Orăşeneşti din Timişoara. La 12 iunie 1914 ele primesc avizul favorabil al 
autorităţilor. 
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- aprilie, 7: Se naşte la Lugoj istoricul Surdu Bujor. 
- iunie, 14: Sunt elaborate Statutele Asociaţiei de Patronaje din Timişoara. 
La 26 octombrie 1914 ele primesc avizul favorabil al autorităţilor vremii. 
- iunie, 15: Este ales primar al Timişoarei József Geml. 
- iunie, 28: Franz Ferdinand, arhiduce al Austriei şi moştenitor al tronului 
Austro-Ungariei, este asasinat la Sarajevo. 
- iulie, 26: La sediul primăriilor din comitatul Timiş încep să fie atârnate 
afişe mari care proclamau mobilizarea generală.
- iulie, 28: Austro-Ungaria declară război Serbiei. 
- august, 31: Consiliul Municipal adoptă planul de organizare al oraşului Ti-
mişoara. Organele de conducere erau: Congregaţia (adunarea) municipală;
Consiliul (senatul municipal) şi Notariatul.  
 
1915 
- La Vrşeţ armata germană ajunge în oraş şi începe să sape tranşee. Tunurile 
sunt puse pe deal pentru a putea controla împrejurimea. 
- Oraşul Panciova a fost bombardat. 
- aprilie, 21: Consiliul oraşului Timişoara impune sistemul tichetelor ali-
mentare. Porţia zilnică era: 240 gr. grâu sau 336 gr. pâine, pentru cei care 
prestează muncă fizică grea 300 gr., respectiv 420 gr. Acest sistem a rămas 
în vigoare pe perioada războiului. 
- septembrie, 18: Pentru coordonarea ofensivei împotriva Serbiei, generalul 
german Mackensen îşi stabileşte punctul de comandă la Timişoara. El va 
rămâne în oraş până la 29 octombrie 1915. 
- noiembrie: La Bucureşti apare lucrarea Atacul însemnările de război ale 
unui soldat din armata austro-ungară. Autorul, publicistul bănăţean Cassian 
R. Munteanu face cunoscut că venitul net rezultat din vânzarea volumului 
este destinat refugiaţilor ardeleni şi bănăţeni care trecuseră Carpaţii. 
 
1916 
- septembrie, 7: La Timişoara este decretată starea de asediu. Cele mai 
multe clădiri ale şcolilor din oraş sunt transformate în spitale. 
- noiembrie, 21: Se stinge din viaţă împăratul Francisc Iosif I. La tron îi 
urmează nepotul său, Carol I, adept al păcii, convins că Austria ar avea de 
suferit nu numai în cazul unei victorii a Antantei, ci şi a Germanei, care ar 
câştiga supremaţia pe continent. 
 
1917 
- Serviciile aparţinătoare Primăriei din Timişoara aveau 604 angajaţi. 
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- Începe construcţia podului de la fabrica de lanţuri (atunci Losonczy, azi 
Metalic) din Timişoara. 
- Inventarul Bibliotecii publice din Timişoara înregistrează 70.000 de volume.  
- aprilie, 22: Este inaugurat Muzeul Regimentului 61 Infanterie din Timişoara. 
- august, 3: Se naşte la Lugoj istoricul Ion Dimitrie Sueiu. 
- mai, 29: În faţa primăriei din Timişoara are loc o mare acţiune protestata-
ră. Câteva sute de bărbaţi şi femei solicită autorităţilor să ia măsuri pentru 
îmbunătăţirea aprovizionării cu alimente. Nemulţumiţi de răspunsul primit, 
o parte a protestatarilor sparg vitrinele unor magazine din apropiere. Aler-
taţi, reprezentanţii primăriei solicită intervenţia forţelor de ordine. Sunt ope-
rate mai multe arestări. 
- iulie, 20: Moara cu aburi Dampfmühle din Kikinda este mistuită de un ma-
re incendiu, după care moara se închide. 
- decembrie, 2: Peste patru mii de locuitori ai oraşului Timişoara participă
la o întrunire în cadrul căreia solicită încheierea unei păci drepte, fără ane-
xiuni şi despăgubiri şi recunoaşterea dreptului tuturor naţiunilor la autode-
terminare. 
- decembrie, 8: Apare primul număr al publicaţiei periodice Temesvár. 

1918 
- ianuarie, 3: La Timişoara rulează filmul Homo duplex. 
- februarie, 16: Este arestat, la Lugoj, Valeriu Branişte, sub acuzaţia de spi-
onaj în favoarea României. În închisoarea din Seghedin el se întâlneşte cu 
alţi intelectuali români care fuseseră încarceraţi sub diferite pretexte. 
- mai, 1: Lucrătorii timişoreni sistează activitatea în principalele întreprin-
deri industriale. O coloană de manifestanţi străbate străzile oraşului. Urmea-
ză un miting la care mai mulţi lideri ai organizaţiei locale a Partidului Social 
Democrat Ungar cer cercurilor guvernamentale să pună capăt războiului. 
- iunie, 22: Muncitorii timişoreni declanşează grevă generală.
- iulie, 1: Trenul cu refugiaţi români conduşi de Take Ionescu poposeşte câ-
teva minute în gara din Timişoara. 
- octombrie, 6: La Timişoara are loc o mare demonstraţie de stradă. Cu 
acest prilej sunt distruse mai multe statui ale unor generali austrieci.  
- octombrie, 27: Muncitorii din Lugoj organizează o întrunire la care solici-
tă cercurilor guvernante să pună cât mai repede capăt războiului.  
- octombrie, 31: Locuitorii oraşului Timişoara organizează o mare demon-
straţie de stradă. Manifestanţii cer înlăturarea guvernului şi încetarea războ-
iului. Sub presiunea străzii autorităţile locale proclamă constituirea unui or-
ganism autonom regional consemnat în unele publicaţii ca o Republică a
Banatului. 
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- La Timişoara se constituie primul Consiliu Naţional Militar Român din 
Transilvania şi Banat. In zilele următoare se înfiinţează astfel de organisme 
în mai multe localităţi bănăţene. Începând cu primele zile ale lunii noiem-
brie în majoritatea localităţilor comitatului Timiş se constituie consilii şi
gărzi naţionale româneşti, germane, maghiare şi sârbe. 
- La Timişoara se constituie Consiliul Naţional Militar al Şvabilor. 
- noiembrie, 1: La Timişoara se constituie Sfatul poporului din Banat. In 
componenţa sa intră: 20 de reprezentanţi ai fostului Consiliu Municipal, 60 
reprezentanţi ai Consiliilor militare naţionale, 40 delegaţi ai sfatului munci-
toresc, 70 reprezentanţi ai organizaţiilor politice locale. Se alege apoi un 
comitet executiv, alcătuit din 20 de persoane. 
- noiembrie, 3: La Lugoj are loc o întrunire a locuitorilor de naţionalitate 
română. Adunarea este prezidată de episcopul greco-catolic Valeriu Traian 
Frenţiu. Cei prezenţi hotărăsc să adere la Apelul lansat de Consiliul Naţional 
Român Central care activa la Arad şi hotărăsc totodată să înfiinţeze un bata-
lion românesc pentru menţinerea ordinei şi să colecteze bani în vederea con-
stituirii unui fond naţional. 
- noiembrie 4: Sfatul Poporului constituit la Timişoara proclamă starea de 
asediu în comitatul Timiş. Se lansează o Proclamaţie - apel pentru înscrie-
rea de gardişti care să participe la menţinerea ordinei în localităţi. 
- noiembrie, 13: La Belgrad este semnată, de reprezentanţii Antantei şi cei ai 
guvernului maghiar, o convenţie de armistiţiu în baza căreia armata sârbă pri-
meşte mandatul temporar de a intra în Banat cu misiunea de a menţine ordinea. 
- Unităţi ale armatei regale sârbe ocupă oraşul Lugoj. 
- Armata Regatului Sârb, în frunte cu căpitanul Aračić, a intrat în Panciova. 
- noiembrie, 17: Unităţi ale armatei regale sârbe ocupă oraşul Timişoara. 
- noiembrie, 20: Otto Roth este numit de către guvernul maghiar condus de 
Károlyi Mihály în calitate de comisar guvernamental pentru Banat. 
- noiembrie, 27: La această dată în Becicherecul Mare, aflat sub autoritate 
austro-ungară, au intrat unităţile sârbeşti sub comanda brigadierului Dragu-
tin Ristici. 
- noiembrie, 30: Membrii mai multor delegaţii bănăţene care porniseră spre 
Alba Iulia sunt reţinuţi în gara Timişoara de către autorităţile militare sârbe. 
- decembrie, 1: Alături de delegaţii celor 27 de judeţe ale Transilvaniei, Ba-
natului, Crişanei şi Maramureşului delegaţii din comitatul Timiş prezenţi la 
Alba Iulia, votează pentru unirea cu România, proclamând dreptul inaliena-
bil al naţiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureş, Tisa şi
Dunăre. 
- În oraşul de pe Bega se constituie Consiliul Dirigent. El urmează să coor-
doneze activitatea administrativă în teritoriile care se unesc cu România. 
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- La Vrşeţ sârbii publică ziar cu alfabetul chiril, interzis la vremea respecti-
vă. Se formează Comitetul Popular Sârb, iar în oraş intră unităţile sârbe în 
frunte cu maiorul Dušan Dodić.
- decembrie, 2: La Timişoara are loc o întrunire a evreilor bănăţeni. Cei care 
iau cuvântul susţin necesitatea afirmării evreilor ca o naţionalitate aparte. 
- decembrie, 3: La Timişoara sosesc primele trupe franceze, care urmau să
asigure ordinea în Banat până la Conferinţa de pace de la Paris. 
- decembrie, 8: La Timişoara are loc o întâlnire a şvabilor bănăţeni. Partici-
panţii adoptă textul unui Manifest care cere ca Banatul să nu fie divizat, iar 
apartenenţa sa viitoare să fie decisă printr-un plebiscit. Sunt revendicate to-
todată o serie de drepturi de ordin naţional şi cultural. 
- decembrie, 9: In cartierul timişorean Iosefin se constituie un club german. 
Activitatea sa este coordonată de scriitorul Viktor Orendi Hommenau. 
- decembrie, 11: Românii bănăţeni întocmesc un raport referitor la acţiunile 
represive întreprinse de armata sârbă în unele localităţi din comitatele bănă-
ţene. Documentul este înaintat comandamentului militar francez din Timi-
şoara. 
- decembrie, 14: La Lugoj are loc un incident între un grup de tineri de na-
ţionalitate română şi un ofiţer al armatei regale sârbe. 
- decembrie, 17: Locuitorii de naţionalitate sârbă din Timişoara organizează
o întrunire cu ocazia aniversării zilei de naştere a prinţului Alexandru, moş-
tenitorul tronului sârbesc. 
- decembrie, 24: Consfinţind hotărârea de la Alba Iulia, regele Ferdinand I 
emite decretele de Unire a Transilvaniei şi Banatului cu România şi de or-
ganizare provizorie. Printr-un decret lege, întreprinderile care până atunci 
erau proprietatea statului austro-ungar trec în proprietatea statului român. 
- decembrie, 30: Otto Roth înaintează comandamentului militar francez din 
Timişoara, în calitate de comisar al guvernului maghiar, un protest împotri-
va comportamentului trupelor sârbe de ocupaţie. 
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G L O S A R3

de termeni turco-osmani 
 

AGA    – căpetenie militară, ofiţer. 
AKCEA   – moneda otomană
ALAIBEI  – comandant militar otoman-sub comanda unui  
 sangeacbei - al unei trupe de privincie 
ASPRU                   – monedă otomană de bază, numită şi akce 
AZAP                      – arcaş, păzitor de cetate; membru al unei trupe  
 militare neregulate. 
BAZAR  – târg, loc pentru negoţ, piaţă.
BECHER  – tânăr necăsătorit. 
BEI   – căpetenie;titlu acordat unor demnitari otomani. 
BEILERBEI          – guvernator de provincie (paşalâc, vilayet, eyalet). 
BEIARA  – categorie privilegiată de supuşi otomani. 
BULUCBAŞA – căpetenia unui buluc / companie). 
CADIU  – judecător 
CARAVANSERAI – han 
CEAUŞ – curier 
CELEBI   – titlu de respect acordat celor suspuşi
CHEHAIA  – intendent, administrator 
CHIATIB  – scrib, funcţionar 
DEFTER  – caiet,registru, condică de impozite 
DEFTERDAR         – şeful finanţelor otomane 
DERVIŞ – călugăr musulman 
DIZDAR  – comandant de cetate 
ECMEGIU  – meseriaş
GEAMIE  – lăcaş de cult otoman 
GURUŞ – monedă otomană – piastru 
HAGI(U)  – cel ce a făcut hagialâcul în oraşul sfânt Mekka 
HAGIALÂC   – obligaţia musulmanilor de a merge la Mekka 

 
3 Întocmit de dr. Ioan Haţegan. 
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HARACI  – tribut plătit de supuşi
HATIŞERIF   – ordin emis de sultan 
IENICER   – corp de oaste pedestră
IMAM     – cleric musulman care slujeşte la cele 5 rugăciuni 
IRADEA  – voinţă,poruncă, ordin al sultanului 
MARTOLOG    – ostaş voluntar din rândul populaţiilor creştine 
MECET  – locaş religios musulman mic 
MINARET  – turnul moscheii din care se cheamă la rugăciune 
MONAHIE  – termen ortodox pentru călugăriţă 
MOSCHEIE   – lăcaş de cult islamic 
MUEZIN   – cel care cheamă credincioşii la rugăciunile zilnice 
MUKATTA   – arenda, impozit 
NEFER  – ostaş
ODOBAŞA – comandantul unei companii(odă) de ieniceri 
PIASTRU  – monedă otomană
PROTĂ – termen ortodox pentru protopop 
RAIA   – termen generic pentru supuşii creştini 
REIS(ŞI)  – corp de oaste otomană
SANGEACBEI – comandantul unui sangeac(unitate administrativă)
SERDAR  – comandantul unei campanii militare otomane 
SPAHIU  – călăreţ, corp de oaste otomană
TIMAR  – feudă cu un venit de până la 20000 aspri 
ULUFEGIU   – oştean otoman 
VAKÂF  – fundaţie religioasă cu scop social public 
VILAYET  
(= eyalet, paşalâc) – provincie otomană
VIZIR    – echivalentul unui ministru in administraţia otomană
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