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Prefaţă 
 

Sunt binecunoscute în toate timpurile, legăturile dintre sfera 
politicului şi a economicului. Atunci când este vorba de o acţiune politică 
naţională, aşa cum a fost cea a românilor aflaţi în Monarhia Austro – Ungară, 
prezenţa economicului este absolut necesară. La începutul secolului 
XX, oraşul Arad devine până la Adunarea de la Alba Iulia, din 1 
Decembrie 1918, centrul luptei naţionale a românilor din Transilvania.  

La obţinerea de către oraşul de pe Mureş a acestui onorant 
statut, a contribuit conjugarea a mai mulţi factori de loc de neglijat.  

În primul rând să amintim de factorul demografic. Între oraşele 
Transilvaniei, puternic maghiarizate, în structura etnică a Aradului, 
populaţia românească avea o pondere mai mare. La recensământul din 
anul 1900, oraşul de pe Mureş a avut o populaţie de 53.903 locuitori, 
din care românii au reprezentat 17,7% din populaţia civilă. Peste zece 
ani, populaţia a crescut la 60.969, însă ponderea românilor a scăzut la 
16,8%. O concentrare mai mare a românilor din Arad, o regăsim în 
cartierul Pârneava, care nu întâmplător a fost denumit suburbiul 
românesc al Aradului. 

Comparativ cu Aradul, la aceleaşi recensăminte, românii au 
reprezentat la Oradea 7,0%, respectiv 5,9%,  iar la Timişoara  8,0%, 
respectiv 11,0%. 

Un al doilea factor, a fost reprezentat de prezenţa la Arad, a 
unui grup de tineri („tinerii oţeliţi”) devotaţi cauzei naţionale şi care nu 
mai acceptau tactica de luptă a conducerii oficiale a Partidului Naţional 
Român, motiv pentru care au şi criticat-o, solicitând mai multă 
activitate. Încă în anul 1903, plugarii români de la Pecica, solicitau 
printr-o telegramă adresată conducerii P.N.R., trecerea la o politică 
activă în raporturile cu cercurile guvernamentale maghiare, care să 
asigure prezenţa naţiunii române din Transilvania în viaţa politică a 
Ungariei, „că ne-am săturat de atâta pasivism”, afirmau autorii 
telegramei respective. Printre primii deputaţi români în Parlamentul de 
la Budapesta, au fost şi cei aleşi în comitatul Arad.  

Cel de-al treilea factor, este cel economic. Începând din anul 
1887, a început să funcţioneze la Arad, Banca „Victoria” cu capital 
românesc, care şi-a propus să contribuie la sprijinirea burgheziei 
româneşti şi a agricultorilor români, mai ales din comitatul Arad.. 
Prezenţa acestei instituţii bancare este un indiciu asupra ponteţialului 
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economic al zonei şi locuitorilor săi. Este neîndoielnic că Banca 
„Victoria” nu a avut în vedere doar impulsionarea vieţii economice a 
românilor, dar ea a jucat şi un rol fundamental, chiar dacă discret, în 
sprijinirea luptei naţionale a românilor din Arad şi Transilvania.  

Pentru a ne susţine aserţiunea, să nu uităm, că la sfârşitul 
secolului  al XIX-lea, oraşul Sibiu a oferit sediu pentru conducerea 
mişcării naţionale româneşti, aici fiind sediul central al P.N.R. Dar să 
nu uităm că tot aici şi-a avut sediul şi Banca „Albina”, prima bancă 
românească din Transilvania, înfiinţată în anul 1872.  

Printre directorii generali ai „Victoriei” să-i amintim pe 
Nicolae Oncu şi pe Sava Raicu, ultimul fiind născut în cartierul 
Pârneava, cartier socotit a nu avea capacitatea de a da oraşului şi ţării 
personalităţi. 

Ultima carte a lui Virgiliu Bradin, intitulată Sava Raicu (1869-
1920) – finanţist de elită în lumea bancară din Austro-Ungaria, vine să 
contrazică această părere nefondată. Ea urmează după alte trei volume, 
Pârneava- suburbiul românesc al Aradului (2008), Şcoli româneşti din 
Arad-Pârneava, de la începuturi până în 1947 (2008), Iosif Moldovan 
(1863-1940) – santinela învăţământului românesc din ţinutul Aradului 
(2009),  în care personajul principal, dar şi cel secundar, este cartierul 
Pârneava. Prima îi este dedicată în întregime, iar a doua şi a treia, pune 
în valoare locul şi rolul şcolii de pe strada Oituz, unde a activat un 
devotat dascăl român, în persoana lui Iosif Moldovan. 

Recidiva lui Virgiliu Bradin, îşi are explicaţia în ataşamentul 
său pentru valorile naţiunii române, pe care simte că poate să le 
cinstească cel mai bine, scriind despre cartierul care l-a adoptat şi ai săi 
„oamenii care au fost”, parafrazându-l pe Nicolae Iorga. 

Nu întâmplător, tocmai în acest cartier de simţire românească, a 
fost inaugurată în data de 12 octombrie 1902, Casa Naţională, locul 
unor manifestări naţionale cu caracter local şi naţional.  

Noua carte a profesorului Bradin, este dedicată unui pârnevean 
care a făcut cinste arădenilor şi românilor, prin profesionalismul său în 
domeniul finanţelor şi al ataşamentului său faţă de naţiunea română. 
Personalitatea sa a fost onorată de către concitadinii săi, care au dat 
numele lui străzii pe care a trăit. Prin anii ,60, regimul comunist, 
preocupat printre altele de a şterge memoria elitelor aparţinând unor 
vremuri care nu erau conforme cu ideologia comunistă, a hotărât 
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redenumirea străzii Sava Raicu, în Clujului, care din păcate se păstrează 
în continuare. 

Născut într-o veche şi înstărită familie românească din 
Pârneava, Sava Raicu a respirat în copilărie, atmosfera românească  a 
cartierului. Pentru familiarizarea cititorului neavizat, autorul redă, în 
primul capitol al acestei cărţi, dedicate unei personalităţi pârnevene, 
lumea românească a cartierului cu tradiţiile şi obiceiurile sale moştenite 
şi păstrate din străbuni.  

În următoarele capitole, autorul urmăreşte evidenţierea 
împletirii economicului cu politicul în activitatea lui Sava Raicu. El a 
înţeles foarte bine, cum finanţele pot fi puse în slujba idealului naţional. 
Sava Raicu a înţeles, poate ca nimeni altul, modul în care un finanţist se 
poate pune în slujba idealului naţional, pentru realizarea căruia pot să 
fie şi mijloace care nu ţin neapărat de lupta politică, de activitatea 
parlamentară. Ceea ce au realizat politicienii prin înfiinţarea „clubului 
naţionalităţilor”, a făcut Sava Raicu prin colaborarea realizată cu 
băncile ceheşti. O colaborare a capitalurilor naţionale, împotriva unui 
guvern împilator. 

Este meritul lui Virgiliu Bradin, că a sesizat contribuţia pe care 
a adus-o finanţistul pârnevean la dezvoltarea luptei pentru drepturile 
naţionale ale românilor din Transilvania. Chiar şi atunci când tratează 
activităţi strict tehnice ale activităţii lui Sava Raicu, autorul nu uită să 
evidenţieze dimensiunea partidistă a activităţii sale. 

Fără să fie o restituire în integralitatea sa, cartea face cinste 
autorului, pentru că repune în circuitul ştiinţific o personalitate, care 
deşi nu a fost în luminile rampei, a luminat prin activitatea sa, drumul 
românilor spre locul pe care îl meritau. Din păcate, prea mulţi epigoni 
întinează zi de zi memoria celor care au înţeles cu adevărat, ce 
înseamnă interesul naţional.    

 
Prof. univ. dr. Corneliu Pădurean 

(Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad) 
 

Preşedinte al „Asociaţiei Pârnevenilor”  
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Cuvânt înainte 
sau 

„În căutarea rădăcinilor” 
 
 Una dintre curiozităţile primare ale oricărui individ, încă din 
copilărie şi adolescenţă, este de a-şi cunoaşte înaintaşii. Mai întâi 
asculţi poveştile părinţilor şi bunicilor, în caz fericit ale străbunicilor. 
Cei din familie îţi punctează arborele genealogic, cu locurile de baştină, 
cu periplurile pe care viaţa i-a obligat să le accepte în lupta pentru 
existenţă şi afirmare pe scara socială. Mai târziu, când te apropii de 
încheierea vieţii pământene, parcă creşte interesul pentru „căutarea 
rădăcinilor” atunci când încerci să-ţi faci un inventar al propriei vieţi, 
cu bune şi mai puţin bune. Ce laşi în urma ta prin copii şi nepoţi, prin 
rezultatele profesionale, imaginea percepută de colaboratori şi prieteni, 
de comunitatea mai largă în care ai trăit şi muncit – pot să constituie 
satisfacţii şi momente de reflecţie, deopotrivă. 
 Rădăcina începuturilor familiale este întotdeauna satul şi 
condiţia ţărănească. În fond, în toate societăţile mapamondului, după 
practica culesul hranei din natură, munca câmpului este imediat 
următoarea îndeletnicire conştientă a omului, care depăşeşte instinctul. 
Munca câmpului, de la pregătirea terenului până la culegerea 
produselor sale, presupune nu numai un efort fizic deosebit ci şi multă 
îndărătnicie, gândire, planificare, ordine, cumpătare, acceptarea 
modernizării muncii prin depăşirea tradiţiei şi convenţionalismului. 
Aceste calităţi, la care se mai poate adăuga hazardul naturii, fac selecţia 
valorilor în lumea ţărănească. Cei care muncesc mai mult şi mai bine, 
care se adaptează vremurilor în continuă schimbare şi se implică în 
îndeletniciri adiacente pentru perioadele „moarte” din ciclul agricol 
clasic, pot să se înstărească material, să se impună în rândul a ceea ce 
numesc istoricii elita satului, elita minoră a naţiunii. Ei devin modele de 
urmat, din rândurile lor se afirmă celelalte categorii sociale: meseriaşii, 
comercianţii, muncitorii, intelectualii. Cu alte cuvinte, aşa cum remarca 
economistul, universitarul şi omul politic Victor Jinga, ţărănimea nu 
este o „clasă socială” ci doar o „categorie socială... dintre cele mai 
complete şi complexe... generatoare a tuturor claselor sociale şi 
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categoriilor profesionale româneşti”1. Această calitate este, indiscutabil, 
un titlu de nobleţe.  
 Un sat de ţărani români a fost de la începuturi, până inclusiv în 
prima jumătate a secolului trecut, cartierul Pârneava al oraşului Arad. A 
apărut prin secolul al XVII-lea, în partea sud-vestică a cetăţii militare 
ridicate de ocupantul străin încă în zorii evului mediu. În fond cetatea 
sau cetăţile militare şi cele nobiliare au fost întotdeauna ridicate de 
ocupantul străin, în cazul Aradului maghiarii, turcii şi habsburgii, pe 
locul unor întărituri mai vechi ale băştinaşilor (castru, palancă), pe 
locuri bine alese, mai înalte care le păzeau de inundaţiile râurilor cu 
matca încă departe de a fi stabilizată. Argumente materiale, 
arheologice, întotdeauna mai vechi decât cele scrise, atestă în 
perimetrul mai larg al vetrei de astăzi a oraşului Arad cetaţi şi aşezări 
mult mai vechi ca: Ziridava dacică, Ceala Mică, Ceala Mare, castrum 
Orod, cetatea habsburgă încă în picioare şi astăzi. 
 Pârneava secolului al XVII-lea, deci la începuturile ei, era sub 
controlului cetăţii turceşti din pădurea Ceala. De altfel, perimetrul 
aşezării româneşti se încadra în prelungirile pădurii, de unde poate şi 
denumirea aşezării după arboretul de tei ce acoperea zona. 
 După eliberarea Ungariei şi Transilvaniei de sub ocupaţia 
otomană de către trupele habsburge şi fixarea graniţei habsburgo-turce 
pe Mureş (1699), Viena colonizează în zonă grăniceri sârbi. Acesta este 
momentul în care în Pârveava se aşează şi familii de sârbi, religia 
ortodoxă fiind un element important de apropiere între cele două etnii. 
Cu timpul, forţa biologică a românilor fiind mai puternică sârbii vor fi 
românizaţi. Descendenţa parţial sârbească a unor familii de români 
pârneveni nu va fi uitată, fiind cultivată în secolele XIX – XX, până 
astăzi. Dinspre tată şi eu am ceva sârbesc în mine, suprapus peste 
originea „moţească” a mamei. Deci suficiente argumente pentru spiritul 
naţional care mă defineşte. 
 Pârneava sfârşitului secolului al XIX-lea – începutul secolului 
al XX-lea, când vestul românesc de la Sătmar până în Banat intră în 
procesul industrializării şi modernizării, rămâne o comună de 
agricultori. Totuşi, înnoirile încep să se manifeste prin timide racordări 

                                                 
1  Mihai D. Drecin, „<Ţăranul român> - ultimul studiu redactat şi comunicat de 
profesorul Victor Jinga, veritabil discurs de recepţie pentru Academia 
Română”, în vol.Din viaţa şi activitatea economistului profesor Victor Jinga. 
Culegere de studii, Ed. Mihai Eminescu, Oradea, 1994, p.74 
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la modelul capitalist, cu păstrarea tradiţiilor satului românesc, mai ales 
în port, obiceiuri, datini, folclor. Pe lângă agricultură, unii pârnăveni 
încep să facă comerţ cu vite, îmbrăţişează diverse meserii manuale, 
devin muncitori în fabrici, practică birjăritul („taximetriştii” vremii) în 
perioadele „moarte” pentru muncile câmpului, se ridică la cerinţele 
îndeletnicirilor intelectuale (învăţători, profesori, preoţi, avocaţi, 
contabili). Gradul de cultură generală şi conştiinţa naţională cresc, se 
consolidează şi radicalizează. Procesul, foarte important pentru 
naţiunea română din Transilvania în general, este rezultatul înfiinţării în 
Pârneava a primelor şcoli primare româneşti (în străzile Dorobanţilor, 
Oituz şi Lae Barna) şi ridicării Casei Naţionale din strada Dorobanţilor 
(1902). Totul se făcea într-o strânsă legătură şi conlucrare cu Biserica 
ortodoxă, păstrătoarea de limbă şi conştiinţă naţională. 
 Din lumea ţărănească şi meşteşugărească a Pârneavei au 
început să se ridice familii mai înstărite. Autorul cărţii de faţă le şi 
numeşte: Raicu, Dobrău, Moisă, Drecin, Bodea, Simion, Măcinic, 
Şiclovan, Colănescu, Papp, Teriteanu…. Cum „banul la ban trage”, 
după modelul bănăţean, poate împrumutat de la coloniştii şvabi, aceste 
familii încep să se încuscrească ca să-şi sporească averea, bunăstarea şi 
să rămână în fruntea comunităţii ca oameni stimaţi şi cu greutate 
financiară. În casa bunicilor dinspre tată, de pe strada Numa Pompiliu 
(astăzi Liviu Rebreanu2), se păstrează două fotografii înfăţişându-i pe 
străbunicii mei,  un Drecin căsătorit cu Ecaterina Dobrău şi pe „moşu 
Dobrău”, cum îi spunea Tată bunicului său. Ce mi-a atras atenţia în 
poza bunicului tatălui meu a fost, pe lângă ţinuta dreaptă, capul leonin, 
cu părul alb şi lung, îmbrăcămintea „nemţească”, cizmele înalte dar 
peticite pe alocuri. Tata îmi spunea că „moşu Dobrău”, pe lângă 
agricultură a făcut comerţ cu vite mari, pe care le aducea din Serbia şi 
Grecia. La berăriile din Aradul anilor 1860-1870 le îngrăşa cu 
„muşlic”3, apoi le vindea negustorilor evrei care le duceau, „pe 
picioare” la abatoarele din Pesta şi Viena. Desigur, marile metropole 
ale Imperiului Habsburg aveau nevoie de multă mâncare. Om chibzuit, 
„moşu Dobrău” a făcut avere frumoasă pe care urmaşii, mai ales pe 

                                                 
2 În perioada comunistă a mai purtat şi numele Ocsko Tereza, o tânără 
comunistă timişoreană arestată la Arad, în toamna anului 1940, lichidată fizic 
de poliţia legionară 
3 reziduri lichide rezultate în urma producerii alcoolului şi berii, foarte bogate 
în proteine 
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partea bărbătească, au cheltuit-o neproductiv, sărăcind, unii chiar 
căzând în patima cărţilor, femeilor altora, băuturii şi „căfanelor”4. Alţi 
„dobrăieşti” s-au căsătorit în familiile Răiculeştilor şi ai lui Moisă 
„Papălapte” – poreclă la modă în Pârneava, pe care nu mi-o pot explica 
pentru că Moisă au fost oameni înstăriţi până a venit colectivizarea 
comunistă, care i-a pauperizat rapid pe ultimele „gazde” din Pârneava. 
 Bunica dinspre tată a tatălui meu, „Mama Catiţa” (Ecaterina), 
născută Dobrău, a fost o femeie aprigă. Rămasă văduvă de tânără, cu 
copii minori, a ştiut să-şi administreze averea şi chiar să o mărească. Pe 
unul dintre copii – Mihai, l-a trimis la Şcoala comercială superioară din 
Arad, de limbă maghiară potrivit vremurilor, ajungând, mai apoi ca 
economist, şeful Vămii din Fiume5. Poate şi căsătoria acestui frumos 
prunc de ţăran român, cunoscător al limbilor maghiară şi germană, cu o 
văduvă evreică (cu „Tanti”, cum îi spunea tatăl meu), cu care nu a avut 
copii, dar i-a crescut pe copiii ei, a contribuit la ascensiunea lui 
profesională. Regimul dualist ştia cum să-şi asimileze naţiunile pe care 
le controla politic, preferând să-i avanseze pe cei din familii mixte. În 
România Mare, „Unchiu Mihai” revine la Arad ca şef al Vămii locale, 
dovadă că nu şi-a uitat rădăcinile româneşti. Se va pensiona din această 
funcţie, contribuind la reorganizarea instituţiei în condiţiile în care 
statul naţional unitar român ducea lipsă, cel puţin la începuturile lui, de 
specialişti în varii domenii. Tatăl meu l-a luat ca model, care, la rându-
i, a ţinut ca Tata să facă şcoli mai înalte pe linia economică, 
considerându-l  mai mult decât un nepot. În sfârşit, băiatul mai mic a lui 
Drecin şi Ecaterina Dobrău, Petru (Pera), a rămas ţăran îmbogăţind 
averea familiei prin muncă şi chibzuinţă. A pornit în viaţă cu soţia 
Djulvasia Neducin, sârboaică din Bătania, cu numai două jugăre de 
pământ. Lucrând în arendă alte pământuri, valorificând cu chibzuinţă 
cereale şi animale, adăugând culturi noi (sfeclă de zahăr, floarea 
soarelui, tutun) mai bine plătite la vânzare, a ajuns în preajma 
colectivizării comuniste la 30 de hectare de pământ arabil, cu „biriş” şi 
sălaş în zona Ceala, pe drumul Pecicăi. 
 Anii `50 ai secolului trecut, perioada copilăriei şi adolescenţei 
mele în Pârneava, în pofida unei accelerări a procesului de 

                                                 
4 Cafenea. Aici se serveau, pe lângă cafea turcească, băuturi alcoolice fine şi se 
practicau jocuri cu cărţi, chiar pe bani. 
5 Unul dintre marile porturi la Adriatica a Imperiului dualist, situat într-un golf 
la sud de Peninsula Istria, la limita dintre Slovenia şi Bosnia-Herţegovina 
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industrializare în perioada interbelică, apoi după 1948, păstrau încă 
suficient de multe caracteristici ale satului românesc. Hotărârile 
administraţiei oraşului privind impozitele şi alte obligaţii cetăţeneşti 
(curăţirea şanţurilor şi a spaţiului dintre casă şi drum, vopsitul copacilor 
ce străjuiau  drumul, etc.) erau anunţate cu „dobaşul”. Ţiganul cu ursul 
venea periodic cu spectacole date la încrucişarea principalelor străzi din 
cartier, adunând grupuri masive de curioşi, copii şi oameni maturi, 
deopotrivă. Târgurile săptămânale de cereale şi animale organizate pe 
„Câmp”, la marginea cartierului spre coloniile Kadoş şi Szilvas, 
strângeau ţărani nu numai din Pârneava, ci şi din comunele învecinate 
Aradului, până la Felnac, Pecica, Turnu, Nădab, Şimand, satele din 
Podgorie. Cu aceste ocazii apăreau trupele de „circus”, încă particulare, 
care dădeau spectacole, instalau „leagăne” (ringhilspil, după expresia 
germană), acţionate de un motor, care te ridica în aer şi te învârtea până 
la starea de ameţeală. Apăreau şi vânzătorii de turtă dulce, halviţă, 
bomboane, îngheţată la scoică din „pişingher” (material din care se 
confecţionau napolitanele – n.n.), sifon cu sirop. Pentru astâmpărarea 
setei, mai ales, mai ales în lunile fierbinţi de vară, apăreau „mici 
negustori”, copii de 6-10 ani, care desfăceau produse din grădinile 
proprii din zonă (mere de Sântu Petru, ringlote, gutui, prune bistriţe) 
sau vindeau apă rece, de la cişmeaua din colţul străzii sau fântânile din 
propriile curţi, pentru 10-15 bani cana. Printre ei m-am numărat şi eu cu 
alţi prieteni de joacă. În colţul străzii Numa Pompiliu cu strada Dr. 
Koch, la capătul cartierului, la „birtul lui Popa” vânzătorii şi 
cumpărătorii îşi beau „aldămaşul” după ce încheiau o afacere mai 
importantă. Nu odată când apăreau neînţelegeri, se mai scoteau şi 
„briştile” şi se tăiau. Atunci intervenea rapid Miliţia şi făcea ordine. 
Treptat, pe măsură ce colectivizarea comunistă îşi făcea efectele, târgul 
ţărănesc se restrângea ca amploare, încetând prin anii 1959-1962. În 
schimb apare şi capătă dimensiuni tot mai mari,  „piaţa de vechituri”, 
unde se adunau laolaltă „foştii”, sărăciţi şi săracii noilor vremuri, 
proletarii statului.  
 În anii următori celui de-al doilea război mondial  micul 
meşteşugar particular încă făcea parte din peisajul Pârneavei. Pantofarul 
(Hass bacsi, Katona bacsi), croitorul (domnul Perva) şi croitoreasa 
(doamna Faur) – fiecare specializat pentru garderobă bărbătească sau 
femeiască, tâmplarul (Trabolka bacsi, Firneisz bacsi, domnul Hotăran), 
florarul (Szabo bacsi), morarul (domnul Gligorescu), fierarul (domnul 
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Olah), măcelarul (domnul Drig), frizerul (domnul Sabo), comerciantul 
(Piplinger bacsi) – îşi deserveau clientela cu promptitudine şi eleganţă. 
Noi, copiii, îl frecventam mai des pe Piplinger bacsi în boldul căruia 
găseam bomboane de tot felul, mai ales „krumpli cukor” (în traducerea 
liberă „zahăr de cartofi”, astăzi „glucoza”). De altfel, în prăvălia 
negustorului evreu detailist găseai de toate, de la vaselină („unsoare”) 
pentru căruţe, potcoave pentru cai, feronerie pentru gospodăria 
ţărănească, cizme şi pantofi, aţă, şireturi, ace, marmeladă la cutie, ulei, 
stofe şi ţesături diferite, haine etc. Clientela românească formată din 
ţărani şi tot mai mulţi muncitori de fabrică trăia în bune relaţii cu 
meseriaşii particulari, la început proveniţi dintre germani, evrei şi 
slovaci maghiarizaţi, maghiari, mai apoi români în număr crescând. 
 Sărbătorile religioase, mai ales Crăciunul, Anul Nou şi Paştele, 
erau respectate cu sfinţenie. Pe lângă bunătăţile pregătite în casă, în 
cuptorul tradiţional, familiile, indiferent de etnie, primeau copiii cu 
„Steaua”, cu „Sorcova” şi la „Stropit”. De Paşte mergeam la stropit atât 
la unguri (a doua zi de Paşte), cât şi la români (de Sf. Gheorghe), şi unii 
şi alţii, de multe ori organizaţi prieteneşte în echipe „mixte”. Aici 
intervenea şi interesul material, dorinţa de-a câştiga cât mai mulţi bani, 
alături de produsele tradiţionale pe care mamele şi bunicile le pregăteau 
pentru astfel de ocazii. Evenimentele familiale, atât cele fericite cât şi 
cele nefericite, adunau şi solidarizau vecinii indiferent de naţionalitate. 
 Desigur, câteodată izbucneau naţionalismele mai vechi când 
noi, copiii, certându-ne pe te miri ce motive, ne împărţeam în „români” 
şi „unguri”, ne înjuram şi băteam. Interveneau însă părinţii şi totul se 
aplana, cu nuiele la fund şi urecheli. Pe măsură ce am crescut, învăţând 
în şcoli, mai ales licee mixte româno-maghiare şi româno-germane, 
diferendele de acest gen au dispărut. Este adevărat că şi principiul 
„internaţionalismului proletar” comunist a contribuit la aşezarea 
relaţiilor inter-etnice pe făgaşul normalului. Şi nu a fost rău! Oare 
principiile U.E. vor reuşi, într-un alt tip de societate, să ajungă la 
aceleaşi rezultate? 
 Manifestările sportive au fost alte ocazii care au apropiat 
colectivitatea pârnăveană. Mai întâi sub formă de spectatori la 
întrecerile de trap pe Hipodrom (pe locul unde s-a construit Fabrica de 
Prefabricate), mitingurile aviatice de pe Aeroportul oraşului, meciurile 
de fotbal a echipei cooperaţiei (pe terenul unde s-a construit Fabrica de 
confecţii), mai apoi a echipelor ITA, CFR, Indagrara (în cartierul 
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alăturat Bujac), Şoimii (în „Checheci” – Sega). Calităţile fizice 
deosebite moştenite din familie şi prin munca câmpului, a permis 
copiilor şi nepoţilor de ţărani pârnăveni să treacă de la sportul ca joacă 
la cel de performanţă. Şcoala primară,  apoi cea liceală, a permis acest 
salt prin selectarea celor cu aptitudini, în cluburi sportive şcolare şi 
muncitoreşti, organizarea de competiţii şi antrenamente planificate. Cel 
puţin din partea Pârnevei dintre str. Căpitan Ignat şi Mureşel, s-au 
afirmat în marea performanţă: gimnaşti, judocani, luptători, fotbalişti, 
handbalişti. Îmi aduc aminte de maestrul Dema, Cezar Cernuşca, fraţii 
Vârtaciu, Delia Olah,  Milincovici, Henegar sen. şi jr., Ilie Don, Flavius 
Domide, Nelu Mercea, Szekereş… 
 Industrializarea – ca efect pozitiv, cuplată cu colectivizarea – 
cu urmări negative, şcoala şi sportul, prin acţiunea lor pe parcursul a 15 
– 20 de ani, au schimbat structura socio-profesională şi înfăţişarea 
cartierului. Lichidarea ţărănimii mijlocii, prin metode brutale şi 
traumatizante pentru cei expropriaţi şi urmaşii lor, determină foştii 
ţărani să se îndrepte masiv spre industrie şi servicii conexe, dar şi în 
administraţia locală. Ţăranii încă în putere, de 30-50 de ani, se califică 
în meserii industriale, unii ajungând chiar maiştrii şi tehnicieni. Copii 
lor urmează şcoli profesionale, licee industriale şi de cultură generală, 
institute politehnice, agronomice şi universităţi. Prin construirea unor 
obiective industriale în zona dintre str. Dr.Koch şi Pădurea Ceala 
(Fabrica de Prefabricate, Fabrica de păpuşi, Fabrica de Confecţii) 
cartierul devine unul industrial. În extremitatea lui dinspre Mureş apare 
chiar un cartier de blocuri.  
 Şcolile primare din Pârneava6 încă de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea au ridicat nivelul de cultură generală al locuitorilor. Învăţători 
originari din comună/cartier ca Petru Popoviciu, Iosif Moldovan7, 
Nicolae Stefu, Ioan Voicu ş.a. au îndreptat primii copii de ţărani spre 
meserii industriale şi liberale (învăţători, preoţi, economişti, avocaţi 

                                                 
6 Vezi Virgiliu Bradin, Şcoli româneşti din Arad – Pârneava de la începuturi 
până în 1947, vol.I, Ed. Promun, Arad, 2008; Idem, Pârneava – suburbiul 
românesc al Aradului. Contribuţie monografică, Ed. Ed. Promun, Arad, 2008 
7  Idem, Iosif Moldovan (1863-1940) – santinela învăţământului românesc din 
ţinutul Aradului. Contribuţie monografică, colecţia „Dascăli de altădată” , Ed. 
Promun, Arad, 2009. Vezi şi revista şcolară „Mlădiţe”, an V, Serie Nouă, nr.7 
(8), mai-iunie 2010, editată de Şcoala Generală „Iosif Moldovan” Arad, număr 
omagial dedicat lui Iosif Moldovan 
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etc.). Pentru vremurile mele îmi aduc aminte cu recunoştinţă şi 
nostalgie de doamna educatoare Floca, de învăţătoarea mea Eufrosina 
Murgu, de directorul Pavel Galea, şirul dascălilor mei din şcoala 
primară şi gimnazială de pe străzile Hălmăgean şi Oituz  părând să 
continue. Cei pe care nu-i pomenesc aici nu înseamnă că nu au clădit în 
mine conştiinţe şi elemente de comportament mai puţin importante. 
Sper să am posibilitatea să-i prezint cu proxima ocazie. În sfârşit, unii 
dintre copiii şi adolescenţii Pârneavei de acum 60 de ani s-au răspândit 
în întreaga ţară, chiar şi alte ţări şi pe alte continente. Sunt convins că 
sufleteşte, măcar din când în când, se întorc cu gândul la vremurile 
copilăriei, la oraşul de pe Mureş, la Pârneava. 

 Dacă mai ai prilejul să recalci cu pasul vechile străzi şi 
drumuri constaţi fundamentalele schimbări din ultimii ani. Vechile case 
ţărăneşti ale pârnăvenilor băştinaşi dispar una după alta, făcând loc unor 
vile superbe. Străzile modernizate, gazul metan introdus pentru uzul 
locuitorilor, iluminatul public modern dau o altă faţă cartierului. 
Pârneava a încetat să fie satul românesc al Aradului, transformându-se 
tot mai mult într-un cartier cosmopolit şi elitist. 
 Incursiunea mult prea amănunţită în istoria „părţii mele din 
Pârneava” copilăriei, cu aduceri aminte familiale, sper să nu deranjeze 
cititorul. Mi-a fost inspirată de noua carte a colegului profesor Virgiliu 
Bradin, dedicată vieţii şi activităţii unei personalităţi a naţiunii române, 
pârnăvean prin naştere şi devenire. 
 Sava Raicu, copil de ţăran şi meseriaş, şi-a întrecut părinţii 
ajungând director-executiv al Băncii „Victoria” din Arad, a doua 
instituţie de credit a românilor transilvăneni ca forţă financiară şi 
activitate. 
 Substanţiala incursiune în istoria Aradului şi a cartierului 
Pârneava (cap. I) pregăteşte terenul pentru înţelegerea complexului de 
factori care au facilitat afirmarea naţiunii române în zona Aradului, 
inclusiv în Pârneava „suburbiul românesc” al Aradului. Datele legate de 
obiceiurile, datinile şi ocupaţiile pârnăvenilor, ce ţin de etnografia, 
etnologia şi mentalitatea acestora, sunt valori redescoperite ce trebuiesc 
păstrate măcar în scris. Ele zugrăvesc evoluţia unei comunităţi ţărăneşti 
la origine sub influenţa oraşului, întotdeauna cosmopolit.  
 În acest mediu, Sava Raicu a crescut şi s-a format ca intelectual 
patriot. Eforturile sale de-a sprijini şcoala şi instituţiile culturale 
româneşti (cap.II), cultivarea unor relaţii culturale şi politice cu  
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Regatul României şi personalităţile acestuia (cap.III), au fost 
valorificate din plin prin activitatea Băncii „Victoria”, orientată spre 
finanţarea ţăranului şi meseriaşului român în vederea consolidării forţei 
lor economice, fundament solid şi necesar pentru afirmarea prin cultură 
şi politică (cap.IV). 
 Bazată mai ales pe o bibliografie edită reprezentativă, mai 
veche şi mai nouă, lucrarea aduce în atenţia iubitorilor de istorie, dar şi 
specialiştilor, mediul în care s-a format, viaţa şi activitatea unei 
personalităţi, produs al unei comunităţi româneşti, impuse la nivelul 
oraşului Arad, dar şi al Transilvaniei româneşti şi al României Mari, 
încă din primii ani ai statului naţional unitar. 
 Dispariţia prematură din viaţă a lui Sava Raicu, la numai 51 de 
ani, în plină putere de muncă şi într-un moment când Ţara întregită 
avea nevoie de specialişti de marcă pentru consolidare şi dezvoltare, a 
fost o grea pierdere naţională. Omagierea lui, peste ani, sub diferite 
forme şi împrejurări, este o îndatorire firească, naţională şi patriotică. 
Ceea ce şi face, spre cinstea lui, profesorul Virgiliu Bradin, care-şi 
croieşte cu tenacitate şi în linişte un loc de frunte între intelectualii 
cartierului dintre Mureş şi Mureşel, dar şi ai municipiului Arad. 
 
 
 
 
Oradea, august 2012         prof.univ.dr.Mihai D.Drecin 
                  (Universitatea din Oradea) 
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ARGUMENT 
 

 Numele lui Sava Raicu a fost mereu şi este asociat încă, pe 
bună dreptate, cu cel al Institutului de credit şi economii „Victoria” din 
Arad, considerată, prin puterea sa financiară, cea de a doua importantă 
bancă cu capital românesc din Transilvania, din timpul perioadei 
dualismului Austro-Ungar, un adevărat stâlp în susţinerea dezvoltării 
economice a naţiei româneşti. 
 Destinul îl va lega, până la sfârşitul vieţii, de cel al Băncii 
„Victoria” unde va fi angajat încă de la înfiinţarea acesteia, în 
primăvara anului 1887, iniţial ca prim-contabil, apoi secretar al 
institutului, funcţie similară celei de director-adjunct, iar din 1912 după 
retragerea din activitate a dr. Nicolae Oncu, va deveni directorul 
general al băncii, pe care prin pregătirea sa, dobândită în domeniul 
financiar-bancar, o va aşeza în rândurile celor mai importante institute 
de credit din Monarhie. 
 Cartea de faţă, „Sava Raicu (1869-1920) – finanţist de elită în 
lumea bancară din Austro-Ungaria” încearcă să contureze 
personalitatea marcantă a celui care a fost apreciat, în primul rând, ca 
făcând parte din elita financiar-bancară a lumii româneşti din 
Transilvania dar şi din lumea politică, fiind mereu părtaş la lupta pusă 
în slujirea cauzei naţionale a românilor transilvăneni. 
 S-a născut şi va trăi într-o comunitate românescă a Aradului, în 
Pârneava, cartier cunoscut drept „suburbiul românesc” al oraşului unde 
de-a lungul timpului naţia românescă a fost aici mereu majoritară şi 
hotărâtă să-şi apere drepturile sale naţionale ori de câte ori administraţia 
austro-ungară, printr-o absurdă politică de deznaţionalizare a încercat 
să-i facă pe români să-şi uite limba, datinile şi obiceiurile străbune. 
 Sava Raicu a făcut parte dintr-o veche şi înstărită familie 
pârneveană care va mai da comunităţii arădene şi alte nume importante 
în domeniul politic, economic, social şi cultural. 
 Ca majoritatea copiilor ortodocşi românii din Pârneava şi Sava 
Raicu îşi va începe învăţătura la „Şcoala primară confesională greco-
ortodoxă românească” din cartier, al cărui învăţător era Petru 
Popoviciu, cunoscut prin strădania şi migala cu care cultiva în rândurile 
localnicilor, dar mai ales a elevilor săi, dragostea de neam şi prin 
seratele şi serbările sale cu un puternic suflu românesc. 
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 Conştient de faptul că numai prin învăţătură, prin cultură, un 
popor se poate ridica la nivelul popoarelor civilizate, învăţătorul 
director Petru Popoviciu va căuta prin tot felul de activităţi culturale 
sau ştiinţifice, chiar prin lecţii publice, să-şi emancipeze conaţionalii 
cultivându-le în acelaşi timp dragostea de neam şi tradiţii, făcându-i 
prin dansurile şi cântecele populare pe care îi învăţa să nu-şi uite 
obiceiurile şi datinile străbune. 
 În această atmosferă românească se va forma şi Sava Raicu, 
alături de alţi tineri ai generaţiei sale din Pârneava care vor deveni peste 
ani importante personalităţi în diferite domenii cum a fost Iosif 
Moldovan, în domeniul învăţământului ori vărul primar al acestuia, 
inginerul Iuliu Moldovan, considerat drept întemeietorul silviculturii 
moderne din România, de la începutul secolului al XX-lea. 
 Pentru o mai bună înţelegere şi cunoaştere, de către cititorul 
mai puţin avizat, a universului copilăriei şi a cutumelor în care Sava 
Raicu şi-a petrecut o bună parte a vieţii sale s-a considerat necesar a 
introduce în paginile cărţii a unui capitol dedicat cartierului Pârneava, 
utilizând în mare parte informaţiile regăsite în alte volume ale autorului, 
dedicate acestui suburbiu românesc al Aradului. 
 Cu toate că se va dărui, până la epuizare, încă de la începutul 
carierei, domeniului bancar, considerat de mare importanţă în 
susţinerea şi emanciparea economică a tinerei burghezii româneşti din 
părţile Aradului, dar mai ales a „plugarilor” din cartierele oraşului şi 
din comitat, Sava Raicu, sprijinit şi îndrumat îndeaproape de dr. 
Nicolae Oncu, directorul Băncii „Victoria”, încă de la înfiinţarea 
acesteia, în 1887 şi până în primăvara anului 1912, îşi va găsi timpul 
necesar să iniţieze şi să coordoneze câteva importante acţiuni cu 
carcter socio-cultural, de mare impact în viaţa românească arădeană a 
epocii. 
 Alături de alţi fruntaşi ai urbei, Sava Raicu în scopul cultivării 
sentimentului de mândrie naţională şi în acelaşi timp de cel al unităţii 
naţionale a tuturor românilor, va iniţia şi va susţine organizarea unei 
ample „excursiuni” a arădenilor la „Expoziţia jubiliară de la 
Bucureşti”, din vara anului 1906, inaugurată cu prilejul împlinirii a 40 
de ani de la urcarea pe tronul României a regelui Carol I. 
 Expoziţia jubiliară, din capitala regatului, prin prezentarea în 
pavilioanele sale a tuturor realizărilor din domeniul industriei, a 
economiei în general, se va bucura de o apreciere unanimă, atât în ţară 
cât şi în majoritatea ţărilor Europene, dar mai ales în lumea românescă 
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din afara graniţelor pentru care expoziţia va fi un adevărat prilej de 
mândrie naţională şi în acelaşi timp va constitui şi un liant al unităţii 
fraţilor de pretutindeni care au avut ocazia să se cunoască mai bine şi 
să lege prietenii durabile. 
 Tot la iniţiativa lui Sava Raicu, care recent a fost ales ca 
director executiv al Băncii „Victoria”, se va organiza, de data aceasta la 
Arad, în vara anului 1912, o adevărată sărbătoare naţională, o 
manifestare de mare ampluare a spiritului românesc, prilejuită de zborul 
lui Aurel Vlaicu cu aeroplanul său „Vlaicu II” la marginea dinspre 
pădurea Ceala a cartierului Pârneava, în „Obor”, la care au participat 
peste 25.000 de persoane, în majoritate români veniţi din întreg 
comitatul Aradului, dar şi din zonele învecinate ale acestuia. 
 După strălucita victorie a inginerului român care surclasase, la 
mitingul internaţional aviatic, desfăşurat în iunie 1912, la Aspern, lângă 
capitala imperială, întreaga elită a piloţilor de aeroplane, veniţi din toate 
colţurile Europei, inclusiv pe „eminentul francez Garros”, acesta va 
veni să facă, pe pământul românesc al Aradului, primul său zbor 
demonstrativ. 
 Zborul şi triumful de pe câmpiile de lângă Viena căpătaseră 
deja în acele momente, în sufletul românesc al întregii Transilvanii, 
conotaţii politice menite a încuraja disperata luptă naţională aflată în 
acel moment în impas politic, prin refuzul şi încăpăţânarea 
administraţiei maghiare de a acorda naţiei româneşti din bicefala 
monarhie cele mai elemntare drepturi pentru păstrarea şi menţinerea vie 
a fiinţei naţionale, prin măsurile dure, antiromâneşti, luate de şovinul 
guvern Khuen – Héderváy şi de către deputatul de Arad, contele Ştefan 
Tisa. 
 Gazetele româneşti din Transilvania, şi în mod special ziarul 
„Românul”, editat la Arad, ca organ al Partidului Naţional Român, vor 
comenta pe larg, făcând şi o puternică şi binemeritată propagandă 
inginerului Aurel Vlaicu, în care vedeau în acel moment un semn de 
înălţare, asemenea zborului său, a întregului neam românesc spre noi 
speranţe de a învinge, emanând astfel un puternic sentiment de 
încredere şi de mândrie naţională. 
 „Şi din largul pământ românesc de sub sceptrul habsburgic – 
consemna ziarul «Românul» – toţi ai noştri, cei obijduiţi, cei asupriţi şi 
îngenunchiaţi, de pe toate ogoarele şi de pe toţi munţii, îşi ridicară ochii 
şi priviră în sus, la soarele cel nou, căci prea mult s’au uitat numai în 
pământ”. 
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 Zborul din apropierea cartierului Pârneava, cu acea 
demonstraţie de acrobaţie făcută de Aurel Vlaicu şi pe deasupra 
oraşului, în după masa zilei de 1/14 iunie 1912, cu aeroplanul „Vlaicu 
II” ce avea legată de partea din faţă a aripii o lungă panglică tricoloră, 
steagul românesc, va flutura cu trufie peste vechiul şi înstrăinatul 
pământ românesc al Aradului, va fi memorabil şi o zi plină de mândrie 
naţională pentru întreaga lume românească sosită în oraşul de pe Mureş 
din toate părţile, căci Vlaicu devenise pentru toţi conaţionalii săi un 
adevărat simbol şi un sol al unor vremuri mai bune ce urmau să vie, 
vremuri aşteptate cu nerăbdare de toată suflarea românească.  
 Şi întradevăr, modul de a se comporta a celor prezenţi la marea 
sărbătoare românească a fost exemplară, Vlaicu fiind privit de toţi cu 
adoraţie, dragoste şi veneraţie căci în acele momente devenise un erou 
naţional – un român intrat deja în legendă, simbolul victoriei şi al 
încrederii în izbânda de veacuri ale aspiraţiilor unui neam oropsit şi 
umilit la el acasă. 
 Dorinţa inginerului de a costrui un nou aparat de zbor „Vlaicu 
III”, cu calităţi tehnice superioare, era cunoscută arădenilor în urma 
discuţiilor purtate cu acesta în urma zborului de lângă Pădurea Ceala, 
din Pârneava. 
 Sava Raicu, cu poziţia sa pe care o avea, în calitate de recent 
director general al Băncii „Victoria”, ia iniţiativa organizării unei 
colecte, ca semn de solidaritate naţională pentru a sprijini pe marele 
inventator cu cel puţin 30.000 de coroane. Se va constitui, astfel, un 
comitet de iniţiativă ce îl avea în frunte pe Sava Raicu, în calitate de 
preşedinte, care va coordona şi controla gestionarea banilor proveniţi 
din donaţii, ce vor fi depuşi şi gestionaţi de Banca „Victoria”, în 
administrare gratuită. 
 Pornită de la Arad, colecta va căpăta în scurt timp un circuit şi 
caracter naţional, românii de pretutindeni dorind să-şi aducă obolul lor 
şi să se regăsească pe lista contribuabililor pe care în permanenţă o 
publica ziarul „Românul” pe parcursul mai multor săptămâni. 
 În afara gestului de întrajutorare financiară, pentru un geniu al 
neamului românesc, acţiunea iniţiată şi preconizată la Arad, dirijată din 
punct de vedere bancar de Institutul de credit „Victoria”, prin 
implicarea directă a lui Sava Raicu, va avea un impact puternic în 
conştiinţa naţională a românilor de pretutindeni, prin întărirea 
sentimentului de mândrie şi solidaritate, important în acele momente de 
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cumpănă, deloc prielnice pentru etnia românească din monarhie, supusă 
mereu unei absurde politici de deznaţionalizare. 
 Dar pe lângă activitatea sa în iniţierea, organizarea şi susţinerea 
de acţiuni social-culturale cu puternic impact naţional, prezentate pe 
larg într-un capital al cărţii, Sava Raicu va avea un rol de o importanţă 
majoră în lumea bacară românească din Transilvania, când datorită 
condiţiilor social-economice şi politice au început a se înfiripa, spre 
sfârşitul celei de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după modelul 
săsesc, primele institute de credit cu capital românesc. 
 Dezvoltarea şi consolidarea instituţiilor de credit transilvănene, 
inclusiv a celor româneşti, se înscrie într-un complex sistem de valori 
ce ţin de o anumită etapă a evoluţiei sistemului capitalist ce necesita nu 
numai acumularea de capital dar şi de a facilita şi investiţiile în noile 
tehnologii industriale sau în mecanizarea exploatărilor din domeniul 
agriculturii. 
 Lupta naţională a românilor transilnăveni căpăta acum în 
perioada dezvoltării spiritului liberal al competiţiei şi al valorilor 
capitalului, din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, noi dimensiuni 
înglobând în componenţa sa şi latura economică. 
 Tânăra burghezie românească din imperiul dualist, la fel ca şi a 
celorlalte naţiuni oprimate, se vede astfel silită să abordeze noi forme 
de luptă menite, în mod indirect, ai asigura supravieţuirea, atât 
naţională cât şi, în acelaşi timp, şi prosperitatea pe planul economic şi 
implicit a celui social. 
 Ideea de sprijinire a emancipării economice a naţiei româneşti 
printr-o economie naţională proprie este repede îmbrăţişată de 
principalii lideri politici ai românilor din Transilvania şi Ungaria. 
 Chiar dacă pe planul luptei politice, al etniei româneşti, nu se 
poate vorbi de o forţă centrală diriguitoare, în lupta naţională, până la 
înfiinţarea Partidului Naţional Român (1881), se poate vorbi de o 
caracteristică comună, pe plan teritorial, de prezenţa unor „cluburi 
electorale” aflate într-o strânsă coeziune ideologică urmărind în esenţă 
acelaşi scop politic naţional şi electoral, câştigarea unor locuri în 
Parlamentul de la Budapesta, care le confereau avataje politice şi chiar 
economice, într-o oarecare măsură. 
 După înfiinţarea Partidului Naţional Român, liderii politici 
români, grupaţi acum în cadrul partidului, conştientizau importanţa şi 
rolul pe care îl vor avea băncile româneşti, institutele de credit ori 
cooperativele rurale în consolidarea, din punct de vedere economic şi 
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social, a clasei politice româneşti şi se vor implica, în teritoriile în care 
activau, în susţinerea politică ori de conducere a băncilor naţionale fiind 
astfel, în majoritate şi membri în direcţiunile băncilor ori în consiliile 
de administraţie ale acestora. 
 La Arad se va înfiinţa, în noiembrie 1886, o bancă cu capital 
românesc „Victoria – Institut de credit şi economii, societate pe acţii”, 
având încă de la început în conducerea sa marcanţi oameni politici din 
mişcarea naţională românească ca: Alexandru Mocioni, Mihai Veliciu, 
dr. Nicolae Oncu, dr. Ştefan Cicio Pop ori Mircea V. Stănescu, gazetar 
de temut pentru intransigenţa condeiului său în apărarea cauzei 
naţionale a românilor. 
 Banca „Victoria” din Arad, urmând exemplul Băncii „Albina”, 
înfiinţată la Sibiu, în anul 1872, va deveni în scurt timp un adevărat 
sprijin în lupta românilor din ţinutul Aradului pentru păstrarea fiinţei 
naţionale iar în afara scopului său principal de sprijinire a emancipării 
economiei româneşti, atât în industrie cât şi în agricultură ori comerţ, 
institutul arădean va avea şi un scop social-cultural, stipulat în statute, 
prin care o parte din beneficiile realizate de bancă să fie îndreptate spre 
subvenţionarea şcolilor şi a presei româneşti, acordarea de ajutoare şi 
burse elevilor şi studenţilor români nevoiaşi. 
 Oficial, banca din Arad îşi va începe activitatea începând cu 30 
martie 1887 când a avut loc prima adunare constituantă a noului institut 
de credit şi economii, având un număr de 325 acţionari „cari au subscris 
la cele 1000 de acţii, iar în 8 aprilie 1887 se va alege consiliul de 
conducere al băncii ce îl va avea în frunte pe avocatul dr. Nicolae Oncu 
(1843-1914), în calitate de director executiv care, alături de Sava Raicu, 
prim contabil al băncii şi viitorul specialist în domeniul bancar, se vor 
dovedi doi pricepuţi organizatori ai vieţii economice româneşti nu 
numai în părţile Aradului. 
 Sava Raicu, la scurt timp după terminarea Academiei 
Comerciale, îşi va începe cariera de funcţionar în cadrul institutului de 
credit arădean fiind cel „dintâiu carele în cărţile lui comerciale a făcut 
întâia trăsătură de condeiu”, după cum menţionează presa vremii, iar 
pe baza capacităţilor sale ulterioare, dobândite în domeniul financiar-
bancar, dar şi a convingerilor sale naţionale, va căpăta încrederea totală 
a directorului general dr. N.Oncu care-i va încredinţa în absenţa sa toate 
problemele majore ale băncii, inclusiv competenţa de a-l reprezenta în 
relaţiile cu persoanel publice ori particulare. 
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 Va fi mereu promovat în cadrul Băncii „Victoria” de la funcţia 
de prim contabil la cea de secretar, substitut de director, iar din 1911 va 
fi ales în cadrul direcţiunii. 
 Tot în acea perioadă, Sava Raicu, pe baza competenţelor sale, 
va fi cooptat în cadrul conducerii Uniunii bancare „Solidaritatea”, cu 
sediul la Sibiu, reuniune bancară din care făcea parte, încă din anul 
1907, anul înfiinţării acesteia, an în care va fi numit în corpul 
experţilor-contabili, corp de elită în lumea financiară. 
 Prin experţii săi Uniunea bancară „Solidaritatea” se angaja, 
pentru a evita derapajele financiare ale unor bănci cu capital românesc, 
să revizuiască periodic, la cel puţin un an, conturile, să mijlocească 
afaceri de bancă cu alţi perteneri din sistemele bancare din monarhie, să 
procure în condiţii cât mai avantajoase reesconturi de credite, să se 
ocupe de dezvoltarea afacerilor pe efecte publice (bani de tezaur) sau să 
extindă operaţiunile financiare ale anumitor bănci pe „înscrisurile 
financiare” emise de banca „Albina” de la Sibiu, în calitatea acesteia de 
a fi singura bancă românească acceptată la cotaţiile bursiere din 
Imperiu. 
 Sava Raicu va face parte, astfel, din acel grup restrâns, dar 
select, de specialişti în domeniul financiar-bancar, care trebuiau să 
urmărească şi să verifice periodic, din punct de vedere tehnic felul în 
care băncile româneşti din Transilvania îşi administrau fondurile, 
încheiau bilanţurile sau făceau operaţiile bancare ce ar fi putut, în unele 
cazuri, să ducă la falimentarea acestora cu toate urmările negative ce 
puteau deriva şi pentru clienţi, mai ales pentru deponenţi care erau în 
marea majoritate români. 
 În anul înfiinţării „Solidarităţii”, în 1907, Sava Raicu, prin 
personalitatea sa deja recunoscută în lumea băncilor, va avea un rol 
important de jucat în convocarea unei adunări a tuturor funcţionarilor 
de bancă români în vederea constituirii lor într-o reuniune 
profesională. 
 Sava Raicu va avea strânse legături cu sistemul bancar ceh, 
fiind unul dintre iniţiatorii taciţi ai organizării unei cooperări între 
băncile nemaghiare în lupte lor comună împotriva maghiarizării forţate 
a tuturor naţionalităţilor din monarhia bicefală. 
 Tot din anul 1907 devine membru în Comitetul de 
supraveghere a băncii „Sporobanka”, Banca centrală a caselor de 
economii cehe, înfiinţată în 1903 şi membru în Direcţiunea „Mstredni 
banka”, ambele cu sediul la Praga, ajutând prin funcţiile sale de 



 26

conducere, pe care le deţinea, la pătrunderea capitalului ceh în 
Transilvania cu scopul de a sprijini institutele de credit româneşti. 
 Banca „Victoria” din Arad va deveni, prin Sava Raicu care era 
şi membru al comitetului de control al filialei din Brűnn a Băncii 
„Sporobanka”, mijlocitoarea directă a tuturor tranzacţiilor financiare 
cu cehii. 
 Statornicelor legături bancare pe care le avea Sava Raicu cu 
multe din băncile nemaghiare din monarhie trebuie să le înţelegem şi ca 
o încercare de colaborare economică şi politică între naţiunile 
oprimate din Austro-Ungaria, în perspectiva cuceririi de drepturi 
politice, în ideea de transformare a statului dualist într-o federaţie de 
state, idee de altfel vehiculată în unele cercuri politice din Transilvania 
şi Banat, gândindu-ne numai la lugojanul Aurel C. Popovici care va şi 
iniţia un proiect de federalizare, îmbrăţişat mai târziu chiar de prinţul 
moştenitor al Austro-Ungariei, Frantz Ferdinand, ucis din păcate în 
1914, în atentatul de la Sarajevo, ce va declanşa, şi Primul Război 
Mondial, cu urmările sale dezastruoase pentru întreaga Europă. 
 Încă de la începutul anului 1912 Sava Raicu se pregătea să ia în 
mâinile sale întreaga conducere a Băncii „Victoria” datorită înrăutăţirii 
stării de sănătate a dr. Nicolae Oncu şi a retragerii sale din activitate. 
 La a XXV-a adunare generală a „Institutului de credit şi 
economii Victoria” cei prezenţi sunt informaţi că în ziua de 19 martie 
1912, direcţiunea băncii, la propunerea lui dr. N. Oncu, l-a ales prin 
unanimitate de voturi, pe funcţia de director-executiv pe Sava Raicu, 
considerându-se că întreaga instituţie arădeană s-a pus „în mâinile cele 
mai competente şi destoinice”. 
 În cadrul adunării generale Sava Raicu în momentul prezentării 
„Raportului special”, asupra bilanţului pe anul precedent, evocă, cu 
sentimentul recunoştinţei şi al onestităţii ce îl caracterizează, marile 
merite pe care le-a avut în destinul şi în prosperitatea băncii, fostul ei 
director, primul director al băncii dr. Nicolae Oncu, remarcabilă 
personalitate a lumii politice româneşti din părţile Aradului, a cărui 
muncă nobilă a fost pusă mereu în slujba emancipării economice şi 
sociale a neamului său. 
 „Va fi chemarea istoriei – spunea atunci Sava Raicu, în 
discursul său – să constate evenimentele mari ale trecutului nostru şi să 
afle acolo caractere extraordinare, oameni inimoşi, cari au luptat, 
muncit, suferit şi s’au sbuciumat ca să facă o «Victorie» solidă, mare şi 
cu rădăcini adânci în conştiinţa poporului nostru”. 
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 În anii următori banca arădeană, aflată sub conducerea 
competentă a lui Sava Raicu, va reuşi, chiar în încercatele momente ale 
timpului, să facă faţă cu succes crizei economice ce bântuia în multe 
state europene, realizând chiar unele nesperate performanţe în domeniul 
întăririi capacităţii financiare, aşezându-se prin propriile puteri în 
fruntea celor mai puternice bănci, nu numai naţionale, reuşind astfel să 
atragă atenţia „opiniei publice româneşti”, atât de mândră şi de 
încântată de rezultatele şi succesele sale pe plan economico-financiar. 
 Artizanul succeselor şi prestigiului de care se va bucura banca, 
în acele momente, era, fără îndoială, directorul său executiv Sava 
Raicu, ce devenise deja personalitate marcantă în cercurile financiare, 
atât româneşti cât şi în cele din străinătate. 
 Iată de ce cea de a XXVI-a adunare generală a Băncii 
„Victoria”, ţinută la 2 martie 1913, va fi un prilej de cinstire a meritelor 
acestui profesionist de elită din lumea bancară, un „finanţist de geniu”, 
cum îl va numi şi caracteriza presa vremii. 
 Era momentul în care, pentru toată contribuţia sa dusă până 
atunci în cadrul sistemului bancar românesc, şi nu numai, însuşi Regele 
României, Carol I, îl va recompensa cu medalia „Meritul Comercial şi 
Industrial”, ca o încununare binemeritată a succeselor şi realizărilor 
sale în acest domeniu atât de important al luptei naţionale pentru 
asigurarea suportului său economic şi financiar de care avea atâta 
nevoie în acele dificile condiţii social-istorice provocate de războiul 
balcanic în urma căruia „s’au ivit toate fazele unei crize dintre cele mai 
periculoase”. 
 Sava Raicu obişnuia, în calitatea sa de director executiv, ca în 
momentul prezentării „Raportului special” al bilanţului pe anul 
precedent să-i informeze pe cei prezenţi în cadrul adunărilor generale 
asupra situaţiei economice şi politice existente şi la nivel internaţional, 
făcând o analiză riguroasă asupra evenimentelor care puteau, într-un 
fel sau altul, să determine şi să influenţeze bunul mers al lumii 
financiar-bancare. 
 „În urma războiului balcanic – îşi informa Sava Raicu 
acţionarii – a încurcăturilor politice externe şi interne, în lipsa de bani 
şi scumpetea lor, s’au ivit toate fazele unei crize dintre cele mai 
periculoase. Milioane cheltuite pentru înarmări şi mobilizări, secarea 
canalelor circulaţiei de bani, retragerea creditelor de la cei slabi, au 
şters de pe suprafaţa pământului o mulţime de institute de bani, 
intreprinderi industriale şi a dus la insolvenţa multor case comerciale, 
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nimicind astfel multe existente vrednice de mai bună soartă şi dintre 
agricultori. 
 Norii grei, care pluteau la finele anului 1912 deasupra întregei 
Europe, se îngrămădiseră şi ameninţau continuu şi anul 1913 viaţa 
economică, industrială şi comercială. Frumoasei primăveri, care 
promise mult agricultorilor, în urma potopului apelor şi astfel s’a 
nimicit rodul viilor, a sămănăturilor de vară şi a rămas numai recolta 
porumbului, din care economii de abia şi-au putut acoperi trebuinţe de 
prima ordine”. 
 Pe tot parcursul anilor, în care a onorat conducerea institutului 
de credit din Arad, Sava Raicu va continua să expună, chiar şi în anii 
Primului Război Mondial, cursul evenimentelor ce aveau consecinţe din 
cele mai nefavorabile asupra desfăşurării afacerilor bancare. 
 Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei social-economice, cu 
care se confrunta lumea bancară, inclusiv banca arădeană, s-a 
considerat necesară o prezentare în carte mai pe larg a şirului 
evenimentelor ce au întunecat acei ani de la începutul secolului al XX-
lea, a evenimentelor şi a momentelor atât de încercate pentru neamul 
românesc, atât din Regatul Român, dar şi din Transilvania bântuită nu 
numai de război dar mai apoi şi de revoluţia bolşevică ce va cuprinde şi 
unele naţiuni înglobate în fosta monarhie Austro-Ungaria. 
 Astfel, pentru o înţelegere mai exactă a momentului social-
istoric şi economic, în bună parte, în paginile capitolului „Sava Raicu – 
directorul executiv al Institutului de Credit şi Economii «Victoria» din 
Arad”, se vor împleti, regăsindu-se în ordine cronologică, atât 
consemnarea succintă a firului evenimentelor istorice cât şi pagini ce 
prezintă situaţia financiar-bancară a institutului de credit arădean, cu 
realizările şi problemele sale, consecinţă a zbuciumatei perioade în care 
îşi desfăşura cu greu existenţa. 
 Datorită unei precaute şi chibzuite politici bancare, bine gândite 
de Sava Raicu şi de colaboratorii săi, faţă de alte instituţii similare, atât 
maghiare şi nemaghiare, Banca „Victoria” va cunoaşte şi în acei ani 
tulburi, deloc propice pentru afacerile bancare, realizări ce 
impresionează pe specialiştii din lumea bancară şi mulţumesc pe 
deplin pe acţionarii săi. 
 Declanşarea Primului Război Mondial va restrânge mult 
întreaga activitate economico-financiară generând după sine mari 
dificultăţi cărora cu greu şi cu eforturi sporite băncile au putut să le facă 
faţă. 
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 Înarmarea şi întreţinerea armatei, concentrările şi mobilizările, 
rechiziţiile militare, împrumuturile tot mai frecvente de război de război 
de la instituţiile bancare, criza de alimente, specula şi „piaţa neagră” 
vor aduce în faţa institutelor de credit, cum era şi Banca „Victoria”, noi 
probleme ce trebuiau cât mai grabnic soluţionate, în condiţii favorabile, 
încât creditul bancar să rămână ca unul din cele mai importante 
mijloace economice de dezvoltare a naţiunii române din Austro-
Ungaria. 
 Cea mai gravă problemă cu care se va confrunta şi institutul de 
credit din Arad, încă de la începutul războiului, a fost panica creată în 
rândurile acţionarilor, dar mai ales a depunătorilor, care s-au speriat de 
o evantuală prăbuşire a băncii şi au căutat să-şi retragă, în grabă mare, 
banii depuşi. S-au liniştit însă destul de repede convingându-se de 
capacitatea şi de siguranţa băncii conduse de Sava Raicu, când aceasta 
a răspuns cu promtitudine tuturor solicitudinilor, oferindu-le imediat 
sumele solicitate, fără să-i amâne. Încetul cu încetul clienţii şi-au 
recăpătat încrederea în puterea şi în capacitatea de finanţare a băncii, 
dar operaţiunile bancare prin care s-au retras banii vor cauza unele 
probleme în posibilitatea de investire, în circulaţia capitalului, căci 
sumele stocate în caseriile băncii nu vor ajunge să fie fructificate în alte 
afaceri şi nu vor mai aduce băncii şi depunătorilor nici un profit. 
 În toţi acei ani banca se va pune în slujba clienţilor săi, a 
acţionarilor şi a deponenţilor, cărora le-a oferit, prin operaţiunile sale 
bancare, o cotă mare de siguranţă dar şi avantaje financiare ocrotindu-le 
„interesele mari depuse în mâinile şi îngrijirile noastre”. 
 În pofida tuturor neajunsurilor de care s-a lovit banca în toţi 
anii războiului şi a revoluţiei bolşevice din Ungaria ce bântuise cu urgie 
şi teritoriul românesc al Ardealului banca arădeană condusă de Sava 
Raicu va obţine printr-o chibzuinţă politică financiar-bancară venituri 
importante iar numărul depunătorilor a crescut mărindu-se chiar şi 
fondul de rezervă a acesteia. 
 În toată perioada, cât se afla la conducerea institutului de credit 
din Arad, Sava Raicu va urmări două direcţii importante ale activităţii 
bancare prin care printr-o politică ingenioasă financiar-bancară, 
precaută în esenţă, va reuşi să ridice modestul institut de credite, dintr-
un oraş de provincie, în rândul celor mai puternice bănci ale timpului şi, 
în al doilea rând, printr-o preocupare permanentă şi meticuloasă să 
formeze funcţionari bine pregătiţi, „la nivelul culturei financiare 
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moderne de astăzi”, cum însuşi menţiona într-o adunare generală a 
acţionarilor. 
 Banca „Victoria”, încă de la înfiinţarea sa va avea menirea să 
îndeplinească un adevărat rol de apostolat, în întreg ţinutul Aradului, 
aducând importante servicii în viaţa economică naţională prin 
sprijinirea economiei, a industriei, agriculturii şi a comerţului şi 
ajutând prin importante sume de bani destinate şcolilor şi bisericii 
interesele culturale ale neamului, din care s-au ridicat „o pleiadă 
întreagă de intelectuali”. 
 Tot la iniţiativa lui Sava Raicu şi prin implicarea directă a 
acestuia, banca va înfiinţa în comitat trei importante filiale ce vor 
contribui şi ele la dezvoltarea economică şi socială în multe sate 
româneşti. 
 Toate aceste acţiuni, cu vădit scop de emancipare economică 
naţională, vor atrage, în mod firesc, după sine şi recunoştinţa şi 
încrederea acţionarilor care pe tot parcursul anilor vor rămâne fideli 
intereselor politicii financiar-bancare a institutului, contribuind, prin 
depuneri şi acţiuni, la ridicarea mereu crescândă a capitalului acesteia 
chiar şi în vremurile tulburi ale războiului care s-au abătut asupra 
întregii lumi bancare, nu numai româneşti. 
 În una din adunările generale ale acţionarilor Băncii „Victoiria” 
vice-preşedintele acesteia P.S.Roman R. Ciorogariu elogiind 
personalitatea lui Sava Raicu îl prezintă ca pe omul care „a stat în calea 
tuturor crizelor financiare şi a ţinut umăr tuturor greutăţilor” fiind în 
primul rând cel care căuta mereu „să vadă şi să ştie tot ce se întâmplă în 
jurul său” şi să găsească soluţii imediate şi eficiente pentru a face faţă 
acestor situaţii politice, sociale dar mai ales financiare din acele 
vremuri. 
 Din păcate, datorită efortului intelectual şi al epuizării fizice o 
boală necruţătoare nu  l-a mai lăsat să se bucure de roadele muncii sale 
în momentul în care banca sa îşi desfăşura de acum activitatea „pe 
pământul dezrobit de sub jugul strein”. 
 Conştient de responsabilitatea funcţiei sale, într-un moment de 
mare răscruce pentru noua lume financiar-bancară românească, Sava 
Raicu îl va aduce la Arad, încă din primăvara anului 1919, pe George 
Adam, un priceput funcţionar bancar, directorul filialei din Chişineu-
Criş (Kisjenő) a Băncii „Victoria” pe care şi l-a dorit să-i fie alături 
atunci când boala începuse să-l macine şi pe care îl pregătea, pentru 
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orice eventualitate, să-i ia locul la conducerea institutului aşa cum de 
altfel s-a şi întâmplat la scurt timp. 
 Datorită importantelor sale merite în domeniul financiar-
bancar, recunoscute atât pe plan naţional cât şi în străinătate, Sava 
Raicu va face parte, alături de alţi 23 de reprezentanţi importanţi ai 
comitatului, din Marele Sfat Naţional, constituit imediat după Unire 
care avea toate prerogrativele de a reprezenta naţiunea română, din 
fostul Imperiu, „oricând şi pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi 
să ia toate dispoziţiunile pe care le va afla necesare în interesul 
naţiunii”. 
 Sava Raicu va face parte din rândurile reprezentanţilor de 
frunte ai mişcării naţionale din ţinutul Aradului care pe tot parcursul 
încercaţilor ani mai ales din ultima perioadă a statului dualist austro-
ungar îşi va aduce, mai ales economic, dar şi politic, un important 
sprijin cauzei naţionale româneşti, în lupta sa pentru supravieţuire şi în 
care, în anii de după Unire, se nutreau mari speranţe în redresarea vieţii 
financiar-bancare a celor din Transilvania. 
 Din păcate, starea sănătăţii sale nu-i va permite să continue şi 
să fie alături de ceilalţi fruntaşi politici în lupta lor pentru desăvârşirea 
idealului naţional, aflat într-o nouă etapă, legată de consolidarea 
administraţiei româneşti pe străvechiul pământ al Ardealului. 
 Tot din păcate, datorită unui frământat context social-
economic, în care se afla ţara în perioada de după Unire, la care se va 
adăuga, mai târziu şi unul politic, după cel de al doilea război mondial, 
numele şi personalitatea sa, ca de altfel şi al altui pârnevean, Iosif 
Moldovan, vor fi ţinute, cu mici excepţii, în uitare, chiar dacă o 
perioadă de timp o stradă din cartierul său natal, Pârneava, îi va purta 
numele. 
 Prea puţin s-a vorbit şi s-a scris despre personalitatea de 
excepţie a lui Sava Raicu, pusă numai în slujba comunităţii şi a 
neamului. 
 Ne bucurăm acum că după o strădanie de câţiva ani, în 
domeniul cercetării unor documente uitate şi prăfuite de vreme, am 
reuşit, în parte, a pune cap la cap câteva dintre cele mai importante 
realizări pe care Sava Raicu le-a obţinut şi care i-au conturat 
personalitatea, atât în lumea financiar-bancară, în care a excelat, ca un 
profesionist de excepţie dar şi în viaţa social-politică a vremii unde se 
va dovedi a fi un luptător de nădejde pentru idealurile încercatei naţii 
româneşti aflată sub dominaţie străină.  
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 În paginile cărţii de faţă, ca de altfel şi în alte cărţi ale 
autorului, se vor regăsi numeroase citate ce voit încearcă a recrea 
cititorului o lume şi o atmosferă trecută, citate ce păstrează scrierea şi 
ortografia din acea vreme. 
 Cartea s-a bucurat de sprijinul ştiinţific al prof. univ. dr. 
Corneliu Pădurean, fiu al cartierului Pârneava şi în acelaşi timp şi 
preşedinte al „Asociaţiei pârnevenilor”, precum şi al unui alt pârnevean, 
stabilit la Oradea, distinsul prof. univ. dr. Mihai D. Drecin, bun 
cunoscător al istoricului sistemului financiar-bancar, care, cu nostalgie 
după locurile şi anii copilăriei, a aşezat, cu un deosebit har al scrisului, 
câteva pagini de evocări, chiar în prefaţa cărţii, cărora şi pe această cale 
autorul le aduce mulţumirile şi consideraţia sa. 
 Acelaşi cuvânt de mulţumire îl adresăm şi prof. Horia Truţă, 
directorul Galeriei de Artă „Turnul de Apă” din Arad, de altfel urmaş 
direct al lui Sava Raicu, nepot al surorii acestuia, Iuliana, care ne-a pus 
la dispoziţie, şi de data aceasta, un bogat material informaţional precum 
şi unul iconografic, un adevărat album de familie. 
 Gândul de recunoştinţă şi gratitudine se îndreaptă spre prietenul 
nostru, domnul prof. drd. Eugeniu Criste, director la Direcţia Naţională 
a Arhivelor, Filiala Arad, spre colegul prof. Florin Didilescu, directorul 
Bibliotecii Judeţene „A. D. Xenopol” din Arad şi spre conducerea 
Muzeului Judeţean Arad, pentru materialul informativ şi documentar, 
de real folos, pus cu generozitate la dispoziţia cercetării noastre. 
 Tot pe această cale mulţumesc colegelor noastre, de la Şcoala 
Generală „Iosif Moldovan” din Arad, doamnelor Mioriţa Bolovan şi 
prof. Angelica Pantin pentru contribuţia majoră adusă la 
tehnoredactarea lucrării şi la scanarea materialului iconografic. 
 Recunoştinţa şi mulţumirile mele se îndreaptă acum cu drag 
spre cei din familie, soţiei mele, mai ales, care pe parcursul mai multor 
ani, mi-au înţeles strădania şi au avut înţelegerea de a mă lăsa să-mi 
dedic, o bună parte din timp şi cărţii de faţă. 
 
Arad, la  12.09.2012 

 
 

   Autorul 
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CAPITOLUL  I 
 

CARTIERUL PÂRNEAVA ŞI LOCUITORII SĂI 
 

I.1. Repere istorice privind formarea oraşului Arad şi a 
cartierului Pârneava 
 
 Cartierul Pârneava, numit şi cunoscut multă vreme, în 
perioada Imperiului Austriac, dar mai ales în perioada sa dualistă, drept 
„suburbiul românesc al Aradului” este, potrivit datelor istorice, unul 
dintre cele mai vechi cartiere ale oraşului, unde naţia românească a fost 
aici mereu majoritară, încă de la fiinţarea sa, în preajma „oraşului 
militar,” şi mereu hotărâtă să-şi apere, de-a lungul timpului, drepturile 
sale naţionale, ori de câte ori a fost nevoie, atunci când administraţia 
austro-ungară căuta, printr-o absurdă politică de deznaţionalizare, a-i 
face pe românii de aici, să-şi uite limba, datinile şi obiceiurile străbune. 
 Evoluţia cartierului, din punct de vedere istoric şi social, este 
strâns legată de cea a Aradului, ca o consecinţă firească a aşezării sale 
geografice, fiind cel mai apropiat cartier, lipit de oraş, de care se 
desparte printr-o singură stradă, strada Andrei Şaguna, de astăzi, 
Varyassy Lajos-utca, cum era cunoscută în vechea administraţie, din 
timpul Imperiului Austro-Ungar. 
 Ca aşezare, cartierul este situat în partea vestică a oraşului, la 
nord de râul Mureş. Într-o mai veche monografie a Pârnevei, apărută în 
anul 1928, i se delimita poziţia astfel: „Pârneava se află spre apus de la 
centrul oraşului, de care este despărţită prin Calea Şaguna şi se întinde 
până la câmpul de sub pădurea Ceala, Cimitirul de jos şi Canalul 
Mureşului (Ierunga) denumiri folosite de pârneveni.” (Colarov, Moise, 
Monogradia circumscripţiei Pârneava a oraşului Arad. Viaţa şi 
obiceiurile ţăranilor români din circumscripţia III, Tipografia 
diecezană, Arad, 1928, p.6) 
 Autorul micii monografii, profesorul de istorie şi etnograful 
Moise Colarov (1877-1957), locuitor al cartierului amintea şi despre 
aspectul cartierului, prezentând şi unele străzi mai importante, cu 
denumiri ce se mai păstrează şi astăzi în mare parte: „Încât priveşte 
străzile, ele sunt bine formate, fiind cele mai drepte, lungi şi largi în tot 
oraşul. Calea Şaguna are o lungime de 2½ Km, iar Strada Oituz de 3 
Km. Ca stradă principală se poate considera Strada Dorobanţilor, fost 
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Urban-utca la capătul căreia, pe câmp se află un sanatoriu pentru 
tuberculoşi. Dar grădină publică, parc, teritoriu de joc pentru copii şi 
piaţă, loc spaţios pentru biserică sau pentru o altă clădire monumentală 
nu are, precum şi puţine străzi pardosite, fiind această circumscripţie 
totdeauna cam neglijată.” (Ibidem, p.6) 
 Despre istoricul cartierului, monografia amintită ne dă foarte 
puţine date, având mai mult un caracter sumar informativ, ea 
adresându-se mai mult localnicilor care în majoritate erau ţărani ori 
meseriaşi. Acolo unde informaţiile istorice sunt prezente autorul, istoric 
de profesie, îşi menţionează şi punctul său de vedere, prezintă şi unele 
concluzii ce se desprind din cele relatate. 
 „Deşi cronicariul Rogerius pomeneşte românii din Arad, la 
1241, totuşi acesta nu dovedeşte că a existat şi Pârneava. Pe la anul 
1380 se aminteşte că a existat şi strada Blanduziei (Kozep), situată 
lângă Pârneava. Între Arad şi pădurea Ciala erau pe atunci comunele: 
Arochi, satul Benche (la anul 1411), Cemperlaca (de la 1135 până la 
1405), dar despre Pârneava încă nu era vorba. 
 Deci convingerea mea este următoarea: fiindcă străzile ei sunt 
foarte regulate şi nu strâmbe ca străzile cele mai vechi din Arad (Sarca) 
şi fiindcă în toată Pârneava nu s-a găsit nici un monument istoric, 
deduc: că ţăranii români de aici numai după pacea de la Carlovitz 
(1699) s-au aşezat definitiv în Pârneava, când s-au retras Turcii de pe 
acest teritoriu, după o stăpânire de 150 ani.” (Ibidem, p.4) 
 Concluziile şi consideraţiile, de ordin istoric, ale lui Moise 
Colarov, referitoare la formarea cartierului Pârneava sunt pertinente 
fiind confirmate de realitatea istorică, prin documentele ce atestă faptul 
că o puternică civilizaţie exista, încă din perioada dacilor, în preajma 
Pădurii Ceala pe care o întâlnim azi doar în partea sud-vestică a 
Pârnevei, dar care odinioară se întindea şi acoperea, prin arboretul său o 
suprafaţă mare din Aradul de astăzi, „Păduricea” din centrul oraşului, 
fiind socotită de mulţi drept o reminiscenţă a acestuia. 

Vestigiile arheologice scoase la iveală, din actualul său 
perimetru, atestă faptul că pe acest teritoriu au existat încă din perioada 
dacilor, din secolele III-II î.e.n., aşezări omeneşti, în care se 
confecţionau obiecte de bronz şi fier şi cunoscându-se tehnica lucrării 
la roată a ceramicii. 

De pe vremea dacilor liberi, din perioada romanizării din 
secolele II-III e.n., au fost descoperite cuptoare de ars oale şi o mare 
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cantitate de fragmente de ceramică în care predomină elemente ale 
culturii dacice dar şi cele de factură romană. 

Tot aici, în urma săpăturilor arheologice, a mai fost scoasă la 
iveală o monedă din bronz din timpul împăratului roman Valens (364-
375 e.n.), fapt ce a uşurat datarea aşezării. 

„Fără să ştim cât de extinsă şi cât de profundă a fost 
romanizarea în zona arădeană, între anii 106-271 e.n., indiciile şi 
analogiile cu alte zone din ţară ne permit să afirmăm că prin legăturile 
economice, atacurile împotriva provinciei, sau sistemul de colonizări în 
provincie, dacii liberi din zona arădeană au fost supuşi unui puternic 
proces de romanizare, fiind o componenţă a procesului de ansamblu 
desfăşurat în spaţiul românesc. 

Aşezări ale dacilor liberi, datate în perioada secolelor II-IV 
e.n., au fost atestate la Arad – Ceala, Arad – Bodrog, Arad – Fabrica 
Teba, Horia, Bodrogul Nou, Arad – Vladimirescu, Cicir, Zăbrani, 
Şeitin, etc. 

Pe teritoriul municipiului Arad, la Ceala, nu departe de Mureş, 
este atestată o aşezare a dacilor liberi. Aici au fost descoperite cuptoare 
de ars oale şi o mare cantitate de 
fragmente ceramice, fie lucrate la 
roată, din pastă fină gri-cenuşie, fie 
lucrate cu mâna dintr-o pastă 
grosolană. Nu lipsesc nici fragmente 
ceramice de culoare roşie, bine arse, 
lucrate cu roata, de evidentă factură 
romanică, chiar dacă numeric, acestea 
din urmă nu sunt într-o cantitate prea 
mare, totuşi sunt prezente peste tot. 

Ceramica fină, gri-cenuşie, are 
ca ornamente motive lustruite sau 
benzile de linii în val incizate cu 
piaptănul. Ceramica lucrată cu mâna 
dintr-o pastă impură, având 
ornamentaţia cu butoni în relief, 
alveole şi şiruri de alveole sau 
crestături, amintesc îndeaproape ceramica dacică din perioada Laténe, 
care prezenta aceleaşi caracteristici. 

Vas descoperit în aşezarea 
daco–romană de la Arad-Ceala 

sec. IV-V e.n.
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Nu ne putem gândi aici decât la continuitatea elementelor de 
cultură materială dacică tradiţională, până în secolul al IV e.n. Datarea 
aşezării de la Ceala s-a făcut pe baza unei monede din bronz a 
împăratului Valens. 

Că aşezarea de la Arad – Ceala aparţine dacilor liberi din zona 
arădeană, ne-o dovedeşte ceramica din grupa celei lucrate cu mâna, ale 
cărei analogii sunt numeroase în lumea dacilor liberi din interiorul ori 
exteriorul arcului carpatic. (Daco-Romanii [în] Aradul permanenţă în 
istoria patriei, Arad, 1978, p.71) 

Izvoarele scrise privind evoluţia social-politică şi economică 
consemnează că în jurul pădurii Ceala şi în interiorul acesteia au 
existat şi s-au dezvoltat, de-a lungul anilor următori, mai multe 
aşezări şi mai apoi puternice comunităţi al căror ocupaţie de bază 
era agricultura. 

Situaţia înfloritoare a acestora va face ca aici să se ridice cetăţi, 
consemnate în diferite cronici, încă din anul 1325 – Chala, 1330 – 
Chalya, etc (vezi Suciu, C., Dicţionar istoric al localităţilor din 
Transilvania, p.146) iar între anii 1609-1612 sunt menţionate două 
cetăţi cu numele de Ceala: Ceala Mare şi Ceala Mică (Nagy Csálya, Kis 
Csálya, Marki, S., p.141) 

Construirea cetăţilor în acea perioadă era determinată de două 
aspecte ce vizau pe o parte, un aspect strategic, militar, în calea 
pericolului otoman, ce devenea tot mai ameninţător, iar pe de altă parte 
ele prezentau un interes economic pentru marii feudali, care prin 
donaţiile regale obţinute deveneau centrele unor domenii întinse. 

În secolele XIV-XV, cetatea din pădurea Ceala va deveni 
datorită poziţiei sale strategice, mult mai importantă decât cetatea 
Aradului, fiind întărită şi consolidată în timpul lui Iancu de Hunedoara, 
care a văzut în cetate o puternică stavilă în calea turcilor. 

„Vechiul castru al Aradului, în secolul al IV-lea dispare, iar o 
nouă cetate va fi construită doar de către turci. În secolele XIV-XV-lea 
castrul Aradului s-a remarcat doar prin basilica fortificată a prepoziturii 
şi capitlului, în schimb a căpătat o importanţă tot mai mare cetatea 
Ceala. 

Poziţia sa strategică era asigurată de ramificaţiile Mureşului, 
necanalizate în vremea aceea. Ceatatea avea două fortificaţii: una 
interioară şi una exterioară. A fost întărită pe vremea lui Iancu de 
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Hunedoara. Documentar este menţionată pentru prima dată în 1486, în 
posesia familiei Guthi-Országh. 

De acum înainte cetatea Cealei se remarcă, ca şi fortăreţele de 
la Zărand şi Felnac, pentru abuzurile feudalilor împotriva 
iobagilor.”(Cetăţile, op.cit., p.126) 

Moise Colarov în a sa monografie prezintă sumar câteva date 
referitoare la cetăţile din Ceala, arătând că nobilul Sebastian Országh ce 
făcea parte din dintr-o familie nobiliară, Ioan Guthi Országh, fiind 
comite suprem la Zărand în secolul al XV-lea, avea în interiorul cetăţii 
un palat, iar Petru Petrovici a fost în anul 1530 primul proprietar al 
cetăţii, afirmaţie verificată de noi. 

„Cetatea Turcească din Ciala a avut o mare însemnătate pe 
timpul turcilor, zidită la marginea bălţii Mura în adâncimea pădurei pe 
lângă care erau şi cătune. Pe la anul 1486 se aminteşte cetatea internă 
şi externă şi că Sebastian Országh a avut aici un palat. Primul proprietar 
al cetăţii, care se pomeneşte de istorici, e Petru Petrovici în anul 1530. 
Proprietarii astfel foarte des s’au schimbat.” (Op.cit., p.16) 

În anul 1514, oştile ţărăneşti conduse de Gheorghe Doja, înaite 
de cucerirea cetăţii Aradului, venind dinspre Nădlac, pe valea 
Mureşului vor cuceri mai întâi cetatea Ceala, unde printre altele au 
distrus o serie de acte şi documente. 

„Mai întâi au cucerit cetatea Ceala, trecând apoi la asaltarea 
oraşului propriu-zis (n.n Aradul). Oraşul s-a predat fără luptă, dar 
capitlul a opus o oarecare rezistenţă. Fiind înfometaţi, în curând s-au 
predat şi apărătorii de aici. Basilica însă nu a fost distrusă, în schimb 
răsculaţii au pus mâna pe pecetea capitlului şi au distrus o serie de acte, 
cum au procedat de altfel şi la Ceala, precum şi la Zădăreni. 
Eclesiasticii capturaţi, au fost eliberaţi după ce au plătit 300 florini de 
aur.(Aradul medieval [în] Arad-monografia oraşului, Arad, 1999, p.67) 

După înfrângerea armatelor ţărăneşti ale lui Gheorghe Doja, de 
către voievodul Transilvaniei Ioan Zapolya, aceasta în urma victoriei de 
la Mohács (1526) se va încorona ca rege al Ungariei şi îşi va întinde 
stăpânirea şi asupra cetăţilor arădene, inclusiv a celor din Ceala. 

Începând din anul 1551, armatele belerbegului Romeliei, 
Mohamed Sokollu, întărite cu cele ale marelui vizir Mahmud, pornesc 
ofensiva împotriva trupelor imperiale. Cetăţile din Ceala şi cea a 
Aradului, ca de altfel întreg teritoriul Banatului şi Ardealului, vor 
cădea vremelnic dar în repetate rânduri sub stăpânirea otomană ce va 
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continua până în urma păcii de la Karlowitz (1699) când austriecii se 
vor instala definitiv în cetăţile arădene. 

„Forţele lui Mahmud pornesc de la Tisa încă în 1551 şi 
ajungând la Mureş cuceresc Cenadul, ocupând pe rând Nădlacul, 
Agrişul, Bodrogul, Zărandul şi cele două cetăţi de la Ceala.”(Ibidem, 
p.68) 

Despre cetatea din interior, a căror urme s-au păstrat până nu 
demult, se ştie că încă din 1550 a fost apărată de oştile imperiale având 
un rol strategic important în luptele împotriva turcilor. 

Cu toate că însuşi cardinalul Martinuzzi, unul dintre cei mai 
importanţi comandanţi de oşti în armata austriacă, s-a ocupat de 
apărarea acesteia, cetatea va cădea în 21 decembrie 1551 în mâna 
otomanilor conduşi de către „Ahmed paşa, al doilea vizir,” dar repede 
va fi recucerită de către imperiali tocmai datorită poziţiei sale strategice 
de care era atâta nevoie în luptele de apărare duse împotriva puternice 
invazii turceşti. 

Cetatea va fi recucerită de armatele lui „Sokollu Mehmed-
paşa” belerbegul Romeliei, în 1552, în urma unor sângeroase lupte şi a 
unui îndelungat asediu, ce o va lăsa într-o mare ruină. Va fi însă 
refăcută şi consolidată cât de curând în anul 1554, o dată cu cucerirea 
cetăţii Ineului, turcii lăsându-şi în cetatea Ceala şi o mică garnizoană 
„un dizdar cu cincizeci de ostaşi.” 

În octombrie 1595 cetatea va ajunge în mâna armatelor lui 
Mihai Viteazul, care îşi va instala aici o mică garnizoană. 

Cetatea va cădea din nou în mâna turcilor în prima jumătate a 
secolului al XVII-lea, împreună cu alte cetăţi importante din zona 
Aradului. 

Evlia Celebi, un vestit călător turc, ce va consemna şi va 
furniza, în urma călătoriilor sale prin ţările ocupate de otomani, date 
foarte importante din punct de vedere istoric ce surprind aspecte de 
ordin militar, administrativ, economic şi comercial, va ajunge între anii 
1661-1662 şi în părţile Aradului unde vizitează printre alte cetăţi şi 
singura cetate din Arad, „Palanca Arad,”cum va numi Cetatea din 
Ceala, fiind impresionat de dezvolatarea sa economică şi comercială, 
mai ales de târgurile „ce nu se pot descrie.” 

„Palanca Arad. 
 A fost cucerită pe vremea lui Suleiman han, în anul 958 (n.n 9 
ian. – 21 dec. 1551) de către Ahmed paşa, al doilea vizir. Deoarece o 
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ocupase apoi duşmanul, Sokollu Mehmed paşa a cucerit-o din nou. Cu 
timpul, s-a ruinat, iar mai târziu Köprülü Mehmed paşa, cucerind 
cetatea Ineu, a refăcut această cetate şi a aşezat în ea un dizdar cu 
cinzeci de ostaşi, precum şi muniţii. El a mai clădit apoi o geamie, un 
han mare, un ospiciu, o locuinţă pentru indendentul de vacufuri, şcoală, 
tekke, o clădire de utilitate publică şi o casă de oaspeţi, la care toţi 
călătorii, săraci sau bogaţi, sânt ospătaţi gratuit, zi şi noapte, cu 
mâncăruri alese. Are o baie mică şi o piaţă destul de mare, dar îngustă. 
 Cetatea se află în apropierea cetăţii Göl (n.n Göl Kalesi – 
„Cetatea lacului,” neidentificată. Se presupune că se afla pe o insulă a 
Mureşului) de lângă râul Mureş şi este construită din ziduri cu 
umplutură de pământ, având o circumferinţă de patru sute de paşi. Are 
două părţi tari de lemn; una este poarta Ineului, înspre nord. În afara ei 
se găsesc două sute de case creştine. Alta e poarta Timişoarei; lângă ea 
se află o mică palancă pătrată, care slujeşte drept fortăreaţă interioară. 
Aceasta are o singură poartă, dar solidă. La intrarea în această cetate 
interioară se percepe o taxă. Are şi un mic pod cu chişc. 
 În partea dinspre Timişoara a acestui pod se află două sute de 
case de creştini, cu acoperişuri de stuf sau scânduri; pe malul râului 
Mureş se găsec dughene în colibe sărăcăcioase, acoperite de stuf sau 
cu scândură; o dată pe an, la aceste dughene se adună 70 000-80 000 
de raiale şi beraiale ghiauri şi ţin un asemenea târg încât nu se poate 
descrie. Timp de zece zile şi zece nopţi, mütevelli guvernează peste 
această mulţime. Cu toate că se afla în eialetul Timişoarei, târgul are 
administraţie proprie şi cade sub jurisdicţia naibului cadiului de la 
Timişoara.(Celebi, Elvia, [în] Călători străini despre Ţările Române, 
vol.IV, p.504) 
 Viaţa înfloritoare din cetatea Ceala se va curma spre sfârşitul 
secolului al XVII-lea, când armatele austriece, alături de o numeroasă 
coaliţie militară antiotomană a ţărilor creştine, pornesc un nimicitor 
război împotriva semilunei pentru recucerirea cetăţilor şi a teritoriilor 
stăpânite de turci şi în Ardeal. 
 În urma victoriilor creştinătăţii asupra oştirilor păgâne, prin 
pacea de la Karlowitz (1699), întregul comitat al Aradului, aflat la nord 
de Mureş, va trece în stăpânirea austriecilor, care refac şi consolidează 
fosta cetate turcească a Aradului, ce o consideră un viitor punct 
strategic, cetatea devenind astfel centrul de apărare pentru zonă în faţa 
armatelor otomane aflate la Sud de Mureş. 
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 Din acel moment cetatea din Ceala nu va mai prezenta, pentru 
austrieci, nici un interes militar, fiind abandonată la scurt timp, lăsând-
o să se ruineze, iar locuitorii săi şi cei din aşezările apropiate, cu 
timpul, îşi vor părăsi încet-încet agoniseala trăgânu-se şi stabilindu-se 
înspre cetatea Aradului, refăcută şi consolidată pe timpul împărătesei 
Maria Tereza, şi în jurul căreia începea să se înfiripeze un oraş civil în 
plină dezvoltare economică şi comercială, cu toate piedicile puse de 
militarii din cetate. 
 

 
Harta Aradului în timpul stăpânirii austriece (1752) 

 
 Cu siguranţă că mulţi dintre locuitorii şi agricultorii din Ceala 
îşi vor aşeza case şi gospodării şi pe teritoriul de astăzi al cartierului 
Pârneava, mai apropiat de cetatea Aradului, fiind însă legaţi mult timp, 
generaţii întregi, de locurile pe care le-au părăsit şi abandonat străbunii 
lor, cei care au locuit odinioară în zona pădurii Ceala. 
 Din acest moment şi în strânsă legătură cu formarea oraşului 
Arad şi a evoluţiei sale în timp, se poate vorbi şi despre fiinţarea unei 
puternice comunităţi agrare din imediata vecinătate a acestuia, care vin 
să umple şi să completeze spaţiile rămase nelocuite din preajma Cetăţii 
Aradului ce câştiga o tot mai mare amploare şi putere economică ce 
sporea de la an la an. 
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 Aradul, oraş situat pe valea râului Mureş, de care s-a legat prin 
istoria sa, este o străveche vatră de cultură şi civilizaţie românească, iar 
descoperirile arheologice trecute sau recente, confirmă faptul că oraşul 
Arad şi ţinutul său păstrează urmele unei vechi civilizaţii geto-dacice. 
 Cetatea Ziridava, din apropierea oraşului, era pomenită încă 
din antichitate de istoricul grec Claudius Ptolemeus (83-161 d.Hr), iar 
alte vestigii arheologice consemnează, faptul că oraşul şi actualul 
teritoriu al judeţului Arad a fost locuit şi stăpânit, după cucerirea Daciei 
de către romani (105 e.n), şi de dacii liberi, care au fost supuşi unui 
lung proces de romanizare, căruia legionarii romani îi asigurau vigoare 
şi strălucire prin forţa armelor şi prin civilizaţia înfloritoare pe care o 
creaseră de-a lungul vremii. 
 Mai târziu, în secolele V-VI, invaziile popoarelor migratoare: 
goţii, hunii, gepizii, avarii, slavii, au trecut şi prin acest teritoriu, val 
după val, iar cei care s-au stabilit aici au fost asimilaţi de populaţia 
românescă, formată deja ca rezultat al sintezei dintre dacii autohtoni şi 
românii biruitori. 
 Zona şi teritoriul Aradului a fost astfel prezent în cadrul 
procesului de etnogeneză a poporului român şi al formării limbii 
române, iar descoperirile arheologice, pentru acea perioadă, sunt o 
mărturie elocventă a continuităţii populaţiei româneşti la nord de 
Mureş şi la vest de Munţii Apuseni. 
 Legat de cuceririle teritoriului dintre Tisa şi Carpaţii Apuseni 
şi apoi de penetraţia maghiară în Transilvania propriu-zisă,majoritatea 
cercetătorilor afirmă faptul că maghiarii au ocupat aşezări fortificate ale 
autohtonilor ca Biharia, Morisena, Arad-Vladimirescu, Bălgrad(Alba-
Iulia) etc, în jurul cărora îşi vor implanta la începutul secolului al XI-lea 
noile structuri, cetăţi regale, biserici, în acest context apare şi prima 
menţiune a cetăţii Orod,  plasată ipotetic între anii 1080-1090. 
              În 1131 regele Bela al II-lea editează o donaţie către biserica 
Sfântului Martin din Orod.  Se presupune că Aradul dispunea astfel de 
o catedrală catolică, iar în 1156 între semnatarii unui act figurează şi 
prepozitul Primogenius din Orod. Aradul, deci, la acea dată era 
centru de prepozitură şi prepozitul deţinea deja o funcţie înaltă, fiind 
membru al cancelariei ungare. 
             „Considerăm însă că actul cel mai valoros în privinţa Aradului 
este donaţia regelui Bela al III-lea către capitlul Aradului, din 1177, 
donaţie reînoită de regele Emeric în 1202.Donaţia este un act extrem de 
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valoros în fond un cartulariu şi o hotărnicie,în care sunt înşirate toate 
localităţile atribuite capitlului.”(Arad-monografia oraşului de la 
începuturi până în 1989, pag.61) 
              Ca instituţie ecleziastică, capitlul a fost un loc de adeverire, 
unde în cursul secolelor XIII-XV au fost editate în limba latină o serie 
de acte ce vizau: transcrieri de donaţii,acte de înzălogire, testamente, 
vânzări cumpărări,etc. În perioada dintre 1229-1552, până la ocuparea 
Aradului de către turci, capitlul din Arad a emis în total 632 de acte în 
limba latină. 
              Unele documente ne dau referiri valoroase la aşezările  din 
Castrul Aradului arătând că pe raza actuală a oraşului patru sate, Segh, 
Myloua, Chemperlaka, Abad ce aparţineau capitlului, iar Aradul la 
sfârşitul secolului al XII-lea era atât centru militar, cât şi ecleziastic. 
             „Analizând pe larg documentele referitoare la Aradul din 
sec.XII-XVI,aflăm că pe raza întinsă a municipiului Arad existau o 
serie de aşezări,ceea ce confirmă că  oraşul de astăzi s-a contopit din 
diverse aşezări,de diferite dimensiuni, numele multora rămânând în uz 
şi astăzi. Acestea sunt următoarele (n.n. sunt nominalizate 28 de 
localităţi dintre care menţionăm şi câteva legate de cartierul Pârneava) 
 

Aşezarea Prima 
atestare 

Ultimul 
document 

Localizare 

Abad 1177 1405 Spre Bujac 
Chemperlaka 1177 1405 Spre Pârneava 
Estenerd 1147 1496 Pe malul nordic 

al Mureşului 
Miloua 1177 1405 Spre Pârneava 
Ceala 1301 1999 La Ceala 
Szenthmaria 1463 1579 Spre Ceala 
Pusta Valka 1513 1579 Spre Ceala 
Papokfejeregyhaza 
(Biserica Albă a 
popilor) 

1552 1668 În cartierul 
Drăgăşani 

                                                                                  
„(Ibidem, p.p.63-64) 
 În secolul al XIV-lea Aradul şi-a deplasat centul său medieval 
în cartierul Drăgăşani, explicaţie ce trebuie s-o găsim în schimbările 
geografice-climaterice din acel secol: răcirea climei, ploi torenţiale, 
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inundaţii frecvente, schimbarea albiilor Mureşului şi sporului natural al 
populaţiei. 
 Din secolele XIII-XV lea, Aradul este atestat într-o serie de 
documente de diferite feluri, iar din secolul al XV-lea, ca oraş, sub 
denumirea de civitas sau oppidum fiind acum cunoscute şi diverse 
conscripţii, din care se pot deduce densitatea populaţiei, respectiv 
numărul de familii supuse. Aceste conscripţii, ce erau întocmite pentru 
impozitul regal, arătau pe de o parte numărul proprietarilor nobili, iar 
pe de altă parte cel al porţilor iobăgeşti. O poartă iobăgească era 
constituită în general ca fiind locuită de cel puţin 4 familii (potrivit 
conscripţiei porţilor iobăgeşti din anii 1552-1554). 
 „Nobilul Horvath Ferenc dispunea astfel, potrivit unei statistici 
de: Kontraseg (Şega) unde avea 2 porţi şi 8 familii iobăgeşti, iar în 
Papokfejèrgyháza (spre Pârneava) 19 porţi iobăgeşti şi 76 de familii de 
iobagi. 
 După instaurarea dominaţiei otomane în Arad, sultanul a 
ordonat înregistrarea populaţiei în conscripţii numite de turci defteri, 
care ne dau cât se poate de precis numărul populaţiei şi starea ei 
economică precum darea lor către Poartă. 
 Aşezarea Popokfeyèrgzháza (spre Pârneava) dispunea în 1567 
de 38 de familii iar în anul 1579 de 32 de familii. Din datele statistice 
referitoare la perioada ocupaţiei otomane reiese că pe teritoriul 
Aradului nu a fost vorba de o depopulare şi de nici o sărăcie generală. 
(Ibidem, p.66) 
 Stăpânirea otomană nu a durat prea mult, iar după ce oştile lui 
Mihai Viteazul au obţinut celebra victorie de la Călugăreni (1595) şi în 
zona Aradului încep luptele pentru izgonirea turcilor de pe aceste 
teritorii. 
 În 1599, după victoria de la Selimbăr, întreaga zonă arădeană 
a intrat sub autoritatea lui Mihai Viteazul care şi-a instalat garnizoane 
proprii în Ineu-Arad-Şiria-Lipova numind şi oameni de încredere la 
conducerea lor cum a fost Ion de Sălişte sau Gheorghe Borbèly. După 
moartea lui Mihai Viteazul, Aradul ajunge temporar sub dominaţia 
generalului Basta, după ce Ion de Sălişte a fost ucis în apărarea cetăţii 
Şiriei. 
 După ce Gabril Bethlen ocupă tronul Transilvaniei multe dintre 
cetăţile comitatului, printre care şi Aradul, intră din nou sub stăpânire 
otomană. Din această perioadă există despre Arad unele comentarii ale 
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vestitului călător turc Evlia Celebi, pe la 1661-1662, care menţioneză 
situaţia prosperă a locuitorilor şi despre însemnătatea târgurilor din 
Arad, dar mai ales din cetatea Ceala. 
 În 1686 este cucerită Buda şi trupele imperiale în curând sosite 
sub zidurile Aradului, sub conducerea generalului Mercy, încep asediul 
sistematic al oraşului, apărat de circa 15000 de spahii şi 500 de lăncieri. 
 Întreg comitatul aflat spre nord de Mureş va fi ocupat de 
austrieci şi Pacea de la Karlowitz din 1699 rezolvă şi soarta Aradului. 
Părţile aflate spre nord de Mureş ajung sub dominaţia habsburgică. 
Timp de 20 de ani, Mureşul va forma hotarul dintre cele două imperii. 
 După pacea de la Karlowitz, linia Mureşului capătă o mare 
importanţă strategică, deoarece cetatea Aradului va deveni centru de 
apărare în această zonă, încă din 1689, iar prinţul Eugen de Savoia 
întocmeşte un plan pentru rezidirea ei, lucrările de reconstrucţie fiind 
conduse de George Haruckern. 
 „Cetatea patrulateră, cu bastioane şi turnuri, amplasată în 
cartierul Drăgăşani, către fabrica de zahăr veche a fost ferită, de o parte 
de Mureş, pe de 
alta de hotarele 
acestuia. Această 
cetate va fi 
dărâmată în timpul 
Mariei Tereza, 
când va fi 
construită actuala 
cetate a Aradului, 
după sistemul 
Vanbau (1763-
1783).” 
(Ibidem,p.78) 
 Începând 
chiar din 1699 se stabilesc pe valea Mureşului primele unităţi de 
grăniceri sârbi, refugiaţi din teritoriile lor ocupate de otomani, având 
centrul tocmai la Arad. Nobilimea maghiară, puţină la număr, primeşte 
cu ostilitate aşezarea populaţiei grănicereşti. În urma tratativelor purtate 
la Arad, în mai 1702, Consiliul de Război hotărăşte cum să fie 
distribuiţi grănicerii. Mulţi dintre aceştia vor ajunge să locuiască 
împreună cu iobagii, în anumite zone, cum a fost mai ales pe actualul 

Marea migraţie sârbească 
din timpul cneazului Lazăr 



 45

teritoriu al Pârnevei, unde şi-au format o comunitate puternică, 
ridicându-şi mai târziu şi o biserică. 
 „În primele decenii ale secolului al XVIII-lea, Aradul era 
centru militar sub autoritatea comandamentului suprem austriac. 
Oraşul era mic concentrându-se în jurul cetăţii, lângă care treptat-
treptat se va forma un nou cartier agricol, cuprinzând Pârneava, 
Micalaca, Gaiu, sate ţărăneşti care nu făceau parte din Arad.”(Ibidem, 
p.80) 

În cartea  „Populaţia comitatului Arad în secolul al XIX-lea,” 
lucrare de referinţă pentru demografia românească şi nu numai, 
prof.univ.dr. Corneliu Pădurean, de la Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad, membru în „Comisia internaţională de demografie” cu 
sediul în Paris, surprinde într-un subcapitol aparte, subintitulat 
„Naşterea oraşului civil,” evoluţia în timp a oraşului şi mutaţiile 
survenite în structura demografică şi socială, de la transformarea sa, 
rând  pe rând, dintr-un oraş mic militar, subordonat cetăţii, „oraşul 
sârbesc” într-o „urbe” civilă cu administraţie proprie, în care nu mai 
guvernau normele şi legile militare impuse de Consiliul de război, cum 
se întâmpla până în 1702. 
 „Până în secolul XIX, Aradul prin cetatea sa a avut mai ales 
roluri militare, fiind în acelaşi timp, încă de la începutul veacului XIII 
şi centru comitatens, după cum s-a văzut. 
 Autorităţile habsburgice instaurate aici după pacea de la 
Karlovitz, păstrează şi ele pe mai departe importanţa militară a aşezării 
prin stabilirea la Arad a reşedinţei confiniului mureşan grăniceresc. 
Fiind centru militar, oraşul a fost aşezat sub autoritatea 
comandamentului suprem austriac. Treptat, în jurul cetăţii se naşte 
alături de «oraşul militar», populat mai ales de sârbi, şi un oraş civil 
denumit «civitas germanica», locuit de germani, români şi maghiari. 
 Se năştea astfel, odată cu instaurarea stăpânirii habsburgice, 
oraşul civil. Actul prin care se permite instituirea în oraş a unei 
administraţii civile datează din data de 6 octombrie 1702.”(Pădurean, 
Corneliu, Populaţia comitatului Arad în secolul al XIX-lea, Ed. Univ. 
„Aurel Vlaicu”, Arad, 2003, p.71) 
 Din acest moment încep să apară primele structuri ale 
administraţiei civile, prin permisiunea dată locuitorilor de a-şi alege 
primarul, din rândurile lor, notarul, judecătorul, demnitarii trebuincioşi 
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conducerii oraşului, constituindu-se chiar chiar şi un serviciu civil de 
pază ce avea însă şi alte atribuţii. 
 Se dă oraşului civil dreptul la 
ridicarea unui sediu pentru administraţie, 
a unei primării, ce îşi va avea sigil 
propriu, iar locuitorii, acum, prin 
primărie, sunt lăsaţi să-şi organizeze 
târguri, să-şi construiască mici fabrici şi 
manufacturi necesare cerinţelor 
populaţiei, toate contribuind la „începutul 
unei evoluţii economice,” ce va aduce 
prosperitate cetăţenilor săi şi în acelaşi 
timp a oraşului ce în scurt timp va deveni 
„oraş privilegiat comercial,” începând 
din anul 1740. 
 „Prin «Freiheits Punkten» 
(Punctele libertăţii) se alegeau primii 
demnitari ai oraşului, formaţi dintr-un 
primar, un jude, doi consilieri şi un notar. 
Oraşul a primit şi dreptul  de a avea 
sigiliul propriu, de a se ridica o clădire 
pentru Primărie şi de a avea o casă de oaspeţi. S-a constituit în timp şi 
serviciul de pază al oraşului, acesta dobândind şi dreptul de a produce 
cărămizi, ţiglă, var, fapt ce va impulsiona activitatea de construcţii din 
oraş, dar şi acela de a ţine 2 târguri pe an şi piaţă săptămânală.  Tot 
acum se înfiinţează o fabrică de bere, o moară de apă pe Mureş, care 
împreună cu târgurile sunt mărturii ale începutului unei evoluţii 
economice ascendente. 
 În anul 1740 Aradul devine «oraş privilegiat cameral», după ce 
teritoriul comitatului este transformat în domeniu erarial.” (Ibidem, 
p.72) 
 Pe lângă noul oraş civil, concentrat în jurul cetăţii, se vor 
constitui şi mici comunităţi agricole, aşezate pe teritoriul de azi a 
cartierului Pârneva, Micalaca sau Gai, unde populaţia era în 
majoritate românească şi sârbească, de religie ortodoxă, iar ocupaţia 
de bază era cultivarea pământului. Cu timpul o parte din locuitorii 
acestor mici cartiere rurale se vor stabili în oraş, schimbându-şi 
ocupaţia, dar vor locui pe un teritoriu separat de cel al etnicilor 

Vechea primărie a oraşului 
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germani, apropiaţi fiind însă de sârbi de care îi va lega religia, având 
chiar, într-o perioadă, o biserică comună, în centrul oraşului. 
 „Oraşul era mic, concentrându-se în jurul cetăţii, lângă care 
treptat-treptat se va forma un nou cartier agricol, cuprinzând Pârneava, 
Micalaca şi Gaiul, sate ţărăneşti, care nu făceau parte din oraş. Aradul 
Nou a fost nepopulat până în 1724, când vor fi aşezate aici primele 40 
de familii germane, aduse din Franconia. 
 Populaţia oraşului propriu-zisă era compusă din grăniceri şi 
civili (ţărani şi meşteşugari), de naţionalitate sârbească şi românească. 
Micalaca era o aşezare românească de rit ortodox, Gaiul era locuit de 
români şi sârbi, în centrul cu o mănăstire de rit ortodox (1760 – 1762) 
(n.n mănăstirea refăcută existentă şi în prezent). 
 Din această perioadă dispunem de două conscripţii, potrivit 
cărora populaţia oraşului şi aşezările componente (cartierul Drăgăşani, 
Pârneava, etc) se prezintă în felul următor, la 1715: 102 familii iobagi, 
10 familii jeliri, în total 112 familii. După ocupaţie, ei se împart în 34 
meşteşugari, 12 negustori, restul fiind ţărani. Meseriile erau 
următoarele: rotari, morari, armurieri, cizmari, cojocari, olari, măcelari, 
brutari, dulgheri, lăcătuşi, zidari, fierari, tâmplari şi tăbăcari.”(Arad-
monografia oraşului de la începuturi până în 1989, p.p. 80-81) 
 La un moment dat, datorită puternicei şi înfloritoarei 
dezvoltări a oraşului civil, ce îşi lărgeşte teritoriul şi atribuţiile, în oraş 
existau două administraţii, total diferite, cea militară ce îşi avea 
propria-i  primărie guvernându-se după legile şi normele militare şi 
administraţia civilă, funcţionând cu precădere în aşa numitul „oraş 
german,” pe teritoriul unde îşi aveau aşezările familiile coloniştilor 
germani aduşi de austrieci din Franconia. În oraşul civil potrivit unei 
hărţi din acele timpuri, exista şi o parte a teritoriului locuită numai de 
români. Unificarea celor două administraţii se va face pe vremea 
împărătesei Maria Tereza, după desfinţarea regimului grăniceresc, când 
multe dintre familiile grănicerilor sârbi vor rămâne în oraşul, devenit 
din anul 1746 numai oraş civil. 
 „Pe teritoriul oraşului s-au menţinut până în anul 1747 două 
administraţii: una militară, care îşi avea propria primărie şi 
administrare, potrivit normelor Consiliului de război, sub jurisdicţia ei 
intrând «oraşul sârbesc» precum şi o administraţie civilă care era 
reprezentată de o altă primărie care funcţiona în «oraşul german». 
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Potrivit unei hărţi din 1752 exista în oraşul Arad şi o parte locuită de 
români, «Wallachay».   
 

 
Cetatea austriacă a Aradului la începutul secolului XIX 

 
 După desfiinţarea confiniului militar, administraţia militară a 
încetat, cele două părţi a oraşului fiind unite. Actul din 21 ianuarie 
1747 emis de Maria 
Tereza, oficializa convenţia 
de unire a celor două părţi 
semnată la 7 noiembrie 
1746 de către cetăţenii 
civili ai celor două părţi.  
 Potrivit actului din 
ianuarie 1747, 226 de 
familii din oraşul militar, 
de acum desfiinţat, primesc 
drept de cetăţenie. Aceştia 
se alătură celor 482 de 
familii existente în oraşul 
civil. Oraşul, de acum în 
întregime aflat sub 
administraţie civilă, se va 

Festivitatea de slobozire a oraşului liber 
regesc (21 august 1834) 
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dezvolta în continuare, necesităţile mereu sporite ale aşezării pe cale de 
urbanizare, impunând Consiliului oraşului să hotărască în data de 22 
martie 1769 mărirea Casei Oraşului şi a spaţiului Primăriei. (Pădurean, 
Corneliu, op.cit., p.72) 
 Aradul va deveni în curând, un oraş al meşteşugarilor şi al 
comercianţilor, ce vor avea de jucat un rol benefic în dezvoltarea 
economică a acestuia, ducând la prosperitatea locuitorilor săi. Cu toate 
acestea legile feudale menţinute încă asupra oraşului constituiau un 
obstacol serios în calea dezvoltării şi de aceea locuitorii oraşului, în 
repetate rânduri cer, Curţii Imperiale de la Viena, desfiinţarea lor şi 
ridicarea oraşului la rangul de oraş liber regesc, fapt ce se va realiza 
cu mari eforturi financiare din partea locuitorilor oraşului, abia mult 
mai târziu, în 1832. 
 „Aşezarea de la începutul secolului XVIII a meşteşugarilor şi 
comercianţilor s-a dovedit benefică pentru evoluţia economică a 
oraşului. [...] Cu toate acestea, dezvoltarea economică era frânată de 
menţinerea jurisdicţiei feudale. Încă în anul 1725, i s-a promis Aradului 
ridicarea la rangul de oraş liber regesc. După desfiinţarea regimentelor 
grănicereşti, locuitorii oraşului îşi reînoiesc cererile adresate 
împărătesei Maria Tereza solicitând pentru oraşul lor statutul de 
«civitas». [...] 
 Desele deputaţiuni ale oraşului în capitala imperiului, 
promisiunile repetate ale Curţii Vieneze şi nu în ultimul rând suma 
deloc neglijabilă de 336 092 de florini au grăbit în cele din urmă 
hotărârea Vienei. La 12 aprilie 1824, a fost semnată de împărat diploma 
prin care Aradul primea statutul de «oraş liber regesc». La data de 21 
august 1834 cu prilejul «Sărbătorilor Aradului» a avut loc festivitatea 
oficială de atribuire a acestei calităţi. Conform diplomei, oraşul avea 
dreptul la un consiliu intern format  din primar, jude şi opt consilieri şi 
un consiliu extern compus din 60 de membri.”(Ibidem, p.73) 
 Aşezarea oraşului civil, pe lângă cetate, aducea Aradului atât 
avantaje cât şi mari dezavantaje  ce vor împiedeca, o bună perioadă, 
dezvoltarea rapidă şi puternică aşa cum vor sta lucrurile cu alte oraşe 
aşezate în preajma unor cetăţi, ca bunăoară Timişoara. 
 Totuşi, unul din importantele avantaje oferite oraşului, de către 
militarii din cetate, era cel al siguranţei, atât pentru locuitori cât şi 
pentru dezvoltarea în voie a economiei şi comerţului, fapt ce va atrage 
între zidurile sale diferite etnii, care căutau tocmai acest lucru. 
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 Fugite din calea turcilor, în oraş se vor stabili, încă din prima 
parte a secolului al XVIII, familii de macedoromâni, proveniţi din 
Macedonia grecească, dincoace de Mureş, în prelungirea oraşului 
german, formând, pe actualul centru al Aradului, din jurul teatrului, un 
nou cartier înfloritor, cu oameni înstăriţi, meseriaşi dar mai ales 
comercianţi. 
 Noul cartier al Aradului va purta numele slav Tikowetz şi va 
cuprinde, actualele străzi: Gh. Lazăr, N.Bălcescu, Unirii, Aviator 
Georgescu şi altele situate spre partea dinspre cetate a oraşului, pe 
malul drept al  Mureşului. Macedonenii îşi vor construi în noul cartier 
şi o biserică, pe locul de azi al Colegiului Naţional „Moisă Nicoară,” 
biserică ce va juca un rol important pentru comunitatea ortodoxă a 
oraşului, devenind chiar catedrală, prima catedrală ortodoxă a 
Aradului. 
 Comunitatea macedoneană, ce vorbea dialectul aromân, va 
avea o importanţă majoră în viaţa religioasă a comunităţii de rit 
ortodox din Arad şi în acelaşi timp, va contribui mult la înflorirea 
legăturilor comerciale şi economice ale oraşului cu alte oraşe din 
Imperiul Habsburgic. 
 „Al cincilea cartier al Aradului s-a numit Tikowetz. În actele 
administrative redactate în limba slovono-sârbă a timpului (limba 
oficială a „iliricilor”, ortodocsi-sârbi şi români) numele său era 
Cikovet, uneori Cinkovet. 
 A fost cel mai mic cartier al Aradului, un «microcartier», un fel 
de apendice al oraşului german. Iniţial a avut doar două străzi: 
Lamnufell-gasse, adică strada Blănarilor de piei de miel sau strada 
Cojocarilor, azi strada Unirii (în secolul XIX, administraţia maghiară i-
a spus prescurtat Barany-utza, strada Mielului). A doua stradă s-a numit 
Bischoff-gasse, strada Episcopului, azi Bălcescu. Probabil după anul 
1750 a apărut strada Tiukulului (de fapt o stradă îngustă şi întortochiată 
care azi poartă numele de Aviator Georgescu) şi Riemer-gasse, strada 
Curelarilor, Gheorghe Lazăr de azi (nu este vorba de curele 
vestimentare ci de curele pentru mori). Cea mai importantă stradă a fost 
cea a Episcopului. Era locuită în exclusivitate de negustori (quaestores), 
comercianţi (mercatores) şi meşteşugari macedoromâni (toţi proveniţi 
din Macedonia grecească). Erau oameni înstăriţi, unii chiar foarte 
bogaţi, aveau bani şi nu întâmplător impozitele lor erau mari. Erau 
foarte legaţi de biserică şi foarte credincioşi. Biserica ortodoxă a avut 



 51

Biserica „Sfântul Ioan 
Botezătorul”, construită în 

locul primei biserici a 
macedoromânilor, între anii 

1791-1814 

rolul unui «cheag» care i-a ţinut strâns uniţi şi i-a făcut să-şi păstreze 
identitatea mult timp. În consecinţă nu e de mirare că prima grijă încă 
de la instalarea lor în Tikowetz, a fost să-şi construiască o biserică. Au 
ridicat-o la capătul străzii lor, pe locul unde se află azi Colegiul «Moise 
Nicoară», probabil imediat după 1700. În 1706, Isaia Diacovici, primul 

episcop sârb al Aradului, o află aici şi o ridică 
la rangul de catedrală. Hramul ei a fost cel pe 
care îl poartă şi azi Catedrala Aradului (cea 
veche): «Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul» 
[...] 
 Astfel s-a născut la Arad o episcopie 
sârbească, dar care, conform aceloraşi 
«privilegii ilirice», aveau juridicţie asupra 
tuturor ortodocşilor, sârbi, români, 
macedoromâni, greci care se aflau în 
perimetrul său. Deasemenea biserica «St. Ioan 
Botezătorul» a devenit locaşul de cult al 
tuturor românilor din Arad, dar şi al unor sârbi, 
stabiliţi şi ei în Tikaowetz, pe celelalte străzi 
ale sale.”  (Medeleanu, Horea, Aradul între mit 
şi adevăr istoric (XVII) [în] Flacăra roşie, 
Anul II, Arad, 10-16 februarie 2008, p.6) 
 Pe lângă avantajele conferite oraşului 
de prezenţa în cetate a unei putenice garnizoane 
austriece, autorităţile militare de aici vor 
constitui în acelaşi timp şi un factor de frânare 
în calea dezvoltării sale urbanistice şi 
economice, în acelaşi timp, datorită interzicerii 
ridicării de clădiri în interiorul cetăţii civile, 

sau prin spectrul ameninţării în permanenţă, pe o perioadă de aproape 
un secol, a strămutării oraşului civil într-o altă parte, pe baza unor 
considerente strategico-militare. 
 Autorităţile militare erau de părerea, pe bună dreptate, că 
prezenţa oraşului civil, în apropierea imediată a cetăţii, împiedeca, în 
caz de asediu, prin clădirile sale, desfăşurarea operaţiunilor militare, 
clădirile oferind adevărate poziţii strategice pentru ei ce ameninţau 
cetatea, fapt adeverit în timpul asediului cetăţii, din timpul revoluţiei 
din 1848, când revoluţionarii maghiari au reuşit să reziste celor 296 de 
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guri de tun , pe care le avea garnizoana, tocmai datorită clădirilor din 
apropiere, ce le conferea adăpost şi îi proteja de focul nimicitor al 
ghiulelelor slobozite din cetate. 
 Şi din această cauză luptele purtate în Arad, în timpul 
revoluţiei, s-au întins pe o perioadă lungă de timp, din 6 octombrie 
1848 şi până în luna iulie a anului următor, fiind soldate cu mari pagube 
pentru oraş. 
 În timpul asediului şi al bombardării oraşului civil, ce oferea 
adăpost revoluţionarilor, tunurile cetăţii au distrus numeroase 
construcţii, mai ales din cartierul Tikowetz, aflat în apropierea acestuia, 
printre care şi catedrala ortodoxă şi „şcoala sârbească” la care 
învăţau toţi copiii din familii de rit ortodox din oraş, clădiri situate pe 
locul de azi al Colegiului Naţional „Moise Nicoară.” 
 În urma revoluţiei, în a doua jumătate a secolului al XIX, când 
se va definitiva şi organizarea administrativă a oraşului, Aradul va 
cunoaşte în primul rând, datorită industrializării sale, un ascendent şi 
înfloritor ritm de dezvoltare urbanistică, prin ridicarea pe actualul 
centru, distrus atunci parţial de tunurile austriecilor din cetate, a unor 
construcţii având modelul arhitectural al Vienei, al unui nou centru 
urban, supranumit şi astăzi „mica Vienă,” datorită asemănării sale 
arhitecturale, cu cel al clădirilor din fosta capitala imperială. 
 În scurt timp, din punct de vedere istoric, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea, Aradul va deveni dintr-un oraş în care pe la începuturile 
secolului, raţele sălbatice se plimbau în voie prin bălţile din centrul 
său, putând fi vânate în voie, chiar din „poarta casei,”să devină la 
sfârşitul aceluiaşi secol „unul din centrele cele mai importante din 
statul ungar, din zona central-est europeană şi din vestul României,” 
oraş cunoscut printr-o puternică şi performantă industrie, renumită în 
întreg Imperiul Austro-Ungar. 
 „Prezenţa cetăţii în apropierea oraşului a reprezentat celălalt 
factor care a frânat dezvoltarea Aradului. După războiul de şapte ani 
(1756-1763), între anii 1763-1783 pe malul stâng al Mureşului a fost 
construită noua cetate a Aradului.  
 În timpul constituirii cetăţii, între conducerea oraşului şi 
autorităţilor militare au existat permanente fricţiuni. Militarii apreciau 
că prezenţa aşezării civile în apropierea cetăţii însemna o piedică în 
desfăşurarea, în caz de nevoie, a forţelor militare. Autorităţile militare 
afirmau că prezenţa clădirilor în apropierea cetăţii ar împiedica 
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desfăşurarea, în timpul luptelor, a celor 296 de guri de tun. De aceea a 
fost interzisă multă vreme construirea de clădiri în interiorul oraşului. 
În ciuda acestei interdicţii au fost ridicate noi construcţii cu toate că 
uneori clădirile ridicate ilegal au trebuit să fie dărâmate. 
 

 
Aradul la începutul secolului al XIX-lea – pictură naivă din epocă  

 
 Alături de această interdicţie, asupra oraşului a planat vreme 
îndelungată spectrul strămutării sale. Consiliul de război a solicitat în 
mai multe rânduri strămutarea oraşului la Zimand sau Şiria. Marile 
inundaţii din anul 1771 abătute asupra oraşului, au readus în discuţie 
ideea dădătoare de emoţii pentru locuitorii Aradului, aceea a strămutării 
oraşului. [...] 
 Reacţia decisă a orăşenilor, precum şi memoriul judecătorului 
de la Tabla regală locală, Barbu Ilie Cornea, au dus la salvarea 
oraşului. Intervenţia comisarului regal trimis ca urmare a acţiunii 
autorităţilor oraşului a pus capăt în cele din urmă pericolul strămutării. 
În anul 1818 autorităţile militare  s-au mulţumit cu hotărârea prin care 
pe malul drept al Mureşului, pe o fâşie lată de 4-500 metri, erau 
interzise construcţiile. Această hotărâre a fost însă încălcată treptat din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 
 Obţinerea statutului de oraş liber regesc, precum şi încetarea 
ameninţării cu strămutarea au însemnat pentru oraşul Arad începutul 
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unei evoluţii ascendente în toate planurile activităţii umane şi 
deschiderea procesului de urbanizare. [...] 
 Acest proces complex care cuprinde transformări demogafice, 
economice, sociale şi spaţiale a cunoscut un teren ascendent mai ales 
după anul 1849 când dreptul de liberă strămutare a locuitorilor devine 
o realitate. Dispărea unul din factorii care au împiedecat procesul de 
urbanizare. 
 Treptat oraşul îşi pierde caracterul meşteşugăresc şi comercial 
şi se înscrie tot mai mult pe linia industrializării. Specialiştii asociază 
de fapt fenomenul urbanizării cu era industrială. Ca urmare a 
impactului tehnologic, Aradul ca şi alte oraşe de altfel, a cunoscut în a 
doua jumătate a secolului XIX o transformare multidirecţională a 
vieţii. 
 Dintr-un oraş în care la începutul secolului al XIX-lea raţele 
sălbatice aflate în bălţile din centrul oraşului puteau fi încă vânate din 
poarta casei, Aradul ajunge la sfârşitul aceluiaş secol să fie unul din 
centrele urbane cele mai importante din zona central-est europeană şi 
din vestul actualei Românii.” (Pădurean, Corneliu, op.cit., p.p. 73-74-
75) 
 Micile comunităţi agricole constituite în jurul cetăţii încă din 
secolul al XVII-lea, cum au fost Pârneava, Micalaca, Gai, Bujac, încep 
să se extindă şi să se apropie tot mai mult de oraş, fiind cuprinse şi în 
conscripţiile acestuia începând cu secolul al XVIII-lea. 
 Conscripţia vestică a oraşului, Pernyavor, adică Pârneava, 
figura în documentul cartografic a lui Ruttkay, întocmit în acea 
perioadă, şi număra 10 străzi, imposibile de identificat astăzi, în care 
potrivit numelor proprietarilor, locuiau sârbi, români şi germani. 
Românii, find o populaţie băştinaşă, erau răspândiţi pe întreaga vatră a 
Aradului, concentraţi mai ales în aşa numitul cartier Wallachaei 
(Părţile româneşti-cartierul românesc) şi se vor aşeza masiv în 
Pârneava mai ales la începutul secolul al XIX-lea. 
 Actualul cartier Pârneava păstrează reţeaua stradală 
rectangulară a vechiului cartier, trasată de topometri militari austrieci 
atunci când au reconstituit şi cetatea în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea. 
 Ca şi oraşul Arad, în jurul căruia s-a constituit şi s-a dezvoltat, 
şi Pârneava a fost ameninţată în repetate rânduri cu prilejul strămutării 
sale, tot din punct de vedere strategic, iar de aceea autorităţile militare 
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austriece nu au dat prea mare importanţă formei reţelelor stradale, 
formate din străzi nesfârşite şi drepte, asemenea celor întâlnite în cadrul 
satelor româneşti din jurul Aradului, sistematizate de aceiaşi topometrii 
militari ai cetăţii. 

 
  
 „Cartierul Pârneava cu reţeaua stradală rectangulară, este lipsit 
de personalitate, căldură, cu străzi nesfârşite, drepte, este străin de 
restul oraşului. De altfel, se pare, că acest cartier a fost sistematizat 
după construirea Cetăţii din 1763-1781 şi a fost trasat de topometri 
militari austrieci.”(Uyyi, E., Dezvoltarea urbanistică şi arhitectura 
oraşului Arad, Arad, 1964, monografie) 

Denumirea cartierului Pârneava provine din limba slavă 
însemnând pădure de tei, teiuş. Într-un studiu semnat de trei cercetători 
arădeni, în urma investigaţiilor întreprinse pentru realizarea 
dicţionarului geografico-toponimic al judeţului, se arată că toponimele 
pot fi clasificate în mai multe „categorii de toponimice” ce desemnează 
grupe de elemente diferite, denumind nu numai forme de relief, sau 
diferite sfere de activitate omeneşti, dar şi „topice ce se pot raporta la 
poziţia lor faţă de un centru de activitate umană (sat îndeosebi), 
distingându-se următoarele categorii: satul (cuprinzând vatra şi 
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diferitele părţi ale satului) şi hotarul, cuprinzând ţarina (sol, 
agricultură, etc), păşunea (izlas, păstorit), pădurea (flora, fauna, 
exploatarea pădurii), hidrografia şi monografia terenului.”(Mândruţ O., 
Ardelean A., Grămescu E.,-„Toponimia geografică-mărturie a locuirii 
străvechi şi permanente a teritoriului judeţului Arad”[în] Ziridava, 
Nr.XI, Arad, 1979, p.225) 
 Toponimul Pârneava, întâlnit nu numai în Arad dar şi în alte 
zone din judeţ, (la Zăbrani „Dealul Pârneava”), a fost introdus în 
limba română, prin secolele XIV-XV, după conveţuirea româno-slavă, 
alături de alte toponime tot de influenţă slavă, întâlnite pe raza 
judeţului.  
 „În legătură cu aceste topice menţionăm că ele au fost introduse 
după convieţuirea româno-slavă ca rezultat al îmbogăţirii limbii 
române cu o serie de denumiri noi. De aceea, topicele de influenţă slavă 
(veche) sunt în fapt nume «romano-slave», adică aparţin limbii române. 
În acest sens, distincţia faţă de categoria anterioară este dificil de făcut 
constituind din multe puncte de vedere un strat toponimic relativ 
unitar, definitivat în perioada secolelor XIV-XV. Este posibil ca unele 
topice să fi fost atribuite ca atare direct de populaţii slave.”(Ibidem, 
p.235) 
 Fondul toponimic din acea perioadă este foarte variat, 
sintetizând sub forma unor apelative relaţiile complexe stabilite între 
societatea omenească şi mediul ei de viaţă. 
 Pădurea Ceala, aşa cum s-a mai menţionat, ocupa pe atunci un 
teritoriu vast, întinzându-se şi cuprinzând o bună parte din oraşul de 
astăzi. Păduricea, din centrul Aradului, fiind considerată şi ea o 
reminiscenţă a acesteia, iar în actualul cartier Pârneava, arboretul, şi 
probabil teiul, ocupa un perimetru mai mare fapt ce a dus la primirea 
apelativului purtat şi astăzi – Pârneava, pădure de tei – toponim ce şi-a 
pierdut conotaţia iniţială, ca majoritatea celor care pornesc de la un strat 
arhaic al civilizaţiei. 
 „Dintre topicele de influenţă slavă menţionăm: Laz (pădure 
tăiată),termen destul de larg răspândit, Poiană, Dumbravă (şi forma 
Dumbrăviţa), Zăbran (loc îngrădit, regăsindu-se în numele unui sat, 
Zăbrani, şi în părţi de hotar la Şeitin, Petriş, Cuied), Grădişte (cu 
înţelesul de „loc îngrădit,” denumind ca topic cartierul Grădişte) [...] 
Tîrnova („loc cu spini”), Gai (semnificând „pădure”), Novosello 
(vechea denumire a satului Neudorf), Schela, Pârneava (la Arad şi 
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Zăbrani), Lipova (însemnând „pădurea de tei” adică „teiuş”). (Ibidem, 
p.p.235-236) 
  Se întâlnesc şi alte opinii în ceea ce priveşte toponimul 
cartierului, ca cea referitoare la proveninţa sa din limba sârbă, de mai 
târziu, „prnja” însemnând cârpă, zdreanţă, toponim întâlnit şi în unele 
părţi din Banat, iar locuitorii acestor comunităţi se constituiau ca o 
categorie socială aparte denumită „peruiavosi.” (Vezi I.D.Suciu, Radu 
Constantinescu, Documente privitoare la istoria mitropoliei Banatului, 
Timişoara, 1980, vol.I, p.191 şi p.238) 

Moise Colarov, în monografia sa referindu-se la perioada de 
început de secol al XIX-lea, arăta că în Pârneava după 1812 încep să 
se zidească multe case, dar din hotărârea guvernului s-a ordonat ca să 
se distrugă Pârneava şi să se mute circumscripţia în alt loc din oraş. 
Această hotărâre însă nu  s-a executat cu toate că în anul 1816 şi ducele 
Estei Ferdinand, pe atunci comandantul suprem al armatei Austro-
Ungariei, a cerut-o din nou. 
 Se menţiona faptul că în anul 1884, când Mureşul a inundat tot 
oraşul Arad şi împrejurimile iar Pârneava a suferit mult de pe urma 
acestei inundaţii, distrugându-se multe case. 
 

I.2. Obiceiuri, datini şi sărbătorile creştine în viaţa 
pârnevenilor 
 
 Referitor la populaţia cartierului, Moise Colarov remarca 
faptul că: „În toate oraşele din Transilvania ţăranii români trăiau 
răsfiraţi printre populaţia străină, numai în Arad s׳au găsit în 
circumscripţia (Pârneava, Şega, Gai) formând o masă completă. Ei 
s׳au aşezat în Arad în grupe mai mari, verosimil venind din ţinuturile 
vecine şi din împejurimea Aradului, ce se observă din numele de 
familie ca: Otlăcan, Păulişan, Micălăcean, Curticean, Cuiedan, 
Milovan, Nădăban, Minişan, Hălmăgean, Pecican, Pâncotan, Pădurean, 
Ardelean, Crişan, etc.”(Colarov, M., op.cit., p.5) 
 Vorbind despre casele din cartier se specifică că acestea sunt 
simple şi corespund ocupaţiei de agricultori a  locuitorilor: „Casele 
sunt simple având tipul cunoscut: lunguieţe cu două camere (sobe) şi o 
bucătărie (tindă) la mijloc. Cele mai multe sunt făcute de cărămidă 
nearsă (văiug), iar cele mai vechi bătute din pământ şi acoperite cu 
paie, trestie, pe lângă cele mai noi cu ţigle (cirip).”(Ibidem, p.7) 
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Sublinierea noastră nu face altceva decât să arate aspectul de sat, 
menţinut mult timp şi în acelaşi tip denumirile specifice folosite atunci 
şi chiar şi acum de unii dintre locuitorii mai în etate ai cartierului. 
 Cităm din monografie aspecte legate de specificul arhitecturii 
locuinţei din acea perioadă: „Spre stradă se află camera (soba) mare sau 
„soba de ţinut,” având de comun două fereşte, iar către curte (ocol) 
camera în care locuiesc. 
 În camere au paturi, cari în „soba de ţinut” sunt ridicate cu 
scânduri, şi încărcate cu două rânduri de perini, acoperite cu măsăriţe 
feţe de masă de pânză albă brodată cu colţuri. Tot aşa sunt lucrate şi 
perdelele (firanguri) de la ferestre, precum şi măsăriţele de pe masă şi 
ştergarele (prosoapele) aşezate deasupra icoanelor sfinte. Pe pereţi sunt 
atârnate hainele, şubele şi fustele (sumnele) fetelor brodate frumos.În 
camere pentru încălzit se folosesc „Cuptoare de pământ cu vatră 
împrejur” dar se arată că acestea „din zi în zi sunt mai puţine, dând loc 
sobelor (cuptoarelor) de fier. În bucătărie cu hornul deschis se află 
vatra, poliţă cu vase şi pe pereţi 20-30 de farfurii (tănere) colorate cu 
flori (pene).”(Ibidem, p.7) 
 Bun cunoscător al cartierului său, în care a trăit mult timp, 
surprinde, în câteva rânduri şi portretul fizic şi moral al pârnăveanului 
din acea vreme. Despre „românii din Pârneava” se afirmă că sunt 
paşnici şi răbdători, cu pretenţii nu prea mari şi suportă greutăţile 
vieţii, sunt harnici şi sinceri şi oameni de încredere şi îşi respectă 
tradiţiile şi obiceiurile. „Românii din Pârneava sunt în general de 
înălţime mijlocie, îndesaţi, cu păr şi ochi bruni; sunt între ei tipuri 
caracteristice, sprâncenaţi cu trăsături marcante. Peste tot sunt pacinici, 
răbdători,(răscoale, tulburări nici când nu s׳a iscat între ei). Nu au 
pretenţii, se îndestulesc cu puţin şi suportă greutăţile vieţii cu oarecare 
fatalism şi nepăsare. 
 Altfel sunt diligenţi, harnici, sinceri şi de încredere, ospitali şi 
inimoşi mai ales faţă de aceia, care ştiu vorbi în limba lor. Se lipesc de 
datinile şi tradiţiile lor. Evenimentele din lumea externă puţin le tulbură 
liniştea sufletească. Faţă de străini sunt neâncrezători. Le plac doinele, 
glumele şi poveştile şi multe ori răspund în rime hazlii.”(Ibidem, p.8) 

Moise Colarov, vorbind despre locuitorii din Pârneava,  
subliniază simţul umorului şi spiritul critic prin care se sancţionează 
între ei aşa cum se vede şi din multitudinea de porecle pe care şi le 
dădeau, fără însă a se supăra. Mulţi dintre ei erau cunoscuţi în 
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comunitate mai puţin pe baza numelui ci mai ales prin cel al poreclei, 
cunoscute şi transmise din tată în fiu şi pierzându-şi de multe ori cauza, 
conotaţia iniţială. 

„Între pârnăveni încă e răspândită datina, de a-şi da reciproc 
câte un nume pe lângă numele de familie. Adeseori e osteneală 
zadarnică, de a căuta originea vre-unui astfel de nume, căci el se 
ereditează de la moş-strămoş. Prin asrfel de porecli se dovedeşte de 
multe ori spiritul observator şi glumeţ. Datina aceasta nu-i supără de 
loc. Numirile acestea uneori figurează şi în acte oficiale şi sunt mai 
cunoscute între ei, decât numele originale. Nişte nume culese sunt 
următoarele: Buşa, Perhei, Crăciunoi, Herca, Slabu, Rumân, Macra, 
Păsculiţă, Cimpoeş, Gula, Limba, Guşetul, Fundoc, Băguia, Păpălapte, 
Cotu, Purcelu, Tăiţăl, Sencuţa, Gurilă, Trocu, Arştocană, Proca, 
Maroşca, Burli, Langoş, Pârşa, Lămpăşeru, Pisu, Tătuleasă, Mălăieş, 
Norocu, Lipitor, Buruiană, Mitahui, Moţoiancă, Crompir, Bibiţa, 
Păpăgaia, Cioncu, Vrăsindan, Frunzăverde, Hilabumbului, Nuţu 
Şumarul, Florea lui Pişcoş, Mihăilă lui Puţos, Hupa, Vărăbetele, Clisă 
de oaie, Cacambei, Morcov, Arcadie lui Cocoşu, Bugyi, Jendaru, Itatata 
domnule, Morocoasa, Pădureana Bilu, Iaesi, Părtu, Poapuţa, Turtilă, 
Ilcan, Bumbureţu, Ciumbărariu, Cărdăboşu, Fercu, Păţocaşu, Şoarecu, 
Căraba, Zglimboi, Olcuţa, Calu, Julanu, Cintosu, Chia, Buriş, Morinţ, 
Ratota, Spicu, Vanu, Floaca, Pantea, Bândulea, Cioaci, Folfâlea, 
Galbănu, Rântaşu, Doloc, Petrangelu, , Ileseu, Petrişor, Cici, Băzăian, 
Stăi Floriţă, Hechi, Onică, Cicaiona, Sura, Mârta, Buţi, Glonţos, Pipiş, 
Bâzu, Situ, etc.”(Colarov, Moise, op.cit., p.15) 

După cum se vede din numărul mare al poreclelor, majoritatea, 
sau aproape toţi locuitorii din Pârneava aveau şi erau cunoscuţi printr-o 
poreclă, asemenea celor de la sate, adică într-o comunitate mai mică şi 
mai intimă, deoarece porecla are şi un astfel de caracter de intimitate, 
spunând la originea ei ceva despre un anumit individ, în urma unei 
întâmplări sau fapt hazliu, ce nu se uită uşor. 
 Referindu-se la vestimentaţia pârnevenilor se arată că ea nu 
este „aşa de pitorească, ca al ţăranilor din judeţ” şi nu se mai poartă 
vechile costume populare:”De un timp încoace mai mulţi se poartă pe 
măiestrie(adică o vestimentaţie mai apropiată de cea a orăşanului, nu 
ţărănească), cu pălărie (clop) de postav, iarna cu căciulă din piele de 
miel, cu palton (căbat, iancăl), vestă (zobon, laibăr) şi pantaloni 
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(nădragi) de postav şi cu cizme. Vara în zi de 
lucru umblă cu pantofi (şlarfe).”(Ibidem, 
p.13) 

 În Pârneava se mai păstra şi se purta 
portul popular specific ţăranului român şi în 
perioada interbelică de către unii dintre 
locuitori, de obicei cei mai în vârstă. „Mulţi 
dintre ei poartă cojoc şi pieptar din piele de 
oaie, cusute cu flori colorate din fir de mătase. 
Iarna peste cojoc îmbracă şi şubă decorată cu 
postav negru, precum şi cioareci de lână. Şuba 
e mai scurtă decât a judeţenilor. Pentru iarnă 
au şi bundă lungă din piele de oaie blănită, iar 
vara în zilele mai răcoroase îmbracă buhai 
lung de lână. Vara umblă numai în cămăşi cu 
«puguari» fără sălbănaş şi în izmene lungi. În 
trecut pârnăvenele ţeseau pânză trebuincioasă 
pentru albituri, dar acuma o cumpără din 
prăvălie. Bătrânii mai purtau păr lung, însă 
generaţia de azi îşi tunde părul.”(Ibidem, 
p.13) 

Pe lângă prezentarea portului popular 
la bărbaţi găsim şi descrierea elementelor portului popular la femei 
precum şi unele obiceiuri legate de acesta. Aflăm astfel că: ”Poalele 
ţărăncilor din Pârneava sunt cusute cu sălbănaşi sau împodobite cu 
dantele (cipcă) de bumbac, le poartă sub rochie (sugnă) de stofă, care e 
încreţită şi decorată cu funde(pantlică). Ţăranca din Pârneava pentru o 
lume n׳ar eşi pe stradă în poale. În loc de ie au bluză (viziclu) din stofă 
şi în loc de catrânţă au şorţă (zadie). Femeile măritate îşi învelesc capul 
cu broboadă (cârpă) de mătase colorată, la margini cu ciucuri pentru 
sărbători, iar în zilele comune cu broderi mai simple. Fetele umblă cu 
capul gol. Nevestele tinere şi fetele îşi împodobesc gâtul cu mărgele, cu 
bani de aur (galbeni) şi cu bani de argint (taleri) adesea în mai multe 
rânduri. Nevestele mai bogate iarna îmbracă cabat (bundiţă) de catifea, 
sau tiorac de postav blănit cu pele de oaie şi decorat cu blană (mâtă). 
Părul îl desfac în două şi mai de demult nevestele începând de la ziua 
nuntei îl strângeau în coc (conciu) în jurul unei verigi de lemn peste 
care legau o broboadă mai mare. Generaţia mai nouă nu mai poartă 

Ţăran din Pârneava  
la sfârşitul  

sec. al XIX –lea.
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«conciu» din lemn. Unele fete folosesc vopsele (albele şi rumânele) 
prin ce se veştejesc înainte de vreme.”(Ibidem, p.14) 

Cu prilejul unei serbări a „plugarilor din Pârneava” ziarul 
„Tribuna,” din 21 februarie 1912, surprindea şi câteva caracteristici 
ale vestimentaţiei de iarnă, purtate de românii din „suburbiul,”în acele 
timpuri, şi care în haine de sărbătoare, seara pe la orele opt, cu voioşie 
umpleau străzile, îndreptându-se spre „Casa Naţională,” unde urma o 
serbare prezentată de copiii lor, elevi ai Şcolii primare, din Strada 
Dorobanţilor de astăzi, situată în vecinătatea edificiului cultural, 
serbare pregătită de Gheorghe Popovici, învăţătorul şcolii, cu sprijinul 
comunităţii locale. 

Autorul articolului este mulţumit de aspectul fizic şi de 
înfăţişarea plăcută a „plugarilor,” care erau „oameni voinici, frumoşi 
la figură,”dar este nemulţumit că „iţarii albi” din „lână groasă,” au 
împrumutat ceva din croiala ungurească, iar cămăşile, purtate pe sub 
vestele scurte din lână, nu au bogăţia motivelor populare din satele din 
împrejurimile oraşului, lipsindu-le şi lor croiala românească „cu flori 
bogate, lăsate libere în bătaia vântului.” 

„Încă pe la ceasurile opt seara o vie animaţie domnea în 
suburbiul românesc şi pe toate străzile se vedeau grupuri de plugari 
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare înaitând veseli spre «Casa 
Naţională». 

În scurt timp sala e arhiplină, aşa încât lumea s’a văzut silită să 
staţioneze şi pe coridoare şi prin odăi lăturalnice. Pârnăvenii în 
costumul lor curat cu iţari albi din lână groasă, cam ungureşti la 
croială, cu veste scurte pline de nasturi argintaţi, cu cămăşi măiestrit 
lucrate, cărora le lipsea însă bogăţia cămăşilor noastre din părţile 
ardelene, şi lipseşte mai cu seamă croiala românească cu flori bogate, 
lăsate în bătaia vântului. Oameni voinici frumoşi la figură, o adevărată 
rasă românească, curat păstrată şi nepătrunsă de amestec străin. 

Iată ce ne întăreşte şi mai mult nădejdea noastră că neamul 
nostru are baze sănătoase, cari îi garantează un viitor strălucit.” 
(«Serbarea plugarilor din Pârneava» [în] Tribuna, Anul XVI, Nr.30, 
Arad, Miercuri 8/21 februarie 1912, p.5) 

Autorul articolului din „Tribuna”(n.n articolul nu poartă nici o 
semnătură) se dovedeşte a fi un bun cunoscător şi iubitor al portului 
popular şi de aceea este foarte nemulţumit să constate că unele dintre 
pârnăvence, venite la serbare, s-au „lăpădat de portul nostru pitoresc” 
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şi au îmbrăcat „ţoale străine” (n.n haine), cumpărate cu „bani scumpi,” 
din prăvăliile oraşului.  
 Cu toate că au o frumuseţe naturală, dată de „originea noastră 
română,” o parte dintre nevestele mai tinere îşi „cănesc faţa cu tot felul 
de văpsele.” Cu un ton ironic, gazetarul tribunist, satirizează imitaţia 
cosmetică, specifică mai ales orăşencelor, al unora dintre pârnăvence, 
considerând că printr-o educaţie mai sănătoasă, românească, se pot lăsa 
de obiceiul să-şi „văruie obrazul,”obicei sancţionat de altfel şi de 
comunitate, prin strigături anumite, în timpul jocului popular, ce se 
referă la nevestele date cu „albele” şi „rumenele.” 
 Ironia sa merge mei departe, spre batjocoră, arătând cât de 
neplăcut este pentru un tânăr să sărute pe cineva care îşi „strică 
frumuseţea lăsată de Dumnezeu cu vopsele de tot felul.” 
 „Femeile cu aceleaşi trăsături frumoase, care caracterizează 
originea noastră română, durere însă că ele, mai slabe de înger s’au 
lepădat de portul nostru pitoresc şi s’au îmbrăcat în ţoale străine şi mai 
urâte şi mai puţin trainice şi cumpărate cu bani scumpi în dughenele 
evreieşti.  
 Şi mai au femeile din părţile acestuia un obicei iarăşi moştenit 
de la cine ştie ce liftă spurcată că se cănesc pe obraz. Strică frumuseţea 
lăsată de Dumnezeu cu văpselele de tot felul, cari de, fie zis între noi, 
dar îţi iau şi gustul de sărutat. 
 Cu îndemnuri şi poveţe frumoase, credem că vom putea 
introduce şi aici dragostea pentru portul nostru şi vom putea dezbăra 
(n.n dezvăţa) pe frumoasele noastre arădene şi pe cele din jur să-şi mai 
văruie obrazul, ca să nu le mai putem zice: «Sunteţi albe de albele/ Şi 
roşii de rumenele»”(Ibidem, p.5) 

 Pârnăvenii erau oameni respectoşi şi credincioşi, păstrând 
datinile şi obiceiurile străbune, şi se poartau cu „respect faţă de 
conducătorii lor,”iar de sărbători „sâmţul lor religios se oglindează şi în 
datina frumoasă de Paşti până la Înălţarea Domnului se salută astfel: 
Cristos a înviat! Adevărat c׳a înviat! La Crăciun asemenea: Cristos s׳a 
născut! Adevărat că s׳a născut!”(Colarov, Moise, op.cit., p.14) 

Respectul între ei se mai vede şi din faptul că şi atunci „copiii 
şi femeile ţucă(n.n sărută)mâna bătrânilor. Cele mai întâlnite saluturi 
sunt: Noroc! Noroc bun de la Dumnezeu! Sănătate bună! Mulţam 
dumitale! Bună vreme!”(Ibidem, p.14) 



 63

Religia majoritară în Pârneava era ortodoxă. Atât românii, iar 
mai târziu şi sârbii stabiliţi în Pârneava, pe la sfârşitul veacului al 
XVII-lea şi-au cultivat şi respectat de-a lungul timpului religia 
strămoşească. 

Iosif Moldovan, în lucrarea sa despre istoria şcolilor româneşti 
din Arad, menţionează că înainte de a avea o biserică proprie, românii 
pârnăveni, mergeau, împreună cu sârbii, duminica şi de sărbători, la 
vechea biserică din centrul oraşului, pe locul unde se ridică astăzi 
Colegiul „Moise Nicoară.” Pe lângă biserică funcţiona, aici, şi o 
şcoală, cunoscută sub denumirea de „şcoala sârbească,” frecventată şi 
de copiii pârnevenilor. 

„Era desigur şcoala de lângă biserica cea veche, clădită în 
veacul al XV-lea în timpul regelui Matei Corvinul, pe locul unde se află 
acum liceul „Moise Nicoară.” Această biserică, după stabilirea 
sârbilor în Arad, pe la sfârşitul veacului al XVII-lea a devenit comună 
şi se numea sârbească.”(Moldovan,Iosif, Şcoalele Românilor din Arad, 
Arad, 1935, p.7) 

Din păcate acest străvechi lăcaş de cult, la care mergeau să se 
închine şi locuitorii din Pârneava, a fost distrus în anul 1848, când 
tunurile austriece din cetate au deschis foc asupra oraşului ocupat de 
revoluţionarii maghiari. S-a distrus atât biserica cât şi şcoala. 

Nemaiavând propria biserică, românii ortodocşi din Pârneava 
şi-au găsit adăpost creştinesc, în sânul altor confesiuni religioase, chiar 
în cea greco-catolică. 

Românii ortodocşi înstăriţi din Pârneava, printe care, Iosif 
Moldovan îl numeşte şi pe tatăl său, Dimitrie Moldovan, ce locuia pe 
Purghy Lajosné-utca, denumită după 1923 Str. Doamna Bălaşa (astăzi 
Gh. Doja), pe vremea aceea starostele breslei ţesătorilor de pânză din 
Arad, epitrop bisericesc, alături de alţi meseriaşi hotărăsc să-şi 
construiască o biserică ortodoxă, ca să nu se lase mai prejos, acum 
când aveau un episcop în Arad, sârbilor şi catolicilor. 

În acest scop este cumpărat un teren, „grădina lui Tuculia 
(Thököly), şi nu se vor lăsa până nu îşi vor sfinţi în anul 1865 o biserică 
măreaţă şi impunătoare, care va sluji apoi, ani de-a rândul drept 
Catedrală ortodoxă pentru Arad, biserică considerată şi astăzi un 
adevărat monument de arhitectură. 

„Despre acest măestru român numit Dimitrie Moldovan, 
devenit preşedintele breslei ţesătorilor de pânză din Arad, zice Otto 
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Lakatos în «Istoria Aradului», că lui este a se atribui meritul, că 
ţesătorii de pânză, între cari mulţi erau unguri catolici, au făcut prapor 
şi în biserica românească (n.n greco-catolică). 

Se vede, că în urma creşterii primite de la evlavioasa sa mamă, 
Dimitrie Moldovan, preşedintele breslei ţesătorilor de pânză, ţinea mult 
la biserica şi neamul românesc şi nu putea suferi, ca breasla condusă de 
el, să aibă prapor numai în biserica catolică. 

Poate împrejurarea aceasta la învrednicit de cinstea, să fie între 
cei dintâiu epitropi ai bisericii româneşti din Arad, după noua 
organizare în baza statutului organic a mitropolitului Andrei Baron de 
Şaguna. 

În timpul când era el epitropul bisericii, împreună cu Jargovici 
Cismaşul, cu casa în Strada Domnească (Eminescu de acum), s’a clădit 
biserica cu două turnuri din grădina lui Tuculia(Thököly) pentru că 
auziam pe tatăl meu zicând:«românii, cari au episcop în Arad, nu pot fi 
mai prejos decât sârbii şi catolicii». 

După terminarea bisericii în anul 1863, când m’am născut eu, 
şcoala română nu a mai stat 
multă vreme în casă de chirie, 
(n.n e vorba de şcoala 
românească ce funcţiona înainte 
de 1848 pe lângă vechea 
biserică distrusă în timpul 
revoluţiei) ci s’a mutat în altarul 
cel de cărămidă a bisericii cu 
şatra de lemn, în care m’am 
botezat, transformat fiind în 
şcoală (n.n şcoală la care 
învăţau majoritatea copiilor din 
Pârneava). (Ibidem, p.p.10-11) 

Caracterul de aşezare 
rurală, păstrat mult timp, este 
dat şi de faptul că şi aici, ca şi în 
satele româneşti superstiţiile 
ocupau un loc important în viaţa 
locuitorilor comunităţii mult 
timp. 

„Pârnăvenii încă cred în 

Catedrala veche a Aradului ridicată 
de pârnăveni în anul 1863 (pe locul 

fostei grădini Thököly), 
sfinţită în 1865 
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superstiţii (boboane) şi astfel în viaţa lor au avut un rol însemnat 
descântecele şi vrăjitoarele. Mulţi dintre ei se încred în „boscoanele” 
babelor, decât în ştiinţa medicilor, la care se adresează aşa zicând 
numai în ultimul moment. După credinţa lor descântătoarele(n.n 
femeile care ştiu şi practică acest ritual) vindecă sau dau sfaturi din 
voia lui Dumnezeu şi cu ajutorul sufletelor curate până când 
vrăjitoarele lucrează cu necuratul şi ele se ortăcesc şi cu bată-l crucea şi 
strigoii.”(Ibidem, p.21) 

Considerăm că descântecele, ce ţin de obiceiurile româneşti 
străvechi, şi aparţin literaturii noastre populare, prezintă şi acum interes 
mai ales datorită perezenţei unei anumite practici însoţite în cadrul lor. 
Acestea, numite în popor vrăji, farmece, desfaceri, sunt formule verbale 
cărora li se atribuie o forţă magică de mare eficacitate. Ele au o 
puternică manifestare de încredere în forţa magică şi în puterea 
cuvântului, însoţit de un anumit ritual.  

După scopul lor descântecele ar putea fi împărţite în trei mari 
grupe: descântece în care predomină ideea prosperităţii fizice (contra 
bolilor, pentru frumuseţe, etc), a celei morale(de dragoste, pentru 
linişte, etc) sau materiale (boli de vite şi descântece de productivitate 
agricolă). 

O categorie aparte o alcătuiesc formulele magice pernicioase, 
vrăjile, de fapt tot descântece, care nu luptă împotriva fenomenelor 
ostile ci vor să dăuneze oamenilor cum ar fi descântece de luarea manei 
vacilor, deochiul. 

Legate de sărbătorile creştine se păstrau mai multe obiceiuri ce 
astăzi în mare parte sunt uitate, sau se practică doar din ce se mai aduce 
aminte. Redăm din monografia amintită 
câteva din aceste datini strămoşeşti spre 
aducere-aminte de către unii şi cunoaşterea 
frumuseţii lor de către cei mai tineri: 

„În ajunul Crăciunului copiii umblă 
cu steaua, care e făcută din hârtie colorată 
şi înlăuntrul ei ard luminiţe. Unii umblă cu 
o bisericuţă din hârtie (fertep) în care e 
aşezat grajdul sfânt cu luminiţe aprinse. 
Unul dintre colindători e îmbrăcat ca Irod 
cu o căciulă de hârtie, lungă şi ascuţită, 
unul cu sabia e soldatul şi trei cu coroane 

Umblatul cu steaua  
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din hârtie aurită simbolizează magii dela răsărit. Copiii cu steaua 
colindă în casă, iar adulţii la ferestre cântă colinde felurite şi 
frumoase.”(Ibidem, p.42) 

Un alt obicei de iarnă turca, era cunoscut şi practicat în 
Pârneava: „Tot de Crăciun umblă şi Turca. Aceasta e o datină 
străveche. Un fecior ţine în mână un băţ şi cu totul e acoperit cu o 

pânză roşie. În vârful băţului e un cap de capră cu 
coarne, peste care sunt răsucite panglici galbene 
şi albastre. De urechile acestui cap sunt atârnaţi 
clopoţei de aramă şi botul se sfârşeşte într׳un cioc 
de cocostârc, făcut din lemn. Feciorul îmbrăcat 
învârteşte capul de capră cu ajutorul băţului, iar 
ciocul îl deschide cu o sfoară ascunsă şi 
clănţăneşte cu el. Tovarăşii lui sunt un toboşar şi 
un fecior cu cimpoiu. Intrând în casă turca 
colindă. Textul colindelor lui încâtva deosebesc 
de colindele de Crăciun. După ce a colindat, 

primesc colaci, cârnaţi, etc şi în urmă cerşesc bani, cari trebue aruncaţi 
în ciocul deschis. Mulţi îi aruncă banii pe jos, în apă sau în tărâţă şi 
ţurca mult se trudeşte până ce-i adună de pe jos, sau îi scoate din apă. 
Apoi sere şi joacă, pişcând cu ciocul copiii şi femeile. Copiii mici îi 
poartă frică şi se ascund de el.”(Ibidem, p.43) 

Sunt prezentate şi alte obiceiuri din casele românilor 
pârnăveni în ajunul Crăciunului, astăzi, în majoritate, dispărute.  

„În ajun presară odăile cu paie (în amintirea grajdului sfânt), 
care două zile nu le mătură. Masa o presară cu fân şi întinde peste ea o 
măsăriţă. În mijlocul mesei aşează colacul de Crăciun (crăciunoi). Din 
aluatul colacului modelează doi boi, două paseri şi un stog şi aşezându-
le deasupra colacului mare şi lat, le coace. În colacul copt înfig o 
lumină aprinsă. 

Cina e pregătită de post cu ulei şi e compusă din ciorbă, fiertură 
groasă de fasole (şoncălie) şi tăiţăi cu mac. Acum un băiat intră în odaie 
cu mănuşă pe mâna dreaptă, în care ţine tămelniţa, iar în stânga aduce o 
lumină aprinsă şi salută astfel: - Bună sara lui ajun! Stăpânul casei 
aruncând grâu către el, răspunde: - Primit să fii înaintea lui Dumnezeu! 

Acum luând de la el tămelniţa, tămăeşte cina, casa îşi face 
cruce şi se roagă lui Dumnezeu, apoi cinează toţi. După cină aruncă 
nuci pe jos pentru copii. Sub durata cinei şi după cină intră colindători. 

Cu turca. 
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În ziua Crăciunului mergând la biserică ei îşi umple buzunarele cu 
grâu şi cucuruz şi venind acasă le pune într׳un cerc pentru găini. 
Cercul e un simbol, ca să nu se resfire păsările (hoarele) dela casă.[...] 
Cu o zi înainte de Botez se face sfinţirea caselor. În ziua aceasta toţi 
aşteaptă preotul cu odăi curate, câştigate şi văruite. 

Din apa sfinţită, ce o duc de la biserică, beau, îşi spală ochii, 
varsă în fântână, precum şi în apa pentru adăpatul vitelor. În ziua 
Botezului copiii fug în jurul casei cu clopoţei strigând de 3 ori din toate 
puterile: Ciuralexă lexă!” (Ibidem, p.44) 

Obiceiurile de primăvară, ce vizează rodnicia, sunt 
menţionate prin ziua celor 40 de mucenici „În ziua, când serbează 
amintire celor 40 de sfinţi arşi pe rug, aprind foc în grădină ca să o 
ferească de omide şi de alte gângănii stricăcioase. Peste acel foc fac 
floricele (cocoşi) din grăunţe de porumb (cucuruz), ca şi pomii roditori 
să fie aşa de înfloriţi (împănaţi) ca „cocoşii.” 

Sunt menţionate în timpul postului dinainte de Paşti câteva 
obiceiuri întâlnite mai ales la femei. Astfel, ele nu lucrează „mai greu 
în săptămâna primă a postului, fiindcă li-e frică de caii sfântului 
Toader,” nu mai lucrează nici în a patra săptămână a postului cu 
precădere miercurea, la mijlocul postului (meze-păreze) când numără 
ouăle pentru Paşti. Nu se mai lucrează nici în „joile legate” care 
urmează de la Paşti la Rusalii. 

Se păstra obiceiul ca în săptămâna mare să se semene cartofi, 
„ca şi roada lor să fie mare,” dar în săptămâna Florilor nu se seamănă 
nimic pentru că se spune că „semănăturile numai înfloresc, dar nu 
rodesc.” În ziua premergătoare Floriilor întreaga comunitate participă 
la sfinţirea sălcuţelor, „care e o frumoasă datină bisericească.” Fiecare 
îşi aduce acasă din biserică câteva fire de sălcuţe sfinţite pe care apoi le 
aşează „în camere peste icoane.” 

Obicei era ca în Vinerea-Mare pârnăvenii să meargă la biserică 
şi să aprindă lumânări pentru sufletul morţilor şi Duminică dimineaţa la 
Înviere, înconjură biserica cu o lumânare în mână. În Sâmbăta Paştilor 
în gospodării se pregătesc colacii şi se fac prăjiturile şi „ouăle roşii şi 
albastre,” acestea fiind aici tradiţionale deoarece „în Pârneava nu fac 
ouă cu forme şi figuri primitive” se menţionează. Paştile şi alte 
sărbători sunt slăvite prin cântece religioase care se cântă nu numai la 
biserică ci şi acasă, cântecele fiind învăţate din generaţie în generaţie 
în şcoală. 



 68

„În ziua de Paşti şi peste tot în sărbători mai mari ei cântă nu 
numai la biserică ci şi acasă cântări bisericeşti, care atribuie în mod 
puternic la dezvoltarea şi păstrarea simţului lor religios. În şcolile 
confesionale prin învăţarea cântecelor bisericeşti le-au deschis un 
izvor de mângâere în contra influenţelor străine şi stricăcioase.” 
(Ibidem, p.46) 

Paştile morţilor sau Paştile mici (drestelele) se serbau lunea la 
o săptămână după Paşti, când se mergea la cimitir (morminţi) cu ouă 
roşi, colaci, vin şi flori. Se împodobeau mormintele cu florile aduse iar 
după ce preotul sfinţea mormintele, pe care ard lumânări aprinse, urma 
apoi împărţirea colacilor şi a ouălor, mai ales la săraci. 

Un alt obicei tot legat de sărbători, era ca de „Sfântul 
Gheorghe” (Sânjorz) să se aşeze în ferestre „urzică, leuştean şi rug” 
(n.n trandafir) ca să apere casa şi pe cei care o locuiesc de spiritele rele, 
iar în preseara „Sânjorzului tineretul se joacă «de a urzica», când 
feciorii lovesc fetele cu urzici (le urzică) ca să fie mai sprintene,” iar a 
doua zi dimineaţa feciorii duc fetele la fântână şi le „udă cu 2-3 vedre 
de apă.” Feciorii vor primi apoi de la fete flori şi bani. 

Sângeorzul, este un obicei legat de ciclul primăverii şi verii ce 
aparţine momentului reâmvierii naturii şi face parte din ciclul 
străvechilor serbări închinate diferitelor zeităţi ca Osiris, Demetra şi 
Dionisos şi este expresia unor viziuni mitice, păstrate şi la noi în tradiţia 
şi cultura poporului. 

La 1 Mai (la arminden) era obiceiul să se decoreze porţile cu 
sălcuţe şi crengi verzi, de care se atârnau panglici colorate, iar „creanga 
decorată încă o mai numesc arminden (armingyin).” La Rusali se 
participă la sfinţirea grânelor „de la holde” şi din grâu verde se 
împletesc cununiţe, pe care le aşează la icoanele din casă, şi mai dau, 
pentru a le merge bine, şi vitelor câteva fire din grâul sfinţit. 

În ziua naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzâiene) se 
împleteau cununi din flori galbene de sânzâiene şi se atârnau „de 
frontul casei sau de stâlpii porţii şi duc şi la cimitir.” Se pregătesc şi 
pentru membrii casei astfel de cununiţe, şi care apoi se aruncă pe casă 
şi se spune că „a căruia cade, nu va trăi mult.” 

În ziua de Sfântul Petru şi Pavel „nu se taie poamele cu cuţitul, 
ca să nu bată piatra holdele,” se dau săracilor „poame” (fructe) de 
pomană pentru sufletele morţilor, iar după seceratul grâului lucrătorii 
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împletesc stăpânului o cunună din spice, pe care acesta o atârnă de 
grinda casei. 

Un obicei de vară este Păpăruga sau dodola. Vara, „când e 
secetă mare, un fecior se îmbracă de păpărugă (dodolă) în frunze şi 
crengi de boz, aşa că tot capul, obrazul şi cămaşa îi sunt acoperite. El 
umblă din casă în casă cu ortacii săi şi cântă astfel: 

                        Dodoloe, loaie, 
                        Ploaie Doamne ploaie,  
                        Ploiţă curată,  
                        Dela Domnul dată,  
                        Spicu cât voinicu, 
                        Rodu până׳n podu! 
Stăpânul casei îl duce la fântână şi aruncă peste el 2-3 vedre de 

apă, apoi îl cinsteşte cu bani. Păpăruga 
în Pârneava se numeşte dodolă; nume 
împrumutat de la slavi, fiind Dodola 
zeul ploaiei la slavii păgâni.”(Ibidem, 
p.48) 

Şi în Pârneava, ca şi în alte părţi, 
momentele cele mai semnificative în 
viaţa omului: naşterea, căsătoria şi 
moartea, sunt însoţite de numeroase 
obiceiuri, unele chiar specifice locului.  

Cu toate că acestea se 
încadrează strict doar vieţii de familie, 
ele antrenează o parte din comunitatea 
respectivă, în funcţie de relaţiile dintre aceştia şi cei în cauză şi devin 
largi manifestări spectaculoase în funcţie de momentul pe care-l 
marchează în viaţa individului. În concepţia populară ele marchează 
trecerea individului de la o stare la alta, de la o fază la alta a vieţii. 
Deoarece această schimbare, cu excepţia morţii, presupune în prealabil 
şi o anumită pregătire, riturile de trecere erau însoţite odinioară şi de 
rituri de iniţiere. Amândouă aceste aspecte se găsesc în structura 
obiceiurilor din Pârneava. 

În monografia citată aceste obiceiuri sunt bine redate, din toate 
desprinzându-se importanţa pe care comunitatea le-o acordă. Se pare 
că în viaţa pârnăvenilor cel mai însemnat eveniment „este cununia sau 

Paparuga sau dodola 
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nunta (uspăţul),” de el legându-se cum vom observa „un şir de datini 
frumoase şi interesante.” 

De obicei fetele şi feciorii, care au ajuns la vârsta căsătoriei, fac 
cunoştinţă la joc, în zilele de sărbători sau duminica. Atunci când 
feciorul a ajuns la vârsta potrivită de căsătorie, adică după ce „a trecut 
peste militărie (cătănie)” el dă de ştire că doreşte să se căsătorească şi 
le spune părinţilor fata pe care doreşte să o ia de nevastă. Se întâmplă 
însă ca părinţii să nu le convină de fată sau de familie şi îi recomandă 
altă fată. 

Părinţii înainte de toate se orienteză şi după starea materială a 
fetei şi numai după aceea „îşi dau învoiala.” Abia acum trimit la 
părinţii fetei o rudă, un neam, sau o cunoştinţă bună a părinţilor fetei să 
vadă dacă şi aceştia ar fi de acord cu căsătoria şi să-i întrebe dacă atunci 
când vin cu „peţitul”, cu cerutul fetei, au să fie bine primiţi în casa 
acestora. Primind răspuns favorabil, pleacă seara la „peţitul” fetei. 
Dacă s-au înţeles cu părinţii fetei cer „o bundiţă (tiurac), o broboadă 
mare şi mobile-pat, scaune, dulap pentru mireasă şi totodată fixează 
suma pentru răscumpărarea ei. Tot atunci se înţeleg reciproc de zestre. 
La căsătorii nu atât iubirea sau simpatia tinerilor, ci mai mult interesul 
material are rolul decisiv. Dacă părinţii s-au înţeles, dau arvună 
(căpară) şi se încredinţează (logodesc), la casa fetei.” (Ibidem, p.28) 

Dacă toate acestea au fost stabilite încep pregătirile pentru 
nuntă, iar între logodnă şi nuntă e un interval scurt, doar de câteva 
săptămâni pentru a avea timp să-şi „adune actele trebuincioase” şi să-şi 
organizeze nunta. La biserică după terminarea serviciului divin se 
strigă timp de trei duminici numele celor logodiţi ca întreaga 
comunitatea să cunoască intenţiile tinerilor şi ale părinţilor. Cununia se 
ţine numai în zi de duminică. 

Cu o săptămână înainte de nuntă se alege „pălăscaşul,” adică 
cel care trebuie să facă invitaţiile pentru nuntă şi care va merge din casă 
în casă. Acesta trebuie să fie un fecior „cât se poate de voinic, înalt, 
svelt şi frumos (mândru). Nici nu s׳a pomenit un pălăscaş urât sau mic 
de făptură.”(Ibidem, p.28) 

Redăm din monografie paginile în care este prezentată, în 
limba şi în exprimarea de atunci, pregătirea şi desfăşurarea acestui 
eveniment de mare importanţă în viaţa comunităţii, pentru a înţelege 
mai bine frumuseţea obiceiului, ce consta într-un bun prilej de 
petrecere şi bucurie pentru pârneveni: 



 71

„Miercuri seara se adună în casa miresei fete şi feciori invitaţi 
şi pregătesc «pălasca», înveselindu-se toată noaptea cu glume, cântări 
şi jocuri. Pălasca e o ploscă de lemn şi seamănă cu o sticlă rotundă în 
fund şi turtită de laturi. Pălasca o pregătesc şi o chitesc în modul 
următor: mai întâiu o învălesc într׳o broboadă roşie, apoi atârnă 
deolaltă frunze de iedere (folonfiu) într׳o ghirlandă cam de doi metri 
lungime. Fata cea mai isteaţă îmbracă pălasca cu ghirlanda, adică o 
răsucesc împrejurul ei şi o coasă de broboadă. Atunci unge frunzele cu 
un ou şi le lipeşte cu poleială de aur fals (cu care se auresc şi nucile de 
pe pomul Crăciunului). De gâtul pălascei leagă cu panglici roşii şi 
albastre (vânăte) flori artificiale de obiceiu din hârtie colorată. 
Pălasca sclipeşte ca un buchet de aur şi panglicele zboară în jurul ei ca 
nişte aripi colorate. 

Pălasca e atârnată de o 
curea, care e răsucită pe mâna 
pălăscaşului. El se îmbracă în 
cămaşă albă, peste care leagă în 
cruciş privezul. Acesta e bucată de 
pânză de misir pentru o cămaşă, 
cu care îl cinsteşte mireasa pentru 
pălăscăşit. Peste pânză e încinsă o 
ghirlandă de iederă aurită. Pe 
braţul stâng îşi pune flori şi 
panglici colorate, care atârnă în jos. Pălăria încă e împodobită cu flori. 
Pălăscaşul poartă în mână şi un băţ (pălţan) lung şi de obicei merge pe 
jos, dar umblă şi călare. Calul e acoperit cu ţesătură (chilim) colorată 
şi de gât îi atârnă un clopoţel (zurgălău). E foarte pitoresc un pălăscaş 
tânăr, frumos şi călărind un cal împodobit. El umblă joi şi sâmbătă şi 
invită la nuntă rudele şi cunoscuţii. Apoi intră în casă şi zice 
următoarele cuvinte:  - Se închină la dumneavoastră N.N. (numele 
părinţilor) şi vă chiamă la un păhar de beutură, la un scaun de odihnă, 
pe un ceas două, cât o da Dumnezeu! Să fiţi ai lui Dumnezeu! 

Uneori invită în vers în felul următor: 
- Bună vreme! Eu aici am venit 

Să vă chem la Ana şi la Ioan (numele logodiţilor) 
Ei se închină şi vă chiamă, 
Să faceţi bine să vă osteniţi,  
La un prânz de mâncare 

Pălăscaşii, 
 cei care făceau invitaţia la nuntă
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La un păhar de beutură 
Şi la mai multă voie bună 
Un ceas-două, 
Măcar şi pân׳la nouă 
De ne-o merge bine 
Şi până la zece 
Ne v׳om petrece 
Şi de ni s׳o împărea  
Şi mai mult om şedea 
Şi ne-om veseli 
Cum Dumnezeu o rândui! 

 După aceea închină în sănătatea stăpânului, adică bea din 
pălască, care e plină de rachiu (rătyie) sau vin şi apoi beau şi cei 
invitaţi. Dacă cel invitat are trăsură, o cere pentru nuntă. 
 Nunta o ţin în casa părinţilor miresei sau în casa mirelui 
(junelui) unde e odaie mai încăpătoare, dar spesele le suportă comun. 
În ziua cununiei se adună rudele miresei în casa ei şi ale mirelui în casa 
lui. 
 Oaspeţii mirelui pleacă cu trăsura după cumătru sau nănaş şi 
cu muzică şi cântând îl aduc în casa mirelui. Curios, că sub durata 
nuntei îl numesc „cumătru” şi „cumătra mare,” iar după nuntă îl 
numesc „nănaş.” 
 După cununie cumetrii îi numesc pe tineri: finul şi fina şi se 
privesc ca rude.Totdeauna mirele se îngrijeşte ca cine să-i fie cumătru. 
De obicei cumătrul botează toţi copiii născuţi din această căsătorie şi îi 
cunună la timpul său. Dacă cumătrul moare sau din oarecare motiv e 
împiedecat de-a satisface acestora dorinţele, obligamentul cade de pe 
umerii săi. Sub durata nuntei cumătrul are rolul cel mai însemnat şi toţi 
se supun voinţei lui. 
 Acum toţi se aşează în trăsuri împodobite cu ţesături colorate. 
În coama cailor împletesc panglici şi frunze, iar la gât le atârnă 
clopoţei. Ajungând la casa miresei o află încuiată în odaia mare (soba 
de ţinut). Diverul, un fecior tânăr, îi întreabă că cine sunt şi ce caută pe 
aici? Ei răspund că caută o fată, pe care o vreau de mireasă. 
 Atunci diverul (gyverul) le spune, că fata e încuiată şi trebuie 
cumpărată. Acum se tocmesc şi cu oarecare sumă răscumpără mireasa. 
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 Nainte de a pleca la biserică, cumătrul, în numele miresei cere 
iertare dela părinţi şi rude, apoi zice un tatăl nostru. După aceea 
mireasa sărută mâinile 
părinţilor, precum şi 
rudelor. Tot la fel 
procedează şi mirele cu 
ai săi. 
 Când se urcă în 
trăsură, mirele calcă pe 
piciorul miresei, ca să fie 
stăpân (gazdă) în casă. 
Apoi ia un pahar plin cu 
vin şi-l izbeşte de roată, ca să se spargă şi învârtind (mireasa) pe sub 
mână o ridică în trăsură (cocie). 
 Aici amintesc, că la îmbrăcarea miresei şi a mirelui fac tot felul 
de «boboane». Aşa de exemplu mama mirelui ascunde banii în ghetele 
lui, ca să fie cu noroc. Mireasa gătită se suie pe masă, ca să fie aşa de 
văzută ca ea. Mama miresei înmoaie o gâscă în apa în care se spală 
mireasa «ca să nu se prindă de ea nici un rău, precum nu se prinde apa 
de gâscă». 
 În trăsura primă se aşează mireasa între cumetrii, iar mirele 
într׳a doua. Trăsurile sunt pline de fete împănate, de feciori şi oaspeţi 
(uspătoi), care cântă şi chiuiesc din răsputeri. În ultima trăsură cântă 
muzicanţii, cu vioară, broancă, clarinet şi cimpoiu. Pe unde trec, 
strada se umple de zgomot şi veselie. 
 În biserică, sub durata ceremoniei, pe mireasă şi pe mire îi 
acoperă cu privezul  cumătrului, care constă din câţiva metri de mătasă 
sau din stofă de o haină. Preotul le aşează pe cap peste privez coroana 
(cununa) de aur, argint, aramă sau din frunze artificiale, fiecăruia de 
după taxa plătită. Sub durata cununiei cumetrii stau îndărătul tinerilor, 
ţinând în mână câte-o lumină aprinsă. Ei cred, că ai cărui lumină arde 
mai încet, va trăi mai puţin. 
 Nuntaşii dela biserică se reîntorc acasă pe altă cale, căci 
venind pe unde au plecat, ar însemna nefericire. Când ajung acasă şi 
intră în curte, cineva aruncă grâu peste ei, ca să fie cu noroc.În pragul 
uşei aşează o troacă cu apă şi dincolo de ea stă un bărbat în vârstă şi 
mireasa. Cine vrea să intre, trebuie să arunce bani în apă, apoi păşeşte 
peste troacă, sărută mireasa şi primeşte un păhărel de rachiu. După 

Cu birja după nănaşi 
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aceia cu toţii se aşează la masă. În fruntea mesei stau mireasa, mirele şi 
cumetrii. E ruşine ca părechea 
tineră să-şi scoată mâncare din 
blid, de aceea cumătra scoate 
miresei, iar cumătrul mirelui. 
 Mâncările cari se 
pregătesc de nuntă, de obicei 
sunt următoarele: supă (zamă) de 
vacă, sos de pătlăgele 
(paradeici), tocană (papricaş) cu 
găluşte, varză cu sarme (curechi 
umplut), carne friptă de porc şi 
de pasări (hoară) cu salată de 
ţelină (ţeler) şi acreală, adică 
castraveţi şi ardei (piparcă) în 
oţet, vin şi rachiu.  

După masă urmează cântările şi dansul (jocul). În timp frumos 
dansează în curte. Uneori dansează şi «jocul cu perina» în modul 
următor: tineretul dansează în formă de cerc şi în mijlocul cercului 
joacă un fecior cu o lopată de lemn în mână. Feciorul cu perina se 
sileşte, ca pe neobservate să aşeze perina înaintea unei fete şi atunci 
ambii îngenunchind pe perină se sărută. Dacă celălalt fecior îl observă, 
îl loveşte pe spate cu lopata şi atunci aceia care s-au sărutat îşi schimbă 
rolul. 

În urmă vine la rând «jocul miresei», când pe mireasă o joacă 
pentru bani. Şi anume: înaintea cumătrului pe masă sunt două farfurii 
aşezate peste olaltă, în care se aruncă banii. El stabileşte, cât timp să 
dureze dansul miresei aşa, că cu un ban ciocneşte farfuria. Dacă cineva 
doreşte a continua dansul cu mireasa, iarăşi aruncă bani în farfurie. 
Banii adunaţi sunt ai miresei. Sub durata dansului, pălăscaşul ţine în 
mână un lanţ şi pe feciorul sau bărbatul care joacă cu mireasa, îl leagă 
de un picior şi îl conduce înaintea cumătrului, care îl pedepseşte cu 
oarecare sumă, ca să-şi răscumpere libertatea. Banii astfel adunaţi încă 
sunt ai miresei. 

Spre seară cumătra însoţită de muzică şi de câţiva oaspeţi aduce 
darul (cinstea) cumătrului, care de regulă e o oglindă, o broboadă de 
mătase şi prăjituri (aluat). Seara iarăşi se aşează la masă. Mâncările 
pregătite pentru cină sunt: friptură de porc şi de pui, aluat (plăcintă 

Nuntă în Pârneava 
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dospită) cu magiun (pezmet), cu nuci, mac, mere sau brânză, gogoşi 
(crofne) şi cozonac (cugluf) cu strugurei, (boambe) vin şi rachiu. 

După cină tineretul continuă dansul. Bătrânii se aşează lângă 
masă. În fruntea mesei stă mireasa între cumetrii. Acum urmează o 
parte foarte interesantă a nuntei: se strigă cinstele, adică prezentarea 
darurilor. Darurile sunt următoarele: prăjituri, broboade, stofă, pânză 
şi vase pentru bucătărie. Acum doi bărbaţi mai glumeţi şi cari sunt buni 
de gură prezintă darurile astfel: - Bună seara cumetre mare şi tare-n 
sfat! Mai avem unul şi anume cine ar fi? Petru al lui Cimpoieş (numele 
donatorului) şi el s׳a arătat cu o cinste frumoasă naintea dumneavoastră. 
Iaca a adus miresei o cârpă mândră de mătasă, cum nu mai este în casă, 
s׳o primească bucuroasă şi s׳o poarte sănătoasă. Şi aşa mai departe în 
diferite variaţiuni. 

Dintre cei doi strigători unul este conducătorul, care strigă, iar 
celălalt repetă în formă mai hazlie. În urmă împărţesc prăjiturile între 
oaspeţi. Mai demult mireasa împărţea cu ei şi o parte din darurile 
primite, dar acum toate le ţine pentru sine. Tot aşa mai demult mireasa 
dona birjarilor dela nuntă câte o broboadă sau şorţă. 

Acum mireasa cu câteva femei se retrag în altă odae. Femeile 
îi iau de pe cap vălul (brunjucul) şi cununa de mireasă şi îi leagă cocul 
(conciul). Acesta mai demult era o verigă de lemn, peste care îşi 
împletea părul şi peste el îşi lega broboadă în cap. Acum s׳au lăsat de 
această datină şi îşi leagă capul numai cu broboadă. Intrând între 
oaspeţi ca nevastă, care «şi-a legat capul» iarăşi se începe dansul 
miresei pe bani. 

Mai demult nunta dura două-trei zile. În dimineaţa după nuntă 
oaspeţii însoţiţi de muzică, dar fără cumetrii, mergeau la Mureş cu 
cănţi pe obraniţe şi aduceau apă pentru casă. Reîntorcându-se, în tot 
colţul stăteau, cântau şi jucau. Ajungând acasă, aşezau într׳o trăsură 
muzica şi o masă aşternută cu vin şi pahare şi aşa aduceau cumătrului 
mare îndărăt. La miazăzi se ospătau: în fine urmau jocuri hazlii ca de 
exemplu «de-a briciul». Un bărbat glumeţ lua un briciu de lemn şi pe 
farfurie aşeza o bucată de cărămidă. Apoi imitând barberitul, pe bărbaţi 
îi freca cu cărămida şi îi rădea cu briciul, iar plata banii de aramă sau 
argint îi înfingea într׳un măr mare, care atârna de grindă de o sfoară. 

În Pârneava nu se cântă miresei frumoasele cântece de 
despărţire, ca şi în multe locuri din judeţul Arad. Între pârnăveni încă e 
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datina să fugă fata cu feciorul, precum zic ei: «se întoloacă fără 
popă».”(Ibidem, p.p.29-36) 

Spre deosebire de nuntă – botezul  este un eveniment mai puţin 
important în viaţa localnicilor. Botezul copilului se face relativ repede, 
la un interval de 2-3 zile de la naştere, deoarece în credinţa lor, copiii 
care nu au primit botezul „se prefac după deces în vârcolaci cari 
mânâncă luna.”  

 
I.3. Ocupaţiile şi meseriile localnicilor legate de dezvoltarea 

industrială a Aradului 
                               
 La început, până în perioada interbelică, ocupaţia de bază a 
pârnăvenilor era  agricultura, prin cultivarea de către aceştia a 
pământului propriu sau în unele cazuri a celui luat în arendă. În afară de 
faptul că cei mai mulţi erau agricultori, locuitorii cartierului se mai 
îndeletniceau şi cu unele meserii, lucrând în ateliere sau prăvălii proprii 
ori fiind birjari sau căruţaşi, iar cei mai săraci lucrau ca zilieri pe la 
localnicii mai înstăriţi sau în diferite fabrici din oraş, ca muncitori. 
 Pârnăvenii nu se ocupau cu grădinăritul, în grădini având doar 
trifoi şi zarzavaturi (verdeţuri) pentru necesităţile propriei gospodării. 
Pe lângă casă ei „seamănă” flori ca :”ca rujele, busuioc, georgină, 
bujor, filimină, ruja soarelui şi perseci.” 
 „Pârnăvenii se ocupă cu plugăritul, lucrând pământul propriu 
singuri, sau cu rudele, fără ajutor străin. Dacă n׳au pământ, iau în 
arândă. O parte dintre ei sunt căruţaşi şi birjari, cei care se ocupă cu 
meseri şi negustorie sunt puţini. Cei mai săraci sunt zilieri şi mulţi 
lucrează în diferite fabrici.”(Ibidem, p.9) 
 Femeile înainte se ocupau cu torsul şi ţesutul în casă dar 
„generaţia mai nouă a părăsit cu totul furca şi războiul,” arătându-se că 
nu de mult „statul a înfiinţat în Pârneava o şcoală textilă.” 
 Starea materială a locuitorilor era relativ bună. Mulţi dintre ei 
locuiesc în case proprii având pământul lor pe care îl cultivau, fiind în 
majoritate agricultori s-au ocupându-se cu  diferite meserii ori lucrând 
în fabrici. Puţini au emigrat în America din cauza sărăciei. 
 „Familiile cu avere mai mare sunt puţine. Familiile 
conducătoare şi cu vază sunt: Raicu, Dobrău, Moisă, Drecin, Bodea, 
Simon, Mănciuc, Şiclovan, Colănescu, Papp, etc. Din familia Raicu s׳a 
ridicat fostul director al băncii „Victoria” din localitate.”(Ibidem, p.9) 
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În majoritatea lor, locuitorii din Pârneava se ocupau, aşa cum 
sublinia şi Moise Colarov, cu agricultura, dar în cartier, încă din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, sunt menţionaţi oficial un important 
număr de meseriaşi, specializaţi în diverse ramuri: tâmplari, croitori, 
pantofari, ţesători, tăbăcari, curelari, brutari, ciubotari, birjari, etc. 
 Unii dintre ei, cum este cazul lui Dimitrie Moldovan, tatăl 
învăţătorului-director Iosif Moldovan, ajunsese în acea perioadă chiar 
starostele ţesătorilor din oraş, fiind, datorită prestigiului său, delegat de 
meseriaşii Aradului, să-i reprezinte la Congresul de la Pesta, în 1866, 
Congres unde reprezentanţii breslelor căutau soluţionarea crizei 
economice din acea vreme. 
 Isaia Tolan (1899-1953), profesor şi publicist arădean, din 
perioada interbelică, preocupat de istoria oraşului, în cartea „File din 
istoria Aradului” ce cuprinde un grupaj de articole şi studii, publicate 
în presa arădeană din acea perioadă („Hotarul,” „Ecoul,” „Ştirea,” 
„Piatra de hotar,” „Aradul,” etc), într-un studiu intitulat „Meseriaşii 
români din Arad,” dă o statistică a principalelor meserii şi a numelor 
„maiştrilor” din Arad, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
menţionând şi cartierul unde aceştia îşi aveau atelierul sau prăvăliile. 
 Pârneava cunoştea un impresionant număr din populaţia sa 
care avea alte ocupaţii decât cea de „plugari,” aşa cum rezultă din 
situaţia statistică prezentată, din care nu vom menţiona decât pe cei din 
cartier.  
 „Meseriaşii români în epoca 1866-1876 (n.n este menţionat 
anul morţii meseriaşilor). 
Blănari [...] 
 În Pârneava: 1866 Bogdanovici; 1869 Marianovici; 1870 
Teodor Câmpian; 1871 Mihai Imbranovici; 1874 Dani; 1876 Ungurean. 

Birjari [...] 
 În Pârneava: 1867 
Marta; 1871 Cirtean; 1872 
Stoian, Luncan; 1873 
Fogaraşi Todor; 1875 Nistor; 
1876 Joja. 
Sumănari [...] 
 În Pârneava: 1866 
Popovici; 1867 Ioanovici. 
Ciubotari [...] Atelier de dulgherit în Pârneava 
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 În Pârneava: 1866 Gogu; 1867 Poian Trifu, Lăzărescu; 1868 
Cuzman Dumitru, Dobra, Poian; 1869 Bobolociu; 1870 Muscan 
Nicolae, Dobrău, Bora, Moldovan, Raţ; 1871 Marcovici; 1872 Bozar; 
1873 Motioc Ştefan, Poian Ştefan, Man, Moldovan, Vazar, Meştean; 
1875 Popovici Arsenie, Bogdan, Roxin, Kerezsi; 1876 Bogdan, 
Opreanu. 
Croitori [...] 
 În Pârneava: 1874 Ardelean. 
Dulgheri [...] 
 În Pârneava: 1868 Cepan, Gordean, Budai; 1869 Gal; 1870 
Bondar Petre, Martin; 1872 Hosan Ilie, Lipovan; 1876 Ghişan. 
Tâmplari [...] 
 În Pârneava: 1866 Gligorescu Vasile; 1869 Beran, 1871 Szücs; 
1872 Babeş; 1873 Gal(calfă); 1875 Gal; 1876 Varga Andrei, Jurma. 
Fierari şi lăcătuşi [...] 
 În Pârneava: 1867 Tonca; 1875 Szücs Gavrilă; 1876 Cormon, 
Vărguţa. 
Frizeri [...] 
 În Pârneava: 1870 Cociuba. 
Măcelari [...] 
 În Pârneava: 1866 Cioban Mihai; 1869 Ardelean Dumitru, 
Păcurar Ioţa, Cociuba. 
Pălărieri [...] 
 În Pârneava: 1875 Raţ. 
Şelari, curelari [...] 
 În Pârneava: 1873 Petraşcu, 1875 Radocsány. 

Tăbăcari [...] 
 În Pârneava: 1868 
Ungurean; 1872 Presan, 
Fericean; 1876 Todean. 
Ţesători [...] 
 În Pârneava: 1866 
Moldovan; 1867 
Moldovan, Câmpian; 
1868 Indrea Bartolomei; 
1870 Moldovan, 1871 
Tudorov Gheorghe; 1873 Atelierul lui Iosif Schamberger 
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Moldovan; 1876 Toma Petre (n.n. se poate observa că majoritatea 
ţesătorilor din cartier făceau parte din familia Moldovan). 
Zidari [...] 
 În Pârneava: 1867 Burian Anton, Demeter; 1870 Dehelean, 
Burian; 1873 Ruda, Cepan, Vincenţiu, Florea Ion-calfă; 1875 Pop 
Adam; 1876 Gligor Anton. 
Arămari [...] 
 În Pârneava: 1872 Jerman. 
Chirigii [...] 
 În Pârneava: 1873 Todorovici; 1874 Fodor, Buziu; 1875 
Gherman; 1876 Demian.” (Isaia Tolan, op.cit., p.p. 110-114) 
 După cum s-a putut observa din statistica dată de Isaia Tolan, 
preluată după datele oficiale ale vremii, numărul meseriaşilor din 
Pârneava era relativ mare, chiar dacă în anul amintit, cei menţionaţi, 
nu mai erau în viaţă, dar după cum era obiceiul meseria era continuată 
de cineva din familie, de urmaşii acestora. 
 Numărul meseriaşilor cu o calificare şcolară, nu numai cea 
învăţată la locul de muncă (calfă, ucenic), va creşte o dată cu înfiinţarea 
în 1896, a unei şcoli primare curs superior, şcoală „care a fost plasată 
în edificiul închiriat de la parohianul Ilie Moisă în Strada 
Dorobanţilor, şi s’a inaugurat la anul 1896 sub conducerea 
noastră”(Conf. Iosif Moldovan), şcoală care îi va pregăti pe elevi într-o 
serie de meserii, sau le va da posibilitatea, după absolvirea celor VI 
clase, să urmeze Şcoala de arte şi meserii, unde vor învăţa temeinic o 
meserie. 
 Iosif Moldovan, în cartea citată „Şcoalele Românilor din 
Arad,” prezintă cu multă satisfacţie rezultatele obţinute în orientarea 
şcolarilor din Pârneava, după absolvirea „Şcolii primare superioare,” 
spre o serie de meserii pe care le învăţau mai ales în cadrul „Şcolii de 
arte şi meserii” din Arad, actualul liceu „Aurel Vlaicu.”. 
 Elevii săi vor îngroşa mai târziu, rândurile meseriaşilor din 
cartierul Pârneava, dar şi a muncitorilor şi comercianţilor arădeni, ce 
va spori mereu la începutul de secol al XX-lea, o dată cu dezvoltarea 
industrializării oraşului. 
 „În anii următori numărul absolvenţilor de clasa a VI a s’a 
duplificat. Pe Ion Duma, Dimitrie Haica, Petru Zoiţiu, (n.n va ajunge 
învăţător în Pârneava la Şcoala primară de pe Str. Lae Barna, pe care 
în calitate de director o va conduce mult timp în perioada interbelică, 
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colaborator important al revistei învăţătorilor «Şcoala Vremii» unde va 
publica numeroase articole şi studii de specialitate, dar şi poezii, 
epigrame, scrieri în proză) şi Vasile Marcu i-am înscris la Preparandie, 
Pavel Gligorescu a devenit ucenic tinichiger, Pavel Rus strungar, Ioan 
Hălmăgean şi Atanasie Hălmăgean tipografi, Victor Boşniac, Ioan 
Pintea şi Alexandru Jucan comercianţi, Ilie Biriş mechanic, Ioan Gabor 
fotograf. 
 Pe Ştefan Nichin, un absolvent de clasa a VI, în anul 1900, 
după ce i-am esoperat concesiune ministerială de a fi admis la 
examenul de diferenţă pentru 4 clase secundare, l-am înscris la Şcoala 
de arte şi meserii, unde a făcut record (n.n fratele acestuia Ioan Nichin 
va ajunge doctor în drept şi mai apoi prim-notar al judeţului Arad, în 
perioada de după Unire). 

 În anul următor, 
am fost avizaţi de către 
directorul şcoalei de arte 
şi meserii, că pentru 
absolvenţii clasei a VI a 
de la şcoala noastră, 
stau deschise porţile 
Şcoalei de arte şi meserii 
fără examen de primire. 
 Astfel, în anul 
1901, când numărul 
absolvenţilor de şase 
clase se urcase la 20, am 

dus la Şcoala de arte şi meserii secţiunea tâmplărie pe Gheorghe 
Măcean, Ioan Dan, Ioan Gligorescu, Gheorghe Curticean, Gheorghe 
Moţ şi Ilie Măcean, iar la insistenţele noastre, Aurel Ştefu, a trecut la 
secţia metalurgică. (Iosif Moldovan, op.cit., p.p. 24-25) 
 Dându-şi seama că viaţa „plugarilor” din Pârneava va deveni 
din ce în ce mai grea şi din cauza concurenţei unor produse alimentare 
importate din străinătate, învăţătorul-director Iosif Moldovan, îşi va 
orienta pregătirea elevilor săi şi prin introducerea în cadrul orelor a 
disciplinelor practice care să le formeze şcolarilor deprinderi pentru 
viitoare meserii. 
 Nici viaţa „măeştrilor,” a meseriaşilor nu era de loc bună, căci 
datorită concurenţei, prin înfiinţarea unor noi fabrici şi întreprinderi în 

Şcoala de Arte şi Meserii   
(astăzi liceul „Aurel Vlaicu”)
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oraş, mulţi „maiştri” ai cartierului, au fost nevoiţi a-şi vinde sau închide 
atelierele şi a se angaja ca muncitori în oraş. 
 Industrializarea Aradului, va afecta treptat, treptat potenţialul 
economic al cartierului bazat pe agricultură şi pe micii meşteşugari. 
 Pregătirea temeinică din şcoală, având învăţători de excepţie ca 
Iosif Moldovan, Mihai Olteanu, Nicolae Ştefu, Ioan Vancu ori Maria 
Precupaş, învăţătoare la cea dintâi şcoală de fete din Pârneava, le va 
asigura multora dintre copiii pârnăvenilor, o meserie şi un prestigiu 
profesional, în diferite domenii, deslipindu-i de viaţa grea a 
„plugarilor” din cartier. 
 „...am ajuns la convingerea, că în Arad, viaţa pentru plugari 
devine din zi în zi tot mai anevoioasă, iar meseriile practicate de 
români, şi-au pierdut rentabilitatea în urmarea produselor importate de 
la fabricile din străinătate. 
 Măestri, binesituaţi până atunci, începură a-şi vinde casele şi 
a-şi sista atelierele, intrând ca calfe, muncitori pe la fabrici şi alte 
intreprinderi. 
 Plugarii, cari învârteau plugul cu 4 boi în bătătură, au început 
a-şi vinde pământul după multele şicănări îndurate, de a nu-şi mai 
putea duce bucatele şi nutreţul pentru vite la locuinţă pe teritoriul 
oraşului, interzicându-li-se ţinerea vitelor în cartierele centrale, iar cei 
mai săraci de la periferii cu mârţoaga de cal ce le-a mai rămas, spre a-şi 
putea agonisi pânea de toate zilele, pentru droaia de copii cu cărăuşia 
lemnelor de foc, ca singur mijloc de existenţă, nu puteau străbate 
noroiul până în butuc din stradele desfundate şi neîngrijite de primărie. 
 Ţi se rupe inima, văzându-i pe aceşti nefericiţi a sorţii 
bălăbăind seara spre casele lor frânţi de oboseala muncii rău plătite şi a 
alcoolului prost, consumat în deplina lor desperare. 
 Constatările acestea ne-au determinat a întocmi programul 
activităţii noastre, ca absolvenţii şcoalei să poată fi aplicaţi la meserii 
mai rentabile spre a se putea emancipa de soarta ce-i aşteaptă. 
 De aici, începând, lucrul de predilecţie al şcoalelor noastre a 
devenit desemnul, lucrul manual şi grădinăritul. 
 Pe elevii mai destoinici în arta desemnului, cum au fost Aurel 
Nadra, un fiu de ciubotar şi pe Vasile Ştefu, fiul colegului nostru 
învăţător (n.n e vorba de Nicolae Ştefu, învăţător la Şcoala primară de 
băieţi din Pârneava, de pe Str. Dorobanţilor), i-am plasat cu uşurinţă în 
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birourile arhitecţilor Regdon şi Rozvan, ceea ce ne-a îndemnat a da şi 
mai mare importanţă disciplinei.[...] 
 În cursul timpului, mulţi dintre elevii şcoalelor noastre s’au 
distins şi în şcoalele secundare. Gheorghe Milincovici, băiatul unei 
plugăriţe văduve a fost premiat în clasa I de liceu, dar n’a putut străbate 
mai departe în lipsa de resurse materiale şi l-am dat ucenic la 
tâmplărie. Gheorghe Nichin, băiatul unui ciubotar sărac cu vre-o cinci 
copii, nefiind apt pentru lucruri mai grele, l-am dus la gimnaziu (şcoală 
civilă în acele timpuri) unde era unul dintre cei mai buni şcolari. După 
terminarea clasei a IV a l-am trecut la şcoala comercială superioară şi 
după absolvire a devenit organizatorul celei mai de seamă instituţii 
tipografice române «Tribuna» din Arad şi apoi «Cartea Românească» 
din Cluj şi «Vestul» din Timişoara.”(Iosif Moldovan, op.cit., p.p.23-24) 
 Iosif Moldovan dă şi un alt exemplu din care se vede rolul 
benefic pe care l-a avut şcoala în viaţa locuitorilor din Pârneava, în 
urma căreia şcolarii săi şi-au depăşit condiţia socială a părinţilor şi în 
acelaşi timp şi prin alte exemple oferite se poate observa un transfer, 
mai ales după război, a populaţiei din agricultori „plugari,” cum erau 
numiţi, în muncitori ori funcţionari, iar în unele cazuri în industriaşi, de 
prestigiu în comunitatea oraşului. 
 Este cazul unui „băiat sărac din Pârneava,” care după 
absolvirea şcolii primare superioare, nu a mai avut posibilitatea de a-şi 
continua studiile învăţând meseria de tipograf. Pe parcurs, prin forţe 
proprii şi-a complectat studiile, chiar în străinătate, reuşind să devină 
unul dintre cei mai buni tipografi ai oraşului, având chiar propria lui 
tipografie, pe care şi-a dotat-o cu cele mai moderne şi mai performante 
utilaje. Acest tipograf, Gheorghe Ienci, îi va tipării fostului său 
învăţător şi director, carte din care cu plăcere cităm. 
 Pentru meritele sale în domeniul comercial şi industrial, 
ajungând să fie unul dintre cei mai prosperi industriaşi din Arad, a fost 
decorat de regele României cu „Meritul comercial şi industrial.” 
 În fabricile şi atelierele sale îşi vor găsi loc de muncă mulţi 
dintre locuitorii din Pârneava, el rămânâd aşa cum s-a văzut, ataşat de 
locul naşterii, al şcolii şi al copilăriei sale. 
 „Aci trebuie să amintim şi pe Gheorghe Ienci, care ca un băiat 
sărac din Pârneava, n’a mai putut face altă şcoală, trecând la meserie, 
unde a învăţat arta tipografică. 
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 Complectându-şi cunoştinţele şi în străinătate, a devenit unul 
dintre cei mai buni lucrători tipografi. Iar azi, fiind hărăzit de soartă, e 
înstărit, având cea mai frumoasă tipografie din Arad, amenajată fiind 
cu cele mai moderne maşini de tipar, turnătorie, compactorie şi 
cartonagerie. Toate din sârguinţa şi truda proprie şi ca un băiat treaz a 
devenit azi mare industriaş în oraşul nostru. Iar M.Sa Regele, l-a 
decorat cu «Meritul comercial şi industrial».Aici se dovedeşte mai bine 
proverbul:«Ajută-te că şi Dumnezeu te va ajuta!»” (Ibidem, p.p.27-
28) 
 Politica şcolară a învăţătorilor din Pârneava, din perioada 
premergătoare primului război mondial, era aceea de ajutorare a 
populaţiei sărăcite din cartier, prin „aplicarea absolvenţilor de 6 clase 
la intreprinderi.” 
 În urma unei statistici oferite de Iosif Moldovan, referitoare la 
situaţia absolvenţilor săi, constatăm numărul mare, pentru acea vreme, 
1909-1910, care au păşit pe porţile fabricilor, atelierelor au 
întreprinderilor din oraş, părăsind meseria de „plugari” a părinţilor lor. 
 „La anul 1909, cu trecerea la pensiune a binemeritaţilor 
Nicolae Ştefu şi Ioan Vancu, programul stabilit în deplin acord, de a 
ameliora bunăstarea socială a plugarilor sărăciţi şi a meseriaşilor 
decăzuţi, prin aplicarea absolvenţilor de 6 clase la întreprinderi mai de 
seamă şi meserii mai rentabile, era în mare parte realizat, după cum se 
arată în raportul şcolar al anului 1909-1910, până când peste 100 
dintre absolvenţi cu 6 clase au fost aplicaţi la diferite ramuri de 
industrie, 22 la comerţ şi 12 trecuţi la preparandie. 

Meseriile alese au fost: 
4 desemnători arhitecţi, 5 zidari, 4 dulgheri, 3 strungari, 3 tinichigii, 3 
sculptori, 1 vopsitor, 1 grădinar, 6 croitori, 10 tipografi, 5 fotografi, 4 
compactori, 4 frizeri, 4 măcelari, 4 ciubotari, 1 ţesător de pânză, 14 
eleve ai şcoalei de arte şi meserii, secţia lemnărie, iar 4 metalurgie. 
 Dintre fetele absolvente de 6 clase, 10 deveniră croitorese, 6 
aplicate în comerţ, 4 la compactorie. Numărul acestora se sporeşte însă 
îndoit şi întreit prin cei aplicaţi direct la meserii direct de către părinţi, 
încă până a nu termina cursul primar complect, pentru că ideia s’a 
popularizat în urma îndemnurilor date şi constatările făcute şi de 
părinţi că: meseria e plug de aur.”(Ibidem, p.p 29-30) 
 Desigur, pentru Iosif Moldovan, pârnevean de baştină, cuvântul 
plug, din proverbul spus, era mai important decâu brăţară, aşa cum 
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apare în sintagma cuvântului bătrânesc: „Meseria e brăţară de 
aur!”sau poate pe plan local aşa era cunoscut proverbul, deoarece 
majoritatea locuitorilor cartierului erau prin tradiţie „plugari” nu 
meseriaşi, apelativ purtat multă vreme de ţăranii pârneveni. 
 Din datele statistice cercetate, pe care le vom prezenta, se 
poate constata, prin raportarea directă a populaţiei din Pârneava, la cea 
a Aradului, trecerea treptată a ponderei locuitorilor cartierului dintr-o 
clasă socială, de ţărani, „plugari,” având ca ocupaţie de bază 
agricultura, în cea de meseriaşi iar apoi de muncitori, calificaţi în 
marea lor parte, în întreprinderile şi fabricile oraşului, sector economic 
ce va cunoaşte o puternică dezvoltare în perioada interbelică, şi în care 
va fi implicată şi populaţia din Pârneava. 
 Într-un studiu, privind industria arădeană, se arată că în jurul 
anilor 1862 în Arad, alături de muncitorii din fabricile şi întreprinderile 
existente deja, (industria spirtului, industria manufacturieră, cea uşoară, 
industria mecanică reprezentată de firma Ekkel şi Weydner, industria 
morăritului, a tutunului, etc) „teritoriul oraşului (n.n se subînţeleg şi 
cartierele) era renumit şi prin îndemânarea meşteşugarilor săi, în mare 
parte români. Potrivit datelor existente, în jurul anului 1862 în Arad 
numărul acestora era de circa 2000, iar al calfelor de circa 3000. datele 
recensământului din anul 1870 confirmă existenţa unui număr mare de 
persoane care exercitau o activitate industrială sau meşteşugărească pe 
cont propriu.” (Clück Eugen, „Industria arădeană între 1848-1894”, 
[în] Ziridava, Nr.IX, Arad, 1974, p.100) 
 Într-o altă dată statistică se menţionează că „potrivit 
recensământului din anul 1891, în oraşul şi comitatul Arad au existat 
5140 de firme industriale, înţelegând prin acestea atât atelierele 
meşteşugăreşti, cât şi manufacturile şi fabricile. [...] 
 În general, producţia industrială se concentra tot mai mult în 
Arad, oraş care devenise din cele mai mari din Transilvania, cu o 
pupulaţie civilă de 32725 locuitori în 1869 şi 42052 în 1890. În cadrul 
acestuia, ponderea populaţiei ocupate în industrie şi meşteşuguri a 
crescut de la 5134 (1870) la 7011 (1891).” (Ibidem, p.103) 
 Ponderea populaţiei oraşului angajate în industrie se va mări 
după 1893, când industria grea, prin înfiinţarea Uzinei de vagoane şi a 
unei turnătorii cu o capacitate de producţie mare, aparţinătoare uzinei 
va îngloba un număr tot mai mare de muncitori. Tot în acea perioadă se 
vor mai înfiinţa şi alte trei întreprinderi (1892) profilate pe producţia 
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unor maşini şi unelte agricole, pe instalaţiile necesare fabricilor de 
spirt şi  a morăritului. 

Uzina de vagoane, înfiinţată în anul 1893 
 

 „Cea mai importantă fabrică arădeană, cea de vagoane, care a 
angajat pentru prima dată peste 1000 de muncitori, a intrat în funcţiune 
abia în anul 1893. [...] 
 Întreprinderea, înzestrată după ultimul cuvânt al tehnicii 
contemporane, a intrat în funcţiune în 1893. Efectivul iniţial de 400 
muncitori a crescut până în 1895 la 1800. Producţia de la început a 
cuprins o gamă variată de produse, ca vagoane (anual în medie circa 
1000 de bucăţi) de clasă, de dormit, salon, locomotive, poduri de fier, 
etc.”(Ibidem, p.p.103-107) 
 Cu siguranţă Uzina de vagoane, fiind amplasată nu departe de 
Pârneava, pe locul în care se găseşte şi în prezent, va atrage treptat pe 
mulţi tineri cu şcoala de meserii, din cartier. 
 Tot în acea perioadă, Aradul se va impune pe piaţa din Austro-
Ungaria, dar şi din România prin producţia de mobilă, existând în oraş 
6 mari ateliere de fabricare a mobilei, dintre care unul cel puţin şi în 
Pârneava, în care cu siguranţă, datorită numărului mare de meseriaşi în 
acest domeniu, consemnaţi şi în statistica lui Isaia Tolan, munceau 
aproape jumătate din cei existenţi în oraş. 
 „Una din cele mai renumite mărfuri arădene în acestă perioadă 
a constituit-o mobila. Produsele tâmplarilor arădeni, în mare parte 
români, au fost concurate, între anii 1860-70, de industria de mobilă 
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austriacă, care a stăpânit piaţa locală. Prin munca sârguincioasă a 
tâmplarilor arădeni, plină de creativitate şi gust, după 1880 producţia 
locală de mobilă a reuşit să recâştige piaţa Aradului şi să devină 
căutată chiar pe o arie teritorială mai mare. Expoziţiile arădene din 
1885 şi 1890 au dovedit acestă realitate. 
 În jurul anului 1895, mobila arădeană câştigă deja aprecieri şi 
în România. Aceste produse au fost confecţionate în 6 ateliere mai 
mari, având pe la 1895 un număr de 219 tâmplari, dintre care cele mai 
mari (2 unităţi) aveau 84 lucrători. 
 Avântul producţiei de mobilă se explică şi prin faptul că, alături 
de îndemânarea producătorilor ei, există o excelentă materie primă 
adusă, în parte, de peste Carpaţi, ca urmare a numărului mare  al 
legăturilor feroviare ale Aradului.” (Ibidem, p.112) 
 Ca urmare a industrializării oraşului, asistăm la o accelerare a 
procesului de urbanizare şi prin numeroasele construcţii ce vor 
impune Aradul şi prin clădirile sale grandioase, în rândurile oraşelor 
europene. 
 Este perioada în care au fost ridicate în centrul oraşului 
importante clădiri publice şi nu numai, admirate şi astăzi prin 
frumuseţea liniilor arhitecturale: sediul primăriei, teatrul, sediul 
direcţiei căilor ferate Arad-Cenad, reuşindu-se ca numai în Arad, între 
ani 1876-1897, să fie înălţate 2805 de clădiri noi. 
 Una dintre acestea este şi clădirea unde funcţionează astăzi 
Şcoala Generală Iosif Moldovan, din Strada Oituz 108-112, clădire 
impunătoare şi ea prin 
arhitectura sa, situată în 
centrul cartierului 
Pârneava. 
 Datorită cerinţelor 
materialelor de 
construcţie, din acest 
domeniu, încă din 1869, în 
Pârneava, în apropierea 
Mureşului, nu departe de 
Pădurea Ceala, va lua 
fiinţă prima fabrică de 
cărămidă din oraş. 
Fabrica, cu modernizările 

Vechea fabrică de cărămizi din Pârneava, 
astăzi o ruină. 
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impuse de-a lungul anilor, a funcţionat până nu demult, iar pe locul 
cunoscut şi astăzi de locuitorii zonei de „cărămidărie,” se mai 
păstrează, încă, vechile coşuri din cărămidă roşie, înalte de câţiva zeci 
de metri. 
 Aici, fără îndoială, şi-au găsit locuri de muncă mulţi dintre 
locuitorii cartierului, inclusiv şi cei care se ocupau cu cărăuşia. 
 Din cărămizile făcute aici s-au ridicat, probabil, şi edificiile 
importante din Pârneava: Şcoala primară confesională românească de 
băieţi de pe Str. Dorobanţilor (n.n înv. Nicolae Ştefu) în 1890, cele 
două şcoli româneşti, Şcoala primară românească de pe fosta stradă 
Lae Barna, Conduraşilor de astăzi ori în 1902 edificiul de cultură, tot 
din Str. Dorobanţilor, „Casa Naţională,” la construcţia căreia este 
menţionat fapătul că mulţi dintre locuitorii cu atelaje s-au ocupat de 
cărăuşia cărămizilor şi a altor materiale de construcţie, a lemnelor 
probabil de la Pădurea Ceala. 
 „În anul 1869 a luat fiinţă prima fabrică de cărămizi 
(Pârneava), cea de lângă Mureş. Reuşind să supravieţuiască greutăţilor 
generate de criza din 1873, vânzarea cărămizilor a fost mărită la 2,2 
milioane buc/an (1878), 4,5 milioane buc/an (în 1885), iar în 1894 a 
ajuns la 6,2 milioane buc/an. Ulterior s-a creat o a doua fabrică 
(Nicolici), cu o desfacere medie anuală de 2-3 milioane 
buc/an.”(Ibidem, p.113) 
 Din anul 1872, o dată cu desfiinţarea breslelor şi proclamarea 
principiului „libertăţii industriale,” un număr mare de calfe sau alte 
categorii sociale, vor încerca deschiderea unor ateliere meşteşugăreşti, 
pe cont propriu, sau intrând ca muncitori în diferite sectoare industriale 
existente. 
 În Pârneava va funcţiona, la începutul secolului al XX-lea şi o 
puternică fabrică de calapoade. Dacă în Arad exista până în 1881 o 
singură astfel de fabrică în perioada imediat următoare primului război 
mondial vor funcţiona patru asemenea făbricuţe iar cea din Pârneava 
„Stiashy S.A.” va rămâne singura fabrică în 1936, iar prin îmbunătăţiri 
tehnologice aceasta va executa calapoade, tocuri şi glencuri pentru tot 
oraşul, fiind mai apoi extinsă şi mutată în anul 1948 într-o altă locaţie, 
tot în Pârneava, pe Str. Căpitan Ignat nr.9, în incinta Fabricii de 
încălţăminte „Gloria”. 
 Datorită faptului că mulţi dintre pârneveni erau agricultori, pe 
lângă cultivarea pământului se mai ocupau şi cu creşterea vitelor, în 
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cartier funcţionau mici ateliere de tăbăcărie, 
care vor supravieţui în timp şi după 
dezvoltarea industrială a oraşului, din prima 
jumătate a secolului al XX-lea. 
 Un astfel de atelier de tăbăcărie, va 
funcţiona în Pârneava pe Str. Doamna Bălaşa, 
la Nr.213-215, Str. Ghe. Doja de astăzi şi 
aparţinea, spre sfârşitul anilor 1930, 
avocatului Chirilov Feodor, refugiat în 
părţile arădene din ţinutul Basarabiei. 
 „Teodor Feodor Gheorghe Chirilov 
(1881-1949) va profesa avocatura atât la 
Chişineu cât şi la Bucureşti iar mai apoi la 
Arad unde îşi va deschide şi un cabinet de 
avocatură pe Strada Doamna Bălaşa, unde îşi avea şi locuinţa. 
 Atelierul său de tăbăcărie şi de achiziţii va prelua pieile 
rezultate în urma sacrificării animalelor din gospodăriile pârnevenilor 
dar şi din unele din localităţile învecinate oraşului. 
 Firma avocatului Chirilov dispunea de cai, căruţe şi chiar 
maşini pe care le utilizau în diverse transporturi, iar atelierul principal 
funcţiona într-o altă clădire, tot în Pârneava, pe Strada Minervei, loc în 
care se prelucrau pieile şi unde existau mai multe hale de producţie, 
bine dotate din punct de vedere tehnologic. 
 Numărul angajaţilor, al muncitorilor, era restrâns, în jur de 
zece persoane, în ale căror atribuţii se regăseau atât cele de preluarea şi 

prelucrarea pieilor pe care, în 
parte, le furnizau altor ateliere şi 
fabrici din oraş şi chiar din ţară 
specializate în prelucrare, cum 
ar fi cea de la Timişoara, 
renumita fabrică «Guban» ori 
cea de la Orăştie. 
 În timpul războiului 
firma va cunoaşte o perioadă de 
prosperitate, existând o mare 
cerere de materie primă 
necesară pentru înzestrarea şi 

Avocatul 
Teodor F. Chirilov

Atelierul de tăbăcărie  
al avocatului Chirilov
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dotarea armatei, prin confecţionarea încălţămintei şi al altor accesorii 
militare confecţionate din piele. 
 La sfârşitul războiului şi în perioada imediat următoare, dar mai 
ales după instaurarea regimului comunist în România, inaugurat de 
guvernul dr. Petru Groza (6 martie 1946), firma avocatului Chirilov, ca 
de altfel mai multe firme mai mici din oraş, intră într-o perioadă de 
recesiune ce va aduce după sine şi falimentarea acesteia, cu puţin timp 
înainte de naţionalizarea din anul 1948. 
 Cu puţin timp, înaintea izbucnirii războiului şi pe perioada 
acestuia casa avocatului Teodor Chirilov va deveni un obiectiv de 
importanţă strategică, la nivelul cartierului Pârneava, fiind folosită în 
diferite scopuri de apărare civilă şi de formaţiile de pompieri.” (apud. 
Chirilov, Dumitru, Mihai, Ioan – fiul avocatului, rămas în viaţă, născut 
în 27 iunie 1947) 
 Rând pe rând, în anii ce vor urma până la începutul războiului, 
în rândurile meseriaşilor se va resimţi o reprofilare a întregii activităţi. 
O serie de meserii,cum ar fi cea de confecţioner de lumânări (lumânar), 
frânghieri, rotari, etc, dispar sau îşi reduc simţitor activitatea, iar altele 
au fost atinse de schimbarea gustului clienţilor (blănari, cizmari, 
croitori) sau vor apărea altele noi ca de exemplu cea de fotograf, 
desenatori arhitecţi ori tipografi. 
 Şcolile din Pârneava, aşa cum am mai văzut, îşi vor orienta 
programul activităţilor practice, în funţie de cerinţele pieţei de lucru, 
încât numai într-un singur an şcolar, 1909-1910, vor îmbrăţişa şi câţiva 
şcolari pârneveni aceste noi profiluri: 4 desenatori arhitecţi, 5 
fotografi şi 10 tipografi, 3 tinichigii, etc, potrivit informaţiilor lui Iosif 
Moldovan. 
 Cu toată dezvoltarea înfloritoare a Aradului în domeniul 
industrial, în anii premergători primului război mondial, populaţia din 
Pârneava era în majoritatea ei concentrată în jurul agriculturii. Tot în 
cartier vor locui şi celelalte categorii sociale, chiar dacă aveau un loc 
de muncă în industrie sau ocupau funcţii administrative, deoarece sub 
stăpânirea  austro-ungară, se ducea politica în urma căreia populaţia 
românească angajată în fabricile şi uzinele oraşului să domicilieze în 
suburbii, aşa cum era cazul cartierelor Micalaca, Pârneava şi Gai. 
 Odată cu unirea Transilvaniei cu România, după 1918, situaţia 
se schimbă. Multe familii înstărite de etnie maghiară, din centrul 
oraşului, au emigrat în Ungaria, lăsând sau vânzând în grabă imobilele 
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confortabile şi luxoase. Puţini însă din locuitorii cartierului, doar unii 
din cei mai tineri, şi în general funcţionari, îşi vor abandona casele şi 
străzile cartierului unde au copilărit şi au crescut şi se vor muta în oraş, 
alţii ce aveau putere economică, îşi vor ridica case impunătoare în 
Pârneava, ce se mai păstrează şi astăzi, recunoscându-se uşor după 
arhitectura timpului lor. 
  Populaţia Aradului şi implicit cea din Pârneava, după cum 
rezultă şi din statisticile şcolare ale elevilor din cartier, va creşte în 
prima perioadă interbelică, până în 1930, când va începe să scadă 
treptat şi datorită crizelor economice. 
 În monografia oraşului „Aradul permanenţă în istoria patriei” 
(Arad, 1979), în Capitolul VI intitulat „Istoria contemporană-Perioada 
interbelică” prezintă mai multe date statistice referitoare la dezvoltarea 
social economică şi industrială a Aradului, cu referiri şi la structura 
populaţiei. 
 „O parte tot mai mare a populaţiei este atrasă spre oraş, pentru 
a lucra în diferite sectoare de activitate, în special în industrie. Cum 
industria Aradului s-a dezvoltat mult în perioada interbelică, odată cu 
alte sectoare de activităţi, şi cum populaţia din mediul rural era în cea 
mai mare parte românească şi acest factor a contribuit la schimbarea 
structurii etnice a oraşului Arad. 
 În 1920 oraşul număra 62 490 locuitori fiind ca număr de 
populaţie al şaptelea oraş al ţării, în perioada interbelică. În 1923 
ajunge la 75 000 iar în 1930 la 77 181 pentru ca în anii următori 
populaţia oraşului să scadă treptat.” (Op.cit., p.p.430-431) 
 Din aceeaşi sursă de informare, pe baza datelor statistice, se 
poate constata o creştere a populaţiei la nivelul oraşului, abia în 1944, 
în luna iulie, la 84 373 locuitori când este menţionată evaluarea 
populaţiei, ce a crescut şi din cauza refugiaţilor veniţi datorită frontului 
ce se apropia, de hotarele nord-estice ale ţării, aspect consemnat în 
ziarele oraşului din acea perioadă. 
 În ceea ce priveşte repatizarea populaţiei pe diferite grupe de 
profesie, cu toată dezvoltarea industrială a oraşului, în Pârneava 
procentul populaţiei active în agricultură era mult mai numeros, decât 
în celelalte cartiere a oraşului şi datorită tradiţiei dar şi a faptului că 
multe familii deţineau pământ, pârnevenii fiind cunoscuţi ca „plugari,” 
adică muncitori agricoli, ţărani. Produsele agricole ale ţăranilor 
pârneveni constituiau o sursă importantă de materie primă pentru 
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unele dintre fabricile oraşului(Fabrica de spirt a fraţilor Neumann, 
cea mai importantă din sudul Europei, sau pentru Fabrica de zahăr de 
la extremitatea către Aradul Nou a cartierului).  
 În iunie 1938, populaţia Aradului era de 75 835 de locuitori, ca 
apoi în iunie 1940 să scadă la 74 742 de locuitori. Din această populaţie 
a oraşului, în 1939, doar 11 674 de locuitori erau angajaţi în industria 
de diferite profiluri. 
 Numărul cel mai mare de angajaţi îl ocupa sectorul mecanico-
metalurgic, 2855, urmat de sectorul textil ce număra 4951 de angajaţi,, 
între care majoritatea erau femei. Fabricile şi atelierele de mobilă 
numărau 1200 de muncitori, sectorul alimentar 1184 de locuitori, iar în 
celelalte sectoare: pielărie, materiale de zidărie, electricitate, etc, 
numărul angajaţilor era doar de câteva sute, poate chiar mai puţin. 
 Una dintre principalele ramuri ale sectorului industrial, la 
nivelul oraşului, imediat după Unire, era cea a industriei mecanico-
metalurgice, ce prin capitalul acesteia însumând 75 milioane lei, avea o 
activitate axată aproape în excusivitate pe construcţii şi reparaţii de 
vagoane şi locomotive, în cadrul acestei societăţi în ascensiune 
economică cunoscută sub numele de «Astra» (n.n Fabrica de vagoane), 
mai funcţionau şi ramurile fabricii de maşini şi turnătoria de fier 
«Juhasz I. Arcadie» Arad, iniţiată în 1927, Fabrica «Phoma» Arad, 
Fabrica «Fatma» pentru articole de tablă, constituită în anul 1925, 
precum şi Întreprinderea de maşini şi automobile s.a Arad I.M.A.S.A şi 
Armătura s.a Arad, ambele fondate în anul 1928, unde îşi vor găsi 
mână de lucru şi o parte din tineretul format în şcolile din cartierul 
Pârneava, specializat deja în cadrul Şcoalei de arte şi meserii, în care, 
încă din perioada antebelică, era asigurat accesul fără examen datorită 
gradului înalt de pregătire din cadrul şcolilor din cartier, şcoli ce aveau 
preocupări legate de pregătirea practică a elevilor şi de orientarea 
acestora, ţinând cont de cerinţele pieţei de muncă. 
 Un alt sector, unde îşi vor găsi de lucru multe dintre femeile 
tinete din cartier, va fi cel al industriei textile, care va ocupa o 
pondere însemnată în cadrul dezvoltării industriale a Aradului, fiind 
din punct de vedere numeric, considerat cel de al doilea compartiment 
industrial al oraşului, şi va îngloba, aproape 5000 de angajate dintre 
care, fără îndoială şi un număr însemnat de tinere din cartierul 
Pârneava, ce au avut ocazia, aşa cum arăta şi Moise Colarov, de a se 
instrui în şcoala ridicată în apropierea cartierului, Liceul textil, de 
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astăzi, „Fraţii Neumann”, ce va pregăti ani de-a rândul, generaţii de 
muncitoare în ramurile textile, pentru diverse fabrici din oraş. 
 „Industria textilă, 
ramură importantă a 
industriei locale, bine 
reprezentată prin marea 
fabrică I.T.A (Industria 
Textilă Arădeană), s-a 
dezvoltat spectaculos după 
primul război mondial, ca 
urmare a restrângerii 
importului de ţesături şi a 
producţiei din ţară, la nivel 
echivalent celor din 
străinătate. I.T.A care în 1918 dispunea de 550 războaie de ţesut, şi-a 
mărit până în 1928 zestrea la războaie la 1404. Paralel a sporit la peste 
2000 numărul salariaţilor întreprinderii. Era singura fabrică din 
România care şi-a instalat o filatură de bumbac cu 20000 de fuse şi 
prima secţie de imprimerie mecanică.”(Ibidem, p.436) 
 Agricultorii din cartierul Pârneava, aşa cum s-a arătat, îşi vor 
comercializa o bună parte din produsele lor agricole în cadrul 
industriei alimentare, dezvoltate la nivelul oraşului, în care industria 
morăritului şi cea a spirtului, avea o veche tradiţie, ce îşi va câştiga o 
binemeritată faimă cunoscută şi astăzi, în cadrul fabricilor fraţilor 
Neumann, evrei ce au contribuit prin priceperea lor în domeniul 
economic, la ridicarea prosperităţii acestui comportament economic 
important al oraşului, care însuma şi un număr important de cartiere 
agricole, între care şi Pârneava. 
 „Industria alimentară, a cunoscut o rapidă dezvoltare 
beneficiind de materia primă ieftină din agricultură, (n.n este vorba mai 
ales de producţiile agricole din cartierele Aradului, dar şi a judeţului, în 
mare parte agricol). 
 Una din subdiviziunile sale cu tradiţii în judeţul Arad, era 
industra morăritului, a cărei producţie şi-a câştigat un renume 
european, fiind exportată în proporţie de 75% în Austria, Germania, 
Elveţia şi alte ţări. Cea mai mare întreprindere cu acest profil era moara 
fraţilor Neumann Arad, devenită societate anonimă în anul 1921, 

Vechea fabrică de tricotaje 
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alături de fabrica de spirt şi drojdie, a aceloraşi proprietari. Avea o 
capacitate zilnică de producţie de 36 de vagoane[...] 
 În cadrul industriei alimentare îşi mai desfăşurau activitatea 
Fabrica de spirt a aceloraşi fraţi Neumann, Fabrica de lichior 
«Zwack»s.a Arad, Fabrica de zahăr s.a Arad. Edificarea acesteia din 
urmă a început în august 1925 (n.n este vorba de Fabrica de zahăr de 
lângă podul Mureşului de la Aradul Nou, a cărei construcţie se mai 
păstrează şi astăzi), iar un an mai târziu, a intrat în fabricaţie, producând 
în anul 1926-7500 tone de zahăr, în anul 1927-10000 tone. Fabrica de 
zahăr din Arad a contribuit la acoperirea nevoilor de zahăr ale pieţii 
interne şi la realizarea unei producţii suplimentare, ce a făcut posibil, 
pentru prima dată după război, exportul de zahăr românesc.” (Ibidem, 
p.437) 
 Fără îndoială, la această fabrică aflată foarte aproape de partea 
nord-estică a cartierului, cu un bun drum de acces, îşi vor găsi de lucru 
şi mulţi dintre locuitorii din cartier care vor contribui şi cu produsele 
lor agricole, sfecla de zahăr (n.n era o tradiţie în cadrul cartierului în 
cultivarea acesteia, precum şi a tutunului), la prosperitatea fabricii. 
 La nivelul producţiei agricole din Pârneava, în urma 
constatărilor făcute, s-a putut observa o bună sincronizare a producţiilor 
agricole, legate de cerinţele industriei alimentare ale oraşului, 
punându-se mai ales accentul pe cultivarea acelor cereale cerute de 
fabrica de spirt sau pe cele necesare morăritului ori producţiei de zahăr 
 O altă grupă de profesie, la nivelul cartierului era cea în 
domeniul industriei lemnului. La nivelul oraşului, numai în anul 1930, 
erau 38 de întreprinderi incluzând un număr de peste 1549 de angajaţi, 
în întreprinderi şi ateliere regăsite şi în cartierul Pârneava. Cea mai 
importantă fabrică de mobilă, din oraş, ce şi-a câştigat un binemeritat 
renume era cea a lui Laurenţiu Lengyel, înfiinţată în anul 1891, şi a 
cărei producţie a continuat şi s-a dezvoltat şi în perioada interbelică, cu 
mult beneficiu. 
 Criza economică începută în anul 1929, va aduce după sine şi o 
stagnare a producţiei industriale a Aradului, producţie ce se va restabili 
şi revigora abia după 5 ani, în anul 1934, când se va întări puterea 
economică a oraşului, prin creşterea numărului de fabrici şi 
întreprinderi şi prin sporirea capitalului acestora şi prin sprijinul 
politicii sistemului bancar. 
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 Perioada de revigorare economică a oraşului va continua 
chiar în primii ani ai războiului, datorită comenzilor militare solicitate 
de către armată fabricilor din Arad. 
 Potrivit unui decret-lege, la 18 februarie 1941, întreprinderile 
de stat, precum şi numeroase întreprinderi particulare, cu întreg 
personalul muncitor au fost considerate rechiziţionate de către armată, 
iar producţia lor a fost adaptată războiului. 
 „Marile întreprinderi arădene, pentru a se menţine în activitate, 
sânt adaptate nevoilor războiului. La Fabrica de vagoane «Astra» s-a 
restrâns producţia de material rulant, introducându-se în fabricaţie 
armamentul, în special aruncătoarele de mine şi muniţie. Noua situaţie 
se oglindea şi în denumirea întreprinderii, care devine «Astra»-prima 
fabrică românească de vagoane, motoare, armament şi muniţiuni s.a 
Arad.” (Ibidem, p.447) 
 Avantajul celor care lucrau în astfel de fabrici cu producţie 
destinată necesităţilor războiului, era acela că erau scutiţi de front, 
mobilizaţi la locul de muncă. 
 Mulţi dintre locuitorii cartierului Pârneava, ce se ocupau de 
agricultură, au avut aceleaşi avantaje, căci prin cultivarea pe loturile 
agricole a tutunului şi a sfeclei de zahăr, sau a altor cereale necesare 
pentru producerea băuturilor spirtoase, erau şi ei scutiţi de front. 
 Spre sfârşitul războiului, odată cu începăerea 
bombardamentelor aeriene, asupra oraşului, ce aveau ca obiectiv 
distrugerea principalelor întreprinderi industriale, unde mulţi 
pârneveni erau angajaţi, situaţia acestora se va înrăutăţi, mai ales când 
bombardamentele vor lovi şi o parte din zonele periferice, în urma 

atacurilor asupra aeroportului 
oraşului ori a altor obiective 
industriale. Multe dintre 
culturile agricole ale 
localnicilor din Pârneava vor 
fi distruse şi ele în urma 
bombardamentelor şi a 
luptelor pentru cucerirea 
aeroportului de la capătul 
cartierului. 
 Cel mai devastator 
bombardament s-a produs la 

Bomnardamentul anglo – american din 3 
iunie 1944 distruge fabrica de armament 

Astra.
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3 iulie 1944, fiind declanşat de aviaţia anglo-americană, soldat cu mari 
pierderi umane şi mai ales materiale, un adevărat dezastru economic 
pentru Arad. 
 În acest bombardament, Fabrica de armament «Astra» a fost 
grav avariată, la fel şi vestita Fabică de lichioruri Zwack, ce a fost 
distrusă total. Distrugeri au fost înregistrate şi la Uzina Electrică, 
Fabrica de nasturi «Union», Fabrica de ciorapi, dar şi alte locuinţe din 
cartierele apropiate de Fabrica «Astra», printre care şi Pârneava. A 
mai fost distrusă parţial Gara C.F.R şi Atelierele Principale C.F.R, 
producând mari victime în rândul populaţiei civile refugiate în 
adăpostul de la Pădurice, semnalându-se 190 de morţi şi aproape 700 
de răniţi. 

 „Producţia anului 
1944 a scăzut considerabil, 
ca urmare a uzurii fizice şi 
morale avansate a utilajului 
industrial şi a lipsei de 
materii prime. 
 La toate acestea se 
adaugă distrugerile provocate 
de bombardamentele 
aeriene, care au adus pagube 
de sute de milioane 
întreprinderilor afectate, 

dezorganizându-le producţia, instaurând ruina şi haosul economic. 
 Bombardamentul aerian din 3 iulie 1944, a scos din funcţiune 
cea mai mare întreprindere arădeană, Fabrica de vagoane, armament şi 
muniţie s.a «Astra», grav 
avariată. La aceasta se 
adăugau Fabrica de 
împletituri şi tricotaje 
(FITA), lovită în plin de 9 
bombe. Pagubele provocate 
însumând peste 150 
milioane lei. Întreprinderea 
nu şi-a mai putut relua 
activitatea până în anul 
1945. Fabrica de lichior 

.... atelierele CFR ... 
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«Zwack» a fost distrusă până în temeli, încetând să mai funţioneze. Tot 
bombardamentul din 3 iulie, a dus prejudicii Fabricii de săpun 
«Vernier», Fabricii de nasturi «Union», Firmei «Fermoar», Fabricii de 
cherestea pentru ambalaje «Tilia»,Fabricii de ciorapi «Albu Simion» şi 
Uzinei electrice Arad. Au fost distruse instalaţiile reţelei de transport 
curent de înaltă tensiune[...] Valoarea totală a pagubelor pricinuite 
industriei arădene de bombardamentele din 3 iulie 1944, s-a cifrat la 
însemnata sumă de 316.189.200.” (Ibidem, p.448) 
 În aceste condiţii o parte dintre locuitorii oraşului se vor refugia 
în zonele rurale din 
apropierea oraşului. 
Acelaşi lucru se va 
întâmpla cu mulţi dintre 
pârneveni, care împreună 
cu copiii vor părăsi 
oraşul, fapt consemnat aşa 
cum se va vedea în multe 
documente şcolare, şi 
procese-verbale de 
inspecţii, din cadrul Şcolii 
primare Nr.22, curs 
superior din Str. Oituz 
108-114, actuala Şcoală Generală „Iosif Moldovan” din Arad, unde în 
acea perioadă, ca de altfel şi în celelalte şcoli din oraş, numărul elevilor 
ce frecventau cursurile, se limita la mai puţin de un sfert. Explicaţiile 
corpului de control se referă la faptul că majoritatea elevilor care 
lipsesc, au părăsit oraşul împreună cu familia, îngroziţi de 
bombardamente şi de frecventele alarme aeriene, din acea perioadă, 
precum şi a foamei şi sărăciei la care s-a ajuns. 
 Pentru locuitorii oraşului şi implicit a celor şi din cartierul 
Pârneava, situaţia nu se va linişti nici după lovitura de stat de la 23 
august 1944, concepută şi realizată de reprezentanţii Palatului şi în 
primul rând de regele Mihai, prin înlăturarea de la putere a mareşalului 
I.Antonescu. 
 Întoarcerea armelor împotriva trupelor Germaniei hitleriste şi a 
aliatei sale Ungaria hortystă, va avea urmări dramatice pentru locuitorii 
din Pârneava, aflaţi în apropierea aeroportului, de lângă pădurea 
Ceala. 

Urmările bombardamentului asupra localnicilor
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 În zilele de 26 şi 27 august în zona aeroportului vor avea loc 
lupte crâncene. Pe aeroport se aflau peste 700 de soldaţi hitlerişti bine 
înarmaţi şi dispunând de avioane. După ce au primit întăriri de peste 
graniţă, trupe hortyste în majoritate, au încercat să intre în oraş dinspre 
vest, prin Pârneava. Cu o zi înainte, trupele inamice, intrate în ţară pe 
la Turnu, se îndreptau şi atacau Aradul, pentru a-l ocupa. Paralel cu 
atacurile declanşate la sol, aviaţa germană de pe aeroportul din Ceala, 
bombardează oraşul, provocând pagube materiale, răniţi şi morţi în 
rândurile populaţiei civile. În timpul luptelor pentru ocuparea 
aeroportului, este bombardată şi distrusă Fabrica de cărămizi 
«Vulcan», aflată în apropiere, cea mai veche din oraş şi cu o mare 
productivitate, cauzându-i-se pagube însemnate. 
 „Cele mai importante lupte şi acţiuni s-au desfăşurat însă 
împotriva trupelor  hitleriste aflate pe aeroportul de lângă oraş, unde 
cei peste 700 de hitlerişti se organizează pentru apărarea aeroportului, 
cu scopul de a se opune dezarmării. Dispunând de zeci de mitraliere, 
numeroase avioane şi alte mijloace de luptă, în 26 august după ce s-au 
organizat pentru apărare pe aeroport şi în mai multe centre din 
interiorul oraşului, şi după ce primiseră întăriri de la unitatea mobilizată 
de pe teritoriul Ungariei, încearcă să pătrundă în Arad dinspre vest[...] 
În acest scop în seara zilei de 25 august, alte trupe hitleriste transportate 
în 80-100 camioane de peste frontieră, atacă pichetele de grăniceri din 
zona Turnu, la nord-vest de Arad, dirijându-şi forţele principale spre 
Arad. 
 Odată cu atacurile trupelor, aviaţia fascistă a aruncat bombe 
asupra oraşului şi a mitraliat populaţia, făcând multe victime şi 
distrugând bunuri materiale. De exemplu în 27 august, orele 20, 
avioane germane au bombardat oraşul, producând grave pagube 
materiale populaţiei civile.[...] 
 Încercarea hitleriştilor a fost însă oprită în special de rezistenţa 
îndârjită a ostaşilor batalionului 2 din Regimentul 4 grăniceri, cu sediul 
în cartierul Gai. Nici noile atacuri duşmane din noaptea de 26 spre 27 
august nu reuşesc, iar în dimineaţa zilei de 27 august gruparea 
hitleristo-hortistă este atacată cu hotărâre şi respinsă peste frontieră tot 
în zona Turnu, acţiunea soldându-se cu capturarea în aceiaşi zi a 100 de 
prizonieri [...] a 34 avioane şi numeroase materiale de război. 
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 Luptele au fost deosebit de intense, în primul rând cele din 
zona aeroportului (n.n în cartierul Pârneava), producând un număr 
mare de morţi şi răniţi şi mari pagube materiale. 
 Bunăoară Fabrica de cărămidă «Vulcan» din Arad, Str. 
Văcăreşti 1-3, formată din 8 clădiri cu unul sau două etaje şi din 22 
şoproane, a fost distrusă complet ca urmare a luptelor şi a bombelor 
căzute (n.n în zilele de 26-28 august, provocându-i pagube de peste 17 
milioane lei). 
 Şcoala primară din cartierul Bujac, datorită atacurilor aeriene, a 
fost distrusă în mare parte, ajungând în stare de nefuncţionare.”(Ibidem, 
p.p.604-607) 
 Locuitorii din Pârneava nu au rămas pasivi la aceste 
evenimente sângeroase, ce le afectau existenţa, ci au luat parte efectiv 
la lupta pentru cucerirea aeroportului şi împiedecarea trupelor 
hitleriste de a ocupa cartierul şi oraşul. 
 Unii dintre ei au luat parte direct la lupte, alături de ostaşii 
Batalionului 2 din Regimentrul 4 grăniceri cu sediul în cartierul Gai, ori 
au contribuit la aprovizionarea combatanţilor cu muniţie şi alimente, 
prin transportul acestora cu căruţele proprii. 
 „La eliberarea aeroportului, un număr mare de muncitori şi 
ţărani din cartierul Pârneava, între care muncitorii Iosif Jivoi, 
Romulus Topor şi ţăranul Dumitru Muscan, au pus mâna pe armă şi au 
tras în duşman, ori au aprovizionat armata cu muniţii.” (Ibidem, p.605) 
 Urgia războiului se va abate, însă, din nou, asupra oraşului şi a 
locuitorilor săi, căci încă din prima jumătate a lunii septembrie, Aradul 
este invadat şi ocupat de puternice forţe  militare hitleriste şi horthyste. 
 Ofensiva acestora va începe în zona Crişana, Banat încă din 11 
septembrie, cu un atac masiv pe aliniamentul Arad-Oradea, când două 
divizii motorizate horthyste lovesc frontiera în zona Aradului, la 13 
septembrie 1944, ocupând localitatea din apropierea oraşului, pe care îl 
vor ocupa în după-masa aceleaşi zile, în urma retragerii strategice a 
armatei române, puţină la număr, la sud de Mureş. În oraş va domni 
haosul şi teroarea, populaţia fiind speriată de măsurile dure şi abuzive 
ale ocupanţilor şi va încerca să se refugieze la Timişoara, Deva ori 
Brad, negăsindu-şi un loc de refugiu în localităţile limitrofe, la sate, 
unde încă se mai purtau lupte grele, mai ales în zona Ineului sau în 
Podgoria Aradului, unde duşmanii au fost opriţi pe aliniamentul 
Păuliş-Miniş, Ghioroc, Cuvin, de către elevii Şcolii militare de 
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subofiţeri Radna, ce vor intra în istorie prin faptele de arme, alături de 
alte două subunităţi româneşti, sub numele de „Detaşamentul Păuliş.” 
 Deviza acestora: „Pe aici nu se trece!” a fost onorată şi 
respectată, fiind plătită cu preţul vieţii multor tineri elevi ai şcolii 
militare. Aici inamicul a fost oprit şi a suferit prima mare înfrângere, 
fiind silit să se retragă, suferind mari pierderi în oameni şi tehnică 
militară. 
 În numai câteva zile, după începerea contra ofensivei, în urma 
acestei victorii Aradul şi întreaga zonă ocupată va fi eliberată, iar 
inamicul va fi respins peste graniţă, pe teritoriul căruia va continua 
războiul. 
 „În Aradul cucerit de hortişti s-a instaurat un regim de teroare, 
dezlănţuit de trupele hortyste, de SS şi Gestapo. Populaţia românească 
şi evreiască a fost persecutată, s-au instalat noi demnitari, s-a trecut la 
acţiunea de «curăţire a elementelor democratice şi evreieşti», având loc 
arestări, noaptea ridicări de la domiciliu, bătăi, schingiuiri, etc. (n.n din 
informaţiile primite, unii dintre locuitorii din cartierul Pârneava, în 
marea lor majoritate români, au avut parte de asemenea tratamente, 
cunoscându-se contribuţia acestora la anihilarea unităţii militare 
hitleristo-hortyste staţionate pe aeroportul oraşului şi la sprijinul 
acordat armatei române în timpul luptelor). 
 Au fost jefuite locuinţelor populaţiei refugiate, devastate 
magazinele evreieşti, marile fabrici, între care Atelierele principale 
C.F.R (I.V.A, sector II), F.I.T.A (Tricoul Roşu), T.E.B.A, I.T.A, 
Fabrica de zahăr. 
 Evreii «după câteva zile au fost obligaţi să poarte steaua lui 
David», în cetate pregătindu-se un ghetou pentru ei. 
 Autorităţile hortyste, care se instalaseră aici cu credinţa deşartă 
de a rămâne pentru totdeauna, declarând că într-o săptămână vor fi la 
Bucureşti, au fost curând trezite la realitate în urma luptelor de la 
Păuliş, iar peste opt zile oraşul va fi eliberat.[...] 
 Pentru a stăvili pătrunderea trupelor fasciste şi hortyste în acest 
defileu (n.n defileul Mureşului prin care se încerca străpungerea 
frontului spre Deva) a fost constituit Detaşamentul Păuliş (comandant 
colonel Alexandru Petrescu), a cărui osatură a format-o Şcoala de 
subofiţeri infanterie din Radna (n.n colonelul Petrescu era şi 
comandantul şcolii militare).[...] Faţă de numărul luptătorilor şi 
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înzestrarea tehnică a acestora, inamicul dispunea de forţe mult 
superioare, raportul de forţe fiind de 8 la 1, în favoarea inamicului.[...] 
 Atacul inamic a început în 14 septembrie, orele 14, dar a fost 
respins cu pierderi mari pentru aceştia. Seara trupele noastre păstrau 
poziţiile inamice, după ce respinseseră trupele hortyste pornite la atac 
pentru a cincea oară. [...] 
 Cu tot raportul de forţe inferior, rezultatul luptei a fost 
favorabil Detaşamentului Păuliş, acesta a pierdut în luptă 10 ofiţeri, 10 
subofiţeri, 148 elevi şi 209 soldaţi, iar inamicul: 387 prizonieri, 919 
morţi, 21 tancuri distruse, 12 tunuri, 41 aruncătoare de mine, 21 
mitraliere, etc.[...] 
 Evocând vitejia acestor luptători, în 1946, un bătrân din partea 
locului spunea:«Cât a fost frontul ăsta cu ungurii, numai cătane cu 
dungă galbenă la capelă am văzut (n.n elevii şcolilor militare purtau 
acest semn distinct)...de nu erau ei, ne prăpădeam cu toţii şi până la 
Deva nu s-ar fi oprit cotropitorii». 
 Tinerii de 19 şi 20 de ani, elevii acestui detaşament au înscris 
cu sângele lor o pilduitoare pagină de vitejie, reînviind şi renodând firul 
eroismului de la Mărăşeşti şi Mărăşti, sintetizat în cuvintele:«Pe aici 
nu se trece!», pe care le-au actualizat apărând din nou pământul ţării, de 
data aceasta la graniţa de vest.”(Ibidem, p.p. 610-612) 
 Chiar dacă locuitorii Aradului au fost eliberaţi, de trupele 
hortyste de ocupaţie, încă din 19 septembrie, când a început retragerea 
acestora, populaţia oraşului va mai avea mult timp de suferit de pe 
urma războiului şi în lunile următoare, datorită raidurilor 
bombardierelor inamice, ce vizau obiective strategice dar şi 
bombardarea unor cartiere, pentru a stărui panică în rândurile 
populaţiei civile. Astfel, raidul de bombardament din 31 octombrie, ce 
a vizat periferia municipiului, s-a abătut şi asupra cartierului 
Pârneava, provocând pagube materiale şi victime omeneşti în 
rândurile locuitorilor, multe case fiind distruse total sau parţial. 
 „Înfrânte pe linia Sinicolaul Mic-Aradul Nou-Mureşel, în 
noaptea de 21/22 septembrie, unităţile horthyste sunt scoase din Arad. 
Retragerea lor însă provoacă noi pagube, distrugerea podurilor peste 
Mureş, a gării C.F.R, avarierea centralei telefonice, etc. 
 Populaţia Aradului a avut de suferit şi după retragerea trupelor 
duşmane, deoarece aviaţia fascistă a organizat raiduri de 
bombardament asupra oraşului. 
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 La 5 octombrie 1944 la orele 19, sunt bombardate gara C.F.R, 
cartierul Grădişte şi cartierul din jurul Uzinei de apă, aruncându-se 
creioane şi alte obiecte explozive (n.n au fost cunoscute multe persoane 
ce au rămas fără vedere sau şi-au pierdut degete şi mâini în urma 
exploziilor acestor mini mine ascunse în diverse asemenea obiecte, 
inofensive la prima vedere). 
 În 31 octombrie, tot searea a fost bombardată periferia 
Aradului (n.n inclusiv cartierul Pârneava), iar în noaptea de 5 spre 6 
noiemnbrie au fost aruncate bombe asupra gării C.F.R, în stada Ghiba 
Birta, strada Mărăşeşti, asupra spitalului T.B.C a cărei clădiri a fost 
distrusă complet.”(Ibidem, p.619) 
 În afară de aceste traume pe care le suferea populaţia oraşului, 
din cauza bombardamentelor, Aradul trecea prin mari probleme 
economice din cauza pagubelor provocate de trupele hortiste şi 
hitleriste care ocupaseră vremelnic oraşul, în luna septembrie şi care în 
retragerea lor distruseseră şi avariaseră mai multe obiective strategice, 
uzine, fabrici, căi ferate, poduri, depozite de alimente, precum şi 
locuinţe civile distruse parţial sau în totalitate. 
 Atelierele principale „C.F.R” erau distruse în proporţie de 
85%, „Astra” era ruinată în proporţie de 78%, iar „Industria Textilă 
Arădeană”(I.T.A), una dintre cele mai mari fabrici textile din ţară, 
fusese devastată şi prădată, suferind mari pierderi în materiale textile, 
sustrase de trupele inamice în retragere. Alte fabrici, cum ar fi „Fabrica 
de împletituri şi tricotaje”(n.n Tricoul roşu) a fost nevoită să-şi sisteze 
activitatea pe timp de 6 luni, iar un număr de peste 40 de întreprinderi 
şi-au încetat activitatea din cauza distrugerilor provocate de 
bombardamente. 
 Cartierul gării şi alte cartiere din oraş, printre care, mai puţin şi 
Pârneava, au fost transformate în ruine din cauza bombardamentelor 
sau a luptelor ce s-au purtat pe străzile lor, cum a fost şi în Pârneava în 
luptele pentru ocuparea aeroportului. 
 „Economia Aradului se afla într-o situaţie grea, datorită 
daunelor provocate de trupele hitleristo-horthyste, care în septembrie 
1944, au ocupat vremelnic Aradul şi o parte din judeţ. Distrugerile 
cauzate industriei oraşului în urma bombardamentului erau deosebit de 
mari. Atelierele principale C.F.R şi Astra erau ruinate în proporţie de 
85%. 
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 Industria textilă arădeană pierduse stocuri de materii prime şi 
finite, în valoare de peste 800.000.000 lei, iar Fabrica de împletituri şi 
tricotaje şi-a încetat activitatea timp de 6 luni. Un număr de peste 40 de 
întreprinderi şi-au încetat total activitatea, cartierul gării şi alte 
cartiere ale Aradului, (n.n şi Pârneva), fuseseră transformate în ruine 
în urma bombardamentului. 
 Reţeua căilor rutiere şi feroviare se găsea într-o situaţie 
deosebit de grea, datorită distrugerii podurilor de peste Mureş şi Criş 
(n.n pe valea Crişului în zona Ineu-Sebiş au avut loc puternice 
confruntări cu inamicul soldate cu multe pierderi umane şi mari pagube 
materiale), a parcului redus de mijloace de transport, precum şi a 
faptului că aviaţia hitleristă provocase mari distrugeri clădirii gării 
C.F.R Arad. 
 Primăria oraşului Arad s-a străduit şi a obţinut importante 
împrumuturi necesare acestor mari reparaţii. Pentru aprovizionare au 
fost procurate 600 vagoane de grâu, iar criza de combustibil a fost 
remediată prin punerea în circulaţie a două trenuri care navetau între 
Arad şi Valea Jiului, în funcţie de necesităţi.” (Ibidem, p.189) 
 În iarna anului 1945, la fel ca majoritatea locuitorilor Aradului 
şi populaţia din cartierul Pârneava trecea prin mari greutăţi economice 
şi sociale. 
 Furia războiului, ce lovise cartierul, atât în vara cât şi în 
toamna anului 1944, distrugând multe dintre locuinţele pârnăvenilor, 
iar în luptele purtate pentru ocuparea aeroportului militar de lângă 
pădurea Ceala se pierduse întreaga recoltă de porumb, floarea 
soarelui şi sfeclă de zahăr şi alte culturi, atât de necesare, mai ales în 
hrana animalelor din gospodării, dar şi a oamenilor. 
 Mulţi dintre cei angajaţi în fabricile şi uzinele din oraş au 
rămas fără locuri de muncă în urma bombardării şi distrugerilor în 
timpul bombardamentelor anglo-americane sau hitleristo-hortiste, de 
mai târziu. Situaţia era dezastruoasă în multe familii, deoarece nu mai 
exista nici forţă de muncă, necesară în gospodărie şi în agricultură, la 
cultivarea pământului, căci potrivit statisticilor peste 2260 arădeni, 
între care şi pârnăveni, erau mobilizaţi pe frontul antihitlerist, luând 
parte la luptele din Ungaria şi Cehoslovacia. 
 Din statisticile şcolare se constată că o bună parte dintre elevii 
mai mari, de la Şcoala primară curs superior din Str.Oituz, nu mai 
frecventau şcoala, fiind reţinuţi în gospodărie şi folosiţi la diferite 
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munci, cum ar fi şi cărăuşia sau transportului cu birja (n.n. ocupaţie de 
bază în cartier), ori la munca pământului luând astfel locul părinţilor 
sau a fraţilor mai mari, plecaţi pe front, sau morţi în timpul războiului. 
 Munca în agricultură, cu unelete rudimentare era canalizată 
spre cultivarea cerealelor ori a sfeclei de zahăr, ale căror recolte le 
foloseau atât în propriile gospodării sau le virau, ca materie primă 
pentru Fabrica de spirt şi drojdie, ce aparţinea încă baronului 
Neumman, fabrică ce încă funcţiona în bune condiţiuni, cu o 
productivitate maximă, datorită cerinţelor frontului sau Fabricii de 
zahăr, aflată la capătul dinspre Aradul Nou al Pârneavei. 
 În anii imediat următori războiului, potenţialul industrial al 
oraşului va reveni la normal şi treptat, prin politica comunistă de 
industrializare se va dezvolta, iar în urma cooperativizării şi 
socializării agriculturii, când şi pârnevenilor li se va lua pământurile, 
aceştia vor deveni în majoritate muncitori în sectorul industrial al 
oraşului, ce se va extinde şi în cartier sau în apropierea acestuia, ori 
muncitori agricoli în cadrul C.A.P. înfiinţat în cartier şi a fermei de stat.
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CAPITOLUL II 
 

SAVA RAICU - FIU AL PÂRNEVEI 
 
 

II.1. Aportul lui Sava Raicu a dus la dezvoltarea vieţii 
social-culturale a comunităţii 

 
 Sava Raicu (1869-1920), „un geniu al lumii financiare din 
aceste timpuri,” cum este elogiat în necrolog de ziarul arădean 
„Românul,”din 12 decembrie 1920, s-a născut în anul 1869, într-o 
familie pârneveană, ce locuia pe actuala Str. Clujului, György-utca pe 
atunci, stradă ce-i va purta pe bună dreptate numele de Str. Sava Raicu 
în perioada interbelică, începând din 1923, denumire schimbată din 
păcate de administraţia comunistă a oraşului şi asupra căreia nu s-a 
mai revenit nici astăzi, fără însă să înţelegem de ce. 
 

 
Casa din Pârneava, actuala strada Clujului, unde a locuit Sava Raicu 

 
Provenea dintr-o veche şi înstărită familie pârneveană, „cu 

vază”, aşa cum o menţiona şi Moise Colarov, în 1928, în monografia 
sa, atunci când vorbea despre locuitorii cartierului. 
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„Familiile cu avere mai mare sunt puţine. Familiile 
conducătoare şi cu vază sunt: Raicu, Dobrău, Moisă, Drecin, Bodea, 
Simon, Mănciuc, Şiclovan, Colănescu, Papp, etc. Din familia Raicu s’a 
ridicat fostul director al băncii «Victoria» din localitate. (Colarov, M., 
Op.cit., p.9) 

Un asiduu şi statornic cercetător al vechiilor familii nobiliare 
române din Transilvania, Ioan Cavaler de Puşcariu (1824 - 1911), 
menţiona existenţa unei familii Raicu (Rayko) în Ţara Făgăraşului, 
familie ce în urma faptelor de vitejie primise diplomă nobiliară, având 
propriul ei blazon. 

Probabil că la începutul secolului al XVIII-lea, odată cu 
formarea oraşului Arad şi a cartierului Pârneava, unii dintre 
descendenţii familiei din Ţara Făgăraşului s-au stabilit pe aceste 
meleaguri de lângă râul Mureş, întemeindu-şi propriile gospodării. 

„Rayko – Fekete de Csüged, (Ciungund, AB), cu diplomă de 
nobilitate; pe scut de culoare verde un bărbat îmbrăcat în roşiu cu 
siroare aurite, călare, străpunge cu hasta peptul unui inamic – 
câştigate în bătălia condusă de căpitanii Török şi Szempályi. În 
Csüged, 21 phamilie, Nicolau Raicu, paroch în Sinca (Sinca, BV), 
Clemente în Kohalm (Rupea, BV), Mironu în Peterfalva” 

(Puşcarium Ioan, cavaler de Date istorice privitoare la familiile 
nobiliare române, volumul I şi II, Ediţia III, Editura Societăţii Culturale 
ProMaramureş „Dragoş Vodă”, Cluj – Napoca, 2005, p. 326) 
 Alte date referitoare la membrii familiei Raicu, am primit de la 
d-l profesor Horia Truţă, care de altfel este şi descendent al acestei 
importante familii, bunica sa, după mamă fiind Iuliana Raicu 
(căsătorită cu preotul Nicolae Ionescu), sora cea mai mică a lui Sava 
Raicu. 
 Pe lângă un bogat şi nepreţuit material ilustrativ, un adevărat 
album de familie, d-l profesor Horia Truţă ne-a mai furnizat şi alte 
multe informaţii inedite despre unii dintre membrii familiei Raicu. 
 „Mihai Raicu era plugar fruntaş din Pârneava, devenit mai apoi 
şi comerciant de vite ce străbătea multe târguri din ţară şi „cercetându-
le,”mai ales prin Banat, unde era foarte cunoscut. Ajungând împreună 
cu alţi pârnăveni, comercianţi şi ei de vite, tocmai în târgul din inima 
bănăţeană, la Lugoj, află ei de un pârnevean de-a lor, ce era dascăl 
acolo, de Iosif Moldovan, că era unul dintre cei mai buni şi mai preţuiţi 
învăţători din oraş, bucurându-se chiar de dragostea şi ocrotirea familiei 
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Bredicenilor, ilustră familie bănăţeană din acea vreme, cărora în 
particular le pregătea fiii. 
 Pârnevenii aflaţi în târg la Lugoj, 
printre care şi Mihai Raicu, hotărăsc 
atunci, pe loc, „auzind de rezultatele bune 
obţinute de învăţătorul Iosif Moldovan,” 
să facă cumva şi să-l aducă dascăl la ei, la 
şcoala din Pârneava, invitându-l să se 
prezinte la concurs pentru a ocupa postul 
rămas vacant, în urma numirii lui Petru 
Popovici, ca profesor la Preparandie. 
 Influenţa acestora a fost atât de 
mare asupra pârnăvenilor, posibil şi 
datorită poziţiei lor sociale, încât la scurt 
timp Iosif Moldovan, aşa cum 
mărturiseşte şi în cartea sa, va fi numit, cu 
unanimitate de voturi învăţător la şcoala din Pârneava unde şi el a 
învăţat. 
 Alături de mulţi plugari, „măeştri” şi comercianţi pârnăveni, 
Florescu, Obărcnez, Dogari, Dimitrie Moldovan, Ilie Moisă şi alţii, este 
menţionat ca participant activ la înfiinţarea şi susţinerea societăţii 
„Progresul,” condusă de avocatul şi omul de cultură care a fost Mircea 
Vasile Stănescu, participând cu toţii în fiecare duminică sau zi de 
sărbătoare la întrunirile acesteia care aveau loc la „Casina,” la casa de 
lectură aflată la intersecţia străzilor Şaguna cu Eminescu, aşa cum 
menţiona Iosif Moldovan, în apropierea „Şcolii româneşti” de pe 
actuala stradă Căpitan Ignat. 
 Se va căsători cu sora prietenului său Ilie Moisă, cu Elena, şi 
vor avea împreună 18 copii, rămânând în viaţă doar 12 dintre ei, 
locuind împreună într-o casă mare, demolată din păcate recent, de pe 
strada Clujului la Nr.146, stradă ce va purta în perioada interbelică 
numele unuia dintre fiii săi, Sava Raicu, devenit unul dintre cei mai 
importanţi „finanţişti” din Transilvania, în calitate de director executiv 
al „Institutul de credit şi economii «Victoria», înfiinţată în 1887 la 
Arad. 
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 Aproape toţi copiii lui Mihai 
Raicu şi ai Elenei Raicu se vor 
integra activ în viaţa social-
economică şi culturală a comunităţii 
româneşti din Pârneava şi Arad, 
fiind mereu prezenţi la toate seratele 
şi serbările desfăşurate la „Casa 
Naţională,” ce se afla în imediata 
apropiere a casei părinteşti. 
 Dintre toţi, Sava Raicu va fi 
cel care se va impune, ca o 
recunoscută personalitate în 
domeniul bancar al timpului său. În 
calitatea sa de director al băncii 
„Victoria” din Arad va susţine 
financiar activităţile culturale iniţiate de şcolile româneşti arădene şi 
„Casa Naţioanală” din Pârneava, şcoala de fete, internatele din Beiuş şi 
Timişoara, societăţile  culturale ale studenţilor „România Jună” din 
Viena şi „Petru Maior” din Budapesta. 
 Deputat consistorial pentru cercul Radna, membru în comisia 
epitropească, alături de Ioan Groza, Georgiu Popovici, Ioan Suciu, 
Mihai Veliciu şi alţi corifei ai luptei pentru emanciparea românilor, 
Sava Raicu s-a integrat activ şi în viaţa religioasă şi culturală. Astfel, 
începând din anul 1912, când a avut loc la Arad pe câmpul de pe locul 
actual al Fabricii de confecţii, zborul lui Aurel Vlaicu, cu personalitatea 
sa binecunoscută, a prezidat Comitetul desemnat să dirijeze 
desfăşurarea colectei publice pentru construirea aparatului de zbor 
Vlaicu III, reuşind să adune în acest scop, aproape 20 000 de coroane, 
sumă impresionantă pentru acea vreme. Din acest comitet mai făceau 
parte: Roman R.Ciorogariu, dr. Ştefan Cicio Pop, Iuliu Herbay, Vasile 
Goldiş, Virgil Antonescu şi alţii. 
 Fiica sa, Hortensia Raicu, s-a căsătorit în anul 1908 cu Romul 
Veliciu, iar ulterior după moartea acestuia, devine soţia av. Iustin 
Marşieu, primul prefect român al judeţului Arad. 
 Ioan Raicu, agricultor înstărit în Pârneava, va participa la vârsta 
de 44 de ani ca delegat al Cercului electoral Arad, poziţia nr.4, la 
Adunarea Naţională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918. 



 109

 Dimitrie Raicu, ajunge 
important om de afaceri din Arad, şi 
va face numeroase acte de caritate 
pentru comunitatea românească a 
oraşului, construind şi donând 
Bisericii ortodoxe din Gai, aşa numita 
„Sală românească,” ridicată în 1938, 
chiar lângă Casa parohială de pe strada 
Tribunul Corcheş, azi magazin 
alimentar. 
 Iuliana Raicu (1881-1973), 
bunica noastră după mamă, a fost cea 
mai mică dintre copiii lui Mihai şi ai 
Elenei Raicu, s-a căsătorit în anul 
1905 cu preotul ortodox Nicolae 
Ionescu, fiul învăţătorului Lazăr 
Ionescu din Semlac. 
 Preotul Nicolae Ionescu a 
construit în anul 1936 Biserica ortodoxă română „Naşterea Maicii 
Domnului” din Gai şi prima Troiţă din Arad ridicată în anul 1943 

pentru cinstirea eroilor căzuţi pe 
frontul din Răsărit, în timpul Celui 
de al II-lea Război Mondial. (apud-
Truţă Horia, Contribuţii biografice 
privind familia Raicu, manuscris)” 

După numirea sa, ca 
profesor la Preparandie, Petru 
Popoviciu va căuta să fie liantul între 
intelectualitatea românească 
arădeană şi păturile meseriaşilor, a 
„măeştrilor” şi a „plugarilor”, mai 
ales din Pârneava, pe care îi cunoştea 
bine şi pe care îi va atrage în 
Societatea „Progresul”, societate de 
„conversie culturală, nobilă 
desfăşurare, filantropie”, înfiinţată 
în anul 1883 de către avocatul 
Mircea V. Stănescu. 
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Pe lângă scopurile sale culturale, cu un vădit caracter naţional 
Societatea „Progresul” îşi propunea să ajute pe tinerii ucenici, aflaţi în 
perioada pregătirii lor pentru o meserie, cu diverse sume de bani, ori 
alte facilităţi materiale. Cu siguranţă că Petru Popoviciu s-a gândit în 
primul rând la tineretul din cartierul său Pârneava unde chiar el fusese 
meseriaş înainte de a deveni învăţător. 

În rândurile societăţii vor fi atraşi, în afară de meseriaşi şi 
numeroşi tărani pârneveni, mai ales cei înstăriţi, cum a fost a celor care 
făceau parte din familia răiculeştilor, printre care şi Mihai Raicu, tatăl 
lui Sava Raicu. 

După ridicarea Catedralei Ortodoxe, ridicată în mare parte prin 
contribuţia locuitorilor din Pârneava, membrii asociaţiei se vor aduna în 
fiecare duminică, după slujba bisericească şi în zilele de sărbătoare în 
sala de lectură aflată în „Casina”, din edificiu bisericesc, unde „ascultă 
veştile din lume şi ţară” ori îşi propun acţiuni în folosul neamului 
românesc, cum va fi şi înfiinţarea unei bănci cu capital românesc. 

„Rezultă din această societate «Progresul» sub preşedenţia 
vestitului naţionalist Mirecea Vasile Stănescu. Măeştrii şi ţăranii 
fruntaşi Florescu, Obărcnez, Păcurari, Dogariu, Alexandru Moldovan, 
Ioan Ianoşi, Florea Morescu, Gheorghe Bogdan, Mihaiu Raicu, Ilie 
Moisă, Dobrău, (n.n. după nume toţi sunt pârneveni) şi alţii se adună în 
fiecare duminică şi sărbătoare la casa de lectură a «Progresului», 
(Casina din edificiul bisericesc) şi ascultă veştile din lume şi ţară aduse 
şi expuse de profesori, preoţi şi intelectuali români.” (Colarov, M., 
op.cit., p.13) 

În acele momente Mihai Raicu nu se va gândi că unul din cei 
16 copii ai săi, Sava, va deveni, peste oarece vreme, unul dintre cei mai 
destoinici directori ai băncii ce se va înfiinţa în anul 1886 şi prin 
generosul sprijin al fraţilor Mocioni, Alexandru şi Antoniu cu întinse 
domenii pe Valea Mureşului dar şi a avocatului dr. Nicolae Oncu, 
stabilit în Arad, venit de pe Valea Crişului Alb din ţara Hălmagiului.  
 Ca majoritatea copiilor ortodocsi români din Pârneava şi Sava 
Raicu îşi va începe învăţătura la „Şcoala confesională românească,” al 
cărei învăţător era şi Petru Popoviciu, dovedindu-se pe tot parcursul 
anilor de şcoală un elev eminent, fiind unul din „cei dintâi dintre elevii 
distinşi ai învăţământului,” iar apoi continuându-şi studiile va ajunge 
să fie absolvent al Academiei Comerciale. 
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 „Pe vremea aceea (n.n se referă la anul înfiinţării Institutului de 
Credit „Victoria,” în 1887) îşi terminaseră studiile cei dintâi dintre 
elevii distinşi ai învăţătorului Petru Popoviciu, între cari amintim pe 
Dr. Vasile Şimon, advocat şi Sava Raicu absolvent al academiei 
comerciale, ambii copii de plugari din Pârneava.”(Moldovan,Iosif, 
op.cit., p.14) 
 La Şcoala primară confesională din Pârneava Sava Raicu îl va 
avea doar o perioadă şi pe Petru Popoviciu ca învăţător. Acesta îşi 
câştigase un binemeritat renume în rândurile colegilor săi de la şcolile 
confesionale româneşti dar şi din partea colegilor maghiari şi chiar 
autorităţilor care vedeau în el un „adevărat educator al poporului”. 
 

 
Sava Raicu, elev la Şcoala primară confesională din Pârneava 

 

 Conştient de faptul că numai prin învăţătură, prin cultură şi 
ştiinţă, un popor se poate ridica la nivelul popoarelor civilizate, Petru 
Popoviciu va căuta prin tot felul de activităţi culturale sau ştiinţifice, 
prin lecţii publice, să-şi emancipeze naţionalii, prin conferinţe şi 
experimente ştiinţifice, în laboratorul propriu, cultivându-le în acelaşi 
timp, atât elevilor cât şi pârnevenilor mai tineri, dragostea de neam şi 
tradiţii, făcându-i să nu-şi uite obiceiurile şi datinile străbune. 
 Va organiza cu tineretul din Pârneava, mai ales, „serate de 
cântece şi jocuri naţionale”, acolo unde se puteau, chiar şi într-un 
apartament spaţios, de pe Varjassy Lajos-utca, Strada Andrei Şaguna de 
azi, apartament situat lângă şcoala din Pârneava de pe Kapa-utca, 
Căpitan Ignat de astăzi. 
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 În acel apartament Petru Popoviciu ţinea conferinţe pe teme 
ştiinţifice, face experimente în domeniul fizicii, o noutate şi o 
curiozitate în acele vremuri, dar nu uita, în primul rând, să-i înveţe pe 
cei prezenţi, tinerimea română din Pârneava dar şi din Arad, doinele, 
cântecele bătrâneşti şi dansurile româneşti, mai ales dansul popular 
„Romana”, mult îndrăgit de participanţi şi jucat, mai apoi, la toate 
petrecerile româneşti, cu mult drag. 
 „Prin seratele de cântece şi jocuri naţionale ce le aranja cu 
tinerimea, dar mai vârtos prin lecţiile publice ce le ţinea în laboratorul 
său fizical, fără pereche în Arad, a pus în admiraţie nu numai pe şcolari, 
dar şi pe părinţi, care veneau să vadă producţiunile sale de magnetism 
şi electricitate, considerate ca minuni în vremile acelea. 
 Adânc impresionat de admirabilele prestaţiuni, şumarul 
Gheorghe Dogariu, un fruntaş bogat, i-a pus la dispoziţiune un 
apartament spaţios din casa sa ce se afla aproape se şcoala din 
Pârneava, în colţul străzilor Şaguna şi V. Stroiescu, în faţă cu strada 
Căpian Ignat, ca să aibă loc suficient pentru mulţimea ce venea să-i 
vadă producţiunile. 
 În sala spaţioasă, al acelui apartament din casa lui Gheorghe 
Dogariu, aduna învăţătorul Petru Popoviciu tinerimea română din Arad, 
ţinea conferinţe, lecţii de cântat şi dans, popularizând doinele şi jocurile 
naţionale, îndeosebi Romana, care era jucată şi cântată cu multă 
predilecţie la toate petrecerile româneşti”. (Ibidem, p.11) 
 Renumitele sale activităţi organizate cu tineretul român, mai 
ales din cartierul său Pârneava – cunoscut drept „suburbiul românesc al 
Aradului”, atrag mai ales în zilele de 1 mai, arminderi, sau la sfârşitul 
anului şcolar, când se desfăşurau la Pădurea Ceala, un numeros 
auditoriu românesc de toate vârstele şi de toate categoriile sociale. 
 În majoritate toate acţiunile culturale organizate şi conduse 
direct de Petru Popoviciu aveau un vădit caracter naţional ce stârneau 
mânia şi indignarea administraţiei dar erau primite cu mult entuziasm şi 
mândrie de conaţionalii săi cărora li se insufla dragostea de neam şi de 
unitate naţională cu fraţii de peste Carpaţi. 
 La o astfel de serbare, de 1 mai, organizată la Pădurea Ceala, 
în anul 1883, va participa şi dr. Vicenţiu Babeş şi Iosif Goldiş, serbare 
la care se va cânta, sfidând autoritatea maghiară, „Deşteaptă-te, 
române!”, pe cunoscutele şi îndrăgitele versuri ale lui Andrei 
Mureşanu, abordându-se chiar tricolorul românesc, iar cei prezenţi se 
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vor prinde, mai apoi, în dansuri populare româneşti, ca în zi de 
sărbătoare. 
 „La 1 mai 1883, când a fost organizată de către meseriaşi o 
reuşită manifestare culturală, participanţii au abordat drapelul naţional 
românesc şi au cântat «Deşteaptă-te, române!» şi s-au prins în dansuri 
populare. La această manifestare au participat Vicenţiu Babeş şi Iosif 
Goldiş. 
 La 29 iunie al aceluiaşi an, Societatea «Progresul» a organizat 
o răsunătoare manifestaţie culturală în «Păduricea» de lângă Arad, 
unde corul condus de Petru Popoviciu a impresionat pe participanţi.” 
(Popeangă, V., Aradul centrul politic al luptei naţionale din perioada 
dualismului (1867-1918), Timişoara, Editura Facla, 1978, p.91) 
 Într-o astfel de admosferă plină de emulaţie naţională în care 
se cultiva, cu dragoste şi migală, de către învăţătorii şi preoţii români 
din Pârneava sentimentul de mândrie naţională, va copilări şi va 
învăţa tânărul Sava Raicu, crescut şi el ca şi alţi elevi ai lui Petru 
Popoviciu în spiritul idealului naţional. 
 În acest spirit, al idealului naţional, îşi va desfăşura pe tot 
parcursul vieţii Sava Raicu întreaga sa activitate pusă în propăşirea şi 
emanciparea economică a neamului său. 

După terminarea studiilor academice comerciale Sava Raicu va 
avea şansa să-şi găsească un loc de muncă potrivit la o bancă cu capital 
şi conducere românească „Victoria” institut de credit şi economii, 
societate pe acţii în Arad, unde va fi angajat la început ca prim-
contabil, apoi secretar al institutului, similar funcţiei de director 
adjunct, iar în 1912, director executiv, adică directorul general al 
băncii, pe care o va ridica, prin pregătirea sa în domeniul finanţelor, în 
rândurile primelor bănci din Transilvania, fiind socotită ca a doua 
mare bancă cu capital românesc, după Banca „Albina” din Sibiu, 
bancă înfiinţată în 1871. 
 Fiind un bun român, Sava Raicu, cel care va conduce practic 
financiar capitalul băncii, şi toate operaţiunile bancare, va ajuta cu 
sume importante la ridicarea unor lăcaşuri de cultură şi învăţământ în 
oraşul şi în comitatul Aradului, dar mai ales în „suburbiul” său, 
Pârneava, devenind astfel cum îl numea  Iosif Moldovan „santinela 
intereselor poporului român din Arad şi împrejurime,”apreciat de toate 
păturile sociale ale etniei româneşti, prin realizările sale în interesul 
neamului. 
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 Şi de numele lui Sava Raicu se leagă, astfel, în Pârneava 
construirea a două şcoli româneşti, existente şi astăzi, cea de pe Str. 
Dorobanţilor şi de pe Str. Conduraşilor,  sau a importantului edificiu 
de cultură care a fost pe atunci „Casa Naţională”, ridicată pe actuala 
Str. Dorobanţilor, cu destinaţie improprie astăzi. 
 „...Sava Raicu devine sufletul «Victoriei» şi în această calitate, 
santinela intereselor poporului român din Arad şi împrejurime. Lui 
sunt a i se atribui în mare parte «Casa Naţională»  din Pârneava; 
edificiul «Tribunei», cele două şcoli noi din Pârneava şi Şega precum 
şi multe alte întocmiri văzute şi nevăzute, făcute în interesul neamului, 
a bisericii, dar în special al oraşului în care s’a născut.”(Ibidem, p.14) 
 Copilărind şi trăind în Pârneava, Sava Raicu cunoştea bine 
efervescenţa culturală a cartierului continuată mai apoi şi prin 
organizarea de către învăţătorii Iosif Moldovan şi Nicolae Ştefu a 
numeroase serbări şi spectacole în care dansurile populare, corul sau 
spectacolele teatrale, toate cu un puternic caracter naţional, ce se 
bucurau de o largă prezenţă a localnicilor şi de o binemeritată apreciere 
din partea autorităţilor bisericii ortodoxe, dar şi din partea unor 
personalităţi româneşti din Arad. 
 Conştient, la fel ca şi alţi intelectuali români din oraş, că o 
naţiune nu se poate ridica la nivelul popoarelor civilizate decât prin 
învăţătură, cultură şi mai ales pentru a fi el însuşi, prin păstrarea şi 
cultivarea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti, a cântecelor şi 
dansurilor naţionale, specifice sufletului românesc, Sava Raicu va 
sprijini prin funcţia şi influenţa sa pe care o avea la conducerea Băncii 
„Victoria”, construirea celor două şcoli româneşti din cartier, cea de pe 
Csutora-utca, Str. Conduraşilor de astăzi, şi a celei de pe Urban Ivan-
utca, Str. Dorobanţilor unde astăzi până nu demult funcţiona o 
grădiniţă. 
 Preocuparea majoră, însă a lui Sava Raicu, va fi cea de-ai 
sprijini pe pârneveni să-şi ridice un lăcaş propriu de cultură, unde să se 
desfăşoare toate activităţile culturale, inclusiv „balurile” localnicilor şi 
alte evenimente importante din viaţa comunităţii. 
 Dându-şi astfel bine seama de rolul pe care îl va avea în viaţa 
spirituală românească ridicarea unui edificiu de cultură propriu, în 
care să se desfăşoare toate manifestările cu destinaţie de cultură şi 
spiritualitate românească, Sava Raicu va sprijini demersurile 
învăţătorilor Iosif Moldovan şi Nicolae Ştefu în campania lor de 
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strângere de fonduri destinate unui asemenea lăcaş ce îşi va găsi locul 
chiar lângă „Şcoala primară confesională românească”, din actuala 
Stradă a Dorobanţilor, ridicată în 1890. 
 Alături de Roman Ciorogariu, directorul Institutului Teologic 
Ortodox şi de învăţătorii pârneveni, Sava Raicu, îl va convinge pe 
directorul său, de la Banca „Victoria”, pe Nicolae Oncu, ca în calitatea 
sa de preşedinte al comitetului parohial greco-ortodox din Arad, să 
doneze terenul de lângă şcoală, aparţinator bisericii, ca loc pe care să se 
construiască lăcaşul de cultură din Pârneava. 
 De fapt, exista o mai veche iniţiativă, din 1898, chiar a lui 
Nicolae Oncu, când la o conferinţă „a slobozit vorba în lume” de a 
ridica la Arad o Casă Naţională care să fie locul de întrunire şi de 
manifestare a spiritualităţii româneşti. 
 La scurt timp după primirea terenului solicitat, pentru 
completarea sumei de bani, la iniţiativa unor fruntaşi pârneveni şi a 
învăţătorilor, s-a iniţiat o chetă fie prin organizarea unor spectacole, 
sau reprezentaţii corale, prin diverse locuri, din oraş şi din împrejurimi, 
fie prin colecta, de la localnici, de a da fiecare bani pentru „o 
cărămidă”, după posibilităţi. 
 Ideea era ca fiecare pârnevean să contribuie la ridicarea 
construcţiei cu ce poate, cu sume modice, de 1-2 coroane, în funcţie de 
câte „cărămizi” doreşte să cumpere, pentru construcţie, sau să presteze, 
în lipsă de bani, munci la săpatul fundaţiei, cărat piatră, cărămizi sau 
lemne, cu propriile mijloace. 
 Pe toată durata lucrărilor de construcţie Roman Ciorogariu, dar 
mai ales Sava Raicu, care locuia în apropiere, pe Győrgy-utca, Clujului 
de astăzi, erau aproape zilnic prezenţi urmând îndeaproape mersul 
construcţiei. 
 Festivităţile de inaugurare a „Casei Naţionale”, din 12 
octombrie 1902, au constituit o adevărată sărbătoare naţională pentru 
toţi românii din Arad, fiind marcate printr-o largă participare şi 
spectacole specifice naţionale. Au fost prezente personalităţi româneşti 
ale oraşului, ale bisericii şi ale şcolii prin prezenţa numeroasă a 
preoţilor şi a învăţătorilor de la şcolile confesionale româneşti din oraş 
şi din împrejurimi. 

Pregătirile pentru inaugurarea „Casei Naţionale” din 
Pârneava, prima de acest fel în oraş şi comitat, au început mai întâi 
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printr-o bună şi largă informare a comunităţii româneşti de 
pretutindenea despre importantul eveniment. 

 

 
Festivităţile de inaugurare a Casei Naţionale din 12 octombrie 1902 

  
Ziarul „Tribuna Poporului,” din februarie 1902, anunţă la 

rubrica Noutăţi, cu multe zile înainte, printr-o mică ştire, că toate 
lucrările au fost terminate, iar inaugurarea „Casei Naţionale” va avea 
loc în duminica din 12 octombrie, la orele „două după 
amiază,”imediat după serviciul religios de la Catedrala românească. 
Este prezentat pe scurt şi programul festivităţii, invitând a participa pe 
toţi românii, indiferent de categoria lor socială. 
„Inaugurarea 
 Zidirea «Casei Naţionale» din Arad fiind deplin terminată 
Duminica viitoare 12 octombrie după amiază de 2 ore se va preda 
destinaţiunii sale. 
 După serviciul sfintei liturghi au fost invitaţi a participa 
Românii din toate clasele societăţii. Festivitatea va începe prin sfinţirea 
zidirei prin preoţimea parohială, după care act orghestra seminariului va 
executa mai multe piese alese. 
 După aceasta va urma petrecerea cu dans a junimei ţăreanilor 
din loc.”(Tribuna Poporului, anul VI, Nr.176, Arad, Duminica, 24 
sept/7 oct, 1902, p.3) 
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 A doua zi după inaugurare, în numărul din 14 octombrie 1902, 
acelaşi ziar românesc din Arad, prezenta pe prima pagină într-un articol 
de fond câteva impresii legate de eveniment, subliniind importanţa 
acestuia nu numai în viaţa românilor arădeni dar şi pentru „istoria 
nemului” neexistând până atunci nici un lăcaş de cultură românesc, 
destinat vieţii spirituale sau politice, aşa cum se va vedea de-a lungul 
următorilor ani, la care edificiul românesc va fi martorul multor 
evenimente de importanţă majoră pentru viaţa lor naţională. 
 În anii ce vor urma, în urma exemplului din Pârneava, în multe 
localităţi mari din comitat, cu populaţie majoritară românească, ca 
Şiria, Pecica, Lipova, se vor ridica asemenea „Case Naţionale.” 
 Articolul menţionează că cei prezenţi „bogat şi sărac” şi-au 
adus fiecare, aşa cum au putut, „obolul”(n.n contribuţia) la construirea 
într-un timp scurt a „Caseie Naţionale,” iar în acel moment cu toţii îşi 
„desfată sufletul,”plini de bucurie, asistând la slujba sfinţirii muncii lor. 
„Casa Naţională 
 Ziua de 12 octomvrie va rămâne însemnată nu numai în viaţa 
Românilor arădeni, dar se va înscrie la loc de onoare chiar în istoria 
neamului pentru că până acum nicăierea nu s’a dat o atât de strălucită 
dovadă despre purtarea de grijă a poporului, cum s’a dat prin ridicarea 
în Arad a «Casei Naţionale». 
 Oraşul nostru are onoarea şi mândria de a fi întemeiat cel 
dintâi aşezământ de acest fel. Şi lauda se cuvine cu atât mai mult, cu 
cât într’adevăr, după cum s’a  accentuat de vorbitorii festivi ai serbării 
de ieri, Casa Naţională s’a ridicat prin însufleţire. 
 Bogat şi sărac a ţinut să dee obolul seu şi în vreme relativ 
scurtă Casa Naţională a fost zidită şi eată-ne, ne-au desfătat ieri sufletul 
cu toţii şi multă mândrie şi mângăiere am simţit asistând la sfinţirea ei. 
 Tot ce Aradul are românesc a grăbit să asiste la actul sfinţirei. 
Domnii şi ţăranii au prăznuit alături.” (Inaugurarea (în) Tribuna 
Poporului, anul VI, Nr.181, Arad, Marţi 1/14 octombrie,1902, p.1) 
 Sunt prezentate pe scurt principalele momente din cadrul 
evenimentului şi este reprodusă cea mai importatntă cuvântare rostită 
cu acest prilej „vorbirea d-lui Dr. N.Oncu,” căruia i se mulţumeşte 
pentru aportul pe care şi l-a adus în ridicarea edificiului naţional, ce 
reprezintă nu doar o „casă simplă” ci ea este un simbol, o „mare idee” 
în viaţa românilor, care nu s-ar fi putut realiza fără aportul şi contribuţia 
materială a directorului Băncii „Victoria.” 
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 Pe bună dreptate, prin tot ceea ce a făcut pentru comunitatea 
românească, N. Oncu, aşa cum arată redactorul ziarului, era „bărbatul 
căruia avem şi noi şi posteritatea să-i mulţumim, că viaţa noastră 
naţională s’a îmbogăţit nu cu o casă splendidă numai, dar cu o mare 
idee, care dacă se va realisa şi în alte părţi, mult bine se va face 
poporului.”(Ibidem, p.1) 
 Următorul număr al ziarului va reproduce pe un spaţiu mai larg 
întreaga desfăşurare a evenimentului, informând cititorii despre 
prezenţa unor personalităţi româneşti, „vorbirile” rostite de dr. Roman 
Ciorogariu, directorul Institutului Teologic, viitor episcop de Oradea 
Mare, a dr. Oncu şi V. Văţeanu, fără cea a învăţătorului Ioan Vancu, 
menţionat doar că „a urmat apoi vorbirea d-lui Ioan Vancu învăţător, 
care a mulţumit în numele tinerimei, în primul rând d-lui Oncu, iar după 
aceea celorlalţi din comitetul care a pus la cale ridicarea «Casei 
Naţionale» pompoasă ca în poveşti.”(Ibidem, Nr.5/8 octombrie, p.3) 
 Cu siguranţă că învăţătorul din Pârneava a vorbit despre 
aportul tineretului, a foştilor elevi, pe care învăţătorii N.Ştefu, Iosif 
Moldovan şi I.Vancu i-au mobilizat în timpul construcţiei edificiului, 
muncă răsplătită acum, la festivitate, cu aplauze din partea celor 
prezenţi. 
 După discurs „corul iar ni-a înveselit sufletul, cântând nu se 
poate mai frumos şi mai bine «Sus opincă!». Aplauze însufleţite au 
răsplătit pe tineri pentru prestaţiunile de care mândri suntem cu 
toţi.”(Ibidem, p.3) 
 La început, ziarul îşi informează cititorii despre persoanele 
prezente la „incidentul inaugurării «Casei Naţionale»,”fiind astfel 
prezente toate personalităţile româneşti ale oraşului, dar şi fruntaşi 
români din comitat. 
 Nu a participat la impresionanta sărbătoare românească însă 
nici un oficial al oraşului, toţi cei prezenţi fiind numai români cum era 
Dr. Nicolae Oncu şi firesc, este menţionat împreună cu soţia, primul pe 
lista celor prezenţi, fiind urmat de un şir lung de nume cunoscute şi 
importante în viaţa românilor: dr.Ioan Suciu, dr.Sever Ispravnic, Traian 
Văţan, episcopul Aradului Ioan I.Papp, dr. Roman Ciorogariu 
directorul seminarului teologic însoţit fiind de profesorii Ioan Botiş, 
Gh. Ciuhandu şi Trif Lugojan. Nu lipseşte nici pârnăveanul Sava Raicu 
secretarul băncii „Victoria”şi nu lipsesc nici învăţătorii din Pârneava: 
Iosif Moldovan, Nicolae Ştefu, Ioan Vancu şi nici redactorul ziarului 
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„Tribuna Poporului,”scriitorul Ioan Rusu Şirianu şi multe alte nume 
importante, pe vremea aceea, din viaţa social-economică a oraşului, 
lista fiind mult mai numeroasă. 
 Nu a lipsit nici tineretul studios al urbei, fiind prezente atât 
elevele „Şcolii superioare de fete” cât  şi toţi elevii Institutului 
Pedagogic şi Teologic implicaţi în program, făcând parte din cor, dar şi 
tineretul din Pâeneava. 
 „Au fost apoi de faţă elevele şcoalei superioare de fete, conduse 
de d-şoara profesoară Cornelia Muţiu, toţi elevii institutului 
pedagogico-teologic, apoi numeroşi ţărani şi ţărance, meseriaşi tineri, 
cu un cuvânt tot ce este românesc în oraş. 
 Am salutat apoi între noi pe inginerul Tabacovici, care a ajutat 
atât de mult la plănuirea şi ducerea la bun afârşit a acestei 
case.”(Ibidem, p.3) 
 Slujba de sfinţire a lăcaşului românesc este săvâeşită şi 
oficiată de „Preacuvinciosul Roman Ciorogariu” care rosteşte şi o 
„vorbire” în care arată că aceasta este un „lăcaş de moravuri bune,” şi 
este „mândria Aradului,”lăudându-i pe acei „fruntaşi înţelepţi şi 
pricepuţi ce au dus la bun sfârşit zidirea lui,”şi menţionându-l, în mod 
special pe N.Oncu, care a avut „înţelepciunea şi priceperea şi 
dreptatea inimei de a se pune în fruntea fruntaşilor noştri şi într’un 
gând şi dor cu dânşii a ridicat acest aşezământ al moravurilor bune.[...] 
 Corul seminarial, condus de profesorul T.Lugojan, care a 
cântat şi răspunsurile liturgice, a intonat un imn prea frumos, după care 
a urmat vorbirea d-lui Dr. Oncu.”(Ibidem, p.3) 
 În scurta dar impresionanta sa alocuţiune, Nicolae Oncu, 
subliniază două lucruri legate de destinaţia şi rolul pe care lăcaşul 
construit va trebui să îl aibe în viaţa românească din Arad. 
 În primul rând aceasta trebuie să fie un loc de păstrare a 
datinilor, a cântecelor şi dansurilor româneşti, un „templu de iubire şi 
cultivare a limbei,” prin spectacolele ce se vor realiza în cadrul ei, dar 
în acelaşi timp să fie şi un „izvor de mângâiere şi de credinţă,”unde 
românii să prindă „curagiu pentru zilele furtunoase.” 
 N. Oncu consideră că lăcaşul pe care cu acest prilej îl şi botează 
în „furtunoasele aplause şi oraţiuni” ale tuturor, drept „Casa 
Naţională,” să fie „altarul de jertfe şi de cult al iubirii de neamul 
nostru şi de patria noastră şi în acelaşi timp să fie şi un „templu de 
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iubire şi cultură a sentimentelor şi virtuţilor de bune moravuri 
familiale, sociale şi cetăţeneşti.” 
  Şi cu siguranţă, aşa cum se va vedea, „Casa Naţională” în anii 
ce vor urma îşi va onora cum se poate mai bine destinaţia naţională, 
oblăduind în sălile sale multe manifestări culturale, spirituale şi 
politice ale românilor din Arad, dar şi din alte părţi, aşa cum a fost 
prezentată în „Tribuna Poporului.” 
 Discursul său, din care vom reda o parte, a fost primit cu mult 
entuziasm de auditoriu, mişcat de cuvintele simple dar sincere, ce au 
mers la inima celor prezenţi, fiind întrerupt, după cum se menţiona în 
ziar, cu lungi şi furtunoase aplauze şi ovaţii, de câteva ori, dovedind un 
om politic obişnuit cu asemenea întruniri, stăpân pe arta oratoriei. 
 „Onorată adunare! 
 Iubiţi fraţi şi surori! 
 Bine aţi venit! 
 Când arunc privirile asupra 
acestei case, unde de atâta timp stau 
pironite toate gândurile mele, şi când 
caut şi văd mândră în faţa mea 
această numeroasă şi frumoasă 
societate, toţi fraţi şi surori de sânge 
şi de o credinţă: sufletul meu mai 
înainte de toate la Dumnezeu, căruia 
şi mulţumesc, că ne-a ajutat să 
ajungem la această zi de sărbătoare. 
 Da! Casa aceasta este casa 
noastră românescă, fala noastră, şi 
sărbătoarea aceasta este sărbătoarea 
noastră frăţească şi românească: 
zorul li mândria noastră. 
 O mărturisesc, că în modestia 
şi sărăcia noastră nu am avut gândul 
să o facem, dar văzând, că de o parte 
ni se reclamă cu dor, iar de altă parte 
ni se impune această numire; deci în numele Domnului o botezăm aici 
«Casa Naţională».(furtunoase aplause şi ovaţiuni) 

Dr. Nicolae Oncu,  
Directorul executiv 
al Băncii „Victoria”
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 Dragostea a plăsmuit-o, dragostea a pus temelia ei, dragostea a 
ridicat-o şi împodobit-o, dragostea ne-a adunat aici împreună, 
dragostea de limbă, de neam şi de credinţă. 
 Lui Dumnezeu şi acestei dragoste o încredinţez, ea să 
stăpânească casa noastră!Precum a fost gândul şi idealul 
întemeietorilor ei, să fie ea şi să rămână în veci un centru de 
întâlnire şi de întrunire a fraţilor noştri Români, fie ea templul 
poporului nostru, unde să se centreze înţelegerea şi dragostea 
dintre fraţi, cari una sunt una sufletesc în sufletul lor, şi mai ales să 
fie şi să rămână ca templul de iubire şi cultivare a limbei, a 
jocurilor şi a admirabilelor cântece româneşti şi străbune, fie ea 
templul de iubire şi cultură a sentimentelor şi virtuţilor de bune 
moravuri familiare, sociale şi cetăţeneşti, fie ea templul concordiei, 
altarul de jertfe şi de cult  al iubirii şi neamului nostru şi de patria 
noastră, cari vituţi întotdeauna, atât de strălucit, au ilustrat pe 
poporul nostru românesc.(lungi aplauze) 
 Fie ea în veci casa noastră, un loc de concentrare şi veselie, şi 
fie ea un izvor de mângâiere şi de credinţă pentru toţi, câţi vor păşi 
peste acest prag, loc de veselie în zile senine, şi loc de mângâiere şi 
prindere de curagiu în zilele furtunoase![...] 
 Acum aridicând din nou glasul meu către Dumnezeu şi 
rugându-l fierbinte să o apere şi s’o scutească: Casa naţională o închin 
lui Dumnezeu, bisericei şi neamului nostru. Amin.” (Ibidem, p.3) 
 O altă „vorbire” publicată în ziarul „Tribuna Poporului,” după 
cea a lui N.Oncu, este a protopopului V.Văţianu, care laudă strădania şi 
munca celor care au „plăsmuit” prin dragoste şi trudă „această 
frumoasă zidire,”plănuită încă din 10 aprilie 1898 când „la invitarea dl 
Dr. Nicolae Oncu v’aţi întrunit la conferinţa din care slobozit-aţi vorba 
în lume: Casa Naţională se face în Arad.” Bucuraţi-vă toţi aceia, cu a 
căror minte, cu a căror inimi însufleţite şi aducătoare de jertfe cuvântul 
azi trup s’a făcut.”(Ibidem, p.3) 
 În cuvântul său aduce recunoştinţă pentru „jertfa” şi strădania 
„desfăşurată în această lucrare” lui Nicolae Oncu, care i-a însufleţit şi 
îndemnat şi pe alţii să contribuie la ridicarea zidirii fiind sufletul şi 
mintea realizării acestui ideal naţional. 
 „Bucură-te de rodul ostenelilor mai vârtos d-ta pst. dle Oncu, 
care deşi eşti înainte obştei româneşti cunoscut, şi cu tot dreptul, de 
neclintit anteluptător în causele cari privesc binele bisericei şi a 
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poporului, deşi ai fost şi eşti un cald sprijinitor a tot ceea ce este bun, 
moral şi cultural, totuşi ne-ai pus în admirare cu neobositul zel şi cu 
munca desfăşurată în această lucrare. D-ta pentru această zidire eşti, 
cela care nu numai ai jertfit, ci zilnic ai îndemnat şi pe alţii la jertfe, nu 
numai te-ai însufleţit ci ai însufleţit şi pe alţii şi de la începutul lucrării 
până în sfârşit ai perseverat în îngrijiri şi ai prestat cele mai multe 
osteneli.”(Ibidem, p.3) 
 Pentru cei mai apropiaţi colaboratori, în acest demers naţional, 
ai lui N.Oncu, preotul V.Văţianu îi numeşte pe Sava Raicu şi pe 
Roman Ciorogariu „cei mai de aproape şi cari zilnic i-au dat mână de 
ajutor: d-nii Sava Raicu şi Roman 
Ciorogariu, să trăiască!”(Ibidem, 
p.3) 
 „Tribuna Poporului,” pe 
aceeaşi pagină mai publică şi două 
telegrame, selectate dintre multele 
altele primite de Dr.N.Oncu din 
„mai multe părţi de scrisori şi 
telegrame de îmbărbătare şi 
felicitare.” 
 Una dintre telegrame este 
semnată de „Dr.Silviu Moldovan-
advocat,”cel care ajunge prefectul 
judeţului Arad imediat după 
Marea Unire, în anul 1920, iar 
cealaltă de „Dr. Vasile Fodor” tot 
avocat, din Abrud, în care se 
spune printre cuvintele de 
apreciere şi felicitare că: „Început bun aţi făcut pentru viaţa social-
economică din Arad şi jur. Sevârşirea acestei lucrări binecuvântată are 
să fie de Dumnezeu, căci izvorâtă este din inimi calde pentru înaintarea 
binelul obştesc. 
 O zi plină de mulţumire sufletească este ziua de azi, când, cu 
stăruinţă rară realizezi un ideal al mediului social românesc, duci la 
îndeplinire o lucrare dorită atât de mult de românii din Comitatul 
Arad.” (Ibidem,p.3) 
 Toate aceste telegrame şi scrisori dovedesc cât de interesaţi, de 
implicaţi sufleteşte erau românii din diferite comitate ale Imperiului 

P.S. Dr. Roman R. Ciorogariu – 
directorul institutului  

pedagogic – teologic din Arad 
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Austro-Ungar, în realizarea unui lăcaş naţional, ce va constitui de 
acum un model şi exemplu şi pentru alte comunităţi româneşti. 
 Pagina următoare a ziarului „Tribuna Poporului,”consemnează 
şi „petrecerile” ce s-au desfăşurat la „Casa Naţională” după 
desfăşurarea ceremoniilor oficiale, ce au ţinut până „noaptea târziu”  la 
„lumina electrică”  care „te făcea să crezi că tot zi albă este.” 
„Petrecerile 
 S’a încins apoi jocul. 
Domni şi domnişoare, meseriaşi şi 
ţărani au jucat împreună până 
după orele 5 seara. 
 Lumina electrică te făcea 
să crezi că tot zi albă este. Îţi era 
mai mare dragul să priveşti la 
jocul feciorilor voinici şi a fetelor 
mândre. 
 Fete şi flăcăi, în mijlocul 
lor cu d-nii fruntaşi, s’au şi 
fotografiat. Seara la 8 a început 
apoi petrecerea meseriaşilor, care 
a durat până la miezul nopţii. 
 Între jocuri, corul 
meseriaşilor condus de pedagogul 
Ştefan Ştef (n.n băiatul 
învăţătorului Nicolae Ştef) a 
executat mai multe cântece şi a 
declamat.”(Ibidem,p.4) 

Moise Colarov, va descrie 
şi el cu mult drag şi plăcere, după ani de zile, în perioada interbelică, 
admosfera de aici din zilele de duminică şi de sărbătoare în care jocul 
şi voia bună era prezentă. 

„În «Casa Naţională» se adună la dans (joc) în toate 
Duminicile, afară de post, tineretul din Pârneava. Fetele stau împrejur 
şi feciorii la mijloc. Fetele dansează cu capul gol, nevestele cu 
broboadă (cârpă) în cap, iar feciorii şi bărbaţii cu pălărie. Feciorul 
face semn cu capul fetei alese, o ia de mână, sau o strigă pe nume. 
Dansul se începe cam la 2-3 ore a.m. şi durează până spre amurgul 
serei. Dansurile pârnăvenilor sunt: mărunta, lunga, ardeleana, pe picior 

Ţinută de sărbătoare a fetelor din 
Pârneava 
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şi sârba. Câte 2-3 lăutari cu violină (higyrgye) şi unul cu vioară mare 
(broancă) le cântă melodii populare. Când voia bună creşte, ei chiuie şi 
încep cu strigături. 

Sunt feciori şi bărbaţi care improvizează de minune, de ţi-un 
drag să-i asculţi. Iată câteva strigături auzite în Casa Naţională: 

                              Joc cu fata pârneveană, 
                               Şi-mi place că îi ţărană, 
                               Cu cercei şi cu mărgele, 
                               Pe placul inimei mele! 
sau 
                               
                               Fă-mă Doamne rozmarin, 
                               Să mă poarte badea׳n sân! 
                               Fă-mă Doamne călămpăr,  
                               Să mă poarte mândra׳n păr!” (Colarov, 

Moise, Op.cit., p.11) 
Sunt prezentate şi alte 

creaţii folclorice locale auzite 
fie în cadrul unor serbări şi 
şezători populare desfăşurate 
în Casa Naţională sau altele 
pe care le ştie de la mama sa.  

Consideră că 
pârnăvenii în afară de 
şezătorile culturale „ar mai 
avea lipsă şi de un ziar sau o 
revistă locală, scrisă într-un 
limbaj mai apropiat de 
priceperea lor, cu articole 
simple, cu poveţe morale, 
sfaturi igenice, de ale 
gospodăriei, istorioare din 
viaţa lor, din trecutul 
neamului nostru etc, toate 
într-un stil uşor, inteligibil şi 
cu abonament cât se poate de 
modest şi redus.”(Ibidem, 
p.12) 

Feciori pârneveni  
în straie de sărbătoare 
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 Curând după inaugurare, Casa Naţională devine gazda 
manifestărilor culturale româneşti ale oraşului. Aici, cu regularitate se 
vor desfăşura serbările şcolare a elevilor şcolilor confesionale 
româneşti din Pârneava, se pun în scenă piese de teatru jucate de 
„trupa de diletanţi” din cartier instruită de Iosif Moldovan, ori 
reprezentaţiile corale, dirijate de învăţătorul Nicolae Ştefu. 
 La toate aceste manifestări culturale Sava Raicu va fi prezent 
alături de întreaga sa familie, uneori fiind însoţit şi de ginerele său dr. 
Romul Velciu, viitorul primar al Aradului de după Unire şi de alte 
personalităţi ale oraşului cum ar fi dr. Nicolae Oncu, redactor de la 
ziarul „Tribuna” în frunte cu Sever Bocu, deputatul dr. Ştefan Cicio 
Pop, preoţii Văţan şi Bodea şi alţii. 
 Sub titlul, „Serbarea plugarilor din Pârneava”, gazeta 
arădeană „Tribuna” consemnează o amplă manifestare culturală 
desfăşurată în luna februarie a anului 1912 la „Casa Naţională” din 
Pârneava într-o sală „arhiplină încât lumea s’a văzut silită să staţioneze 
şi pe coridoare şi prin odăile lăuntrice.” 

Articolul nu poartă nici o semnătură, dar probabil, după 
comentarea de la începutul său a situaţiei politice, în care se afla în 
acel moment naţiunea română, el a fost scris de Sever Bocu, director şi 
redactor al „Tribunei,” participant şi el la serbarea pârnăvenilor. 
 Pentru a sublinia importanţa acestor serbări naţionale, pentru 
etnia românească, lipsită atunci de cele mai elementare drepturi, 
articolul începe cu un motto, întâlnit şi în programul artistic ce 
subliniază importanţa cultivării limbii şi datinilor strămoşeşti 
pentru un popor, lăudând asemenea manifestări naţionale, ca cea din 
Pârneava, unde „fii din popor” sub îndrumarea învăţătorului Gheorghe 
Popoviciu, au dat „o petrecere precedată de producţii teatrale şi 
cântări,” ce au constituit un prilej de sărbătoare pentru „plugărimea 
română din suburbiul Aradului,” dar şi pentru intelectualii români, 
unii chiar din Pârneava, ca Sava Raicu, Ioan Vancu şi mulţi alţii ca 
Nicolae Oncu sau Ştefan Cicio Pop. Încă de la început, gazetarul 
tribunist aduce un cuvânt de laudă, celor care s-au preocupat de 
organizarea spectacolului, arătându-le „dragostea de neam” pentru că 
şi-au sacrificat „propriile interese” pentru cele ale comunităţii, atunci 
când au gândit şi au pregătit serbarea ce a constituit o „nemaipomenită 
dragoste către limba şi datinile noastre străbune.” 
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 Consideră că asemenea manifestări spirituale reprezintă o 
„luptă frumoasă” a neamului românesc ce „se poartă pretutindenea în 
interesul păstrării neatinse a naţionalităţii, a firei noastre moştenite din 
neam în neam.” 
 „Motto: «Un popor, care nu-şi cultivă limba lui şi nu ţine la 
datinile strămoşeşti, nu e demn să trăiască.»  

Ţăranii români din suburbiul Pârneava au aranjat ieri seara în 
sala „Casei Naţionale” o petrecere de producţii teatrale şi cântări 
executate de fii din popor sub conducerea maiastră a dlui învăţător 
George Popovici (n.n e vorba de Gheorghe Popovici, învăţător la şcoala 
ce funcţiona pe Str. Dorobanţilor de astăzi, de lângă „Casa Naţioanlă,” 
cel care a luat locul învăţătorului Nicolae Ştefu, ieşit din cauza bolii la 
pensie şi care va păstra şi revigora tradiţia culturală  a predecesorului 
său, în cartier). 
 Ziua aceasta a fost pentru plugărimea română din suburbiul 
Aradului una dintre cele mai înălţătoare. Rar s’a dat prilejul, atât 
ţărănimei din părţile aceste, cât şi inteligenţei de aici să vază întrunită 
la o serbare atâta lume dornică de a auzi poveţe frumoase şi cântece în 
frumosul nostru grai românesc. E un progres într’adevăr uimitor, dacă 
astăzi cu toată opresiunea barbară, ce s’a deslănţuit, putem să asistăm 
chiar şi în părţile acestea, unde valurile duşmăniei cotropitoare au fost 
mai puternice, putem să asistăm zic la serbări al căror caracter 
românesc ne înduioşează până la lacrimi şi ne face să tresărim de 
bucurie. 
 Sărbătoarea de ieri este un puternic îndemn pentru tot 
Românul de inimă, să-şi dea tot concursul pentru realizarea visului 
nostru de aur, care este câştigarea drepturilor noastre călcate în 
picioare, libertatea naţională nimicită, egalitate în drepturi şi în 
datorinţe cu toţi fii ţărei acesteia. 
 Şi desigur că ne vom bucura de izbânda cauzei noastre, dacă 
vom avea în tot locul oameni de acţiune, ca harnicul învăţător din 
Pârneava d. George Popovici, şi Români de ispravă  ca preşedintele 
secţiunei Pârneava, a Asociaţiei arădene d. Alexe Zaslo, ca vice-
preşedintele George Pecican şi ca epitropul Constantin Don. 
 Oameni dezinteresaţi, cari preţuiesc mai mult binele comun şi 
înaintarea neamului nostru pe toate terenele decât interesele proprii, 
aceşti bravi Români ajutaţi de familiile de seamă din localitate, ne-au 
arătat ieri ce este în stare să facă omul, cu adevărată dragoste de 
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neasmul lui, ne-au dovedit o dată mai mult că în firea noastră zace o 
nemaipomenită dragoste de limba şi datinile noastre străbune, o 
daragoste care cu toate necazurile ce-au dat peste capul nostru n’a putut 
fi strînsă în nici o inimă de român.  
 Străinii şi duşmanii noştri, nu pot decât să ne invidieze pentru 
lupta frumoasă, ce se poartă pretutindenea în interesul păstrării 
neatinse a naţionalităţii, a firei noastre moştenite din neam în neam.” 
(Serbarea plugarilor din Pârneava [în] Tribuna, Arad, Anul XVI, 
Nr.30, Arad, Mercuri 8/12Februarie 1912, p.5) 
 Cu toate că serbarea era programată să înceapă la orele nouă, 
încă „pe la ceasurile opt seara o vie animaţie domnea în suburbiul 
românesc şi pe toate străzile se vedeau grupuri de plugari îmbrăcaţi în 
haine de sărbătoare înaintând veseli spre «Casa Naţională».” 
 Singura nemulţumire a cronicarului de la „Tribuna” este aceea 
că nu toate nevestele de „plugari”au venit în portul popular, ca bărbaţii, 
că multe dintre ele „s’au lepădat de portul nostru pitoresc şi s’au 
îmbrăcat în ţoale străine şi mai urâte şi mai puţin trainice” şi de faptul 
că „se cănesc pe obraz” cu „vopseli de tot felul” şi astfel „strică 
frumuseţea lăsată de Dumnezeu.” 
 La spectacol, pe lângă „plugarii din Pârneava,” au venit şi 
personalităţile marcante ale comunităţii româneşti din oraş ca dr. Ştefan 
Cicio Pop, dr. Nicolae Oncu, dr. Romul Veliciu, dr. Miclea, 
pârnăveanul Sava Raicu, Sever Bocu şi alţi redactori de la „Tribuna,” 
sala fiind „arhiplină aşa încât lumea s’a văzut silită să staţioneze şi pe 
coridoare şi prin odăile lăuntrice.” 
 „Pe la orele nouă şi-au făcut apariţia d. Dr. Nicolae Oncu, 
directorul general al institutului «Victoria», împreună cu d. Sava Raicu, 
directorul acestui institut, apoi membrii redacţiunei în frunte cu d. 
S.Bocu cu doamna, d. Moldovan contabilul «Victoriei», cu cei doi fii ai 
săi, părintele Văţan cu doamna, părintele Bodea, d. V.Antonescu, d. Ilie 
Pap, d. Ion Vancu, învăţător, cu doamna. Mai târziu  au sosit d. Ştefan 
C.Pop, deputat cu doamna, d. Dr. Romul Veliciu  cu doamna, dnii Dr. 
Micle, Dr. Moldovan şi alţii a căror nume ne scapă.  
 Dintre ţărănime am observat pe d. Alexe Zasló, George 
Pecican, Constatntin Don, fraţii Raicu, familiile Dobrăieştilor, fraţii 
Pecican, Moise, Grigore, familia Curticeanu şi aproape toate familiile 
din Pârneava.” (Ibidem, p.5) 
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 Se pare că serbarea a constituit un eveniment marcant în viaţa 
comunităţii românilor din moment ce numărul participanţilor a fost atât 
de mare încât „sala era arhiplină, aşa încât lumea s’a văzut silită să 
staţioneze şi pe coridoare şi prin odăile lăturalnice.” 
 Serbarea, susţinută de elevii Şcolii primare confesionale, 
îmbrăcaţi în costume populare, a fost pregătită de învăţătoarea Maria 
Drăgan şi de Gheorghe Popovici, învăţător care mai târziu, în perioada 
războiului, va fi închis şi internat în lagăr, datorită atitudinii sale ostile 
faţă de politica antinaţională a regimului dualist, căreia a refuzat să-i 
jure credinţă. 
 Programul 
şcolarilor pârnăveni va 
cuprinde un recital 
coral din compoziţiile 
lui Ion Vidu, mult 
aplaudate de cei 
prezenţi şi trei piese de 
teatru, cu caracter 
„moralizator şi 
educativ,”scrise anume 
pentru copii dar şi 
pentru adulţi, de către 
învăţătoarea Maria 
Drăgan. 
 Cronicarul de la „Tribuna” este foarte mulţumit de prestaţia 
artistică a spectacolului şi de talentul micilor interpreţi, ce au încântat 
de-a dreptul asistenţa care „a rămas uimită de frumoasele prestaţiuni 
ale copiilor,” pregătiţi cu dragoste şi suflet de învăţătorii lor. 
 „Reprezentaţia a început cu «Motto» cântat în cor mixt compus 
din copiii de ţărani sub conducerea  d. Învăţător Popovici. Au urmat 
apoi compoziţiile măestrului Vidu, «Negruţa» şi «Îmi place» executate 
cu multă armonie şi preziciune de acelaşi cor. Mai cu seamă solo din 
«Negruţa» cântat de Cornel Măcean cu voce plăcută şi mlădioasă a 
stârnit aplauze meritate ale publicului.Toate cântările au fost repetate la 
dorinţa asistenţei, care a rămas uimită de frumoasele prestaţiuni ale 
copiilor.  
 S’au jucat apoi trei bucăţi moralizatoare şi educative scrise cu 
mult temei instructiv de d-şoara Maria Drăgan, învăţătoare. În prima 

Serbare la „Casa Naţională” – susţinută de şcolarii 
pârneveni. 
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piesă «Despre portul românesc» fetiţele Aurelia Curticeanu, Eleonora 
Măcean, Maria Trăilă şi Ana Marc în frumoase costume de pădureancă 
(n.n costume populare) s’au achitat foarte frumos de rolul lor. Mai cu 
seamă mititica Aurelia Curticeanu era atât de simpatică şi avea un joc 
atât de liber (n.n natural) şi nejenant încât a fost obiectul de admiraţie a 
tuturor. 
 «Despre sărbătorile băbeşti» a fost jucată cu aceeaşi 
îndemânare de fetiţele Paulina Măcinic, Iuliana Pălincaş şi Lucreţia 
Crestici, cari încă au fost răsplătite cu însufleţite aplauze.  
 Trei băieţi Nicolae Gligorescu, Ilie Mihailovici şi Ilie Curticean 
au dat frumoase îndemnuri plugarilor, de a’şi plasa copiii la meserii, 
jucând bucata «Despre măestrii»”(Ibidem, p.5) 
 Închiderea articolului desprinde concluzia gazetarului arădean, 
ce vede în asemenea manifestări spirituale ale etniei româneşti un 
adevărat „succes moral” care va aduna şi prin alte activităţi „toate 
elementele răzleţite (n.n ale valorilor spirituale româneşti) printre 
valurile puternice ale străinilor,” contribuind astfel la întărirea şi 
păstrarea în asemenea condiţii vitrege, a datinilor şi tradiţiilor 
strămoşeşti. 

 
Casa Naţională şi Şcoala din Pârneava în perioada de după unire. 

 
 Cuvinte laudative şi de încredere pentru activitatea culturală, 
pusă în slujba emancipării spirituale a etniei româneşti din Pârneava, 
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sunt adresate învăţătorului Gheorghe Popovici şi celorlalţi „fruntaşi” 
pârnăveni care şi-au adus contribuţia la realizarea serbării, ce se doreşte 
a fi „un început care merită toată lauda noastră şi a tuturor Românilor 
de bine.” 
 „Succesul moral a fost desigur puternic, căci numai unind la 
olaltă toate elementele răzleţite printre valurile puternice ale străinilor, 
şi închegându-se voinţa prin sfaturi, şi îndemnuri frumoase româneşti, 
vom ajunge la izbânda deplină. 
 Este un început care merită toată lauda noastră şi a tuturor 
Românilor de bine, este o mândrie naţională să vedem după o vreme 
urâtă de lâncezeală un curent sănătos pornit de energi tari, de oameni 
destoinici, cum sunt învăţătorul Popovici şi fruntaşii Alexe Zasló, 
Gheorghe Pecican, Constantin Don şi alţii.” (Ibidem, p.5)    
 Numele lui Sava Raicu a fost asociat mereu cu cel al Băncii 
„Victoria,”al cărei suflet şi minte financiară era de altfel, şi pentru a 
cărei prosperitate nu a cunoscut odihna, fiind „un om al muncii şi al 
datoriei neabătute,”cum l-au numit, pe bună dreptate, contemporanii 
săi.  
Încă de la începutul anului 1912, datorită înrăutăţirii sănătăţii lui 
N.Oncu şi a vârstei sale înaintate, Sava Raicu era cel vizat a-i lua locul 
şi a-i continua activitatea celui care a condus Institutul de credit 
«Victoria», încă de la înfiinţarea sa, în interes numai naţional, 
urmărind prosperitatea economică şi financiară a etniei româneşti şi 
susţinând activităţi de mare anvergură, aşa cum s-a văzut, în scopul 
emancipării şi cultivării conştiinţei naţionale. 
 Fără a-i diminua cu nimic marile merite ale omului politic, 
militantul pentru drepturile românilor care a fost directorul Băncii 
«Victoria», Sava Raicu era de departe văzut ca cel mai îndreptăţit al 
său succesor, cel care cunoştea şi stăpânea cel mai bine toate 
problemele financiare ale băncii şi în care se avea încredere totală din 
toate punctele de vedere, fiind recomandat chiar de N.Oncu consiliului 
de administraţie pentru funcţia de director general. 
 Sava Raicu, era „omul muncii întrupate” cum pe bună dreptate 
l-a numit P.C.S dr.Roman Ciorogariu, viitorul episcop de Oradea-
Mare, în toastul său, prilejuit de sărbătorirea Sfântului Vasile, la 
restaurantul „Millenium”din Arad, festin la care a fost prezent, printre 
alţii şi cunoscutul poet „al suferinţelor noastre,” Octavian Goga „cel 
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mai de seamă şi mai vrednic fiu al neamului,” cum l-a caracterizat 
N.Oncu. 
 „Societatea românească din Arad, credincioasă obiceiului din 
bătrâni, a serbat şi de data aceasta seara de «Sân-Vasii» împreună, în 
sala specială a restaurantului «Millenium». Dintre oaspeţii numeroşi 
cari au luat parte la această serbare familiară: D.Dr.Nicolae Oncu, cu 
doamna, P.C.Sa Dr.Roman R.Ciorogariu, Octavian Goga, Sava Raicu, 
Sever Bocu şi alte personalităţi, redactori de la «Tribuna». [...] 
 Anul nou a fost salutat de dr.N.Oncu, îşi exprimă bucuria că 
între cei de faţă poate saluta preznţa pe cel mai de seamă şi mai vrednic 
fiu al neamului d.Octavian Goga (Aplauze). Doreşte, apoi tuturor an 
fericit, iar neamului înfăptuirea nădejdilor sale.[...] 
 De încheiere a vorbit P.C.S d.Roman R.Ciorogariu cari 
binecuvântă anul nou cu dorinţa că acesta să aducă reînoire tuturor 
sentimentelor strivite şi profanate anul trecut (n.n se referă la 
revendicările românilor refuzate de guvernul maghiar). 
 Închină în sănătatea d-lui Octavian Goga, urând poetului 
suferinţelor noastre să ajungă să poată cânta şi gloria noastră. Tot  
P.C.S d.protosincel Roman R.Ciorogariu a vorbit ridicând paharul în 
sănătatea d-lui Sava Raicu, omul muncii întrupate.”(Revelionul în 
Arad [în] Tribuna, Anul XVI, Arad, Nr.1, Duminică 1/14 ianuarie 
1912, p.10) 
 Din anul 1912 Sava Raicu va conduce până în 1920 „Institutul 
de credit şi economii «Victoria»,” într-o perioadă grea, plină de 
instabilitate având de înfruntat marile probleme financiare ale crizei 
economice cauzate de izbucnirea primului război mondial ori de 
revoluţia bolşevică din Ungaria precum şi de cele ale schimbărilor 
radicale din cadrul fostului Imperiu Austro-Ungar, de după război. 
 Datorită importantelor sale merite pe plan bancar şi naţional 
Sava Raicu va fi ales să facă parte din Marele Sfat Naţional Român, 
constituit imediat după 1 Decembrie 1918, ce va prelua toate 
prerogativele Consiliului Naţional Român Central, având putere 
decizională în toate problemele interne ale Transilvaniei pe care o 
reprezintă şi la nivel extern, în relaţiile cu alte state 
 Sava Raicu va face parte din acest prim organism de conducere 
a Transilvaniei, împreună cu încă 23 de reprezentanţi ai oraşului şi 
comitatului Arad, fiind mereu alături de fruntaşii mişcării naţionale a 
românilor transilvăneni. 
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II.2. În semn de rămas bun 
 

 Din păcate problemele financiare cu care se confruntau băncile, 
în acele momente de cumpănă istorică, l-au silit pe Sava Raicu să se 
retragă din viaţa politică şi să se cufunde într-o muncă istovitoare, la 
nivelul băncii româneşti din Arad, şi a celor din Transilvania, muncă 

ce-i va şubrezi sănătatea, 
epuizându-l fizic şi cauzându-i 
moartea, survenită după o destul 
de îndelungată suferinţă, la 
numai 51 de ani, într-un moment 
când era mare nevoie de 
competenţa şi spiritul său de bun 
organizator pentru lumea 
bancară a României Mari aşa 
cum se va arăta într-un alt 
capitol al cărţii, dedicat 
activităţii sale financiar – 
bancare. 
 Moartea sa va provoca o 
a doua mare durere familiei, 
care, cu puţin înainte, pierduse 
prematur, pe tânărul avocat dr. 

Romul Veliciu, prefectul Aradului, ginerele lui Sava Raicu şi fiul 
omului politic Mihai Veliciu, cunoscut luptător Memorandist, cel care 
prin hotărârea luată la Arad, în calitatea sa de preşedinte al P.N.R., a 
decis soarta Unirii. 
 Dr. Romul Veliciu (1882-1920), primul primar al oraşului 
Arad, de după Unire, se va naşte la Chişineu (Kisyenő) în familia 
avocatului dr. Mihai Veliciu, apărător al drepturilor poporului român 
din vechiul ţinut al Aradului, unde înă din copilărie în inima sa au prins 
„rădăcini adânci dragostea de neam, care s’a revărsat apoi mai târziu 
cu atâta îmbelşugare şi plină de rod”. 
 După terminarea liceului, la Sibiu, va urma cursurile juridice 
ale universităţii din Budapesta, Cluj şi Berlin ajungând, ca şi tatăl său, 
un strălucit avocat care îşi va începe în acelaşi timp şi activitatea 
politică pusă în slujba neamului său. 

Sava Raicu spre sfârşitul vieţii 
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 „În 1908 luând în căsătorie pe fica lui Sava Raicu (n.n. 
Hortenzia) distinsul director al «Victoriei», a deschis biroul avocaţional 
în Arad. În acest an începe şi activitatea lui politică. Ales membru în 
comitetul executiv al partidului naţional român, el ia parte, alături de 
ceilalţi conducători ai destinului poporului român de dincoace de 
Carpaţi, în toate acţiunile politice, culturale şi economice, neclintit în 
dragostea şi dorinţa sa de a munci pentru neamul său.”(Din viaţa lui dr. 
Romul Veliciu [în] Românul, Anul IX, Arad, Marţi 7 Decemvrie 1920, 
Nr. 262, p.1) 
 După izbucnirea războiului va fi trimis să lupte pe front, ca 
ofiţer în armata imperială, unde va fi grav rănit, răni nevindecate care 
mai târziu îi vor aduce un prematur sfârşit, în urma unei boli nemiloase. 
 Chiar şi în situaţia sa, de fost grav rănit, dr. Romul Veliciu va 
lua parte activă la toate precipitatele evenimente social-politice de la 
sfârşitul războiului ce vor culmina cu Unirea, de la Alba-Iulia, din 1918 
şi a revoluţiei bolşevice din Ungaria sovietelor ce vor avea consecinţe 
nefaste şi în unele localităţi din 
părţile Aradului. 
 Va fi numit, pe 1 octombrie 
1919, pentru meritele sale de 
necontestat, ca prefect al oraşului 
unde încă de la începutul activităţii 
sale, în importanta funcţie, va căuta 
în cel mai scurt timp să instaureze 
cu eficienţă şi funcţionalitate 
perfectă noua politică 
administrativă românescă şi să 
soluţioneze gravele probleme 
existente în oraş, prilejuite de anii 
de război, mai ales a celor 
economice dar şi politice legate de 
instaurarea şi consolidarea noii 
administraţii româneşti. 
 „În vremurile grele ale 
luptelor contra opresorilor dr. Romul Veliciu a stat credincios şi 
neclintit lângă steagul intransigenţei noastre naţionale şi era dintre cei 
mai vajnici combatanţi împotriva acelor oportunişti trădători. Fiu bun al 
conducătorului nostru naţional Mihai Veliciu, care zace şi dânsul de 

Ginerele lui Sava Raicu, Dr. Romul 
Veliciu, primul primar al Aradului.  
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lungi ani de zile, greu bolnav pe patul suferinţelor, dr. Romul Veliciu 
ajunsese între noi tipul bărbatului vrednic de condeie horaţiene, fără 
greş şi păcat, într’adevăr «integer vitae scelerisque purus». 
 În timpul revoluţiunii din 1918 dr. Romul Veliciu a devenit 
unul dintre conducătorii acestei revoluţiuni, care în mijlocul celor mai 
ameninţătoare primejdii a stat neclintit în Arad, îmbărbătând pe toţi 
cu pilda vieţii sale neînfricate, iar când preşedintele consiliului 
naţional judeţean, dl dr. Iustin Marşieu a trebuit să părăsească Aradul, 
locul i l-a luat dr. Romul Veliciu, substituindu-l cu deplină demnitate. 
 În anul 1919 Consiliul Dirigent a numit pe dr. Romul Veliciu 
prefect al oraşului Arad. În această înaltă funcţiune răposatul şi-a 
relevat toate calităţile sale extraordinare de concepţie, cum ca şi 
organizator. 
 Sub conducerea lui Aradul în curând îmbracă haina 
românească şi ca la o magică putere, ideea  statului naţional român se 
sălăşluieşte în această cetate, a celui mai turbat şovinism unguresc de 
odinioară. 
 Neodihna, simţul răspunderilor mari şi munca istovitoare a 
agravat boala, al căreia germen marele român îl aduse cu sine din 
război şi acum iată plângem la căpătâiul scumpului frate şi amic. [...] 
 În faţa catafalcului pe care odihnesc rămăşiţele pământeşti ale 
aceluia care a fost dr. Romul Veliciu, închinăm steagul României 
întregite, care s’a făcut şi prin strădaniile marelui răposat.” ( + Dr. 
Romul Veliciu [în] Românul, Anul XI, Arad, Luni 6 Decemvrie 1920, 
Nr. 261, p.1) 
 Ziarul „Românul,” în numărul său din 11 decembrie1920, 
anunţă cu consternare cea de a doua lovitură necruţătoare a sorţii 
abătută asupra familiei Raicu, prin încetarea din viaţă a celui care a 
fost directorul general al băncii româneşti din Arad, exprimându-şi 
regretul pentru pierderea unui om atât de important pentru naţiunea 
română. 
 „De abia a fost aşezat spre vecinică lui odihnă unul dintre cei 
mai valoroşi bărbaţi ai Aradului, care a fost dr. Romul Veliciu, şi 
moartea răpeşte pe socrul său, Sava Raicu, directorul executiv al 
institutului «Victoria», un alt bărbat care prin o muncă, ce n’a cunoscut 
piedică şi oboseală, şi-a înscris numele în istoria neamului românesc 
de dincoace de Carpaţi. 
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 Prin moartea celui care a fost Sava Raicu, poporul român de 
dincoace de Carpaţi pierde pe unul dintre cei mai distinşi bărbaţi de 
frunte ai săi.”(Sava Raicu [în] Românul, Anul IX, Nr.266, Arad, 
Sâmbătă 11 Decemvrie 1920, p.1) 
 În necrolog, ziarul arădean, pe 
care l-a susţinut şi finanţat Sava Raicu 
prin poziţia cheie avută în conducerea 
băncii, îi prezintă principalele merite şi 
succese obţinute de-a lungul anilor în 
domeniul bancar, ce l-au impus, fiind 
numit şi preşedinte al 
„Solidarităţii,”consorţiu bancar ce 
reunea băncile româneşti din 
Transilvania. Pentru toate meritele sale, 
lui Sava Raicu i s-a conferit de către 
Regele României, Carol I, medalia 
„Meritul comercial şi industrial,” ca 
semn al totalei aprecieri adusă unei 
munci de-o viaţă. 
 „Activităţii lui Sava Raicu i-se 
datoreşte, în mare parte, avântul frumos 
ce l-au avut mişcările româneşti 
financiar-economice în anii dinainte de 
război. Munca lui rodnică pe terenul 
financiar naţional a întâmpinat 
aprecierea deplină, când a fost ales 
preşedinte al «Solidarităţii» însoţirea 
institutelor de bănci româneşti şi când 
Regele României, Carol I l-a distins cu 
medalia «Meritul comercial şi 
industrial». 
 Angajat în serviciu institutului 
financiar român «Victoria», la 
întemeierea acestuia, în anul 1887, în 
calitate de primcontabil, defunctul a 
atras de la început atenţiunea 
Direcţiunei institutului asupra 
talentului său comercial. 
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 Recunoscându-i calităţile distinse, Direcţiunea l-a promovat 
mai târziu secretar al institutului lângă directorul executiv de pie (n.n 
pioasă) memorie dr.N.Oncu. În urma muncei titanice a dezvoltat-o Sava 
Raicu în această calitate pentru ridicarea institutului, institutele 
româneşti din provincie l-au ales membru în Direcţiunea sau în 
comitetul de supraveghiere. Activităţii lui Sava Raicu i-se datoreşte 
deschiderea sucursalelor «Victoriei» din Chişineu, Şiria şi Ineu, toate 
servind la ridicarea economică a populaţiei româneşti din acele 
ţinuturi. 
 În anul 1912, retrăgându-se dr. N.Oncu de la conducerea 
institutului, Direcţiunea l-a ales pe Sava Raicu director executiv al 
«Victoriei». În această calitate el a ştiut să învingă greutăţile crizelor 
financiare, produse de război şi să menţină institutul «Victoria» la 
nivelul şi în situaţia solidă.” (Ibidem, p.1) 
 În continuare ziarul îşi informează cititorii despre cauza 
survenirii morţi „meritosului director al Victoriei” şi dă şi alte relaţii 
privitoare la funerariile ce vor avea loc chiar în ziua respectivă. 
 „În primăvara anului 1919 o boală grea îl sileşte pe meritosul 
director al «Victoriei» să-şi părăsească oficiul, pe care l-a purtat atâţia 
ani cu conştinciozitate şi iubire de muncă. Distinsul diector al 
«Victoriei» a încetat din viaţă vineri (n.n 10 decembrie 1920) la orele 2 
dimineaţa, în etate de 51 ani. Moartea lasă adânci regrete în întreaga 
societate românească. [...] 
 Înmormântarea celuia care a fost Sava Raicu, va avea loc azi la 
orele 2 după masă, de la casa din Str. Lipot n’rul 2, de unde va fi 
transportat în catedrală. 
 Trupul aceluia care a fost Sava Raicu va fi depus spre vecinică 
odihnă în grădina familiară din cimitirul de jos al oraşului.(n.n Sava 
Raicu a fost înmormântat în cimitirul „Pomenirea” de la marginea 
cartierului său Pârneava.).”(Ibidem, p.1)  
 A doua zi, ziarul „Românul,”prezintă pe scurt oficierea slujbei 
de înmormântare şi funerariile lui Sava Raicu şi în acelaşi spaţiu 
surprinde câteva din cele mai importante calităţi ale defunctului ce l-au 
impus în lumea bancară, unde era socotit, pe drept cuvânt, datorită 
nenumăratelor şi importantelor sale realizări drept „un geniu al lumii 
financiare din aceste ţinuturi,” care s-a ridicat singur în funcţiile pe 
care le-a deţinut, printr-o muncă continuă şi neobosită pusă cu 
precădere spre folosul neamului său. 
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 „[...] Sava Raicu, inteligentă rară, care nu şi-a aflat plăcerea 
decât în munca continuă, neobosită şi tot mai rodnică, depusă în 
interesul celei mai mari instituţii financiare româneşti, din aceste 
ţinuturi şi spre binele şi mulţumirea nesfârşitului număr de clienţi, cari 
în lungul şir de ani, i-au solicitat ajutorul. 
 Prin moartea 
lui Sava Raicu, nu 
numai Aradul, ci 
întreaga lume 
financiară românească 
a pierdut  un mare 
spirit organizatoric, a 
cărui lipsă se va 
resimţi multă vreme. 
Amintirea directorului 
Sava Raicu, a omului 
care s-a ridicat singur 
prin muncă fără 
preget, prin cinste 
desăvârşită învingând 
toate greutăţile, pe 
înalte trepte ale 
funcţiei sale, făcând 
onoare unde a trăit şi 
neamului a cărui fiu 
nepătat a fost, va 
rămâne neştearsă. [...] 
 Sava Raicu a 
fost cel mai bun cap de 
familie, un geniu al 
lumii financiare din 
aceste ţinuturi.” (Înmormântarea lui Sava Raicu [în] Românul, Anul 
IX, Nr.267, Arad, Duminica 12 Decemvrie 1920, p.3) 
 Prin întreaga sa activitate, Sava Raicu va rămâne o 
personalitate de marcă în elita economică, intelectuală şi politică a 
românilor transilvăneni, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
celui următor, un model de dăruire şi trudnică strădanie pusă cu folos 
în slujba emancipării neamului său aflat sub stăpânire străină. 

Mormântul lui Sava Raicu din cimitirul 
„Pomenirea” din Pârneava   
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CAPITOLUL III 
 

ROLUL ŞI CONTRIBUŢIA LUI SAVA RAICU ÎN 
INIŢIEREA,  

ORGANIZAREA ŞI SUSŢINEREA DE ACŢIUNI  
SOCIAL-CULTURALE CU CARACTER NAŢIONAL  

 
 

III.1. Legături şi relaţii socio-culturale statornicite între 
românii din ţinutul Aradului şi cei de peste Carpaţi 
 
 „Mult înainte de a fi existat o monarhie austro-ungară – scria 
istoricul Ioan Lupaş – ţara transilvană, «Terra ultrasilvana» era o 
realitate istorică-politică de nezdruncinat, nu numai în clipa când fusese 
sortită a lua cel dintâi contact nedorit cu descălecătorii lui Arpad, ci şi 
mai târziu, în toată desfăşurarea relaţiilor seculare ale voevodatului, mai 
târziu ale principatului şi al marelui principat transilvan, cu purtătorii 
menţionatei coroane”. (Lupaş, Ioan, Din istoria Transilvaniei, Editura 
Eminescu, Bucureşti, 1988, p.4) 
 Încă din secolul al X-lea, Anonymus, cronicarul şi notarul 
regelui Bela al II-lea, al Ungariei, consemnează, pe acest teritoriu, din 
„terra ultrasilvană”, existenţa unei obşti săteşti, cnezate şi voievodate 
româneşti, care au înfruntat, cu mult curaj, pe călăreţii unguri ce s-au 
aventurat pe teritoriul dintre Tisa şi Carpaţi. 
 Voievozii români consemnaţi de Anonymus, în cronica sa, 
sunt: Cneazul Glad, între Mureş şi Dunăre, Cneazul Menumorut, între 
Mureş şi Someş şi Cneazul Gelu în Transilvania, alături de alţii de o 
mai mică importanţă istorică. 
 Ceva mai târziu, expansiunea spre est a regilor unguri, stabiliţi 
deja pe Câmpia Panoniei, unde îşi vor întemeia regatul, după migraţia 
lor din Asia, s-a lovit şi de rezistenţa populaţiei româneşti şi din zona 
Aradului şi Zarandului, mai ales în timpul voievodatului lui Ahtum, 
după cum menţionează o altă cronică, „Legenda Sfântului Gerard”, în 
care sunt prezentate luptele dintre armata românescă condusă de 
cneazul Ahtum şi armata regelui Ştefan I, în anul 1028. 
 Statul feudal ungar, nou format, îşi intensifică acţiunile de 
cucerire a teritoriilor de la est de Tisa, începând din a doua jumătate a 
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secolului al XI-lea şi în cele următoare, întâlnind însă rezistenţa unei 
populaţii româneşti, ce îşi apără şi îşi menţin teritoriile străbune în care 
sunt păstrate cu sfinţenie structurile tradiţionale moştenite privind 
organizarea vieţii sociale. 
 Sunt menţionate astfel luptele purtate pentru apărarea vechilor 
cetăţi şi castre româneşti cum ar fi: Zarand, Arad, Căprioara şi altele, 
situate de-a lungul Mureşului. 
 O serie de documente istorice, datate din epoca feudală, 
menţionează existenţa, în zona Aradului de astăzi, a unor puternice 
voievodate la Căpâlnaş (1348), Nădab (1438), Şiria (1440), Cladova, 
Ciuci (Vârfurile), ori Hălmagiu. 
 La Hălmagiu este atestat teritoriul românesc ce se afla sub 
stăpânirea Voievodului Moga de Hălmagiu (1451), iar la Şomoşcheş 
Voievodul Pavel al Şomoşcheşului (1495). 
 Existenţa voievodatelor româneşti va fi semnalată, pe acest 
teritoriu, şi în secolele ce urmează, astfel, în 1514 apărătorii cetăţii 
Şoimoş s-au ridicat la luptă sub conducerea voievodului din Ciuci, iar la 
Ineu (cetatea Ienopole) este atestată prezenţa voievozilor Bota şi 
Alexandru.  
 Odată cu întoarcerea lui Mihai Viteazul în Transilvania sunt 
menţionate numele mai multor voievozi români şi din această parte care 

i se adresează cu supunere 
„Înălţimii sale voievodul 
Mihai”, pe care îl 
recunoşteau voievod al 
tuturor românilor. 
 „Cârmuirea lui 
Mihai Viteazul în Arad a 
ţinut 11 luni şi s-a lovit, 
cum era firesc în aceste 
împrejurări unice din 
istoria noastră, de 
probleme foarte grele. 
Ardealul stătea în faţa 
noului stăpânitor cu o 
organizaţie nobiliară şi o 
dietă, cu oraşe libere, cu 
legile şi orânduirile sale, 

Garvură apărută la Praga în 1599, 
reprezentând pe Mihai Viteazul primind 

cheile unui oraş din transilvănean 
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deosebite de cele din Ţara Românească. 
 Faţă de ai lui în hrisoavele slavone şi chiar în scrisoarea către 
vecinul său din Moldova, Ieremia Movilă, [Mihai] nu se sfia să se 
intituleze «Domn din mila lui Dumnezeu al Ţării Româneşti şi al 
Ardealului». Nobilii ardeleni ştiau bine că el era adevăratul stăpân, în 
hotărârile dietei e numit «principele nostru milostiv», «milostivul 
nostru domn». Moldovenii şi muntenii i-au zis crai, rege. [...] 
 Domnul trimitea de la centru boieri munteni în diferite părţi ale 
Ardealului cu însărcinări militare, administrative sau financiare. [...] 
 Ni s-au păstrat din timpul cârmuirii lui Mihai în Ardeal 
numeroase privilegii şi scrisori de ale lui şi ale sfetnicilor lui către 
nobili, oraşe şi autorităţile ardelene. Afară de privilegiile solemne scrise 
în latineşte, încetul cu încetul se ivesc şi scrisori şi acte româneşti.” 
(Panaitescu, P., P., Mihai Viteazul pentru românii transilvăneni, [în] 
Magazin istoric, Anul XX, Nr.7(232) iulie 1986, p.4) 
 Mihai Viteazul, făuritorul celei dintâi uniri a ţărilor române, se 
va sprijini în glorioasa lui epopee şi pe marea masă a românilor 
transilvăneni, dintre care unora, proveniţi din rândurile cnezilor şi 
voievozilor obştilor săteşti, le va acorda diplome de înnobilare. 
 Transilvania evului mediu, deşi cuprinsă mai târziu în graniţele 
politice ale stăpânirii ungare, va rămâne de-a lungul anilor separată, 
printr-o specifică organizaţie voievodală, până în veacul al XVI-lea iar 
mai apoi ca principat, sub dominaţia otomană, în care se va putea 
dezvolta mai liber şi mai deplin decât sub coroana ungară. 
 Chiar şi după pătrunderea elementului maghiar pe teritoriul 
Transilvaniei, vechile organizări voievodale şi-au menţinut specificul 
lor românesc, identic cu cel din Moldova şi Muntenia, şi nu au putut fi 
schimbate cu nimic în structura lor, ba mai mult îşi asumă adeseori 
titlul şi jurisdicţia comiţilor, pe care coroana regală voia să le ştie 
independente de autoritatea românească. 
 „Maghiarii, pătrunzând în Transilvania, au găsit aici o veche 
organizaţie, identică în structura ei cu cea specific românească din ţările 
surori: Muntenia şi Moldova. Între voievodatul Transilvaniei şi al 
Moldovei sau al Muntenieinu nu exista nici o deosebire de esenţă, 
numai una de grad, întrucât cel dintâi a fost silit de împrejurări să 
rămână cu regatul ungar în strânse legături timp mai îndelungat decât 
cele din urmă. Veacuri de-a rândul regatul ungar nu a fost însă în stare 
să înlocuiască ori să desfiinţeze organizaţia voievodală transilvană. 
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Dimpotrivă, organizaţia aceasta s-a putut afirma de al începutul 
veacului al XIV-lea cu mai multă amploare decât a regatului ungar, 
sfâşiat în luptele partidelor 
grupate în jurul diferiţilor 
pretendenţi la tron [...] 
 Slăbirea regatului 
arpadin l-a ajutat pe 
voievodul transilvan 
Ladislau (1291 – 1315) să 
devină arbitru al situaţiei 
politice din Ungaria, luând 
cu sine însă coroana zisă 
«a Sfântului Ştefan» şi 
întinzându-şi, după cum 
precizează un document 
de la 1309, stăpânirea unui 
teritoriu considerabil 
«dincoace şi dincolo de 
pădure», aşadar, până la 
Tisa. 
 Era cel dintâi 
prilej de înălţare a 
voievodatului transilvan 
deasupra regatului ungar. 
Nu însă şi cel din urmă 
[...] 
 Misiunea istorică 
îndeplinită de Transilvania 
în veacul al XV-lea, în 
vremea domniei 
voievodului Iancu 
Huniade, cu netăgăduit 
folos pentru creştinătate, 
este un argument de 
valoare decisivă pentru a 
demonstra fiinţa şi propria 
ei organizare statală. Din 
acest fapt rezultă în mod 

Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia. 
Tablou de C. Lecca
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neîndoios că ţara transilvană, prin eroicul voievod răsărit din pământul 
şi sângele poporului ei de baştină, se ridicase mai presus de regatul 
ungar, pe care intrigile magnaţilor certăreţi îl impiedecaseră timp 
îndelungat să-şi facă deplin datoria în lupta de apărare a creştinătăţii”. 
(Ibidem, p.13) 
 Voievodul transilvan Iancu Huniade, atât în perioada cât a fost 
ban al Severinului cât şi guvernator al Ungariei va dezvolta legături de 
prietenie, adesea frăţeşti, cu domnitorii din Ţara Românească şi 
Moldova, mai ales cu Bogdan al II-lea, tatăl lui Ştefan cel Mare. 
 Lupta împotriva puterilor Semilunei va face ca în veacul 
următor legăturile dintre principatul transilvan şi Muntenia şi Moldova 
să fie mai strânse şi mai de durată reuşind să pună o stavilă în calea 
ofensivei turceşti ce ameninţa pacea creştinătăţii. 
 „Însuşi sultanul Soliman cel Măreţ se temea că cele trei ţări 
Transilvania, Muntenia şi Moldova, încăpute sub suzeranitatea Porţii 
Otomane, se vor închega cu timpul într-o singură ţară («omnia haec 
regna in unum coirent»).  
 Toate aceste prevederi, întemeindu-se pe nezdruncinate 
realităţi etnice şi sufleteşti, nu au putut împiedeca desfăşurarea firească 
a închegării celor trei ţări carpatice, la sfârşitul veacului al XVI-lea, sub 
o cârmuire politică românească. 
 Astfel s-a dat lui Mihai Viteazul, eroul de la Călugăreni (1595), 
de la Sibiu (1599) şi de la Hotin (1600), putinţa să deschidă, cu sabia 
lui fulgerătoare, drum nou pentru viitoarea dezvoltare politică a 
neamului românesc.” (Ibidem, p.16) 
 Biruinţa lui Mihai Viteazul, de la Hotin, în vara anului 1600, îl 
duse pe culmea gloriei sale ostăşeşti şi a puterii sale politice stăpânind 
în acel moment trei ţări cu populaţie românească, arătând, în acel 
moment, că unirea acestora într-o singură cârmuire este posibilă. 

Izbânda şi reuşita sa, chiar dacă va fi de scurtă durată, va marca 
în veacuri conştiinţa de unitate naţională a românilor ca pe un destin 
pe care trebuie să-l urmeze, gata pentru orce jertfă dusă pentru 
„împlinirea menirii istorice a neamului românesc”. 

Ţinutul Aradului, cu aproape întreg teritoriul său istoric, va fi 
alături de Mihai Viteazul încă de la începutul momentului în care fostul 
ban al Craiovei va ridica steagul de luptă împotriva puterii şi a 
dominaţiei otomane, când în vara anului 1595 Gheorghe Borbely 
porneşte contraofensiva împotriva oştirilor lui Ahmed Paşa de 
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Timişoara eliberând o serie de cetăţi de pe Valea Mureşului, cum ar fi 
cea a Făgetului, a Vărădiei ori a Şoimoşului şi Lipovei urmate apoi, în 
noiembrie, de eliberarea cetăţii Ineului, a Aradului şi cea a Şiriei. 

Izbânzile simultane, atât cele obţinute de Mihai Viteazul, la 
Târgovişte, Bucureşti şi Giurgiu, asupra turcilor se îmbinau cu cele ale 
generalului Borbely în eliberarea ţinuturilor arădene conferind un 
sentiment de încredere în „cauza independenţei ţărilor române”, fapt 
subliniat şi de cronicarii vremii. 

„Legătura dintre succesele confederaţiilor a creat o atmosferă 
de încredere în cauza independenţei ţărilor române, lucru subliniat atât 
de un martor ocular al evenimentelor, italianul Veneti Tomasi în cartea 
sa, publicată la Veneţia în 1621, cât şi de Nicolae Iorga. 

El arată: «La ai noştri din ambele ţări încrederea era dimpotrivă 
mai mare decât oricând», acest optimism se baza «pe fuga lui Sinan pe 
luarea Lipovei în Banat»... [...] 

Surprins de evenimente, Sigismund ceru ajutorul imperialilor şi 
principelui Mihai. În timp ce garnizoana Lipovei condusă de Gheorghe 
Borbely rezista eroic, iar Ion Sălişteanu ataca Cenadul, trupele ardelene 
întărite cu 4000 de soldaţi conduşi de însuşi Mihai asediaseră 
Timişoara. [...] 

Modificările intervenite în raportul dintre Ţara Românească şi 
imperiali, precum şi în realaţiile dintre Ţara Românească şi demnitarii 
din celelate ţări române, care unelteau împotriva domnului muntean, îl 
determină pe Mihai, în anul 1599, să treacă la realizarea unirii celor 
trei state româneşti. Ideea nu era nouă, dar posibilitatea realizării ei se 
profila abia acum. [...] 

La 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazul intră triumfal în Alba 
Iulia iar în câteva zile întreaga Transilvanie ajunge sub stăpânirea 
efectivă a marelui voievod ce se intitula «domn al Ţării Româneşti şi a 
toată ţara Ardealului».” (Lanevschi, Gheorghe, Mihai Viteazul şi 
Aradul [în] Ziridava, Arad, XI, 1979, p.280) 

Nu trebuie să uităm şi contribuţia unor luptători din părţile 
Cenadului, precum Gaşpar Corniş din Dezna, care au participat efectiv 
la bătălia de la Selimbăr, din octombrie 1599, o strălucită şi 
semnificativă victorie a lui Mihai Viteazul împotriva armatei lui Andrei 
Bathory, victorie ce a decis, în acele momente, soarta Transilvaniei. 

Gaşpar Corniş va face parte şi din sfatul ţării şi îi va rămâne 
credincios voievodului muntean şi după înfrângerea de la Mirăslău, din 
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septembrie 1601, în care şi-a găsit moartea şi fostul căpitan al Aradului, 
Ioan Sălişteanu. 

Tot nobilul Corniş va fi cel care îl va însoţi pe Mihai Viteazul 
din Ineu şi până la Hălmagiu, uşurându-i drumul în momentul în care 
va porni spre Praga pentru a cere sprijin de la împăratul Rudolf. 

Ioan Tuducescu, învăţător din Lipova, va publica în anul 1876 
un manual de „Istoria românilor” în care într-o lecţie intitulată „Eroul” 
prezintă personalitatea voievodului ce va marca secole de-a rândul 
dezvoltarea conştiinţei naţionale şi idealul de unitate naţională a 
neamului românesc. 

Dar cea mai stabilă şi mai trainică legătură va exista între 
românii divizaţi în teritorii diferite prin biserica ortodoxă care îşi va 
asuma şi se va constitui, rând pe rând şi multă vreme, ca un puternic 
factor de coeziune spirituală, o instituţie religioasă şi în acelaşi timp de 
învăţătură pentru întreaga populaţie românească de pe vechiul teritoriu 
al Daciei. 

În Transilvania, şi prin aceasta înţelegem şi ţinutul Aradului, la 
fel ca în celelalte două state feudale româneşti, Moldova şi Ţara 
Românească, începuturile învăţământului şi al culturii stau sub semnul 
monahal, cel al bisericii ortodoxe aceasta fiind în prima perioadă liantul 
unităţii naţionale. 

Începând încă din secolul al X-lea, limba slavonă, limba slavă 
veche, cum este cunoscută, devine limbă oficială în cancelariile 
domneşti şi limba de cult pentru întreaga biserică românescă, după ce 
creştinii de formă grecească, de rit ortodox, s-au impus pe spaţiul locuit 
de români, prin misionarii din Ţaratul Bulgar. 

Curând, doi învăţaţi călugări bulgari, fraţii Chiril şi Metodie, 
crează un nou alfabet, în locul celui glagolitic, în scopul uşurării 
scrisului şi a cititului, alfabetul chirilic, după numele unuia dintre fraţi, 
alfabet ce va fi folosit în traducerile cărţilor bisericeşti slavone, preluate 
din cultura religioasă grecească. 

Acest alfabet va fi adoptat şi de întreaga biserică ortodoxă 
românească, de pe întregul său teritoriu şi va fi alfabetul în care vor 
apărea primele cărţi bisericeşti şi de învăţătură românească, precum şi 
alfabetul folosit în emiterea unor acte oficiale sau cronici de la curţile 
domneşti. 

„În orânduirea feudală biserica a devenit monopolul culturii, 
cultura feudală fiind în esenţă o cultură teologică. [...] 
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Organizarea bisericească adoptată de români în acea vreme a 
fost de tip bizantin, prin mijlocirea statului bulgar şi apoi a 
formaţiunilor statale feudale de pe teritoriul patriei noasre. Ca limbă de 
oficiere a slujbelor româneşti a fost adoptată limba slavonă, slava 
veche, o limbă moartă, necunoscută de popor. Biserica fiind 
deţinătoarea culturii, această limbă a devenit limba literaturii culte, 
limba hrisoavelor, a actelor de danie, a şcolilor mănăstireşti. 

În Ţara Românească şi Moldova  ea a devenit şi limba oficială 
a statului. [...] Limba slavonă, fiind limba cultă a nobilimii româneşti şi 
a bisericii ortodoxe române din toate provinciile locuite de români, pe 
de o parte a contribuit la cimentarea unităţii culturale a românilor, dar, 
pe de altă parte, nefiind înţeleasă de popor, a împiedecat formarea unei 
literaturi originale şi a stânjenit pătrunderea culturii în rândurile 
acestora”. (Ţârcovnicu, Victor, Şcoli bisericeşti şi mănăstireşti [în] 
Istoria învăţământului din Banat până în anul 1800, Ed.Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1978, p.22) 

Bisericile, dar mai ales mănăstirile, vor constitui în perioada 
feudală, din secolele XIV – XVI, primele lăcaşuri unde se învaţă carte, 
se copiau manuscrise religioase, devenind adevărate centre culturale, în 
care se instruiau şi se pregăteau viitori preoţi, dieci, dascăli ori 
ţârcovnici pentru bisericile ortodoxe române. 

În apropierea Aradului au existat asemenea centre pe lângă 
mănăstirile de la Bezdin, dar mai ales la Hodoş-Bodrog, unde călugării 
ştiutori de carte îi pregăteau pe cei care doreau să înveţe şi să devină 
preoţi, citirea şi scrierea slavonă, dogmele ortodoxe, pravilele şi 
cântările bisericeşti dar şi caligrafia şi desenul precum şi legatul şi 
ferecatul manuscriselor chiar şi zugrăvirea icoanelor şi a bisericilor. 

Mănăstirea Hodoş-Bodrog, situată în apropierea de Pădurea 
Ceala, între cele două localităţi, Bodrogul Vechi şi Bodrogul Nou, este 
atestată documentar încă din anul 1177, într-o diplomă a regelui Bela al 
III-lea în carte se menţionează că mănăstirea a fost locuită de la 
începutul secolului al XI-lea de călugării greci de rit răsăritean, fiind 
apoi menţionată în numeroase rânduri alături de alte asemenea lăcaşuri 
religioase din secolul al XIII-lea ce aparţineau sistemului monastic 
teodosian.. 

De-a lungul timpului mănăstirea a rămas un foarte important 
centru cultural atât pentru biserica ortodoxă cât şi pentru şcoala 
românească din ţinutul Aradului şi a Timişoarei. 
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La mănăstirea Hodoş – Bodrog atestată documentar din 1177 
 

Lăcaşul de cult ortodox a constituit încă de la începuturile sale 
locul în care se formau preoţi pentru parohiile ortodoxe precum şi o 
şcoală pentru copiii ţăranilor români din localităţile apropiate, dar mai 
ales ea a devenit un puternic centru monahal în care se copiau şi se 
multiplicau diverse manuscrise religioase, încă de la începutul secolului 
al XVI-lea, manuscrise ce se difuzau apoi în toate teritoriile româneşti, 
nu numai din Transilvania.  

„Mănăstirea Hodoş-Bodrog a vegheat dintotdeauna, neobosit, 
la propăvăduirea credinţei creştine, ţinând trează conştiinţa 
credincioşilor care frecventau acest sfânt aşezământ. [...] 

Mănăstirea se ocupa şi de viaţa religioasă din satele Bodrogului 
Vechi, Bodrogului Nou, Călugăreni şi Zădăreni, a căror conscriere se 
păstra la mănăstire. [...] 

La mănăstire copiii ţăranilor din satele învecinate învăţau 
scrisul şi cetitul, existând aici şi o şcoală pentru instruirea cadrelor 
necesare pentru parohii. Din conscripţiile clerului din eparhia 
Timişoarei, aflăm că un număr de preoţi şi-au făcut ucenicia şi practica 
teologică la Mănăstirea Hodoş-Bodrog. [...] 

Se poate trage concluzia că Mănăstirea Hodoş-Bodrog găzduia 
unul din cele mai vechi aşezăminte şcolare naţionale de pe aceste 
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meleaguri.” (Iovan, Nestor, Arhimandit, Sfânta Mănăstire Hodoş-
Bodrog, Arad, 2003, p.25) 

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea când şi părţile 
Aradului, vor intra din nou sub ocupaţia otomană, Evlia Celebi, un 
vestit călător şi cronicar turc, ajungând să viziteze şi cetatea Ceala, 
înfloritoare în acea vreme, menţiona că aici există o biserică ortodoxă a 
românilor şi o şcoală pentru copiii lucrătorilor agricoli de pe actualul 
teritoriu şi al cartierului Pârneava. 

Cetatea Ceala se afla în vecinătate de Mănăstirea Bodrogului şi 
cu siguranţă călugării mănăstirii au avut de jucat un rol deosebit de 
important în ridicarea lăcaşului de cult ortodox din cetate şi a şcolii de 
pe lângă biserică frecventate şi de copiii iobagilor din împrejurimi. 

Pentru populaţia românească şi din zona Aradului stăpânirea 
otomană a constituit şi un factor pozitiv, permiţând populaţiei ortodoxe 
majoritare să-şi păstreze bisericile şi şcolile ameninţate în existenţa lor 
de politică feudală a nobililor dar mai ales a clerului maghiar care căuta 
prin diferite mijloace a-i atrage şi a-i converti pe români la catolicism. 

Interesaţi doar de câştig, administraţia spahiilor, din teritoriile 
ocupate, permiteau şi încurajau dezvoltarea meşteşugurilor, agriculturii 
şi a comerţului, contribuind astfel la ridicarea, în târguri şi oraşe, a unei 
pături înstărite româneşti, ce va dobândi o situaţie economică prosperă. 

Cu sprijinul şi prin contribuţia acestora se vor înălţa biserici şi 
şcoli româneşti în întreg Principatul Transilvaniei aflat sub ocupaţie 
turcească, instituţii ce vor constitui, mai târziu, sub stăpânirea 
habsburgică iar apoi şi maghiară, ca un puternic obstacol în calea 
propagandei catolice şi a presiunilor maghiare de a-i deznaţionaliza pe 
români şi de a-i converti la catolicism. 

Dar, spre deosebire de Moldova şi Ţara Românească unde 
boierimea şi cancelaria domnească erau strâns legate de tradiţia 
ortodoxă a bisericii, pentru care limba slavonă era la loc de cinste, în 
Transilvania şi Banat situaţia era cu totul alta, slavona nefiind limbă 
oficială de stat, ci limba latină, impusă şi cultivată cu rigoare de 
biserica creştină, biserica ortodoxă neavând aici, nici pe departe, 
puterea celei din statele feudale româneşti de peste Carpaţi. 

Atât în Transilvania, cât şi în cele două state româneşti 
Moldova şi Ţara Românească, transformările sociale survenite prin 
ridicarea în oraşe şi târguri, dar şi la sate, a unor noi pături sociale 
înstărite, ce nu cunoşteau şi nu înţelegeau, la fel ca şi oamenii din 
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Onisifor Ghibu, cărturar şi pedagog 
transilvănean. 

popor, limba slavonă, vor impune, pentru prima dată, încă din a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea, un nou curent, o nouă atitudine, prin 
care se vehicula tot mai mult ideea înlocuirii acesteia, atât în biserică, 
dar mai ales în şcolile, cu limba românească, înţeleasă şi vorbită de 
toţi. 

Nu la mult timp, Umanismul şi Reforma religioasă vor 
constitui în secolele XV-XVI marile mutaţii sociale şi culturale pentru 
întreaga Europă ce vor produce considerabile transformări şi în 
mentalitatea locuitorilor din Transilvania, indiferent de confesiune şi 
naţionalitate. 

Procesul de introducere a limbii române în biserică şi în şcoală 
a avut ca model, modelul calvin, primul care a susţinut şi a introdus, ca 
limbă de oficiere a slujbei în biserică, limba naţională, adică limba 
vorbită de popor, precum şi de folosire a acesteia în şcolile naţionale, 
înfiinţate la început pe lângă biserici. 

Pornind de la modelul calvin, limba românească îşi va găsi 
însă,  pe parcursul vremi, calea proprie „cea sănătoasă de dezvoltare”, 
în spiritul său naţional atât în biserică cât şi în şcoală în toate 
provinciile locuite de români. 

Onisifor Ghibu (1883-1972) 
cărturar şi pedagog transilvănean, 
inspector general, în perioada 
dualismului austro-ungar, al 
învăţământului primar din 
arhidieceza ortodoxă a Transilvaniei, 
menţiona încă pe atunci în cartea sa 
intitulată „Din istoria literaturii 
didactice româneşti”, publicată 
pentru prima dată în 1917, în 
fascimile, de către Academia 
Română, din Bucureşti, faptul că 
multă vreme biserica ortodoxă a fost 
şi a rămas singura instituţie 
naţională în care limba românescă, 
ce constituia ca orice limbă, 
elementul primordial pentru cultura 
şi fiinţa unui popor, şi-a găsit 
adăpost, mai ales după înlocuirea 
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limbii slavone, în biserică. 
Biserica iar mai apoi şi şcoala vor constitui la românii 

transilvăneni factorul principal al păstrării unităţii şi fiinţei naţionale, 
de-a lungul timpului şi în acelaşi timp factorul primordial şi al păstrării 
şi statorniciei elementului românesc din  toate teritoriile locuite de 
această etnie, ea devenind astfel o instituţie naţională. 

„Cele dintâi şi, pentru multă vreme, singurele năzuinţe de 
cultură românescă au găsit adăpost în biserică. Lepădându-şi din ce în 
ce tot mai mult haina slavonească, biserica devine o instituţie naţională 
prin faptul că pune în valoare limba naţională, ca element primordial al 
oricărei culturii specifice. Nu e de mirare că cele dintâi începuturi de 
şcoală, ca instituţie culturală cea mai tipică, se fac şi ele sub scutul 
bisericii. Nu e vorbă, ele nu vin de la biserica românească, ci de la cea 
calvină, dar aceasta nu schimbă cu nimic caracterul naţional al noii 
instituţii culturale.  

Calvinii ne-au dat numai îndemnul spre cultivarea limbii 
româneşti în biserici şi în şcoală, institutele înseşi nu ni le-au putut 
altera decât pentru un timp, după care ele şi-au găsit calea cea sănătoasă 
de dezvoltare.” (Ghibu, Onisifor, Din istoria literaturii didactice 
româneşti, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, p.30) 

Noua cerinţă, impusă de reformă şi îmbrăţişată foarte curând şi 
de naţiunea şi biserica ortodoxă română de a se întemeia şcoli în care să 
se predea în limba românească, de a se traduce cărţile religioase în 
limba română, de a-i învăţa pe şcolari să scrie şi să citească în „limba 
maicii lor”, în limba maternă, va avea urmări pozitive pentru 
învăţământul românesc şi în părţile Aradului. 

La nivelul întregului comitat, ca de altfel în toate părţile 
Transilvaniei şi Banatului, vor fi înfiinţate, începând cu a doua jumătate 
a secolului al XVI-lea, dar mai ales în secolul al XVII-lea, numeroase 
şcoli naţionale sub oblăduirea bisericii, susţinute şi de comunitate dar 
toate având un caracter confesional, biserica ortodoxă rămânând multă 
vreme la români cea care va controla şi coordona întregul act didactic. 

Şcolile confesiunii ortodoxe din Arad erau frecventate, în 
primul rând, de copiii proveniţi din rândurile comunităţii româneşti, ce 
forma în oraşul civil un cartier aparte, numit, după cum s-a mai 
menţionat „Wallachay”, dar şi din unii dintre copiii lucrătorilor agricoli 
din aşezările din imediata apropiere a oraşului, cum era bunăoară 
comunitatea agricolă din Pârneava, ce începuse să se mărească tot mai 
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mult, apropiindu-se de „oraşul civil”, dar şi de şcolarii aparţinând etniei 
macedo-românilor şi cea a sârbilor. 

În Arad, încă de la începutul secolului al XVIII-lea, 
comunităţile ortodoxe, erau grupate în jurul celor două biserici 
existente deja: „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, ce data din jurul anului 
1702 şi „Sfântul Ioan Botezătorul”, edificată pe locul unde către 
sfârşitul secolului al XIX-lea a fost construită clădirea Colegiului 
Naţional „Moise Nicoară”, biserică distrusă în urma bombardării 
oraşului de tunurile din Cetatea Aradului în timpul revoluţiei de la 
1848. 

Iosif Moldovan, în cartea sa despre şcolile româneşti din Arad 
menţiona că pe lângă biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” datată de pe 
vremea lui Matei Corvin, exista, încă de la începutul secolului al XVIII-
lea, o şcoală ortodoxă, frecventată atât de copiii sârbilor, 
macedonenilor şi românilor, cunoscută sub numele de „şcoala 
sârbească”, distrusă, la fel ca şi biserica, în timpul revoluţiei de la 
1848. 

Cu timpul manualele şcolare destinate şcolilor confesionale 
româneşti ce se vor înfiinţa şi în comitatul Aradului ca urmare a noii 
politici şcolare ale Curţii de la Viena, din timpul împărătesei Maria 
Tereza, vor deveni un adevărat factor de realizare a conştientizării 
unităţii noastre naţionale şi prin informarea şi familiarizarea şcolarilor 
cu geografia dar mai ales cu istoria neamului românesc de pe întreg 
teritoriul vechii Dacii. 

Astfel, în anul 1865 Zaharia Boiu tipăreşte la Sibiu un manual 
de citire, „Carte de citire pentru şcoalele poporale române”, manual ce 
va fi introdus în urma unei hotărâri a Consistoriului din Arad (1866) ca 
manual pentru toate şcolile poporale din arhidieceza Transilvaniei şi 
care va înlocui toate manualele „de asemenea categorie până aici în 
şcoli folosite”, afirmându-se astfel un punct de vedere înaintat: 
utilizarea literaturii didactice ca mijloc de realizarea a unităţii 
învăţământului românesc din întreaga Transilvanie. 

În conţinutul manualului găsim pe lângă texte din literatura 
germană a epocii şi creaţii literare româneşti luate din poeziile lui Anton 
Pann, Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri şi a altor scriitori 
români de peste Carpaţi, făcându-se astfel o legătură strânsă şi 
permanentă cu fraţii lor de peste Carpaţi. 
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Athanasie M. Marienescu  
(1830 – 1914),  

membru titular al Academiei Române 
(1881). 

(Colecţia Biblioteca Judeţeană  
„A.D. Xenopol”, Arad) 

O rezonanţă aparte pentru vremea aceea aveau în sufletele 
micilor şcolari români transilvăneni lecţiile: „Poporul românesc” şi 
„Limba românească”, în care ideea unirii tuturor românilor era 
relevată şi prin versurile din poeziile „Hora Ardealului” şi „Hora 
Unirii” scrise de Vasile Alecsandri. 

În manual, atunci când se vorbea de istoria românilor se 
sublinia permanenţa şi continuitatea existenţei românilor pe peritoriul 
vechii Dacii, arătându-se şi menţinându-se faptul că acum trăiesc în 
diferite „împărăţii streine” de aspiraţiile românilor: Austria, Turcia ori 
în Rusia. În România unde – se zice – se află „tulpina poporului 
românesc” trăiesc doar o parte dintre români. 

Spre sfârşitul anului 
1860, Athanasie M. 
Marienescu, gazetar arădean, 
fiul unui cunoscut învăţător din 
Lipova, referindu-se la situaţia 
românilor din Imperiul Austriac 
afirma că a trecut timpul 
germanizării şi maghiarizării 
românilor, iar „pulverizarea” 
acestora în alte popoare ar 
contrazice civilizaţia, spiritul 
timpului şi sentimentul naţional 
al românilor care nu vor să se 
lepede de ei însuşi „de 
străbunii noştri, de gloria şi 
limba lor”. Athanasie M. 
Marienescu mai considera că 
inspectorii peste şcolile 
confesionale au datoria de a 
lupta pentru o introducere în 
şcolile româneşti a unei 
adevărate istorii naţionale. 

În această idee el va 
elabora în anul 1861, la Sibiu, „Istoria naţională pentru tinerimea 
română”, dedicată elevilor săi Alexandru, Sever şi Eugen Mocioni, 
lângă care a petrecut mai mulţi ani, preocupându-se de educaţia lor 
naţională şi care vor deveni, mai apoi, nume de rezonanţă în mişcarea 



 153

de emancipare şi a luptei naţionale a românilor transilvăneni în 
perioada dualismului. 

Autorul consideră, în prefaţă, că o generaţie de etatea „fraţilor 
Mocioni creşte în idei naţionale”, iar hrana sufletească a acestei 
generaţii este istoria – istoria naţională. 

Constatând, în acel moment, absenţa unei adevărate cărţi de 
istorie pentru elevii români din şcolile imperiului, Athanasie M. 
Marienescu se va simţi obligat să eleboreze o lucrare destinată tinerei 
generaţii, căci – considera că funcţia educaţivă a istoriei este în primul 
rând tocmai aceea „de a mobiliza sentimentele naţionale şi a consolida 
înfrăţirea românilor.” 

Cartea avea aşadar o finalitate educativă naţională, bine şi precis 
conturată, prin care se sublinia faptul că prin studiul istoriei românilor 
tânăra generaţie poate să ajungă şi să înţeleagă „adevărata politică” 
prin care s-ar deschide o eră nouă prin care românii îşi pot clădi un 
viitor măreţ. 

 
Prefaţă  la „Istoria Naţională pentru tinerimea română” 
(Colecţia Biblioteca Judeţeană „A. D. Xenopol”, Arad) 

 

 Manualul de istorie a lui Athanasie M. Marienescu se va 
deosebi şi va completa şirul de altfel valoros ale altor cărţi similare, şi 
va contribui, prin conţinutul de idei, la  formarea conştiinţei naţionale 
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a românilor de dincoace de Carpaţi şi a idealului de unitate a românilor 
de pretutindeni. 

Sub raport istoric, conţinutul manualului e bazat pe teza 
continuităţii şi permanenţei românilor pe teritoriul pe care ei s-au 
format ca popor, iar din punct de vedere pedagogic pe ideea finalităţii 
educative a unui manual de istorie care trebuie să devină în viaţa 
publică românească una dintre cărţile de căpătâi pentru dezvoltarea 
conştiinţei naţionale şi pentru formarea spiritului naţional al tinerei 
generaţii. 

Ideea unităţii tuturor românilor o regăsim în majoritatea 
manualelor destinate şcolilor confesionale româneşti fie inclusă în 
cadrul lecţiilor de citire dar cu precădere în cele de istorie ori geografie. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor vor 
apărea la Arad manuale ce vor avea coordonatori şi coautori doi 
remarcabili învăţători din Pârneava, Iosif Moldovan şi Nicolae Ştefu, 
manuale în care sentimentul naţional şi al îndemnului la unitate a 
tuturor românilor ocupă un important loc. 

Într-un astfel de manual de istorie destinat pentru clasele 
primare mai mari, se vor întâlni lecţii ce surprind momente importante 
şi semnificative din întreaga istorie românescă, pornind de la daci şi 
romani, pentru a arăta cum s-a format poporul român, mergându-se 
apoi pe fluxul istoriei până la Unirea Principatelor Moldovei cu Ţara 
Românescă (24 ianuarie 1859), lecţie ce sugera clar ideea de unitate 
naţională a tuturor românilor. 

Într-o altă lecţie se vorbea despre „Revoluţia românilor din 
Transilvania – Horia, Cloşca şi Crişan” din 1784  în care se subliniau 
cauzele mai importante, legate de asuprirea naţională, care vor duce la 
declanşarea acestei cumplite revolte ce a cuprins şi multe sate din 
comitatele Aradului. 

În cărţile de citire, Iosif Moldovan şi ceilalţi coautori au căutat 
să introducă cât mai multe texte literare aparţinând scriitorilor din 
România, în care sentimentul naţional românesc este prezent, cu scopul 
de a cultiva la şcolarii români şi din zona Aradului dar şi din întreaga 
arhidieceză, unde au pătruns manualele, dragostea de neamul românesc 
şi a faptului că ei aparţin altui popor, de care sunt legaţi prin întreaga 
lor fiinţă. 

În aceste manuale se întâlnesc cunoscute poezii patriotice, de 
mare răsunet în sufletul românesc cum ar fi: „Deşteaptă-te, române!” 
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de Andrei Mureşanu, „Hora Unirii” şi „Hora Ardealului” de Vasile 
Alecsandri, „Limba românească” de G.Sion, ori „Ţara mea” de C. 
Negruzzi, alături de alte multe povestiri eroice în proză pline de 
însufleţitoare exemple de iubire 
de neam şi de ţară. 

Nu e de mirare că din 
această cauză cărţile 
învăţătorilor arădeni au avut 
mari probleme în difuzarea lor, 
autorităţile, prin ordin 
ministerial, vizând aplicarea 
legii Apponyi, interziceau 
pătrunderea lor în şcolile 
româneşti din imperiu impunând 
şi scoaterea grabnică a unor 
texte literare aparţinând 
scriitorilor români din Regat, 
din paginile manualelor şcolare. 

O altă cale spirituală 
prin care se va menţine trează 
legătura între românii din 
Transilvania şi cei din celelalte 
două state de peste Carpaţi, 
Moldova şi Muntenia va fi tot 
prin intermediul cărţilor, a 
cărţilor populare, calendare şi 
almanahuri care vor avea un 
unghi larg de deschidere culturală spre efortul de integrare a celor trei 
provincii româneşti spre „Europa luminată”, din acele vremuri. 

De o largă circulaţie în zona Aradului se bucurau „cărţile de 
înţelepciune” tipărite în  Ţara Românească la începutul secolului al 
XVIII-lea, cum ar fi: „Floarea darurilor”, apărută pentru prima dată la 
Snagov în 1700, „Divanul”, „Pilde filosoficeşti” tipărite în 1713 de 
Antim, la Târgovişte, în 1713 cărţi ce vor cunoaşte o mare răspândire în 
toate teritoriile româneşti, inclusiv în Transilvania şi Banat. 

Ioan Slavici în „Amintiri” vorbeşte despre acei „voştinari”, 
care, cu desagii de cărţi populare şi calendare băteau şi drumul satelor 

Carte de citire pentru clasele mari
(colecţia prof. univ. dr. Vasile 

Popeangă) 
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„Kalendariu 1794”,  cu ex-librisul lui 
Vasile Goldiş, utilizat în şcolile bisericeşti 

(Colecţia Biblioteca Judeţeană  
„A.D. Xenopol”, Arad) 

din vestita Podgorie a Aradului, ajungând şi pe la Şiria, leagănul 
copilăriei sale. 

„Veneau atunci pe la noi călare nişte «voştinari» şi aduceau în 
desagii lor cărţi de la Sibiu, Călindar, Isopia, Leonat, Arghir şi Elena, 
Alexandria şi încă câteva cărţi tipărite cu sloave. Cea dintâi carte 
tipărită cu litere a fost pentru mine «Graiul românesc», un fel de 
gramatică româno-maghiară, scrisă de Moise Bota, atunci vestitul 
învăţător de la Lipova, care mai scrisese şi alte mărunţişuri. 

Un văr al mamei, Sigismund Borlea, în urmă prieten al lui 
Hodoş, şi deputat în Dieta ungară, ni-a adus apoi o istorie a Romei, o 
Biblie ilustrată şi nişte fascicule publicate de Papiu Ilarian, toate 
tipărite cu litere. 

Cea mai de seamă dintre cărţile tipărite atunci a fost însă pentru 
noi «Mugurul», o colecţie de «opere», parte versuri parte proză, ale 
tinerimii române de acolo, între 
alţii Iulian Grozescu, Iosif 
Gallu, M.B.Stănescu.” (Slavici, 
Ioan, Amintiri, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1983, 
p.197) 

O altă carte care s-a 
bucurat de o largă răspândire şi 
peste Carpaţi a fost cea a 
arădeanului Horga Popovici, 
apărută în 1807 şi intitulată 
„Oglindă arătată omului 
înţelept” care pe lângă sfaturi şi 
poveţe morale destinate 
locuitorilor, mai ales de la sate, 
cuprindea şi câteva istorisiri 
menite a demonstra vechimea şi 
continuitatea românească pe 
plaiurile transilvănene. 

Calendarele şi 
almanahurile vor constitui un 
important mijloc pentru 
culturalizarea şi menţinerea 
conştinţei naţionale a etniei 
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româneşti, mai ales din mediul rural unde forma o masă compactă şi 
eterogenă. 

Învăţătorul Moise Bota, din Lipova, aşa cum îl menţiona şi 
Ioan Slavici în amintirile sale, va desfăşura o neobosită activitate de 
răspândire a cărţilor româneşti de învăţătură şi a calendarelor cu un 
bogat conţinut naţional în rândurile ţăranilor de pe Valea Mureşului 
ori din Podgoria Aradului. 

„Calendariu românu pe anulu visectu 1860, compusu de Moise 
Bota. Anulu anteiu. Preciulu  cu portreiulu lui Traianu 50 cr. În Arad 
cu literele lui Leopold Réthy”, elaborat şi tipărit pe cont propriu de 
învăţător; compoziţional are următoarele părţi; cronologia, calendarul 
pe luni, redat cu versuri caracteristice anotimpului, Genealogia şi Partea 
literară şi istorică, foarte bogată în conţinut. Amintim, în afara unor 
povestiri cu tâlc şi poveţe utile oamenilor din popor, „Dialogul între doi 
români: moldovanul şi bănăţanul fac dispută despre existenţa română”, 
în care apare ideea continuităţii şi permanenţei neamului românesc pe 
teritoriul vechii Dacii precum şi legăturile de veacuri între toţi românii, 
indiferent de locul în care vieţuiesc. 

Calendarul – carte, apărut la Sibiu şi difuzat şi în ţinuturile 
Aradului, acordă, încă de la primele volume o importantă deosebită 
literaturii artistice şi istorice cu caracter naţional. 

Aceste calendare-carte tipărite încă din 1852, la început ca slove 
chirilice apoi cu litere latine aşa cum bine se observă şi din titlul lor se 
adresează tuturor românilor, reflectând astfel ideea conştiinţei unităţii 
naţionale şi a permanenţei legăturilor dintre aceştia: „Calendariu” pe anul 
de la Hristos 1852. Carele este Bisect de 366 de zile . Întocmit Pe Gradurile 
şi Clima Ţării Ungureşti, a Ardealului, Banatului, precum şi a Moldovei. 
Anul Întâiu Sibiu, În tipografia diecezană. 

În partea literară, care ocupă un loc important în structura 
conţinutului acestor calendare-carte, îl ocupă creaţiile literare, în 
versuri sau proză, ale scriitorilor proveniţi din toate provinciile 
româneşti a căror valoare s-a impus deja pe plan naţional, fiind 
receptată şi trăită de toţi românii. 

În selectarea materialelor publicate s-a ţinut seama, pe lângă 
popularitetea operelor scriitorilor români, dar şi de o anumită orientare 
a creaţiilor spre partea naţională, militantă având un scop bine 
cumpănit aceea de a menţine trează, la toţi românii ideea conştiinţei şi 
a unităţii naţionale. 
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Creaţii literare semnate de: Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, 
Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, Ion Creangă, Alexandru 
Vlahuţă, George Coşbuc, Octavian Goga, Anton Pann, Petre Ispirescu, 
George Topârceanu, etc, apar în mai toate ediţiile calendarelor apărute 
în diverse oraşe în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul 
veacului următor. 

În zona Aradului, cel mai popular calendar-carte a fost 
„Calendarul diecezan Arad”, editat în Tipografia diecezană română a 
Aradului, începând cu anul 1880, calendar ce cuprinde şi numeroase 
pagini de literatură şi istorie naţională.  

Pe parcursul anilor calendarul dedică un spaţiu larg creaţiilor 
poetice şi istorice dedicate Războiului de Independenţă, din 1877, 
considerat şi în această parte de ţară românescă, aflată atunci sub 
stăpânire străină, ca cel mai măreţ şi mai strălucit eveniment al istoriei 
naţionale, din acele vremuri. 

După Unirea Principatelor, din anul 1859, când cele două state 
româneşti, Moldova şi Ţara Românească, au devenit una sub 
conducerea domnitorului Alexandru Ioan I, cunoscut în popor sub 
numele de Cuza-Vodă, Războiul de Independenţă al României va 
căpăta în conştiinţa şi simţirea românilor transilvăneni şi a celor din 
Ţara Ungurească o semnificaţie deosebită, căpătând un simbol de ţară 
spre care aspirau de veacuri toţi românii din afara graniţelor. 

 
Carol I trecând în revistă oastea română plecată în război 
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Dacă până la acel moment sentimentul apartenenţei la un stat 
numai al lor nu avea încă nici o concretizare dădătoare de speranţă dar, 
dintr-o dată, faptele de arme ale dorobanţilor români concretizate prin 
înfrângerea armatei otomane pe câmpiile Bulgariei le va trezi şi le va 
însufleţi sentimentul mândriei şi al încrederii în forţa naţiunii lor. În 
acele momente şi cei din Ardeal aveau şi ei de acum o ţară a lor, ţara 
mumă – România, spre care aspirau într-o cât mai grabnică unire. 

De aceea poeziile lui Vasile Alecsandri, ce devenise cu 
adevărat în acele momente, un adevărat poet naţional, mai ales după 
publicarea ciclului „Ostaşii noştri”, erau cunoscute şi recitate la toate 
serbările şcolarilor români şi în cadrul spectacolelor naţionale şi 
întrunirilor. 

Impresionaţi şi în acelaşi timp profund mişcaţi sufleteşte de 
vitejia şi de spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă ostaşii români, 
acei dorobanţii plecaţi „din câmp de-acasă de la plug” ca să câştige 
independenţa tânărul stat românesc, mulţi dintre locuitorii comitatului, 
într-un mobilizator gest de solidaritate frăţească, adună bani şi 
colectează materiale sanitare pe care le vor expedia către „Crucea 
Roşie” din Bucureşti, pentru frontul din Bulgaria, unde se purtau 
cumplite lupte pentru ocuparea cetăţilor turceşti Griviţa, Plevna, 
Smârdan, etc. 

„Legăturile Aradului cu România se intensifică pe timpul 
războiului de independenţă când arădenii, alături de alţi români de pe 
tot cuprinsul Transilvaniei, au participat efectiv la acest eveniment 
politic de importanţă deosebită în procesul făuririi statului naţional 
român. La numai câteva zile după intrarea României în război se 
publică apelul lansat de Eosilia Sturza din Sepreuş adresat femeilor 
române prin care le îndeamnă să facă oferte în bani, scame sau tifon 
pentru ajutorarea ostaşilor români ce-şi aduceau jertfa lor de sânge în 
Balcani, pentru dobândirea independenţei depline în România. După ce 
prezintă războiul, atrăgând atenţia asupra caracterului drept pentru 
România, autoarea apelului insistă asupra legăturilor permanente 
dintre toţi românii, de-a lungul istoriei noastre, legături ce acum, în 
clipele grele ale războiului, trebuiau intensificate. «Aceste legături – 
arată Eosilia Sturza – ne duc inimile la fraţii noştri în lupta de dincolo 
de Carpaţi, şi ele (n.n. inimile) ne provoacă de a îmbrăca doliu pentru 
cei ce vor cădea victimă duşmanului, de a împleti cunini de flori pentru 
cei ce se vor întoarce cu victorie». 
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Acţiunii deschise de Eosilia Sturza prin revista «Biserica şi 
Şcoala», i se alătură şi alte reviste arădene. Astfel revista «Gura 
satului» face apel pentru donaţii care au fost trimise societăţii de 
«Crucea Roşie» din Bucureşti. [...] 

De asemenea, lucru extrem de important pentru ilustrarea 
legăturilor Aradului cu România este acela că din aceste părţi pleacă şi 
voluntari români în războiului de independenţă. Au  plect voluntari din 
comunele Şiria, Toc, Curtici şi de pe Valea Crişului Alb.” (Aradul – 
permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p.367) 

Printre românii din ţinutul Aradului care vor lupta în Războiul 
de Independenţă s-au numărat şi locotenentul Ştefan St. Stoika şi 
căpitanul Nicolae St. Stoika, fiii colonelului  Ştefan Stoika, originar din 
Lipova, care s-a stabilit la Bucureşti. 

Cei doi ofiţeri, pentru faptele lor de arme pe tot parcursul 
campaniei în luptele cu turcii, au fost distinşi cu cele mai mari medalii 
ale statului român „Steaua României” clasa a V-a cu spade în rang de 
cavaler iar apoi „Medalia Independenţei”, fiind şi avansaţi în grad, 
ajungând la sfârşitul carierei lor militare, la gradul de general. Meritele 
celor doi ofiţeri vor fi la fel de importante şi în perioada imediată a 
războiului când vor milita şi vor susţine acţiuni cu caracter naţional ce 
aveau drept scop realizarea unirii tuturor românilor într-un singur stat. 

Gazetele româneşti arădene, ca dealtfel şi cele din întreaga 
Transilvanie şi Banat, au contribuit în timpul războiului la ridicarea 
încrederii în armata română şi prin publicarea unor poezii 
mobilizatoare, mai ales ale lui Vasile Alecsandri, care cu toată vârsta sa 
înaintată a plecat pe frontul din Balcani, pentru a-şi însufleţii dorobanţii 
pe care apoi i-a făcut nemuritori, peste veacuri, prin creaţiile sale 
poetice, didicate faptelor acestora de arme. 

La Arad, în acei ani, Vasile Alecsandri era cel mai cunoscut şi 
cel mai divinizat dintre toţi poeţii României. Poeziile sale scrise sub 
imperativul măreţului eveniment naţional, ce începuse deja  să se 
contureze în inima tuturor românilor, erau publicate mai ales în 
„Biserica şi Şcoala”, concomitent cu apariţia lor în gazetele din 
România. 

Faima sa va creşte, în anul următor, când în urma unui 
important concurs de poezie, organizat în sudul Franţei, la 
Montepellier, în mai 1878, şi-a dobândit încununarea cu lauri şi renume 
mondial prin poezia „Cântecul gintei latine”. 
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Enuziasmul arădenilor la această nouă victorie românească, de 
data aceasta nu pe câmpul de luptă ci pe planul spiritual, este atât de 
mare încât îi trimit poetului, deja consacrat ca poet naţional, o 
mişcătoare scrisoare de felicitare căreia bardul laoreat îi dă răspuns în 
cuvinte ce ating sensibila coardă a idealului naţional al românilor 
ardeleni, statornicindu-i mai mult în credinţa izbăvirii neamului lor 
rămas în afara graniţelor Regatului Român. 

„Primele poezii din opera bardului de la Mirceşti publicate în 
Arad au fost «Balcanul şi Carpatul» scris la Mirceşti în 14 mai 1877 şi 
publicată în «Biserica şi Şcoala» la 29 mai din acelaşi an şi «Odă 
ostaşilor români», publicată la sfârşitul lunii ianuarie 1879. Din toate 
acestea rezultă că la Arad, în multe cazuri, poezia lui Vasile Alecsandri, 
era cunoscută la câteva zile după publicarea ei în Ţară. În 21 mai/2 
iunie 1878, «Biserica şi Şcoala» publică articolul «Vasile Alecsandri, 
laureatul de la Montpellier» în care odată cu comunicarea biruinţei 
«bardului de la Mirceşti», se publica şi poezia laureată. 

Peste câteva zile arădenii entuziasmaţi de această biruinţă – 
obţinută nu pe câmpul de bătălie ca în 1877 ci pe plan spiritual – îi 
trimit lui Alecsandri o scrisoare de felicitare în care arătau: «Tu eşti 
mândria Naţiunei române. trumful tău e al românilor. O nouă şi mare 
izbândă a românismului». 

În acelaşi număr al revistei arădene se publică şi scrisoarea de 
mulţumire adresată arădenilor de Vasile Alecsandri, «Ardealul – scria 
Vasile Alecsandri – a fost totdeauna cuibul sacru al românismului, pe 
care nici o furtună nu l-a putut distruge, căci a fost cimentat cu anticul 
şi neperitorul sânge roman». [...] Fără îndoială că V. Alecsandri a fost 
cel mai citit poet român la Arad până în anul 1900 când în presa 
arădeană i-au apărut 30 de poezii. Multe din lucrările marelui poet au 
ajuns la Arad trimise de poet cu dedicaţie.” (Ibidem, p.369) 

Ioan Slavici, stabilit la Bucureşti, încă din 1875, menţinea 
strânse legături cu viaţa spirituală şi politică a românilor arădeni şi 
urmărea şirul evenimentelor, legate de desfăşurarea războiului 
împotriva turcilor, în calitatea sa de redactor al ziarului bucureştean 
„Timpul”, în redacţia în care va intra, ceva mai târziu, şi bunul său 
prieten şi mentor, din anii studenţiei – Mihai Eminescu. 

Pe Mihai Eminescu, Slavici îl va cunoaşte încă din anul 1869, 
când va pleca la Viena, ca militar urmând în paralel şi cursurile 
Facultăţii de drept din capitala imperială. 
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Ioan Slavici se va remarca în perioada studiilor sale la Viena şi 
prin oraganizarea, alături de Mihai Eminscu, a unor răsunătoare 
manifestări cu caracter naţional ce vizau unitatea tuturor românilor 
cum a fost cea a Serbărilor de la Putna din anul 1871, programată 
iniţial pentru august 1870 când se împlineau patru sute de ani de la 
întemeierea mănăstirii, ctitoria cea mai importantă al domnului 
Moldovei, Ştefan cel Mare, ori a primului congres al studenţilor 
români de pretutindeni pe care îl va iniţia alături de A.D.Xenopol, 
desfăşurat tot la Putna. 

La Serbările de la Putna, alături de Ioan Slavici care în 
calitatea sa de preşedinte al comitetului de iniţiativă va deschide şirul 
amplelor manifestări culturale, Aradul va fi prezent cu o numeroasă 
delegaţie condusă de avocatul, gazetarul şi 
omul politic Mircea V. Stănescu. 

Prin această amplă manifestaţie de 
solidaritate a românilor de pretutindeni, 
strânşi la umbra unui simbol naţional – 
Ştefan cel Mare şi Sfânt – se realiza pentru 
prima dată o apropiere sufletească şi un 
început pentru formarea unei culturi 
româneşti unitare şi trainice între Tisa, 
Dunăre şi Nistru iar mulţi dintre iniţiatori se 
vor impune mai târziu în toate momentele 
mai însemnate ale luptei pentru făurirea 
statului naţional unitar românesc, de 
după primul război mondial – România 
Mare. 

„În iulie 1871, Ioan Slavici, cu un 
grup de studenţi români din Viena, plecă la Cernăuţi, în vederea 
pregătirii serbării. Aici se formează un comitet de acţiune al cărui 
comitet preşedinte a fost ales I. Slavici. În această calitate va organiza 
serbarea de la Putna. La iniţiativa scriitorului din Şiria, autorităţile 
aprobă serbarea la care pe lângă reprezentanţii studenţilor români de 
pretutindeni participă: M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, pictorul C. 
Szathmary, A. D. Xenopol, ş.a. Numărul participanţilor s-a ridicat la 
3000 de persoane. S-au ţinut cuvântările între care cea a lui A.D. 
Xenopol a avut un caracter festiv. S-au înscris eşarfe tricolore, s-au 

Ioan Slavici – militant 
pentru drepturile naţionale 

ale românilor
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depus urne cu inscripţii ce reflectau, ca şi cele de pe stindarde, ideea 
unităţii politice a tuturor românilor. 

În cuvântul de deschidere, rostit de Ioan Slavici, în calitate de 
preşedinte al comitetului de acţiune, românii de pretutindeni erau 
salutaţi şi se sugera ideea împlinirii visurilor seculare ale poporului 
nostru. «Vă salut dară fraţilor! – spune Slavici – Vă salut surorilor! Vă 
salut românilor din câteşi patru unghiurile! Vă salut la mormântul lui 
Ştefan cel Mare: umbra eroului să privegheze peste noi şi să ne conducă 
la adevărul speranţelor noastre». 

Aradul a fost reprezentat la serbările de la Putna din 1871 nu 
numai de Ioan Slavici ci şi de o delegaţie condusă de M.V.Stănescu şi 
Ilie Bozgan care a depus un steag tricolor donat de femeile române cu 
inscripţia «Crişana». 

După serbare care s-a desfăşurat într-un mare entuziasm şi s-a 
încheiat după două zile de mare bucurie, la propunerea lui Mihai 
Eminescu a avut loc primul congres al tuturor studenţilor români. 
Apelul semnat de Ioan Slavici şi A.D.Xenopol a avut mare ecou în 
epocă. S-au purtat discuţii aprinse privind rolul şi mijloacele de acţiune 
ale mişcării studenţeşti pusă în slujba idealurilor naţionale.” (Ibidem, 
p.365) 

Un moment important în strângerea relaţiilor culturale între 
românii transilvăneni şi cei de peste Carpaţi vor avea şi turneele de 
teatru întreprinse de trupele de teatru din Bucureşti şi Iaşi care vor 
deveni un rodnic factor al întăririi şi consolidării conştiinţei naţionale. 

Pentru românii din părţile Aradului turneele trupei de teatru ale 
lui Pascaly (din 1866 şi din 1871) precum şi cele ale lui Matei Millo 
(din 1870) vor fi prilejul unor mişcătoare zile de sărbătoare naţională 
ce se vor bucura de o largă şi însufleţită participare din partea 
populaţiei româneşti din întregul comitat,  nu numai din oraş. 

Primul turneu al Teatrului Naţional din Bucureşti, condus de 
actorul Mihail Pascaly, îl va aduce la Arad, în vara anului 1868 şi pe 
Mihai Eminescu, angajat ca sufleur în cadrul acestui prestigios 
ansamblu teatral. Cu acest prilej tânărul poet îl va întâlni şi cunoaşte în 
casa avocatului şi militantului pentru drepturile românilor, Ioan 
Popovici-Desseanu pe directorul revistei „Familia” de la Oradea Iosif 
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Vulcan cel care îi publicase primele poezii şi îi schimbase numele 
devenit peste veacuri nemuritor. 

Iosif Vulcan, el însuşi autor şi de piese de teatru, venise la Arad 
pentru a urmări reprezentaţiile teatrului din Bucureşti, spectacole 
consemnate în mare parte, prin cronici, în revista sa de la Oradea. 

Chiar la deschiderea turneului, înainte de reprezentaţia primei 
piese, în faţa numerosului public, în majoritate format din românii 
veniţi de pretutindeni, chiar din cele mai îndepărtate localităţi ale 
comitatului, actorul Mihail Pascaly, va recita poezia arădeanului 
Athanasie M. Marienescu intitulată  „Adu-ţi aminte, române”, poezie ce 
prin mesajul său rostit într-o frumoasă limbă românească va însufleţi şi 
entuziasma pe toţi cei din sală, cu suflet românesc, stârnind o mare 
bucurie şi încântare auzind cum sună pentru prima dată „pe scena 
Aradului limba noastră dulce şi sonoră” prin glasul marelui actor venit 
de dincolo de Carpaţi. 

„Trupa lui Pascaly începuse seria spectacolelor, la Arad, aşa 
cum fuseseră anunţate, în ziua de 1 august, cu două piese scurte: 
„Poetul romantic”, comedie într-un act de Matei Millo şi „Doi profesori 
procopsiţi şi nepricopsiţi”, de Scribe. În timpul reprezentaţiei, 
spectatorii au cântat cu însufleţire «Azi e zi de sărbătoare, să ne 
veselim». Despre acest prim spectacol găsim un larg comentariu în 
revista «Familia» care consemnează cu căldură şi entuziasm acele clipe 
admirabile, când românii din Ardeal au auzit pentru prima oară muza 
română: «O zi mare, o zi prea însemnată şi interesantă fu aceasta pentru 
locuitorii români de aici şi din jur, căci ieri, întâia oară, răsună pe scena 
Aradului limba noastră dulce şi sonoră. Pentru aceia, uşor vă puteţi 
închipui că românii din părţile acestea au primit cu căldură pe dl. 
Pascaly şi îndată la reprezentarea de ieri au concurs în număr mare. 
Trebuie să observ însă că şi străinii au fost la reprezentaţie binişor, ceea 
ce a făcut o impresiune plăcută asupra românilor». [...] 

Înainte de piesa primă, dl Pascaly a declamat poezia d-lui At. 
M. Marienescu, intitulată «Adu-ţi aminte, române». Aplauzele frenetice 
cu care publicul a primit această declamaţie dovedeau de ajuns 
entuziasmul publicului.” (Mihuţ, Lizica, Aradul teatral, 1752-2010, I, 
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, p.161) 
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Pe scena teatrului 
„de piatră”, construit de 
Iacob Hirschl, în 1817, ce 
va contribui multă vreme 
la dezvoltarea mişcării 
culturale şi teatrale din 
această parte de ţară, 
spectatorii vor avea parte 
de reprezentaţiile unor 
piese de teatru româneşti, 
nu numai traduceri, multe 
inspirate din istoria 
naţională ori comedii ce 
satirizau anumite aspecte 
ale societăţii timpului, printre care „Mihai Viteazul după bătălia de la 
Călugăreni”, scrisă de Dimitrie Bolintineanu ori savurosul cântecel 
comic „Nenorocirea cuconului Bârzoiu, bărbatul cucoanei Chiriţa”, ce 
făcea parte din ciclul comediilor lui Vasile Alecsandri, despre celebra 
Chiriţa, prototip al ciocoismului şi al parvenitismului, comedii ce de 
altfel s-au constituit ca o lespede solidă pusă la temelia repertoriului 
naţional în teatrul românesc din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

O cronică teatrală apărută în revista „Familia” consemna că la 
spectacolul cu piesa „Frica e din rai”, comedie naţională în 3 acte 
scrisă de Mihail Pascaly, participaseră şi „câţiva plugari mai de 
frunte”, veniţi din localităţile din vecinătatea Aradului, dovedind astfel 
interesul crescut al populaţiei româneşti şi că „spiritul naţional a 
pătruns prin toate artele noastre şi că poporul român de aici s-a 
deşteptat din letargia seculară”. 

Tot în spiritul naţional va fi reprezentată, în cadrul turneului şi 
piesa „Ţăranul din timpul lui Tudor”, dramă naţională în trei acte, cu 
cântece şi dansuri, scrisă de Mihail Pascaly, piesă ce redă un episod 
semnificativ din revoluţia din anul 1821, condusă de Tudor 
Vladimirescu, ce va impresiona şi prin jocul actorilor, avându-l printre 
ei şi pe autorul acesteia. 

Cel de al doilea turneu al trupei de teatru al lui M. Pascaly, din 
1871, va avea loc la un an după seria spectacolelor prezentate la Arad 
de ansamblul teatral condus de Matei Millo, din august 1870, care va 
prezenta publicului românesc, prezent în număr mare, mai multe 

Arad, casa Hirschil, pictură naivă de epocă 
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voedeviluri naţionale scrise de Vasile Alecsandri ce s-au bucurat de un 
deosebit succes mai ales atunci când actori, printre care şi Matei Millo, 
au apărut pe scenă îmbrăcaţi în costume naţionale şi au cântat cântece 
româneşti. 

În mai multe rânduri, după spectacole, vor avea loc şi întâlniri 
amicale între actori şi localnici, în cafenelele oraşului, întâlniri în care 
unii arădeni şi-au exprimat dorinţa desăvârşirii unităţii naţionale a 
tuturor românilor pe teritoriul vechii Dacii „definind chiar şi graniţele 
viitoare ale Daco-României” ce în opinia lor ar trebui „să cuprindă şi 
toate teritoriile locuite de românii de dincoace de Carpaţi”. 

La aceste întâlniri şi serate vor participa şi importanţi oameni 
politici ai românilor arădeni precum Vasile Goldiş, Ioan Suciu, Petru 
Popovici, Mircea V. Stănescu şi alţii care împreună cu actorii vor cânta 
cântece populare româneşti stârnind chiar o reacţie de îngrijorare a 
autorităţilor prin această făţişă fraternizare şi concordie între români. 

Seria turneelor pe meleagurile arădene a diferitelor trupe de 
teatru din Regat va continua şi în anii următori, până în prejma 
izbucnirii Primului Război Mondial, când situaţia politică va deveni din 
ce în ce mai încordată. 

 
Gravură reprezentând teatrul vechi din Arad 
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„Turneele teatrale în Transilvania ale unor artişti au constituit 
evenimente de primă importanţă în viaţa românilor din această parte a 
ţării, dobândind semnificaţia unor sărbători naţionale. Acest fapt este 
demonstrat şi de numărul mare al spectatorilor veniţi din satele mai 
mult sau mai puţin apropiate, ale căror căruţe au alcătuit o adevărată 
tabără în jurul teatrului, aşteptând zile întregi pentru a putea auzi de pe 
scenă cuvântul românesc. Aceste turnee au contribuit la integrarea 
publicului din partea de vest a ţării în atmosfera culturală a întregii 
obşti româneşti. S-a realizat în acest fel o simultaneitate a receptării 
unor valori artistice la Bucureşti şi în centrele culturale din Transilvania 
şi Banat. Spectacolele au întărit încrederea publicului în capacitatea 
limbii române de a exprima sentimente înalte şi au constituit veritabile 
lecţii de patriotism şi educaţie estetică.” (Mihuţ, Lizica, Op.cit., p.159)    

Legăturile Aradului cu România se statornicesc şi la nivel 
academic. Astfel în anul 1882 Ioan Slavici alături de Iosif Goldiş, viitor 
episcop al Aradului, vor fi aleşi ca membri ai Academiei române, fiind 
urmaţi de Athanasie M. Marienescu şi Vasile Mangra. 

Tot Academia Română, la solicitarea consistoriului din Arad, în 
1884 va trimite un număr impresionant de cărţi iar în anul 1897 îi va 
trimite învăţătorului Ioan Tuducescu o scrisoare în care acesta este 
felicitat pentru activitatea sa didactică pusă în slujba neamului. 

Ioan Russu Şirianu (1864-
1909) va fi alături de Ioan Slavici o 
importantă personalitate din viaţa 
politică şi culturală a Aradului, ce prin 
întreaga sa activitate, pusă în slujirea 
neamului, va avea un rol major, la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul veacului următor, pe o lungă 
perioadă, în stabilirea şi cultivarea 
unor rodnice legături, nu numai 
sociale dar şi de prietenie cu marcanţi 
oameni de cultură şi politici din Regat. 

Nepotul de soră a lui Ioan 
Slavici, Ioan Russu Şirianu s-a născut 
în Podgoria Aradului, tot la Şiria, în 
anul 1864, iar după absolvirea 
Preparandiei din Arad, va fi trimis în 

I. Russu – Şirianu – gazetar şi 
ideolog al idealului naţional 
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1884, de unchiul său la Bucureşti ca „să înveţe româneşte şi să mai 
vază lumea”. 

Aici, în capitala românilor, funcţionează un timp ca învăţător, 
dovedindu-şi capacităţile pedagogice şi în articolele de specialitate pe 
care le va publica în revista „Lumina pentru toţi”, dar va intra de 
curând, cu vigoare, pe terenul luptei pentru unitatea naţională a 
românilor, afirmându-se prin scrierile sale cu caracter politic drept un 
ziarist temerar, luptător naţional şi militant hotărât în reluarea 
activismului politic al românilor transilvăneni. 

Din 1887 îl găsim colaborator permanent al prestigiosului ziar 
„Românul”, condus de Vintilă C.A. Rosetti, un organ de presă ce crease 
o adevărată şcoală redacţională şi o tradiţie în ziaristica românească a 
timpului iar mai apoi la „Voinţa naţională”, unde va publica articole cu 
un puternic caracter naţional ce vizau şi ilustrau nedreptăţile ce li se 
făceau românilor de peste Carpaţi. 

„Prin articolele sale în care prezenta aspecte ale vieţii românilor 
din Transilvania şi opresiunea pe care o îndurau ei, el a sensibilizat 
opinia publică românească despre suferinţele îndurate şi a urmărit s-o 
modeleze în viziunea marilor aspiraţii de unitate naţională. Ziaristul se 
anunţă de acum ca un pedagog al comunităţii naţionale, un bărbat de 
cultură care aşează la baza activităţii culturale principiul naţional ca 
singura valoare orientativă pentru orice act creator. Convingerea sa în 
realizarea unităţii politice era fermă şi el urmărea formarea ei şi la 
cititorii săi pentru a face din ei militanţi pentru transformarea ideii în 
realitate. Unitatea românilor e văzută în integralitatea manifestărilor ei: 
politică, obiectiv ce va fi înfăptuit atunci când românii vor fi trup şi 
suflet, culturală, realizată prin circulaţia valorilor fundamentale ale 
culturii române şi sincronizarea acţiunilor culturale şi pedagogice, 
înfăptuită prin efortul constant de perfecţionare a instituţiilor şcolare şi 
de formare a tinerei generaţii în spiritul naţional. Redacţia 
«Românului» şi a «Voinţei naţionale» a fost pentru tânărul ziarist 
arădean şi o şcoală politică ce a întărit convingerile democratice şi 
naţionale ale lui I. Russu Şirianu”. (Popeangă, Vasile, Ion Russu – 
Şirianu, publicist militant pentru realizarea unităţii naţionale [în] 
Ziridava, XI, Arad, 1979, p.706) 

Prin numeroasele sale articole publicate în „Lumina pentru 
toţi”, „Familia”, de la Oradea, „Tribuna”, de la Sibiu, în a cărui 
redacţie intrase, iar apoi în „Foaia poporului”, tot din Sibiu, Ion Russu-
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Şirianu va urmări să sensibilizeze opinia publică din Regatul Român şi 
să facă cunoscute măsurile represive îndreptate împotriva fiinţei 
naţionale a românilor transilvăneni de către autorităţile Austro-Ungare. 

În acelaşi timp va juca un rol important în adunarea studenţilor 
care au pregătit memoriul, acţiune care va grăbi eleborarea 
„Memorandului” către coroană, considerat ca un punct cardinal al 
programului politicii luptei naţionale. 

Revenirea sa la 
Arad, după înfiinţarea 
noului organ de presă 
„Tribuna poporului”, 
transformată din 1904 în 
„Tribuna”, va însemna şi 
afirmarea oraşului de pe 
Mureş într-un adevărat 
centru politic al românilor 
din Transilvania, Banat, 
Crişana şi Maramureş, 
făcând din Arad ceea ce a 
fost înainte Sibiul, un loc 
de chibzuinţă şi de 
nădejde pentru întreaga 
clasă politică românească 
din Imperiu. 

De la Arad, Ion Russu-Şirianu, şi prin funcţia pe care o deţinea 
în conducerea ziarului, va continua să întreţină strânse relaţii de 
colaborare şi de prietenie cu influenţi oameni politici şi de cultură din 
Regat care îl vor căuta şi îl vor vizita cu diverse ocazii, cum s-a 
întâmplat în 1906 când Constantin Stere, sfetnic apropiat şi secretar al 
primului ministru al României – I. C. Brăteanu va veni să-l întâlnească 
şi să discute anumite probleme legate de politica guvernului dualist 
îndreptată şi împotriva naţionalităţii româneşti. 

În paginile „Tribunei”, prin numeroase articole, va ataca legea 
şcolară elaborată de A. Apponyi prin care se urmărea prin „edificarea 
ideii de stat maghiar”, interzicerea limbii româneşti în şcolile 
confesionale ale acestora ori a cărţilor tipărite la Bucureşti. 

„Cu prilejul adunării populare de la Arad din 1907, la care s-a 
adoptat un energic protest impotriva politicii şcolare a guvernului, 

Redacţia gazetei arădene „Tribuna poporului” – 
I. Russu Şirianu,  al doilea din stânga 
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I.Russu-Şirianu a subliniat intenţiile politice ale legii şcolare: 
maghiarizarea românilor. [...] Adresându-se cititorilor săi, curajosul 
ziarist arădean le cere să ţină minte  nedreptăţile ce li se fac de către 
guvernul ungar şi de către administraţia comitatensă, căci numei prin 
referiri la aceste nedreptăţi şi abuzuri făcute faţă de naţiunea română 
toţi fiii ei vor găsi calea de-a ieşi la liman. Această cale a izbăvirii 
denumită de el «învierea cea de obşte» duce spre malurile Dâmboviţei, 
fiindcă acolo era pentru toţi românii comoara de înţelepciune şi 
gândire a naţiunii. Era o reformulare făcută în alţi termeni a unei linii 
directoare fixată de tribunişti prin glasul lui I. Slavici când a afirmat că 
«pentru toţi românii Soarele de la Bucureşti răsare».” (Ibidem, 
p.721) 

Pornind de la această idee I. Russu-Şirianu va milita în 
permanenţă pentru întărirea legăturilor pe toate planurile, între 
românii de dincolo şi de dincoace de Carpaţi, vizând în permanenţă 
idealul de unitate naţională. 

Nu întâmplător, în anul 1906, când un grup mare de arădeni va 
participa la Expoziţia jubliară de la Bucureşti, una dintre cele mai mari 
manifestaţii ale solidarităţii şi unităţii naţionale de la începutul veacului 
al XX-lea, Ion Russu-Şirianu, va fi primit în audinţă de regele Carol I 
care îi va conferi pentru toate meritele sale naţionale o importantă 
medalie. 
 

III.2. Sava Raicu – iniţiatorul excursiei arădenilor la 
„Expoziţia jubiliară” din Bucureşti 

 
Sava Raicu, pe atunci secretar al Băncii „Victoria” din Arad, 

va fi unul dintre principalii iniţiatori şi susţinători a celei mai mari şi 
mai importante manifestări a unităţii şi solidarităţii românilor de 
pretutindeni, de la începutul secolului al XX-lea, organizate pe 
teritoriul Regatului Român cu prilejul festivităţilor prilejuite de 
deschiderea „Expoziţiei jubiliare”, din august-septembrie 1906, la care 
se vor întâlni românii din afara graniţelor Regatului cu fraţii lor din 
ţara mamă, dându-li-se astfel prilejul de a se cunoaşte mai bine. 

Expoziţia va fi deschisă la Bucureşti, în Parcul Carol I, pe un 
spaţiu vast şi bine amenajat şi va cuprinde expuse principalele realizări 
ale economiei în anii de domnie ai regelui Carol I. 
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Încă de la deschiderea sa, din 27 august 1906, expoziţia va fi 
vizitată de un număr impresionant de români veniţi „din patru 
unghiuri” dar şi de o mulţime de delegaţii străine ce vor pleca 
impresionate de cele văzute în pavilioanele acesteia. 

Atât ziarele româneşti din Regat dar şi din Transilvania şi 
Banat precum şi importantele gazete din străinătate vor acorda pagini 
întregi relatând despre relizările economiei româneşti, prezentate în 
cadrul expoziţiei de la Bucureşti. 

Şi la Arad, ziarul „Tribuna” va duce o adevărată campaniei de 
popularizare a expoziţiei deschise în capitala României, invitând mai 
ales populaţia românească a oraşului dar şi a comitatului să o viziteze 
prin organizarea unor excursii prin care se ofereau anumite facilităţi 
participanţilor. 

Gazeta arădeană va prezenta, în mai multe numere ale sale, o 
serie de informaţii, pline de mândrie naţională, privitoare la expoziţie, 
subliniind şi semnificaţia acestui eveniment în viaţa românească „având 
prilejul acum românii liberi şi cei subjugaţi, să se întâlnească în 
capitala României”. 

Cei dintâi arădeni care vor pleca să viziteze expoziţia vor fi 
învăţătorii din comitat organizaţi şi conduşi de doi învăţători din 
Pârneava Iosif Moldovan şi Nicolae Ştefu. 

Iosif Moldovan în calitatea sa de preşedinte al „Reuniunii 
învăţătorilor români din şcolile greco-orientale din dreapta 
Mureşului”, îşi va uni grupul său mai mic cu cel al învăţătorilor şi 
preoţilor din Banat şi vor fi întâmpinaţi în Gara de Nord a 
Bucureştiului de reprezentanţi de seamă din Ministerul cultelor şi 
instrucţiunii publice, de reprezentanţi ai primăriei şi a corpului didactic 
din capitală şi comisari ai expoziţiei. 

În gară va fi prezentă şi o fanfară care va intona imnul 
„Deşteaptă-te, române!” prilejuindule astfel o mare emoţie şi trăire 
românească, greu de uitat. 

La rubrica mai nou înfiinţată „Ştiri dela Expoziţie”, gazeta 
„Tribuna” îşi informează cititorii, pe scurt, despre primirea frăţească a 
excursioniştilor bănăţeni şi arădeni, reprezentând intelectualitatea din 
cele două comitate din vestul Transilvaniei. 

„Primirea excursioniştilor bănăţeni în Bucureşti. Despre 
primirea excursioniştilor bănăţeni celim în «Secolul»: După cum am 
amintit mâine dimineaţă vor sosi în gara de Nord un mare număr de 
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excursionişti bănăţeni, reprezentând «Reuniunea corpului didactic şi 
preoţesc din Banat». 

La gară vor fi întâmpinaţi de reprezentanţii ministerului 
cultelor şi instrucţiunei publice, de reprezentanţii primăriei capitalei,  de 
reprezentanţii clerului societăţii corpului didactic, studenţilor Ligei 
Culturale, comisariatului expoziţiei, diferite societăţi, etc. 

Fanfara micilor dorobanţi va primi pe excursionişti în sunetul 
imnului «Deşteaptă-te Române». Se vor pronunţa mai multe discursuri 
din partea reprezentanţilor şi societăţilor. 

În urmă se vor forma cortegiul având în frunte fanfara şi va 
parcurge calea Griviţei, calea Victoriei, strada Carol, calea Rahova, 
Cheiul Dâmboviţei. [...] (Primirea excursioniştilor bănăţeni în 
Bucureşti [în] Tribuna, Anul X, Arad, joi 31/6 August 1906, Nr.146, 
p.2) 

În acelaşi număr al gazetei este prezentată şi hotărârea uni 
grup de iniţiativă arădean care la propunerea lui Sava Raicu s-a 
întrunit în sala mică a Hotelului „Crucea Albă” pentru a organiza o 
„societate mai mare” formată din locuitori ai oraşului şi ai comitatului 
care „să cerceteze în luna Septemvrie expoziţia naţională din 
Bucureşti”. 

 
Gravură reprezentând hotelul „Crucea Albă”,  
locul de întrunire al intelectualităţii româneşti 
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La întrunirea de la Hotelul „Crucea Albă”, prezidată de Sava 
Raicu, vor fi prezenţi importanţă membri ai „societăţii arădene” între 
care şi deputaţii Vasile Goldiş şi dr. Ioan Suciu, oameni politici de 
frunte ai mişcării naţionale ca dr. Cornel Iancu, dr. Romul Veliciu, dr. 
Gheorghe Ciuhandu, şi învăţătoriii Iosif Moldovan şi Nicolae Ştefu. 

În cuvântul său Sava Raicu „face apel în cuvinte avântate”la 
faptul că şi românii arădeni trebuie să se mobilizeze şi să participe în 
număr cât mai mare, pentru a vizita expoziţia din capitala tuturor 
românilor. 

Dintre cei prezenţi se alege „un birou consistorial” având ca 
preşedinte pe Vasile Goldiş iar ca notari pe Sever Bocu şi Iosif 
Moldovan, care să se ocupe de organizarea grupului de excursionişti 
arădeni şi în acelaşi timp, să poata da toate informaţiile necesare celor 
interesaţi. 

S-a stabilit ca în afara vizitării expoziţiei grupul arădenilor să 
mai viziteze Constanţa şi Constantinopolul. Noul birou ales va da şi 
prin intermediul ziarului „Tribuna” toate informaţiile celor care doreau 
să participe, în luna septembrie, aşa cum deja s-a stabilit, la expoziţia de 
la Bucureşti. 

„La iniţiativa d-lui Sava Raicu secretarul «Victoriei» eri seara 
inteligenţa română din loc s’a întrunit în sala mică a otelului «Crucea 
Albă», pentru a se consfătui asupra organizării unei vizite în masse a 
Românilor din comitatul Aradului la expoziţia din Bucureşti. 

Instruirea a fost destul de cercetată. Au luat parte deputaţii 
naţionali Vasile Goldiş şi dr. Ioan Suciu apoi dintre membrii societăţii 
arădene Vasile Pap, Iuliu Herbay, dr. Ioan Nemet, dr. George Popa, 
Ludovic Fazecaş, dr. Cornel Iancu, Sever Bocu, George Adam, George 
Popovici, Ioan Costa, Iosif Moldovan, Nicolae Ştefu, dr. George 
Ciuhandu, Vasile Arjoc, dr. Romul Veliciu, Petru Vasilon, 
A.Stoienescu, Atanasie Popovici, Mihai Popovici, Sava Sevici, ş.a. 

Iniţiatorul, dl. Sava Raicu, salută pe cei prezenţi şi face apel în 
cuvinte avântate ca Românii arădeni să nu rămână nici dânşii înapoia 
Românilor de pretutindeni, ci pentru a înlezni participarea câtor mai 
mulţi, să se organizeze într’o societate cât mai mare, putând exopera 
astfel favoruri şi a da prilej şi celor mai săraci să cerceteze frumoasa 
expoziţie din Bucureşti. 

Făcându-se un viu schimb de idei între cei prezenţi întrunirea 
hotărăşte cu însufleţire, ca Românii din Arad şi jur să  se organizeze 
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într’o grupă mare şi să cerceteze în luna Septemvrie expoziţia naţională 
din Bucureşti. 

Întrunirea alege apoi un birou, consistător din dnii Vasile 
Goldiş, ca preşedinte şi Sever Bocu şi Iosif Moldovan ca notari, cari să 
facă cele de lipsă pentru organizarea excurziunei şi să stea la dispoziţie 
cu informaţii tuturora cari vor să ia parte la această călătorie, care s’a 
proiectat la Bucureşti şi de acolo Constanţa şi Constantinopol ca ţinte 
principale ale excurziunei. 

Adunarea s’a ridicat la 8 ore. După cum suntem informaţi 
biroul s’a şi adresat azi către comisarul general al expoziţiei dl dr. 
Istrati cerându-i invitaţiuni în privinţa favorurilor ce se pot obţinea pe 
căile ferate. Biroul va da toate informaţiunile necesare prin foaia 
noastră, la cerere însă şi pe cale particulară.” (Românii din Arad la 
expoziţie, Op.cit., p.2) 

În paginile ziarului „Tribuna” vor apărea, în mai multe numere, 
primele informaţii publice despre expoziţia jubiliară din capitala 
României prin care în afara prezentării pe larg a pavilioanelor deschise, 
cu acest prilej, se căuta ai face pe românii arădeni să înţeleagă 
semnificaţia evenimentului văzut ca o mândrie naţională dar şi ca un 
prilej deosebit unde să se poată întâlni „românii liberi dar şi cei 
subjugaţi” ca la o mare sărbătoare a tuturor. 

Încă din prima jumătate a lunii august, sub semnătura lui 
Coriolan Pop, ziarul „Tribuna” prezintă impresiile acestuia şi atmosfera 
de impunătoare sărbătoare românească ce domnea pretutindenea în 
acele momente la Bucureşti. 

Gazetarul arădean, probabil ca mai toţi românii sosiţi din afara 
graniţelor Regatului, este profund impresionat de tricolorul ce fâlfâie 
pretutindeni, de pavilioanele care „resfaţă în zilele calde ale soarelui de 
vară”, de tot ce vede asemenea „unei minuni întâmplate ca în poveşti” 
ce îi provoacă un profund sentiment de mândrie naţională încât de 
emoţie „lacrimi îmi licăresc în ochi” iar fericirea că este şi el român îi 
„cucereşte sufletul”. 

Sunt prezentate rând pe rând pavilioanele expoziţiei organizate 
în acel moment aniversar legat de împlinirea a patruzeci de ani de la 
instaurarea lui Carol I ca rege al României, ani ce au schimbat şi au 
modernizat întreaga ţară apropiind-o mult de progresele civilizaţiei 
europene. 
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„Steagurile fâlfâiesc voios în aer, toate aleele împodobite cu 
stâlpi înalţi, plini cu drapele tricolore, pavilioane se resfaţă în razele 
calde ale soarelui de vară, inimile Românilor bat cu mândrie sub vraja 
unei minuni întâmplate ca în poveşti. Priveliştea expoziţiei e plină de 
farmec. La privirea ei lacrimi îmi licăresc în ochi şi mă simt emoţionat 
de o fericire care-mi cucereşte sufletul. 

Încep a colinda pavilioanele. Intru în pavilionul agriculturei, la 
prima vedere observăm că România e stat agrar, dar stat agrar cu 
calităţile cele mai bune, iar pavilionul industriei ne dă dovadă de 
progresele însemnate la care a ajuns România pe terenul industriei. [...] 
Totodată pavilionul industriei proroceşte un viitor frumos industriei din 
ţara aceasta. 

Pavilionul domeniilor bine aranjat oglindeşte foarte potrivit 
starea înfloritoare a domeniilor. Mulţi admiratori atrage şi pavilionul 
minelor şi industriei casnice. În pavilionul arsenalului sunt expuse, de 
o parte urme din evul mediu, steaguri şi tunuri luate dela Turci, de altă 
parte obiecte, lămurind organizarea practică şi modernă a armatei de 
azi. 

Pavilionul lucrărilor publice unul din cele mai interesante 
pavilioane din expoziţie. El oglindeşte marile lucrări şi construcţiile 
uriaşe scoase la capăt de ţară în cursul domniei M.S. Regelui. 

O privire aruncată acestei îngrămădiri de miniaturi, de poduri şi 
de lucrări variate, care arată ceea ce s’a făcut în acest interval de patru 
decenii pentru propăşirea economică şi comercială a României îşi dă 
convingerea farmecă, că în ţara aceasta s’a muncit – şi s’a muncit cu 
folos şi spor. 

Şi cea ce e şi mai îmbucurător şi mai înălţător pentru neamul 
românesc e că întreaga aceasta propăşire, atât de măreaţă, e opera 
inginerilor şi arhitecţilor români, a ştiinţei româneşti. 

Mă îndrumez spre pavilionul regal. În pavilionul acesta e  
expusă coroana de oţel, 40 de steaguri din resbelul glorios din 1877. 
Decoraţiunile M. Sale primite dela Monarhii ţărilor străine şi cadourile 
din ţară. În sala aceasta pluteşte o tăcere solemnă, oamenii vorbesc 
numai în şoapte, înduioşaţi de glorioasele vremuri trecute. 

În zilele trecute s’a deschis pentru vizitarea publicului din 
expoziţie pavilionul «Regiei Monopolurilor Statului». [...] În faţă 
pavilionul se află pe toată întinderea lui o cultură de plantaţie vie de 
diferite calităţi de tutun străin şi indigen. Zidurile şi plafonul din 
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interior sunt tapetate numai cu produse de ale regiei. [...]” (Pop, 
Coriolan, Expoziţia generală din Bucureşti [în] Tribuna, Anul X, Arad, 
Sâmbătă 12/25 August 1906, Nr.151, p.1)   

Sentimentul de mândrie naţională pe care îl au în urma vizitării 
exponatelor în miniatură din diversele pavilioane ale expoziţiei este cu 
atât mai mare şi mai îmbucurător şi „mai înălţător pentru neamul 
românesc”, cu cât ele sunt creaţia priceperii arhitecţilor şi inginerilor 
români. 

Toate împreună sunt rodul ştiinţei româneşti al unei trudnice 
dar rodnice munci ce a început în anii de când la pe tronul ţării s-a aflat 
Carol I. 

Autorul articolului, pentru a sublinia progresul făcut de Regatul 
Român, în acei ani, face o comparaţie, plecând de la memoriile unui 
diplomat francez, din anul 1839, între starea jalnică în care se afla 
partea Munteniei, în acea perioadă şi progresele din 1906 ale ţării ce a 
ajuns la performanţa de a se „măsura cu oricare din Europa”. 

Sunt prezentate numeroase cifre ce toate redau dezvoltarea 
economică fără precedent a României în anul 1905, cifre comparate cu 
cele din anul 1839. 

„Toate pavilioanele acestea cu obiectivele lor expuse dau 
dovadă de progresele însemnate la care a ajuns România în decurs de 
40 de ani a libertăţii, acea Românie, pe care în 1839 un diplomat 
francez Thunevel trecând dela Vârciorova la Brăila, iată cum o descrie: 
«Pe malurile Jiului, în Bănatul Craiovei ţara nu este cultivată, populaţia 
s’a refugiat în munţi... Dela malurile Oltului până la Bucureşti ţara e 
pustie... Nici un sat nici o arătură, natura sălbatică şi-a redobândit 
drepturile... Într’o rază de 40 Km împregiurul Bucureştilor, se văd 
câteva sate..., curând intri din nou într’o pustietate, ce se întinde până la 
Brăila». 

Iată în ce stare de jale se afla la 1839 ţara care în anul trecut a 
produs 36,000.000 hectolitri de grâu, 42,000.000 hectolitri de porumb 
care a exploatat în anul 1905 peste 2,600.000 tone cereale, al cărui 
comerţ exterior a trecut în 1903 de 800,000.000 lei, care populaţiune a 
ajuns de 6 şi jumătate milioane de locuitori, care câştigă în fiecare an 
100.000 de suflete prin excedentul de naşteri şi care la caz de nevoie, 
poate mobiliza o oştire de 300 mii de oameni”. (Ibidem, p.1) 

Pentru ca cititorii gazetei arădene să aibă o imagine cât mai 
exactă asupra efortului pe care l-au făcut organizatorii expoziţiei, în 
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amenajarea spaţiului acesteia, sunt prezentate şi câteva detalii ce ţin de 
amplasamentul realizat într-un timp relativ scurt, de numai 11 luni, 
comparativ cu al altor expoziţii similare din alte ţări din Europa, unde a 
durat câţiva ani până când expoziţiile să fie deschise vizitatorilor. 

„Suprafaţa totală a expoziţiei este de 41 hectare. Masa 
pământului mişcat şi mutat din loc, pentru modelarea terenului după 
plan, şi pentru săparea unui lac, pentru arenele romane, a fost de 575 
mii de metri cubici. Construcţiile provizorii şi definitive ocupă o 
suprafaţă de aproape 35 mii metri pătraţi. 

Plantaţiunile de copaci mari au fost de peste 4 mii, iar brazi, 
copaci, copăcei de pădure peste 90 mii. Spesele până acum sunt peste 
9,000.000 de lei. 

Prima spărtură la terasamente s’a făcut în ziua de 15 iunie 
1905. Pentru expoziţiunea de la Paris organizatorii ei au avut patru ani, 
pentru cea a Mileniului din Budapesta, trei ani, pentru cea dela Liege 
şase ani. Organizatorii expoziţiei generale din Bucureşti în frunte cu dl 
dr. Istrati au avut în realitate numai 11 luni, din care 3 luni de iarnă. 
Munca astfel era grea, timpul era scurt şi totuşi la timpul anumit 
expoziţia a fost gata, vestind gloria „mândria şi puterea acestei ţări 
fericite”. (Ibidem, p.1) 

Cititorilor „Tribunei” le sunt prezentate succint şi câteva dintre 
pavilioanele ţărilor străine, prezente la expoziţie, cu câteva mici 
constatări şi aprecieri din partea gazetarului arădean. 

„Dintre pavilioanele statelor străine e mai frumos şi mai 
potrivit aranjat pavilionul austriac, care atrage zilnic mulţi vizitatori. E 
edificat într’un stil secesionist-vienez. 

Pavilionul Ungariei, după cum au recunoscut însuşi Unguri, e 
de tot fără de gust arangiat, fără nici un sistem, e’un cuvânt, întreg 
pavilionul e lipsit de orice forţă de impunere. 

Dela pavilionul ungar înaintez spre pavilionul Bucovinei şi de 
aici apare pavilionul Transilvaniei. În pavilionul nostru sunt, cu părere 
de rău, numai lucruri etnografice expuse, din ce motiv se ştie; dar 
aranjate foarte cu gust şi pricepere de d-na Cosma. 

Atâtea pavilioane mici-mari aşi avea încă de vizitat încât, dacă 
toate le-aşi vrea să le vizitez pe larg nici o săptămână întreagă n’ar fi de 
ajuns”. (Ibidem, p.1) 

Se poate remarca, din prezentarea făcută de Coriolan Pop, că 
prezenţa pavilioanelor ţărilor străine la expoziţie este destul de 
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numeroasă, subliniind importanţa acordată organizării unei asemenea 
expoziţii care să prezinte, în primul rând, realizările şi progresele din 
domeniul industrial-economic al statelor Europene. 

Din păcate pavilionul Transilvaniei nu prezintă nimic altceva 
decât câteva exponate de ordin etnografic, nimic care să ateste 
realizările în domeniul economic. 

Pentru a atrage din partea populaţiei comitatului câţi mai mulţi 
potenţiali vizitatori, pe lângă prezentarea pavilioanelor, mai ales a 
României, gazetarul prezintă şi distracţiile oferite de organizatori în 
timpul serii când se „începe o viaţă fără de gânduri, o viaţă plină de 
petreceri”. 

Teatrul Naţional din Bucureşti prezintă la arenele romane 
alegoria istorică „Povestea Neamului” prin care se căuta şi se cultiva 
mai ales în rândurile românilor înrobiţi, din provinciile aflate sub 
dominaţie străină, sentimentul unităţii şi al mândriei naţionale. 

Pe lângă spectacolele corale oferite de societatea „Carmen”, 
din Bucureşti, aflată sub bagheta profesorului şi compozitorului D. 
Kiriac, tot în arene vor avea loc şi reprezentaţiile susţinute de corurile 
din Transilvania, ce numără peste 1300 de „cântăreţi”. Sunt oferite 
celor prezenţi şi alte spectacole alegorice ce atrag în permanenţă, în 
fiecare seară, un număr impresionant de spectatori. Totul este foarte 
bine organizat şi întrece, spre bucuria tuturor românilor, cu mult toate 
aşteptările. 

Din întreg conţinutul articolului, publicat pe prima pagină a 
ziarului „Tribuna”, se desprinde clar sentimentul mândriei naţionale ce 
l-a avut în acele momente gazetarul arădean, sentiment prezent de altfel 
la toţi românii ce au descins la Bucureşti şi au vizitat expoziţia jubiliară. 

„Ziua viaţa constă din colindarea pavilioanelor, iar seara se 
începe o viaţă fără de gânduri, o viaţă plină de petreceri. Se aprind 
lămpile electrice, împreştiind înprejur  raze de aur, iar miile de 
lampioane prefac expoziţia întreagă într’o grădină misterioasă. 

La arenele romane se reprezintă «Povestea Neamului», alegorie 
istorică aranjată de direcţiunea Teatrului Naţional. În arenele acestea 
vor avea loc reprezentaţiunile corurilor din Transilvania cu 1300 de 
cântăreţi şi precum anunţă «Comisariatul General» corurile vor sosi la 
26 August (8 Sept.) a.c. şi se vor produce în decursul zilelor de 27-29 
August/9-11 Sept. 
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Pe locul din mijlocul expoziţiei se execută luptele navale dela 
Port-Arthur. Cu toate că sunt mai mult jucării de copii totuşi atrag zilnic 
foarte mult public. Sunt aranjate de un inginer american Singer şi de un 
oficer de marină englez Morgan. 

E mare îmbulzeală şi la «Water-Chute» mai cu seamă 
Dumineca, când şi viaţa îşi e în pericol. Altă parte a vizitatorilor petrece 
la Orpheul dela Monte-Carlo, iar alţii admiră focurile de artificii 
spelndide, ori preumblându-se se delectează în iluminaţia şi în 
perspectiva fabuloasă a expoziţiei.” (Ibidem, p.1) 

Ideea permanenţei legăturilor culturale, spirituale între 
românii din Monarhie şi fraţii lor de peste Carpaţi, din Regatul Român 
este subliniată într-un alt articol de fond, apărut tot în ziarul „Tribuna” 
şi intitulat „Expoziţiunea”. 

Pornind de la o afirmaţie a lui Ioan Slavici, întâlnită într-un 
articol cu caracter politic, în care afirma că „...pentru toţi Românii 
soarele la Bucureşti răsare”, autorul articolului porneşte de la două 
opinii, total diferite, vehiculate în rândurile oamneilor de cultură şi 
politici de etnie română din Monarhie ce se referă la influenţele 
culturale pe care românii din regatul Ungariei ar trebui să le primească 
din partea fraţilor din România, ca modele. 

Pentru unii „care stăteau încă sub stăpânirea ideii fixe”, se 
contura părerea că românii aflaţi sub stăpânirea coroanei Austro-
Ungare nu au după ce împrumuta „formele culturale aşa cum ele au fost 
stabilite la Bucureşti”, dăunătoare într-o oarecare măsură atât 
specificului românesc din Transilvania cât şi privind „tactul politic” al 
mişcării naţionale de aici, ideea fiind prea îndrăzneaţă momentului 
politic de atunci. 

Pentru alţii, mai radicali, ce au văzut piedicile puse de legile 
maghiare, mai ales a celor introduse de contele Appoonyi, legi care 
loveau în esenţa lor dezvoltarea fiinţei naţionale, problema pe care o 
puneau era cea de respingere totală a tot ceea ce este cultură maghiară 
şi acceptarea formelor culturale din Regat, chiar dacă unele dintre ele 
nu se potriveau cu specificul naţional transilvan. 

„Sunt acum două-zeci de ani, când în coloanele «Tribunei» 
întâia oară s’a zis, că pentru toţi Românii soarele la Bucureşti răsare, 
erau mulţi cei ce stăteau pe gânduri – nu atât pentru că nu ar fi admis şi 
ei adevărul acesta, ci pentru că mărturisirea le părea o mare îndrăzneală. 
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Erau ce-i drept, şi oameni, care stăteau încă sub stăpânirea ideii 
fixe, că nu au Românii din ţările coroanei ungare să primească  formele 
culturale aşa cum ele au fost stabilite la Bucureşti. Cei mai mulţi se 
împăcaseră cu gândul, că în urma silinţelor puse de guvernul ungar şi 
de societatea maghiară spre a înăbuşi viaţa naţională română, nu le 
rămâne Românilor din regatul ungar decât să respingă cu toată 
hotărârea cultura maghiară şi să primească formele culturale stabilite 
la Bucureşti, deşi unele dintre ele sunt în adevăr greşite, chiar 
primejdioase. 

Cei ce o admiteau aceasta nu toţi o şi mărturiseau. «Asta, - 
ziceau dânşi, - s’o gândeşti, dar să n’o spui, căci, spunând-o compromiţi 
cauza». 

A fi umblat prin România, a ave legături cu fraţii de peste 
Carpaţi, a vorbi cu oare-care simpatii despre regatul român care în 
gândul lor era o lipsă de tact politic”. (Expoziţiunea [în] Tribuna, Anul 
X, Arad, Sâmbătă 19 August/1 Septembrie, 1906, Nr.155, p.1) 

Întregul comentariu al analistului politic de la „Tribuna” 
porneşte de la „Expoziţia jubiliară” de la Bucureşti, ce a stârnit puncte 
de vedere diferite legate de relaţiile ce trebuiesc a fi stabilite între 
românii transilvăneni şi cei de dincolo de Carpaţi, existând confuzii în 
cea ce priveşte dezideratele luptei politice şi a celei culturale urmate în 
continuare de clasa politică românească. 

O parte dintre cei care s-au întrors de la expoziţie, spre care au 
plecat cu convingerea că Bucureştiul, prin politica sa culturală, nu 
poate oferi nimic bun românilor ardeleni, şi-au schimbat în mare 
măsură convingerile, în urma celor văzute, legate de dezvoltarea 
economică şi culturală a Regatului şi a relaţiilor de prietenie 
statornicite cu fraţii lor din ţară, ajungând la convingerea că poţi fi în 
acelaşi timp un admirator al realizărilor făcute de Carol I, Regele 
României şi în acelaşi timp un supus loial împăratului Francisc Iosif I. 

Pentru marea majoritate însă s-a conturat şi mai clar ideea că 
românii transilvăneni trebuie să respingă toate mijloacele şi 
încercările prin care cultura şi civilizaţia lor românească ar urma a fi 
încorsetată de „formele semitizate ale Maghiarilor”, având un sprijin 
şi un model doar în cultura, mult mai  europeană, de care se bucură 
fraţii lor din Regat. 

„Lucrurile se desfăşoară însă potrivit cu rostul lor firesc. Mulţi 
dintre cei ce erau de părerea aceasta s’au dus la Bucureşti, şi-au găsit 
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acolo prieteni buni, cu care întreţin cele mai strânse legături, şi s’au 
convins ei înşişi prin sine, că poate cineva să vorbească cu multă 
căldură despre regatul român şi să rămâie bun cetăţean al regatului 
ungar, poate să admire pe regele Carol I şi să rămâie loial şi devotat al 
împăratului – rege Francisc Iosif I. 

N’a fost şi azi toată lumea e convinsă, că nici un gând ascuns în 
dosul legăturilor dintre Româniii din regatul ungar şi cei din regatul 
român: e în aceste legături numai gândul mărturisit şi susţinut cu toată 
hotărârea, că în viaţa lor culturală Românii din regatul ungar resping 
formele semitizate ale Maghiarilor şi se razimă pe cultura mai 
europeană a fraţilor săi din România. Aceasta e importanţa 
expoziţiunii dela Bucureşti.” (Ibidem, p.1) 

Astfel, pentru cei mai mulţi s-a conturat clar ideea, ştiută şi 
până atunci, că Bucureştiul este nu numai capitala românilor din Regat, 
dar el reprezintă în acelaşi timp centrul cultural al tuturor românilor, 
care sprijină mişcarea culturală a românilor din afara graniţelor, fără 
nici un amestec în problemele politicii interne ale statelor în care 
naţiunea românească este în prezent înglobată. 

Chiar dacă în articolul din „Tribuna” se vor găsi şi unele 
confuzii ideologice şi strategice, ce ţin în mod firesc de mentalitatea 
unei epoci, în contextul său întâlnim însă şi o idee modernă, a timpului 
de astăzi, europeană, cea a multiculturalităţii, prin care gazetarul 
arădean consideră că fiecare naţionalitate ce vieţuieşte într-un stat 
format dintr-un conglomerat de etnii, trebuie să-şi dezvolte cultura sa 
specifică, ce îl reprezintă, fără însă a fi jignind pe maghiari, care susţin, 
că în Ungaria numai cultura naţională maghiară să fie deasupra 
celorlalte naţionalităţi, pe care potrivit unei absurde politici de 
deznaţionalizare, doreau să le asimileze şi să le înglobeze forţat în 
maghiarime. 

„Sunt puncte de vedere, din care expoziţiunea aceasta ar putea 
să fie luată drept o greşală. Privită însă din punctul de vedere al vieţii 
naţionale române, ea pune în evidenţă adevărul, că Bucureştii nu sunt 
numai capitala regatului român, ci totodată şi centru cultural al 
întregului popor român. 

Şi pentru regatul român, şi pentru Românii care nu fac parte din 
el, e bine să se constate acest adevăr, din care nu rezultă pentru nimeni 
vre-un rău. 
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El îi va jignind pe Maghiari, care ţin, că în Ungaria numai 
cultura naţională maghiară să fie. Tocmai pentru că ţin la aceasta, li se 
face un bine, dacă li-se face un bine, dacă li-se dă ocaziunea de a se 
convinge, că concetăţenii lor Români stau singuri în lupta politică, dar 
în cea culturală sunt spriginiţi nu numai de toţi fraţii lor, ci şi de cei ce-
şi dau în Europa seamă despre rostul cultural al poporului român.  

Convinşi odată despre aceasta, se vor împăca şi ei cu gândul, că 
şi în Ungaria Românii numai ca Români pot să trăiască, vor înceta a-şi 
mai da silinţa să înăbuşe viaţa naţională românească şi vor ajunge în 
cele din urmă să înţeleagă că legăturile dintre Românii din regatul 
ungar şi cei din regatul român, întăresc ambele reagate”. (Ibidem, p.1) 

În încheiere, gazetarul arădean consideră că în urma vizitării 
expoziţiei românii din „regatul ungar” au de învăţat multe lucruri bune 
de la fraţii lor din România, după cum şi Românii din regatul român au 
şi ei de învăţat totuşi de la fraţii lor de peste Carpaţi, subliniind astfel 
menţinerea unor cât mai strânse legături ce în esenţă vizau, printr-o mai 
bună cunoaştere între români, sentimentul unităţii naţionale. 

Plecarea grupului de arădeni, în excursia organizată la 
iniţiativa lui Sava Raicu, se va face la data de 1 septembrie 1906, de la 
Timişoara şi va avea în fruntea lor pe dr. Mihai Veliciu, dr. Ştefan 
Cicio-Pop şi pe Sever Bocu, „cari poartă de grije ca escursiunea să se 
petreacă în ordine”. 

Printr-o bună propagandă, făcută în presa locală, grupul celor 
din Arad va fi cel mai numeros numeric şi va fi bine primit în capitala 
României, fapt ce stârneşte îngrijorarea presei maghiare ce nu vede cu 
ochi buni aceste legături frăţeşti ale românilor, mai ales că doi dintre 
membrii grupului, dr. Nicolae Oncu, din Arad şi Tiberiu Brediceanu 
din partea timişorenilor, au fost primiţi în audienţă de regele Carol I, 
iar pe directorul ziarului „Tribuna”, Ioan Russu Şirianu suveranul 
României l-a decorat pentru meritele sale culturale şi pentru întreaga 
sa activitate pusă în slujba cauzei naţionale. 

„Eri (Vineri) după amează au plecat la expoziţia din Bucureşti 
grupa arădeană. Au fost 85 persoane, la Timişoara li s’au mai alăturat 
aseară şi azi dimineaţă alte persoane, aşa că putem zice: din nici un 
comitat n’au plecat atâţia ca din al Aradului. 

Au plecat având în frunte pe dl. M.Veliciu, dr. Şt. C. Pop şi 
Sever Bocu, cari poartă de grije ca escurziunea să se petreacă în ordine 
şi toţi să aducă cu sine cele mai plăcute amintiri. 



 183

«Aradi Kőzlőny» de azi scrie un articol despre escursiunea de la 
Bucureşti. Aflăm că prea e caldă înfrăţirea între Românii de aici şi cei 
de dincolo şi în deosebi nu se scoate în evidenţă faptul că escursioniştii 
sunt supuşi ai Ungariei, ci atât guvernul cât şi regele Carol le dă o 
deosebită atenţiune: astfel pe dl Oncu şi Brediceanu i-a primit în 
audinţă iar pe Russu-Şirianu l-a şi decorat”. (Arădanii la Expoziţie [în] 
Tribuna, Anul X, Arad, Duminecă 3/16 Septemvrie, 1906, Nr.165, p.2) 

 

 
Grupul de arădeni plecaţi la expoziţia din Bucureşti (1906), 

 în grup dr. Nicolae Oncu şi Sava Raicu 
 

Şi întradevăr, ziarele maghiare nu greşeau cu nimic atunci când 
îşi exprimau îngrijorarea legată de primirea excursioniştilor arădeni 
care „prea e caldă” şi manifestarea sentimentului de înfrăţire „între 
Românii de aici şi cei de dincolo” e prea evidentă. 

Încă de la intrarea grupului de arădeni pe teritoriul Regatului 
Român aceştia se vor bucura de o primire impresionantă, fiind 
întâmpinaţi, chiar de la Turnu-Severin, de primarul oraşului care se afla 
„în fruntea unei imenze mulţimi de cetăţeni”, cu muzică militară. Cele 
două grupuri frăţeşti se vor deplasa până la statuia împăratului Traian, 
simbol al romanităţii, din parcul oraşului, unde dr. Ştefan Cicio Pop şi 
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oficialii oraşului au rostit cuvântări după care s-au prins într-o horă 
românească. 

„Arădanii sunt încântaţi îndeosebi de primirea ce li s’a făcut la 
Turnu-Severin, unde li-a ieşit întru întâmpinarea primarul oraşului, în 
fruntea unei imenze mulţimi de cetăţeni şi ofiţeri, având cu ei muzica 
militară. Dela port s’au dus cu toţii până la statuia lui Traian, unde i-au 
salutat ajutorul de primar iar dr. Şt. C. Pop a răspuns în cuvinte 
emoţionate. A fost mare entuziasm, s’a încins o horă mare.” (Sosirea în 
Bucureşti a Românilor din Arad [în] Tribuna, Anul X, Arad, Mercuri 
6/19 Septemvrie, 1906, Nr.167, p.3) 

La fel de frăţească, impresionantă prin semnificaţie, va fi şi 
primirea celor din Arad în capitala Regatului Român. Grupul format din 
100 de persoane proveniţi din rândurile intelectualilor dar şi ale 
agricultorilor din comitat va fi întâmpunat de un reprezentant al 
Ministerului Instrucţiunii Publice şi de un consilier al primăriei care au 
venit însoţiţi de „un numeros public” format din rândurile tuturor 
categoriilor sociale, inclusiv al studenţilor. 

De mare emoţie vor fi şi cuvintele de întâmpinare a 
reprezentantului primăriei care i-a primit „cu braţele deschise, cu toată 
dragostea frăţească” pe cei care au venit „cu dragostea de neam în 
inimile lor”, pentru a vedea „progresele realizate de patria mumă” şi în 
acelaşi timp să se poată bucura împreună de toate aceste realizări care 
sunt ale întregului neam româneasc. 

„Duminecă seara, cu trenul de Verciorova, au sosit în gara de 
nord 100 de escursionişti români din Arad, advocaţi, învăţători, preoţi şi 
agronomi, sub conducerea dlui dr. Ştefan C. Pop, deputat dietal şi 
advocat în Arad. 

Iubiţii noşti oaspeţi, au fost primiţi în gară de un numeros 
public. Era de faţă un reprezentant al ministerului instrucţiunii publice, 
dl. Al. D. Florescu, secretarul general al ligei culturale, mulţi studenţi 
universitari din societatea studenţilor, dl. Ştefan Sihleanu şi alte multe 
persoane din toate clasele sociale, veniţi spre întâmpinarea fraţilor 
Arădani. 

La descinderea lor din vagoane, dl. Al. Bacaloglu, conzilierul 
delegat al primăriei i-a primit cu următoarea cuvântare: 

«Fraţilor! În numele primăriei Capitalei, al cărei reprezentant 
sunt, vă zic bine aţi venit între noi, în Capitala regatului, care vă 
primeşte cu braţele deschise, cu toată dragostea frăţească. 
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Fraţilor! Expoziţia noastră jubiliară, în alo 40-lea an de domnie 
glorioasă a înţeleptului şi mult iubitului nostru suveran a avut farmecul 
de a aduna de pretutindeni, din ţări depărtate, toată suflarea 
românească, pe toţi de un neam şi de un grai cu noi. Au venit în 
mijlocul nostru fraţi bucovineni, bănăţeni, astăzi de dimineaţă au sosit 
Românii mult încercaţi din Macedonia, toţi cu dragoste de neam în 
inimele lor pentru ca să vază însemnatele progrese realizate de patria 
mamă şi să se bucure de bucuria noastră. 

Fiţi dar bine veniţi şi să petreceţi sănătoşi şi voioşi între noi. 
Trăiască neamul românesc şi voi iubiţi fraţi dela Arad.».” (Ibidem, p.3) 

În cuvântul său de bun venit, adresat românilor din Arad, 
consilierul delegat al primăriei Capitalei, foloseşte de câteva ori ca 
apelativ cuvântul „fraţilor” ori alte sintagme cum ar fi „suflarea 
românească”, „toţi de un neam şi de un grai cu noi”, „dragoste de 
neam”, „patrie mumă”, sintagme ce marchează prin conţinutul lor 
semantic, trainica legătură de sânge existentă între toţi cei veniţi „din 
ţări depărtate” şi cei din Regatul Român. 

Din partea grupului de la Arad va vorbi deputatul din 
Parlamentul de la Budapesta, dr. Ştefan Cicio Pop, în cuvinte ce 
mărturisesc cu sinceritate bucuria că se afla între fraţi „venirea noastră 
între fraţi” şi mândria de a vedea „munca uriaşă a neamului nostru de 
sânge”, rod al inteligenţei şi al iscusinţei unui popor ce şi-a „cucerit 
laurii meritaţi” între ţările civilizate ale Europei de la începutul 
secolului al XX-lea. 

„La aceasta, conducătorilor escursioniştilor români; dl. dr. 
Ştefan C. Pop a răspuns în cuvinte mişcătoare, având bucuria ce sinte 
văzându-se între fraţi şi de primirea simpatică ce au întâmpinat-o din 
momentul intrarei lor în această ţară liberă şi ospitalieră pentru toată 
omenirea. 

«Venirea noastră între fraţi, zice dr. Pop, este să ne cunoaştem 
şi să admirăm expoziţia naţională, munca uriaşă a neamului nostru de 
sânge, sub domnia regelui Carol, care a cucerit laurii meritaţi prin 
vitejia şi înţelepciunea lui recunoscută în toate părţile dincolo de 
hotarele regatului român. Trăiască România şi regele Carol  cu întreaga 
sa Dinastie» un ura nesfârşit a acoperit aceste cuvinte.” (Ibidem, p.3) 

În timpul deplasării prin centrul Bucureştiului, Ştefan Cicio 
Pop, mişcat profund de primirea frăţească, îi va mărturisi cu sinceritate, 
printre altele, consilierului primăriei că doar faptul că expoziţia a 
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prilejuit ocazia întâlnirii celor de neam românesc ar fi suficient în 
atingerea unuia dintre scopurile sale. 

Omul politic, care era dr. Ştefan C. Pop, şi-a dat seama, în acele 
momente, de importanţa covârşitoare şi de impactul pe care îl va avea 
aceasta pentru mişcarea naţională a românilor aflaţi sub dominaţie 
străină, de legătura care se făcea, atunci la Bucureşti, pe planul unităţii 
naţionale, ca o aspiraţie legitimă a unui popor ce îşi dorea o ţară care 
să fie numai a lui. 

„În urmă oaspeţii Arădeni însoţiţi de persoanele oficiale, au 
pornit pe jos străbătând căile Griviţa, Victoriei, Carol şi Rahova până la 
seminarul Nifon, unde au fost găzduiţi. [...] 

În drumul dela gară în oraş, conducătorul dr. Pop, adresându-se 
delegatului primăriei dlui Bacaloglu, i-a zis referitor la expoziţie: 

«Dacă expoziţia DV. n’ar avea decât prilejul de a fi putut aduna 
la olaltă pe toţi Românii de pretutindeni şi încă e un neperitor merit 
pentru dnul Istrati, Românul energic pe care l’am cunoscut la un 
congres în Sibiu». 

Dr. Şt. C. Pop ne scrie că momentul cel mai înălţător a fost 
întâlnirea Arădanilor cu Macedonenii. A fost o înfrăţire cum rar s’a 
văzut. Toţi s’au fotografiat, în curtea seminarului Nifon. 

Tuturor excursioniştilor li s’au făcut cele mai mari favoruri.” 
(Ibidem, p.3) 

Românii arădeni vor vizita şi vor fi bine primiţi şi în alte oraşe 
din Regat. La Constanţa, unde vor sta două zile, se vor întâlni cu 
oficialităţi şi locuitori ai oraşului la statuia poetului Publius Ovidius 
Naso, simbol al latinităţii neamului. Se vor întoarce în Arad, spre 
sfârşitul săptămânii, nu înainte de a vizita Valea Prahovei, oprindu-se 
la Sinaia, de unde vor pleca spre Braşov, ultimul oraş prevăzut în 
programul excursiei din România. 

Expoziţia jubiliară de la Bucureşti va fi vizitată, în afara 
numerosului grup, de o sută de persoane, dintre care şi „15 dame”, 
organizat la iniţiativa lui Sava Raicu şi de cel al învăţătorilor conduşi de 
pârnevenii Iosif Moldovan şi Nicolae Ştefu şi de alte grupuri mai mici 
de arădeni care vor vizita expoziţia, după cum se menţionează în presa 
vremii şi va avea un puternic impact şi în rândurile majorităţii 
românilor din comitat prin faptul că va întări sentimentul încrederii şi 
al mândriei naţionale. 
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Un rol important în realizarea acestui deziderat, de mare 
importanţă în acele momente, de loc uşoare, ale luptei politice ale 
românilor transilvăneni îl va avea şi presa. 

Gazetele româneşti, asemenea ziarului „Tribuna” din Arad, vor 
prezenta pe larg în numeroase pagini, realizările dobândite pe plan 
economic de Regatul Român, prestigiul de care se bucură ţara, pe plan 
european, ţara condusă de 40 de ani de regele Carol I, amintind şi 
subliniind primirea şi ospitalitatea frăţească de care s-au bucurat toţi 
românii care trăiau în afara graniţelor ţării. 

Comentariile politice, apărute în mai toate ziarele româneşti din 
Transilvania, insistă şi fac oprire asupra ideii de unitate naţională, a 
faptului că la Bucureşti toţi românii au fost una „în cuget şi în simţire, 
iar clipa redeşteptării naţionale se apropie”. 

Acesta este de altfel şi mesajul politic desprins din două 
articole semnate de Ioan Slavici şi dr. Dionisie Stoica, articole apărute 
pe prima pagină a ziarului „Tribuna”, la mijlocul lunii septembrie 1906. 

Ioan Slavici în articolul său, scris cu ocazia expoziţiei, 
subliniază cu îndrăzneală ideea firească a unităţii naţionale, arătând că 
indiferent de zona şi ţara din care au venit românii „se simt acelaşi 
popor, unul sufleteşte şi nedespărţit”, care doresc cât mai devreme să 
trăiască împreună, fără însă să „jignească pe alţii în interesele lor 
legitime”, aici făcând direct referire la maghiarii din monarhia Austro-
Ungară. 

„A fost şi era firesc să fie mare însufleţire în «Arenele 
Romane» şi la Curtea de Argeş, la Târgovişte şi la Sinaia, la Ploieşti şi 
la Constanţa, pretutindeni, unde, vorba poetului, «Români din patru 
unghiuri» s’au adunat în frăţească dragoste. Mare e însă şi adevărul, că 
Bucovineni, Basarabeni şi Maramureşeni, Crişeni, Sălăgeni şi 
Ungureni, Bănăţeni şi Ardeleni, Macedoneni, Epiroţi şi Tesalieni, 
Moldoveni, Munteni, Dobrogeni şi Olteni sunt şi se simt acelaşi popor, 
unul sufleteşte şi nedespărţit şi se adună ca să o mărturisescă aceasta 
fără de sfială în faţa lumii întregi. 

Sunt mulţi cei ce puneau la îndoială adevărul acesta şi sunt 
strâmtoraţi acum, când nu le rămâne decât să-l recunoască şi să ţie 
seamă de el. [...] 

În faţa puterilor elementare supărarea e ridicolă şi putere 
elemntară se dă pe faţă prin mărturisirea conştiinţei de unitate 
naţională a Românilor. 



 188 

Sunt şi se simt cele douăsprezece milioane de Români acelaşi 
popor, care vrea să trăiască şi să se dezvolte prin sine însuşi – fără să 
jignească pe alţii în încercarea de a face să fie altfel e o simulare a 
simţământului naţional român. 

Poate guvernul să abuzeze de putere şi să lovească în câţiva, 
care îi stau la îndemână, dar prin aceasta nu slăbeşte nici în aceştia, nici 
mai ales în altă conştiinţă a romanităţii, ci mai vârtos o întăreşte, căci 
lovitura o simt toţi şi toţi vor şi ţine să spună o şi aceasta, ceeace iar va 
fi o manifestaţiune a conştiinţei de unitate naţională.” (Slavici, Ioan, O 
supărare fără de rost [în] Tribuna, Anul X, Arad, Duminecă 10/23 
Septemvrie 1906, Nr.169, p.1) 

Fin analist al situaţie politice a românilor din Monarhie, Ioan 
Slavici se opreşte şi conturează câteva coordonate majore pe care se 
afla, în acele momente, mişcare naţională a românilor din 
Transilvania, condusă şi îndrumată de Partidul Naţional Român. 

În primul rând este subliniată ideea că în urma întâlnirilor 
prilejuite de vizitarea expoziţiei de la Bucureşti sentimentul mândriei şi 
al încrederii naţionale a căpătat în conştiinţa românească o cu totul 
altă conotaţie, decât înainte, ce nu mai poate fi zdruncinată de nici o 
măsură, din partea guvernanţilor, potrivnică intereselor neamului, 
măsură ce „mai vârtos”, spunea Slavici „îl înteţeşte” în lupta purtată în 
apărarea demnităţii naţionale. 

„Luând parte la serbările jubiliare, Românii toţi sunt cuprinşi 
de simţământul, că e afară din cale bine şi frumos, că mare onoare şi 
mare noroc e să fii Român, şi cel ce-şi dă pe faţă năcazul şi ar voi să 
înăbuşe simţământul acesta, mai vârtos îl înteţeşte!”(Ibidem, p.1) 

În al doilea rând a devenit limpede, pentru toţi cei care doresc 
să vadă, că românii transilvăneni nu mai sunt singuri ci fac parte din 
„întregul popor român” care este gata să-i sprijine în caz de nevoie şi 
de aceea maghiarii, pentru o mai bună convieţuire n-ar trebui să încerce 
„a înăbuşi viaţa naţională românească”, ba dimpotrivă ar trebui a-i 
face prieteni, înlăturând orice urmă de şovinism, ce întreţine lupta şi 
vrajba între cele două naţii din Monarhie. 

„Nu le rămâne nici Maghiarilor, dacă oameni cu bun simţ sunt, 
decât să se împace cu gândul, că n’au a face numai cu concetăţenii lor 
Români, ci cu întregul popor român, şi să-şi dee seama, că numai dela 
dânşi atârnă să-l facă prieten şi ajutor la  vreme de nevoie pe acest 
popor din ce în ce mai bine văzut în lume. 
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Să-şi dee Maghiarii seamă, ce erau Românii din regatul ungar 
la 1867 şi ce sunt astăzi, şi se vor încredinţa, că silinţele guvernului de 
a înăbuşi viaţa naţională românească sunt nu numai zadarnice, ci 
totodată şi primejdioase şi că cei mai răi dujmani ai poporului maghiar 
sunt oamenii politici, cari întreţin lupta dintre Maghiari şi Români.[...] 

Să-i lase pe Români în pace şi se vor încredinţa, că nu numai 
Românii le vor fi buni prieteni ci totodată şi lumea cea mare îi va 
lăuda”. (Ibidem, p.1) 

Pentru autorul celui de al doilea articol din „Tribuna”, intitulat 
semnificativ „Serbările dela Bucureşti”, expoziţia jubiliară deschisă 
mai bine de o lună în capitala României, în afara scopului în sine, va 
constitui în acele „zile epocale”, un prilej favorabil de unitate spirituală 
naţională. 

Şi întradevăr toate manifestările culturale organizate cu acest 
prilej, mai ales în „Arenele romane”, prin acele spectacole alegorice 
despre istoria poporului român, ori cele corale unde au fost prezentate 
numeroase ansambluri corale când „Văzduhurile s’au cutremurat şi 
glasurile miilor de cântăreţi, uniţi din ţară, Ardeal, Banat şi Bucovina”, 
nu vor face altceva decât să contribuie şi să cimenteze unitatea 
culturală a tuturor românilor, factor decisiv în afirmarea viguroasă a 
conştiinţei şi identităţii naţionale ale  a unui popor. 

Prin conţinutul lor, manifestările culturale, în ansamblu vor 
contribui la redeşteptarea unui trecut glorios, peste care s-a aşternut 
„vălul des” a multor suferinţe şi umilinţe îndurate de naţia românească 
şi va da îndreptăţite speranţe tuturor de a avea „nădejdi în vremurile 
viitoare”, aşteptate mai ales de românii ce trăiau parcă surghiuniţi în 
alte ţări şi imperii. 

Întărirea unităţii culturale a tuturor românilor va avea, cât de 
curând şi o întărire a luptei lor politice dusă sub pavăza apărării 
dreptului lor naţional. 

„Sunt zile, cari nu se uită, zilele petrecute la Bucureşti de 
Românii transilvăneni, bănăţeni, ungureni şi bucovineni – sunt zile, nu 
memorabile şi nu înălţătoare, ci zile epocale în istoria regenerării 
noastre naţionale. 

De un timp încoace s’a vorbit şi s’a scris mult despre unitatea 
noastră culturală naţională.Dar nu era alte mijloace disponibile pentru 
ajungerea acestui măreţ ideal, decât numai contactul literar, care şi el 
abia dacă luase puţin avânt în timpul din urmă. 
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Cei ce vor fi tresărit, gândindu-se la unitatea noastră, între 
împrejurări favorabile uşor de ajuns, s’au zbătut de sigur mult cu 
mintea, ca să afle vr’un mijloc, vr’un drum, care să ducă mai cu 
siguranţă la ţintă. 

Când fără veste, iată se iveşte Expoziţia jubiliară a anului 1906. 
Mare au va fi acesta în analele istoriei noastre, nu atât pentru 
menţionata expoziţie şi nici pentru jubileul de 40 ani de glorioasă 
domnie, ci pentrucă acest jubileu şi pentrucă această expoziţie a dat 
ocazie, ca toţi românii, din toate ţările, să se vadă împreună în Arenele 
romane, să tresalte de fiorii de entuziasm ai revederii şi se pecetluiască 
pentru totdeauna acea unitate culturală, care lasă să i-se simtă tot mai 
mult necesitatea. 

Văzduhurile s’au cutremurat şi glasurile miilor de cântăreţi, 
uniţi din ţară, Ardeal, Banat şi Bucovina, au ridicat pentru un moment 
vălul des, aşternut pe trecutul nostru bogat în vitejii şi în nesfârşite 
suferinţe, şi o încredere şi putere fără margini s’a sălăşluit în sufletele 
celor obidiţi, împrumutată de îndreptăţite nădejdi în vremurile viitoare.” 
(Stoica, Dionisie, Serbările dela Bucureşti [în] Tribuna, Anul X, Arad, 
Duminecă 10/23 Septemvrie 1906, Nr.169, p.1) 

Făcând o scurtă incursiune în istoria poporului român, „al 
cărui zămislitor se numia pela 106 Impăratul Traian”, autorul 
articolului aminteşte câteva nume de mare rezonanţă în istoria noastră 
naţională „un Ştefan şi Mihaiu, cu un Horia şi Iancu”, amintind 
contemporanilor că românii sunt „un popor care a înfruntat urgia 
optsprezece sute de ani” şi care în acele momente „are o misiune 
culturală” şi pentru istoria altor popoare chiar „în istoria omenirii”, 
înţelegând prin aceasta puternica zestre culturală ce trebuieşte 
valorificată aşa cum a fost, în parte, şi în zilele dedicate expoziţiei 
jubiliare, prin adevărate serbări naţionale. 

Chiar dacă mulţi din „Cei 1800 de ani” de existenţă a poporului 
nostru au fost „trăiţi în şicane, nedreptăţi, lipsuri, perzecuţii şi câte alte 
fără de legi, cu şi fără nume” peste care s-a răzbit cu demnitate, dr. 
Dionisie Stoica consideră că pentru poporul românesc se apropie ziua 
în care trebuie să se detaşeze de toate cele îndurate, care au constituit o 
„neîndurătoare probă de foc” şi să pornească singuri spre „ora 
redeşteptării” care să facă „cel dintâi pas pe înţelenitul ogor al unităţii 
noastre naţionale”. 
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Memorabilă şi plină de semnificaţie este afirmaţia sa cum că 
„Istoria îşi are multe părţi tăinuite în multe rosturi, ce nu se pricep la 
întâia vedere”, sugerând prin aceasta martirajul la care a fost supus 
poporul românesc, martiraj ce-l va oţeli şi-l va face capabil, fără să mai 
aştepte pe altcineva, să poată singur „să frângă lanţurile adâncite în 
pământ şi ruginite de vechimea vremurilor”. 

Numai prin sine însuşi poporul român şi aici autorul articolului 
se referă la cei din Transilvania, după ce a stat ani în şir în „suferinţe şi 
răbdare”, va trebui „prin vrere cumpănită, stăruitoare şi cuminte” fără 
să mai aştepte că „va veni al doilea Mesia” ori altcineva care să frângă 
lanţurile robiei de veacuri. 

Tonul articolului redă, de altfel, noua strategie de luptă 
politică a românilor transilvăneni, cea a activismului politic, hotărâre 
propusă de George Pop de Băseşti, încă din data de 10 ianuarie 1905, la 
conferinţa naţional electorală ce a avut loc la Sibiu când printre altele a 
propus o reînchegarea a rândurilor de luptă pentru revendicarea 
drepturilor naţionale şi s-a votat pentru reluarea activităţii 
parlamentare a clasei politice româneşti din Imperiul Austro-Ungar. 

„Cei 1800 de ani, trăiţi în şicane, nedreptăţi, lipsuri, perzecuţii 
şi alte fără de legi, cu şi fără nume, au foarte mare însemnătate pentru 
poporul românesc şi e aproape ziua, în care toţi aceşti ani cu părţile lor 
întunecate vor fi priviţi cu alţi ochi, nu peste mult ne vom convinge, că 
aceste secole de neîndurătoare probă de foc ne vor ridica acolo, unde nu 
se ajunge cu o şcoală de vorbe, făcută la întâmplare în câţiva ani. 

Îstoria îşi are multe părţi tăinuite şi multe rosturi, ce nu se 
percep la întâia vedere. Dar dacă am fost designaţi să trecem prin şcoala 
pe care alt popor din lume n’a făcut-o, şi dacă am ajuns să ne dăm 
seama de importanţa probei de foc, la care am fost supuşi – nu 
înseamnă, că suntem datori a sta pe loc până când se vor îndura alţii să 
ne spună, că a suna ora deşteptării vrerilor noastre, nu înseamnă, că nu 
suntem capabili de-a obţine roadele acestei îndelungate răbdări, până nu 
va veni al doilea Mesia să frângă lanţurile adâncite în pământ şi ruginite 
de vechimea vremurilor. 

Nu, căci tot noi avem să ne pregătim ziua răsplăţii, după cum 
până acuma prin suferinţe şi răbdare, de aici înainte prin vrere 
cumpănită, stăruitoare şi cuminte.” (Ibidem, p.1) 

Dacă până la Expoziţia jubiliară de la Bucureşti s-a făcut – 
consideră autorul articolului – prea puţin pentru o mai bună cunoaştere 
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între toţi românii, evenimentul ce a făcut să se întâlnească cu toţii, 
„dela Nistru pân’la Tisa, dela mare pân’a mare – în gânduri şi vreri”, 
este considerat a fi cel mai important şi mai înălţător pentru trezirea 
unităţii între cei de acelaşi sânge şi acum pretutindeni între fraţi „s’a 
simţit şi efectul acestui sfânt sentiment” care după credinţa sa „va fi 
înălţător de suflete şi mişcător de inimi”. 

Se reproşează că „fraţii din Regat”, au făcut până atunci prea 
puţin pentru o mai bună cunoaştere a românilor din afara graniţelor şi 
că este cazul şi momentul ca de acum ca toţii să se cunoască mai bine 
şi „să se susţină contactul direct între români”, aşa cum s-au întâmplat 
lucrurile la Bucureşti, cu ocazia expoziţiei, când s-a făcut cel mai 
însemnat pas pe calea unităţii culturale. 

„Ora redeşteptării noastre a sunat de mult, dar numai pentru 
foarte puţini, necesitatea unităţii culturale a fost simţită şi ea numai de 
cei puţini, şi nu se făcuse încă nici cel dintâi pas pe înţelenitul ogor al 
unităţii noastre naţionale. 

Dar s’a făcut şi acest pas în anul Domnului 1906, luna August, 
ziua 27. Ne-am unit cu toţii, dela Nistru pân’la Tisa, dela mare pân’la 
mare – în gânduri şi vreri. S’a simţit această unire chiar şi de cei din 
regat, cei cu sinţul naţional învălit în multe straturi şi scoarţe, s’a simţit 
şi efectul acestui sfânt sentiment va fi înălţător de suflete şi mişcător de 
inimi. 

Mai remâne un singur lucru: să învăţăm a ne cunoaşte reciproc 
cât mai bine şi mai cu siguranţă, şi’n special fraţii din Regat să facă 
acest lucru cu îndoită inzistenţă, pentrucă ei nimic nu cunosc mai 
insuficient decât pe fraţii lor din Ungaria. 

Iar ca marea operă inaugurată în zilele acestea să fie încununată 
cu rezultate fără întârziere, e neapărată nevoie, ca să se susţină 
contactul direct între toţi românii, de pretutindeni.” (Ibidem, p.1) 

În perioada anilor următori legăturile Aeadului cu România se 
menţin la nivel cultural prin apariţia în presa arădeană a numeroase 
producţii literare a scriitorilor de peste Carpaţi cum ar fi Ion Minulescu, 
Cincinat Pavelescu, Al. Manedonski, Grigore Alexandrescu, Victor 
Eftimiu, fără să mai amintim pe deja clasicii Vasile Alecsandri, Mihai 
Eminescu şi Ion Creangă.    

La sfârşitul lunii aprilie 1911, Sava Raicu, cu acordul lui 
N.Oncu, finanţează prin intermediul Băncii „Victoria” o iniţiativă a 
gazetarilor de la „Tribuna”, a căror „comanditori”erau, de organizare la 
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Arad a unei şezători literare, de mare amploare, prin invitarea mai 
multor scriitori de peste Carpaţi, care făceau parte din „Societatea 
scriitorilor români.” 
 Majoritatea scriitorilor invitaţi şi din Bucureşti sau Ardeal: 
Emil Gârleanu, Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Cincinat Pavelescu, 
Victor Eftimiu, ş.a, erau nume binecunoscute în Arad, din publicaţiile 
lor în ziarele arădene, ori din cărţile acestora difuzate şi în oraş prin 
diferite mijloace. Şezătoarea literară se va bucura de un mare succes, 
iar sala de la „Crucea Albă”(n.n Hotelul Ardealul de astăzi, de lângă 
Teatru), unde a vut loc întâlnirea cu scriitorii români, a fost arhiplină. 
 Ziarul „Tribuna”, în numărul său din 20 aprilie/3 mai 1911, 
prezintă pe larg ecoul şi desfăşurarea evenimentului cultural, devenit 
prin semnificaţia lui o adevărată sărbătoare naţională, considerându-
l un pas important în unirea culturală a românilor, încă de la sosirea 
şi primirea la Arad a scriitorilor români, continuând apoi cu vizita 
protocolară a acestora, ca semn de mulţumire, la sediul Băncii 
«Victoria» unde au fost primiţi de N.Oncu şi Sava Raicu, cu care s-au 
întreţinut amical, până la redarea, din final, a atmosferei de sărbătoare 
românească, din sala cea mare a hotelului, în care scriitorii, în timp ce 
citeau şi reciteau, au fost tot timpul înconjuraţi de fete îmbrăcate în 
costume naţionale, spre a sugera o neoasă şezătoare românească. 
 „Scriitorii care reprezentau «Societatea scriitorilor români» au 
sosit la Arad la chemarea «Tribunei» în dimineaţa zilei de 29 aprilie. 
[...] 
 În ziua sosirii şi-au început activitatea cu o vizită la Banca 
«Victoria» şi apoi la palatul «Tribunei». Venirea acestor scriitori la 
Arad a avut un scop cultural dar şi politic. «În complexul 
convingerilor noastre, nota „Tribuna,” într-un articol de fond, 
referindu-se la această şezătoare, nevoia acţiunii culturale se află în 
locul întâi. Ea trebuie să ne preocupe cel puţin tot atât de mult ca şi 
acţiunea politică. Vorbind însă de marile idealuri ale poporului român, 
pe care trebuie să le servească deopotrivă cultura şi politica «Tribuna» 
insistă cu mult curaj asupra ideii de stat naţional la care trebuie să se 
ajungă şi prin cultură. «Când războiul acesta pacinic de cucerire – 
nota Tribuna – va fi încheiat atunci, fără nici o picătură de sânge vărsat, 
idealul Daco-României va fi înfăptuit». 
 A doua zi la orele 13,00 s-a servit o masă la care au participat 
peste 300 de persoane. Şezătoarea a avut loc în sala mare a hotelului 
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«Crucea Albă» în faţa sălii arhipline. Scriitorii au luat loc pe estradă 
care era înconjurată de fete îmbrăcate în costume naţionale pentru a 
sugera o şezătoare românească. 
 Fiecare scriitor a vorbit şi a prezentat o lucrare din opera sa. 
Cincinat Pavelescu a citit «Vulturul», «Serenada» şi «Corbul» care a 
stârnit vii aplauze. A urmat Octavian Goga care a recitat poeziile 
«Noi», «Dăscăliţa», «Cosaşul». Lui i-a urmat Emil Gârleanu care a citit 
«Trandafirul» şi «Ochiul lui Turculeţ». [...] «Fefeleaga» în lectura lui 
I.Agârbiceanu a stârnit entuziasm. [...] În sfârşit Victor Eftimiu a recitat 
din fragmentul «Înşir-te mărgărite». 
 După şezătoare au urmat dansurile la care femeile s-au 
prezntat în costume naţionale din toate regiunile ţării: Câmpulung, 
Muscel, Banat, Selişte, Topliţa, etc. 
 

 
„Reuniunea femeilor române” din Arad a prezentat un program folcloric 

 
 În seara de 31 aprilie scriitori conduşi la gară cu 23 căruţe au 
plecat lăsând în urma lor o vie impresie. La întoarcerea de la gară 
românii au cântat: «Pe-al nostru steag e scris unire».”(Aradul-
permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p.378) 
 Tot în cadrul manifestărilor prilejuite de întâlnirea cu scriitorii 
români s-a propus întocmirea unei liste de subscripţie pentru ridicarea 
la Sibiu a unui monument închinat lui Mihai Eminescu, la care cei 
przenţi au răspuns pe loc. „Dintre arădeni au contribuit - «Tribuna» cu 
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100 cor., Nicolae Oncu - 100 coroane, Petru Truţă – 10 cor., Roman 
Ciorogariu – 10 cor., Sava Raicu cu 10 coroane ş.a.”(Ibidem, p.379) 
 Un alt moment ce va marca strânsa legătură şi colaborare între 
românii arădeni şi fraţii lor din România va fi cel legat de organizare, în 
vara anului 1912, a uni zbor demonstrativ al lui Aurel Vlaicu, cu 
aeroplanul său «Vlaicu II», pe câmpul de la capătul cartierului Pârneava 
din apropierea Pădurii Ceala. 

Evenimentul de la Arad va avea, printre altele, drept scop 
cultivarea sentimentului de mândrie naţională, mai ales că va fi primul 
zbor pe care inginerul român îl va face în ţară, după recenta sa victorie 
obţinută la mitingul aviatic de la Aspern, din apropierea Vienei. 

Se contura şi se stabilea în acel moment o dublă legătură între 
românii, de o parte şi alta a Carpaţilor, făcută prin intermediul unui fiu 
al Ardealului ce va deveni, prin geniul său ingineresc, un pionier al 
aviaţiei mondiale, ducând ştiinţa românească pe noi culmi şi făcând-o 
cunoscută în lumea tehnicii.  

 
III.3. Aportul lui Sava Raicu la organizarea şi finanţarea 

zborului lui Aurel Vlaicu cu aeroplanul «Vlaicu II» în Arad - 
Pârneava 
 
 De numele lui Sava Raicu sunt legate mai multe evenimente, 
de mare răsunet naţional, petrecute la Arad, referitoare la organizarea 
zborului demonstrativ al pionierului aviaţiei româneşti, inginerul Aurel 
Vlaicu, zbor desfăşurat chiar la marginea dinspre pădurea Ceala al 
cartierului Pârneava în ziua de 1/14 iulie 1912, precum şi de reuşitele 
sale demersuri financiare în vederea obţinerii de fonduri necesare 
aviatorului inginer pentru construirea altui prototip de aparat de zbor, 
„Vlaicu III”, mult mai performant din punct de vedere tehnic. 
 Sava Raicu, după cum se ştie, preluase, în luna mai 1912, 
conducerea băncii «Victoria» în urma demisiei, pe motive de sănătate, a 
directorului său executiv, avocatul dr.N. Oncu. Tot în această lună, la 
intervenţia lui Constantin Stere, „purtătorul de cuvânt al cercurilor 
politice din jurul regelui Carol I”, va avea loc fuziunea dintre cele două 
ziare româneşti din Arad, „Tribuna” şi „Românul”, ziare ce intraseră 
într-un acut şi interminabil conflict ideologic, de mari proporţii, ce 
ameninţa şi afecta unitatea naţională şi strategia politică  a românilor 
transilvăneni în lupta lor pentru câştigarea revendicărilor naţionale. 
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 Hotărârea de fuziune a celor două ziare româneşti a fost repede 
înţeleasă de toţi liderii politici arădeni, inclusiv de finanţatorul ziarului 
„Tribuna”, Sava Raicu, numit recent director al Băncii „Victoria”. 
 „«Tribuna» (n.n. finanţată de banca „Victoria”) a devenit 
promotoarea unei tactici radicale în lupta naţională (n.n din punct de 
vedere politic nu era încă momentul) şi a ajuns la dispute grave cu 
grupul moderat din jurul «Românului». Acest grup era condus de 
V.Goldiş şi încercările de împăcare dintre cele două grupări n-au izbutit 
decât printr-o intervenţie venită din România, prin intermediul lui 
C.Stere. 
 Împăcarea de la Arad, cum a fost denumită pacea dintre «tinerii 
oţeliţi» din redacţia «Tribunei» şi redactorii «Românului», a fost 
necesară pentru a asigura unitatea mişcării naţionale româneşti. Prin 
înţelegerea la a cărei realizare C.Stere a avut un rol determinant, ziarul 
«Tribuna» şi-a încetat apariţia cu data de 12 martie 1912.” (Aradul-
permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p.399)  
 Procesul verbal de împăcare şi de fuzionare a fost semnat „de 
comanditorii” ziarului „Tribuna” Roman Ciorogariu, Nicolae Oncu şi 
Sava Raicu. 
 Alături de alţi lideri politici din Arad, Sava Raicu, în calitatea 
sa de susţinător financiar al ziarului „Românul”, prin poziţia sa în 
conducerea băncii era interesat de succesle dobândite în domeniul 
„cuceririi văzduhului” de inginerul inventator Aurel Vlaicu, fiu de 
ţărani români, născut în Ardeal, la Bintinţi, lângă Orăştie care în acel 
moment devenise pentru „românii subjugaţi din Transilvania şi 
Ungaria” un adevărat simbol al geniului naţional, iar performanţele sale 
aviatice obţinute la concursul internaţional din Austria, de la Aspern 
dorea să le facă cunoscute tuturor românilor şi prin intermediul gazetei 
arădene, ce va acorda astfel un spaţiu larg evenimentelor aeronautice, 
în desfăşurare, din aproprierea capitalei Imperiale. 
 Încă din anul 1911, ziarul publicase deja sporadic căteva note 
informative referitoare la performanţele aeroplanului lui Aurel Vlaicu, 
încât arădenii erau cât de cât în cunoştinţă de cauză despre expoziţia şi 
„întrecerea de aeroplane” ce se desfăşura începând din 5/18 mai 1912, 
sub patronajul direct al Casei de Habsburg, la care vor lua parte aparate 
de zbor „tot ce era ma recent în materie de aeroplane pe plan mondial la 
anul 1912”. La concurs vor participa cei „mai bine pregătiţi piloţi 
militari ai statelor mari europene” iar pilotul român, singurul 
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reprezentant în domeniu al Regatului Român, trebuia să înfrunte de 
unul singur elita aviaticii din acel moment. Cititorii ziarului primeau 
informaţii detailate, aproape în fiecare număr, despre desfăşurarea 
evenimentelor. 
 „Aurel Vlaicu e unicul aviator român care va lua parte la Viena 
la Concursul internaţional de aviaţie. Celelalte naţionalităţi sunt 
reprezentate în următoarea proporţie: 12 francezi, 7 nemţi, 3 italieni, 1 
belgian, 1 rus, 1 peruan şi 17 austrieci (n.n. din Monarhie) a căror 
naţionalitate nu o cunoaştem. 
 După câte suntem informaţi d. Aurel Vlaicu va concura la 
următoarele premii: a.) pentru cea mai repede ridicare cu aeroplanul 
dela pământ; b.) pentru cel mai mic cerc făcut în aier; c.) pentru zbor 
variat şi d.) pentru aterizare. 
 Aeroplanul Vlaicu (n.n. Vlaicu II) a stârnit o astfel de admiraţie 
printre specialişti, încât mai mulţi capitalişti din Viena voiesc să 
înfiinţeze în Viena o 
fabrică de aeroplane, al 
cărui director va fi 
Vlaicu, cu un salar 
foarte mare. D-sa are de 
gând, ca imediat ce va fi 
luat parte la concursul 
internaţional de aviaţie 
din Viena, să sboare la 
Arad, cu atât mai mult 
că pilotul ungur Székely 
Mihály şi-a sfârmat 
maşina sa (n.n. aeroplanul) şi nu va mai putea sbura la Arad. (Românul, 
Anul II, Arad, marţi 5/18 iunie 1912, Nr.122, p.7) 
 Aparatul de zbor „Vlaicu II”, construit de inginerul român, 
după planuri proprii, a fost remarcat încă de la începutul deschiderii 
expoziţiei, pentru calităţile sale tehnice şi simplitatea construcţiei, chiar 
de către inginerul militar austriac, locotenent-colonelul Hermes, cel 
care conducea întreaga desfăşurare a competiţiei aviatice ce avea să se 
desfăşoare în apropiata vecinătate a capitalei Austro-Ungariei. 
 Apreciat pentru calităţile noului său aparat de zbor, Aurel 
Vlaicu va avea cinstea să inaugureze, prin două zboruri de încercare, 
competiţia aviatică de mare răsunet pe plan internaţional, bucurându-se 

Aurel Vlaicu şi aparatul său Vlaicu II
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de aprecierile specialiştilor şi a presei austriece care menţiona din punct 
de vedere tehnic performanţa şi construcţia proprie a aeroplanului 
inginerului român, ce făcuse deja senzaţie prin calităţile sale. 
 Sub titlul „Monoplanul lui Vlaicu”, ziarul „Românul” 
consemna acest prim succes, ce prevestea o mare victorie a ştiinţei şi 
tehnicii româneşti pe plan european. 
 „Inginerul Aurel Vlaicu este cu monoplanul său centrul tuturor 
atenţiunilor pe câmpul de aviaţiune dela Aspern, lângă Viena, unde 
acum sunt terminate toate pregătirile pentru întrecerea ce va începe 
Duminică şi va continua săptămâna întreagă. Vlaicu a făcut două 
sboruri de încercare Mercuri şi Joi, şi astfel dânsul este cel care a 
inaugurat câmpia de aviaţiune dela Aspern, peste care n’a sburat nime 
înaintea lui. Ziarele au notat observarea aviatorului român că locul e 
foarte potrivit, sub toate raporturile. 
 Inginerul Vlaicu a obţinut, după aceste două sboruri, ce au fost 
primite cu ovaţii de specialişti prezenţi, şi de la membrii comisiei, 
diplomă de pilot. 
 Ziarul «Die zeit» scrie cu ocaziunea aceasta: «Ing. român 
Vlaicu a făcut senzaţiune cu aparatul său care e monoplan cu două 
helice şi cu un motor de 7 cilindre, gingaş în construcţie, e cel mai uşor 
între aparatele care vor participa la concurs, e anume de 210 Kgr. 

Pilotul, care în acelaşi timp e inventatorul şi constructorul 
aparatului său, a săvârşit două sboruri minunate. Vlaicu se va prezenta 
mai ales la concurenţa pentru cercurile mici şi virajuri înguste şi are, 
după părerea pricepătorilor, cele mai bune şanse de învingere»” 
(Monoplanul lui Vlaicu [în] Românul, Anul II, Arad, Duminecă 10/30 
iunie 1912, Nr.127, p.7) 

Entuziasmul şi exuberanţa lumii româneşti, inclusiv al 
arădenilor, era de nedescris în momentul în care ştirile venite din 
capitala Austro-Ungară vesteau, în cuvinte elogioase, succesul 
incontestabil obţinut de inginerul ardelean cu aparatul său de zbor, ce şi 
prin măiestria pilotului inventator surclasase o întreagă elită de favoriţi, 
în domeniul zborului, proveniţi din cele mai dezvoltate ţări europene, în 
domeniul ştiinţei şi tehnicii inginereşti, iar „marea însemnătate a operei 
lui Vlaicu – menţiona un gazetar al timpului – e că a smuls încă o 
ramură de sub imperiul legendei că tot progresul e monopolizat de 
Occident”. 
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Zborul şi triumful de pe „câmpiile de la Aspern” căpătaseră 
deja în sufletul românesc al Ardealului conotaţii politice menite a 
încuraja disperata luptă naţională, aflată în acel moment în impas, prin 
refuzul şi încăpăţânarea administraţiei maghiare de a acorda naţiei 
româneşti din bicefala monarhie cele mai elementare drepturi la 
păstrarea şi menţinerea fiinţei etnice, prin măsurile dure, antiromâneşti, 
luate de şovinul guvern Khuen-Héderváy şi de către deputatul de Arad, 
contele Ştefan Tisza. 

Iată de ce comentariul politic, vizând „chestiunea 
naţională” este prezent în mai toate articolele referitoare la succesele 
aviatorului din „înstrăinatul Ardeal”, la competiţia de la Aspern. 

Astfel, ziarul „Românul”, în numărul său de duminică, 17/30 
iunie 1912, consemna chiar pe prima  pagină, în articolul „Plevna, 
Montpellier, Aspern”, evenimentul ce se desfăşurase lângă capitala 
imperială, eveniment ce căpătase în sufletul românilor un răsunet şi o 
izbândă naţională, de proporţia biruinţei ostaşilor români în Războiul de 
Independenţă din anul 1877, asupra trupelor lui Osman-Paşa, ori cu 
acea încununare cu lauri, pentru poezia „Cântecul gintei latine”, a 
poetului Vasile Alecsandri, la concursul din oraşul Montpellier, din 
sudul Franţei, în 1882. 

„(Gr) din trei cânturi se compune epopeea cea mai nouă a 
neamului românesc, căci trei sunt locurile unde românii s’au impus 
străinătăţii: la Plevna, în Montpellier şi pe câmpiile dela Aspern. 

La Plevna dând probe de o uimitoare vitejie şi de o supremă 
bravură, aruncându-se îndărădnici şi furtunoşi de câte 4 ori pe zi la 
atacul aceluiaşi redute, ca să salveze o armată străină (n.n. este vorba de 
armata rusă) din ghiarele morţi neîndurătoare, şi ca să cucerească 
independenţa României; în Montpellier, la întrecerea tuturor poeţilor de 
viţă latină, când coroana de lauri a căzut pe fruntea lui Alecsandri, 
poetul rege, care şi-a instruit lira sa, înălţând geniul şi gintei latine cea 
mai sublimă cântare de pân’acuma, iar la Aspern, când şoimul nostru, 
Vlaicu, în faţa lumii străine şi alături de adversari redutabili, a ieşit 
biruitor la două concursuri de aviaţie. 

Dacă biruinţele dela Plevna şi Montpellier au fost în primul 
rând ale fraţilor din regat, la Aspern, cea mai curată şi nemişlocită 
bucurie, a fost a «înstrăinatului Ardeal».”(Plevna, Montpellier, Aspern 
[în] Românul, Anul II, Arad, Duminică 17/30 Iunie 1912, p.1) 
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În continuarea articolului, din gazeta arădeană, victoria lui 
Aurel Vlaicu, pe câmpul de la Aspern, este raportată la o altă izbândă, 
de peste o sută de ani, când pe acelaşi loc, o unitate militară imperială, 
formată din români transilvăneni „reprezentaţi cu bravură şi 
perseverenţă uimitoare au repetat un asalt după altul spre biserica dela 
Aspern”, reuşind să ocupe definitiv poziţiile armatei franceze conduse 
de Napoleon Bonaparte, „geniul puternic al unui popor latin”. 

 

 
Ziarul „Românul” îşi omagiază eroul 

 
Situaţia devine acum analogă la Aspern când „o armată de 

aviatori de diferită naţionalitate” îşi încearcă măiestria, iar Vlaicu 
„unicul reprezentatnt al micului popor latin” din imperiul austriac ce 
„poartă drapelul tricolor cu deviza: «Sub acest steag spre învingere», 
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înceracă să reediteze bravura românilor căzuţi pe câmpul de luptă în 
anul 1809. 

Zborul său, pe deasupra locului bătăliei, se doreşte a fi un salut 
pentru conaţionalii săi „morţi pentru pajura împărătească”, şi în acelaşi 
timp un semn de încredere şi speranţă pentru toţi ai săi, prezenţi în acel 
moment în număr mare la concursul aviatic, unde românul a obţinut o 
victorie strălucită, reuşind să-l surclaseze pe „eminentul francez 
Garros”, ocupant doar al locului al doilea. 

„Pe câmpurile de luptă dela Aspern, unde în 1809 steaua lui 
Napoleon a început să se eclipseze, unde soldaţii români au căzut 
fulgeraţi de moarte, luptând împotriva lui, sub pajurele duple pentru 
împărat şi pentru ţară, steaua noastră a început să se ridice, să 
strălucească într’o lumină orbitoare în faţa reprezentanţilor tuturor 
neamurilor din lume, în faţa miilor de spectatori uimiţi, extaziaţi, 
nebuni. 

Şi în acele momente neuitate, toţi ai noştri, morţi în acea 
cumplită învălmăşală de oşti şi de neamuri pe câmpiile de glorie de la 
Aspern, toţi cei adormiţi de vecie sub brazdele de pământ, se treziră din 
somnul lor cel lung, şi de sub crucile de mult putrezite îşi ridicară 
capetele, ascultând: pe deasupra viilor se plimba, rotindu-se în largi 
sboruri, Vlaicu purta triumfător geniul neamului românesc întinerit şi 
setos de noi învingeri, ca un alt prometeu, care a rupt căluşele ce-l 
ţineau ţintuit de pământ, ca să se înalţe în ceruri după focul cel sfânt. 

Celor morţi pentru pajura împărătească le aducea salutul 
fraţilor de acasă, celor vii le trimitea curaj, le insufla mândrie şi 
încredere în sine.” (Ibidem, p.1) 

Tonul din finalul articolului este unul patetic şi vibrant 
naţional, un adevărat mesaj politic plin de optimism şi însufleţitor 
pentru naţia românească, din monarhie, ce trecea în acel moment 
printr-o adevărată încercare a puterii credinţei străbune, o naţie mereu 
ameninţată de a-şi pierde cele mai elemntare drepturi vizând păstrarea 
fiinţei sale naţionale. Izbând inginerului Aurel Vlaicu a fost bine 
folosită de liderii Partidului Naţional Român din Transilvania ca pe un 
adevărat şi excelent instrument politic în lupta naţională, cultivând prin 
acest eveniment aviatic de mare anvergură europeană, sentimentul 
mândriei româneşti, cel al curajului şi al demnităţii unui neam supus 
unor repetate umilinţe. 
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Gazetele româneşti din Transilvania, şi în mod special ziarul 
„Românul”, editat la Arad, ca organ al Partidului Naţional Român, vor 
comenta pe larg, făcând o puternică şi binemeritată propagandă 
inginerului Vlaicu, în care vedeau în acel moment, un semn de înălţare, 
asemenea zborului său, a întregului neam românesc spre noi speranţe 
de a învinge, emanând astfel un puternic sentiment de încredere şi de 
solidaritate naţională. 

„Sus, în mijlocul haosului nemărginit, sub razele fierbinţi ale 
soarelui, de asupra furnicarului de oameni şi aproape de Dumnezeu, ca 
să ne audă durerile noastre, cântecul motorului a fost pentru noi în acele 
clipe înălţătoare ca o cântare serafică, cea mai sublimă sinfonie ce a 
cântat-o cândva neamul nostru, care cerea atunci lui Dumnezeu dreptate 
pentru noi, iar stăpânitorilor noştri şi străinilor le pretindea respect şi 
admiraţie. 

Aplauzele şi aclamările miilor de străini au  fost pentru noi un 
chiot de triumf, de libertate, de învingere, de supremă mândrie 
omenească. 

Pe aripile paserei lui măiestre, Vlaicu a ridicat cu sine întreg 
neamul nostru, «ca să-l scoată pe alt tărâm», a înălţat speranţele noastre 
purtându-le pe deasupra palatelor cu turnuri de aramă şi cântând din 
înălţimi în faţa familiei împărăteşti epopeea suferinţelor noastre ca un 
glas de dreaptă şi legitimă mustrare. 

Şi din largul pământ românesc de sub sceptrul habsburgic, toţi 
ai noştri, cei obijduiţi, cei asupriţi şi îngenunchiaţi, de pe toate ogoarele 
şi de pe toţi munţii, îşi ridicară ochii şi priviră în sus, la soarele cel nou, 
căci prea mult s’au uitat numai în pământ”. (Ibidem, p.1) 

Aurel Vlaicu devenise în acel moment, pentru naţia sa, un erou 
de legendă, un învingător, asemenea celor care odinioară în vechea 
Eladă se întorceau victorioşi de la marile jocuri olimpice, „încărcat cu 
lauri şi stropit cu pulbere de aştri, cântări pîndice şi onoruri publice”, 
iar pentru români izbânda sa aviatică însemna „mai mult ca luptele de 
la Maraton, dela Salamina şi dela Platea pentru Greci, căci acolo a 
biruit geniul şi forţa neamului românesc”.(Ibidem, p.1) 

Şi întradevăr, lumea românească, inclusiv cea a politicienilor, 
urmărea cu viu interes evenimentul de lângă capitala imperială, iar aşa 
cum menţiona un cronicar al vremii „ropotele de aplauze ale Vienei şi 
ale Europei se vor auzi până la Bucureşti”, căci, se mai consemna, 
„istoria unui popor, e istoria oamenilor lui mari”, iar pe aceşti „oameni 
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mari îi nasc necesităţile vremurilor. Ei vin mai totdeauna când ordinea 
socială e sguduită, când neamurile se opresc la răscruce, căci cer 
necesităţile. Spiritul lor se aprinde ca o flacără magică şi uriaşă, menită 
să ardă tot ce e putred în viaţa popoarelor. Ei vin mândrii, căci trebuie 
să vină, îi unesc forţele multiple a miilor ce trec pe pământ. [...] 

Istoria cuprinde atâtea cazuri, cari ne vorbesc, cum un erou 
sau altul a ridicat la înălţimi fabuloase prestigiul şi bunăstarea 
neamului său. Popoarele mici şi neînsemnate au fost împinse puternic 
în fruntea altora, prin eroii lor. 

Şi un erou, un tânăr erou, cu ochii iluminaţi de o modestie plină 
de încredere, ne-a trimis satul Binţinţi să ne treacă pe aripile pajurei lui, 
să ne treacă numele din ţară’n ţară prin bătrâna Europă şi prin lumea 
întreagă: Vlaicu e azi o celebritate.” (Aurel Vlaicu [în] Românul, Anul 
II, Arad, Duminecă 24 Iunie/7 Iulie 1912, Nr.139, p.1) 

Articolul citat, trimis ziarului „Românul”, de corespondentul 
acestuia la Viena, cuprindea întreaga primă pagină a gazetei arădene, 
subliniind astfel interesul redacţiei, al consiliului de administraţie, 
condus, în urma fuziunii cu ziarul „Tribuna”, după cum se cunoaşte, de 
Nicolae Oncu, Sava Raicu şi Roman Ciorogariu. Poetul Octavian Goga 
făcea şi el parte din comitetul de redacţie al gazetei. 

Cu toate că, din păcate, presa din Regat a păstrat „până la 
triumf o tăcere condamnabilă”, gazeta din Arad, ce avea ca delegaţi ai 
comitetului importanţi oameni politici ai Partidului Naţional Român, 
cum ar fi dr. Teodor Mihali, dr. Iuliu Maniu, dr. Romul Veliciu, fiul 
deputatului Mihai Veliciu, va publica, aşa cum s-a mai menţionat, în 
paginile sale, cu mult timp înainte de competiţia de la Aspern, o serie 
de informaţii referitoare la zborurile anterioare ale lui Aurel Vlaicu, 
prezentând chiar şi calităţile tehnice ale noului său aeroplan „Vlaicu II”, 
ce îi va aduce şansa succesului atât de binemeritat. 

Numele şi performanţele inginerului pilot erau mereu prezente 
în paginile gazetei, încât românii arădeni cunoşteau şi urmăreau cu 
mare interes şi bucurie toate succesele acestuia. 

„Pentru arădeni, flăcăul din Binţinţi a devenit un personaj 
foarte îndrăgit chiar de la primele ecouri ale zborurilor sale. În scurtă 
vreme simpatia arădenilor pentru el şi invenţia sa ciudată le-a fost adusă 
la cunoştinţă prin intermediul numeroaselor persoane care îl vizitaseră 
la Orăştie şi în satul natal.Cu prilejul participării sale la concursul 
aviatic ce s-a desfăşurat în anul 1912 la Aspern, populaţia de pe Mureş 



 204 

şi din comitat, s-a arătat deosebit de interesată de evoluţiile aviatorului 
român, singurul dintre piloţii participanţi care zbura pe un aparat 
construit după planuri proprii. La cererea expresă a populaţiei ziarul 
local «Românul» consemnează în paginile sale numeroase informaţii 
referitaore la concursul ce va avea loc în vecinătatea Vienei. 

Prin înaltele calităţi tehnice ale aeroplanului «Vlaicu II», pilotul 
– inventatorul român s-a impus net în această întrecere aviatică. 
Cucerind cele mai multe premii, la dificilele probe de zbor, lui Aurel 
Vlaicu i s-a decernat titlul de cel mai bun pilot din întregul grup al 
prestigioşilor participanţi.” (Mărghitan Liviu, Aurel Vlaicu – pionier al 
aviaţiei româneşti – şi legăturile sale cu masele populare de pe 
meleagurile arădene [în] Ziridava, Nr.VI, Arad, 1976, p.246) 

Cunoscând interesul cititorilor săi, ziarul „Românul” va 
comenta pe larg şi evenimentele legate de sărbătoarea victoriei pilotului 
român nu însă înainte de a aduce unele reproşuri celor din Regat, din 
„Lumea românească”, care dacă „s’ar fi interesat mai mult de el, poate 
că ar fi fost înzecit de strălucitoare victoria de pe câmpurile dela 
Aspern” considerând că Vlaicu prin talentul său ingineresc este capabil 
şi menit „să ne mâne cu câteva veacuri înainte”. 

Din păcate, nici la confruntarea de la Aspern, Vlaicu nu s-a 
bucurat de o asistenţă oficială importantă venită de la Bucureşti. În 
afara reprezentanţilor ministerului de război, prin ataşatul militar la 
Viena şi a ataşatului comercial, capitala Regatului a fost reprezentată de 
persoane de o prea mică importanţă politică şi decizională în finanţarea 
noilor proiecte aviatice ale inginerului Vlaicu. 

În schimb, la concursul internaţional de aviaţie au fost prezenţi, 
fiindu-i alături timp de cinci zile, numeroşi români, stabiliţi la Viena, 
„colonia română”, ofiţeri imperiali de etnie română, dar şi „deputaţi 
dietali”, dr. Ştefan Cicio Pop, din Arad precum şi dr. Alexandru Vaida-
Voevod, care urmăreau, în fiecare zi „toate ascensiunile lui Vlaicu”, 
bucurându-se de victoria acestuia ca de o victorie naţională. Prezenţa 
celor doi fruntaşi ai Partidului Naţional Român sublinia mai ales 
interesul politic acordat de românii ardeleni evenimentului aviatic prin 
care se urmărea „încrederea în forţele noastre” şi prin care se dorea ca 
să „căpătăm siguranţa că muncind şi luptând, vor reuşi să facem 
ordine în casa noastră”. 

Ziarul arădean redă pe larg admosfera de entuziasm şi de 
sărbătoare, în urma „biruinţei” românului asupra unor concurenţi 



 205

consideraţi favoriţi şi proveniţi din ţări „cu tecutu vechiu şi cu tradiţii 
bogate în civilizaţie”, pe care Vlaicu a reuşit să-i surclaseze, 
dovedendu-şi atât aptitudini excepţionale de pilot dar mai ales 
competanţa în domeniul celei mai înalte tehnici de constructor de 
aeroplan. 

„În fiecare dintre cele cinci zile de zbor colonia română era pe 
câmpul aviatic dela Aspern, şi dacă strigătele lor de jubilare erau 
acoperite de corul zecilor de mii de străini extaziaţi şi ei de succesul 
românului, nimic n’a putut întrece intensitatea sentimentelor de bucurie 
ale celor ce se ştiau de acelaşi neam cu cel mai sărbătorit erou al 
acestui meeting. 

Asemenea, au asistat la toate ascensiunile lui Vlaicu 
reprezntanţii ministerelor de război şi de industrie a României: dl. 
maior din statul major G.Eremie; ataşatul miliar al României la Viena, 
şi ataşatul comercial la legaţiunea română din Viena M.G.Mororianu, 
mulţi ofiţeri români care erau la Viena, ofiţeri români austro-ungari din 
garnizoana Vienei în frunte cu dl.colonel Silviu de Herbay; fiind în 
trecere în capitală au avut încă bucuria de a participa la biruinţele lui 
Vlaicu domnii deputaţi dietali: dr.Ştefan C.Pop şi dr. Alex.Vaida-
Voevod, dl. inginer G.Butea din Argentina, profesorul Dr. med. 
Ghiorghian din Cernăuţi, dl. prefect de Suceava E.Tarangul de Valea-
Uţei.” (Sărbătorirea lui Vlaicu la Viena, [în] Românul, Anul II, 
Duminecă 24 Iunie/7 iulie 1912, Nr.139, p.1) 

În cursul săptămânii următoare în zile de luni şi marţi, eroul de 
la Aspern, a fost sărbătorit de oficilaii din România, luni seara – 
consemnează gazetarul arădean - ataşatul militar la Viena, al Regatului 
Român, maiorul Grigore Eremie „a dat un prânz în onoarea gloriosului 
aviator român, la care a fost invitat un număr de ofiţeri superiori şi alte 
persoane distinse” iar în ziua de marţi ”a avut loc un banchet festiv 
aranjat pentru serbare învingătorului de la Aspern, de toţi românii din 
Viena, sub conducere dl. profesor Nic. Teclu membru al Academiei 
Române, generalul Al.Lupu”.  

Cu aceste prilejuri festive cei prezenţi au rostit diferite toasturi 
şi cuvântări în cinstea sărbătoritului prin care au fost subliniate meritele 
şi inovaţiile aduse de inginerul Vlaicu în domeniul tehnicii prin care 
acesta a „deschis căi noi pe seama ştiinţei”, cuvântări străbătute însă şi 
de mândria şi bucuria că acesta este un român care trebuie ajutat prin 
mijloace financiare ca să construiască un nou model de aeroplan pe 



 206 

care şi-l doreşte mai perfecţionat decât prototipul „Vlaicu II” – prototip 
cu care a ieşit învingător. 

Spicuim câteva fragmente din aceste discursuri menite a 
sublinia realizările şi inovaţiile lui Vlaicu în domeniul tehnicii 
inginereşti, în domeniul zborului cu un aparat mai greu decât aerul; ce 
pentru acea vreme era o mare realizare şi performanţă ştiinţifică. 

„Dr. profesor Teclu spune cuvinte foarte frumoase de 
apreciere, care au avut cu atât mai mult răsunet fiind rostite de acest 
savant care însuşi a deschis căi noi pe seama ştiinţei; povesteşte cum la 
1863, a făcut şi el, pe baza principiului mai greu ca aerul, încercări de a 
sbura, cum le-a repetat la 1894, dar diferite greutăţi, mai ales lipsa unui 
motor potrivit, l’au silit să renunţe la experimentări de natura aceasta. E 
fericit a vedea că astăzi totuşi, un român a adus idea la perfecţie.” 
(Ibidem, p.1) 

Referirile la calităţile monoplanului inginerului român din 
punct de vedere al utilităţilor militare, le va face colonelul Silviu de 
Herbay, român din Ardeal, ofiţer superior în armata austriacă, din 
garnizoana Vienei, care nu uită să lege victoria aviatică a lui Vlaicu de 
faptele de arme ale românilor, din trupele Imperiale de pe câmpia de la 
Aspern, în timpul bătăliei cu trupele franceze conduse de  Napoleon 
Bonaparte, din anul 1809. 

„Dl. colonel Silviu de Herbay face un excurs istoric arătând 
cum la Aspern românii au fost între eroii care au  respins pe Napoleon; 
azi istoria s’a repetat românul Vlaicu tot la Aspern a concurat, cu 
succes splendid. Arată, din punct de vedere militar, calităţile 
monoplanului Vlaicu II şi îşi exprimă încrederea că cei chemaţi îi vor 
procura inventatorului român mijloacele să îşi construiască un al treilea  
model, şi mai puternic, şi mai desăvârşit.” (Ibidem, p.1) 

În entuziasmul momentului, în discursul său, ataşatul comercial 
al României în capitala Austro-Ungariei, G.Mororianu vorbind şi în 
numele maiorului Eremie, ataşatul militar, ce din anumite cauze lipsea 
de la ceremonie, îşi exprimă încrederea că valoroasele invenţii ale lui 
Vlaicu puse în practică şi „în atelierele unor valoroase instituţii tehnice 
şi industriale româneşti se vor bucura în continuare de un sprijin din 
partea „ministerului de război al ţării noastre, care a ajutat pe Vlaicu la 
construcţia aparatului său.” 

Din păcate sumele necesare construirii noului aparat de zbor 
„Vlaicu III”, un model îmbunătăţit tehnic, faţă de cel al prototipului de 



 207

aeroplan cu care concurase, erau prea mari pentru a fi suportate de 
Ministerul de Război al Regatului Român, iar inginerul Aurel Vlaicu nu 
dispunea nici el de posibilităţi financiare necesare construirii noului său 
aparat. 

Din fericire, Vlaicu se bucura, ca fiu al Ardealului, de un real 
sprijin, nu atât material, din partea unor importanţi lideri ai Partidului 
Naţional Român, mai ales din zona Orăştiei şi a Haţegului, cum ar  fi 
dr. Aurel Vlad şi dr. Victor Bontescu cu care se afla în relaţii de strânsă 
prietenie, iar mai nou, în urma succesului său câştigase simpatia celor 
din ţinutul Aradului, neuitând faptul că Ştefan Cicio Pop a asistat 
personal la Aspern, întreaga săptămână, la mitingul aviatic. 

Arădenii vor fi aceea care în acel moment îi vor susţine, nu 
numai moralul, dar vor încerca să-l ajute pe Aurel Vlaicu şi din punct 
de vedere financiar. Unul dintre aceştia va fi Sava Raicu, care în acel 
moment devenise noul director al Băncii „Victoria”, institut bancar cu 
puternice resurse băneşti, destinate, aşa cum era stipulat în statut şi unor 
acţiuni menite a sprijini şi facilita diferite acţiuni de emancipare a 
românilor din monarhie, prin acţiuni financiare îndreptate în acest scop. 

Ziarul „Românul”, ziar ce făcuse o deosebită propagandă lui 
Aurel Vlaicu, înaite, în timpul şi după victoria aviatică a acestuia, era în 
bună măsură finanţat de banca „Victoria”, iar Sava Raicu nu era deloc 
străin de această campanie promovată de gazeta arădeană. 

Aurel Vlaicu, cel ce entuziasmase şi uimise la Viena, peste 200 
de mii de oameni veniseră din toate colţurile Europei, trebuia ajutat în 
realizarea noilor sale performanţe în domeniul aeronauticii. Şi ajutorul 
venise  tocmai de la Arad. 

Iată de ce la un interval scurt, de la consemnarea în ziar a marii 
victorii a românului, la numai trei zile „Românul” face o altă ştire de 
senzaţie, anunţându-şi cititorii că: „Vlaicu vine la Arad!”, ştire apărută 
pe prima pagină a ziarului, din 2 iulie 1912. 

„Din păcate presa timpului, cu siguranţă că din prudenţă, de a 
nu expune diferite persoane unor eventuale investigaţii poliţieneşti sau 
altor şicane politico-administrative din partea conducerii oraşului şi 
comitatului Arad, păstrează tăcerea în ceea ce priveşte modul în care s-
au purtat, şi de către cine?, discuţiile în urma cărora Aurel Vlaicu a 
acceptat ca de îndată după încheierea concursului de la Aspern să 
efectueze un zbor în Arad. Şi în acest caz e întrevăzut faptul că 
demersurile s-au desfăşurat la cerinţele Asociaţiunii culturale româneşti 
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arădene, precum şi prin intermediul redacţiei ziarului «Românul». Dar, 
organizarea unui miting aviatic necestită cheltuieli apreciabile, care 
credem că nu puteau fi suportate de ziarul local. Ba mai mult, era de 
înfruntat pe plan administrativ o tacită, dar desigur tenace rezistenţă din 
partea conducerii străine a urbei, căreia nu îi convenea un succes aviatic 
românesc în Arad, câtă vreme n-a fost posibilă ascensiunea aviatorului 
maghiar Székely (n.n. Avionul pilotului maghiar se zdrobise în timpul 
unui zbor de antrenament). Totodată poliţia şi jandarmeria nu privea cu 
simpatie o eventuală concentrare masivă de români veniţi din toate 
satele judeţului, ba chiar şi din judeţele învecinate. 

Aşadar, era absolut necesar ca persoane politice marcante să îşi 
pună în joc toată autoritate pentru a trece cu succes capcanele 
birocratismului statal austro-ungar. Cu siguranţă că îşi asumaseră 
obligaţia de a rezolva toate impedimentele mai sus menţionate un Cicio 
Pop, un Vasile Goldiş, un Sava Raicu, şi poate că nu erau străini de 
acest caz, nici alţi politicieni din Transilvania, cum ar fi Alexandru 
Vaida-Voevod, Iuliu Maniu, ş.a.” (Liviu Mărghitan, Aurel Vlaicu 
Asociaţiunea «Astra» şi Aradul, Arad, 1994, p.81) 

După  anunţul făcut de ziarul „Românul”, că Vlaicu vine la 
Arad, paginile acestuia, din zilele următoare, cuprind aproape în fiecare 
număr, informaţii referitoare la evenimentul mult aşteptat în oraşul de 
pe Mureş, pagini în care cititorii sunt înştinţaţi pe larg de şirul 
manifestărilor organizate cu acest prilej. 

În afara faptului că sunt prezentate în paginile gazetei chiar 
aspecte tehnice ale aparatului, făcute de Vlaicu personal, arădenii află 
că aparatul de zbor este în drum spre Arad, unde va fi expus doritorilor 
să-l vadă. 

Gazeta face apel la românii din oraş şi din comitat, de a fi 
prezenţi cu toţii la această sărbătoare ce încununează un succes 
naţional de mare răsunet în întreaga Europă civilizată. 

Primele amănunte referitoare la zborul programat, în mod 
sigur, pe data de 14 iulie 1912, la capătul „suburbiului” Aradului - 
cartierul Pârneava, pe câmpul de lângă pădurea Ceala, vor apărea la 
rubrica „Informaţiuni”, în ziarul din 6 iulie 1912. 

Nu întâmplător a fost ales ca loc de întâlnire a românilor 
cartierul Pârneava – cunoscut de altfel ca „suburbiul românesc al 
Aradului”, în care se vor întruni, după toate aşteptările, cu toţi în 
număr mare, aici, ca la o adevărată manifestare naţională. 
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Sava Raicu, cum bine se ştie, era pârnăvean şi cunoştea bine 
comunitatea românească a cartierului în care se născuse şi în care 
locuia, le ştia bine apriga hotărâre de a-şi apăra drepturile lor naţionale, 
călcate de multe ori în picioare de o administraţie străină ce ducea o 
absurdă politică de deznaţionalizare. 

Fără îndoială, hotărârea de a organiza zborul lui Vlaicu în 
câmpul de la capătul cartierului Pârneava, în mare parte îi aparţine şi 
lui Sava Raicu, care, aşa cum se va vedea, se va implica şi într-o 
importantă acţiune caritabilă menită a aduna fonduri băneşti necesare 
lui Vlaicu pentru construirea noului prototip de aeroplan „Vlaicu III”. 

Zborul lui Vlaicu era evenimentul cel mai important în 
programul acelei zile în care vor mai avea loc şi alte manifestări cu 
caracter naţional cum ar fi punerea unei pietre şi sfinţirea locului unde 
va fi ridicată o şcoală de fete, acţiune sprijinită de „Reuniunea Femeilor 
Române” din Arad şi de Episcopie. După zborul de lângă pădurea 
Ceala, arădenii şi cei prezenţi sunt invitaţi seara, de a participa în sala 
hotelului „Crucea-Albă”, „Ardealul” de astăzi, la o serbare cu carcter 
naţional susţinută de eleve laureate ale Conservatorului din Bucureşti 
precum şi de alţi artişti dramatici locali. 

Ziarul mai anunţă, pentru prima dată, că aeroplanul lui Vlaicu 
este expus spre vedere în sala de dans de la hotelul central. 

După cum se va vedea se dorea ca în acea zi să fie ziua 
românescă a Aradului, dar şi un eveniment de mare răsunet pentru 
toată populaţia comitatului indiferent de etnie dar o manifestaţie care să 
poartă amprenta românească, să se ştie că Vlaicu era român. 

Ziarul „Românul” îşi va continua şi în zilele următoare 
anunţurile sale mobilizatoare mai ales către întreaga populaţie 
românească din  ţinutul Aradului, „lumea românească”, către toţi 
cititorii săi, de a veni în număr cât mai mare la Arad. 

Programul acţiunilor ce se vor organiza în ziua zborului lui 
Vlaicu capătă contur, din ce în ce mai precis şi sunt prezentate pe larg 
publicului în cele mai mici detalii defalcate pe ore. Iată un asemenea 
program apărut în ziar şi reluat în mai multe numere până în preajma 
evenimentului:  

„Mari serbări culturale în Arad 
Punerea pietrei fundamentale pentru noua şcoală de fete 
Sborul lui Vlaicu 
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Cu bucurie putem să vestim azi lumei româneşti, că sborul de 
Duminecă a lui Vlaicu, va fi încadrat în o serie întreagă de solemnităţi, 
cari să învedereze ca nici odată puterea de viaţă şi aspiraţiile culturale 
ale acestui puternic ţinut românesc, aici la barierele apusene ale 
neamului nostru. 

Solemnităţile împreunate cu punerea pietrei fundamentale 
pentru noua şcoală de fete s’au fixat cu următorul program: 
1. Duminică, în 14 iulie nou la orele 11 înainte de amiază, după ieşirea 
din biserică, lumea se întruneşte în strada Batthyány, la clădirea 
consistorială, de unde comitetul „Reuniunea Femeilor Române” şi 
publicul participant pleacă, în frunte cu P.S. Sa episcopul, la locul de 
zidire. 
2. Se face sfinţirea apei şi a locului, prin P.S.Sa episcopul, în calitate de 
patron al reuniunei şi al şcoalei. 
3. Punerea pietrei fundamentale şi cuvântarea ocazională a P.S.Sale 
episcopului, precum şi cuvântarea din partea „Reuniunei Femeilor 
Române”. 
La amiază P.S. Sa părintele episcop va da un prânz în onoarea 
reuniunei femeilor. 
 Sborul lui Vlaicu va avea loc – după cum am anunţat – pe 
câmpul de lângă pădurea Ciala, după amiază după orele 3. 
 Seara, la orele 9, în sala hotelului „Crucea-Albă”, vor avea loc 
prestaţiunile artistice ale d-şoarelor Mărioara Dima, laureată elevă a 
conservatorului din Bucureşti, Aurelia Poparadu, elevă distinsă a 
aceluiaşi conservator, precum şi ale d-lor Const. Calmuschi, Gheorghe 
Cosma şi Aurel P.Bănuţ – artişti dramatici. Programul acestor 
prestaţiuni asigură publicului o seară de rare delicii şi în adevăr ziua 
aceasta mare pentru aceste ţinuturi nu poate fi încoronată mai frumos 
decât prin aceste prestaţiuni ale unor forţe menite să devină şi ele tot 
atâtea vii demonstraţiuni ale nobleţei casei noastre. 
 Trebuie să amintim la acest loc, că până în cele trei ziare 
ungureşti din localitate vestesc ca pe un senzaţional eveniment cultural 
sborul şi serbările de duminecă. 
 Aeroplanul lui Vlaicu este expus spre vedere publică în sala de 
joc a hotelului Central. Intrarea 50 fileri de persoană. 
 S’au făcut cele mai intense demersuri pentru asigurarea 
succesului. Datoria tuturor românilor din aceste ţinuturi e să facă cea 
mai viuă propagandă pentru ziua de 14 Iulie nou, Dumineca viitoare. 
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- La revedere în Arad pentru ca să probăm puterea noastră de 
viaţă tuturor neamurilor din ţară! 
 Faceţi să străbată marea veste pretutindeni!” (Mari serbări 
culturale în Arad [în] Românul, Anul II, Arad, Marţi 26 Iunie/9 Iulie 
1912, Nr.140, p.7) 
 Apelul mobilizator, apelul chemare, către întreaga „lume 
românescă” din ţinut dar şi din alte părţi: „Veniţi la Arad! Vlaicu 

sboară!”, se va regăsi în 
paginile ziarului din ziua 
următare, apel în care se 
înştiinţează cititorii, din 
alte localităţi, cum se poate 
ajunge în timp cât mai util 
la Arad pentru a putea 
participa la toate 
manifestările din ziua de 
duminică, 14 iulie 1912, ce 
se dorea a fi o zi însemnată 
pentru etnia românească a 

oraşului şi a comitatului „o zi plină de mândrie naţională”. 
 Parcurgând textul apelului se poate remarca buna organizare şi 
meticulozitatea cu care cei care s-au mobilizat pentru asumarea 
evenimentului au ştiut să pună la punct şi acest detaliu, foarte important 
într-o semenea manifestaţie de mare anvergură, cum se dorea a fi cea 
din Pârneava din ziua zborului lui Vlaicu. 
 Fiind conştienţi de importanţa evenimentului, pentru unitatea 
mişcării naţionale, organizatorii au reuşit să pună la îndemâna 
populaţiei româneşti din comitatul Aradului, dar şi din alte ţinuturi, 
Timişoara, Brad, Teiuş, Ciaba (n.n.Becesciaba de astăzi) o mulţime de 
trenuri şi „să pună vagoane cât mai multe la trenurile, cari vor aduce 
publicul, ce vrea să vadă sborul lui Vlaicu”. 
 În general toate trenurile programate, din toate direcţiile, erau 
destinate să sosească la Arad în jurul amiezei ca să se poată ajunge în 
timp util până în Pârneava, chiar şi pe jos, iar întoarcerile spre casă se 
puteau face în aceeaşi seară, după terminarea demonstraţiei de zbor. Se 
făcea totul pentru a mobiliza cât mai multă lume, „lume românească” 
care să vadă „mândria neamului românesc”. 

Hotelul Central din Arad, locul unde a fost 
expus aparatul „Vlaicu II”
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 „Din toate părţile trenurile pleacă la timpul cel mai potrivit spre 
Arad, iară din Arad seara se întorc iarăşi în toate direcţiile aşa, ca toţi 
cari vin să vadă sborul lui Vlaicu în aceiaşi zi seara se pot întoarce 
acasă şi nu trebuie să nopteze în Arad. 
 Cele mai multe trenuri pleacă cam pe la ameazi aşa că oamenii 
îşi pot isprăvi lucrurile de acasă până la amiazi, apoi la amiazi vin la 
Arad să vadă pe Vlaicu şi seara se întorc acasă ca Luni dimineaţa poate 
să-şi vadă iarăşi fiecare de lucrul câmpului. [...] (n.n. urmează lista cu 
tote trenurile din toate direcţiile, atât cu ora sosirii cât şi a plecărilor 
spre seară din Arad). 
 Vedeţi dar că sosirea la Arad şi plecarea din Arad a motoarelor 
şi trenurilor este atât de potrivită, încât toţi Românii din partea Aradului 
pot să vadă zborul lui Vlaicu cu cea mai mare înlesnire. 

 Veniţi cu toţii, să 
vedeţi mândria neamului 
românesc!” (Veniţi la 
Arad! Vlaicu Sboară! [în] 
Românul, Anul II, Arad, 
Miercuri 27 Iunie/10 Iulie 
1912, Nr.141, p.9) 
 După cum se poate 
observa, din popularizarea 

evenimentului, 
organizatorii se aşteptau la 
o largă participare a 
populaţiei româneşti, mai 
ales a celor din satele din 
împrejurimi, căci plecarea 
trenurilor din Arad era 
gândită în aşa fel încât 
„Luni dimineaţa poate să-şi 
vadă iarăşi fiecare de lucrul 

câmpului”. 
 Pentru prima dată, cu un an mai devreme la Arad, şi tot în 
cartierul său românesc, Pârneava se întrunise o mulţime de români, 
veniţi cu un scop politic, din mai multe localităţi rurale ale ţinutului dar 
şi din alte comitate. Este vorba de acea convocare a Partidului Naţional 
Român, o întrunire de mare anvergură desfăşurată la „Casa Naţională” 

Mobilizarea făcut de ziarul „Românul”
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din Pârneava în ziua de 16 februarie 1911, când în urma eşecului 
Memoriului Partidului Naţional Român din Transilvania (octombrie 
1910) prin care se cereau guvernului dualist, noi drepturi pentru 
români, aici s-a organizat marea adunare populară, la care au participat 
ţărani învăţători, avocaţi şi preoţi din trei comitate: Arad, Cenad, 
Birchiş. 
 Aici, la „Casa Naţională” din Pârneava, românii şi-au 
revendicat cele mai importante doleanţe legate de existenţa fiinţei lor 
naţionale şi s-a luat atunci, hotărârea de a nu abandona lupta până ce se 
mai găseau sub dominaţia străină, ce nu le recunoaştea cele mai 
elemntare drepturi legate de existenţa fiinţei naţionale. 
 Şi atunci, ca şi acum, ziarele şi gazetele româneşti din 
Transilvania, dar în mod special „Românul”, au comentat îndeaproape 
evenimentul desfăşurat în Pârneava, cu singura deosebire că acum 
asistăm la un moment plin de bucurie şi mândrie naţională pentru lumea 
românească. 
 „Prin articolul de fond «Sărbătoarea noastră», apărut în 
duminica în care era stabilit zborul, Aradul aducea un minunat omagiu 
inginerului aviator Aurel Vlaicu. Ca o varietate «de presă arădeană» 
consemnăm apariţia în acest număr al «Românului» a fotografiei 
aviatorului, evident tot pe întâia dintre filele gazetei, astfel încât 
imaginea eroului de la Aspern să fie popularizată în întreg ţinutul. După 
cât se pare, această fotografie a eroului de la Aspern a fost întâia 
imagine publicată de ziarul arădean de la apariţia sa. [...] Elogiind 
personalitatea aviatorului, articolul se axează cu osebire pe recentul 
succes aviatic dobândit în cadrul concursului internaţional, apreciind că 
şi ascensiunea care se vrea chiar şi după amiaza acelei zile de 
sărbătoare va fi pe măsura renumelui lui Vlaicu.” (Liviu Mărghitan, 
Op.cit., p.83) 
 Articolul scris cu o zi înaintea zborului lui Vlaicu din Pârneava, 
era destinat tocmai evenimentului la care se sconta o prezenţă 
numeroasă de români veniţi din toate părţile atraşi atât de curiozitate cât 
şi de spiritul şi de mândria naţională. 
 Cronicarul ziarului va folosi o simbolistică mitologică în care 
să surprindă situaţia naţiunii române din Imperiul Austro-Ungar, 
apelând prima dată la mitul lui Prometeu, din mitologia elenă şi al 
păsării Phoenix. Prometeus, unul dintre titani, după cum se cunoaşte, 
făcând numai bine oamenilor, şi-a atras mânia lui Zeus, în momentul în 
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care fură focul sacru şi îl dă oamenilor. Drept pedeapsă este înlănţuit pe 
muntele Caucasus, pe o stâncă iar un vultur uriaş, pasăre monstruoasă, 
zămislită de Typhon şi de Echidana, îi devoră zilnic ficatul, care peste 
noapte se regenerează. Cel care îl salvează este Heracles, care cu una 
dintre săgeţile sale otrăvite ucide vulturul şi îl salvează, redându-i 
libertatea. 
 Naţiunea românească din Transilvania, asemenea lui 
Prometeu, pedepsită de monarh şi de destin este devorată fie de 
scindarea în sânul bisericii sale fie prin conflictele interne politice. Dar 
iată a sosit momentul ce vesteşte eliberarea şi izbânda adevărului prin 
această scânteie de înălţare a conştiinţei naţionale, prin mândria de a fi 
în acea memorabilă zi – român. 

  
Zborul lui Aurel Vlaicu, o zi de sărbătoare românească 
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 „Nu ne facem iluzii. Avem deplină intuiţia situaţiei noastre 
prometeice: una din bisericile noastre naţionale pironită pe stânca 
imperialismului unguresc, cealaltă pândită de săgeţile aceluiaşi Olimp 
blestemat, care a jurat pierzarea surorii ei. Cu piscul otrăvit, vulturul 
vrăşmaş a prins să sfâşie din trupul viu al bisericii unite... În jurul 
nostru aceiaşi singurătate ca în jurul eroului mitologic, - acolo în 
pustietatea stâncilor din Caucaz. 
 Am crezut că mai avem asupra noastră braţul protector al 
monarhului, cu scutul intereselor adevărate ale monarhiei – şi, am 
crezut, că tirania papei dela Roma e o garanţie şi pentru sfinţirea 
drepturilor noastre. Dar ne-am trezit, fără de veste, singuri, - părăsiţi. 
Părăsiţi până şi de regatul fraţilor noştri, cari n’au puteri – ca odinioară 
Hercul – să răsucească gâtul vulturului şi să ne înalţe în Olimp – 
îmblânzind mânia lui Zeus... 
 Să nu ne facem însă nici temeri. Să învăţăm din nou povaţa 
minunatei poveşti a lui Prometeu, cel ce a coborât pe pământ simbolul 
adevărurilor eterne: ostaşii adevărului nu pier. Ostaşii adevărului 
înving, oricât de mari sunt torturile la care sunt supuşi vremelnic”. 
(Sărbătoarea noastră [în] Românul, Anul II, Arad, Duminecă 1/14 Iulie 
1912, nr. 144, p.1) 
 Un rol important în păstrarea conştiinţei naţionale şi al 
cultivării cu trudă şi migală a acesteia, la românii transilvăneni, îl va 
avea biserica. 
 În urma păcii de la Karlowitz (1699), Austria ia în stăpânire de 
la Imperiul Otoman ţinuturile din Transilvania, care de facto erau 
oficial în stăpânirea sa încă din anul 1691, de la abdicarea principelui 
Mihai Apafi. 
 Din punct de vedere administrativ se va păstra autonomia 
provinciei ce va fi condusă de o dietă în care însă nu intrau românii ci 
doar saşii, secuii şi ungurii prin acea unire a celor trei naţiuni 
privilegiate. 
 Austriecii pentru a câştiga pe români de partea lor, având în 
vedere numărul lor mare vor căuta   să-i atragă la religia catolică. 
 Ceea ce nu izbutise să facă propaganda Reformei va reuşi 
propaganda catolică datorită promisiunilor făcute preoţilor ortodocsi 
români că situaţia economică şi socială a acestora precum şi a 
populaţiei se va îmbunătăţii considerabil prin acordarea unor 
importante drepturi şi facilităţi, inclusiv la învăţătură. 
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 Încă din 1697 mitropolitul ortodocsi de la Alba Iulia, Teofil, 
acceptă şi admite în principiu unirea bisericii ortodoxe cu cea 
catolică a Romei, iar un sinod ţinut de urmaşul său, Anastasie Anghel, 
la 1700, având 54 de protopopi şi 1563 de preoţi consfinţeşte definitiv 
unirea celor două biserici, prin care biserica românească din Ardeal se 
contopeşte cu cea catolică, primind dogmele acesteia. 
 Noua biserică românească numită greco-catolică îşi va păstra 
însă ritualul ortodox, slujba se va oficia în limba română iar postul şi 
sărbătorile vor fi cele ortodoxe. 
 Chiar dacă s-a desprins de la legea veche strămoşească noua 
biserică, alături de cea ortodoxă, va căuta să ţină trează la români ideea 
conştiinţei naţionale. La acest fapt se referă gazetarul de la „Românul”: 
 „Bisericile noastre, au şi ele vina eroului mitologic; aprind în 
sufletul neamului românesc din Ungaria scânteia cerească a conştiinţei 
naţionale. [...] Vom mai tresări încă de durerile săgeţilor otrăvite, - 
inima acestui neam va mai sângera de muşcătura vulturului hain, vom 
simţi totuşi în conştiinţa noastră făgăduinţa izbândei. Ochii noştri nu se 
vor împiengeni şi vom, privi mereu, ţintă, spre soare. Oricât de mare 
pustiul în jurul nostru şi oricât de încălecate de copita potrivnicului 
bunurile noastre naţionale, sufletul nostru se găteşte de sărbătoare. 
Conştiinţa izbândei noastre de odată va aprinde mereu semnaluri ale 
puterii noastre de vieaţă. 
 Şi un semnal plin de măreţie şi strălucire va aprinde chiar mâne 
şi chiar aici, în preajma potrivnicilor ce vor să ne impresoare cu 
zăbranicul morţii.” (Ibidem, p.1) 
 Şi întradevăr în ziua zborului lui Vlaicu de la  capătul 
cartierului Pârneava, aproape de pădurea Ceala, străvechiul loc al 
cetăţilor româneşti, pentru românii ziua va fi „o întreită sărbătoare”. Va 
fi ziua în care se va aşeza „cea dintâi cărămidă” la înălţarea edificiului 
şcolar românesc ridicat prin strădania „Reuniunii mamelor române din 
Arad şi provincie”, având ca preşedinte pe Sofia Beleş, soţia 
protopopului Aradului, „un vis de aur visat de atâtea generaţii de mame 
române”, cu sprijinul bisericii ortodoxe cel avea în frunte pe episcopul 
Ioan I.Pop şi cu un substanţial sprijin financiar venit de peste Carpaţi 
de la Vasile Stroiescu, cel care „a ajuns azi un simbol de îndemnuri şi 
datorii naţionale.” 
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 Evenimentul cel mai important şi mai semnificativ va fi însă 
înălţarea peste acest pământ românesc a „şoimului” aspiraţiilor 
naţionale, simbol al tuturor speranţelor. 
 „Ca un şoim al aspiraţiilor noastre va roti asupra acestui ţinut 
românesc, acel care din sbor a secerat pe seama neamului nostru laurii 
de onoare ai progresului modern. În rotiri majestoase şi îndrăzneţe va 
desena mâine Vlaicu spirala spranţelor noastre de înălţare, aici la 
frontierele răsăritene ale atâtor neamuri mari. 
 Vor înţelege ceice ne vor pierzarea naţională, că zadarnice sunt 
sforţările lor sisifice de-a ridica pietroiul inerţiei lor de casă până în 
sferele acele înalte, în cari n’a plutit până astăzi, din reprezentanţii 
neamurilor din Ungaria, decât reprezentantul nostru, şoimul adevărat al 
Carpaţilor...” (Ibidem, p.1) 
 Cel de al treilea eveniment, ce va încununa ziua românească a 
Aradului, va fi unul cultural, susţinut de reprezentanţii „şcolii artei 
româneşti”, consideraţi a fi „cei mai noi vestitori ai sufletului nostru” 
care prin talentul şi maiestria lor artistică vor aurola „splendoarea 
intreitei noastre sărbători”. 
 Sunt menţionate şi eforturile depuse de organizatori, de 
„societatea românească din Arad şi împrejurime”, care au depus „o 
muncă cu adevărat uriaşă” pentru buna reuşită a evenimentului 
românesc, o activitate plină de însufleţire şi entuziasm ce prin 
amploarea ei a uimit pe străini. „Svonul întinselor lucrări de pregătire a 
umplut întreg ţinutul şi niciodată streinii n’au simţit mai vie acea 
nedesluşită stare sufletească care te stăpâneşte în faţa unui potrivnic 
crezut sleit de forţe răsărind c’o nebănuită exuberanţă de viaţă şi 
putere.” (Ibidem, p.1) 
 Ceea ce a remarcat cu bucurie gazetarul arădean, cu ocazia 
pregătirilor pentru marea sărbătoare românescă, a fost că „în ciuda 
viscolului care a răscolit unitatea şi armonia în sânul acestei societăţi, 
rezistenţa ei morală a fost cu mult mai viguroasă decât să nu fi, putut 
readuce în scurtă vreme stările de binecuvântată şi rodnică activitate, 
reclamate de principiul primordial al oricărui succes în luptă: de 
principiul solidarităţii.” (Ibidem, p.1) 
 Încrezător în capacitatea de mobilizare şi în solidaritatea 
societăţii româneşti, în anumite momente cruciale, este convins că 
„acest falnic ţinut românesc”, pate să reînvie şi să de dovadă pe viitor a 
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unei uriaşe „probe de vitalitate” necesară învingerii  oricăror obstacole, 
aşa cum au apărut ele în trecut, dezbinând şi învrăjbind naţia. 
 Este convins că acum românii, asemenea păsării Phoenix, vor 
renaşte la viaţă din propria lor cenuşă în care au zăcut, subjugaţi atâţia 
ani în propria lor ţară. 
 „Dar, poate, tocmai strălucirea  serbărilor de mâne, să 
înţelegem câştigul moral al frământărilor prin cari au trecut. A fost, 
poate, poruncea unei legi superioare să trecem prin acel foc 
purificator. Şi ne aducem aminte, tot din mitologie, de un simbol plin 
de mister şi plin de-o adâncă şi totuşi atât de clară semnificaţie: ne 
aducem aminte de paserea Phoenix, care a fost consacrată nemuririi 
(Soarelui) şi care se ardea din timp în timp singură, ca din cenuşa sa să 
întinerească mereu...” (Ibidem, p.1) 
 Pentru a doua oară, la un interval de mai puţin de doi ani, 
Aradul a fost din nou un oraş românesc. Prima manifestare a unităţii 
şi solidarităţii românilor în momentele cheie din mişcarea lor naţională 
s-a petrecut în urmă cu mai bine de un an, înainte de sborul lui Vlaicu, 
când aşa cum am mai menţionat, românii din trei comitate s-au adunat 
la „Casa Naţională” din Pârneava, la aceea „Mare adunare populară”, 
din 4/17 februarie 1911, cum a fost numită în presa vremii, pentru a 
protesta împotriva călcării celor mai  importante drepturi legate de 
păstrarea fiinţei naţionale. 
 Atunci, în Pârneava, la „Casa Naţională” românii au decis, 
mai hotărâţi ca oricând, de a continua lupta sfântă şi dreaptă, pentru 
câştigarea drepturilor lor strămoşeşti, de a fi uniţi în jurul Partidului 
Naţional Român, singurul lor partid politic din Transilvania şi Ungaria 
de atunci, capabil să conducă lupta a trei milioane şi jumătate de 
români. Şi atunci, ca şi acum, ei au umplut oraşul cu hainele lor 
populare, cu şube şi căciuli, cu vorba românească. 
 Ziarele vremii vorbeau despre organizarea exemplară a 
manifestării politice, de felul în care au fost întâmpinaţi în gară 
participanţii sosiţi de la distanţa de peste 150 Km, cum au fost conduşi 
şi îndrumaţi spre suburbiul românesc al Aradului, cartierul Pârneava, 
unde atunci, ca şi acum a avut loc întrunirea românească. 
 Scriitorul şi publicistul bucureştean H.Stahl, cel care a fost 
chemat pentru stenografia discursurilor liderilor politici, rostite cu acest 
prilej la „Casa Naţională”, cu toate că se autodefinea drept un 
„stenograf blazat”, ce văzuse şi participase, datorită profesiei, la multe 
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întâlniri şi dezbateri parlamentare şi întruniri politice din Regat, va 
rămâne foarte mişcat, emoţionat, de-a dreptul, de cele trăite la Arad, 
unde peste noapte oraşul, în care cu o zi înainte se vorbea numai 
ungureşte, s-a transformat într-un oraş românesc. 
 Impresiile sale, despre tot ceea ce a văzut şi a simţit la Arad, 
prezentate prin filtrul scriitoricesc, al unui rafinat om de condei, dar şi 
cu o experienţă politică bogată, se vor regăsi în articolul său, intitulat 
„O întrunire naţionalistă peste Munţi”, publicat în ziarul „Neamul 
Românesc”, editat de N.Iorga, în Bucureşti, iar apoi reprodus şi de 
„Românul” în Nr.46 din 26 februarie/11 martie 1911. 
 Dacă în prima zi, a sosirii sale la Arad, la primul contact cu 
locuitorii din centrul său, scriitorul bucureştean a rămas cu impresia că 
Aradul e un oraş unguresc, în toată puterea cuvântului şi se întreba ce 
caută el acum, aici, la o întrunire a românilor, a doua zi dimineaţa a 
rămas uimit şi impresionat de noua înfăţişare a Aradului. Aradul 
devenise peste noapte, un oraş românesc! 
 „În acest oraş, în aparenţă atât de străin de tot ce e viaţă 
românească, era totuşi dat să asist, peste puţine clipe, la cea mai 
emoţionantă manifestare românească din câte mi-a fost dat să văd 
până astăzi: în sala cea mare a Casei Naţionale româneşti din Arad 
aveau să vorbească ţăranilor români din comitatele Arad, Cenad, 
Bichiş, fruntaşii mişcărei naţionale de peste munţi. 
 Încă de pe la 9 ore se putea observa o transformare în 
înfăţişarea ungurească a oraşului: din spre gară, de prin cafenele, de 
prin diferite colţuri ale oraşului vedeai sosind în grupuri disciplinate, 
mândri ţărani români şi preoţi vioi îndreptându-se cu pas hotărât şi 
vorbind limpede româneşte spre Casa Naţională. [...] 
 Grupurile de ţărani români s’au tot apropiat, s’au unit. Acum 
strada toată, cât vezi cu ochii, e a lor. În haina lor albă (n.n. fiind iarnă 
ţăranii purtau tradiţional şubă din lână albă, lungă cam până la 
genunchi, brodată în anumite părţi în culori cu negru, roşu ori puţin 
albastru) ca o uniformă ei sunt o armată pe care o simţi gata de 
sacrificii. 
 Mai e o jumătate de ceas până la deschiderea întrunirii ce are 
loc la ora 11 ziua, şi cu greu ne putem strecura, prin sălile laterale spre 
scena ocupată de fruntaşi, de câteva doamne. Sala e tixită şi oglinzile 
mari din sală ni-o artată uriaşă. Prin uşile deschise vezi aceeaşi mulţime 
deasă în sălile dimprejur, iar prin cele cinci largi ferestre ce dau la 
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stradă vezi o mare de capete. Gerul era prea mare însă, în acea zi de 
3/16 Februarie 1911, pentru ca să se fi putut ţine întrunirea sub cerul 
liber precum se îngăduie în Ungaria, şi atâţia ţărani veniţi pentru o idee, 
cu toată iarna grea, din satele lor, departe unele de peste 150 Km de 
Arad, s-au întors fără a fi auzit cuvântările fruntaşilor, dar cu 
mulţămirea că i-au văzut, că li-au vorbit, că au strigat «trăiască!», că au 
văzut mulţi Români la un loc, şi, plecând la vetrele lor, se simţeau mai 
tari şi mai mândri de conştiinţa lor românească.” (Stahl, H., O întrunire 
naţionalistă peste Munţi, [în] Românul, Anul I, Arad, Sâmbătă 26 
Februarie/11 Martie 1911, Nr.46, p.1) 
 Era atunci în iarna anului 1911, în februarie, într-o iarnă 
geroasă şi totuşi românii încrâncenaţi şi disciplinaţi s-au strâns câteva 
sute, la „Casa Naţională”, în Pârneava, să-şi apere drepturile fiinţei 
naţionale. 
 Stenografului venit atunci de la Bucureşti i s-a părut că în acea 
zi întregul oraş era unul românesc. Trecuse de atunci mai bine de un an. 
Era vara anului 1912, în luna iulie, 14 iulie. Acum românii adunaţi la 
Arad veneau să-l vadă pe cel care învinse la Viena, în capitala 
imperială, pe cei mai vestiţi piloţi ai vremii, nu mai erau sute, erau mii. 
Se adunaseră aici peste 25 de mii, veniţi din toate colţurile Transilvaniei 
şi ale Ungariei. Acum pentru ei era o zi de sărbătoare, o zi de mândrie 
naţională. 
 Şi acum, mai mult ca atunci, în februarie 1911, Aradul în acea 
zi de duminecă, a fost românesc. Pentru a nu pierde evenimentul unii 
sosiseră încă de sâmbătă seara iar alţii soseau mereu fie cu trenurile 
„motoarele” ori în trăsuri sau chiar călări. Pretutindenea se auzea în 
Arad numai „vorbă românească” şi se zăreau grupuri de ţărani, 
îmbrăcaţi în portul nostru popular, unii veniţi din „mari depărtări”. Se 
mai adăugau mulţimii ţărăneşti şi preoţii, învăţătorii, funcţionarii şi 
ofiţeri români din garnizoanele din apropiere. 
 „Numele lui Vlaicu a fost cuvântul vrăjit care a chemat din 
mari depărtări naţia românească la o înălţătoare serbare cum n’a mai 
văzut-o până acum Aradul care în zadar pretindea să fie Duminecă un 
centru unguresc, căci pretutindeni, în biserică, pe străzi, prin parcuri, 
prin birturi şi prin cafenele auziai vorbă românescă şi vedeai portul 
nostru. Duminecă Aradul a fost românesc! 
 De Sâmbătă seara şi până la 5 a doua zi trenurile din 
împrejurime, motoarele şi trăsurile descărcau necontenit oaspeţi, cari şi-
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au lăsat lucrul de acasă şi de la câmp, şi veneau cu inimile pline de 
bucurie ca să asiste poate la cea mai grandioasă manifestaţie a spiritului 
românesc în timpul din urmă: la sborul lui Vlaicu. Ţăranii români în 
portul lor variat, unii veniţi tocmai de prin Bănat, feciori călări pe cai 
frumoşi, preoţi, funcţionari, învăţători, ofiţeri de prin garnizoanele din 
apropiere se revărsau ca un şuvoi pe străzile oraşului, care părea o mare 
agitată, ce ameninţa să iasă din matca ei.” (Sărbătoarea noastră ieri, 
[în] Românul, Anul II, Arad, Marţi3/16 Iulie 1912, Nr.145, p.2) 
 Cu prezentarea oraşului în acea admosferă de mare sărbătoare, 
de zi neobişnuită, începe de fapt articolul ce consemnează pe larg 
evenimentele de mare trăire românească ce s-au desfăşurat în acea 
memorabilă zi, de duminică, ziua zborului lui Vlaicu, care sub aripile 
sale a adunat la un loc, sub semnul mândriei şi solidarităţii, pe mii de 
români. 
 O dată cu sosirea celor veniţi de la ţară, cu trenurile din diferite 
direcţii, urcaţi apoi în tramvaiele încărcate până la refuz „tixite de 
public”. Oraşul se umpluse de o nouă lume, mai robustă şi mai 
sănătoasă, cu feţele arse şi brăzdate de muncă, în contrast cu „figurile 
unghiulare supte sau buhave”, ale unor orăşeni. 
 În întregul oraş „pe toate drumurile limba românească 
stăpânea suverană” şi ce era mai ciudat era că străinii de această limbă 
încercau acum să răspundă întrebărilor puse de români sforţându-se să-
şi amintească câte o expresie „din graiul nostru”, căutând să arate astfel 
că şi ei cunosc câte ceva din limba „celor ce aveau să triumfe în aceea 
zi”. 
 Cronicarul ziarului este impresionat de răspunsul la chemarea: 
„Veniţi, Vlaicu sboară!” pe care „provincia românească” l-a dat 
triumfând la Arad – spune – „acest aflux de putere românească” şi care 
parcă, în acel moment, îl luase în stăpânire, impunând decorul sfânt al 
sărbătorii, al triplei sărbători româneşti. 

„Frumos a fost ieri Aradul. 
În ceasuri neobicinuite în care lungul străzilor arse de soare 

este de obiceiu pustiu, un furnicar de lume dase năvală încrucişându-se 
în toate direcţiunile de sub cer, care de astă-dată nu avea nimica din 
dogoarea tropicală a verilor arădene, dând astfel o icoană de ceea ce ar 
fi oraşele în ceasul când neamul nostru printr’o supremă încordare, ar 
reuşi să puie stăpânirea pe ele. 
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Pâlcuri – pâlcuri de bărbaţi înalţi, spătoşi, voinici, acceptând, 
de sub costumele lor orăşeneşti cât şi de sub cel ţărănesc, în înfăţişarea 
lor aceiaşi vigoare a rasei noastre, pe care a acumulat-o în decurs de 
sute de ani de luptă cu nevoile şi cu împrejurările, făceau un contrast 
izbitor cu figurile unghiulare supte sau buhare, istovite de trândăvia de 
rasă a cetăţenilor orăşeni de toate zilele ai Aradului. 

Graţia naturală a românilor noştrii împodobea acest tablou 
mişcător, prin farmecul îmbrăcăminţii prin corectitudinea figurii şi 
puritatea liniilor. [...] 

Pe toate drumurile limba românescă stăpânea suverană 
impunându-şi drăguţele ei modulări tuturor străinilor care făcea sforţări 
îndrăcite spre a-şi aminti de câte un 
cuvânt, de câte o expresie din graiul 
nostru ca să arate că şi ei cunosc limba 
celor care aveau să triumfe în aceea zi. 

Tramvaele erau tixite de lume. 
Dela gară trenurile speciale vărsau 
necontenit noi contingente, care 
sporeau numărul celor ce năvăliseră 
oraşul. 

Provincia românească răscolită 
de glasul chemării la întreita serbare 
românească, se mişcase dela suprafaţă 
până în cele mai profunde pături ale 
sale spre a trimite acest aflux de putere 
românească la Arad, pe care-l luase în 
stăpânire făcând un imens decor 
potrivit pentru sărbătorirea triumfului 
geniului românesc, cu sborurile lui 
Vlaicu şi pentru sărbătorirea 
stăruinţelor române în opera «Reuniunii 
Femeilor Române din Arad şi 
provincie» a cărei piatră fundamentală 
s’a aşezat pe ziua de ieri.” (Ibidem, p.2) 

Prima manifestare românească, 
„a unei părţi din această mulţime, 
primul ei contact cu sine însuşi, s’a 
făcut sub auspiciile legei strămoşeşti”, adică în biserică, în biserica 

Ziarul „Românul” prezintă 
programul manifestărilor



 223

episcopală a Aradului, unde Prea Cuvioşi părinţi, părintele arhimandrit 
Augustin Hamza, stareţul de la Mănăstirea Bodrog şi părintele 
protorincel Roman Ciorogariu, directorul „Seminarului teologic 
ortodox” împreună cu părintele Vasile Beles, protopopul Aradului şi 
părintele dr. Gheorghe Ciuhandu au oficiat un „foarte impunător 
serviciu religios”în faţa unei mulţimi de români, neîncăpători în 
catedrală. 

După terminarea „sfintei liturghii, mulţimea sporită necontenit” 
se va îndrepta spre reşedinţa Episcopiei, spre Str. Teleki, de atunci, 
unde se va afla „intravilanul unde are să se ridice clădirea şcoalei de 
fete” (n.n. este vorba de clădirea de lângă Episcopie în care 
funcţionează astăzi Spitalul T.B.C). 

Cel care va oficia slujba de sfinţire a viitorului lăcaş de 
învăţământ a „Şcoalei Vasile Stroiescu – a Reuniunei femeilor române 
din Arad şi provincie”, cum se va numi şcoala destinată fetelor, va fi 
chiar de P.S. Ioan I.Pop, Episcopul Aradului „îmbrăcat în ornate, 
înconjurat de înalte feţe bisericeşti şi de diaconi”. 

Şcoala va purta numele boierului basarabean Vasile Stroiescu – 
un adevărat mecena care va contribui cu mari sume de bani pentru 
„întărirea în credinţă şi luminarea minţii fraţilor săi români din 
Ungaria şi Ardeal”. 

Şcoala este destinată spre învăţătura „fetelor române de 
pretutindeni” având scopul de a cultiva şi iubirea „de lege” şi de 
„moravurile cele mai frumoase”, toate având scopul asigurării „unui 
viitor mai strălucit pentru neamul nostru românesc prin înălţarea 
religioasă, morală şi românească a vieţii din sânul acestui popor 
preabine cunoscând, că mama este chezăşia de bine pentru orice neam.” 
(Ibidem, p.3) 

De aici, mulţimea românescă se îndreaptă, în mare parte spre 
Pârneava, spre marginea ei de către pădurea Ceala, cu „sufletele 
încordate în aşteptarea altei realităţi româneşti”, incredibile pentru unii 
– zborul lui Vlaicu ce „avea să brăzdeze”, ca o victorie cerul de 
deasupra Aradului. 

Mitingul aviatic avea să înceapă „pe la 5 ceasuri”, adică atunci 
când erau programate să  sosească şi ultimele trenuri, sporind mulţimea 
de peste 25 000 de oameni ce se agitau fremătând, asemenea unor 
valuri uriaşe cu ochii aţintiţi spre hangarul de unde trebuia să iasă 
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aparatul lui Vlaicu, o izbândă a geniului şi  tenacităţii româneşti, aşa 
cum mulţi dintre cei prezenţi considerau. 

Pentru oficialităţile prezente, din care făceau parte fruntaşi ai 
Aradului, din lumea politică şi socială, dar şi episcopul Ioan I.Pap, 
arhimanditul Augustin Hamza precum şi membrii familiei Mocionyi s-a 
amenajat o lojă, iar restul publicului se afla în picioare. 

„În celelalte locuri pentru publicul mare abia mai încăpea 
lumea ce sosea necontenit cu automobilele, cu trăsurile, pe jos sau cu 
autobusurile. Un vântişor lin, care se înteţia pe fiece clipă, bătea dinspre 
Murăş, răscolind feţele miilor de spectatori, dar îi şi îngrijora totodată. 
Pe la 5 ceasuri, când sosiră în cele din urmă trenuri cu oaspeţi din 
provinţă, când valurile uriaşei mulţimi care atingea un număre de vre-o 
25 000 de oameni se agitau nerăbdătoare, pânza dela intrarea 
hangarului se dădu la o parte, şi, sprinten şi uşurel, apăru aparatul lui 
Vlaicu, paserea măiastră, asupra căreia se aţintiră deodată toate 
privirile miilor de spectatori.” (Ibidem, p.3) 

Momentul mult aşteptat de toţi cei prezenţi sosise. Vlaicu şi 
fratele său, ajutaţi de „câţiva oameni voinici”, ce trebuiau să ţină 
aparatul pornit, îşi făcură apariţia şi făceau ultimele pregătiri. 
Aeroplanul cu motorul pornit „se sbătea ca un năpraznic zmeu 
prizonier”, până ce la un moment dat, după ce făcuse câţiva metri pe 
câmpul Pârnevei se înălţă încet, încet spre înaltul cerului, în delirul 
miilor de spectatori îndreptându-se să zboare deasupra oraşului. 

„Vlaicu îmbrăcat în costum de pilot, şi, dintr’o săritură fu în 
nacela apartului, luă cârma în mână şi dădu drumul motorului care se 
sbătea ca un năpraznic zmeu prizonier încât îi scutura pe toţi voinicii 
ce-l ţineau de funie. Publicului i se oprise răsuflarea. La un moment dat, 
aparatul se smuci cu putere, alergă câţiva paşi pe câmp, apoi începu să 
plutească lin, să se înalţe din ce în ce în văzduh, petrecut de nesfârşitele 
şi vijelioasele aplauze ale miilor de spectatori, să se ridice deasupra 
parcului din marginea oraşului şi să se rotească în sboruri largi, 
măiestoase, asemenea unui vultur uriaş care vâjâia prin văzduh ca o 
minune apocaliptică.” (Ibidem, p.3) 

Reacţia celor prezenţi pe câmpul din apropierea pădurii Ceala 
era una de extaziere, de bucurie şi de înălţare sufletească, „pentru noi 
toţi, pentru neamul românesc care se mândrea cu el.” Se fluturau 
batiste, se aruncau pălării în aer, se aclama atunci când Vlaicu zbura pe 
deasupra mulţimii şi îi saluta din improvizata sa cabină, mai ales că 
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aparatul său avea legată de partea din faţă a aripii o lungă panglică 
tricoloră, steagul românesc, ce flutura acum cu trufie, pe deasupra 
străvechiului şi înstrăinatului pământ românesc al Aradului. 

„Mai adăugăm 
detaliul, ce n-a fost consemnat 
în ziarele vremii, care ne-a fost 
relatat de către Ion Vlaicu (la 
circa 40 de ani de la 
memorabilul zbor din Arad, 
într-o discuţie cu autorul 
acestor rânduri) că acesta a 
legat în partea din faţă a aripii 
aeroplanului o lungă panglică 
tricoloră, gest primit cu uimire, 
în prima clipă, de către 

mulţime – drapelul de stat era acela al imperiului Austro-Ungar -, dar 
din toată inima de către întreaga asistenţă. 

N-a fost iscat nici un incident pe seama tricolorului românesc 
deoarece forţa latentă a celor prezenţi în număr covârşitor de mare i-a 
ţinut «la respect» pe trufaţii «jendari cu pene de cocoş la cloape» (n.n. 
aşa cum îi denumeau bunicii noştri). 

Purtarea panglicii tricolore prin văzduhul Aradului în acea 
memorabilă zi de la mijloc de iulie a anului 1912 a fost parcă un semn 
al divinităţii ce prevestea că acest oraş avea să pună bazele Marii Uniri 
a Transilvaniei cu Patria Mamă România, în lunile septembrie-
noiembrie în anul de graţie 1918. Dar, la acea frumoasă zi de împlinire 
a unui vis milenar, vis pe care Aurel Vlaicu intenţiona a-l materializa 
prin zborul său peste Carpaţi, sfidând opreliştile unor jalnice graniţe 
între fraţi, el nu s-a mai aflat printre cei vii!” (Liviu Mărghitan, Op.cit., 
p.86) 

Aparatul ce îşi luase zborul de pe locul unde a fost construită 
Fabrica de Confecţii, teren ce odinioară era cunoscut sub numele de 
„obor”, un târg de vite, teren ce „în intervalul dintre cele două războaie 
mondiale, şi chiar până în deceniul al patrulea (n.n. al secolului trecut) 
pe terenul fostului hipodrom s-a ţinut târgul de vite”, apucă, după 
câteva manevre aeriene pline de îndrăzneală, ce dovedeau siguranţa şi 
precizia pilotului, spre cimitirul „Pomenirea”, situat la vest de cartierul 
Pârneava, îndreptându-se spre pădurea Ceala, încât „abia se mai putea 

Aeroplanul „Vlaicu II” 
în zbor deasupra Aradului.
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urmării cu ochii”, apoi trecu Mureşul survolând centrul şi cartierele 
oraşului fiind zărit, zburând la 300 metri, de toţi locuitorii Aradului, ce 
nu apucaseră să vină la hipodromul din Pârneava. 

„Mărinimos până la limita considerată de unii naivitate, 
inginerul Vlaicu a făcut un gest de simpatie pentru absolut toţi locuitorii 
Aradului, mai ales pentru aceia care din diverse motive nu au avut 
posibilitatea să se deplaseze la hipodrom. S-a ridicat la peste 300 metri 
înălţime şi a survolat zona centrală a oraşului, astfel încât a putut fi 
urmărită o parte a zborului de către întreaga suflare citadină. Ba mai 
mult, aeroplanul putea fi zărit şi din Schela (n.n. aşa era denumit la acea 
dată Aradul Nou), Micalaca Nouă, Pârneava, Silvaş, Şega şi Pustă (n.n. 
denumirea cartierului Bujac). 

Virajurile în cerc extrem de strâns, care au uimit la Aspern 
chiar şi pe piloţii francezi ce erau consideraţi la data respectivă ca fiind  
cei mai experimentaţi în conducerea avioanelor – celebrul Roland 
Garros pronunţând expresia admirativă de „muscă nebună” – executate 
la Arad, deasupra unei mulţimi extaziate, au făcut ca faima zburătorului 
să crească până la cote incomensurabile.” (Ibidem, p.88) 

Ziarul „Românul”, în numărul citat, în care este surprinsă 
admosfera oraşului în acea memorabilă zi de la mijlocul lunii iulie 
precum şi întreaga demonstraţie aeronautică oferită de Vlaicu, 
locuitorilor Aradului, şi a celor prezenţi pe câmpul de lângă pădurea 
Ceala, apare sub titlul „Momente”, câteva secvenţe şi trăiri ale unui 
gazetar prezent la eveniment. 

Sunt secvenţe pline de sensibilitate şi trăire românească a 
momentului pe care gazetarul le-a încercat în acele clipe de neuitat: 

„Câmpia dela Ciala freamătă. ...Sburătorul scăldat în undele de 
ovaţii ale admiratorilor săi entuziaşti şi iubitori, îşi continuă calea spre 
înălţimile văzduhului. De câte ori l-am văzut pe Vlaicu sburând, un 
tremur chinuitor mă cuprindea... Eram detat să văd în el nu numai pe 
măestrul genial, care printr’o singură lovitură dată a răpit altora gloria 
de a fi cei dintâi deslegători ai problemei grele de cucerire a 
văzduhului, ci vedeam în el un mag care prin bagheta lui vrăjită a răpit 
visurile unui neam purtându-le prin înălţimile albastre ale bolţii ... 

Vlaicu pluteşte ... Îndemânarea, care i-a câştigat la Aspern 
cununa de lauri pare a fi căpătat o îndrăzneală dornică, nerăbdătoare. – 
Virajurile executate pe deasupra oraşului au dovedit-o. Furtunile de 
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aplause au fost numai o expresie spontană a bătăilor de inimi, cari se 
însufleţeau şi ele pentru largul zărilor libere ... 

... Pasărea se îndepărtează; ajunge deasupra Murăşului. 
- Nu voi uita nici odată clipa când Mureşul a fost trecut prin 

aer pentru prima dată şi încă de românul Vlaicu. 
Manevra de recunoaştere continuă. Sburătorul se apropie 

triumfător. Un duh de însufleţire generală trece prin rândurile multor 
mii de privitori. Nu mai e nici un străin... Puternicul «să trăiască» îi 
răpeşte pe toţi într-un delir nebun, care sfarmă bariere şi zăgazuri ...” 
(Momente [în] Românul, Anul II, Arad, Marţi3/16 Iulie 1912, Nr.145, 
p.4) 

Şi întradevăr în acel moment Vlaicu reprezenta, în urma 
strălucitului succes de la Aspern unde „a răpit altora gloria de a fi cei 
dintâi deslegători ai problemei grele de cucerire a văzduhului”, 
devenind peste noapte un adevărat „mag care prin bagheta sa vrăjită” a 
reuşit să redeştepte visurile şi idealurile neamului său. 

Semnificativă este, în această idee, şi momentul în care Vlaicu 
trecând de la joasă înălţime, pe deasupra lojei unde se afla P.S.S Ioan I. 
Papp, Episcopul Aradului, acesta făcu semnul crucii, orientându-l spre 
aeroplan, ca semn de binecuvântare, semn observat cu emoţie de cei din 
apropiere. 

„Şuierul maşinei (n.n. a aeroplanului) trece pe deasupra noastră 
dându-ne un fior de emoţii biruitoare. Tremuram, căci era puţin vânt şi 
în gura vântului nepăsător şi capriţios aveam  noi ceiace ne era mai 
scump. Vâjâitul devine mai puternic când aeroplanul se apropie trecând 
pe deasupra lojii Prea Sfinţiei Sale episcopul Papp ... Un gest de 
binecuvântare ... Văzându-l am tresărit de emoţie. Mi-a venit în minte 
gestul unui alt preot mare al gintei surori, care cel dintâi s’a grăbit să 
dea binecuvântarea eroului-vultur din Franţa sosit pe undele veşnic 
senine ale văzduhului italian. Atunci am putut înţelege rostul adânc al 
faptului cântat cu atâta însufleţire de Edm. Rostand, subtilul poet al 
Franţei – Şi ce curioasă coincidenţă! Un Mare Preot de gintă latină e 
primul care dă binecuvântarea celor dintâi încercări mai serioase şi tot 
un Mare Preot, fiu al aceleiaşi ginte e acela, care binecuvântă pe primul 
deslegător definitiv al misterioasei probleme de aviaţie.” (Ibidem, p.4) 

Că Aurel Vlaicu devenise în acele înlănţătoare momente pentru 
conaţionalii săi un simbol şi parcă un „sol al unor vremuri mai bune ce 
vor să vie” s-a putut observa şi din îngrijorarea şi temerea miilor de 
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români la orice manevră mai temerară a pilotului. Un adevărat murmur 
de uşurare a ieşit din pieptul lor urmat de urale puternice şi în 
momentul în care Vlaicu a reuşit să se desprindă de la sol şi să se înalţe 
„ca fulgerul în văzduh”, plutind apoi pe deasupra mulţimii. Îl urmăreau 
cu sufletul la gură pentru că Vlaicu era al lor, a celor care umpluseră 
largul câmp de lângă pădurea Ceala, era al tuturor românilor, iar acea 
memorabilă zi căpătase pentru toţi cei prezenţi o însemnătate şi o 
semnificaţie aparte. 

„Sublim a fost momentul, când Vlaicu făcând o probă de 
aterizare rapidă, un oftat prelung a scăpat deodată din piepturile celor 
câteva mii de ţărani români şi ei să vadă pe scumpul «coborâtor din 
cer», sol al unor vremuri mai bune ce vor să vie. Se temeau să nu’l 
piarză, făcând fel de fel de reflexii la atâtea încercări triste câte au mai 
pătimit. Când însă de lângă pământ s’a repezit ca un fulger în văzduh 
un murmur de uşurare scapă, urmat de urale puternice. 

Ei au priceput însemnătatea unei astfel de zile. Dovadă faptul, 
că dela orele 2 până la 4 şi jumătate funcţionau neîntrerupt autobusele 
arhipline. Valuri-valuri inunda mulţimea de ţărani şesul destul de întins 
din Ciala.” (Ibidem, p.4) 

În încheierea articolului ce surprind momentele sufleteşti ale 
celor prezenţi, admosfera de sărbătoare românească a Aradului în ziua 
zborului lui Vlaicu, gazetarul de la „Românul” se opreşte şi asupra 
celor care s-au ocupat de buna organizare a manifestaţiei. Se aduce un 
cuvânt de mulţumire tuturor învăţătorilor „vrednicii învăţători români” 
care la îndemnul şi la „apelul unui coleg al lor”, au mobilizat o bună 
parte de populaţie românescă din localităţile din apropierea oraşului. Ne 
gândim că acel învăţător nu putea să fie altul decât Iosif Moldovan, cel 
care în acel moment deţinea funcţia de preşedinte al „Reuniunii 
învăţătorilor români din şcolile greco-orientale din dreapta 
Mureşului”, şi care se bucura de o mare prestanţă, prin întreaga sa 
activitate, în rândurile dascălilor. Ca fiu al cartierului Pârneava şi el va 
fi direct implicat în anumite etape premergătoare zborului de la Ceala. 
Va fi unul dintre cei dintâi, după cum se va vedea, care va dona bani la 
colecta iniţiată pentru construirea noului prototip de zbor, aeroplanul 
„Vlaicu III”. 

Cum era şi firesc, gazetarul va pomeni la loc de cinste numele 
lui Vasile Goldiş, ale cărui merite, de fapt, sunt incontestabile, lăsând 
însă la o parte alte personalităţi arădene, implicate şi ele în mod direct 
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cum ar fi Ştefan Cicio Pop, Roman Ciorogariu şi să nu-l uităm pe Sava 
Raicu care, în calitatea sa de director al Băncii „Victoria”, se va ocupa 
mai ales de finanţarea evenimentului fiind alături de Vlaicu pe tot 
parcursul şederii sale la Arad. 

„Nu putem încheia aceste rânduri despre sborul lui Vlaicu, fără 
să amintim de pildă de jertfa şi de osteneala plină de abnegaţie a 
societăţii româneşti din Arad, dar mai ales de graba (n.n. aici 
rapiditatea, promtitudinea) cu care au răspuns vrednicii învăţători 
români la apelul unui coleg al lor, ca să-şi dee concursul pentru reuşita 
sborului. Cel care şi-a dat însă mai multă osteneală, care a alergat mai 
mult zi şi noapte pe la toate icoanele şi căruia i se datoreşte în primul 
loc succesul moral şi material al sborului, cel care a desvoltat cea mai 
intenză propagandă, este directorul ziarului nostru, dl Vasile Goldiş. 
Rolul d-sale pentru aranjarea acestor festivităţi a fost covârşitor.” 
(Sborul lui Vlaicu [în] Românul An II, Arad, Martie 3/16 Iulie 1912, nr. 
145, p.4) 

Gazetarul de la „Românul” mai face referiri la ecoul „acestei 
manifestări a geniului românesc” şi în presa locală maghiară, arătând 
că „ziarele ungureşti din localitate laudă solidaritatea noastră de rasă, 
abnegaţia Românilor din Arad”, care poate fi urmată de orice naţiune 
„demnă de imitat de câteva ori şi cine precum şi însufleţirea ce ne-a 
cuprins în faţa acestei manifestări a geniului românesc.” (Ibidem, p.3) 

Şi întradevăr modul de a se comporta a celor prezenţi la marea 
sărbătoare românească prilejuită de zborul lui Vlaicu a fost exemplară. 
Vlaicu a fost privit cu adoraţie, dragoste şi veneraţie de către 
conaţionalii săi. Vlaicu era în acele momente un erou naţional – un 
român intrat deja în legendă era simbolul victoriei şi al încrederii în 
izbânda de veacuri ale aspiraţiilor unui neam oropsit şi umilit la el 
acasă. 

Fiecare dintre cei prezenţi dorea să-l vadă cât mai de aproape, 
era ridicat pe sus, unii se bucurau doar să-l atingă, ca pe ceva sfânt şi 
sacru, toţi îl aclamau într-un necontenit vuiet de urale, pe învingătorul 
lor. Vlaicu devenise deja o legendă – o legendă vie. 

„După ce şi-a băgat aparatul în hangar, Vlaicu a fost obiectul 
unor manifestări de o nespusă dragoste şi admiraţie. Lumea îl ridica pe 
mâni, purtându-l pe sus, în mijlocul uralelor şi aclamaţiilor ce nu mai 
luau sfârşit. Fiecare se grăbia să-l atingă măcar c’un deget pe şoimul 
nostru, [...].” (Ibidem, p.4) 
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Până şi din partea celorlalţi din mulţime, aparţinând altor etnii, 
Vlaicu se va bucura de aceeaşi admiraţie şi preţuire venite cu 
sinceritate, ca în faţa unuia care te copleşeşte prin uriaşa sa 
personalitate. 

„Era interesantă, sublimă animaţia ce domina printre străini. 
Sunau atât de bizar laudele aduse marelui român în dialectele şi mai 
bizare de pe întinderea îndărătnică a şesului Ungariei. 

Chiar în clipa, când aeroplanul scăpat de strângerea braţelor 
vânjoase ale vreo opt românuşi, aud o esclamaţie: Azt a kutyafáját az 
oláhnak, de mégis hunezut ö. Era expresia naivă a administraţiei 
scăpate din gura unui veritabil fiu a lui Arpád, îmbrăcat într’un port de 
Macău.” (Ibidem, p.4) 

Ziarul „Românul” va continua să se preocupe de turneurile 
zborurilor pe care le va efectua Aurel Vlaicu în diferite localităţi din 
Banat şi din  Ardeal cum ar fi: Lugoj , Vârşet, Haţeg, Orăştie, Alba-
Iulia, etc, prezentând cititorilor săi multe informaţii referitoare la 
mitingurile aviatice ale aviatorului român, făcând o adevărată 
campanie de presă în jurul succeselor aviatice, văzute ca o izbândă şi 
ca o încununare a geniului românesc. 

O altă intenţie a ziarului, pe această cale publicitară, va fi aceea 
de a menţine viul interes în jurul persoanei inginerului ce dorea să-şi 
îmbunătăţească şi performanţele în domeniul tehnicii aeronautice prin 
constituirea unui nou prototip de aeroplan „Vlaicu III”, cu calităţi 
tehnice superioare. 

Pentru realizarea noului model Vlaicu avea nevoie de bani, 
bani necesari fructificării muncii sale de pionierat în domeniul zborului 
cu aparate mai grele decât aerul. Bani nu avea şi nici şanse să-i obţină 
din partea oficialităţilor Regatului Român. 

 
III.4. Sava Raicu – preşedinte al comitetului de iniţiativă 

pentru colecta construirii aeroplanului «Vlaicu III» 
 

Dorinţa lui Vlaicu de a construi un nou aparat de zbor era 
cunoscută arădenilor încă din  discuţiile avute cu aviatorul, purtate pe 
câmpia de la Ceala, în urma mitingului aviatic. 

Aici, la Arad s-a discutat pentru prima dată posibilitatea de a 
îniţia o colectă publică, venită din partea miilor de admiratori şi 
susţinători, colectă coordonată de o persoană cunoscută, de mare 
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încredere şi de un real prestigiu în rândul românilor. Acea persoană va 
fi tocmai Sava Raicu, ales recent în funcţia de director, director 
executiv al Băncii „Victoria” din Arad, bancă cunoscută şi apreciată 
pentru realizările sale în domeniul financiar-bancar, la a cărei reuşite şi 
succese Sava Raicu şi-a adus un rol esenţial. 

Pe lângă apelul ziarului „Românul” către populaţie, prin 
cititorii săi, Sava Raicu va implica şi Banca „Victoria” şi va lansa o 
chemare în sprijinirea colectei cu fonduri necesară pentru construirea de 
către Aurel Vlaicu a noului său aparat de zbor. 

„Din discuţiile purtate cu locuitorii judeţului Arad, prezenţi pe 
terenul de zbor, inginerul Aurel Vlaicu a lăsat să se înţeleagă că are 
intenţia să construiască un nou aparat de zbor ale cărui performanţe vor 
fi superioare faţă de prototipul «Vlaicu II». 

Spontan s-a conturat ideea să se colecţioneze fonduri pentru 
viitorul aeroplan românesc proiectat de Vlaicu. Din cele relatate de 
fratele inventatorului, chiar pe loc s-au adunat sume de bani ce 
întreceau cu mult preţul biletelor vândute pentru acest miting aviatic. A 
doua zi, fiind invitat la redacţia ziarului din Arad cu timiditatea care-l 
caracteriza, Aurel Vlaicu a spus că «a fost foarte satisfăcut de frumoasa 
manifestare de la Arad, de unde se duce cu cele mai plăcute amintiri». 
Tot atunci a luat cunoştinţă de unanima hotărâre a arădenilor, ţărani, 
meseriaşi, intelectuali, de a colecta fonduri necesare pentru realizarea 
aeroplanului. 

Şi, întradevăr, în scurtă vreme s-a trecut la fapte concrete. S-a 
înfiinţat un comitet ce l-a ales conducător pe Sava Raicu, din a cărui 
iniţiativă se publică un apel în al cărui conţinut se preciza că 
«aeroplanul Vlaicu III nu e destinat unei armate, nici nu-i menit pentru 
un război distrugător, ci prin el se va ajunge la răspândirea numelui şi 
gloriei geniului românesc peste întreg pământul». O altă chemare a fost 
editată sub egida Societăţii de credit şi economii Victoria din Arad, în 
care se spune că «un fiu de ţăran român nu dispune de mijloace 
materiale pentru construirea unui aeroplan, iar pentru demonstrarea 
perfecţiunii sistemului de aeroplan inventat de acest aviator român este 
indispensabilă construirea unui nou aeroplan în condiţii favorabile, cu 
motor mai puternic şi folosindu-se la construirea lui toate experienţele 
realizate până acum prin zborurile inventatorului».” (Liviu Mărghitan, 
Op.cit., p.247) 
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Pentru construirea noului său aparat de zbor Vlaicu va avea 
nevoie de o sumă importantă, estimată la peste 30 mii de coroane. Era 
greu de obţinut toată această sumă de la cineva şi de aceea singura 
soluţie va fi o colectă, a cărei iniţiativă a pornit de la Arad, extinsă apoi 
pe întreg teritoriul românesc din Ungaria şi Ardeal şi nu numai, după 
cum se va vedea, ajutoarele sosind şi din alte părţi de la români cu mare 
putere financiară care înţelegeau rostul civilizator al cuceririi 
văzduhului şi vedeau în Vlaicu un geniu în acest domeniu. 

Aradul începe să se organizeze în demararea şi concretizarea 
acestei iniţiative. În afara deselor articole apărute în ziarul „Românul”, 
unele chiar pe prima pagină, cum a fost cel din Nr.159, din 1 august 
1912, probabil scris de directorul gazetei Vasile Goldiş se arăta că 
„acest nou aeroplan de care el are nevoie trebuie noi să i-l cumpărăm, şi 
nu toţi Românii, ci numai cei de sub oblăduirea ungurească. Acesta să 
fie pentru moment suprema noastră ambiţie! Să nu-l lăsăm pe Vlaicu 
să-şi adune fondurile necesare pentru aeroplan cu pericolul vieţii sale”. 
Se va constitui, astfel, un „comitet de propagandă” care să pună în 
practică iniţiativa arădenilor. 

Prin numeroasele sale zboruri, în diferite localităţi, cu scopul 
colectării de fonduri necesare construirii noului prototip, Vlaicu îşi 
punea mereu viaţa în pericol şi de aceea ziarul face apel la toţi românii 
ca să îi ofere „lui Aurel Vlaicu mijloace morale şi materiale” ca acesta 
să realizeze în scurt timp – spune articolul – „ideea grandioasă spre 
mulţumirea sa şi a poporului român”. 

Sava Raicu ce se va afla în fruntea comitetului de propagandă, 
format în acest scop, va convoca în sala festivă a restaurantului 
„Millenium”, peste 50 de personalităţi româneşti ale Aradului, din 
diverse domenii, inclusiv oameni politici, constituindu-se în acel 
moment, oficial, un comitet desemnat să se ocupe de coordonarea şi 
urmărirea desfăşurării colectei publice pentru aeroplanul „Vlaicu III”. 

În urma acestei întruniri se încheia un protocol ce însuma – 
după cum se va vedea – cinci hotărâri, cinci puncte pe care trebuie să le 
conţină şi să le finalizeze „Protocolul”, decizia luată la această 
conferinţă. 

La începutul conferinţei, Sava Raicu le vorbeşte celor prezenţi 
despre performanţele aduse de inginerul şi inventatorul român Aurel 
Vlaicu în domeniul „cuceririi văzduhului” şi de faptul că acesta nu 
dispune de bani suficienţi, necesari îmbunătăţirii performanţelor sale, 
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pentru construirea unui nou aparat, deja proiectat. Printr-o întrebare 
retorică directorul Băncii „Victoria” pune oficial problema ajutorării de 
către „poporul român din Ungaria” şi ca o obligaţie morală, dată fiului 
de ţăran ardelean, în demersurile şi strădaniile pe care acesta le face 
spre folosul evoluţiei „civilizaţiei universale”. 

Cuvintele sale vor avea impactul scontat în inimile şi 
năzuinţele celor prezenţi fiind „acoperite de aplauze”. Din acel 
moment drumul spre realizarea colectei era deschis: 

 „Protocol 
luat în conferinţa ţinută la Arad la 16/29 Iulie 1912 sub 

prezidiul d-lui SAVA RAICU, directorul executiv al institutului de 
credit şi economii «Victoria» din Arad. Protocolul îl scrie Aurel 
Călnicean, contabil-controlor consistorial în Arad. 

D. Sava Raicu, directorul executiv al institutului de credit şi 
economii «Victoria» din Arad a convocat pe toţi intelectualii români 
din Arad la o conferinţă confidenţială pe azi la orele 6 d.a. 

La această convocare s’au prezintat la timpul fixat în sala 
specială dela restaurantul „Millenium” peste 50 de intelectuali români 
din Arad.  

D. Sava Raicu arată, că scopul convocării a fost să discute 
chestia aeroplanului Vlaicu III. Dsa aminteşte învingerile glorioase ale 
aviatorului român la Aspern şi descopere faptul, că pentru 
demonstrarea perfecţiunii sistemului de aeroplan, inventat de acesta 
aviator român, este indispensabilă construirea unui nou aeroplan, între 
condiţii mai favorabile, cu motor mult mai puternic şi folosindu-se la 
construirea lui toate experienţele realizate până acum prin sborurile 
inventatorului. Descoperă însă totodată şi cruda realitate, că aviatorul 
Aurel Vlaicu, fiu de ţăran român, nu dispune de mijloacele materiale 
pentru a suporta cheltuielile construirii unui nou aeroplan, care recere o 
sumă de  cel puţin 30 mii coroane. Arată marea însemnătate culturală a 
problemei cucerirei văzduhului, care până în timpul de faţă pare a fi 
rezolvită în chipul cel mai norocos prin Aurel Vlaicu, fiul naţiunei 
române din Ungaria şi Ardeal, d.Sava Raicu adresează celor prezenţi 
întrebarea, dacă oare nu se resimte necesitatea, ca însuşi poporul român 
din Ungaria să dovedească îndreptăţirea sa la consideraţia neamurilor 
civilizate ale lumii înscriindu-şi acest drept în istoria civilizaţiunii 
omeneşti prin faptul, că înţelegând rostul civilizatoric al marei 
probleme, care este cucerirea văzduhului, din sărăcia sa şi chiar în 
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starea mizeră, în care se află, cu însufleţire curată şi din iubire pentru 
problemele civilizaţiunii universale ofere fiului său mijloacele materiale 
de lipsă pentru construirea unui nou aeroplan? 

Cuvintele dlui S.Raicu sunt acoperite de aplauzele celor de faţă 
şi din aceste aplauze d.Sava Raicu constată cu bucurie, că gândul său a 
fost înţeles şi că  cei de faţă sunt hotărâţi a lua iniţiativa pentru 
adunarea sumelor trebuitoare la construirea aeroplanului Vlaicu III”. 
(Protocol [în] Românul, Anul II, Arad, joi 19 iulie/1 august, 1912, 
N.159, p.5) 

După cuvântul lui Sava Raicu ce a entuziasmat sala în ideea 
unei contribuţii băneşti pentru „aeroplanul Ardealului” cel de al doilea 
orator, Vasile Goldiş propune conferinţei să adopte măsuri concrete 
pentru derularea colectei. 

Astfel se constituie un comitet ce îl va avea în frunte pe Sava 
Raicu care va coordona şi controla gestionarea banilor proveniţi din 
donaţia minimă de 20 coroane, bani ce vor fi depuşi la Banca 
„Victoria” în administrare gratuită. S-a mai hotărât ca numele celor 
care vor contribui cu sume de bai să fie trecute în cartea de aur, aflată 
la „muzeul Asociaţiunii pentru literatură şi cultura poporului român” şi 
cum se va vedea numele acestora, precum şi sumele donate, vor fi 
publicate în gazeta „Românul” într-o rubrică special inaugurată 
intitulată „Pentru aeroplanul Vlaicu III s’au făcut până acum 
următoarele dăruiri”, publicându-se la sfârşit lista şi totalul sumei 
colectate. 

Sava Raicu, cu meticulozitatea ce-l caracteriza şi în munca sa 
de finanţist al Institutului de credit şi economii „Victoria”, va ordona în 
cinci puncte hotărârile conferinţei pe care le va trece în „Protocol”, un 
proces-verbal, semnat de el, în calitate de preşedinte, şi Aurel 
Călincean, ca notar, măsuri ce vor fi duse la îndeplinire în termenul cel 
mai scurt, al „acestei afaceri”, până la colectarea sumei de 30 mii 
coroane. 

Ziarul „Românul” îşi va înştiinţa periodic cititorii asupra 
evoluţiei donărilor şi a altor probleme legate de colectarea banilor. Iată 
hotărârile conferinţei stipulate ca un minuţios program de  acţiune: 

„1. Intelectualii români din Arad, adunaţi în conferinţă la 16/29 
Iulie 1912, hotărăsc lansarea unei subscripţii generale pentru 
constituirea unui nou aeroplan pentru aviatorul român Aurel Vlaicu. 
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2. Se constată că pentru scopul indicat se recere o sumă de cel 
puţin 30 mii coroane şi în urmare se decide, ca subscripţia să fie 
continuată până la această sumă. 

3. Pentru ducerea la îndeplinire a acestei afaceri conferinţa 
instituie un comitet sub prezidiul dlui Sava Raicu, directorul executiv al 
institutului de credit şi economii «Victoria» în Arad, fiind membrii dd. 
Roman R. Ciorogariu protosincel, Dr. Ştefan C.Pop deputat dietal şi 
advocat, Iuliu Herbay secretarul societăţii de asigurare «Transilvania», 
Ioan Nemeth advocat şi Vasile Goldiş secretar consistorial, notar Aurel 
Călnicean contabil-controlor consistorial, cassar: Virgil Antonescu 
funcţionar la «Victoria». Acest comitet va dispune de banii adunaţi, va 
îngriji de întrebuinţarea lor în scopul pentru care s’au adunat, va da 
publicului la timpul său socoteală despre sumele adunate şi va stabili în 
înţelegere cu aviatorul Aurel Vlaicu toate condiţiunile între cari sumele 
adunate vor avea să fie destinate scopului lor. 

4. Suma minimală pentru subscripţie se fixează la 20 cor. şi 
toate sumele destinate acestui scop se vor trimite la adresa: «Victoria» 
institut de credit şi economii în Arad, unde vor fi administrate gratuit. 

5. După terminarea colectei numele tuturor contribuenţilor cu 
amintirea sumelor dăruite se vor înscrie într’o carte de aur, care se va 
aşeza spre păstrare în muzeul Asociaţiunii pentru literatura română şi 
cultura poporului român ca vrednică dovadă despre vrednicia acestui 
popor. 

Astfel conferinţa îşi termină agendele şi se disolvă. 
                                       D.c.m.s. 

Sava Raicu,                                                            Aurel Călincean, 
     Preşedinte                                          notar”                     

(Ibidem, p.5) 
Chiar în numărul citat, al ziarului „Românul”, sub textul 

Protocolului, va apărea primul tabel cuprinzând primii 64 de 
„contribuenţi” şi sumele depuse de aceştia la Banca „Victoria”. 

Lista contribuabililor arădeni va fi deschisă chiar de P.S.S. Ioan 
I.Papp, episcop al Aradului, cu suma de 100 coroane. Banca „Victoria”, 
a doua pe listă, îşi va aduce aportul său cu 500 coroane, iar directorul 
acesteia Sava Raicu, preşedintele comitetului de iniţiativă, al treilea pe 
listă, va contribui şi el cu aceiaşi sumă de bani ca şi episcopul Aradului, 
cu 100 coroane. 
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Din familia lui Sava Raicu, din Pârneava, mai apar pe listă 
pârnevenii Dimitrie şi Luca Raicu, cu 20 coroane şi probabil şi alţii din 
cartierul la capătul căruia Vlaicu a făcut demonstraţia sa de zbor nu cu 
mult timp în urmă. 

Nu putem să nu amintim şi numele învăţătorilor de la şcolile 
confesionale româneşti din Pârneava, Iosif Moldovan cel ce în calitatea 
sa de preşedinte al „Reuniunii Învăţătorilor” a mobilizat întreaga 
dăscălime a comitatului pentru a participa la sborul lui Vlaicu, precum 
şi numele învăţătorului Nicolae Ştefu, personalitate culturală a 
Aradului, precum şi pe cel al lui Ioan Vancu. 

Majoritatea celor 64 de contribuabili, a primilor contribuabili, 
sunt din Arad, dar întâlnim şi numele unora din Buteni, Hălmagiu, 
Radna, Nădlac, Seleuş sau Igriş. 

Ecoul conferinţei ţinute la Arad, la restaurantul „Millenium”, şi 
hotărârea acesteia de a porni colecta va fi primită cu bucurie şi mare 
entuziasm de „poporului românesc din Ungaria şi Ardeal”, ba chiar şi 
de personalităţi maghiare care au înţeles bine importanţa şi „rostul 
aviaţiunii”, ca o remarcabilă şi crucială realizare a ştiinţei şi tehnicii 
aeronautice pe calea progresului uman. 

„Vestea despre hotărârea Aradanilor de a aduna suma 
trebuncioasă pentru construirea aeroplanului «Vlaicu III», a stârnit 
bucurie şi însufleţire în toate păturile publicului românesc. Poporul 
românesc din Ungaria şi Ardeal simte instinctiv, că i s’a oferit cea mai 
strălucită ocazie să-şi dovedească înaltele sale aptitudini pentru cultură 
şi totodată îndreptăţirea sa la consolidarea neamurilor civilizate ale 
lumii şi la viaţă descătuşată din lanţurile robiei, în care se află. 

Zborul spendid al lui Vlaicu dela Haţeg la Orăştie, urmărit şi de 
contele BETHLEN şi marele proprietar KENDEFTY din valea 
Haţegului,  a stors în cele din urmă şi recunoaşterea şi admiraţia 
Ungurilor, cari trebuie să simtă, că acel popor, din sânul căruia s’a 
născut aviatorul Aurel Vlaicu şi acel popor care ştie să înţeleagă atât 
de uimitor rostul aviaţiunei, este imposibil de ţinut în noaptea sclaviei, 
căci geniul său îl îndreptăţeşte la lumina libertăţii.” (Pentru 
aeroplanul Ardealului [în] Românul, Anul II, Duminecă 22 Iulie/4 
August, 1912, Nr.161, p.5) 

În continuare, ziarul publică din nou textul „Protocolului”, 
încheiat la Arad pentru a-l face mai bine cunoscut precum şi lista noilor 
contribuabili, majoritatea din comitat, dar, de data aceasta şi din alte 
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ţinuturi româneşti cum ar fi dr. Gavril Suciu, avocat în Haţeg şi a 
senatorului orăşănesc Ambrosiu Bersan, tot din Haţeg. 

Este primul semnal că 
iniţiativa celor din Arad, de a 
sprijini financiar construirea 
noului protoptip de aeroplan 
al inginerului Vlaicu, a avut 
ecoul cuvenit în rândul 
populaţiei româneşti şi nu 
numai, după cum se va 
observa, în continuare dinn 
paginile gazetei. La numai 
două zile, de la acest material, 
un alt număr al acesteia, tot 
sub titlul „Pentru aeroplanul 
Ardealului” publică şi alte 
iniţiative luate în alte oraşe 
mari ca Timişoara, Braşov ori 
Sibiu, dar şi în alte localităţi 
mai mici, hotărâri de a 
participa şi de a se alătura 
colectei cu sume de bani. 

Dintr-o sursă 
„vrednică de încredere” ziarul 
îi anunţă pe cititori că s-a 
hotărât ca şi românii din 
capitala imperială, din Viena, 
să facă „o colectă mare.” 

Nu lipsite de 
importanţă, ca efect 
mobilizator, sunt informaţiile, 
despre colectă, apărute şi în 
alte ziare româneşti 
transilvănene dar şi unele 
articole laudative, la iniţiativa românilor din Arad, apărute în presa 
maghiară. 

„Vestea despre hotărârea de a-i oferi aviatorului român Aurel 
Vlaicu darul naţional pentru construirea unui aeroplan, a stârnit o 

Protocolul şi primele donaţii pentru „Vlaicu III” 
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sinceră însufleţire în cele mai largi cercuri româneşti. Din toate părţile 
sosesc felicitări la adresa iniţiatorilor vestindu-se iniţierea de colecte în 
stil mare, în toate centrele româneşti. 

Astfel ziarul unguresc «Tiszántul» din Oradea-Mare aduce un 
primarticol sub titlul «VLAICU» şi admiră sufletul mare al Românilor, 
cari ştiu să aprecieze geniul ieşit din sângele lor şi prin jerfa ce o aduc 
unei probleme culturale de aşa mare importanţă, se fac vrednici de 
gelozia (n.n. aici în sensul de invidie) ungurimei, care nu se poate 
compara pe acest teren cu «Valahii» urgisiţi. 

Asemenea «Arad és Vidéke» din Arad semnalează cu uimire 
fapta Românilor, care şi se pare atât de frumoasă şi atât de nobilă, 
încât ascunzându-şi năcazul se făleşte că «Aurel Vlaicu e gloria Ţării-
ungureşti». 

Din sursă vrednică de crezământ aflăm, că la Viena se va face o 
colectă mare, vrednică de bravii noştri fraţi din capitala imperiului 
habsburgic. Asemenea se va face la Braşov, Sibiu, Timişoara, Orăştie, 
Cransebeş, Oraviţa.” (Pentru aeroplanul Ardealului [în] Românul, Anul 
II, joi 26 Iulie/8 August 1912, Nr.164, p.5) 

Tot pe aceeaşi coloană, în continuare, se publică şi scrisoarea 
Episcopului Aradului Ioan I.Papp, considerată ca o „binecuvântare 
arhierească” - ce consideră gazetarul arădean – va duce la înfăptuirea 
cât mai grabnică a „darului naţional”. Episcopul, aflat, în acea 
perioadă, la Reichenhall, va onora colecta cu suma de 100 coroane, 
sumă însoţită şi de binecuvântata scrisoare în care laudă iniţiativa 
„nobilei inteprinderi” a fruntaşilor români din Arad şi împrejurimi: 

„Aflând că fruntaşii vieţii noastre publice din Arad şi jur se 
ocupă serios cu ideea de a aduna suma recerută, ca aviatorul nostru 
Vlaicu să-şi poată construi un nou aeroplan vrednic de geniul său mare, 
consimţesc cu ideea sulevată şi modesta mea masă, nobilei inteprinderi 
îi trimit binecuvântarea mea arhierească şi rog a mă înscrie şi pe mine 
în şirul contribuinţilor cu suma de 100 cor.” (Ibidem, p.5) 

Chiar dacă la început se luase hotărârea ca numai românii aflaţi 
în hotarele imperiale să contribuie la construirea noului model de 
aeroplan, considerând această donaţie ca un dar pentru „aeroplanul 
Ardealului”, la scurt timp însă se va renunţa la această idee văzându-se 
insistenţele celor din regat, a „fraţilor din ţară”, care îşi doreau şi ei „un 
loc de onoare în şirul donatorilor.” Astfel, cu importante sume de bani 
va contribui la colectă filantropul boier basarabean Vasile Stroiescu, 
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cel care mai donase o importantă sumă şi pentru construirea Şcolii de 
fete din Arad, ce-i va purta numele, dar şi industriaşul bucureştean Ioan 
D.M. Bragadiru. 

Ca şi Vasile Stoiescu şi Bragadiru va expedia un cec de 1000 
coroane, sumă foarte mare, pentru timpul acela. Acesta din urmă, o dată 
cu suma donată, va trimite şi o scrisoare, adresată lui Sava Raicu, în 
care îşi exprimă sentimentele sale de apreciere pentru iniţiativa celor 
din Arad. 

„Se hotărâse ca banii pentru construirea noului aeroplan să se 
adune exclusiv dela Românii din monarhia noastră (n.n. Austro-
Ungaria). La vestea despre hotărârea noastră au tresărit însă şi fraţii din 
ţară, iar cel dintâi, care s-a grăbit să-şi ceară loc de onoare în şirul 
donatorilor este d. M. D. Bragadiru, care-i adresată dlui Sava Raicu 
următoarea scrisoare: 

    Bucureşti, 21 Iulie 1912 
Dlui Sava Raicu, directorul executiv al băncii 

«Victoria» 
Însufleţit de frumoasa iniţiativă ce aţi luat pentru a pune la 

dispoziţia marelui nostru inventator Aurel Vlaicu fondul necesar la 
construirea noului său aeroplan. Vă rog să primiţi şi din partea mea 
suma de 1000 (una mie) coroane în alăturatul cec asumat Casei de 
păstrare a comitatului Arad. 

Cred că această modestă contribuaţiune, pe care o jertfesc din 
toată inima, nu va jigni nobila ambiţie de a strânge întreg fondul 
necesar numai dela Românii din Ardeal şi Ungaria. 

Primiţi, Vă rog, asigurarea deosebitei mele stime 
D.M. Bragadiru”     (Ibidem. p.5) 
Ziarul comentează „fapta nobilă” a industriaşului bucureştean, 

contribuţia importantă în bani pe care „comitetul aeroplanului 
«Vlaicu»” o va lua în considerare ca o faptă de inimă şi suflet 
românesc, acceptând donaţii din partea tuturor „fraţilor din România” 
care în nici un fel să nu fie opriţi de a contribui pentru „un scop atât de 
nobil şi atât de naţional”. 

Nu se acceptă însă din partea altor etnii nici o sumă de bani. 
„E lucru curios, că dela oameni străini de neamul nostru ni s-a adresat 
întrebarea, dacă pot ori ba contribiu şi dânşii? Răspunsul nostru a fost şi 
este absolut negativ.” (Ibidem, p.5) 
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Interesul românilor pentru colecta „Vlaicu III” a fost mare din 
moment ce ziarul răspunde cititorilor săi care nu dispun de suma 
minimă obligatorie, de 20 de coroane, şi le dă acestora lămuriri pentru 
donaţiile colective, „dăruiri colective”, acceptate, dându-se astfel 
posibilitatea ca fiecare român să-şi  vadă trecut numele în cartea de aur 
proiectată pentru contribuabili. 

„Suntem apoi întrebaţi de multe părţi, dacă se primesc ori ba 
dăruiri colective, de la mulţi întovărăşiţi, societăţi şi altele. Aici 
răspundem da. Condiţia este ca, colecta să atingă suma minimală de 20 
coroane. Astfel parte contribuie spre pildă «tinerimea română din 
comuna x»,«societatea de lectură cutare», «comuna bisericească ori 
politică cutare» şi altele. În cazuri de acestea în cartea de aur proiectată 
se va induce numle colectiv sub care s’a făcut donaţia. În chipul acesta 
se oferă ocaziunea ca fiecare Român, chiar şi cel mai sărac să poată 
contribui cu obolul său pentru «aeroplanul Vlaicu III».” (Ibidem, p.5) 

Se publică în continuare, în paginile gazetei, lista 
contribuabililor ce au ajuns la 145 şi suma colectată ce totaliza, până la 
acea dată, nu mai puţin de 5010 coroane. Printre alţii întâlnim şi 
numele profesorului din Braşov, dr. Iosif Blaga, fratele mai mare al 
poetului Lucian Blaga precum şi al dr. Gheorghe Ciuhandu, referent 
şcolar, dar şi al fostului director al Băncii «Victoria» dr. Nicolae Oncu 
ce donase 200 de coroane, precum şi alte sume importante ale societăţii 
româneşti din Arad. 

Comparativ cu interesul românilor pentru colectă, în coloanele 
ziarului, mai întâlnim şi opinia unui ziar maghiar din Oradea ce s-a 
gândit la reacţia direcţiunilor unor bănci maghiare dacă ar fi solicitate 
să contribuie financiar la  „construirea de aeroplane ungureşti”. 

Autorul articolului este convins că răspunsul bancherilor 
maghiari ar fi unul negativ, chiar dacă „ideia este frumoasă şi 
lăudabilă”. Refuzul ar fi motivat de situaţia „gravă financiară” prin 
care trec băncile în acel moment. „Ziarul unguresc «Tiszántul» din 
Oradea –Mare publică un prim articol intitulat «Vlaicu», în care autorul 
se întreabă că ce răspuns ar da direcţiunile băncilor ungureşti la apelul 
ce li s’ar adresa acestora în scopul ca să contribuie cu anumite sume de 
bani pentru construirea de aeroplane ungureşti. Acelaşi autor e de 
convingerea, că anumitele direcţiuni ar da următorul răspuns: 

Ideia este foarte frumoasă şi lăudabilă. În nici o privinţă 
Maghiarii să nu rămână în urmă celorlalte naţiuni culte. Cucerirea 
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aerului e cea mai importantă problemă a timpului modern. [...] Dar nu 
este de datoria noastră să sprijinim aceasta. Noi împlinim cererile de 
împrumuturi şi cu asta ne-am achitat. Binevoiţi să luaţi în considerare 
actuala situaţie gravă financiară. Banii sunt scumpi, credit de 
reescompt nu există iar procentul e mare. Lumea financiară ungurească 
n’a mai trăit astfel de zile grele. [...] Deci, între astfel de împrejurări 
triste financiare noi să ne cheltuim banii în aer?” (Mărturisirile unui 
ziar unguresc. Cu prilejul colectei pentru Vlaicu III, [în] Idem, p.5) 

Şi întradevăr, în acel moment de criză economică, cu doi ani 
înainte de izbucnirea primului război mondial, posibil, datorită  
situaţiilor grave financiare, băncile maghiare nu voiau şi nici nu doreau 
să-şi cheltuiască „banii în aer”, chiar dacă era un interes de orgoliu şi 
mândrie naţională, iar scopul era unul lăudabil. 

Cu atât mai mare este meritul multor bănci, instituţii de credit 
şi economii româneşti şi societăţi culturale, lăsând la o parte persoanele 
fizice, care vor contribui cu importante sume de bani pentru colecta 
iniţiată de fruntaşii români din Arad. 

Numărul acestora este de ordinul zecilor, cuprinzând bănci din 
întreg teritoriul transilvan, de la Blaj la Sibiu şi Braşov, de la Oradea 
la Cluj, Dej şi Năsăud, de la Haţeg la Brad să nu mai vorbim şi de toate 
institutele de credit ale comitatului Arad. 

Din Regatul român, Nicolae Iorga, într-un articol apărut în 
revista „Neamul Românesc”, al cărui director era, articol reprodus şi în 
„Românul”, aduce un elogiu inginerului ardelean Aurel Vlaicu, 
învingătorul de la Aspern, care a concurat cu „cei mai însemnaţi 
descoperitori şi meşteri ai sborului” lăudând iniţiativa românilor din 
Ungaria „cuprinşi de un mare entuziasm” care „au avut ideia de a se 
porni o subscripţie pentru a i-se dărui dlui Vlaicu un nou aeroplan.” 

Nicolae Iorga nu uita însă să amintească şi contribuţia 
bănească a celor din România, amintind de substanţiala donaţie făcută 
de Ioan D. M. Bragadiru, industriaşul bucureştean, ce a trimis numai el 
1000 de coroane ardelenilor. 

„La cel din urmă concurs de aviaţie lângă Viena, în câmpia de 
la Aspern, alături de cei mai însemnaţi descoperitori şi meşteri ai 
sborului s’a înfăţişat şi tânărul, atât de frumos, cunoscutul inginer 
ardelean Aurel Vlaicu. Şi, cu aparatul său de o construcţie specială, 
având elemente nouă pe care le-a recunoscut cu laude d.Sp. (n.n. Spiru) 
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C. Haret în raportul pentru răsplătire cătră Academia Română, el, 
Românul a câştigat câteva din cele mai frumoase premii. 

Cuprinşi de un mare entuziasm, atât de firesc, fraţii noştri din 
Ungaria au avut ideia de a se porni o subscripţie pentru a i se dărui dlui 
Vlaicu un nou aeroplan, cu perfecţiunile la care s’a gândit în timpul din 
urmă. 

De-atunci, spre marea bucurie a românilor, cari afirmau astfel 
superioritatea geniului lor inventiv asupra conlucuitorilor deprinşi din 
vechi timpuri să-i despreţuiască ori să nu-i ţie în seamă, isteţul 
tehnicean a mai făcut sboruri strălucite în Banat şi Haţeg. Subscripţia, - 
nu ştiu cum merge acolo. 

De aici vine însă acum darul de o mie de coroane al marelui 
industriaş bucureştean Bragadiru, care mulţumeşte în acest chip pentru 
felicitările presei ardelene cu prilejul recentului său jubileu. D-sa se 
roagă a i-se primi contribuţia, deşi nu era prevăzut ca România să-şi 
poată aduce cuvenitul prisos.” (Nicolae Iorga, Subscripţia pentru 
aeroplanul Vlaicu, [în] Românul, Anul II, Arad, Vineri 3/16 August, 
1912, Nr.171, p.4) 

În spiritul stilului său caustic, reputatul savant român se 
întreabă, pe bună dreptate spre finalul articolului, de ce lui Vlaicu şi 
aeroplanului său nu i se conferă locul cuvenit în domeniul aviaţiei 
româneşti. Apreciat pentru meritele sale, incontestabile, în domeniul 
aeronauticii de către străinii care l-au şi încununat cu premii şi glorie, 
Vlaicu este împiedecat totuşi de ai săi să-şi ia locul ce i se cuvine „De 
vreme ce este societatea şi este viaţa militară română, oricine e în drept 
să se întrebe: de ce locul dintâiu, conducerea nedisciplinată n’o are 
biruitorul dela Viena, Românul din Ardeal, Vlaicu? 

D.Haret ne asigură, cu o înaltă competenţă, că aeroplanul 
românesc e original şi practic. Specialiştii din Viena, nu numai că au 
spus-o dar şi-au întărit judecata prin banii premiilor. 

Greşesc şi d. Haret şi juriul concursului din Viena? Să ni se 
spuie, şi să ni se dovedească. Iar, dacă nu greşesc, ce împiedică pe 
d.Vlaicu de a-şi lua locul ce i se cuvine pentru folosul patriei şi pentru 
onoarea neamului.” (Ibidem, p.4) 

Aproape număr de număr, ziarul „Românul” va publica lista cu 
noii deponenţi precum şi alte informaţii referitoare la zborurile lui 
Vlaicu, în diferite localităţi, ori alte date privitoare la personalitatea 
inventatorului cum a fost şi articolul „Vlaicu sburătorul”, în care se 
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elogia munca şi strădaniile acestuia precum şi preocupările sale 
necontenite pentru perfecţionarea aparatului de zbor. 

Desigur întreaga activitate propagandistică a ziarului din Arad, 
urmărea, pe de o altă cale, menţinerea interesului cititorilor pentru 
realizările aeronautice ale inginerului precum şi impulsionarea acţiunii 
de colectare. 

Sava Raicu, în bună înţelegere cu Aurel Vlaicu, îi trimitea 
acestuia, la scurte intervale, sumele colectate pentru ca acesta să poată 
derula deja munca la construirea noului prototip de aeroplan „Vlaicu 
III”, mult îmbunătăţit din punct de vedere tehnic şi mult mai costisitor 
decât aparatul anterior cu care a câştigat premiile la Aspern. 

Întreaga campanie de colectare este finalizată la Arad în 
şedinţa din 13 mai 1913, când Sava Raicu, în calitatea sa de preşedinte, 
prezintă în faţa comitetului de iniţiativă şi a celor prezenţi suma 
obţinută în urma donaţiei, prezentând oficial, întreaga derulare a 
activitatăţii financiare controlată în mod gratuit de institutul de credit şi 
economii „Victoria”, precum şi lista cu sumele contribuabililor, în 
ordinea descrescătoare a sumelor depuse de aceştia. 

Chiar dacă nu s-a reuşit să se adune suma de 30 de mii de 
coroane, cum se preconizase, ci numai aproape 20 mii (18939 coroane), 
banii au fost de mare ajutor 
pentru Vlaicu care a putut 
să-şi procure un motor nou, 
performant, pentru noul 
său aparat de zbor şi să-şi 
onoreze o serie de plăţi 
parţiale pentru piesele 
aeroplanului.  

În afara însă a 
gestului de întrajutorare 
financiară, pentru un geniu 
al neamului românesc, 
acţiunea iniţiată şi 
preconizată la Arad, 
dirijată din punct de vedere 
bancar de Institutul de 
credit „Victoria”, prin 
implicare directă a 

Darea de seamă privind colecta pentru 
aeroplanul Vlaicu III
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directorului său, Sava Raicu, va avea un impact puternic în conştiinţa 
naţională a românilor, prin întărirea sentimentului de mândrie şi 
solidaritate, important în acele momente de cumpănă, deloc prielnice 
pentru etnia românească din monarhie, supusă unei absurde politici de 
deznaţionalizare. 
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CAPITOLUL IV 
SAVA RAICU - DIRECTORUL EXECUTIV AL 

INSTITUTULUI DE CREDIT ŞI ECONOMII 
«VICTORIA» DIN ARAD 

 
IV.1 Premize social-economice şi politice privind 

favorizarea apariţiei primelor bănci cu capital românesc în Austro-
Ungaria 
 
 Pentru românii transilvăneni anul 1867 va însemna o nouă 
perioadă în demersul politic şi economic în vederea câştigării libertăţii 
sociale şi a drepturilor naţionale ca urmare a compromisului politic 
stabilit între Curtea Imperială de la Viena şi aristocraţia maghiară. 
 Alianţa politică, încheiată între cele două naţiuni favorizate, 
era considerată pe bună dreptate  ca „unio duarum natiorum contra 
plures”, lovind în interesele naţionale şi economice ale celorlalte 
naţionalităţi înglobate sub pajura imperială. 
 Cu toate acestea, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în 
Transilvania, asistăm la o revigorare economică marcantă, în primul 
rând, legată de o dezvoltare industrială, prin extinderea introducerii 
unor noi tehnologii, cum ar fi maşinile cu aburi, ce au adus după sine o 
productivitate sporită, generând prin plusul de capital înfiinţarea unor 
noi uzine. 
 Procesul de revigorare industrială se întâlneşte şi în comitatul 
Aradului, încât în urma dezvoltării sale industriale, Aradul, în special, 
devine unul dintre cele mai însemnate oraşe din Transilvania din punct 
de vedere al producţiei destinate pieţei interne şi externe. 
 „Antrenarea părţilor arădene în fluxul revoluţiei industriale este 
simultană, cu începuturile acestui proces economic, pe teritoriul 
Transilvaniei, şi marcată în general de introducerea primei maşini cu 
aburi la Zlatna (1838). În realitate la Chişineu Criş [...] funcţiona o 
asemenea instalaţie încă din anul 1837, folosită pentru producerea 
spirtului.  
 De fapt, extinderea maşinilor cu aburi în părţile Aradului a luat 
proporţii abia după revoluţia din 1848-49. Progresul revoluţiei 
industriale este caracterizat prin faptul că în anul 1903 în oraşul şi 
comitatul Arad au funcţionat 684 maşini de aburi. 
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 Importanţa lor prioritară, ca furnizori ai forţei motrice, s-a 
menţinut până în 1918. Curentul electric a început să fie folosit în 
părţile Aradului printre primele regiuni. Iluminatul public s-a introdus 
la Sebiş în anul 1892. 
 Iniţiativa în folosirea curentului electric în scopuri industriale a 
revenit în aceiaşi perioadă uzinelor chimice de al Slatina de Mureş. 
După crearea uzinei electrice din Arad (1895), numărul consumatorilor 
a crescut rapid.” (Aradul – permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, 
p.248) 
 În cadrul industriei alimentare se înmulţesc fabricile de spirt, 
ajungând ca în anul 1855 să funcţioneze un număr de 52 unităţi 
producătoare la nivelul comitatului, 3 dintre ele funcţionând chiar în 
oraş, între care se remarcă fabrica de spirt şi drojdie a fraţilor 
Neumann, fondată în anul 1851. 
 

 Fabrica de spirt şi drojdie a fraţilor Neumann 
 

O altă fabrică renumită prin producerea de lichioruri, de foarte bună 
calitate este fabrica „Zwack”, înfiinţată în anul 1840. 
 În cadrul industriei mecanice amintim „Fabrica de maşini 
Hendl”, înfiinţată în anul 1872, a cărei producţie era destinată 
producerii de maşini pentru viticultură dar şi a pieselor hidraulice de 
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ulei. Uzina care va stimula puternic dezvoltarea industrială a oraşului 
va fi fabrica „Weitzer I” ce va atrage, prin dezvoltarea sa rapidă, un 
număr însemnat de muncitori şi va avea un important capital datorat 
măririi producţiei de vagoane de călători şi de marfă ori a vagoanelor 
cisterne, solicitate tot mai mult în urma extinderii reţelei feroviare. 

 
Fabrica „Weitzer I” va atrage un însemnat număr de muncitori 

 
 În urma exploatărilor intense a pădurilor din comitat se 
dezvoltă la Arad fabrici de prelucrare a lemnului şi a celor de mobilă iar 
în anul 1891 se fondează cunoscuta fabrică de mobilă „Lengyel” ale 
căror produse, pentru stilul lor artistic, aveau o mare căutare pentru 
piaţa externă. 
 Producţiile de in şi cânepă, cultivate pe terenurile agricole ale 
localnicilor, îşi vor găsi utilizarea, spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul celui următor, în fabricile textile ale oraşului, „Fabrica de 
textile Arad”, înfiinţată în anul 1909, devenită mai apoi ITA (Industria 
textilă Arad). 
 Ca urmare a dezvoltării acestor sectoare industriale Aradul 
devine, în acea perioadă, un important centru comercial din 
Transilvania şi Ţara Ungurească, cu produse pe care le valorifica atât 
pe piaţa oraşelor din Imperiu Austro-Ungar dar şi în alte ţări dezvoltate 
din Europa. 
 Organizarea viguroasă a comerţului a necesitat şi înfiinţarea 
unor societăţi comerciale care să se ocupe doar de livrarea produselor 
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industriale sau din sectorul agricol ori viticol din comitat, cu precădere 
cel din Podgoria Aradului. 
 „În perioada dualismului Aradul devenise unul din principalele 
centre comercialeale Transilvaniei. Era favorizat atât de aşezarea sa, cât 
şi de dezvoltarea industriei şi agriculturii. În jurul Aradului existau mari 
moşieri care au stimulat dezvoltarea agriculturii pe baze comerciale. Ei 
produceau mari cantităţi de produse agricole pe care le desfăceau pe 
piaţa vieneză, în diferite oraşe ale imperiului, ca şi în Franţa, Germania 
şi Nordul Africii. Agenţia «Grains», fondată  în 1910, făcea un întins 
comerţ cu cereale. Un întins comerţ cu cereale şi maşini agricole făcea 
şi «Societatea comercială anonimă a agricultorilor», care a fost 
fondată în 1900 de către mari moşieri arădeni pentru a desface pe piaţa 
europeană tot felul de seminţe şi cereale. [...] «Societatea anonimă 
forestieră» din Arad exploata lemn de stejar pentru mobilă şi pentru 
construcţii şi exporta în ţări din Apusul Europei. În Arad existau şi mari 
comercianţi de vinuri. Ei desfăceau pe piaţa europeană renumitele 
vinuri din Podgoria Aradului, care au obţinut premii la expoziţiile din 
Paris (1878) şi Budapesta (1885). 
 Marile depozite de vinuri din Arad, Măderat, Miniş, Baraţca 
erau în stăpânirea comercianţilor particulari, printre care nu se afla nici 
un român.” (Ibidem, p.308) 
 Pentru dezvoltarea acestor sectoare industriale ori agricole era 
nevoie de capital pentru a face investiţii industriale ori comerciale. 
 În sprijinirea finanţării proprietăţilor în perioada dualistă este 
emisă Legea XXXVII, din 15 mai 1875, ce va aduce noi reglementări 
avantajoase în vederea 
înfiinţării unor societăţi 
bacare. 
 În Arad este menţionată 
o bancă, deschisă încă din anul 
1840, considerată a fi una din 
primele bănci din Transilvania, 
ce va atinge până la revoluţia 
din 1848 un bilanţ anual de 395 
167 fl. 
 „Una din primele bănci 
care au luat naştere pe pământ 
românesc a fost «Casa de 

Sediul primei Bănci din Arad, B-dul 
Revoluţiei (Andrássy tér) nr. 100
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păstrare din Arad», înfiinţată în anul 1840, acţionarii săi recrutându-se 
din rândurile burgheziei locale fără deosebire de naţionalitate. Deşi 
guvernul imperial, prin anularea fără despăgubire a bancnotelor emise 
de revoluţionarii unguri în 1848/49, a dat o lovitură grea circulaţiei 
monetare arădene, prima bancă din Arad, şi-a revenit relativ repede. În 
anul 1866 valoarea scontată s-a ridicat la peste 1,8 milioane fl. (un spor 
de 900% faţă de anul 1850) iar creditul ipotecar la aproape 200 000 fl.” 
(Ibidem, p.290) 
 Bazele moderne ale sistemului financiar-bancar se vor contura 
însă în Transilvania abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
pornind de la modelul de organizare şi funcţionare existent deja în ţările 
dezvoltate din Europa cum ar fi Franţa, Germania ori Austria, sisteme 
preluate uneori prin filiera germano-austriacă sau săsească.  
 Dezvoltarea şi consolidarea instituţiilor de credit transilvănean, 
inclusiv al celor româneşti, se înscrie într-un complex sistem de valori 
social economice, politice şi culturale din acel moment al evoluţiei 
sistemului capitalist ce necesita nu numai acumularea de capital dar şi 
de a facilita şi investiţiile în noile tehnologii industriale sau în 
mecanizarea exploatărilor din domeniul agriculturii. 
 În anii dualismului austro-ungar, instituţionalizarea instituţiilor 
bancare era influenţată direct de sistemul politic, ostil dorinţelor de 
prosperitate economică şi socială a naţionalităţilor componente, 
urmărindu-se printr-o absurdă politică pierderea identităţii lor etnice şi 
încorporarea şi asimilarea în cadrul naţiunii maghiare. 
 Lupta naţională a românilor transilvăneni, capata acum în 
perioada dezvoltării spiritului liberal al competiţiei şi valorilor 
capitalului noi dimensiuni înglobând în componenţa sa şi latura 
economică. Tânăra burghezie românescă din imperiul dualist, la fel ca 
şi a celorlalte naţiuni oprimate, se vede astfel silită să abordeze noi 
forme de luptă, menite în mod indirect, ai asigura supravieţuirea atât 
naţională cât şi, în acelaşi timp, şi prosperitatea pe planul economic şi 
implicit a celui social. 
 „Totodată, instituţionalizarea instituţiilor de credit modern în 
Imperiul austro-ungar multinaţional se desfăşura sub influenţa directă a 
unui sistem politic care nu satisfăcea dorinţele naţiunilor componente, 
supuse principiilor şi legilor integratoare, al căror scop declarat 
urmărea, mai ales, în partea sa etică, dominată de guvernul ungar, 
asimilarea forţată şi pierderea identităţii lor într-o singură şi hibridă 
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naţiune politică. În acest mod, în ciuda dezvoltării unor procese 
generale, fireşti, dominate de spiritul liberal al valorilor capitalului, 
apar şi se dezvoltă în raport cu politica de discriminare a naţiunilor 
dominante din Imperiu, forme şi mijloace specifice de organizare şi 
promovare a intereselor economice proprii naţiunilor dominante, nu 
rareori, în vădită contradictorie cu politica oficialităţilor, acţiuni menite 
să le stimuleze valorile naţionale în plan politic şi cultural-spiritual. 
Aceasta era şi dorinţa şi tendinţa exprimată direct sau indirect, atât de 
specialiştii economişti în domeniul financiar-bancar, cât şi de militanţii 
din viaţa politică, de către elita românescă în ansamblul ei.” (Drecin, 
D.Mihai, Dobrescu, Vasile – Consideraţii asupra sistemului financiar-
bancar românesc din Transilvania (1867-1918) [în] Drecin,D.Mihai, 
coordonator Istorie financiar-bancară. Studii asupra băncilor săseşti, 
româneşti, maghiare şi slovace din Austro-Ungaria (1867-1918) vol.2, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p.40) 
 Dezvoltarea unei economii naţionale româneşti care să 
stimuleze cultivarea şi afirmarea valorilor naţionale în lupta pentru 
emanciparea etniei româneşti supusă unei absurde politici de 
deznaţionalizare în cadrul Imperiului a fost principalul deziderat al 
iniţiatorilor sau cunoscuţilor directori de bănci româneşti ce vor fi 
înfiinţate, rând pe rând, în Transilvania în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea. Se urmărea constituirea unei puternice economii, cu capital 
numai românesc, prin înfiinţarea şi finanţarea unor întreprinderi, 
stimularea, prin cooperativele de credit din mediul rural, a micilor 
producători români, înfiinţarea unor lăcaşe de cultură, construirea de 
şcoli, finanţarea gazetelor româneşti toate având „urmări benefice în 
planul politicii pur româneşti”, urmărindu-se astfel sprijinirea luptei 
pentru drepturi şi libertăţi naţionale. 
 Ideea de sprijinire a emancipării economice a naţiei româneşti 
printr-o economie naţională este repede îmbrăţişată de principalii lideri 
politici ai românilor din Transilvania şi Ungaria. Chiar dacă pe planul 
luptei politice,al etniei româneşti, nu se poate vorbi de o forţă centrală 
diriguitoare în lupta naţională, până la înfiinţarea „Partidului Naţional 
Român” (1881), se poate vorbi de o caracteristică comună, pe plan 
teritorial, de prezenţa unor „cluburi electorale” aflate într-o strânsă 
coeziune ideologică urmărind în esenţă acelaşi scop politic naţional şi 
electoral, câştigarea unor locuri în Parlamentul de la Budapesta. 
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 Fără îndoială, lipsa de coeziune, între aceste cluburi electorale, 
răspândite pe un întins teritoriu românesc, vremelnic sub stăpânire 
străină, genera şi unele fireşti divergenţe, nu însă esenţiale căci cauza 
luptei naţionale îi unea în mare măsură pe toţi românii înscrişi în astfel 
de societăţi cu caracter politic naţional. 
 „În ce priveşte solidaritatea românilor de dincolo, existau 
lacune foarte însemnate, cu toată hotărârea pe care o luaseră în repetite 
rânduri, fie în Ardeal, fie în părţile de dincoace de hotarele Ardealului, 
de a forma o singură organizaţie românească. 
 Organizaţiile politice serioase pot să vie numai din două stări 
de fapte: sau din perpetuarea unei clase dominante, care duce din 
generaţie în generaţie aceleaşi aspiraţii, şi aspiraţiile acestea, 
concretizate din când în când în programe, strâng în jurul unui singur 
crez pe toţi aceia care sunt meniţi să conducă o naţiune, sau să producă 
o mişcare revoluţionară cu carcter revoluţionar, de pe urma căreia şi 
potrivit cu tradiţiile pe care le-a creat o astfel de mişcare, se alcătuieşte 
pe urmă un altfel de program decât al trecutului. În Ardeal însă nu 
fusese nici clasă dominantă şi, dacă luptase o revoluţie, aceia de la 
1848, era o revoluţie învinsă. 
 Deci se înţeleg foarte bine greutăţile pe care le-au întâmpinat 
organizaţia românilor de dincolo la 1880. Ardealul se ţinea mai dârz în 
cererile sale, cu toate că puterile din el slăbeau relativ, pe când cei aflaţi 
dincolo de hotarele ardelene se simţeau mult mai puternici, dar nu 
aveau pentru dânşi aceiaşi tradiţie de concentrare a românismului în 
acele părţi. Şi când a fost vorba de organizarea unitară a românilor şi 
de fixarea unui program, greutăţile acestea s-au întâlnit, şi a trebuit să 
se facă o adevărată luptă pentru înlăturarea lor. Au trebuit, între altele, 
să se facă două feluri de convocări, la două ceasuri deosebite din aceiaşi 
zi de, 12 mai, pentru a ajunge în sfârşit la organizarea unică a 
partidului naţional român.” (Iorga, N., Istoria românilor din Aradeal şi 
Ungaria, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p.501) 
 Constituirea, de facto, a Partidului Naţional Român s-a realizat 
în urma Conferinţei din 12-14 mai 1881, pregătită din timp şi cu 
minuţiozitate de cluburile electorale, când, menţiona N.Iorga „bărbaţi 
români, 22 la număr, de prin mai toate părţile locuite de români” s-au 
adunat la Sibiu, în casa lui Partenie Cosma şi au luat cea mai înţeleaptă 
decizie din istoria mişcării naţionale a românilor transilvăneni de până 
la acel moment. 
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 Chiar dacă atitudinea politică recomandată la conferinţă a fost 
aceia de pasivitate, programul partidului a însemnat reactualizare, 
dintr-o nouă perspectivă social-politică, a principiilor enunţate de 
fruntaşii români transilvăneni în timpul revoluţiei de la 1848. 
 Un an mai târziu, din însărcinarea Conferinţei, G.Bariţiu va 
redacta un memorand – pentru a prezenta opiniei publice europene 
adevărata situaţie socială economică şi politică a românilor din 
Monarhie, lipsiţi de cele mai elementare drepturi legate de fiinţa lor 
naţională. 
 Între cei 22 de bărbaţi români, „oameni de încredere”, ce au 
decis înfiinţarea unicului partid al 
românilor făcea parte şi profesorul 
Visarion Roman „distins cărturar al 
românilor din Ardeal şi gazetar plin 
de inimă” care va avea un important 
rol de jucat la înfiinţarea primei 
bănci cu capital românesc „Albina” 
(1872) de la Sibiu, bătrânul sălăgean 
Gheorghe Pop de Băseşti şi fraţii 
Mocionii, Alexandru şi Antoniu, ce 
se va număra printre autorii şi 
susţinătorii ideologiei constituirii 
unei economii naţionale româneşti, 
fundamentată pe activitatea 
instituţiilor bancare şi a 
cooperativelor de credit în mediul 
sătesc. 
 Liderii politici români, 
grupaţi acum în cadrul Partidului 
Naţional Român, conştientizau 
importanţa şi rolul pe care îl vor avea băncile româneşti, instituţiile de 
credit ori cooperativele rurale în consolidarea, din punct de vedere 
financiar, a clasei politice româneşti şi se vor implica în majoritate, în 
teritoriile unde activau, de susţinerea politică ori de conducerea 
instituţiilor bancare româneşti fiind în majoritate membrii în 
direcţiunile băncilor ori în consiliile de administraţie ale acestora. 
 „Deopotrivă, ideile sunt susţinute şi împărtăşite de personalităţi 
politice naţionale, ele însele implicate într-un fel sau altul în activitatea 

Visarion Roman (1833 - 1885), 
întemeietorul şi primul director 

executiv al băncii Albina din Sibiu 
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instituţiilor de credit în calitate fie de simpli acţionari, sau, mai ales, de 
membri marcanţi ai Consiliilor de Administraţie ale acestora. Astfel 
sunt atraşi şi integraţi, nu numai în dezbatere teoretică, ci şi în 
activitatea economică concretă a băncilor George Bariţiu, Alexandru 
Mocioni, Ilie Măcelariu, Ioan Raţiu, Vicenţiu Babeş, Iuliu Coroianu, 
Ştefan Cicio Pop, Iosif Vulcan, Teodor Mihali, Amos Frâncu, Aurel 
Lazăr, Aurel Vlad, Ioan Mihu, Iuliu Maniu, Victor Bonteseu, Vasile 
Lucaciu, Gavril Tripon, s.a., care activează sau garantează realizarea 
operaţiunilor financiare ale acestora, asigurându-şi, pe lângă o anumită 
independenţă economică, popularitatea în rândul miilor de proprietari 
mici sau mijlocii pe care îi ajută, cu sfatul, cu recomandările sau girul 
personal pentru contractarea unor împrumuturi.” (Drecin D. Mihai, 
Dobrescu Vasile, Op.cit., p.41) 
 La Arad se va înfiinţa, în noiembrie 1886, o bancă cu capital 
românesc „Victoria – Institutul de credit şi economi, societate pe 
acţiuni” având încă de la început în conducerea sa marcanţi oameni 
politici din mişcarea naţional românescă ca: dr.N.Oncu, Mihai Veliciu, 
dr. Ştefan Cicio Pop ori Mircea V.Stănescu, gazetar de temut pentru 
intransigenţa condeiului său. 
 Dr. N.Oncu (1843-1914), primul director al Băncii „Victoria”, 
va avea de jucat un rol de mare importanţă în lupta naţională a 
românilor din ţinutul Ardealului, fie în calitatea sa de deputat în 
Parlamentul de la Budapesta, fie prin politica sa economică, financiar-
bancară, impusă băncii, de a stimula dezvoltarea unei puternice clase 
sociale româneşti în domeniul industrial şi de sprijinire a gospodăriilor 
ţărăneşti prin acordarea unor importante împrumuturi şi facilităţi 
bancare, destinate emancipării economice a românilor din monarhie, 
politică bancară bineînţeleasă de finanţistul său Sava Raicu şi urmată 
cu consecvenţă prin acţiunile sale financiar-bancare, toate îndreptate şi 
dirijate în acest scop. 
 Mihai Veliciu (cuscrul de mai târziu al lui Sava Raicu) şi 
Nicolae Oncu vor fi în acel moment, de sfârşit de secol, personalităţile 
cele mai hotărâte ale mişcării naţionale ale românilor arădeni în umbra 
cărora s-a format Sava Raicu, fără însă ca acesta să fie atras în mod 
direct în lupta politică, acesta având de îndeplinit un alt rol, la fel de 
important, asigurând un suport economic şi financiar luptei naţionale, 
ce va începe în curând, Aradul devenind centrul politic al acestuia. 
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 Mihai Veliciu, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului 
Naţional Român din comitatul Aradului, comitat devenit centrul politic 
al românilor Transilvăneni, alături de dr. Ştefan Cicio-Pop, va avea un 
rol decizional de jucat în hotărârea soartei Unirii, al cărui semnal de 
declaşare va fi dat de la Arad. 
 Pe lângă meritele sale în 
organizarea mişcării politice ale 
românilor din ţinutul Aradului, 
Mihai Veliciu va fi cel care a 
transmis pentru şedinţa din ziua de 
12 octombrie 1918, al Consiliului 
Naţional Român ce se desfăşura la 
Oradea, în casa avocatului dr. 
Aurel Lazăr, hotărârea oamenilor 
politici arădeni, al căror preşedinte 
era, de a se cere şi proclama, în 
Parlamentul de la Budapesta, 
independenţa naţiunii române şi 
dezlipirea acesteia din monarhie, 
hotărâre acceptată şi primită cu 
entuziasm dar şi temere de toţi 
membrii consiliului aflaţi la 
Oradea. 
 În urma acestei istorice şi 
temerare decizii declaraţia va fi 
citită în ziua de 18 octombrie de 
Alexandru Vaida Voevod, pe când preşedinte de şedinţă, în Parlamentul 
de la Budapesta, era deputatul arădean dr. Ştefan Cicio Pop. 
 Ca om politic al grupului de la Arad, al Partidului Naţional 
Român, Ştefan Cicio Pop (1865-1934) este considerat, pe bună 
dreptate „un titan în luptele naţional-politice ale românilor din 
Transilvania şi părţile româneşti din Ungaria” (vezi dr. Laurenţiu 
Oanea) care în calitatea sa de deputat şi-a spus de nenumărate ori 
cuvântul său răspicat împotriva celor care în mod discriminatoriu îi 
persecutau neamul, călcându-i orice drept elementar în păstrarea fiinţei 
naţionale. 
 Atunci când, în data de 29 aprilie 1903, guvernul maghiar a 
sistat apariţia ziarului „Tribuna” din Sibiu, rolul acestuia în mişcarea 

Dr. Mihai Veliciu va face parte din 
conducerea Băncii „Victoria” din Arad
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naţională românescă va fi preluat de 
ziarul arădean „Tribuna poporului” 
înfiinţat în 1897, iar Ştefan C.Pop şi 
Ioan Russu Sirianu vor fi 
promotorii noii atitudini politice ai 
gazetei de Arad. 
 Va lupta şi va avea o 
atitudine intransigentă, între anii 
1906-1910, împotriva proiectelor 
legii şcolare a lui Apponyi, care 
lezau învăţământul confesional 
românesc şi în mod indirect limba 
românescă. 
 În împrejurările uriaşei 
lupte sociale şi naţionale, 
premergătoare Unirii, se va înfiinţa 
la Budapesta pe 31 octombrie 1913, 
Consiliul Naţional Român Central, 
ce va limpezi ţelurile luptei 
românilor ardeleni pentru libertate 
naţională, mai ales după ce sediul 
acestuia se va stabili la Arad, în casa lui Ştefan Cicio-Pop, care va şi 
avea în acele momente cruciale pentru naţie şi întreaga conducere 
politică. 
 Va face parte din membrii Consiului Dirigent, ales în şedinţa 
din 2 decembrie 1918, iar din partea Marelui Sfat Naţional Român, a 
primit conducerea resortului armatei naţionale şi a siguranţei publice. 
 Această puternică personalitate politică a mişcării naţionale a 
românilor din Monarhie va milita în toată perioada în care a făcut parte 
în calitate de membru permanent din Direcţiunea Băncii „Victoria” 
din Arad pentru o politică financiară de sprijinire a micilor meseriaşi 
români şi de acordarea de credite avantajoase celor de la ţară. 
 O altă personalitate politică şi culturală arădeană care făcea 
parte, încă de la început, din conducerea „Institutului de credit şi 
economii – Victoria” a fost şi Mircea V.Stănescu (1841-1888), figură 
marcantă în viaţa românească arădeană va avea de jucat un important 
rol premergător în înfiinţarea Băncii „Victoria” prin coagularea în 

Dr. Ştefan Cicio Pop – membru 
permanent în Direcţiunea Băncii 

„Victoria” Arad 



 256 

cadrul societăţii „Progresul” (25 martie 1883) a claselor politice din 
lumea românească a comitatului. 
 Avocatul arădean Mircea 
Vasile Stănescu se va implica în 
viaţa politică formând începând 
din 19/31 decembrie 1869 o 
grupare politico-electorală numită 
„Club al românilor tineri”, 
declarând mai apoi în ziarul 
românesc ce apărea pe atunci la 
Pesta, în „Federaţiunea” (1870), că 
va conlucra cu „partida de stânga” 
cu „partida opoziţională liberală”. 
 Născut în Podgoria 
Aradului, la Ghioroc, Mircea V. 
Stănescu a căutat în scurta sa 
perioadă în care a făcut parte din 
consiliul de conducere al Băncii 
„Victoria”, ales pe 8 aprilie 1887, 
să acorde credite avantajoase 
micilor producători de vinuri şi 
altoi din Podgorie, precum şi la 
suvenţionarea unor acţiuni culturale cu carcter naţional, desfăşurate la 
Arad în cadrul societăţii „Progresul”, al cărui promotor şi mentor era. 
 

IV.2. «Victoria» – institut de credit şi economii, societate pe 
acţii în Arad – a doua puternică bancă cu capital românesc din 
perioada dualismului austro-ungar  
 
 În Imperiul Habsburgic apariţia primelor bănci este relativ 
târzie, faţă de cel din alte state europene puternice din punct de vedere 
al producţiei de mărfuri, cum ar fi Anglia, cu primă instituţie financiar 
bancară înfiinţată încă din 1694, ori în Franţa, din anul 1716, sau în 
Prusia din 1765, ţări în care procesul masiv al schimbului de mărfuri a 
necesitat apariţia acestui novator element în  economia circulaţiei 
rapide şi a valorificării capitalului în mod cât mai avantajos producţiei. 
 În Austria, cu toată dezvoltarea industrială, se mai păstra încă 
un fond de structuri social-economice tributare lumii feudale iar 

Mircea V. Stănescu – membru în 
consiliul de conducere al Băncii 

„Victoria” din Arad
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reţeaua bancar-financiară se constitue abia în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea o dată cu necesitatea de modernizare a economiei 
când în anul 1884 se înfiinţează la Viena primul sector de economii 
bancare şi bancă centrală prin „Casa de Economii Austriece” devenită 
„Banca Naţională Austriacă”, iar mai târziu în perioada dualistă Banca 
Austro-Ungară. 
 Primele bănci în Transilvania sunt cele înfiinţate de saşii din 
Braşov –„Casa Generală de Economii” (Kronstädter Allgemeine 
Sparkasse) în 1835 şi considerată de specialiştii în istoria bancară cea 
mai veche bancă din Transilvania. În anul 1841 şi saşii din Sibiu 
dispuneau de o „Casă Generală de Economii” (Hermannstädter 
Allgemaine Sparkasse) fondată după modelul „Primei Case de 
Economii Austriece” din Viena (Erste Österreichische Sparkasse) 
având şi urmărind acelaşi scop, ca şi cea din Braşov, de ajutorare a 
meseriaşilor şi agricultorilor, de a încuraja spiritul de economie, 
dezvoltarea economică şi comerţul. 
 Până în 1867 s-au înfiinţat în mai multe oraşe din Transilvania 
peste 11 instituţii de credit săseşti la care se mai adaugă, din 1867 şi 
„Banca generală de asigurare” creată la Sibiu, fiind de data aceasta o 
bancă comună româno-săsească. 
 Pentru sprijinirea lucrătorilor din agricultură, lipsiţi de un 
credit, în majoritatea băncilor existente până în acel moment, se 
înfiinţează un institut specializat întrajutorării acestui domeniu al 
economiei, rămas în urma dezvoltării industriale, prin întemeierea 
Institutului de Credit Financiar (Bodenkeditantalt) din Sibiu, în anul 
1872. 
 Prin întreaga lor activitate financiar-bancară toate aceste 
instituţii au însemnat un real progres pentru populaţia de etnie săsească 
din Transilvania ce a sporit considerabil, într-o scurtă perioadă, puterea 
economică a micii burghezii săseşti care va dobândi un rol de prim 
ordin în economia transilvană. 
 Lăsând la o parte faptul că sunt semnalate şi unele mici 
instituţii bancare româneşti, firave din punct de vedere financiar şi 
efemere ca durată, pentru românii din Transilvania abia în anul 1872 se 
înfiinţează prima instituţie de credit cu capital numai românesc, prin 
Banca „Albina”, de la Sibiu, ce va domina prin puterea sa economică 
întreaga lume financiar-bancară românescă până în anul 1918. 
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 Între cauzele obiective care au determinat apariţia relativ târzie 
a băncilor româneşti în Transilvania, faţă de a celorlalte naţionalităţi, 
putem menţiona unele de ordin politic cum ar fi cea legată de 
emanciparea din iobăgie a ţărănimii şi recunoaşterea românilor ca 
naţiune abia mai târziu după revoluţia din 1848. 
 O altă cauză ar fi de natură economică şi vizează constituirea 
târzie a burgheziei româneşti ca o clasă cu aspiraţii proprii pe planul 
preocupărilor pragmatice în domeniul comerţului, industriei ori 
agricol. După cum bine se cunoaşte elita românească transilvăneană, 
până aproape de mijlocul celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-
lea, se compunea din preoţi, învăţători, mai puţini avocaţi ori doctori şi 
mult mai puţini industriaşi ori alte elemente ale burgheziei economice. 
 „Apariţia băncii «Albina» reprezenta, în contextul acestui 
complex de împrejurări, voinţa şi maturitatea tinerei burghezii 
naţionale, dar şi a întregii elite româneşti, care, în ciuda unor dispute şi 
opinii diferite, au pregătit temeinic teoretic şi practic această reuşită în 
domeniul creditului comercial modern. Aşa se explică intenţia 
întemeietorilor «Albinei», personalităţi de seamă ale vieţii publice 
politice, economice şi culturale româneşti (Alexandru Mocionă, 
Timotei Ciparin, George Bariţiu, Iacob Bologa, David Urs baron de 
Marginea, Ilie Măcelariu, Paul Dunca, Ioan Haunia, ş.a) de a extinde, 
prin înfiinţarea de filiale în toate centrele mai însemnate ale 
Transilvaniei, 
activarea acesteia în 
speranţa constituirii 
rapide şi eficiente, 
atât pentru acţionari 
cât şi pentru 
clientelă, a unui 
sistem de credit 
structurat şi relativ 
dirijat de o centrală 
cu sediul la Sibiu. N-
au lipsit din 
inetnţiile unora, 
îndeosebi al primului director al băncii «Albina», Visarion Roman, 
ideea de a constitui un sistem de credit apropiat principiilor băncilor 
săseşti”. (Drecin D. Mihai, Dobrescu Vasile, Op.cit., p.44) 

Clădirea centrală a Băncii „Albina” din Sibiu, aşa cum 
arăta ea în 1897
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 În anul 1886 se întemeiază la Cluj Banca „Economul”, ca o 
societate bazată pe acţiuni şi prin subscrierea publică ce avea drept scop 
„să se ajute poporul econom la câştigarea creditului şi să se dea impuls 
la dezvoltarea spiritului economic”, aşa după cum se stipula în statutele 
sale. 
 Capitalul social, iniţial al băncii clujene, a fost de 50 000 fl., 
împărţit în 1000 de acţiuni a 50 fl/acţiune care vor fi suscrise la un 
număr de 146 acţionari ce în majoritate aparţineau etniei româneşti, 
provenind din rândurile micilor proprietari de ateliere, funcţionari ai 
statului, avocaţi, nelipsind însă dintre acţionari preoţii şi învăţătorii 
români din satele din apropierea oraşului. 
 Prin acest sistem de întemeiere a băncilor ca societăţi pe 
acţiuni se considera, în acel moment, de către tânăra burghezie română, 
că această formă contribuie într-o mare măsură la o consolidare 
economică. Activitatea băncii cunoaşte în anii următori o prosperitate 
în ceea ce priveşte sporirea capitalului social care s-a majorat în anul 
1897, la 100 000 fl., printr-o nouă emisiune de acţiuni în acelaşi număr 
şi cu aceeaşi valoare ca la întemeiere. 
 În perioada de început de secol al XX-lea când la conducerea 
Băncii „Economul” a fost numit dr. Amos Frâncu (1905-1922) banca 
va cunoaşte o expansiune prin filialele sale în teritoriu şi prin 
implicarea sa în zonele rurale. 
 „Acest avânt a început în 1902. Poate nu întâmplător acesta 
este şi anul în care Dr. Amos Frâncu a fost cooptat în direcţiune, la data 
de 21 februarie. În scurtă vreme el a încercat să creeze un curent de 
opinie în rândul membrilor băncii privitor la întemeierea unor filiale şi 
reuniuni de credit în sistem Raiffeisen. La 19 martie 1902, într-o şedinţă 
a direcţiunii, Dr. Amos Frâncu a propus să se studieze amănunţit 
modalităţile de constituire a acestora în localităţile Gilău, Luduşul de 
Mureş, Gherla şi Mocin. 
 După o perioadă de pregătire, cu participarea lui Amos Frâncu 
şi a prim-contabilului Nicolae Căciulă, a fost inaugurată la Gilău în 30 
aprilie 1902 prima reuniune de credit a Economului. Acum se 
preconizează începerea unor demersuri pentru înfiinţarea unei filiale în 
Gherla. 
 De fapt este o perioadă când banca îşii propune o implicare mai 
profundă în zonele rurale. Tot acum se fac şi primele proiecte pentru 
iniţierea unei emisiuni de înscrisuri financiare. Banca «Economul» nu 
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va reuşi să realizeze această acţiune din lipsa unui capital suficient şi a 
unor acoperiri ipotecare satisfăcătoare. În rîndul băncilor româneşti din 
Transilvania, doar «Albina» a reuşit această operaţiune. 
 În vederea înfiinţării filialei din Gherla, şedinţa direcţiunii din 
15 iunie 1902 a stabilit un «Regulament pentru operaţiunile, serviciul 
de casă, funcţionarii şi renumeraţia acestora la Filiala Gherla». [...] 
Operaţiunile care au intrat în sfera de activitate a filialei Gherla au fost 
depunerile spre fructificare: scontul de cambii cu cel puţin două 
subscrieri; acordarea de credite combiale cu acoperire ipotecară; 
lombardul (împrumutul pe efecte).” (Dronca Lucian, Extinderea 
activităţii Băncii «Economul» din Cluj. Implicarea în lumea satului 
transilvan (1902-1918) [în] Istorie financiar bancară, Studii asupra 
băncilor din Austo-Ungaria (1867-1918), Vol I, Editura Dacia Cluj-
Napoca, 2001, p.24) 
  Una dintre preocupările majore ale conducerii băncii clujene a 
fost realizarea unei strânse legături cu interesele de credit ale populaţiei 
de la ţară prin acordarea unor importante credite agricole aplicând un 
etalon rezonabil dobânzilor percepute din împrumuturi. 
 De remarcat este şi interesul pe care conducerea băncii din Cluj 
l-a arătat pentru acţiunile de culturalizare a ţăranilor prin organizarea 
unor cursuri destinate combaterii alfabetismului, prin amenajarea în 
cadrul bibliotecilor săteşti a unor cabinete de lectură dotate cu cărţi şi 
ziare. Cei care se implicau în cadrul acestor activităţi de o mare 
importanţă pentru emanciparea populaţiei din mediul rural erau 
recompensaţi, atât instructorii, în general învăţătorii satelor, cât şi 
cursanţii, cu numeroase premii din partea băncii. 
 „Banca a atribuit reuniunilor sale de credit şi un rol cultural. 
Acestea aveau obligaţia de a organiza în comuna respectivă cursuri 
gratuite de scris şi citit pentru analfabeţii adulţi. Activitatea meritoasă a 
unor instructori şi cursanţi era premiată de Direcţiune. Tot în localul 
reuniunilor, conducerea acestora era datoare să amenajeze «pentru 
duminici şi zile de sărbătoare, după amiază un cabinet de lectură cu 
bibliotecă de cărţi şi ziare».” (Ibidem, p.32) 
 Importante sume de bani vor fi acordate de bancă şcolilor 
primare şi liceelor româneşti în sprijinirea materială a elevilor meritoşi 
ce proveneau din familii modeste sau în vedrea urmării unor cursuri 
superioare din Cluj. 
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 S-a remarcat, de către unii cercetători ai domeniului bancar, că 
aceste acţiuni caritabile ale Băncii „Economul”prin impactul pe care l-
au avut în viaţa culturală a unor localităţi din mediul ţărănesc s-au 
suprapus benefic asupra populaţiei de etnie românească cu cele ale 
„Astrei”, mulţi dintre membrii din conducerea centrală a băncii din Cluj 
şi din filialele acestuia fiind membrii marcanţi ai asociaţiei culturale ce 
îşi avea sediul central la Sibiu. 
 Pe fondul expansiunii noului sistem capitalist în Transilvania şi 
Banat, prin dezvoltarea mai ales a sectorului industrial, în a doua 
jumătate a secolului al XIX, tânăra burghezie a etniei româneşti, 
dornică de o activitate economică care să-i faciliteze nu numai 
acumularea de capital ci şi implementarea acestuia într-un eficient 
sistem de circulaţie rapidă a mărfurilor militează şi se implică în 
înfiinţarea unor bănci cu capital numai românesc. 
 

 
Adunarea de constituire a „Băncii Generale de asigurare”  Sibiu, 14 mai 1911 

 
Acum este perioada când iau fiinţă o serie de bănci în afara celor 
menţionate până acum la Orăştie «Ardeleana» - Institutul de credit şi 
economii (1885), la Timişoara «Timişana» - Institutul de credit şi 
economii (1886), la Oradea «Bihoreana» - Institutul de credit şi 
economii (1898). 
 La Arad se va pune în anul 1887, bazele Băncii „Victoria” care 
apoi alături de Banca „Albina”, de la Sibiu,  vor fi stâlpii pe care se va 
sprijini întreaga viaţă economică, politică şi culturală a românilor 
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transilvăneni, un adevărat sprijin în lupta pentru emancipare naţională a 
românilor din Austro-Ungaria. 
 Înfiinţarea la Arad a acestei bănci româneşti „Victoria– Institut 
de credit şi economii societate pe acţii”, cum îi era denumirea sa 
iniţială, cu capital numai românesc, avea drept scop principal 
susţinerea luptei tuturor românilor din Transilvania şi Banat, pentru 
păstrarea fiinţei lor naţionale, în faţa pericolului de deznaţionalizare 
forţată, pericol generat de pactul dualist austro-ungar. Scopul său, în 
afară de sprijinirea emancipării economice a românilor din acest 
teritoriu era şi unul social şi cultural, stipulat în statute, prin care o 
parte din beneficiile realizate de bancă, erau îndreptate spre 
subvenţionarea şcolilor şi a presei româneşti, acordarea de ajutoare şi 
burse elevilor şi studenţilor români nevoiaşi. 
 Ideea înfiinţării la Arad a unei bănci cu capital românesc era 
mai demult discutată şi cu ocazia unor întruniri a meseriaşilor, 
agricultorilor înstăriţi şi a intelectualilor români, mai ales când, după 
1963, se ridicase impunătoarea biserică românească construită pe 
„grădina lui Tuculia (Thőkőly)”, cunoscută şi azi sub denumnirea de 
vechea Catedrală Ortodoxă a Aradului, adevărat monument de 
arhitectură ce a jucat un rol important pentru comunitatea greco-
ortodoxă a oraşului. 
 Iosif Moldovan, personalitate marcantă a învăţământului 
confesional românesc din ţinutul Aradului, de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului următor, în cartea sa despre „Şcoalele 
Românilor din Arad” aminteşte, printre altele, şi despre întrunirile ce se 
desfăşurau la „casina din edificiul bisericii”, chiar înainte de 
inaugurarea acesteia în 1865. 
 În această locaţie se adunau cu regularitate, dumineca după 
slujba bisericească, ori în zilele de sărbătoare „profesori, preoţi şi 
intelectuali români” care expuneau celor prezenţi „veşti din lume şi din 
ţară” informându-i pe meseriaşii şi ţăranii, mai ales cei din Pârneava, 
ce erau în majoritate, noutăţi din diferite domenii, inclusiv din sfera 
politică. 
 Aici, în cadrul întrunirilor, s-au pus la cale înfăptuirea şi 
realizarea unor desiderate importante pentru comunitatea românească 
din oraş şi din comitat, cum ar înfiinţarea unei societăţi, „Progresul”,  
cum se va numi, care să întrunească în structura sa diverse categorii 
sociale româneşti, meseriaşi, negustori, intelectuali, ţărani din cartierele 
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oraşului, precum şi închegarea unei societăţi bancare cu capital numai 
românesc, obiectiv concretizat ceva mai târziu, în anul 1887, prin 
înfiinţarea la Arad a Institutului de credit şi economii pe acţiuni 
„Victoria” a cărui conducere va reveni avocatului dr. Nicolae Oncu. 
 Prima realizare va fi înfiinţarea, la 25 martie 1883 a societăţii 
„Progresul”, avându-l ca preşedinte pe avocatul Mircea V. Stănescu. 
Societate va fi rodul colaborării orchestrate de învăţătorul pârnevean 
Petru Popoviciu, ajuns profesor de cânt şi tipic atât la „Preparandie” 
cât şi la „Institutul Teologic din Arad”, între intelectualitatea 
românească, cu largi vederi naţionale şi meseriaşi şi „ţărani fruntaşi” 
mai ales din Pârneava. 
 „Activitatea prodigioasă a acelui neîntrecut învăţător, a devenit 
apreciată zi de zi tot mai mult şi de conducătorii destinelor mai înalte. 
El devine profesor de cânt şi tipic la preparandie şi teologie. În calitatea 
aceasta crează legături intime cu profesorii şi prin’trânşi cu fruntaşii 
societăţii şi astfel încep, a se consolida şi armoniza raporturile între 
diferitele grupuri şi clase sociale. 
 Rezultă din această societate «Progresul» sub preşedenţia 
vestitului naţionalist, advocatul Mircea Vasile Stănescu. Măeştrii şi 
ţăranii fruntaşi, Florescu, Obârcnez, Păcurari, Dogariu, Alexandru 
Moldovan, Ioan Ianoşi, Florea, Morescu, Gheorghe Bogdan, Mihai 
Raicu, Ilie Moisă, Dobrău (n.n. toţi sunt după nume pârneveni) şi alţii 
se adună în fiecare duminecă şi sărbătoare la casa de lectură a 
«Progresului» (casina din edificiu bisericesc) şi ascultă veştile din lume 
şi ţară aduse şi expuse de profesori, preoţi şi intelectuali români. 
 În acest local de lectură s’au ursit edificării casei parohiale din 
Strada Gojdu de către epitropii şi membrii comitetului parohial din 
acelea vremuri. [...] 
 Tot din această închegare socială a rezultat în anul 1886, 
institutul «Victoria», societate de credit şi economii pe acţii (acţiuni) în 
frunte cu dr. Nicolae Oncu, avocat şi profesorii Vasile Manga şi Romul 
Ciorogariu”. (Moldovan Iosif, Şcoalele Românilor din Arad, Arad, 
1935, p.13) 
 Petru Popoviciu (1832-1890) prin relaţiile sale în rândul 
meseriaşilor, „a măieştrilor”, care îl respectau şi preţuiau, fiind mândru 
că provine din rândurile lor, a învăţat o meserie fiind „calfă de cizmar” 
în cartierul său Pârneava, înainte de a urma Preparandia, va reuşi, la 
iniţiativa avocatului, gazetarului, omului politic şi animatorului vieţii 
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culturale româneşti din Arad, din acea perioadă, Mircea V. Stănescu, 
să-i atragă pe aceştia în Societatea „Progresul” organizând astfel, 
pentru prima dată, noua clasă socială, burghezia românească, într-o 
adevărată „forţă naţională”, atât de neceasră în viitoarele confruntări 
politice. Tot Petru Popoviciu va fi cel care va atrage în rândurile 
societăţii pe colegii săi de breaslă, pe învăţătzori, mai ales pe cei din 
Pârneava. Dintre aceştia amintim pe Ioan Vancu iar mai târziu pe fostul 
său elev, Iosif Moldovan, când va reveni la Arad ca învăţător la „Şcoala 
primară confesională românească greco-ortodoxă” din Pârneava, după 
o strălucită carieră didactică la Lugoj, unde fusese remarcat de vestita 
familie naţionalistă a Bredicenilor. 
 Nicolae Ştefu (1855-1914) va face parte şi el din Societatea 
„Progresul”, iar după transferul de la „Şcoala primară confesională 
românească” din Cuvin, în 1890, la „Şcoala primară confesională 
românească de băieţi”, de pe actuala Str. Dorobanţilor (Urban Ivan-
utca) din Pârneava, va organiza cu plugarii şi meseriaşii de aici, şi nu 
numai, adevărate festivaluri corale care îl vor impune în viaţa culturală 
a comunităţii româneşti arădene. 
 În afară de acţiuni culturale, prin organizarea unor spectacole 
cu puternic caracter naţional, mergându-se până la intonarea cântecului 
„Deşteaptă-te, române!”, pe cunoscutele versuri ale lui A.Mureşanu şi 
prin abordarea drapelului românesc, cum a fost în cazul unui spectacol 
susţinut la Pădurea Ceala, 1 mai 1883, de „maial”, Societatea 
„Progresul” va ajuta prin acţiuni filantropice pe tinerii meseriaşi 
români, aflaţi în perioada de ucenicie, cu sume importante de bani, pe 
toată perioada pregătirii lor, stimulându-i astfel pe mulţi să înveţe o 
meserie. 
 Petru Popoviciu, iar după el şi ceilalţi învăţători din şcolile 
româneşti ale oraşului, îndemnau şi dirijau tineretul şcolar să urmeze 
„Şcoala de arte şi meserii”, înfiinţată în oraş, sau să înveţe, ca ucenici o 
meserie, convinşi fiind de rostul acesteia în emanciparea lor economică 
şi socială. 
 Prin Societatea „Progresul” mulţi tineri de etnie românescă, 
datorită ajutorului financiar primit, vor urma diverse meserii unii 
ajungând mai apoi să-şi deschidă propriile lor ateliere. 
 „Prima asociaţie a micilor meseriaşi, a ucenicilor şi calfelor a 
fost «Progresul», înfiinţată la 25 martie 1883, sub preşedenţia lui 
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M.V.Stănescu. Scopul ei, după cum fusese formulat în proiectul de 
statut era «conversie cultură, nobilă desfătare, filantropie». 
 Societatea «Progresul» îşi propunea să ajute pe tinerii ucenici 
aflaţi în perioada pregătirii lor pentru o meserie. Activitatea societăţii s-
a bucurat de sprijinul generos al învăţătorilor Petru Popoviciu, 
I.Moldovan, N.Ştefu, I.Vancu şi de încurajarea publicului arădean. 
 La 1 mai 1883, când a fost organizată de către meseriaşi o 
reuşită manifestare culturală, participanţii au arborat drapelul naţional 
românesc şi au cântat «Deşteaptă-te, române!» şi s-au prins în dansuri 
populare. La această manifestare au participat Vicenţiu Babeş şi Iosif 
Goldiş. 
 În iunie al aceluiaşi an, Societatea «Progresul» a organizat o 
răsunătoare manifestaţie culturală în «Păduricea» din Arad, unde corul 
condus de Petru Popoviciu a impresionat pe participanţi.” (Popeangă 
V., Aradul centrul politic al luptei naţionale din perioada dualismului 
(1867-1918), Editura Facla, 1978, Timişoara, p.91)  
 Iniţiativa înfiinţării la Arad a unei bănci româneşti i-a revenit 
Societăţii „Progresul,” societate condusă de avocatul şi omul politic, 
militant pentru drepturile românilor, Mircea V.Stănescu, dar cei care 
vor concretiza această dorinţă vor fi fraţii Mocioni, Alexandru şi 
Antoniu, moşieri români de pe Valea Mureşului, care au avut un rol 
important de jucat şi în înfiinţarea Băncii „Albina,” din Sibiu, făcând 
parte şi din consiliul de administraţie al primei instituţii bancare 
româneşti din Transilvania.  
 Oficial, banca de la Arad îşi va începe activitatea din 30 martie 
1887 când a avut loc prima adunare constituantă a noului institut 
românesc de credit şi economii, cum se va numi, având un număr de 
325 acţionari care au „subscris la cele 1000 de acţiuni,”iar în 8 aprilie 
1887 se va alege consiliul de conducere al băncii ce va avea în frunte pe 
avocatul Nicolae Oncu, în calitate de director executiv, care alături de 
Sava Raicu, specialist în domeniul bancar, se vor dovedi „a fi doi 
pricepuţi organizatori ai vieţii economice româneşti,”nu numai în 
părţile Aradului. 
 Noua instituţie bancară, cu capital românesc se va numi 
„Victoria-Institut de credit şi economi, societate pe acţii în Arad” şi 
îşi va avea sediul chiar în centrul Aradului, vis-a-vis de Primărie, pe 
Bulevardul Ferdinand I, Nr.1-2, cum se va numi Bulevardul Arhiducele 
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Iosif, după Unire, şi va deveni astfel a doua puternică  bancă 
românească din Transilvania, după „Albina” din Sibiu. 
 „În noiembrie 1886, 
un număr de 20 fruntaşi 
naţionali arădeni, din care 
făceau parte Al.Mocioni, 
Antoniu Mocioni, A.Suciu, 
N.Oncu şi alţii au hotărât să 
înfiinţeze un institut de credit 
şi economii, cu capital social 
de 100 000 fl.(n.n florinţi 
monedă în Austro-Ungaria) 
împărţit în 1000 acţiuni de 
100 fl.valoare nominală. 
Adunarea constituantă a fost 
ţinută în 30 martie 1887. 
Numărul acţiunilor care au 
subscris cele 1000 de acţiuni 
a fost de 325. printre 
acţionari de numărau nume 
cunoscute în viaţa naţională. 
Ei au constatat că românii 
erau lipsiţi de sprijin din 
partea autorităţilor 
guvernamentale şi au 
înfiinţat acest institut ca «să fie baza unei vieţi mai bune pentru 
populaţia noastră asuprită». În 8 aprilie 1887 a fost ales consiliul de 
conducere al  băncii, responsabilitatea de director executiv revenind lui 
N.Oncu, care împreună cu S.Raicu s-au dovedit a fi doi pricepuţi 
organizatori ai vieţii economice româneşti. Progresul băncii a fost 
foarte vizibil şi în 1893 ea şi-a urcat capitalul la 600 000 cor.(n.n 
coroane, monedă în Austro-Ungaria), în 1905 la 1.200.000 cor. iar în 
1911 la 2 500 000 de coroane. Astfel banca Victoria a devenit a doua 
bancă românească din Transilvania, după «Albina» de la Sibiu.” 
(Aradul-permanenţă în istoria patriei, Arad,1970, p.308) 

Între dr. Nicolae Oncu, directorul executiv al băncii şi mai 
tânărul său colaborator Sava Raicu se va stabili, în timp, o strânsă şi 

Vechiul sediu al Băncii „Victoria”  din Arad 
(Fondul D.J.A.N. Arad)
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fructuoasă legătură sufletească bazată pe încredere, competenţă, dar 
mai ales pe acelaşi crez şi ideal naţional. 

De multe ori, ceva mai târziu, dr.N.Oncu în calitatea sa de 
deputat în Parlamentul de la Budapesta, fiind foarte ocupat cu 
probleme politice, mereu plecat, îi va încredinţa pe perioadă limitată 
întreaga conducere a băncii lui Sava Raicu, având deplină încredere în 
competenţa sa în acest domeniu. 

Nicolae Oncu, originar din părţile Hălmagiului, va ajunge să 
studieze dreptul la Universitatea din Viena, începând din 1867, având o 
bursă de la „Fundaţia Transilvania” din Bucureşti, impunându-se prin 
activitatea sa în cadrul societăţiilor studenţilor români care studiau în 
capitala Imperiului. La Viena va lega o prietenie  durabilă, ce va 
continua multă vreme, cu Ioan Slavici şi Mihai Eminescu, fiind de fapt 
cel care va pune în circulaţie poza clasică a poetului naţional, 
studentul cu plete, pe care o primise de la acesta şi pe care i-a dat-o 
cumnatului său Enea Hodoş (cunoscut scriitor şi istoric literar originar 
şi el din Gurahonţ-Hălmagiu), poză ce va apărea pentru prima dată în 
a sa istorie literară a românilor. 

 
Acţiune a Băncii „Victoria” emisă în anul 1888 pe numele lui Alesandru Mocsonyi 
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Termină cu rezultate strălucite facultatea, devenind doctor în drept, fapt 
ce îl determină pe Titu Maiorescu, şi el doctor în drept şi în filosofie, 
să îl solicite, în 1874, în calitatea sa de Ministru al Cultelor, să se 
stabilească în capitala Regatului pentru a ocupa catedra de drept a 
Universităţii din Bucureşti. 
 Conştient de chemarea sa naţională, Nicolae Oncu îl refuză, 
motivând că statutele „Fundaţiei Transilvania”, cea care îi acordase 
bursa de studii, îl obligă să rămână în Transilvania pentru a forma 
intelectualii cu studii superioare. Şi unul dintre aceştia va fi Sava 
Raicu, împreună cu care va desfăşura o bogată şi fructuoasă activitate 
pusă în slujba neamului său. 
 Din anul 1877 se va stabili la Arad unde îşi va deschide un 
cabinet de avocatură şi se va implica în lupta politică a românilor din 
această parte de ţară. Conştient că fără un puternic sprijin financiar 
mişcarea naţionalistă românescă nu va avea nici o şansă în lupta 
pentru câştigarea drepturilor sale, N.Oncu va milita şi el pentru 
înfiinţarea unei bănci cu capital românesc în Arad, fiind unul dintre 
iniţiatorii cei mai înfocaţi ai acestui deziderat, îmbrăţişat de mulţi 
oameni politici şi de fruntaşii vieţii economice şi politice arădene. 
 „În 1877 îşi deschide o cancelarie advocăţească în Arad şi după 
o activitate de 10 ani într’atât câştigă încrederea publicului, că lăsându-
se la iniţiativa sa proiectul de a se înfiinţa o bancă românească în Arad 
cu capital de 200 000 cor. (două sute mii), publicul subsrie acţii în 
valoare de 260 000 cor. (sau 130 000 fl. valuta de atunci). Astfel se 
pune baza falnicei bănci «Victoria» de azi. 
 În conducerea, organizarea şi consolidarea acestui institut îşi 
depune toată inima, priceperea şi cinstea sa. În jurul acestui institut 
adună toţi oamenii de inimă, graţie conducerii lui înţelepte şi 
intenţiunilor sale cinstite, «Victoria» a progresat şi a ajuns starea 
înfloritoare de azi, şi tot lui avem să-i mulţumim că a ştiut alege de 
urmaş pe distinsul director d. Sava Raicu”. (Înmormântarea lui Dr. 
Nicolae Oncu [în] Românul, Anul IV, Arad, Marţi 22 Ianuarie v./3 
Februarie n. 1914, Nr.16, p.4) 
 Gazeta arădeană, în necrologul făcut „distinsului bărbat al 
neamului nostru”, îi menţionează câteva din „urmele” lăsate pe plan 
urbanistic, în oraş, de către acel „fiu de ţăran român de la Râşca” (n.n. 
localitate aflată în apropierea oraşului Brad) care „a ajuns între 
fruntaşii neamului românesc”. A fost sufletul înfiinţării Institutului de 
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credit şi economii „Victoria”, a zidit „Casa Naţională” din Arad - 
Pârneava, a fost întemeietorul „şcoalei civile de fete din Arad”, a zidit 
palatul „Tribunei” iar prin întreaga sa comportare în viaţă, ca un 
adevărat model „naţional”, a făcut cinste „numelui de  Român”. 
 Nicolae Oncu va conduce Banca „Victoria” până la sfrârşitul 
lui martie 1912, când pe baza unor serioase probleme de sănătate se va 
retrage din viaţa economică şi politică, continuând însă să rămână, aşa 
cum îi scria liderului Partidului Naţional Român, dr. Teodor Mihaly, 
„neclintit membru” al partidului românesc. 
  „Domnului dr. Teodor Mihali, prezidentul comitetului naţional 
român, Dej 
 Conform stipulaţiilor de pace dintre delegaţii comitetului 
naţional român şi comanditorii «Tribunei», cuprinse în procesul verbal 
din data de 5 Martie 1912, ar urma reîntoarcerea mea în comitetul 
naţional şi întoarcerea în consiliul de administraţie al ziarelor 
partidului. 
 Starea mea sanitară însă reclamă liniştea sufletească şi 
trupească, drept ceea cu conştiinţa datoriei împlinite renunţ atât la 
reîntoarcerea mea în comitet, cât şi la întoarcerea în comitetul 
administrativ al ziarelor, şi vă rog a aduce aceasta la cunoştinţa 
comitetului naţional român, pe lângă declararea, că rămân pe mai 
departe neclintit membru al partidului naţional român. 
Arad, 19 martie 1912 
Cu deosebită stimă, 
s.s. dr. Nicolae Oncu” 
 
(Retragerea d-lui dr. Nicolae Oncu din comitetul naţional [în] 
Românul, Anul II, Arad, joi 8/21Martie 1912, Nr.55, p.2) 
 În perioada cât a condus Banca „Victoria”, încă de la înfiinţarea 
acesteia, în 1887, N.Oncu va reuşi printr-o bine gândită politică 
financiar-bancară să ridice, la începutul veacului al XX-lea, capitalul 
băncii la 50 milioane coroane, iar sediul propriu, de pe actualul 
Bulevard al Revoluţiei (József főherceg.út) nr.76, se va extinde, ca 
spaţiu încă din 1902, în clădirile dinspre palatul Neuman. 
 Tot pe baza agravării problemelor de sănătate dr. Nicolae Oncu 
se vede nevoit să-şi dea demisia şi din postul de director executiv al 
Băncii „Victoria”, fapt ce va determina direcţiunea băncii să se 
întrunească într-o şedinţă urgentă, condusă de vicepreşedintele acesteia 
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P.C Sa Roman R. Ciorogariu şi să aleagă o altă persoană care să preia 
destinele băncii arădene. 
 Ziarul „Românul” consemnează, informându-şi cititorii, despre 
cele discutate la întrunirea conducerii băncii şi de faptul că cel propus 
pentru postul de director-executiv, devenit vacant în urma pensionării 
lui N.Oncu, a fost numit „vice-directorul Sava Raicu”, cel care în 
decurs de 25 ani, încă de la întemeierea institutului, împreună cu 
N.Oncu „paralel au lucrat pentru prosperitatea acestei instituţii naţional-
economice”. 
 În gazeta arădeană sunt consemnate şi câteva din principalele 
merite ale fostului director şi rolul pe care acesta l-a avut de jucat în 
prosperitatea economică a institutului bancar românesc. 
 „Azi s’a întrunit direcţiunea institutului de credit şi economii 
«Victoria», ca să hotărască în chestiunea postului de director-executiv 
al institutului, devenit vacant prin abzicerea, din cauză de boală, a 
fostului director d.dr. Nicolae Oncu. 
 Terminându-se şedinţa direcţiunei, în faţa tuturor funcţionarilor 
institutului, vice-preşedintele direcţiunei P.C. Sa d.Roman R. 
Ciorogariu, aduce la cunoştinţa tuturor, că d. Dr. Nicolae Oncu, 
printr’o scrisoare adresată direcţiunei institutului, având în vedere boala 
sa îndelungată, se retrage dela conducerea activă a institutului 
«Victoria» în fruntea căreia a stat de un sfert de veac, ne mai servindu-l 
sănătatea, luându-şi rămas bun dela toţi factorii institutului 
mulţumindu-le pentru sprijinul oferit şi conştienţiozitatea în serviciu, şi-
a cerut penzionarea. 
 P.C.Sa d. Roman R. Ciorogariu, anunţă că direcţiunea 
institutului a luat la cunoştinţă retragerea şi pensionarea fostului 
director dr. Nicolae Oncu, şi după ce relevează toate meritele 
neperitoare, câştigate printr’o muncă cinstită şi deziteresată desvoltată 
dela întemeierea institutului în primul rând ca fondator, precum şi în 
restimp de un sfert de veac ca director-executiv, aduce la cunoştinţa 
funcţionarilor, că în postul de director-executiv, devenit vacant, 
direcţiunea institutului l-a ales cu unanimitate, pe fostul vice-
director, d. Sava Raicu, bărbatul care, nu cu sprijinul oamenilor, ci 
esclusiv prin munca sa cinstită s’a rădicat la cea mai înaltă treaptă. 
 Corpul funcţionarilor, luând la cunoştinţă cu durere depărtarea 
fostului şef, primeşte cu vie aclamaţiune alegerea de director executiv a 
valorosului vice-director, d. Sava Raicu.” (Alegerea noului director 
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executiv la banca ”Victoria” [în] Românul, Anul II, Arad, Miercuri 
7/20 Martie 1912, Nr.54, p.5) 
 În coloanele ziarului îşi fac loc câteva scurte aprecieri la adresa 
fostului director executiv şi a destoinicului său colaborator şi sprijin de 
nădejde în conducerea financiar-bancară a institutului de credit 
românesc din Arad. 
 Se arată că între cei doi, încă de la îneceputul înfiinţării băncii, 
a existat o strânsă colaborare menită prin rolul său de „avant-gardă” 
de a contribui la „rădicarea economică a poporului nostru din aceste 
părţi”. 
 Se regretă faptul că „omul viguros de odinioară” care a fost dr. 
Nicolae Oncu, este nevoit, „datorită stării de sănătate”, să renunţe la 
conducerea băncii, dar toţi cei prezenţi sunt convinşi că Sava Raicu 
„specialistul neîntrecut şi om integru” va reuşi să conducă, de acum 
înainte, „paşii acestui puternic aşezământ românesc”, ca atunci când 
alături de el s-a aflat veteranul om politic, Nicolae Oncu, care i-a 
călăuzit paşii încă din tinereţe, de când a păşit pragul băncii nou 
înfiinţate, în urmă cu un sfert de veac şi care a efectuat primele situaţii 
comerciale ale instituţiei nou înfiinţate. 
 Meritele şi situaţia înfloritoare în care se găsea în acel moment 
institutul românesc de credit revin în egală măsură celor doi care în 
„paralel au lucrat” cu sârg şi dăruire fiind conştienţi de rolul pe care îl 
au în prosperitatea economică a românilor din această parte a 
monarhiei. 
 „D. Dr. Nicolae Oncu, împreună cu d. Sava Raicu dela 
întemeierea institutului «Victoria» în decurs de 25 ani, au conlucrat 
pentru prosperitatea acestei instituţii naţionale economice. 
 D.dr.Nicolae Oncu pe baza meritelor obşteşti deja câştigate 
prinse conducerea institutului, iar d. Sava Raicu, începuse cariera de 
funcţionar fiind cel dintâiu carele în cărţile lui comerciale a făcut 
întâia trăsătură de condeiu. 
 Şi roata vremii a schimbat faţa lucrurilor omeneşti... Omul 
viguros de odinioară pierde din puteri, iar modestul lui tovarăş 
nedespărţit dela început este predestinat să-l înlocuiască... 
 Felicităm direcţiunea, că a săvârşit atât de nimerit alegerea. Îl 
cunoaştem pe d. Sava Raicu şi suntem convinşi că d-sa specialistul 
neîntrecut şi omul integru, muncitorul neobosit care a contribuit în 
măsură atât de însemnată la ridicarea «Victoriei», alături de d. dr. 
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Nicolae Oncu va conduce, cu acelaşi succes, paşii acestui puternic 
aşezământ românesc de avant-gardă spre menirea lui adevărată: 
rădicarea economică a poporului nostru din aceste părţi. 
 Neamul românesc poate fi recunoscător d-lui Oncu pentru 
serviciile aduse întru ridicarea acestui institut economic românesc la 
situaţia de azi. Pe d. Raicu îl felicităm şi-i dorim să poarte steagul 
«Victoriei» mai departe!” (Ibidem, p.5) 
 Sava Raicu a fost alături de Nicolae Oncu, nu numai în 
perioada când cei doi, într-o strânsă colaborare şi urmărind acelaşi scop 
naţional, conduceau destinele celei de a doua bancă românescă din 
Transilvania, dar şi după ce acesta, cu sănătatea şubrezită, s-a retras, 
fără voia sa, din eşalonul fruntaşilor români ce luptau pentru 
emanciparea naţională şi economică a neamului lor. 
 Cu toate că era mereu internat prin sanatorii străine, Nicolae 
Oncu urmărea cu viu interes şi îngrijorare situaţia economică şi politică 
ce se agrava şi acutiza în anii din preajma izbucnirii primului război 
mondial. 
 Era mereu frământat şi îngrijorat de destinul neamului său aflat 
de veacuri sub stăpânire străină şi îşi dădea seama că nu va mai apuca 
să-i vadă izbânda şi libertatea, pentru care luptase şi crezuse. 
 Ziarul „Românul” din 28 ianuarie 1914 îi anunţă moartea 
servenită, după o îndelungată suferinţă în sanatoriul Maria Grűn din 
Granz. 
 Cel care se va ocupa de toată organizarea funerariilor, aşa cum 
se cuveneau acestui „vrednic bărbat al neamului românesc”, va fi Sava 
Raicu căci de câţiva ani Nicolae Oncu fusese părăsit de soţie şi uitat 
prea repede de unii dintre vechii prieteni. 
 Trupul neînsufleţit al defunctului va fi adus din Austria la Arad, 
iar de aici, un tren special va porni spre comuna natală, Râşca, de lângă 
Baia de Criş, unde vor fi organizate, cu tot ceremonialul, funerariile de 
înmormântare, pe data de 31 ianuarie 1914. 
 „Înmormântarea mult regretatului Dr. Nicolae Oncu se face 
mâine, Sâmbătă, la orele 11 a.m. în comuna Rîşca din apropierea 
târgului Baia de Criş.  
 Rămăşiţele pământeşti ale defunctului se vor transporta din 
Arad mâine la orele 6 dimineaţa cu un tren special, care va duce cu sine 
totodată şi o mare parte din societatea română a Aradului, care doreşte 
să-i dea mortului ultima cinstire, asistând la înmormântare. 
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 Va călători cu acest tren la Râşca, în frunte cu d. Sava Raicu, 
directorul executiv al băncii «Victoria» şi d. Romul Ciorogariu, 
vicepreşedintele acestui înfloritor institut, mulţi dintre Românii arădeni, 
cari în cel acum dispărut au venerat şi iubit un distins bărbat al 
neamului nostru, care prin eminentele sale calităţi, din fiul ţăranului 
român dela Râşca a ajuns între fruntaşii neamului românesc, a fost 
sufletul înfiinţării institutului de credit şi economii «Victoria», a zidit 
«Casa Naţională» din Arad, a fost întemeietorul şcoalei civile de fete 
din Arad, a zidit palatul «Tribunei» şi viaţa sa întreagă a făcut cinste 
numelui de Român şi a dezvălit bogatul izvor de regenerare naţională 
a ţărănimei noastre. [...] 
 Prohodul îl va oficia P.C.Sa părintele protosincel Roman 
Ciorogariu, prietenul din tinereţe al marelui răposat, iar răspunsurile 
funerare la va cânta vestitul cor al seminarului nostru diecezan din Arad 
sub conducerea distinsului profesor Trifon Lugojan”. (+ Dr. Nicolae 
Oncu [în] Românul, Anul IV, Vineri 17/30 Ianuaria 1914, Nr. 14, p.3) 
 

IV.3. Directorul-executiv Sava Raicu şi politica financiar-
bancară a Băncii «Victoria» din Arad 
 
  La scurt timp de la alegerea lui Sava Raicu, ca director executiv 
al Băncii „Victoria”, ziarul „Românul”, după  ce reproduce pe larg 
textul unui articol din „Revista Economică” în care apar aprecieri 
laudative la persoana şi la competenţa profesională a noului director al 
băncii, comentează situaţia concretă existentă la acea dată în alte 
instituţii bancare româneşti transilvănene, raportând-o la cea de la 
banca arădeană. „Revista Economică”, în articolul citat, subliniază, încă 
de la început, rapiditatea şi „prestaţiunea direcţiunii” de a aşeza la 
conducere imediat un finanţist cu o bogată experieţă ce cunoaşte atât de 
bine toate problemele, nu numai ale băncii unde a funcţionat atâţia ani 
şi şi-a dovedit competenţa, prin succesele pe plan financiar şi a 
capitalul ce a sporit an de an, dar şi printr-o ancorare a sa în spiritul 
timpului, prin receptivitate la problemele novatoare ale lumii bancare. 
 Sava Raicu, în noua sa calitate de director executiv, a fost ales 
şi a provenit din rândurile funcţionarilor bancari cu o bogată 
experienţă care „s’a dezvoltat şi perfecţionat” o dată cu aceasta, 
cunoscându-i toate fazele de dezvoltare şi întregul mecanism financiar. 
Sava Raicu, se afirmă în articolul din „Revista Economică”, era la acea 
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dată un 
specialist de 
frunte în lumea 
financiară, şi în 
acelaşi timp s-a 
dovedit a fi în 
acelaşi timp şi 
sufletul băncii 
din Arad, cel care 
l-a secondat pe 
fostul director cu 
competenţa sa şi 
alături de care a 
luat deciziile cele 
mai importante 
pentru 
prosperitatea 
acesteia. 
 Alegerea 
de director a lui 
Sava Raicu, la 
conducerea 
Băncii „Victoria”, a fost considerată, potrivit „Revistei Economice”, 
una din cele mai înţelepte decizii, apreciată în „toate cercurile 
româneşti” şi poate să fie şi un exemplu demn de urmat şi pentru 
conducerile altor bănci ce ar trebui să aşeze în asemenea funcţii 
specialişti bine formaţi în activitatea bancară nu „oameni nechemaţi”, 
lipsiţi de cele mai elementare cunoştinţe de specialitate. 
 „Revenind, în numărul său din urmă, asupra alegerii de director 
dela marele nostru aşezământ financiar «Victoria», «Revista 
Economică» scrie următoarele reflexii remarcabile: 
 «Rareori a făcut o alegere de director la institutele noastre de 
bani o impresie atât de excelentă în toate cercurile româneşti ca 
alegerea dela Arad. Vedem în ea sălăşluirea unui spirit, care va fi 
chemat să-şi exercite influenţa şi asupra altor bănci române în ce 
priveşte rostul conducătorilor efectivi ai aşezămintelor noastre 
financiare. S’a aflat în fine şi la noi românii – pe lângă direcţiunile unor 
bănci mai mari – un conziliu de direcţiune a unei bănci mari, a băncii 
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celei mai mari după «Albina», care rupând cu tradiţia învechită şi 
lăsând la o parte toate considerentele de ordin personal, ce de sigur nu a 
lipsit nici la «Victoria» a aşezat în importantul post de director executiv 
pe un bărbat vrednic, ieşit din şirul funcţionarilor acestui institut. Prin 
acestă alegere direcţiunea «Victoriei» nu numai că a răsplătit munca 
desinteresată şi bogată în roade frumoase de un pătrar de veac a d-lui 
Raicu, dar a dat totodată şi o dovadă vie despre spiritul său înaintat, de 
înalta sa înţelegere pentru adevăratele interese ale instituţiei 
încredinţată conducerei lor. Căci cine altul – fire-ar acela investit cu 
orişice şi câte titluri academice şi înzestrat cu orişice bunuri materiale – 
ar putea să ducă înainte cu mai multă vrednicie steagul «Victoriei» pe 
calea progresului decât acela, care de 25 de ani este concrescut cu 
această instituţie, specialistul consumat, care s’a dezvoltat şi 
perfecţionat cu ea, cunoaşte toate fazele ei de desvoltare şi care este 
deja de multă vreme, aşa zicând, sufletul întregului aşezământ. Va 
trebui să se urmeze astfel şi la alte bănci ale noastre alegându-se în 
fruntea lor specialişti».” (Alegerea de director la „Victoria”, [în] 
Românul, Anul II, Arad, joi 29 Martie/11 Aprilie 1912, Nr.70, p.4) 
 Gazetarul de la „Revista Economică” consideră că în băncile 
româneşti există acum, după atâţia ani de la înfiinţarea acestora, 
funcţionari bine formaţi, specialişti în domeniu, buni cunoscători ai 
subtilităţilor afacerilor bancare, care ar putea, asemenea lui Sava Raicu, 
dacă ar fi puşi, în direcţiunile acestora, să conducă având „praxă vastă 
şi vederi largi pe terenul afacerilor de bancă”. 
 Sunt date câteva exemple de bănci româneşti care sunt 
conduse, cu competenţă, de specialişti validaţi în funcţia de directori, 
proveniţi din rândurile funcţionarilor bancari cu o bogată experienţă. 
Este timpul, se concluzionează – ca şi la noi să se termine cu vremea 
diletantismului la conducerea afacerilor bancare, sunt necesare noi 
reforme potrivite spiritului timpului, de schimbări care să ducă la 
prosperitate, asigurând siguranţa şi încrederea acţionarilor, oamenilor 
de afaceri în capacitatea financiară a băncii. 
 „Tocmai de aceia e de lipsă, că funcţionarilor noştri - cari avem 
destui cu calităţi excelente – să li se dee ocazie să valideze şi în 
conducerea băncilor noastre. 
 Între ei se vor afla destui, cari se vor impune, aşa după cum s’a 
impus d. Raicu în trecutul «Victoriei». Dacă s’ar da ocazie 
funcţionarilor noştri să se afirme, n’ai mai vedea, ceea ce am văzut atât 
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de des, că la conducere se îmbulzesc oameni nechemaţi, adeseori lipsiţi 
total de cunoştinţe de specialitate. Este timpul ca şi la noi să se valideze 
odată principiul «fiecare la locul lor» şi la conducerea efectivă a 
aşezămintelor noastre financiare să ajungă oameni cu adevărat 
chiemaţi, oameni de specialitate, de lipsa cărora, azi, har Domnului nu 
ne mai putem plânge. În trecutul de patruzeci de ani a băncilor noastre 
s’a format şi la noi o pleadă întreagă de funcţionari de bancă, harnici, 
cu praxă vastă şi vederi largi pe terenul afacerilor de bancă, cari pot fi 
aşezaţi cu deplină încredere în fruntea instituţiilor noastre de bani”. 
(Ibidem, p.4)   
 Pornind de la articolul 
reprodus din „Revista 
Economică”, în care sunt 
menţionate, din păcate, carenţe 
din structura conducerii unor 
bănci româneşti din 
Transilvania, şi gazetarul 
arădean face unele referinţe la 
situaţia concretă de la Banca 
„Victoria” unde în momentul 
în care s-a pus problema 
alegerii unui nou director al 
institutului de credit, care să-i 
ia locul cu competenţă lui 
Nicolae Oncu, s-a acţionat cu 
promtitudine şi fără lipsă de 
ezitare. Toţi cei din bancă, 
funcţionari, consiliul director, 
acţionarii, oameni de afaceri 
ştiau că Sava Raicu, în acel 
moment, era persoana cea mai 
competitivă, o adevărată 
garanţie în asigurarea bunului 
mers al afacerilor bancare. Nicolae Oncu a avut grijă, de-a lungul 
anilor, să-şi formeze din timp un finanţist capabil, gata oricând să-l 
înlocuiască cu succes, atunci când ar fi nevoie. 
 „Cât priveşte apoi în special «Victoria», ne simţim îndemnaţi, 
să remarcăm drept potrivită complectare a ordinei de idei din Revista, 

Întâiul număr al „ Revistei Economice”, 
apărut la Sibiu (ianuarie 1899) 
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încă un moment: promtitudinea, lipsa de orice şovăire şi fără pic de 
amânare, cu care s’a resolvit chestiunea înlocuirii directorului esecutiv. 
[...] Şi de aceea prindem momentul, ilustrat cu cea mai evidentă pildă, 
nepunând îndeajuns atrage arenţiunea tuturor conducătorilor şi tuturor 
conducerilor institutelor noastre financiare, că anume: nu e de ajuns să 
ai diriguitorul destoinic al băncii, trebuie să te îngrijeşti de cu bună 
vreme şi de eventualul locţiitor şi la caz de nevoie suplinitor, iar aceştia 
trebuiesc crescuţi.” (Ibidem, p.5) 
 Sava Raicu numit încă de la înfiinţarea Băncii „Victoria” prim-
contabil, acela care în cadrul institutului va face primele tranzacţii 
financiare, „fiind cel dintâiu carele în cărţile lui comerciale a făcut 
întâia trăsătură de condeiu”, iar apoi pe baza calităţilor sale de 
necontestat în domeniul operaţiunilor bancare, precum şi datorită 
convingerilor sale naţionale va căpăta totala încredere a directorului 
executiv dr. Nicolae Oncu care îl va promova curând în funcţia de 
secretar al băncii, funcţie similară cu cea de director adjunct. 
 Lui Sava Raicu îi va încredinţa N. Oncu, în absenţa sa, toate 
problemele majore ale băncii, inclusiv competenţa de a lua pe moment 
decizii importante şi de a-l reprezenta în relaţiile cu persoane publice 
sau particulare atunci când, în calitatea sa de deputat în Parlamentul de 
la Budapesta, Nicolae Oncu, nu se afla în localitate. 

Astfel, în luna mai 1906, Sava Raicu îl va primi, în absenţa lui 
N.Oncu, la sediul băncii, pe scriitorul Constantin Stere, deputat 
liberal, Rector al Universităţii din Iaşi şi în acelaşi timp sfetnic 
apropiat şi secret al primului ministru al României – I.C.Brăteanu, care 
venise, probabil în Arad, nu numai pentru a-l întâlni pe scriitorul şi 
redactorul „Tribunei” Ioan Russu Şirianu, cum şi-a motivat vizita, ci, 
cu siguranţă urmărea şi alte scopuri politice, interesându-se şi dorind 
să cunoască situaţia şi potenţialul politic, social şi economic pe care îl 
au românii arădeni, motiv pentru care vizitează mai multe instituţii ale 
românilor, inclusiv „Casa Naţională” din suburbiul românesc al 
oraşului, Pârneava. 

Vizitând banca „Victoria” este dezamăgit la început că nu-l 
găseşte pe directorul ei, dr.N.Oncu, aflat la Budapesta, dar va pleca 
mulţumit şi foarte încântat de situaţia financiară a băncii, prezentată cu 
competenţă de Sava Raicu, ce-i va pune „la îndemână toate informaţiile 
dorite.” Venind de la Sibiu, unde s-a întâlnit cu Octavian Goga, 
probabil că trimisul Bucureştiului, a vizitat şi a văzut situaţia Băncii 
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„Albina,” din moment ce face unele aprecieri referitoare la 
administraţia celor două bănci româneşti din Transilvania, aprecieri în 
favoarea băncii din Arad, căreia îi prezintă cu satisfacţie situaţia 
financiară înfloritoare din acel moment. 

„De la Seminar (n.n Institutul Teologic Ortodox) ne-am dus pe 
la 11 ore, tot cu Russu Şirianu, la institutul de credit şi economie 
«Victoria», după «Albina», cel mai însemnat aşezământ financiar al 
Ardealului. 

Din nenorocire d.Oncu, directorul «Victoriei», plecase în 
Budapesta pentru şedinţa Camerei (n.n. Parlamentul de la Budapesta), 
însă d.Sava Raicu, secretarul asociaţiunii, ne-a pus la îndemână toate 
informaţiile dorite. 

Însemnătatea acestei instituţii se poate vedea din faptul că în 
ultimul an totalul de operaţiuni s-a urcat la aproape 70 milioane de 
coroane. Din ultimul bilanţ publicat la acea dată pentru anul 1904, 
„Anuarul băncilor române” (pe 1906), rezultă că această bancă are un 
capital de operaţiuni de peste 8 milioane K (n.n coroane), din care 600 
000 capital social (în 1905 acest capital a fost dublat până la 1 200 000 
k) şi depuneri spre fructificare în sumă de peste 5 jum. milioane K. 
Profitul net în anul 1904 a întrecut 114 000 K-din care s-a repartizat în 
divident suma de 54 000 K (9 la sută asupra capitalului) adică mai puţin 
de jumătate, peste 32 000 K pentru fondul de rezervă, 7 000 K restul 
pentru fondul de pensiuni, tantieme,etc. 

De aici se poate vedea că în administrarea acestei instituţii 
domneşte acelaşi spirit sănătos ca şi la «Albina» şi poate chiar mai 
pronunţat, ţinând seama de mijloacele ei mult mai reduse. După ce ne 
despărţim de d.Raicu, prietenul Russu mă duce în mahalaua 
românească din Arad – Pârneala (n.n, Pârneava); un şir de căsuţe mici, 
simple, fără etaj, au – cu tot pavajul de asfalt – un aspect foarte rustic 
[...]”(Stere,C., Scrieri, Ed.Minerva, Buc., 1979, p.p. 198-199) 

Într-o perioadă relativ scurtă, Sava Raicu, datorită calităţilor 
sale în domeniul financiar, recunoscute în lumea bancară, atât 
românească cât şi străină, va fi promovat în cadrul Băncii „Victoria”, la 
început, de la cea de contabil-şef, la cea de secretar, substitut de 
director, iar din 1911 fiind ales în direcţiune. 

Tot în acea perioadă, Sava Raicu datorită competenţelor sale în 
conducerea institutului bancar arădean, va fi cooptat în cadrul 
direcţiunii Uniunii bancare „Solidaritatea”, cu sediul în Sibiu, reuniune 
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bancară din care făcea parte, încă din anul 1907, anul înfiinţării 
acesteia, când a fost numit a face parte din corpul experţilor-contabili. 

Cea de a XXIII-a adunare generală a institutului „Victoria”, 
ţinută la Arad, în ziua de 19 martie 1911, a constituit un prilej de „mare 
sărbătoare economică-naţională”, atât pentru conducerea şi 
funcţionarii băncii cât şi pentru acţionari deoarece capitalul societăţii a 
crescut o dată cu definitivarea fuzionării institutului de credit „Lunca” 
din Ineu cu banca din Arad şi cu emiterea unei noi serii de acţiuni, ce 
va dubla capitalul acesteia, după toate estimările. 

Tot în cadrul adunării generale, după ce i se prezintă lui Sava 
Raicu meritele activităţii sale „neîntreruptă de 2 decenii”, ce au 
contribuit „în enormă măsură la ridicarea prestigiului şi la înflorirea 
institutului”, dar şi la recunoaşterea competenţelor sale în domeniul 
bancar, prin funcţiile de conducere în mai multe corporaţii bancare dar 
şi în direcţiunea „Solidarităţii”, se anunţă decizia comitetului director  
ca Sava Raicu să fie numit şi în direcţiunea Băncii „Victoria”. 

„Adunarea generală a XXIII-a a institutului «Victoria» ţinută 
cu ziua de eri, la orele 10 a.m. – a fost o mare sărbătoare economică 
naţională, întrucât prin hotărârile emisiei nouă de acţii, capitalul 
societar se va duplica la 2 milioane 400.000 coroane, iar prin acceptarea 
hotărârii fusionării institutului «Lunca» dela Borosineu cu «Victoria», 
capitalul societar va face 2½ milioane coroane, astfel, că modesta 
instituţie de odinioară, ce şi-a început existenţa din darul faptelor bune 
ale fondatorilor, prin activitate cinstită şi neîntreruptă şi astfel prin 
încrederea câştigată faţă de marele public, azi a ajuns să fie şi să 
rămână o fortăreaţă vie a aspiraţiunilor naţional-economice. 

Adunarea generală de ieri a fost sărbătoarea recunoştinţei 
muncei cinstite, în urma căreia binecunoscutul şi harnicul secretar al 
institutului d. Sava Raicu, care prin activitatea d-sale neîntreruptă de 2 
decenii a contribuit în enormă măsură la ridicarea prestigiului şi la 
înflorirea institutului, care şi-a câştigat binemeritată simpatie a 
publicului mare şi a lumei financiare, drept – ce de ani de zile face 
parte din  direcţiunea «Solidarităţei băncilor româneşti» precum şi din 
corporaţiile altor instituţiuni de caracter financiar-economic, în urma 
hotărârei direcţiunii întrunită în şedinţa de Sâmbătă la 18 l.c.n avantaj 
fiind de directorul executiv substituit, la propunerea direcţiunei, a fost 
prin adunare ales de membru în direcţiune.” (Adunarea generală a 
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institutului de credit şi economii societate pe acţii „Victoria” [în] 
Românul, Anul I, Arad, Luni 8/21 Martie 1911, Nr.54, p.7) 

Ziarul, nou înfiinţat la Arad, „Românul”, ca organ al Partidului 
Naţional Român din Transilvania, surprinde, încă de la început, 
atmosfera de sărbătoare şi de entuziasm a numeroşilor acţionari 
prezenţi care urmăresc, din raportul direcţiunii prezentat de dr. Nicolae 
Oncu, cifrele bilanţului institutului pe anul 1910, cifre ce scot în 
evidenţă bunul mers al afacerilor institutului. 

Nicolae Oncu face unele precizări legate de noua „emisie de 
acţii”, care va fi scoasă cât de curând, în anul 1911 şi care va duce la 
creşterea capitalului băncii. O sumă importantă de coroane este pusă la 
dispoziţia direcţiunii pentru scopuri filantropice spre folosul culturii 
naţionale, în special fondurile fiind direcţionate spre învăţământul 
românesc arădean. 

 
Emisiune de acţiuni, din 1911,  

cu semnăturile lui Nicolae Oncu, Mihai Veliciu şi Sava Raicu 
 

„Adunarea generală a fost deschisă la 10 ore a.m. de 
preşedintele adunarei d. protosincel Roman R. Ciorogariu, cari în urma 
boalei preşedintelui direcţiunei (n.n. Mihai Veliciu) a prezidat adunarea 
generală. 
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Interesul pentru adunarea ţinută a fost deosebit de mare, luând 
parte 110 acţionari, cu aproape 900 voturi, reprezentând peste 3400 de 
acţii. 

Prezidentele adunarei, după bineventarea acţionarilor şi 
constatarea datelor de mai sus, a declarat, că adunarea generală e 
conform legei comerciale şi a statutelor institutului, capabilă a hotărî în 
privinţa ridicarei capitalului societar. 

Se dă cetire raportului direcţiunei institutului. Raportul se ateste 
prin d. dr. Nicolae Oncu, directorul executiv al institutului. 

Din raportul direcţiunei în privinţa prosperărei institutului sunt 
de a se remarca următoarele: starea depunerilor în anul trecut s’au 
urcat cu peste 2½ mil. coroane, la 11½ milioane coroane, portofoliu de 
cambri cu aproape 3 milioane coroane, peste 14 milioane coroane. 
Activele institutului s’au ridicat cu 4½ mil. coroane, şi fac peste 19 
milioane coroane. 

Circulaţia totală din anul trecut a fost 300 milioane de coroane. 
Profitul curat al anului trecut face 238.836 coroane şi 57 fileri. 

Referitor la împărţirea venitului curat, direcţiunea prin d. 
raportor face următoarea precizare: Dividenda se dă de după acţie 20 
cor., cu totul 120.000 coroane; pentru sporirea fondului de rezervă se 
folosesc 35.667 cor., 30 fileri; pentru scopuri filantropice se pun la 
dispoziţia direcţiunei 12.000 coroane, iar restul de 21.783 cor. 82 fileri, 
după detragerile statutare se transpun în contul anului viitor. 

Se raportează, mai departe, că direcţiunea a hotărât ridicarea 
capitalului societar dela 1,200.000 cor., la 2,400 000 cor., prin 
esmiterea celor 6.000 acţii noi în valoare nominală de 200 coroane 
bucata. 

Emisia nouă astfel se proiectează, că acţionarii vechi au dreptul 
la atâtea acţii noui, câte acţii vechi le formează proprietatea. Acţiile 
noui pentru acţionari vechi se vând cu 300 cor. bucata, iar cele neplate 
se pot semna şi de neacţionari în preţ de 400 cor.” (Ibidem, p.7) 

Politica financiar-bancară urmărită de „Victoria”, în lansarea 
noilor sale acţiuni, suficiente la număr pentru o creştere a capitalului 
societăţii era de a acorda vechilor acţionari facilităţi destul de 
importante prin faptul că îşi puteau dubla numărul de acţiuni la bancă şi 
îşi puteau cumpăra altele noi la un preţ mai mic cu 100 de coroane faţă 
de cei care nu figurau pe listele acţionarilor. Era o măsură menită de a 
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atrage, prin aceste avantaje, cât mai mulţi noi acţionari, care să ducă la 
o creştere a puterii financiare a institutului de credit arădean. 

Direcţiunea Băncii „Victoria”, a luat în discuţie şi a hotărât să 
înceapă procedurile de fuzionare a institutului de credit din Ineu, 
„Lunca” pe care să-l transforme într-o nouă filială, cea de a treia filială 
a băncii arădene în teritoriul comitatului după cele de la Chişineu şi 
Şiria, înfiinţate nu demult. 

Acţionarii sunt informaţi şi de hotărârea direcţiunii de a-l 
promova pe Sava Raicu, ca director executiv substitut, „Vicedirector”, 
cum este considerat de funcţionarii băncii. 

Numirea oficială şi promovarea lui Sava Raicu în această 
importantă funcţie de conducere se datoreşte în primul rând 
importantelor sale merite şi servicii pe care le-a adus institutului de 
credit din Arad ce au contribuit la ridicarea capitalului său în ultimii 
ani, a recunoaşterii competenţei sale în lumea bancară, atât din 
Transilvania cât şi din Monarhie dar şi din cauza vârstei şi a stării de 
sănătate a directorului executiv, dr. Nicolae Oncu. În Sava Raicu toţi 
funcţionarii băncii vedeau, în acele momente, pe viitorul succesor la 
conducerea institutului de credit arădean. 

„Direcţiunea raportează mai departe, că a hotărât fuzionarea cu 
institutului «Lunca» din Boroşineu, iar după efectuarea formalităţilor 
legale «Victoria» va institui în locul «Luncei» a treia filială a sa. D. 
raportor aduce mai departe la cunoştinţa adunării generale, că 
direcţiunea în şedinţa sa de Sâmbătă l-a numit pe secretarul institutului 
d.nul Sava Raicu, director executiv substitut. 

După raportul direcţiunei urmează raportul comitetului de 
supraveghere prezentat adunarei generale prin d. Sava Raicu [...]. 

Acţionarul d. Pricopiu Givulescu, protopop în Radna, propune, 
ca direcţiunei, comitetului de supraveghere, directorului executiv dr. 
Nicolae Oncu şi vice-directorul d. Sava Raicu, precum şi 
funcţionarilor pentru deosebita activitate, să li se exprime mulţumită 
protocolară.” (Ibidem, p.8) 

Toţi cei prezenţi la cea de a XXIII- adunare generală a Băncii 
„Victoria” sunt extrem de mulţumiţi de felul în care evoluează 
capitalul acesteia. Direcţiunea şi funcţionarii se bucură pentru progresul 
şi prosperitatea institutului în care lucrează, iar acţionarii recunoscători, 
pentru câştigurile oferite de bancă prin „deosebita activitate”, cer, cum 
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s-a putut constata, ca tuturor bancarilor să li se aducă „mulţumită 
protocolară”. 

În această plăcută şi atmosferă plină de bucurie toţi cei prezenţi 
se întâlnesc, pentru a cinsti evenimentul la Restaurantul „Central”, nu 
însă înainte de a trimite o „telegramă de aderenţă bolnavului preşedinte 
al direcţiunei d. dr. Mihaiu Veliciu, advocat în Chişineu”. 

La Restaurantul „Central” unde „a domnit o dispoziţie veselă”  
se toastează în sănătatea directorului executiv al „Victoriei” dr. Nicolae 
Oncu şi al proaspătului numit „de substitul de director” Sava Raicu, 
precum şi a funcţionarilor bancari drept recunoştinţă, pentru întreaga 
lor muncă ce a adus prosperitate tuturor. 

„Lumea românească poate fi veselă de serbarea ţinută în ziua 
de eri, la care au participat acţionari în număr neobişnuit de mare. În 
urma hotărârii luate în ziua de eri, «Victoria» depunând de un capital 
propriu în sumă de 4 şi jumătate milioane coroane, depuneri de aproape 
12 milioane coroane şi de o mare încredere publică – a ajuns în rândul 
celor mai de frunte bănci din ţară, fiindu-i dată posibilitatea de a face 
cele mai bune servicii poporului nostru.” (Ibidem, p.8) 

Articolul, din gazeta arădeană, ce poartă semnătura „Acţionari” 
subliniază la sfârşitul său două aspecte ce caracteriza în acel moment 
evoluţia institutului de credit din Arad. 

În primul rând faptul că banca devenea, datorită unei bune 
politici financiar-bancare, dusă de conducere, şi în primul rând de Sava 
Raicu care era de facto expertul băncii în acest domeniu, să se impună 
prin capitalul său, mereu în creştere, în rândurile celor mai puternici şi 
mai credibile bănci din Transilvania şi cel de al doilea aspect, la fel de 
important, legat de faptul că banca se bucura de o mare încredere în 
rândurile acţionarilor şi a deponenţilor săi. 

Acest al doilea aspect, legat de încrederea arădenilor în 
capacitatea, atât cea financiară cât, mai ales, în competenţa şi 
profesionalismul funcţionarilor ce-l aveau în fruntea lor pe Sava Raicu, 
un expert de necontestat în lumea financiar-bancară a timpului său 
va constitui un factor important ce va aduce după sine la o prosperitate 
financiară a acestuia în anii ce vor urma.. 

Toate aceste atuuri de care se bucura Banca „Victoria” vor 
aduce şi la salvarea sa de la intrare în faliment, în anii bântuiţi de 
crizele economice, din timpul Primului Război Mondial şi în cei ai 
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haosului revoluţiei bolşevice ce va cuprinde aproape tot Imperiul 
Austro-Ungar, răvăşind şi întregul sistem bancar. 

Şi în acea perioadă, fatală pentru multe instituţii financiar-
bancare, banca românească din Arad, va continua să se menţină şi chiar 
să cunoască prosperitate în unele din sectoarele sale, mai ales în cel al 
depunerilor dar şi în cel al sporirii fondului de rezervă şi al capitalului 
societar. 

 An de an, Sava Raicu, prin noua sa politică financiar-bancară 
va căuta să ridice Banca „Victoria” de la o bancă cu importanţă 
teritorială, cum era la început, la rangul de „bancă capitală cunoscută, 
apreciată şi de folos pentru întregul nostru popor.” În acest scop el va 
trece la înfiinţare de filiale ale bancii în localităţile importante ale 
comitatului cum ar fi: Ineu, Şiria, Chişineu-Criş, Buteni, Lipova-
Radna, crescând astfel prestigiul şi puterea financiară a acesteia şi 
aşezând-o în rândurile celor mai puternice şi mai sigure bănci din 
Austră-Ungaria, chiar dacă era bancă cu capital românesc. 
 „Dintre toate institutele financiare române nici unul nu s’a 
impus-cu deosebire în timpul din urmă-atât de mult opinii noastre 
publice ca institutul al cărui nume figurează în fruntea acestor şire. 
 Succesele «Victoriei» căci despre ea e vorba, au devenit an de 
an tot mai impunătoare. Ele sunt şi trebuie să fie o mândrie pentru 
orice om de bine. Şi cu tot dreptul; pentru că «Victoria» în timp relativ 
foarte scurt s’a ridicat de la bancă cu importanţă teritorială, cum era 
acum câţiva ani, la rangul de bancă capitală, cunoscută, apreciată şi 
de folos aproape pentru întregul nostru popor [...] Din bilanţul 
«Victoriei», care se prezintă din toate punctele de vedere în cele mai 
excelente condiţiuni, ies la iveală câteva momente, pe cari ne face 
plăcere să le fixăm tocmai acum în preajma adunării generale a acestui 
fruntaş institut financiar al nostru. Înainte de toate se remarcă faptul 
cum că progresele «Victoriei», cari ne-a surprins în ultimii trei ani prin 
mărirea lor, sunt în creştere progresivă, creştere, care se va continua în 
aceiaşi măsură ca până acum, va fi de natură să ridice «Victoria» nu 
numai în şirul dintâi al băncilor româneşti, ci chiar în rândul celor mai 
de seamă bănci din ţara întreagă. E în adevăr caracteristic, că în aceşti 
ani din urmă averea de sub administraţia acestei fruntaşe bănci a 
crescut cu nu mai puţin decât 10 milioane coroane. Această creştere, 
care în comparaţie cu activele «Victoriei»  de la finea anului 1909 e de 
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peste 70%, e aşa de însemnată, încât cutezăm a zice că aceste progrese-
sub raport relativ-abia dacă va fi ajuns vre-o altă bancă din provincie. 
 E un progres unic în felul său şi nu ne îndoim că, conducătoriii 
«Victoriei» urmând politica lor financiară de până acum, vor fi în stare 
să asigure progresul realizat în trecut şi pentru viitor.”(A XXIV-a 
adunare a «Victoriei» ţinută la 3 Martie1912 [în] Tribuna, Anul XVI, 
Arad, 6 Martie 1912, nr. 34, p.8) 
 Cu doi ani înainte de începerea primului război mondial situaţia 
Băncii «Victoria» era, aşa după cum s-a putut constata, dintre cele mai 
înfloritoare, fiind una dintre puţinele bănci din Austro-Ungaria cu 
asemenea realizări îmbucurătoare pentru acţionarii săi. 
 Toate aceste rezultate sunt rodul unei munci rodnice pe terenul 
financiar-economic depuse de funcţionarii băncii conduşi de Sava 
Raicu, expert necontestat în operaţiuni financiar bancare, Nicolae 
Oncu având, chiar în calitatea sa de director executiv, alte resorturi pe 
linie juridică.    
 În acel an, 1912, Sava Raicu se pregătea să ia întreaga 
conducere a băncii în mâinile sale ca urmare a retragerii din 
activitatea bancară, datorită vârstei şi a stării de sănătate a lui Nicolae 
Oncu. 
 În cadrul Adunării generale a Băncii «Victoria», ţinută la 3 
martie 1912, „prilej de adevărată sărbătoare românească,” 
preşedintele P.C.S Roman R. Ciorogariu, după ce face un scurt istoric 
al activităţii băncii îl invită pe Sava Raicu, ales deja director executiv să 
prezinte bilanţul bancar încheiat la sfârşitul anului 1911. 
  „Onorată Adunare Generală, 
 Mai nainte de toate, cu deosebită bucurie Vă aducem la 
cunoştinţă faptul, că emisia nouă a IV-a de acţii şi în legătură cu aceasta 
şi fuziunea institutului «Lunca»din Boroşineu (n.n Ineu), decretate 
ambele în Adunarea noastră generală, de la 19 martie 1911, pe baza 
proiectului aprobat de D-voastră, au succes şi s’au încheiat perfect în 
decursul anului trecut 1911. [...] 
 Prezentându-Vă această nouă situaţie (n.n au fost prezentate 
mai multe venituri realizate în urma operaţiunilor bancare) şi aceste 
înveselitoare rezultate pentru consolidarea şi viitorul institutului, avem 
onoarea a Vă raporta, că mai vârtos (n.n mult) şi în anul trecut toate 
operaţiunile noastre au luat proporţii până aici neatinse şi au crescut 
în măsuri neaşteptate, astfel dintre contururile de căpetenie relevăm 
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creşterea escontului cu suma însemnată de peste 4 milioane de coroane 
şi a depunerilor spre fructificare cu suma de peste 2 milioane coroane. 
 Tot asemenea au crescut în proporţie şi s’au îmulţit şi toate 
celelalte operaţiuni ale institutului precum reies toate aceste evenimente 
din Bilanţul nostru, încheiat la sfârşitul anului 1911. 
 Ne ţinem de plăcuta dorinţă să Vă anunţăm şi de astădată, că tot 
în asemenea măsură au crescut şi operaţiunile de la filialele noastre din 
Chişineu şi Şiria, şi avem ferma speranţă, că pe viitor, tot asemenea se 
va urma şi la filiala noastră din Boroşineu. [...] 
 Cu dotarea din acest an fondurile «Victoriei» se urcă la 
considerabila cifră de cor. 2040415,83 un record acesta nebătut încă de 
nici una din băncile noastre.”(Raicu,Sava-Raport la a XXIV-a adunare 
generală a «Victoriei» ţinută la 3 Martie 1912 [în] Tribuna, Anul 
XVIm,  Arad, 6 Martie 1912, nr. 34, p.7) 
 La iniţiativa lui Sava Raicu, banca arădeană a emis, aşa cum se 
menţiona în raportul bilanţului, la sfârşitul anului 1911, în decembrie, o 
nouă emisie de acţiuni, a căror valoare a fost onorată la caseria 
institutului, făcând astfel să crească prin această operaţiune bancară 
capitalul său. 
 Acţionarii sunt anunţaţi şi prin presa locală că deja îşi pot 
procura din timp noua emisiune de acţiuni care deja au fost plătite de 
bancă într-un timp foarte scurt, fapt ce subliniază promtitudinea 
direcţiunii şi încrederea acesteia în acţionarii săi. 
 „Precum suntem informaţi din izvor competent, emisia nouă de 
acţii a institutului «Victoria» a succes în mod strălucit şi întreaga 
valoare a acţiunilor nouă fiind vărsată la cassa institutului, emisia 
aceasta nouă s’a încheiat definitiv. 
 Prin această operaţie capitalul de fondare a acestui fruntaş 
institut face azi Cor. 2.500.000, iar fondurile sale de rezervă se apropie 
de însemnata sumă de 21 milioane. 
 Totodată suntem autorizaţi a aduce la cunoştinţa domnilor 
acţionari că Direcţiunea institutului pe lângă scoaterea titlurilor 
provizorii eliberează deja acţiile din această nouă emisiune. 

Faptul îmbucurător că acţiile din această nouă emisiune au fost 
iscălite şi plătite în timp atât de scurt, dovedind încrederea ce o are 
marele public român în acest vechiu institut de bani.” (Noua emisie de 
acţii a „Victoriei” [în] Tribuna, Anul XV, Arad, Mercuri 23 
Noemvrie/6 Decembrie 1911, Nr. 256, p.8) 
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 Ziarul redă în coloanele sale tabloul complet al operaţiunilor 
bancare, iar apoi arată că întreaga adunare aduce mulţumirile sale 
întregului corp de funcţionari bancari dar „în special relevează 
meritele neperitoare ale directorilor Dr. N.Oncu şi Sava Raicu, 
conducătorii acestui institut de la întemeierea sa şi până la actuala sa 
stare de mărire, nevistată de nime pe vremuri.”(Ibidem, p.8) 
 Pentru a se ajunge la aceste rezultate „nevisate de 
nimeni,”Sava Raicu va duce ani întregi o politică bancară bine gândită 
şi precaută, căutând prin munca sa neobosită şi prin prestigiul pe care-l 
căpătase în lumea financiară, ce conferea încredere din partea tuturora 
să-i determine pe fruntaşii locali, pe preoţi, învăţătorii şi primarii din 
localităţile mari, cu populaţie românească majoritară, să susţină şi să 
sprijine, prin poziţia lor în comunitate, înfiinţarea unor sucursale ale 
băncii «Victoria» în teritoriu, arătând localnicilor avantajul acestora în 
creşterea bunăstării economice şi sociale a naţiei româneşti. 

La Şiria, înfiinţarea şi inaugurarea unei asemenea filiale, în 
duminica zilei de 18 septembrie 1910, era pentru populaţia 
românească un prilej de sărbătoare iar întâlnirea dintre reprezentanţii 
din Arad, în frunte cu Sava Raicu şi plugarii şirieni, făcându-se după 
primirea festivă din gară, tocmai la biserica ortodoxă din dealul cetăţii, 
prin participarea împreună la sfânta liturghie, întărind astfel şi 
sentimentul credinţei naţionale. 
 „Din partea institutului încă au fost anunţaţi cu prezenţa unui 
grup de 15 funcţionari în frunte cu distinsul nostru financiar şi neobosit 
secretar dl.Sava Raicu. [...] Dl. secretar Sava Raicu, însoţit fiind de 
membrul în direcţiune, dl. Axente Secula, merg la biserica ortodoxă 
română participând la slujbă.”(Inaugurarea filialei din Şiria a băncii 
«Victoria» [în] Tribuna, anul XIV, Arad, Vineri 10/23 Septemvrie 
1910, nr. 124, p.4) 
 Festivităţile de inaugurare a noului sediu al băncii va avea loc 
după terminarea slujbei bisericeşti când cu toţii se îndreaptă spre 
clădirea noii filiale, unde se ţin discursuri şi se înmânează steagul 
„nepătat, cinstit, şi mândru al conducerii, viitorilor conducători,” cu 
îndemnul de a nu păta numele „frumos al băncii, «Victoria».” 
 „A fost deosebit de emoţionant momentul, când dl. Sava Raicu 
predând steagul nepătat, cinstit şi mândru al conducerii (n.n fanionul 
cu emblema băncii), viitorilor conducători ai filialei, îi roagă pe aceştia 
în faţa publicului asistent să grijească de numele frumos al băncii şi să-
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şi dea toată silinţa ca să contribuie şi filiala cât se poate mai mult la 
ridicarea neamului ei.”(Ibidem,p.4) 
 Urmând acest 
model sunt înfiinţate filiale 
ale Băncii «Victoria» în 
mai multe localităţi ale 
comitatului Aradului, 
filiale controlate direct de 
Sava Raicu, prin poziţia sa 
cheie în conducerea lor. La 
Nădlac se va înfiinţa 
„Nădlăcana” având ca 
director pe Aureliu 
Petroviciu, Sava Raicu 
făcând parte din 
direcţiunea băncii, la 
Buteni (Körösbökeny) 
„Codrul” unde Sava Raicu 
deţine funcţia de 
preşedinte, vicepreşedinte 
fiind Ioan Cosma, iar la 
Radna, institutul de credit 
„Mureşanul” unde 
directorul băncii centrale 
de la Arad va fi preşedinte 
al comitetului de 
supraveghere. 
 O altă politică 
bancară urmărită şi 
practicată corect de Sava Raicu în expansiunea băncii «Victoria», în 
teritoriul comitatului, era cea de încorporare şi anexare a unor bănci 
mai mici care nu mai fac faţă concurenţei şi erau pe cale de faliment. 
Aceste operaţiuni bancare se derulau cu multă discreţie pentru a 
elimina concurenţa şi mai cu seamă pentru a nu speria pe acţionarii 
băncii, încât nici chiar ziarele locale, româneşti sau maghiare, nu 
cunoşteau demersurile afacerii, decât după finalizarea tranzacţiunii. 
 Sava Raicu în asemenea cazuri nu ţinea cont dacă banca era 
sau nu cu capital românesc sau unguresc, el urmărind doar interesul 

Sava Raicu făcea parte din direcţiunea băncii 
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financiar al băncii sale, fapt întâmplat cu o bancă ungurească din Ineu, 
pe care Sava Raicu a anexat-o Băncii «Victoria», stârnind reacţia 
ziarelor maghiare speriate de expansiunea şi de puterea economică a 
băncii româneşti din 
Arad, în care vedea un 
pericol puternic în lupta 
politică, recomandând 
băncilor ungureşti să nu 
cedeze în faţa 
concurenţei băncilor 
româneşti, pentru că 
aceasta strică „echilibrul 
de putere cu desăvârşire 
în favorul Românilor.” 
Cu siguranţă că Sava 
Raicu a văzut în lupta sa 
economică şi financiară 
şi o luptă politică 
cunoscând bine ce 
înseamnă puterea 
economică proprie 
pentru o naţiune 
oprimată din Austro-
Ungaria, căci etnia 
românească avea mult de 
suferit din cauza sărăciei, 
a îngrădirilor economice 
la care a fost supusă ani 
de-a rândul. 

Expansiunea şi 
creşterea capitalului băncilor nemaghiare din Monarhie, mai ales a 
celor cu capital românesc, a început însă să îngrijoreze guvernul 
Khuen-Hédenvary, care preconiza să lovească şi dezvoltarea economică 
a etniei româneşti prin luarea unor măsuri defavorabile impuse acestora 
aşa cum s-a procedat şi prin intenţia de scoatere a limbii româneşti din 
şcolile confesionale ori chiar interzicerea folosirii acesteia în bisericile 
ortodoxe. 

Sava Raicu – preşedinte al comitetului de 
supraveghere al băncii
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Conştient de pericolul ce ameninţa şi sistemul bancar cu 
capital românesc, deputatul dr. Teodor Mihali va ridica, în cadrul 
Parlamentului de la Budapesta, problema acestor bănci care nu aveau 
cum să subnineze, prin prosperitatea lor, interesele statului maghiar, aşa 
cum se încerca să se vehiculeze de guvernanţii maghiari. 

Ziarul „Românul”, recent înfiinţat la Arad, ca organ de presă al 
Partidului Naţional Român din Transilvania, îşi exprimă, într-un articol 
de fond, îngrijorarea sa pentru noile măsuri preconizate a fi luate, cât de 
curând, de guvernul maghiar, măsuri menite să lovească în 
prosperitatea economică a naţionalităţilor nemaghiare. 

„În şedinţa dela 1 Februarie n.a (n.n. anul 1911) a Camerei 
ungare d. dr. Teodor Mihali, preşedintele clubului parlamentar al 
deputaţilor naţionalişti a rostit un frumos şi documentat discurs în 
chestia băncilor naţionalităţilor nemaghiare din patrie. 

Chestiunea este una dintre cele mai actuale pentru noi. Simţim 
instinctiv, că în timpul apropiat vom fi ameninţaţi de mari primejdii şi 
pe tărâmul economic-financiar, care singura ne-a mai rămas întru 
putinţa unei acţiuni libere în scopul înaintărei poporului românesc din 
Statul-Ungar. 

În legile fundamentale din anul 1868 ni s’au asigurat drepturi, 
cari lărgindu-se şi dezvoltându-se evolutiv, cum o pretinde această fire 
progresistă a societăţei omeneşti, azi am avea deja cadrele bine 
închegate ale unei vieţi naţionale, cu însemnate bunuri materiale şi cu o 
întinsă cultură naţională, la bazele ei. 

Cum însă dispoziţiunile legilor din 1868, favorabile întru câtva 
pentru noi, au fost induse în acele legi prin forţe în afară de voinţele 
interne ale bărbaţilor de stat maghiari, cari au operat la încheierea 
pactului dela 1867, mai târziu sub influenţa şovinismului maghiar trezit 
şi alimentat tocmai din partea guvernelor ungureşti, acele dispoziţiuni 
parte au fost resocotite şi nici odată nu s’au aplicat, parte au fost 
simplamente scoase din vigoare şi înlocuite cu alte legi, desăvârşit 
contrare legilor din anul 1868. 

Aşa ni s’a scos limba naţională mai întâiu din justiţie, apoi din 
comitate şi comune. [...] Băncile româneşti sunt privite de multă vreme 
cu ochi răi şi cine cunoaşte arcanele politicii maghiare, o ştie prea bine, 
că încă de pe acum s’a dat unor bărbaţi de specialitate teza: să se afle 
măsurile potrivite de a desfiinţa institutele de bani ale naţionalităţilor, 
fără jicnirea celorlalte institute de asemenea natură şi fără a se da pe 
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faţă tendinţa şovinismului de a atenta la viaţa economică a poporului 
nostru. 
 Trebuie aflată o formulă, care să poată fi prezentă Monarhului 
şi lumei ca o dispoziţie generală pentru apărarea intereselor 
economice-financiare ale Statului întreg, dar care, ascuns între 
încolăcerile vre-unui paragraf să conţină şi chiţibuşul, cu care să se 
poată ofili şi mai pe urmă desfiinţa toate institutele de bani ale 
naţionalităţilor. 
 Glasurile, ce se aud acum în parlament, acuzând băncile 
noastre de nepatriotism, sunt anume glasurile vestitorilor, trimişi din 
partea celor ce vor urma cu autoritatea Statului pe frunte. 
 Deputatul Ostaffy Lajos a susţinut, că băncile naţionalităţilor 
sunt armele cele mai puternice şi mai tari ale agitaţiunilor naţionaliste, 
dupaceea e fără îndoială, că proiectul băncei trebuie să ia în considerare 
şi partea politică internă a chestiunei şi să se grijească, că în privinţa 
aceasta proiectul să-şi formuleze astfel de pretenţiuni faţă de banca de 
note, cari prin activitatea băncei să poată contrabalansa agitaţia 
desvoltată de băncile naţionalităţilor. 
 Şi această declaraţie a deputatului 48-ist a fost primită cu 
aplauze din partea tuturor partidelor maghiare ale parlamentului. 
Nimeni să nu se îmbete cu nădejdea deşartă, că guvernul Khuen-
Hédenvary sau oricare alt guvern viitor al oligarhiei maghiare, va 
refuza să dea lovitura de moarte institutelor noastre de bani, cân va fi 
sosit momentul pentru această lovitură. 
 «Îmi ţin de datorie să declar»-a zis d.dr.Teodor Mihali-«că 
băncile naţionalităţilor nu au tendinţe antipatriotice şi contra Statelor».” 
(Băncile naţionalităţilor [în] Românul, Anul I, Arad, Duminică 23 
Ianuarie/5 Februarie 1911, Nr.18, p.1) 
 Articolul din ziarul „Românul” atrage atenţia deputatului dr. 
Teodor Mihali, precum şi celorlalţi oameni politici români din 
parlament, că în spatele acuzaţiei că băncile naţionalităţilor 
nemaghiare ar avea „tendinţe antipatriotice” se ascunde, de fapt, 
intenţia guvernului şovin maghiar de a căuta prin orice mijloace 
legislative să le stopeze dezvoltarea şi să le desfiinţeze, împiedecând 
prin aceste măsuri emancipare pe plan economic a celorlalte 
naţionalităţi din monarhie. 
 Voci din parlamentul maghiar acuză chiar propriile bănci că nu 
sprijină suficient, prin dobânzi avantajoase, „scopurile politice 
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maghiare”, acela de a duce o politică dură şi neşovăielnică de 
deznaţionalizare a minorităţilor din Monarhie şi de integrarea lor 
naţională în cadrul naţiunii maghiare. 
 Acuzaţia de „tendinţe antipatriotice”, cu care erau etichetate 
băncile nemaghiare din Monarhie era, fără îndoială, doar un simplu 
pretext care să permită luarea unor măsuri severe pentru stoparea 
dezvoltării financiar-bancare a acestora, măsuri care să ducă la 
desfiinţarea în viitor a sistemului bancar românesc care începuse a se 
impune în lumea „institutelor de bănci”. 
 Pentru ca să se înţeleagă mai bine scopul politic urmărit, 
autorul articolului duce în atenţie morala dintr-o fabulă a lui Esop, 
„Lupul şi mielul”, în care lăsând la o parte alegoria din situaţia politică 
de atunci a guvernului maghiar, mielul ar fi tocmai sistemul bancar 
nemaghiar, pe care guvernanţii, asemenea lupului din fabulă, caută să-l 
distrugă, prin orice pretexte, potrivit moralei că dreptatea celui mai 
puternic este întotdeauna cea mai bună. 
 Simpla „existenţă” a unui sistem bancar nemaghiar, ce prin 
munca şi competenţa funcţionarilor săi, duce la întărirea puterii 
economice a naţiunilor lor, deranjează agresiunea politică a guvernului 
Khuen-Hédenvary şi a „îngânfatului şovinist contele Ştefan Tisza”, un 
înverşunat adept al politicii antiromâneşti şi de deznaţionalizare forţată 
a celorlalte naţiuni. 
 „Foarte bine şi foarte adevărat. Dar d.dr.Teodor Mihali a trebuit 
să simtă că nu tocmai despre asta este vorba. Asta este numai clişeul 
obicinuit, care ne anunţă tragere în judecată şi sentinţa de moarte. Nu 
aceasta îi doare pe compatrioţii noştri maghiari, că băncile româneşti ar 
face politică antipatriotică, ci doare tot existenţa băncilor româneşti şi 
munca aceasta pentru întărirea economică a poporului nostru. Căci 
deputatul Boross Iános când acuza băncile naţionalităţilor că ar face 
politică, tot atunci aplica o dojană foarte aspră la adresa băncilor 
ungureşti pe motivul, că nu oferă dividende mai mari pentru scopurile 
politice maghiare. 
 Oricât s’ar feri băncile noastre de politică şi oricât ar putea să 
dovedească, chiar de cea mai duşmănoasă cercetare, că nu au tendinţe 
antipatriotice şi contrare Statului, când guvernanţii noştri vor fi aflat 
formula amintită mai înainte, ele se vor afla vinovate de tendinţe 
antipatriotice, că doar din întâmplările vieţii a scos Aesop fabula despre 
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lupul şi mielul, cari veniseră să bea apă din acelaşi râu şi bietul miel era 
mai la vale.” (Ibidem, p.2) 
 Aşa după cum mielul, care se afla pe albia râului, mai avale de 
unde lupul se găsea, era acuzat de acesta, printre altele, că i-a tulburat 
apa, şi guvernul maghiar va lua măsuri, pe motive ce nu lezau cu nimic 
prosperitatea şi siguranţa statului maghiar, împotriva instituţiilor 
fundamentale pentru menţinerea fiinţei unei naţiuni, cum erau în acel 
moment biserica ortodoxă şi şcoala confesională românească. 
 Băncile cu capital naţional aveau de jucat un rol extrem de 
important în emanciparea economică a etniei lor, prin politicile 
financiar-bancare de sprijinire a dezvoltării unei industrii şi agriculturi 
naţionale, factor important în lupta pentru câştigarea drepturilor lor 
naţionale. 
 Acesta era pericolul, de fapt, pe care îl anticipau guvernanţii 
maghiari atunci când încercau, prin puterea legii, să stopeze creşterea 
puterii financiare a băncilor nemaghiare, cu precădere a celor 
româneşti, ce îşi măreau numărul de la an la an, înfiinţându-se pe mai 
tot teritoriul românesc al Transilvaniei şi al Banatului. 
 „Dar şcoalele noastre româneşti făcut-au ele politică? Şi 
catehizarea elevilor este oare afacere politică? Şi gimnaziile noastre, 
cari asemenea sunt spini în ochii compatrioţilor noştri maghiari, sunt 
ele instituţiuni politice? Bărbaţii cari stau în fruntea institutelor noastre 
financiare au datoria să se însărcineze cu studierea acelor măsuri 
preventive şi a celor modalităţi, cari pentru primejduirea existenţei 
institutelor noastre financiare vor fi potrivite să îndrumeze puterea de 
viaţă românească acumulată în aceste institute tot spre întărirea şi 
progresul material şi moral al poporului nostru românesc. 

Fără amânare trebuie începută acţiunea pentru industrializarea 
muncei poporului nostru, neaplicată în producţiunea agricolă, căci în 
măsura acestei industrializări creşte posibilitatea ca averea naţională 
românească acumulată în aşa zise «uzurare» să poată fi prefăcută cu 
uşurinţă în capitalul industrial, mult mai binefăcător încă pentru 
dezvoltarea economică a populaţiei, decât capitalul uzuar.” (Ibidem, 
p.2) 

Motivele de îngrijorare ale gazetarului de la „Românul” faţă de 
intenţiile guvernului de la Budapesta de a îngrădi şi chiar a desfiinţa 
băncile nemaghiare, care aveau un important rol în dezvoltarea 
economică şi prosperitatea naţionalităţilor din Monarhie, nu au fost 
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deloc întâmplătoare, căci presa maghiară va începe de curând o 
campanie îndreptată împotriva acestora, subliniind pericolul întăririi lor 
pentru maghiarime.  
 Ziarul românesc „Tribuna” comentează, într-un număr din 
ianuarie 1912, ştirea îngrijorătoare, apărută într-un ziar maghiar din 
Arad, despre ameninţătoarea expansiune a băncii «Victoria» asupra 
echilibrului bancar existent între capitalul financiar-bancar unguresc 
şi cel românesc din Ardeal, prin înclinarea balanţei mult în favoarea 
celui românesc, îndemnând băncile maghiare să nu cedeze „terenul 
băncilor româneşti care rămân fără concurenţă.” 
 „Ziarul «Aradi Közlöny» în numărul său de azi, înregistrând 
ştirea că banca «Victoria» din Arad a anexat acum mai nou sucursala 
băncii ungureşti «Gyula Videki Takarékpénztár» din Boroşineu (n.n 
Ineu), se ocupă la loc de frunte cu cuceririle «Victoriei» în comitatul 
Aradului. 
 Ziarul unguresc constată că institutul «Victoria» în anii din 
urmă a făcut progrese uimitoare şi că prin noua sucursală are 
pân’acum patru sucursale mari şi importante pe teritoriul comitatului. 
Un simţ de obiectivitate, pe care vrea să-l păstreze autorul articolului, îl 
face să constate că acest progres al «Victoriei» n’are alt obiectiv decât 
legile liberei concurenţe, a căror rezultat este. 
 Prin noua anexare institutul unguresc «Gyula Videki 
Takarékpénztár» şi-a căpătat desigur rebonificarea pentru cedarea 
terenului ei, iar banca românească-adaugă ziarul unguresc-de asemeni 
ştie de ce a plătit această rebonificare, de aici încolo restul e indiferent, 
ori cel puţin secundar. 
 Azi încă o bancă ori o sucursală, spune ziarul unguresc 
continuându-şi raţionamentul, nu înseamnă numai o simplă afacere 
comercială, ci este şi un puternic factor social, care poate fi uşor 
exploatat şi desigur va fi şi pus la contribuţie în luptele politice. De 
aceea, spune, expansiunea aceasta a «Victoriei» nu poate fi privită 
numai din punct de vedere pur al obiectivităţii, ci, adaogă, trebuieşte 
stimulat capitalul unguresc să nu cedeze terenul bnăncilor româneşti, 
cari rămânând astfel fără concurenţă, determină echilibrul de putere cu 
desăvârşire în favorul Românilor. [...] 
 Expansiunea «Victoriei» vesteşte desigur nu numai acumularea 
muncei, cinstei şi agilităţii, ci şi a condiţiilor economice fireşti. Ea 
păşeşte înainte pe un domeniu care este al ei şi în posesiunea căruia, 
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poate fi cel mult chestie de timp ca să intre pe deplin.”(Expansiunea 
Victoriei [în] Tribuna, anul XV, Nr.28, Arad, 23 Decemvrie/5 Ianuarie 
1912, p.p. 8-9) 
 Gazetarul de la „Tribuna” se referă la faptul că pe un teritoriu 
în care etnia românească este majoritară nu se poate vorbi de un 
succes al băncilor ungureşti aşa cum nici băncilor româneşti nu le vede 
nici o perspectivă într-o localitate majoritar maghiară. 
 „Noi n’avem nimic în contra înfiinţării băncilor ungureşti 
printre Români, dar nu credem că li-ar surâde nici uneia altă 
perspectivă decât băncii «Gyula Videki Takarékpénztár». Poate aceiaşi 
perspectivă i s’ar deschide «Victoriei» dacă şi-ar deschide o sucursală 
în Hodmezö-Vásárhely. Banca «Gyula Videki Takarékpénztár» nu 
poate fi învinuită de lipsă de patriotism unguresc. Dar sunt aici legi la 
mijloc, legi inexorabile cari frâng toate elementele meşteşugite şi pe 
cari a le nesocoti înseamnă să-ţi dai cu capul de perete.”(Ibidem, p.9) 
 La Ineu, Banca„Victoria” devenise foarte puternică afiliind nu 
cu mult înainte sucursala băncii ungureşti şi o altă bancă românească, 
institutul de credit „Lunca” iar Sava Raicu a cumpărat pentru banca sa 
şi clădirea impunătoare a sucursalei maghiare din centrul Ineului, 
unde probabil va instala sediul unificat al sucursalei sale din 
Boroşineu, prin eliminarea concurenţei băncii maghiare. 
 „Interesându-ne azi am aflat cu bucurie că ştirea ziarului 
unguresc este adevărată. «Victoria» afiliase încă în primăvară institutul 
românesc «Lunca» şi acum a anexat sucursala băncii ungureşti «Gyula 
Videki Takarékpénztár». Activele nouiei sucursale a «Victoriei» sunt de 
un jumătate milion. Directorul, d.Sava Raicu a luat alaltăieri în primire 
noua sucursală. Banca «Victoria» a cumpărat şi casa d-lui avocat Mérö 
Samu din piaţa Boroşineului, unde se afla sucursala ungurească, intrând 
în posesiunea «Victoriei» cea mai frumoasă clădire cu etaj din 
Boroşineu. 
 Felicităm institutul «Victoria» pentru această nouă cucerire a sa 
în drumul ei către un progres sigur, cumpătat şi statornic. Prin această 
anexiune, banca «Victoria» şi-a alăturat o nouă clientelă românească, 
care, fără îndoială, se va bucura şi ea de acest schimb fericit. Prin 
aceste sucursale, banca îşi decentralizează vasta clientelă într’un mod 
care-i permite o dezvoltare mai largă, ridicând în aceiaşi vreme tot 
atâtea citadele în diferite centrişoare, pentru întărirea lor economică.” 
(Ibidem, p.9) 
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 În acelaşi ziar arădean, „Tribuna,” la un interval scurt de timp, 
în luna februarie se analizează, aşa cum s-a mai arătat, bilanţul pe 1911 
făcut public de Banca „Victoria,”constatând „uriaşii paşi de progres” 
făcuţi de aceasta, „cântărind cifrele”şi urmărind, din urmă, bilanţul 
prezentat în fiecare an. 
 Prin rezultatele sale banca, se constată, atrage an de an un 
număr tot mai mare de clienţi, înmulţindu-şi filialele, la o „distanţă 
foarte mică de la centrală” şi se impune tot mai mult pe piaţa bancară 
datorită „înţelepciunei conducătorilor ei,” şi aici e vorba în primul rând 
de Sava Raicu, creierul băncii şi principalul ei conducător finanţist, 
care cu toate piedicile şi obstrucţiile autorităţilor, ce nu vedeau cu ochi 
buni dezvoltarea unei puternice bănci româneşti, a reuşit, potrivi 
ziarului, prin „organizaţia modernă” a instituţiei să-şi „înzestreze cu 
una dintre cele mai trainice, dacă nu cea mai solidă organizaţie 
internă” modul de lucru şi operaţiuni în cadrul Băncii «Victoria» din 
Arad şi a sucursalelor sale din teritoriu. 
 Datorită capitalului mare pe care îl avea în acel moment, prin 
operaţiunile bancare, bine gândite, care fac să circule anual sume 
uriaşe, prin „mobilitatea capitalurilor sale,” precum şi prin 
„înţelepciunea conducătorilor ei,”gazetarul de la „Tribuna” consideră 
că banca, în acel moment este în stare să reziste, cu succes „crizelor de 
pe piaţă,”şi mai ales, să facă faţă orcăror „eventualităţi ce s’ar putea 
isca în vremuri critice,” fapt care se va întâmpla, nu peste mult timp, 
peste doi ani, în 1914, când va începe primul război mondial. 
 Prezicerile gazetarului s-au adeverit, căci, cu toate greutăţile 
cumplite ale războiului, ce a bântuit întreaga Europă, provocând 
dezastre de tot felul, inclusiv financiare, banca condusă de Sava Raicu, 
va face faţă însă cu eforturi considerabile din partea directorului ducând 
şi la zdruncinarea sănătăţii acestuia. Erau momente critice de prăbuşire 
a sistemului bancar austro-ungar, şi nu numai, mai ales în ultima 
perioadă a războiului, când multe bănci puternice şi cu renume au dat 
faliment. Nu a fost cazul Băncii „Victoria” din Arad condusă de Sava 
Raicu care a ştiut s-o păstreze, să o ferească de catastrofele financiare şi 
s-o scoată la liman la sfârşitul războiului, fiind un sprijin pentru 
comunitatea românească din Transilvania şi în timpul războiului dar 
mai ales în perioada tulbure de după Unire, când în Ungaria va izbucni 
revoluţia bolşevică. 
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 „Cântărind cifrele relevate în schiţarea de până aici, (n.n sunt 
prezentate cifre din raportul bilanţului încheiat la 31 decembrie 1911) 
cari reprezintă principalele ramuri de operaţiuni ale băncii «Victoria» şi 
comparându-le cu cele din bilanţul precedent, uşor putem constata 
uriaşii paşi de progres, pe cari îi face acest institut financiar românesc. 
Înflorirea atât de repede a «Victoriei» şi succesele progresive realizate 
de ea pe terenul economic în general, adună tot mai mult public în jurul 
ei, ceea ce de altfel s’a putut constata cu ocaziunea emisiunei făcute 
anul trecut, care a succes peste aşteptările cele mai optimiste. Roadele 
acestei emisiuni încă nu s’au arătat pe deplin anul acesta, şi aşa pentru 
anul viitor ne sunt rezervate noui surprize, la ceea ce ne îndreptăţeşte de 
altfel şi descentralizarea continuă a institutului, aglomeraţia mare de 
muncă, cauzată de circulaţiunea uriaşă ce o face an de an prin, 
operaţiunile sale, silind Direcţiunea la creiarea de sucursale la o 
distanţă foarte mică de la centrală. 
 Deşi are un teren de activitate bun, atmosfera, în diferite epoci 
în trecut, i-a fost neprielnică, totuşi în urma perspicacităţii şi a 
înţelepciunei conducătorilor, banca «Victoria» a progresat continuu. 
 Şi poate chiar vitregia vremurilor trecute a contribuit ca, 
conducătorii «Victoriei» să-şi arunce privirea cât mai departe în viitor 
şi s’o înzestreze cu una dintre cele mai trainice, dacă nu cea mai solidă 
organizaţie internă. 
 Prin natura lor ramurile de operaţiuni, cu cari se ocupă 
«Victoria», fac ca circulaţia anuală să ajungă la cifre uriaşe, dându-ne 
prilejul să constatăm mobilitatea capitalurilor sale, care o face mai 
rezistentă faţă de crizele de pe piaţa generală de bani. Astfel, 
«Victoria» va întâmpina cu uşurinţă orice eventualităţi, ce s’ar putea 
isca în vremuri critice, şi într’adevăr trebuie să-i admirăm organizaţia 
modernă pe care o are.”(Ibidem, p.p.7-8) 
 Succesele şi realizările îmbucurătoare ale băncii, la numai un 
an de la instalarea lui Sava Raicu, ca director general, sunt prezentate 
cu prilejul a celei de a XXV-a adunare generală ţinută la Arad, în 23 
februarie 1913. 
 Adunarea generală are şi un caracter festiv, împlinindu-se 25 
de ani de la înfiinţarea băncii arădene, fapt ce a prilejuit prezenţa unui 
număr impresionant de acţionari care şi-au exprimat astfel consideraţia 
şi încrederea în capacitatea financiară a institutului de a le asigura 
avantaje financiare şi a le proteja interesele economice. 
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 Preşedintele adunării generale P.C.S. Roman Ciorogariu în 
cuvântul său de deschidere prezintă etapele de dezvoltare ale băncii şi 
marile realizări pe plan financiar până în acel moment, când banca a 
ajuns să fie considerată ca una din cele „mai solide aşezăminte similare 
din ţară”, reuşind prin capacităţile sale financiare să asigure şi să 
ocrotească interesele acţionarilor săi. 

 „Puternicul 
nostru institut financiar 
«Victoria» din Arad, şi-a 
ţinut ieri, în cadre 
solemne, a XXV-a 
adunare generală. Dat 
fiind jubileul de 25 de ani 
dela înfiinţare, adunarea 
s’a remarcat prin 
prezenţa unui neobişnuit 
de mare număr al 
acţionarilor, vădindu-se 
astfel odată mai mult 
încrederea generală de 
care se bucură 
conducerea institutului. 
 Îndată după ora 
10 a.m. preşedintele 
adunării generale P.C.S. 
Domnul Roman 
Ciorogariu, a rostit o 
cuvântare mai lungă, 
rechiemând amintirile 
bogate ale unei munci de 
25 ani şi ilustrând cu date 
fazele de treptată 
prosperare a băncii. E 

mare distanţa nu numai în timp, ci şi în rezultate. Azi «Victoria» a intrat 
în rândul celor mai mari şi mai solide aşezăminte similare din ţară; 
a ajuns ocrotitoarea efectivă a intereselor economice româneşti din 
un întins ţinut şi o organizaţie în acelaşi timp pentru zilele grele, cum a 
fost şi cel de anul trecut. 

Convocare pentru a XXV-a adunare generală a 
Băncii „Victoria”
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 Preşedintele constată prezenţa a vre-o 129 de acţionari, 
reprezentând 4925 de acţiuni cu 1541 de voturi. Numeşte apoi, cu 
consentimentul adunării generale, de notari pe dd. Vasile Papp 
juristconsultul şi Ioan Moldovan şefcontabilul institutului, de verificat 
ai sumarului pe dd. Gerasim Şerb şi Iuliu Herbay; pentru scrutiniu pe 
dd. Mihai Lucuţa, Dr. Aurel Novac şi Dr. Romul Veliciu.” (A XXV- a 
adunare generală a „Victoriei” [în] Românul, Anul III, Arad, Marţi 
12/25 Februarie 1913, nr.33, p.3) 
 După constituirea adunării va lua cuvântul directorul executiv 
Sava Raicu care în acest moment festiv, de împlinire a unui sfert de 
veac de existenţă a băncii, subliniază faptul că realizările de până acum 
sunt pentru toţi „sărbătoarea muncei economice-naţionale” aducătoare 
de linişte, mulţumire şi echilibrul în viaţa tuturor acţionarilor. Ele se 
datoresc în primul rând fondatorilor institutului, a celor care au dirijat 
şi au condus cu cumpătată afacerile băncii dar şi funcţionarilor 
pricepuţi care şi-au îndeplinit cu devotament atribuţiile ce le reveneau. 
Prin toate acestea la un loc banca din Arad a ajuns la „un loc de onoare 
între institutele de bani solide din patrie”. Este convins că istoria va 
judeca cum trebuie rezultatele de până acum şi pe cei care „au luptat, 
muncit, suferit şi s’au zbuciumat”, de-a lungul anilor, cu toate greutăţile 
şi problemele lumii financiare, şi au făcut ca această instituţie să devină 
„solidă, mare şi cu rădăcini adânci în conştiinţa poporului nostru”. 
 Gândul şi recunoştinţa sa se îndreaptă spre cei care au muncit 
cu sârg, de-a lungul anilor, acum „trecuţi la cele eterne”, ce şi-au adus 
fiecare indiferent de poziţia ocupată în structura funcţionărească, o 
contribuţie la progresul şi prosperitatea pe care a câştigat-o Banca 
„Victoria” dovadă fiind cifrele bilanţului pe care îl va prezenta în faţa 
adunării generale şi a acţionarilor săi. 
  „Onorată adunare generală! 
 După o muncă neîntreruptă, intensivă şi cinstită, roditoare de 
rezultate şi progrese, serbăm azi aniversarea de 25 ani ai existenţei 
institutului nostru «Victoria». 
 Nu e această sărbătoare naţională aranjată cu alai, ci este 
sărbătoarea muncii economice-naţionale, care înalţă, mângâie şi 
întăreşte echilibrul sufletesc. 
 În acest moment solemn pentru toţi, dacă privim desvoltarea 
institutului nostru dela punerea temeliei lui până azi, trebuie să străbată 
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în inima fiecărui om un sentiment de mare bucurie, văzând era nouă 
vestitoare de progrese şi înălţare economică-naţională. 
 Institutul nostru «Victoria» este operă pozitivă şi productivă. 
Va fi chemarea istoriei să constate evenimentele mari ale trecutului 
institutului nostru şi să afle acolo caractere extraordinare, oameni 
inimoşi, cari au luptat, muncit, suferit şi s’au sbuciumat pentru ca 
să facă o «Victorie» solidă, mare şi cu rădăcini în conştiinţa 
poporului nostru. 
 Gândurile nobile şi bune ale fondatorilor ajutate de o voinţă 
tare şi de o ţinută cumpănită a direcţiunilor, sprijinite de priceperea şi 
devotamentul fără margini a bunilor funcţionari, - s’au îndeplinit, - 
ocupându-şi institutul nostru loc de onoare între institutele de bani 
solide din patrie. 
 Drept dovadă, - fără laudă de sine – sunt cifrele bilanţului 
nostru şi conspectul comparativ despre operaţiunile institutului tipărit 
la finea raportului nostru din acest an. 
 Cu această ocazie, cuprinşi de sentimentul de recunoştinţă, 
ţinem să ne îndeplinim o datorie sacră şi frumoasă, domnilor acţionari, 
şi Vă rugăm şi pe Dumneavoastră, ca să zicem cu toţii, ca fondatorii, 
membrii direcţiunei, ai comitetului de supraveghere, cenzori şi 
funcţionarii institutului nostru trecuţi în cele eterne să se odihnească în 
pace între cei drepţi, iar noi cei vii muncind cu zel şi credinţă şi pe mai 
departe, să ridicăm rugăciuni la cer, pentru întărirea şi înflorirea 
institutului nostru «Victoria».” (Ibidem, p.3) 
 Aşa cum era stipulat şi în statutele băncii, încă de la înfiinţare, 
o parte din veniturile acesteia erau îndreptate pentru acţiunile de 
caritate, cu impact naţional, în vederea sprijinirii elementului românesc 
în diverse domenii. Sava Raicu anunţă pe cei prezenţi că s-a decis de 
către conducerea băncii, cu acest prilej aniversar, să se doneze o 
importantă sumă de bani pentru a pune „temelia unui internat de băieţi” 
ajutând astfel elevii din localităţile comitatului şi prin asigurarea unui 
loc avantajos de cazare în vederea continuării studiilor la oraş. 
 „Cu mare încredere în viitorul institutului nostru şi tot de aceste 
sentimente conduşi, pentru eternizarea zilei de azi şi în semn de 
recunoştinţă pentru publicul mare, care totdeauna în decursul acestui 
sfert de veac a sprijinit cu încrederea sa institutul nostru, direcţiunea 
Dvoastră cu bucurie Vă raportează, că a decis să pună temelie unui 
internat de băieţi aici în Arad cu o sumă fondaţională de 20 000 
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coroane. În scopul acesta direcţiunea Dvoastră din economia sumelor 
votate de adunările generale anterioare dispune de 15 000 cor., iar 5 
000 cor. Vă roagă să-i votaţi la rândul său din venitul curat din 1912.” 
(Ibidem, p.3) 
 Înainte de a prezenta rezultatele îmbucurătoare pe care le-a 
dobândit banca în cursul anului trecut, Sava Raicu prezintă celor 
prezenţi greutăţile pe care le-a întâmpinat şi pe care au reuşit să le 
rezolve în mod favorabil, obţinând o creştere a veniturilor şi a 
capitalului bancar, a fondului de rezervă, a fondului de pensii ori în 
ceea ce priveşte venitul brut, obţinut în anul precedent. 
 Înainte de a informa însă despre „afacerile institutului în 
decursul anului de gestiune 1912”, Sava Raicu expune celor prezenţi la 
adunarea generală câteva cauze care au avut urmări negative în politica 
financiară a băncilor din întreaga Europă în urma războiului italo-turc 
ce au continuat cu complicaţii în Balcani cauzând astfel un an greu 
economico-financiar pentru toate ţările. 
 „Frica de o conflagraţiune europeană a produs mare zăpăceală 
şi o adevărată panică în lumea financiară şi mai ales atunci, când 
străinătatea a început retragerea din circulaţie a capitalurilor sale 
alocate în patria noastră, criza generală financiară a devenit extrem de 
gravă, iar banii enormi de scumpi.” (Ibidem, p.3) 
 În afara acestor cauze externe, rezolvate de Banca „Victoria” 
prin „măsuri de precauţiuni” foarte severe, populaţia de la sate, din 
cauza ploilor torenţiale, din toamnă, a avut însemnate pagube 
economice prin distrugerea multor culturi din câmp şi a viţei de vie. 
 În aceste condiţii vitrege banca a căutat şi prin sprijinul 
financiar al Băncii Imperiale Austro-Ungare, filiala din Arad, să acorde 
ajutor bănesc celor interesaţi, pentru a ieşi din criză, atât a persoanelor 
particulare cât şi la nivelul unor instituţii şi intreprinderi. 
 Cu toată situaţia de criză, critică pentru economie şi finanţe, 
rezultatele şi câştigurile obţinute de Banca „Victoria” în anul precedent, 
sunt mai mult decât „îmbucurătoare” ele oglindind o bună politică 
financiar-bancară, precaută şi cumpătată, dusă de direcţiunea acesteia 
ce îl avea deja de aproape un an de zile în fruntea ei pe Sava Raicu, un 
finanţist de geniu în acele dificile momente ale istoriei sociale şi 
bancare. 
 „Pe lângă toată situaţia aceasta critică economică şi financiară, 
cu satisfacţie Vă prezentăm rezultatele îmbucurătoare şi, ca dovadă 
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despre consolidarea institutului nostru, Vă raportăm, că circulaţia totală 
a anului trecut a fost K 403, 339.173.86 mai mult cu 24 milioane decât 
în anul precedent. Activele fac K 25, 167.610.69, cu 284 mii mai mult 
decât în anul precedent. Venitul brut e de K 1 milion 770.354.92, mai 
mult cu 343 mii decât în anul precedent, iar venitul curat al acţionarilor 
e de K 403.216.51, mai mult cu 121 mii decât în anul precedent. 
 Fondurile de rezervă cu dotarea din acest an fac1,862.836.30, 
crescând şi acesta de la ultimul bilanţ cu K 86.836.30. 
 Fondul de pensiuni al institutului, tot cu dotarea anului 
acestuia, va fi de K 241.362.29, arătând o creştere de K 48.262.29 faţă 
de trecut. 
 Capitatlele proprii ale institutului ating astfel cifra 
considerabilă de K 4.604.198.59. Cifrele aici înşirate sunt atât de 
frumoase şi impunătoare, încât ne dispersează de ori ce comentar.” 
(Ibidem, p.3) 
 Şi întradevăr bilanţul realizărilor din anul precedent, veniturile 
obţinute de bancă în toate sectoarele şi compartimentele de activitate nu 
mai au nevoie, aşa cum încheia atunci Sava Raicu, raportul băncii în 
faţa adunării generale, de nici un comentariu, toate subliniind un singur 
lucru, Banca „Victoria” se afla pe mâini bune. 
 În încheierea „Raportului special” prezentat de Sava Raicu în 
faţa a celei de a XXV-a adunare generală a „Institutului de credit şi 
economii «Victoria»”, în care a reuşit să îmbine într-o logică perfectă 
elocinţa discursului oratoric: „Va fi chemarea istoriei să constate 
evenimentele mai ale trecutului nostru şi să afle acolo caractere 
extraordinare, oameni inimoşi, cari au luptat, muncit, suferit şi s’au 
sbuciumat pentru ca să facă o «Victorie» solidă, mare şi cu rădăcini 
adânci în conştiinţa poporului nostru”, cu rigoarea ştiinţifică, a omului 
de cifre, directorul executiv al băncii, cu sentimentul recunoştinţei şi al 
onestităţii, ce îl caracterizează, evocă marile merite pe care le-a avut în 
destinul şi în prosperitatea băncii, fostul ei director, primul director al 
băncii, dr. Nicolae Oncu. 
 Retragerea de la conducerea băncii a venerabilului director s-a 
datorat unei serioase probleme de sănătate ce nu i-au permis acestuia 
să-şi continue nobila muncă pusă în slujba emancipării economice şi 
sociale a neamului său. 
 Sentimentele sale, exprimate acum public, faţă de cel care a 
fost sufletul Băncii „Victoria”, au rămas acelaşi ca din anii când au 
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trudit împreună la bunul mers al afacerilor bancare, cele de „stimă şi 
iubire intimă”, Sava Raicu vedea mereu în Nicolae Oncu un adevărat 
părinte ce l-a ocrotit şi povăţuit încă din tinereţea sa, petrecută mai tot 
timpul în bancă, încă de la înfiinţarea acesteia. 
 „Cu regret Vă raportăm, că dl. Dr. Nicolae Oncu în urma 
vârstei sale înaintate şi din motive sanitare în 19 Martie, anul trecut, s’a 
retras la pensiune. 
 Domnul Dr. Nicolae Oncu a fost membru fondator şi director 
executiv dela înfiinţarea institutului până în ziua trecerii sale la 
pensiune, sub care durată de timp şi-a depus tot sufletul, puterea de 
muncă, inteligenţa şi cinstea în serviciul institutului nostru. 
 Cu durere ne despărţim de Domnia-Sa şi dacă se şi rup 
legăturile oficioase dintre noi, sentimentele de stimă şi iubire intimă vor 
rămâne  în sufletul nostru cu acea ferbinte dorinţă, ca redobândindu-şi 
sănătatea să trăiască încă mulţi ani spre bucuria celor, cu cari împreună 
a muncit un pătrar de veac întru înălţarea şi înflorirea institutului.” 
(Ibidem, p.3) 
 Adunarea generală este informată că în ziua de 19 martie 
1912, direcţiunea Băncii „Victoria”, în unanimitate de voturi, l-a ales, 
în locul lui Nicolae Oncu, pe funcţia de director-executiv pa Sava 
Raicu, care până atunci îndeplinise funcţia de vice-director. 
 Convingerea direcţiunii este că prin Sava Raicu, fostul 
colaborator direct al lui Nicolae Oncu, conducerea institutului s-a pus 
„în mâinile cele mai competente şi destoinice”. 
 În final, adunarea generală continuă prin alegerea a doi membri 
în direcţiune şi a încă 5 membrii în comitetul de supraveghere şi prin 
prezentarea conspectului operaţiunilor bancare ce s-au derulat în cursul 
anului trecut. 
 „Românul” reproduce în paginile sale întregul conspect al 
operaţiunilor bancare, în aşa fel încât chiar şi cititorii gazetei, ce nu sunt 
acţionari, să poată urmări, într-un mod transparent, situaţia reală a 
băncii arădene. 
 Gazetarul, prezent la şedinţa adunării generale, redă atmosfera 
şi opiniile unora dintre vorbitori, acţionari ai băncii, precum şi numele 
celor care au fost aleşi în direcţiunea şi în comitetul de supraveghere, 
între care întâlnim şi numele deputatului Ştefan C.Pop, ca membru în 
direcţiune. 
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 Buna înţelegere şi colaborare între conducerea băncii, 
funcţionarii acesteia şi acţionari s-a putut vedea după prezenţa tuturor, 
ca într-o adevărată familie, la restaurantul de la hotelul „Crucea Albă”, 
unde, printre altele, s-au rostit multe toasturi în care se aduc aprecieri 
direcţiunii şi eminentului corp de funcţionari ai institutului, toţi cei 
prezenţi având totală încredere în „izbânda libertăţii prin muncă 
economică”, pusă în folosul neamului românesc din Austro-Ungaria. 
 „Raportul e primit cu vii aclamaţii, dimpreună cu toate 
propunerile direcţiunii. Se comentează cu plăcere în deosebi lăudabila 
hotărâre de a se înfiinţa un internat de băieţi, atât de necesar în acest 
oraş inundat de elevii români ai diferitelor aşezăminte şcolare. Dl. 
advocat din Lipova, Aurel Cioban ia apoi cuvântul, în numele 
acţionarilor, şi relevând multele binefaceri pe cari «Victoria» le-a făcut 
anul trecut, nu numai particularilor, ci şi băncilor noastre din provincie, 
propune să i se acorde conducerii, şi în special dlui director executiv 
menţiune protocolară de recunoştinţă. 
 Dl. Sava Raicu mulţămeşte în numele direcţiunii acţionarilor 
pentru sprijinul valoros, pe care l-au dat întotdeauna cu prisosinţă şi-i 
roagă ca pe viitor să probeze aceiaşi încredere institutului. 
 Urmărind alegerile, au fost realeşi în direcţiune, pe un period 
statutar de 4 ani domnii Dr. Nicolae Cioclan şi Traian Văţianu, iar ca 
membru nou a fost ales în direcţiunea, pe timp de doi ani, dl. Dr. 
Ştefan C. Pop, advocat şi deputat în camera ţării. 
 În comitetul de supraveghere au fost realeşi d. Dr. Sever 
Ispravnic, Procopiu Givulescu, Dr. Cornel Aradelean, Dr. Ioan Nemet 
şi Dr. Gheorghe Vessa. 
 După adunare direcţiunea, comitetul de supraveghere şi 
funcţionarii au luat masa împreună în restaurantul «Crucea Albă», 
dimpreună cu acţionarii prezenţi, serbând şi la masa albă roadele 
munci de un sfert de veac. S’au rostit mai multe toaste din seria cărora 
amintim pe cel al lui Sava Raicu pentru triumful solidarităţii în 
societatea noastră şi pe cel al dlui Dr. Ştefan C. Pop, - în calitatea de 
nou membru al direcţiunei, - pentru izbânda libertăţii prin munca 
economică. S’au auzit cuvinte de caldă recunoştinţă la adresa 
eminentului corp al funcţionarilor institutului, apoi la adresa 
acţionarilor, ţărănimei, presei, etc.” (Ibidem, p.4) 
 La fel ca în anul 1912 şi în anul următor situaţia financiar-
bancară a Băncii „Victoria” rămâne tot aşa de stabilă, ba chiar îşi 
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sporeşte rezervele sale de capital în ciuda momentului de criză 
economico-financiară, ce a avut urmări nefaste asupra mai multor 
instituţii bancare silite a intra în faliment ori au avut de rezolvat grave 
probleme financiare fiind obligate a se împrumuta pentru redresarea 
situaţiei bancare. 

Faptul că banca din Arad face faţă cu succes crizei ce bântuia 
în acel moment satatele europene, reuşind chiar unele performenţe în 
domeniul întăririi capacităţii financiare, aşezând-o în fruntea altor  
puternice bănci, nu numai româneşti, atrage atenţia „opiniei publice 
româneşti” încântată de rezultatele şi succesele sale pe plan 
economico-financiar. 

Ziarul „Românul”, înainte de a prezenta în coloanele sale,  
bilanţul Băncii „Victoria”, aşa cum apare în „Raportul special” ce va fi 
dus la cunoştinţa acţionarilor de către directorul Sava Raicu, face câteva 
plăcute aprecieri la performanţele, din anul precedent, obţinute de 
institutul arădean, care printre altele a reuşit să „dea spre scopuri 
culturale”, o importantă sumă de bani, 50 000 de coroane, în acele 
momente când banii deveneau „tot mai scumpi”, întrecând cu mult la 
acest capitol, puternice instituţii bancare şi din străinătate. 

Gazeta menţionează, pentru a face o comparaţie, cu o bancă 
importantă din Budapesta, ce a alocat pentru „scopul naţional maghiar”, 
suma de 8 000 coroane, fiind mult lăudată în cercurile maghiare pentru 
gestul său de caritate. 

„Aceste adunări au ajuns azi adevărate evenimente demarcative 
în viaţa economică a ţinutului nostru. Bilanţurile «Victoriei» sunt 
aşteptate an de an cu cel mai legitim interes, nu numai în lumea mai 
restrânsă a acestui comitat, asupra căruia activitatea puternicei bănci 
exercită o influenţă nespus de binefăcătoare, ca şi în lumea mare a 
progresului nostru economic general. În seria bilanţurilor publicate de 
băncile noastre anul acesta, bilanţul «Victoriei» a fost mărgeanul, care 
împrumută din strălucirea lui întregului colan. 

Acest interes legitim al opiniei publice româneşti a mai fost de 
data aceasta mulţămit prin o faptă, până azi unică, nu numai în 
activitatea băncilor noastre, ci şi în cea a aşezămintelor similare, mult 
mai dezvoltate, ale unor neamuri, cari se bucură de libertăţi şi de 
colaborări nemăsurat mult mai decât ale noastre. 

După cum am arătat anume, într’un articol recent «Victoria» a 
dat spre scopuri culturale suma de 50 000 coroane. O jertfă aceasta, 



 306 

care întrece – nu numai prin mărime, dar mai ales prin importanţa ei de-
a fi indicat cu atâta pricepere rostul superior al băncilor noastre, - 
toate jertfele aduse până azi chiar şi de băncile străine. (Cea mai mare 
bancă din ţară P.H.E.T din Budapesta care a fost sărbătorită zilele 
trecute, pentru că a dat vre o 8 000 cor. spre un scop naţional 
maghiar...) Jertfa «Victoriei» e mai comentată în toate cercurile 
româneşti cu cea mai vie satisfacţie.” (A XXVI-a adunare generală a 
„Victoriei” [în] Românul, Anul IV, Arad, Marţi 18 Februarie/ 3 Martie 
1914, Nr.39, p.3) 

Aprecierile faţă de importantul gest de caritate la adresa 
institutului arădean, nu putea fi decât mai mult ca măgulitoare pentru 
toţi funcţionarii Băncii „Victoria”, pentru întreaga sa conducere dar şi 
pentru toţi acţionarii şi deponenţii săi. Cuvinte laudative la adresa 
performanţelor financiar-bancare ale băncii şi compararea acesteia cu o 
piatră preţioasă, „mărgean”, ce străluceşte falnic în rândurile celorlalte 
bănci româneşti cărora le împrumută ceva „din strălucirea” sa sunt o 
răsplată pentru trudnica dăruire a tuturor. Pentru toţi era un binemeritat 
prilej de bucurie şi de mândrie şi în acelaşi timp, cinstea şi şansa de a 
lucra într-o sau pentru o asemenea prestigioasă şi solidă instituţie 
naţională. 

Este lăudat şi popularizat exemplul pe care institutul financiar 
din Arad l-a dat şi în acelaşi timp   l-a transmis ca mesaj, celorlalte 
bănci în ceea ce priveşte unul dintre scopurile înfiinţării acestor 
institute de credit cu capital românesc, acela de a da din surplusul, 
„rostului superior” al menerii fiind acela de a ajuta comunitatea 
românescă şi pe calea emancipării culturale, prin donaţii menite să 
slujească interesul naţional. 

Donarea sumei de 50 000 de coroane pentru construirea unui 
internat şcolar în Arad a stârnit o reacţie vie, în toate cercurile 
româneşti, apreciind decizia Băncii „Victoria” ca un gest de „jertfă” 
adusă bunăstării neamului. 

Artizanul succeselor şi prestigiului de care se bucura banca, 
în acel moment, era, fără îndoială directorul său executiv Sava Raicu, 
personalitate marcantă în cercurile financiare, atât româneşti cât şi în 
cele din străinătate. 

Iată de ce cea de a XXVI-a adunare generală a Băncii 
„Victoria” a fost şi un prilej de cinstire a meritelor acestui profesionist 
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de elită din lumea bancară, un „finanţist de geniu”, cum îl va numi şi 
caracteriza presa vremii. 

Era momentul în care, pentru toată contribuţia sa, până în acel 
moment, dusă în cadrul sistemului bancar românesc şi nu numai, însuşi 
Regele Regatului Român, Carol I, îl va recompensa cu medalia 
„Meritul Comercial şi Industrial”, o încununare meritată a succeselor şi 
realizărilor sale în acest domeniu atât de important luptei naţionale 
pentru asigurarea suportului său economic şi financiar de care avea 
atâta nevoie în acele dificile momente social-istorice de dinaintea 
războiului mondial. 

„Adunarea generală de ieri a fost şi un prilej de entuziastă 
sărbătorire a dlui Sava Raicu, directorul executiv al «Victoriei». 
Opinia noastră publică l’a consacrat de mult printre bărbaţii noştri de-o 
rară valoare, iar cercurile financiare, nu numai ale noastre, ci şi cele 
străine, i-au acordat pe drept un prestigiu de invidiat, un loc de onoare 
între capacităţile acestui dificil domeniu de activitate. 

Cine a învăţat să-l cunoască pe dsa, mai ales în vârtejul 
crizelor din urmă, va înţelege uşor, care este secretul unei prosperări 
atât de binecuvântate a robustului organism economic, pe care-l 
însufleţeşte şi-l duce din izbândă în izbândă. 

Urăm şi noi, dimpreună cu glasurile entuziaste ce s’au auzit 
ieri, multe rezultate de felul celui cuprins în raportul general. [...]” 
(Ibidem, p.3) 
 La a XXVI-a adunare generală a institutului bancar ţinută la 
Arad, în ziua de 2 martie 1914, prezintă acţionarilor prezenţi, în număr 
mare, în localul băncii, raportul direcţiunii, susţinut de directorul 
executiv Sava Raicu, raport văzut ca „o icoană fidelă” a rezultatelor 
pozitive înregistrate într-un an în care „marea criză financiară ameninţă 
piaţa internaţională” dar care nu a putut să zdruncine poziţia financiară 
a aceleia care se menţine, an de an, în rândul primelor bănci din 
Transilvania. 
 Cel care va deschide şedinţa adunării generale va fi P.C.Sa 
Roman Ciorogariu, în calitatea sa de vicepreşedinte în cadrul 
Direcţiunii băncii şi care aminteşte celor prezenţi de competenţa 
financiară a lui Sava Raicu, care în aceste momente de criză, a 
contribuit prin capacitatea şi profesionalismul său la stabilitatea şi 
prosperitatea  băncii, capacitate răsplătită şi de regele Carol I, al 
României, prin acordarea unei medalii, medalia „Meritul Comercial şi 



 308 

Industrial”, ca semn al aprecierii sale pentru truda dusă în folosul 
băncilor româneşti din 
Austro-Ungaria. 
 „La orele 10 
localurile băncii «Victoria» 
erau arhipline de acţionari 
şi de prieteni, recrutaţi din 
toate structurile noastre 
sociale. 
 D.Roman 
Ciorogariu v.-preşedintele 
direcţiunii, deschide 
adunarea generală printr’o 
frumoasă vorbire. Salută pe 
cei prezenţi cari au venit 
într’un număr atât de mare 
la a 26-a adunare generală 
a institutului «Victoria». 
 Raportul 
direcţiunei institutului – 
spuse dsa – vă va prezinta 
o icoană fidelă a cursului 
afacerilor institutului în 
anul trecut, şi este dovadă, 
că atunci când marea criză 
financiară şi economică 
ameninţa piaţa 
internaţională, institutul 
nostru «Victoria» a suportat fără nici o sguduire întreaga criză aceasta. 
 D.Ciorogariu după ce în cuvinte duioase parentează pe primul 
director executiv al institutului, care a fost Dr. Nicolae Oncu, spune că, 
timp de 25 de ani, cât a stat în fruntea «Victoriei» Dr. N.Oncu, a avut 
un foarte credincios tovarăş, în actualul director executiv. 
 Capacitatea financiară – continuă dsa – şi sârguinţa acestui 
urmaş vrednic se prezintă azi în toată strălucirea lor. Vestea lor a trecut 
şi peste hotare, unde se preţuieşte şi răsplăteşte cu deosebită cinste 
hărnicia şi munca. M.S. regele Carol al României a distins prin 
decoraţie specială pe d. Sava Raicu. (Ovaţii) 

Prezentarea bilanţului băncii „Victoria” la 
sfârşitul anului 1913
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 Cinstea ce s’a dat directorului nostru şi care se resfrânge şi 
asupra acestui institut, venită fiind dela un loc atât de înalt, ne indică 
luminos drumul viitorului pentru ridicarea şi fericirea neamului nostru 
(Aplause). Declară adunarea generală deschisă. 
 Biroul se alege în modul următor: Preşedinte: P.C.S. Roman 
Ciorogariu; notari: dnii Vasile Pap şi Ioan Moldovan; bărbaţi de 
încredere dnii: Petru Ionaş şi Iulian Herbay, iar în comisia de scrutiniu 
au fost aleşi dnii: Mihail Lucuţa, Dr. Hotăran şi Iancu Ştefănuţ. 
 Se ceteşte apoi apelul nominal. S’au prezintat 199 acţionari, 
reprezentând 4210 acţii cu 1595 voturi.” (Ibidem, p.4) 
 Raportat la numărul de acţionari, prezenţi la adunarea 
generală, numărul acestora este mai mare comparativ cu cel de anul 
trecut, când au fost doar „vreo 129”, faţă de cel de acum 199, iar 
acţiunile din anul anterior erau 4925 cu 1541 voturi faţă de 4210 cu 
1595 în 1913, anul pentru care s-a întocmit bilanţul. „Localul băncii 
«Victoria» erau arhipline de acţionari” – consemna gazetarul de la 
„Românul” – şi mai menţiona că aceştia proveneau  „din toate 
straturile noastre sociale” – demonstrând astfel rolul pe care banca 
arădeană la avut în acordarea de credite mai multor categorii sociale 
pentru a suplini şi nevoia cererilor mărunte de capital, de a sprijini 
necesităţile economice curente, mai ales din gospodăriile ţărăneşti 
încercate în cursul acelor ani de calamităţi naturale. 
 Filialele Băncii „Victoria” deschise în localităţi importante din 
comitat, la Ineu (Boroşineu), Şiria (Világos) ori Chisineu (Kisjenő) 
acordau ţărănimii din zonă credite în cont-curent precum şi credite pe 
efecte în scopul stimulării producţiei gospodăriilor ţărăneşti, 
împrumuturile fiind uneori şi pe produse agricole, într-un portofoliu 
distinct, înfiinţând în unele localităţi magazine de cereale. Acordarea 
acestor credite a avut scopul de a atrage o clientelă numeroasă, 
provenită din rândurile ţăranilor înstăriţi, urmărindu-se a se stabili 
relaţii mai strânse între această clasă şi elita economică românească, 
implicată în viaţa politică. Scopul urmărit va fi şi acela că în anumite 
momente de rezonanţă pentru mişcarea naţională numărul celor 
participanţi, din punct de vedere mobilizatoric, va fi mai uşor de 
controlat, fapt ce s-a putut constata şi la Arad, când o mulţime de ţărani 
şi din satele comitatului, au participat în luna februarie 1911, la „Casa 
Naţională” din Pârneava, la „Marea adunare populară” organizată 
împotriva încercărilor guvernului Khuen-Héderváry şi a contelui Ştefan 
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Tisa de a lua românilor cele mai elementare drepturi pentru păstrarea 
fiinţei naţionale, ori acea mobilizare din vara anului 1912, când, tot în 
Pârneava, în apropierea pădurii Ceala, a avut loc zborul cu aeroplanul 
a lui Aurel Vlaicu. 
 Aşa după cum cu mândrie rostea, în faţa celor prezenţi, la a 
XXVI-a adunare generală a băncii, P.C.S. Roman Ciorogariu, Sava 
Raicu – pentru capacitatea sa în domeniul financiar-bancară – a fost 
decorat cu medalia „Meritul Comercial şi Industrial”, de regele Carol I 
al Regatului Român – această medalie fiindu-i conferită nu numai 
pentru aportul său ca director-executiv al Băncii „Victoria”, plasată pe 
al doilea loc în ierarhia băncilor cu capital românesc din Austro-
Ungaria ci pentru întreaga sa activitate financiar-bancară desfăşurată 
până atunci înspre folosul emancipării economice a românilor din 
Imperiu. 
 Sava Raicu va juca un rol important în reforma băncilor 
române, încă din anul 1898, ce se concretizează prin înfiinţarea 
Uniunii bancare „Solidaritatea”, la Sibiu, în 1907. 
 Înfiinţarea acestei reuniuni bancare, nu văzută ca o corporaţie 
ci a fost înţeleasă ca o coordonatoare necesară politicilor bancare ale 
instituţiilor de credit româneşti, ce, după anul 1900, s-au înfiinţat într-
un ritm alert, ajungându-se până în 1914 la un număr de 175 de 
instituţii de credit, şi între care au început a avea loc anumite 
neînţelegeri cauzate de interesele de grup, fie în viaţa economică, 
politică ori confesională, toate ducând la slăbirea intereselor naţionale. 
 Discordanţele şi neînţelegerile, existente în sistemul bancar 
românesc din Austro-Ungaria, au necesitat luarea unor măsuri de 
ridicare profesională a funcţionarilor de bancă, conform standardelor 
moderne europene şi constituirea unui corp de îndrumare şi control 
format din rândurile experţilor financiari, funcţionari superiori din 
băncile româneşti cu o bună pregătire practică şi teoretică, corp ce avea 
drept scop evitarea unor operaţii bancare nerentabile. 
 În acest scop s-au reunit pentru prima dată, în luna iunie 1898, 
directorii băncilor româneşti din Transilvania, convocaţi apoi în 
permanenţă în fiecare an, pentru a discuta şi a se pune de acord cu 
principalele probleme ce ţin de o politică bancară coerentă care să 
apere interesul naţional supus tot mai mult unei politici agresive de 
către oficialitatea dualistă austro-ungară. 
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 „Întemeierea «Solidarităţii» a sporit capacitatea sistemului 
bancar românesc care practic s-a definit ca o prezenţă financiară 
dinamică şi coerentă, o dată cu structurarea acesteia, impunând, la 
nivelul băncilor româneşti, o mai fermă disciplină financiară în 
relaţiile interbancare precum şi cu propria clientelă, sistemul de 
contabilitate, creind condiţii pentru stoparea imixtiunii guvernului 
ungar în afacerile băncilor româneşti «Solidaritatea» nu s-a constituit 
într-un consorţiu şi nici nu a incomodat independenţa şi individualitatea 
băncilor asociate, cel mult a sprijinit-o prin asistenţa de specialitate 
cerută explicit sau indirect de o parte din instituţiile de credit mai nou 
înfiinţate fără specialişti suficienţi, devenind «un adevărat consiliu 
economic» sub auspiciile căruia va evolua, la începutul secolului XX, 
activitatea financiar-bancară angajată într-un complex proces de 
modernizare.” (Drecin D., Mihai-Dobrescu Vasile, Op.cit., p.48) 
 Prin experţii săi, Uniunea bancară „Solidaritatea” se angaja, 
pentru a evita derapajele financiare ale unor bănci, să revizuiască 
periodic, la cel puţin un an, conturile, să mijlocească afaceri de bancă 
cu alţi parteneri din sistemele bancare din monarhie, să procure în 
condiţii cât mai avantajoase reesconturi de credite, să se ocupe de 

Dr. N. Oncu (în mijloc cu baston) la conferinţa reprezentanţilor băncilor române 
ţinută la Sibiu în iunie 1898 
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dezvoltarea afacerilor pe efecte publice (bani de tezaur) sau să extindă 
operaţiunile financiare ale anumitor bănci pe „înscrisurile financiare” 
emise de banca „Albina” de la Sibiu, în calitatea acesteia de a fi singura 
bancă românescă acceptată la cotaţiile bursiere din Imperiu. 
 Tot prin intermediul „Solidarităţii” se asigura pregătirea unor 
tineri funcţionari români transilvăneni prin „sprijinul profesional al 
fraţilor din Regatul României”. 
 „Revista Economică” apărută la Sibiu era ziarul „Solidarităţii” 
şi urmărea popularizarea, prin articole şi studii de specialitate, a celor 
mai noi metode şi operaţiuni financiar-bancare menite a ridica 
standardul puterii economice a băncilor româneşti. 
 Sava Raicu făcea, parte în acea perioadă, din acel grup 
restrâns, dar select, de specialişti în probleme fenanciar-bancare, care 
trebuiau, aşa cum s-a văzut, să urmărească şi să verifice periodic, din 
punct de vedere tehnic felul în care băncile româneşti din Transilvania 
îşi administrau fondurile, încheiau bilanţurile sau făceau alte operaţiuni 
bancare care ar putea duce la falimentarea acestora cu toate urmările 
negative ce puteau deriva pentru clienţi, mai ales că deponenţii erau 
români, în majoritate. 
 În anul înfiinţării „Solidarităţii”, în 1907, Sava Raicu, prin 
personalitatea sa deja recunoscută în lumea băncilor va avea un rol 
important în convocarea unei adunări a tuturor funcţionarilor de bancă 
români în vederea organizării lor într-o reuniune profesională. 
 Sava Raicu va avea strânse legături şi cu sistemul bancar ceh, 
fiind unul dintre iniţiatorii taciţi ai organizării unei cooperări a 
băncilor nemaghiare în lupta împotriva maghiarizării forţate din 
monarhia habsburgică. Din anul 1907 devine membru în Comitetul de 
supraveghere a băncii „Sporobanka” - Banca centrală a caselor de 
economii cehe, înfiinţată în 1903 şi membru în Direcţiunea băncii 
„Mstredni Banko”, ambele cu sediul în Praga, ajutând prin funcţiile sale 
de conducere pe care le avea pătrunderea capitalului ceh şi în 
Transilvania. 
 „În acelaşi an, «Sporobanka» a pătruns în Transilvania, unde 
«Albina» (după banca «Victoria» din Arad) a ajuns treptat, cu începere 
din 1905, într-o tot mai mare dependenţă de «Sporobanka». Se 
menţionează şi alte bănci cunoscute: «Lugojana», «Bihoreana». Aceste 
trei mari bănci româneşti din Transilvania vor constitui fundamentul de 
la care va porni expansiunea capitalului ceh la români. 
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Acestui proces îi este caracteristică paralela planului politic, 
fiindcă concomitent a avut loc formarea noii coaliţii a slovacilor cu 
românii şi sârbii, iar în februarie 1905 s-a format «Clubul parlamentar 
al naţionalităţilor». 

Din raportul anual nr. 4 al lui «Sporobanka», pe 1906, rezultă, 
mai departe că relaţia ei cu românii s-a extins tot mai mult, cuprinzând 
acum 8 instituţii. 

Banca «Victoria» din Arad a devenit mijlocitoarea 
tranzacţiilor financiare cu cehii, în timp ce reprezentantul ei Sava 
Raicu era şi membru al comitetului de control al flilialei din Brűnn a 
băncii «Sporobanka». Instituţiile româneşti în cauză au fost: 
«Someşana» din Dej, «Agricola» din Lugoj, «Mercur-Năsăud», 
«Oraviciana», «Timişana» din Timişoara, «Santinela» şi «Râureana», 
apoi «Banca română» şi «Banca populară slovacă» din Nădlac.” 
(Krajčoviě, Milan, Întărirea solidarităţii popoarelor nemaghiare ale 
Ungariei prin programul economic şi prin activităţi bancare până în 
anul 1914, Cooperarea româno-slovacă 1890-1914, [în] Drecin D. 
Mihai – coordonator, Op.cit., p.109) 

În studiul citat economistul din Bratislava, profesorul Milan 
Krajčoviě, subliniază rolul pe care l-a avut Banca „Victoria” din Arad, 
prin reprezentantul său Sava Raicu, în realizarea unei alianţe între 
băncile nemaghaire din perioada dualismului când creşterea 
tendinţelor monopoliste maghiare puneau stavilă dezvoltării băncilor 
celorlalte naţionalităţi, prin lipsa de capital, în regiunile locuite în 
majoritate de acestea. 

Extinderea interesului sporit al multora dintre băncile 
naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria, inclusiv a celor româneşti, 
pentru relaţii cu banca „Sporobanka” nu era pe placul puternicilor bănci 
ungureşti care au căutat prin diverse căi a-i stopa extinderea acesteia în 
cercurile bancare ale naţionalităţilor. 

Sava Raicu va protesta, la adunarea generală a acţionarilor de la 
„Sporobanka”, în 1907, împotriva acestei politici şovine, din partea 
maghiarilor, de a stopa pătrunderea capitalului ceh în monarhie, 
arătând printre altele, sprijinul pe care, prin acest capital, l-au putut 
acorda băncile româneşti în agricultură, industrie şi în economia 
românească, luarea sa de cuvânt a fost bine primită şi apreciată. 

„O neobişnuit de expresivă manifestare a solidarităţii 
nemaghiarilor Ungariei cu această bancă a avut loc la adunarea 
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acţionarilor de la «Sporobanka» (24-25 martie 1907), unde au rezonat 
patetice luări de cuvânt în sprijinul neoslavismului, despre sarcina de 
pionierat a lui «Sporobanka» (cuvântarea lui F. Kucinic din partea 
sârbilor). Demnă de atenţie este şi cuvântarea delegatului român al 
Băncii «Victoria» din Arad, Sava Raicu, care a spus printre altele: 
«Aduc cele mai calde salutări din zonele cele mai meridionale ale 
monarhiei noastre, unde UBCSP (n.n. banca centrală a caselor cehe de 
economii) a prins rădăcini adânci, unde aceasta, prin sprijinul acordat 
agriculturii, comerţului şi indistriei a făcut mult bine. Datorită culanţei 
(n.n.generozităţii) ei, organizarea băncii este admirabilă în ţara 
noastră şi se bucură de mare încredere, iar noi toţi sperăm că ea va 
înainta pe calea pe care a pornit-o. Cu siguranţă nu va dura prea mult 
timp, până ce activitatea ei meritoasă va fi apreciată în ţări depărtate...». 

Din raportul anual al «Sporobanka» Nr. 6/1908 rezultă că ea a 
pătruns decisiv în sistemul bancar românesc. Aici sunt enumerate 
câteva zeci de bănci româneşti (şi din Bucovina), ca acţionare ale 
«Sporobanka». 

Reprezentantul ei, Sava Raicu, secretarul Băncii «Victoria» din 
Arad, a fost numit şi în conducerea unor bănci precum «Bihoreana», 
«Mureşul», «Nădlăcana» şi în conducerea organizaţiei centrale 
«Solidaritatea». În filiala din Brűnn activa alături de slovacul I. 
Hrusovsky şi românul Virgil V. Bontescu.” (Ibidem, p.110) 

Legăturile bancare şi relaţiile personale pe care le avea Sava 
Raicu cu multe dintre băncile nemaghiare din monarhie trebuie să le 
înţelegem şi ca o încercare de colaborare economică şi politică între 
naţiunile oprimate din Austro-Ungaria, în perspectiva cuceririi de 
drepturi politice, de transformare a statului dualist într-o federaţie 
de state, idee vehiculată şi în unele cercuri politice din Transilvania şi 
Banat, gândindu-ne numai la lugojanul Aurel C. Popovici care va iniţia 
şi un proiect de federalizare îmbrăţişat mai târziu chiar de prinţul 
moştenitor al Austră-Ungariei, Frantz Ferdinand, ucis la Sarajevo în 
1914. 

Probabil, că în acei ani de început de secol, dorinţa de unire a 
românilor transilvăneni cu Patria Mumă părea, în acea zbuciumată 
perioadă istorică, un vis mai îndepărtat, dar istoria îşi are jocurile şi 
hazardul său, iar gândul şi ideea unei federalizări ale naţiunilor din 
monarhia dualistă părea mai uşor de atins pentru români într-un viitor 
mai apropiat. 
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Aurel C. Popovici (1863-1917) viguros spirit politic, înzestrat 
cu o temeinică cultură ştiinţifică şi filosofică se autoconturează ca o 
prezenţă puternică în cadrul mişcării de idei pentru drepturile 
românilor din monarhia Austro-Ungară, iar studiile sale politice, 
referitoare la soluţionarea problemelor naţionale, ajung să fie 
îmbrăţişate cu căldură chiar şi de cercurile conducătoare habsburgice. 

În vederea soluţionării problemelor interne ale monarhiei Aurel 
C. Popovici propune soluţia federalizării acesteia, în lucrarea sa, care îi 
aduce o notorietate europeană, intitulată „Die Vereinigten Staaten von 
Gross-Osterreich [...]”, apărută în limba germană la Leipzig în 1906 şi 
tradusă în limba română, mult mai târziu sub titlul „Stat şi naţiune. 
Statele Unite ale Austriei Mari.” 

Planul de reformă al monarhiei Austro-Ungare, propus pentru 
soluţionarea problemelor naţionale, ar consta, în esenţă, în abolirea 
dominaţiei maghiare, transformarea dualismului într-un stat federal sub 
sceptrul monarhiei, prin respectarea drepturilor fireşti de viaţă ale 
naţionalităţilor etnice şi de liberare teritorială a naţiunilor. 

Toate aceste idei, vehiculate în carte, erau bine cunoscute de 
românii transilvăneni, inclusiv la Arad, unde în calitate de gazetar, 
stabilit la Bucureşti, Aurel C. Popovici colabora cu ziarele de aici, 
făcând vizite şi luând contact  cu fruntaşii mişcării naţionale româneşti 
din localitate. 

Întărirea puterii unei naţiuni constă în primul rând în întărirea 
puterii economice şi a solidarităţii sale ideologice, iar băncile 
româneşti, deja destul de numeroase şi tot mai puternice, îşi aveau un 
rol foarte important de jucat în acele momente de criză prin care trecea 
Imperiul. Iată de ce urmărirea evoluţiei situaţiei financiar-bancare şi a 
politicilor băncilor era privită cu un deosebit interes de întreaga clasă 
politică românească. 

În Arad, banca condusă cu multă competenţă şi în spirit 
naţional de Sava Raicu, trezea în rândurile celor de aici momente de 
mândrie şi încredere în lupta lor pentru revendicări sociale şi politice. 

Sava Raicu, finanţistul de geniu al lumii bancare româneşti din 
Transilvania, cum era considerat directorul Băncii „Victoria” este 
ovaţionat şi răsplătit cu aplauze în cadrul celei de a XXVI-a adunari 
generală a acţionarilor. Toţi cei prezenţi, indiferent de pătura socială 
din care provenea, aveau totală încredere în calităţile şi capacităţile 
sale de om al băncii. Chiar regele României, Carol I, îl aprecia, 
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răsplătindu-l cu o medalie. În această atmosferă de bucurie şi exaltare 
naţională se continuă întrunirea acţionarilor cu bancherii lor, oameni în 
care aveau absolută încredere şi în care îşi puseseră speranţa de mai 
bine în acele vremuri tulburi, ce nu prevesteau nimic bun. Era anul 
1914, an în care se va declaşa Primul Război Mondial, conflagraţie ce 
va bântui, câţiva ani, până în 1918, întreaga Europă, şi nu numai, 
aducând multora necaz şi suferinţă. 

Cum era şi firesc, înainte de a începe să prezinte în faţa 
acţionarilor raportul direcţiunii institutului, Sava Raicu aduce un 
omagiu memoriei fostului său predecesor la conducerea băncii, 
regretatul Dr. Nicolae Oncu, trecut nu demult, în luna ianuarie, în 
eternitate. Consideră că prin tot ceea ce a făcut pentru „înflorirea 
băncii”, în care şi-a petrecut o bună parte din viaţă, numele său va fi 
eternizat „în istoria acestui institut” încât nu se poate vorbi de Banca  
„Victoria” fără să pomenim numele întemeietorului şi a aceluia care a 
adus-o la prosperitate economică. 

 „Onorată adunare generală, 
Înainte de a Vă prezenta raportul general relativ la anul de 

gestiune expirat, ne facem o dureroasă datorinţă să Vă anunţăm marea 
pierdere ce a încercat institutul nostru prin moartea Dr. Nicolae Oncu, 
a fostului director executiv, trecut la penziune în anul precedent. 

Acest tip al omului bun, talentat şi cinstit, sub durata anului de 
penziune nu şi-a putut redobândi sănătatea, nu a avut parte de odihnă, şi 
partea cea mai mare a anului acestuia l’a petrecut în suferinţe şi dureri. 
Un pătrat de secol din cea mai frumoasă viaţă a lui, l’a petrecut la 
institutul nostru conducându-l cu înţelepciune şi puritanism. Credem că 
meritele, ce le-a câştigat Dr. Nicolae Oncu la înflorirea băncii, prin cari 
şi-a eternizat numele în istoria acestui institut, nu e de lipsă să le 
înşirăm, fiind acele bine cunoscute şi membrilor acestei onor adunări 
generale. A fost mândria şi mângâierea sufletului nostru. Ştim şi 
simţim, că doliul nostru sincer e cu atât mai mare, cu cât mai mult ne 
gândim la activitatea şi sufletul dânsului pe care şi l’a pus întru 
prosperarea institutului. Aşa se vede, că Celui de sus i-a fost drag de el, 
şi ni l’a dus dintre noi! 

Cu prilejul înmormântării a neuitatului răposat, direcţiunea, 
comitetul de supraveghere şi funcţionarii institutului i-au dat onorurile 
cuvenite. Acum e rândul onor adunării generale ca ea încă să-şi facă 
datorinţa, eternizându-i memoria în procesul verbal de astăzi. 
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Odihnească în pace!” (A XXVII-a adunare generală a „Victoriei” [în] 
Românul, Anul IV, Arad, marţi 18 Februarie/ 13 Martie 1914, Nr.39, 
p.4) Înainte de publicarea integrală a raportului direcţiunii institutului, 
pe care îl prezenta Sava Raicu, în faţa adunării generale a acţionarilor, 
gazetarul de la „Românul” prezent la şedinţă, face o apreciere, asupra 
raportului, subliniind faptul că raportul este opera unui specialist, 
exprimat concis, o adevărată radiografie a activităţii financiare din 
bancă, desfăşurate pe fundalul ameninţător al unei crize de mari 
proporţii ce a cuprins statele europene în anii dinaintea războiului. 

„Acest raport este opera unui specialist şi este un adevărat 
studiu financiar şi economic. În formulări concise ni se dau 
indicaţiuni de mare preţ pentru activitatea noastră financiară şi 
economică viitoare. Publicăm în vale raportul în întregime.” (Ibidem, 
p.4) 

Sava Raicu îşi începe prezentarea raportului financiar printr-o 
analiză riguroasă a situaţiei economice şi politice existente la nivel 
internaţional arătând că datorită milioanelor de bani cheltuiţi pentru 
înarmări, mobilizări şi chiar războaie toate statele se confruntă cu 
„lipsa de bani şi scumpetea lor” ceea ce a dus la o puternică criză încă 
din anul precedent, criză din care multe state nu şi-au  revenit datorită 
„secării canalelor circulaţiei de bani” aducând după sine stoparea 
creditelor către populaţie ori cauzând falimentarea intreprinderilor 
industriale şi a unor instituţii bancare. 

Nici pentru cei ce lucrează în agricultură situaţia nu a fost mai 
bună datorită unor calamităţi naturale, a „potopului apelor” care au 
„nimicit” întreaga recoltă agricolă şi a compromis rodul viilor din 
podgorie. 

„În urma răsboiului balcanic, a încurcăturilor politice externe 
şi interne, în lipsa de bani şi scumpetea lor, s’au ivit toate fazele unei 
crize dintre cele mai periculoase. Milioanele cheltuite pentru înarmări 
şi mobilizări, secarea canalelor circualţiei de bani, retragerea creditelor 
dela cei slabi, au şters de pe suprafaţa pământului o mulţime de 
institute de bani, intreprinderi industriale şi a dus la insolvenţa multor 
case comerciale, nimicind astfel multe existenţe vrednice de mai bună 
soarte şi dintre agricultori. 

Norii grei, care pluteau la finele anului 1912 deasupra întregei 
Europe, se îngrămădiseră şi ameninţau continuu şi anul 1913 viaţa 
economică, industrială şi comercială. Frumoasei primăveri, care 
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promisese mult agricultorilor, în urma potopului apelor şi astfel s’a 
nimicit rodul viilor, a sămănăturilor de vară şi a rămas numai recolta 
porumbului, din care economii de abia şi-au putut acoperi trebuinţe de 
prima ordine.” (Ibidem, p.4) 
  Concluziile pe care le desprinde din situaţia reală, a economiei 
pe care o prezentase şi o surprinse în esenţialitatea sa dureroasă, nu sunt 
de loc optimiste căci din toate „aceste nefaste evenimente se naşte 
pesimismul în viaţa economică, industrială şi comercială.” Pe acest 
fundal de criză au rezistat însă valului de constrângeri generate de criză, 
în toate sectoarele economice, doar „institutele financiare, industriale şi 
casele comerciale solide şi cu legături bune”, aşa cum era şi Banca 
„Victoria” în acel moment, şi care, chiar în acele vremuri de încercări, 
„s’au putut întări”. 
 Spre finalul expunerii sale Sava Raicu, după ce a prezentat şi a 
analizat situaţia provocată de „încurcăturile politice externe şi interne”, 
în care toţi se găseau în acest moment, nutreşte speranţa unei 
revigorări economice care abia s-a putut „observa din marele întuneric 
o rază de lumină”, către sfârşitul anului în curs. Se cere însă tuturora 
multă precauţie şi chibzuinţă mare în tot ce se întreprinde în domeniul 
afacerilor. 
 „De abia către finea anului expirat s’a putut observa din marele 
întuneric al crizei o rază de lumină a îmbunătăţirei situaţiei economice-
financiare, şi avem mare speranţă, că situaţia se va uşura mai curând 
decât o aşteptăm. Capabilitatea de plătire însă, îndeosebi la o mare parte 
a economiilor va creşte numai în urma unui rod bun, pe care-l aşteptăm 
cu toţii în anul acesta. 
 Cei neexperţi şi neprevăzători au putut mult învăţa, şi vor putea 
trage concluziile din situaţiile nenorocite ale anului trecut.” (Ibidem, 
p.4) 
 După prezentarea nefastelor evenimente, abătute în ultimii doi 
ani asupra multor state, producând o puternică criză economico-
financiară, Sava Raicu expune acţionarilor băncii situaţia în care se află 
„institutul nostru” ce cu toate acele vremuri grele a avut rezultate bune 
care „au întrecut cele mai bune aşteptări ale noastre”. Banca „Victoria” 
a onorat în permanenţă cerinţele clienţilor săi şi nu a sistat acordarea 
de împrumuturi şi a căutat să aleagă cele mai sigure afaceri, evitând 
orice fel de risc. 
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 Datorită relaţiilor şi legăturilor sale financiare, cu alte bănci 
mai mari şi aici menţionează printre altele şi filiala din Arad a Băncii 
Austro-Ungare, cu sediul central la Viena, institutul a fost sprijinit ori 
de câte ori a fost nevoie. Rezultate bune au obţinut şi filialele băncii, 
din comitat, datorită competenţei funcţionarilor săi. Dovezile sunt 
cifrele Bilanţului şi Contul Profit şi Pierderi ce vor fi prezentate în 
cadrul raportului. 
 „Sub toată durata crizei nici pe un moment institutul nostru nu 
a sistat acordarea de împrumuturi, ci a satisfăcut cerinţeloe juste ale 
clinţilor săi, alegând afacerile cele mai bune, ferindu-ne cu deosebire 
de imobilizări, - graţie bunelor noastre întocmiri şi sprijinului pe care 
l’am avut din partea filialei din Arad a Băncii Austro-Ungare, precum 
şi din partea institutelor creditoare mai mari, cu cari am avut cele mai 
solide legături. 
 La compunerea bilanţului am ţinut seama de principiile cele 
mai reale, prezentându-Vă un bilanţ clar şi cu totul real. Prin acest 
procedeu, credem noi am asigurat mai bine viitorul institutului, a merge 
continuu pe calea progresului, şi a ţinea seama şi de interesele 
acţionarilor, cari au adus atâtea jertfe frumoase pentru institut.   

 
Sediul Băncii „Victoria” din Arad 

 
 Filialele nostre încă au produs rezultate bune, şi avem nădejde, 
că şi în viitor vor prospera şi se vor întări. Ţinem să amintim aici, că la 
ajungerea acestor rezultate frumoase ne-au dat concursul şi corpul 
funcţionarilor atât de la centrală, cât şi de la filiale.” (Ibidem, p.4) 
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 Înainte de a prezenta acţionarilor „conspectul operaţiilor” 
bancare, desfăşurate anul trecut, Sava Raicu propune adunării generale 
alocarea unor sume din profit pentru finanţarea unor instituţii 
„culturale şi de caritate ce se luptă cu cele mai mari greutăţi”. 
 Nu numai Banca „Victoria” dar şi alte bănci naţionale 
subvenţionau instituţiile româneşti de cultură ce nu prezentau nici un 
interes pentru guvernul maghiar, ba dimpotrivă erau privite cu vădită 
ostilitate, deşi societatea românească din Transilvania îşi aducea 
contribuţia, la fel ca şi celelalte naţionalităţi prin impozite şi taxe, la 
bugetul Imperiului dualist. Comunitatea românească se vedea silită, 
pentru a-şi menţine fiinţa naţională, să contribuie cu noi sume  de bani 
pentru a-şi susţine cu fonduri proprii şcoala, cu precădere cele 
nonconfesionale cu clase primare, biserica ori alte instituţii cultrural-
ştiinţifice de interes naţional. 
 Această atitudine anticulturală, îndreptată împotriva 
naţionalităţilor, era specifică Budapestei în perioada dualistă, 
declanşată imediat după 1867, bine ştiind că afirmarea politică a unei 
naţiuni este condiţionată şi prin gradul de cultură şi consolidarea ei 
economică. În cosecinţă ducea cu meticulozitate şi consecvenţă o 
politică dură îndreptată împotriva învăţământului şi în general a culturii 
celorlalte naţionalităţi, implicit a celei româneşti. Însă piedicile puse 
românilor, în efortul lor de dezvoltare culturală prin modernizarea 
instituţiilor şcolare, mai ales, vor fi neutralizate printr-un efort comun 
dictat de unirea conştientă a tuturor energiilor naţiunii, cărturari, 
dascăli de mare suflet, cum au fost în Arad, în Pârneava, Petru 
Popoviciu, Iosif Moldovan, Nicolae Ştefu, ori alţi numeroşi dascăli de 
excepţie, de mare suflet românesc, precum şi din bani proveniţi de la 
bănci, cum e cazul, tot în Arad, cu Banca „Victoria”, o bancă puternică 
ce avea la conducere oameni cu mare trăire naţională. 
 „Institutele de credit româneşti, după exemplul Băncii „Albina” 
din Sibiu, vor înscrie în Statutele lor ca din profitul anual obţinut să 
rezerve un anume procent aşa-zisei «cote pentru scopuri culturale şi de 
binefacere». Această «cotă» a oscilat de la bancă la bancă şi de la an la 
an, în funcţie de forţa economică şi profiturile băncii, între 2%, 6%, 
10% sau chiar 20%. Atât cuantumul cotei cât şi împărţirea concretă a 
sumei se discutau la nivelul conducerii fiecărei bănci şi se aprobau în 
şedinţa Adunării generale a acţionarilor. Ajutoarele băneşti erau 
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împărţite cu multă chibzuinţă, încercându-se să se acopere cât mai 
multe solicitări, în general nevoilor disperate şi de primă urgenţă. 
 Şcoala, izvor de cultură şi patriotism, va beneficia de cele mai 
importante şi mai numeroase subvenţii băneşti. Acestea vin fie direct, 
fie indirect – din banii iniţial alocaţi pentru trebuinţele bisericii, 
reuniunilor şi asociaţiilor de tot felul, iar acestea dirijându-le, până la 
urmă, tot spre trebuinţele şcolii şi slujitorilor ei. 
 Situaţia materială precară a marii majorităţi a elevilor şi a 
cadrelor didactice determină băncile să cotizeze la diferite fonduri 
destinate ajutorării elevilor săraci sau bolnavi, acordări de burse, 
completării salariilor tinerelor cadre didactice aflate la începutul 
carierei lor, asigurării asistenţei medicale, plătirii taxelor şcolare, 
subvenţionării unei activităţi culturale în şcoli şi a excursiilor de studii.” 
(Drecin D. Mihai, Dobrescu Vasile, Op.cit., p.73) 
 În general, la nivelul tuturor băncilor româneşti din 
Transilvania, se regăseşte ca o trăsătură comună sentimentul de 
ocrotire a culturii naţionale prin alocarea în cadrul adunărilor 
generale ale acţionarilor a unor sume de bani pentru acţiuni culturale şi 
filantropice, considerate, aşa cum menţiona Sava Raicu, „o datorinţă 
mare ce o avem faţă de instituţiile noastre culturale şi de caritate cari 
se luptă cu cele mai mari greutăţi”. 
 Cu un an înainte, acţionarii de la Banca „Victoria” au votat 
alocarea unei importante sume de bani, 50 000 de coroane, pentru 
construirea unui internat pentru elevii din comitat care frecventau 
şcolile româneşti din oraş, internat în care vor avea anumite facilităţi în 
ceea ce priveşte cazarea şi asigurarea hranei. Şi la a XXVI-a adunare a 
acţionarilor băncii, Sava Raicu le cere patetic acestora să voteze sume 
de bani tocmai pentru aceste acţiuni filantropice şi culturale ce vin în 
folosul naţiei. 
  „Domnilor acţionari, 
 Progresul şi rezultatele frumoase ajunse prin devotament, 
muncă neobosită şi jertfe grele, ne impun să ne îndeplinim o datorinţă 
mare, ce o avem faţă de instituţiile noastre culturale şi de caritate, - cari 
se luptă cu cele mai mari greutăţi. Cu inimă curată vă rugăm să 
sprijiniţi şi de astădată intenţiile noastre bune, primind toate propunerile 
noastre referitoare la distribuirea profitului net. În special Vă rugăm să 
primiţi propunerile noastre referitoare la votarea sumelor pentru 
scopurile filantropice-culturale, va fi aceasta o sămânţă aruncată în 
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pământul roditor, care va fi încolţit, creşte şi va fi şi un izvor de 
îmbărbătare şi întărire al instituţiei noastre.” (Ibidem, p.4) 
 După formalităţile de alegere a noi membri în direcţiune, pe un 
„period statutar de 4 ani”, în locul lui Petru Truţia şi Axente Secula care 
sunt şi „realigibili” se prezintă în faţa adunării generale a acţionarilor 
bilanţul băncii aşa cum a rezultat din operaţiunile financiar-bancare, 
din cursul anului precedent, care reflectă capacitate de rezistenţă, din 
punct de vedere financiară, a băncii, prin mobilitatea activelor, prin 
bunuri la bănci şi efecte purtătoare, toate în valoare de peste 1,5 
milioane de coroane care se pot „preface oricând în numeral”. 
 Tot în acelaşi număr al ziarului „Românul” este reprodus şi 
comentat un studiu economic apărut în „Revista Economică”, editată de 
Uniunea bancară „Solidaritatea”, în care se face o analiză asupra 
bilanţului „puternicului nostru institut de la Arad”, situat într-o poziţie 
fruntaşă în rândul „băncilor din ţară şi străinătate”. 
 Punctul de rezistenţă al „Victoriei”rămâne şi în aceste momente 
de criză, rezervele ei, aşa cum apar stipulate în cadrul bilanţului, 
precum şi „emisiunile de acţii” care s-au „făcut cu agio însemnat pentru 
acţionari”. Se remarcă capacitatea, fără prea mare efort financiar, a 
institutului arădean, de a urca devidenta ce răsplăteşte şi mulţumeşte pe 
acţionarii săi. 
 „Prin mobilitatea ei, ajunsă cunoscută în cercurile cele mai 
largi, a isbutit să aibă încrederea capitaliştilor şi poporului, care i-au 
încredinţat spre păstrare şi fructificare depuneri de 13,6 milioane, 
depuneri cari cu tot anul greu de criză financiară, nu  i s’au redus faţă 
de trecut, după cum s’a întâmplat aceasta la mai toate băncile mari. Nu i 
s’au redus nici celelalte poziţii din bilanţ, cu excepţiunea Reescontului. 
Dar reducerea acestui ram de afaceri pasiv e tocmai o dovadă a puterii 
«Victoriei». E un semn bun când o bancă aşa mare pe care se razimă 
atâtea şi atâtea cereri, în timpuri grele ca cele de anul trecut, îşi reduce 
reescontul. 
 Momentul cel mai impunător pentru bilanţul «Victoriei» îl 
formează însă rezervele ei arătate şi latente. La un capital societar de 
2,5 milioane, rezervele ei, cu dotaţia din anul curent, vor trece peste 2,2 
milioane, adică vor fi cam 90% a capitalului societar. Rezervele latente 
încă are în măsură forţe considerabile. Reiese aceasta pe de o parte din 
faptul că a amortizat diferinţe de curs la efecte de peste 30 mii cor. fără 
să-şi altereze fondurile de rezervă şi pe altă parte din proporţia între 
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interesele transistoare, cari au crescut în mod însemnat în favorul 
institutului. Astfel interesele transistoare active, pentru împrumuturi de 
peste 22 milioane sunt luate cu suma de Cor. 14 000; iar cele 
transistoare passive cu Cor. 307 000, adecă cu un plus de Cor. 54 000 
faţă de anul precedent. 

 
Pagină de început, din registrul de operaţii financiare, a Băncii „Victoria”, purtând şi 

semnătura lui Nicolae Oncu, fondul D.J.A.N. Arad 
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 Profitul curat realizat este de Cor. 483 000, un profit care stă în 
dreaptă proporţie faţă cu capitalele proprii şi cu învârtirea cea mai mare 
în capitaluri străine, ce o face «Victoria». 

Conform informaţiunilor ce le avem «Victoria» urca dividenda 
dela 10% la 11%. După noi aceasta e un act bine calculat şi de o 
dreaptă consideraţie faţă de acţionarii acestui fruntaş institut, cari 
totdeauna, de câte ori au fost chemaţi, au dat cel mai larg şi mai sincer 
sprijin societăţii lor. N’avem decât să ne gândim la emisiunile de acţii 
ale «Victoriei», cari toate s’au făcut cu agio însemnat pentru acţionari. 
Prin urcarea dividendei, «Victoria» răsplăteşte în mod demn jertfa 
acţionarilor ei. Şi o poate face fără greutate. Prin mica urcare de 
dividendă,  proporţia de dezvoltare a fondurilor de rezervă a 
«Victoriei», pe cari le-a menajat cu adevărată gelozie, nu alterează. 
Institutul va continua a creşte şi a se dezvolta ca şi până acum.” 
(Revista Economică despre bilanţul „Victoriei”, [în] Românul, Anul 
IV, Arad, Marţi 18 Februarie/ 3 Martie 1914, Nr.39, p.5) 

Importantul studiu analitic, asupra competentului bilanţ apărut 
şi în „Revista Economică”, oficiosul Asociaţiei bancare „Solidaritatea”, 
nu face altceva decât să popularizeze bunele rezultate şi politica 
financiar-bancară a institutului „Victoria”, condus cu competenţă 
profesională de unul dintre cei mai buni finanţişti ai perioadei 
respective, Sava Raicu, bine cunoscut, aşa cum s-a putut vedea din 
paginile anterioare, în lumea bancară, nu numai românească, din 
perioada dualistă. 

Analiza temeinică şi concluziile ce se desprind din studiul 
economic denotă încă o dată că, că în anumite momente de criză, cum a 
fost cea dintre anii 1911-1912, o bancă bine gestionată se poate menţine, 
supravieţuirii, ba mai mult poate aduce câştiguri acţionarilor săi. 

Se apreciază, de către autorul studiului analitic, faptul că în 
toată perioada crizei depunerile acţionarilor nu s-au redus cu nimic, 
banca reuşind să păstreze şi să fructifice depunerile de peste aproape 
13,6 milioane coroane pe care îi avea în acel moment „Victoria”. 

Un alt punct de rezistenţă al băncii îl constitue existenţa unei 
foarte însemnate sume de bani în rezervele sale „arătate în latente”, 
apreciindu-se că la un capital societar de 2,5 milioane de coroane, 
acestea, „cu donaţia din anul curent”, pot să depăşească cifra de 2,2 
milioane coroane, fiind astfel un procent ridicat de 91% din capitatul 
său social. 
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În general, politica de dobânzi a băncilor româneşti era în 
strânsă legătură cu puterea financiar-economică a fiecărei instituţii de 
credit în parte în funcţie de densitatea afacerilor financiare, a 
fluctuaţiilor cererii ofertei creditelor, perturbate mai ales în perioadele 
de criză. Banca „Victoria” din Arad va reuşi să-şi menţină această 
politică a dobânzilor la o cotă ridicată, între 10% şi 11% fapt ce va 
atrage, după sine, încrederea şi mulţumirea acţionarilor săi, prin 
menţinerea dividentei la o cotă ridicată faţă de cea a altor instituţii 
similare. 

Datorită realizărilor şi succeselor în afacerile bancare, fără să 
afecteze cu nimic capitalul, banca arădeană, în „paralel cu urcarea 
dividendei” a acordat, aşa cum s-a mai menţionat, o sumă importantă de 
bani, 50 000 de coroane pentru scopuri culturale, cu precădere destinat 
instituţiilor de învăţământ, dar şi în scopuri de caritate. 

Într-o cercetare asupra activităţii institutelor de credit din 
Transilvania, din perioada dualismului austro-ungar, privind alocarea 
de sume acordate în scopuri cultural-filantropice, s-a putut observa 
interesul pe care băncile româneşti l-au purtat, sprijinind prin sume 
importante de bani, cuprinse în cadrul băncilor, în cota pentru scopuri 
culturale şi de binefacere ale nevoilor societăţii româneşti. 

Receptivi la dezastrele provocate de calamităţile naturale, 
inundaţii, incendii sau chiar cutremur, conducerile şi acţionarii băncii 
au acordat ajutoare chiar şi în timpul anului, fără însă a le înscrie în 
procesele verbale ale şedinţelor proprii sau ale direcţiunii pentru a evita 
unele neplăceri din partea autorităţilor statului dualist. 

Oficial, cele patru puternice bănci româneşti din Transilvania 
vor acorda, în această perioadă, importante sume de bani, înregistrate în 
înscrisurile lor în cadrul „cotei pentru scopuri culturale şi de 
binefacere”. Astfel, Banca „Albina” din Sibiu a subscris cu 684 540,27 
coroane, Banca „Victoria” din Arad cu 214 310 coroane, Banca 
„Economul” din Cluj cu 115 187, 92 coroane, iar Banca „Bihoreana” 
din Oradea cu 72 848 coroane, sume destinate toate doar scopurilor 
dezvoltării culturii naţionale ori altor acţiuni de caritate. (vezi Drecin D. 
Mihai, Op.cit., p.83) 

La nivel local sumele destinate scopurilor culturale erau 
îndreptate fie spre şcoală sau biserică, dar şi spre filialele „Astrei”, cum 
era cunoscută prin abreviere „Asociaţiunea pentru literatură şi 
cultura poporului român în Ardeal”, acea asociaţie culturală cu 
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sediul central la Sibiu, înfiinţată cu un scop cultural bine definit, de 
apărare şi păstrare a culturii naţionale a românilor din monarhie, un 
adevărat „minister al culturii” ce coordona cu străjnicei şi dăruire 
întreaga activitate cultural-ştiinţifică transilvană. 

„Alături de şcoală şi biserică «Astra», cel mai important 
aşezământ cultural ştiinţific românesc, întregea triumviratul instituţiilor 
naţionale de primă linie, cultivatoare şi apărătoare ale conştiinţei 
naţionale. Din centrul coordonator de la Sibiu, prin despărţămintele 
comitatense şi locale, «Astra» va juca rolul unui veritabil minister al 
culturii şi ştiinţei pentru românii transilvăneni. Desigur, un minister mai 
aparte, nerecunoscut şi obstrucţionat de autorităţile maghiare de la 
Budapesta, obligat să găsească prin eforturi proprii resurse băneşti 
pentru finanţarea activităţilor pe care le propunea. 

Principalii sponsori ai «Astrei» vor fi băncile cu capital 
românesc, organizate din 1898 într-un veritabil sistem în continuă 
perfecţionare până în 1907. Lor li se vor adăuga donaţiile generoase 
venite din partea elitei politice şi economice româneşti. 

Strânse şi administrate cu grijă, indiferent de mărimea lor, 
aceste sume vor beneficia de o capitalizarte preferenţială, respectiv de 
dobânzi mai mari de cât cele oferite în mod obişnuit altor clienţi, dacă 
erau depuse spre păstrare la băncile româneşti. Când donaţiile nu erau 
suficiente pentru finanţarea unor acţiuni «Astra», la fel ca biserica şi 
şcoala, beneficia de credite pe termen lung, acordate cu dobânzi 
minime”. (Drecin D. Mihai, Dobrescu Vasile, Op.cit., p.77) 

Cu sumele primite, din partea băncilor cu capital românesc, 
„Astra” va putea subvenţiona o sferă largă de activităţi şi acţiuni de 
mare anvergură pentru emanciparea culturală, naţională ori a 
dezvoltării tehnicii româneşti şi mondiale. 

La Arad, Despărţământul „Astrei”, cu sprijinul Băncii 
„Victoria”, prin implicarea directă a lui Sava Raicu, va subvenţiona, aşa 
cum se va putea vedea, într-un alt capitol al cărţii, acţiunile de 
popularizare ale concursului de aeroplane organizat la Aspern, în 
Austria din 5/18 mai 1912, desfăşurat sub patronajul direct al Casei de 
Habsburg, în care inginerul şi pilotul român Aurel Vlaicu era cotat ca 
unul dintre principalii favoriţi. 

După câştigarea competiţiei aeronautice şi după victoria 
acestuia în faţa unor mari piloţi veniţi din toate marile ţări Europene, 
Asociaţia „Astra”, prin despărţământul său arădean, cu sprijinul direct a 
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lui Sava Raicu, instalat de curând ca director executiv al „Victoriei” va 
organiza la Arad, pe câmpul de lângă Pădurea Ceala, din Pârneava, un 
zbor demonstrativ al pilotului român cu aparatul „Vlaicu II”, aeroplan 
cu care câştigase competiţia aeronautică desfăşurată lângă Viena. 

În ziua zborului, 14 iulie 1912, la Arad a fost o adevărată 
sărbătoare naţională, la care au participat peste 25 mii de români veniţi 
nu numai din comitatul arădean dar şi din comitatele învecinate. 

Sava Raicu, prin Banca „Victoria” şi sub egida „Astrei” va 
iniţia, mai apoi, o colectă, ce va căpăta o implicaţie naţională, prin care 
se încerca colectarea unor sume de bani, venite să sprijine financiar 
construirea, de către Aurel Vlaicu, a noului său aparat de zbor „Vlaicu 
III”, mult mai performant din punct de vedere tehnic. 

Tot Banca „Victoria”, împreună cu banca sibiană „Albina” 
precum şi alte instituţii de credit româneşti din Transilvania vor aloca 
sume importante de bani pentru ridicarea unui monument în cinstea 
temerarului pilot, mort la 13 septembrie 1913, în tentativa sa, cu 
semnificaţie simbolică, de traversare a Munţilor Carpaţi. 

„Banca «Victoria» din Arad se remarcă implicându-se în 
sprijinirea unui moment important din istoria tehnicii româneşti şi 
mondiale. Este vorba de construirea aeroplanului «Vlaicu», care trebuia 
să demonstreze perfecţiunea modelului gândit de marele inventator 
român. 

După zborul demonstrativ efectuat la Arad,  la 2/14 iulie 1912, 
Aurel Vlaicu participă cu monoplanul său la concursul de aviaţie de 
lângă Viena, desfăşurat pe câmpul de la Aspern. În urma excelentul 
rezultat obţinut aici, Aurel Vlaicu îşi propune constituirea unei noi 
variante, perfecţionate a avionului său. 

Comitetul de iniţiativă pentru colectarea sumei necesare va fi 
format numai din funcţionari şi acţionari ai Băncii «Victoria». 

Suma subscrisă de cei 576 de contribuienţi s-a ridicat la 18 
063,24 K. Până la expedierea ei către Aurel Vlaicu, suma va fi 
administrată de aceeaşi bancă. În consecinţă a mai rezultat o dobândă 
de 385,48K. 

Avionul «Vlaicu III», pentru care se colectase suma de 18 
448,72 K, conceput de Aurel Vlaicu, dar terminat după tragica sa 
moarte, va fi primul aparat cu un schelet în întregime metalic, cu nacela 
în formă de proiectil şi motorul închis în ogivă de aluminiu. În jurul 
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cilindrilor, motorul era montat cu un inel metalic, ulterior folosit şi de 
alţi constructori de avioane. 

După moartea lui Vlaicu, la 13 septembrie 1913, într-o 
temerară tentativă de traversare a Munţilor Carpaţi, în fond o simbolică 
încercare de Unire a Transilvaniei cu România, Banca «Victoria», 
alături de Banca «Albina» şi alte institute de credit româneşti vor aloca 
diverse sume pentru ridicarea unui monument în memoria eroului 
naţional”. (Ibidem, p.78) 

Chiar şi în acel an 
de recesiune economică, 
Banca „Victoria” va reuşi 
datorită posibilităţilor sale 
financiare, să sprijine prin 
importante sume de bani, 
ţinând cont de afirmaţia 
lui Sava Raicu, că în 
aceste momente, banii 
erau scumpi, cele mai 
importante activităţi 
iniţiate de comunitatea 
românească a Aradului şi 
să aloce „fără publicitate 
deosebită” suma de 50 
000 Coroane „scopurilor 
culturale româneşti” din 
care „cea mai mare parte 
a dat pentru scopuri 
şcolare, ceea ce e o 
dovadă de justă apreciere 
a situaţiei noastre de azi”, 
fiind, după cum se 
menţionează, o dovadă de 
„jertfă pentru luminarea 
minţilor”. 

Raportul direcţiunii, prezentat de Sava Raicu, prin care se 
prezintă, la nivelul bilanţului, situaţia prosperă a intitutului, precum şi 
posibilităţile încă ale acestuia de a aloca sume importante de bani, spre 
folosul emancipării cultural - naţionale, atrage din partea tuturor celor 

Pagină din registrul Băncii „Victoria” cuprinzând 
operaţii financiare întocmite de Sava Raicu. 

Fondul D.J.A.N. Arad 
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prezenţi la a XXVI-a adunare generală a băncii un ropot viu de apaluze 
şi cuvântări laudative adresate directorului executiv şi a direcţiunii, 
pentru iniţiativa de mare suflet românesc a acestora. 

„Raportul e primit cu vii aclamaţii, dimpreună cu propunerile 
direcţiunei. Felul cum a împărţit darul cultural de 50 000 coroane 
stârneşte o plăcere deosebită. 

Se citreşte şi se aprobă raportul comisiunii de supraveghere, se 
realeg apoi, cu unanimitate de voturi membrii direcţiunei dd. Petru 
Truţia şi Sever Secula. 

În încheiere, părintele Iancu Ştefănuţ, în numele tuturor 
acţionarilor, aduce într’o cuvântare recunoştinţa acţionarilor, 
tălmăcind încrederea lor adâncă în priceperea şi calităţile reale ale 
conducătorului băncii. D.Sava Raicu mulţămeşte la rându-i, vădit 
emoţionat de toate laudele acţionarilor pentru atitudinea lor 
înţelegătoare dovedită anul trecut”. (A XXVI adunarea „Victoriei” [în] 
Românul, Anul IV, Arad, marţi 18 Februarie/3 Martie 1914, Nr.39, p.5) 

Respectând tradiţia, la sfârşitul adunării generale, acţionarii s-
au întâlnit cu toţi funcţionarii băncii, în frunte cu directorul executiv al 
acesteia Sava Raicu la restaurantul „Crucea Albă” unde va avea loc „un 
banchet cu peste 200 de tacâmuri”. S-au rostit mai multe toasturi iar 
din „seria toasturilor amintim pe cel a lui Sava Raicu care aminteşte 
celor prezenţi de importanţa pe care o are, pentru o naţiune „bunăstarea 
economică” ce aduce după sine şi este „primordială” succeselor 
politice, de care se va avea nevoie în acele momente de grea încercare 
pentru păstrarea fiinţei naţionale. 

Sava Raicu va închina un pahar pentru toţi acţionarii 
institutului, dar „în deosebi pentru acţionarii ţărani”, care datorită 
situaţiei economice au căutat, în ultimul timp, un sprijin şi un ajutor 
financiar prin fondurile pe care banca le putea aloca şi în situaţii 
neprevăzute, ce le puteau afecta avutul agricol, sau pentru dezvoltarea 
şi extinderea propriilor averi gospodăreşti prin diverse investiţii.  

Numărul ţăranilor acţionari, mai ales a celor mai înstăriţi, era 
mereu în creştere, mulţi dintre aceştia aveau nevoie de credite solicitate 
băncilor pentru a putea achiziţiona fie pământuri arabile, livezi sau 
păşuni în vederea extinderii creşteri vitelor fie pentru achiziţionarea 
maşinilor şi utilajelor agricole ce pătrunseseră deja în lumea satelor 
româneşti. 
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Ţăranii aveau avantajul că băncile româneşti, potrivit 
statutelor, încercau să încurajeze dezvoltarea şi emanciparea economică 
a populaţiei din mediul sătesc, prin acordarea unor împrumuturi cu o 
dobândă relativ mică şi pe termen lung. 

„De obicei ţăranii se adresau băncilor, rugându-le să le 
achiziţioneze proprietatea funciară dorită, garantând returnarea 
preţului de cumpărare, plus alte pretenţii pecuniare ale  băncii 
creditoare, cu propria lor avere mobilă sau imobilă. 

După cumpărarea respectivei suprafeţe funciare sau pădure, 
prin licitaţia de rigoare, banca o revinde, parcelată de ea sau 
suparcelată, ţăranilor solicitatori ai tranzacţiei. În ultimul caz, 
cumpărătorii îşi parcelau între ei proprietatea achiziţionată, ceea ce-i 
scutea de plata unor sume în plus către banca creditoare. În sfârşit, sunt 
situaţii, adevărat mai rare, când grupul de cumpărători se adresează 
băncii numai pentru obţinerea creditului necesar, cumpărarea şi 
parcelarea proprietăţii făcând-o singuri, ceea ce le permitea realizarea 
unor economii nu tocmai de neglijat. Pentru creditele acordate marea 
majoritate a băncilor româneşti pretindeau o dobândă variind înre 6-8 
%, plus o aşa numită «proviziune» de 7-8% din valoarea sumei cu care 
se achiziţiona bunul respectiv. Sunt cazuri, adevărat puţine la număr,  
când «proviziunea» nu depăşeşete 2% sau când ajungea până la 45% 
din preţul de achiziţionare al pământului. În sfârşit, debitorii urmau să 
returneze datoriile în rate semestriale, pe parcursul a 6-30 ani”. (Drecin 
D. Mihai, Dobrescu Vasile, Op.cit., p.70) 

În urma unor statistici referitoare la „clientela băncilor 
române” din perioada de dinaintea începutului primului război mondial 
s-a ajuns la concluzia că aceasta era formată în majoritate de români 
proveniţi din rândurile ţăranilor şi meşteşugarilor mai înstăriţi precum 
şi din tânăra burghezie românească în formare dornică de afirmare şi 
pe plan economic. Desigur, în mod special se menţionează, în primul 
rând prezenţa „masivă a elitei majore din cercurile conducătoare ale 
Partidului Naţional Român”, aflaţi în majoritate în direcţiunea băncilor 
ori în alte funcţii de conducere. 

Şi la Arad, această structură şi stratificare socială a 
acţionarilor Băncii „Victoria” se poate observa şi din succinta 
prezentare a celor prezenţi la adunarea generală care, potrivit 
gazetarului de la „Românul”, erau „recrutaţi din toate straturile 
sociale”, presupunând astfel prezenţa în sală atât a ţăranilor cât şi a 
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meseriaşilor înstăriţi precum şi a intelectualităţii româneşti, avocaţi, 
doctori, preoţi, învăţători precum şi a oamenilor politici arădeni, 
exemplul concludent fiind deputatul Ştefan Cicio Pop şi Mihai Veliciu. 

Majoritatea acţionarilor băncii proveneau din rândurile 
orăşenilor, dar şi din cel al locuitorilor din cartier cum era Pârneava 
mai puţin din Aradul Nou, din comunele limitrofe Micalaca, Gai, 
Grădişte la care se mai adăugau şi cei din localităţile comitatului, ţărani 
înstăriţi cu proprietăţi agricole ori viticultori din Podgoria Aradului. 

Un număr însemnat dintre acţionari îl formau pârnevenii, 
locuitori ai cartierului de naştere a lui Sava Raicu, aceştia fiind 
„plugari” înstăriţi sau meseriaşi ce îşi aveau ateliere proprii sau chiar 
mici întreprinderi. Între Sava Raicu, funcţionar superior al Băncii 
„Victoria”, devenit, mai târziu, directorul ei general şi locuitorii 
cartierului Pârneava, „suburbiul românesc al Aradului”, erau de multă 
vreme strânse legături, unele fireşti, chiar de rudenie, familia Raicu 
fiind o familie numeroasă şi înstărită. Pe aceştia Sava Raicu îi va 
sprijini în a obţine împrumuturi bancare mai avantajoase, necesare mai 
ales investiţiilor în agricultură, dar şi în dezvoltarea tehnologică a 
atelierelor meşteşugăreşti cum ar fi cele de tâmplărie, cojocărie, 
croitorie, pantofărie ori în achiziţionarea de birje, mulţi pârneveni fiind 
şi birjari. 

Produsele agricole ale ţăranilor din Pârneava constituiau o 
importantă sursă de materie primă pentru unele dintre fabricile 
oraşului, cum era cea din Gai, a fraţilor Neumann, „Fabrica de spirt”, 
ce cunoştea o mare înflorire şi prosperitate economică sau la Fabrica de 
Zahăr, construită chiar la extremitatea cartierului, în partea sa dinspre 
Aradul Nou. 

Din păcate, cu tot sprijinul acordat de bănci, atât celor din 
agricultură cât şi a micilor meseriaşi situaţia economică, ce părea să-şi 
revină în urma crizelor economice provocate de războaiele balcanice, 
se agravează în a doua jumătate a anului 1914, când în urma 
atentatului de la Sarajevo, petrecut la 28 iunie, în care a fost asasinat, 
de un student sârb, arhiducele Franz Ferdinand, moştenitorul tronului 
Austro-Ungariei, atentat ce va declaşa o mare conflagraţie în care rând 
pe rând vor fi implicate numeroase state într-un război nemilos şi de 
durată. 

Austria încurajată de Germania declanşează mobilizarea 
generală şi cere prin ultimatum desfiinţarea independenţei Serbiei, 
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aflată sub protectoratul Rusiei, care nu dorea ca statul slav din Balcani 
să fie zdrobit. 

La scurt timp se formează două grupări de puternice state, 
aflate în război-Franţa, Anglia, Rusia-formând Tripla Alianţă împreună 
cu Belgia şi Serbia ale căror teritorii fuseseră invadate şi Puterile 
Centrale grupând Germania şi Austro-Ungaria. România în urma 
tratatului secret de alianţă, încheiat în 1883, era legată de Puterile 
Centrale. În momentul în care Carol I, Regele României a încetat din 
viaţă iar nepotul acestuia Ferdinand I se va urca pe tron, la 27 
septembrie/ 10 octombrie 1914, întreaga Europă era în plin război, iar 
Regatul Român avea statutul de ţară neutră, cu toate că în orientarea sa 
politică surveniseră schimbări importante. 

„Reorientarea politicii externe româneşti spre puterile Atlantei 
a fost iniţiată de unele personalităţi româneşti încă din vara anului 
1913. Ea s-a accentuat în primele luni ale anului 1914, cu momentul 
central al vizitei ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa, unde a fost 
primit de Carol I, la 15 iunie şi când au avut loc, paralel cu întrevederea 
celor doi suverani, şi convorbiri între primul ministru Ion I.C. Brăteanu 
şi S. D. Sazonov, ministrul de externe al Rusiei. Cei doi oameni politici 
au făcut împreună o vizită la Sinaia şi de aici, peste frontieră, în 
Transilvania. Sazonov relatează următoarele: «După o clipă de oprire 
automobilul nostru a traversat rapid linia de frontieră, spre uimirea 
postului de vamă şi noi am pătruns câţiva kilometri pe teritoriul ungar. 
Eu presupun că, în momentul în care noi treceam în Transilvania, 
acelaşi gând străbătea spiritul nostru: noi intrăm într-o ţară 
românească care aştepta să fie eliberată ... şi reunită la fraţii săi. Nu 
ne-am mărturisit, natural, gândurile noastre, căci momentul unor 
asemenea confidenţe nu venise încă. Jurnalele din Budapesta au 
publicat a doua zi o notă despre plimbarea noastră, în care îşi 
manifestau nemulţumirea cu privire la venirea mea cu Brăteanu în 
teritoriul ungar. Am înţeles ulterior că apariţia simultană în 
Transilvania avea să fie dezaprobată în acelaşi mod la Viena».” 
(Giurescu C. Constantin, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri 
până astăzi, Editura Albatros, Buc., 1975, p.683) 

Desigur că între Imperiul Ţarist şi Regatul Român va exista o 
înţelegere, încă neparafată, privind alipirea, în cazul unei izbânzi, a 
teritoriilor locuite de români şi aflate sub stăpânire străină şi anume 
Transilvania, Bucovina şi Banatul. 
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Pe fundalul puternicelor conflicte armate, între cele două 
grupări se va desfăşura la Arad, în acele momente de criză politică şi 
implicit economică provocate de război, cea de a XXVII-a adunare 
generală a Băncii „Victoria”. 

Aşa cum se va putea urmări, Sava Raicu va prezenta, în 
raportul asupra bilanţului institutului, susţinut în faţa acţionarilor 
băncii, momentele de loc uşoare prin care trece şi instituţia sa cuprinsă 
în vâltoarea gravelor probleme financiar-bancare provocate de război. 

Ziarul „Românul” anunţase cu câteva săptămâni înainte 
organizarea întrunirii acţionarilor Băncii „Victoria” ce se va desfăşura 
în data de 14 martie 1915 la sediul acesteia din Calea Arhiducelui Iosif 
Nr.2 şi care avea la ordinea de zi trei „obiecte”, puncte cum ar fi: 
raportul direcţiunii şi al comitetului de supraveghere, hotărârea în 
vedrea distribuirii venitului curat, fapt îmbucurător ţinând cont de 
situaţia internă şi externă din acel moment precum şi alegerea în final a 
doi membri care să facă parte din direcţiune. 

La  ora 10, în duminica zilei de 14 martie, se deschide şedinţa 
celei de a XXVII-a adunări generale al Institutului de Credit şi 
Economii „Victoria”, şedinţă prezidată de P.C.Sa părintele protosincel 
Roman R. Ciorogariu, în calitatea sa de vicepreşedinte, preşedintele 
Mihai Veliciu fiind „împiedecat prin starea-i sanitară a veni la Arad”, 
de la Chişineu Criş. 

Roman Ciorogariu, în cuvinte pline de îngrijorare, prezintă 
„situaţia critică” prin care se trece în acele momente, nu fără a arăta 
meritele conducerii băncii de a ţine sub control situaţia financiară a 
institutului ba chiar reuşind să-i aducă şi unele profituri spre 
mulţumirea acţionarilor săi. 

„În cuvinte pline de adevăr părintele protosincel Ciorogariu 
reliefează situaţia critică, prin care a trecut viaţa economică a statului 
nostru în anul 1914 şi arată cum în această situaţiune, mulţumită 
hărniciei deosebite a conducătorilor săi «Victoria» a ştiut să-şi menţină 
fără cea mai mică sguduire situaţia prosperă de mai nainte. «Prin traşee 
se luptă feciorii noştri cu arma, şi noi aici acasă, tot în tranşee, purtăm 
cea mai grea luptă, pentru puterea economică a statului nostru, osia 
războiului, să rămână tare şi neînfrântă». Deschide adunarea şi anunţă 
ca notari pe dd. Vasile Papp (fiscal) şi Ioan Moldovan (şef secţie).” 
(„Victoria” [în] Românul, Anul V, Arad, Marţi 3/16 Martie 1915, 
Nr.49, p.1) 
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Raportul special, asupra bilanţului băncii pe anul precedent va 
fi prezentat de Sava Raicu care şi el în cuvinte pline de îngrijorare şi 
nelinişte le vorbeşte celor prezenţi despre năruirea speranţelor pe care 
le-au avut legate de redresarea economică în urma războiului din 
Balcani.  

Cu toate că la începutul anului se întrezăreau semne bune de 
relansare a economiei, iar banii „începuseră a se ieftini”, culturile 
agricole din primăvară vesteau în toamnă un an rodnic, „cu abundenţă 
agricolă”, asupra ţării se abătuse însă în vară un timp „anormal” ce „a 
compromis şi rodul de anul trecut” iar vremurile deveniră tot mai 
tulburi şi mai încordate din punct de vedere al situaţiei politice 
internaţionale, după atentatul de la Sarajevo, trăgând după sine şi un 
declin economic puternic resimţit la nivelul populaţiei. 

Şi întradevăr declanşarea primului război mondial va restrânge 
mult activitatea economico-financiară generând dificultăţi mari cărora 
cu mari eforturi din partea băncilor a putut să li se facă faţă. Înarmarea 
şi întreţinerea armatei, concentrările şi mobilizările, rechiziţiile militare, 
împrumuturile tot mai frecvente de război de la instituţiile bancare, 
restricţiile vizând şi comerţul, impuse prin „ordinaţiuni militare”, criza 
de alimente, specula şi „piaţa neagră”, vor aduce în faţa institutelor de 
credit, cum era şi „Victoria” noi probleme ce trebuiau soluţionate în 
condiţii cât mai bune încât creditul bancar să rămână, în continuare ca 
unul din cele mai importante mijloace economice de dezvoltare a 
naţiunii române din Austro-Ungaria. 

Într-un articol apărut în „Românul”, la sfârşitul anului 1914, 
intitulat „O problemă pentru băncile noastre”, se arată că înrăutăţirea 
situaţiei alimentară a locuitorilor în comitatele cu populaţie majoritar 
românească a determinat redacţiile a mai multor ziare româneşti să 
atragă atenţia conducerilor băncilor asupra luării unor măsuri de 
îmbunătăţire a sistemului de aprovizionare ale acestor regiuni prin 
filiale din zonele rurale şi cere participarea mai angajată a institutelor 
de credit la aprovizionarea populaţiei, mai ales acolo unde s-au produs 
şi anumite calamităţi naturale ce au afectat traiul localnicilor. 

Înrăutăţirea instabilităţii economice declanşate în urma 
izbucnirii războiului a îngreunat activitatea economico-financiară a mai 
multor bănci într-o asemenea măsură încât cele mai mici şi-au sistat 
activitatea spre disperarea clenţilor săi. 
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Căutând să risipească neîncrederea acţionarilor şi deponenţilor 
în puterea economică a Băncii „Victoria”, acelaşi ziar, în articolul 
„Războiul şi băncile româneşti din Arad”, subliniază faptul îngrijorător 
că „în anul trecut depunerile au scăzut în general cu 3.000.000 coroane. 
Această scădere nu provine însă din neîncrederea publicului faţă de 
instituţie, ci ea corespunde abia unei părţi din suma subscrisă pentru 
împrumutul de stat, care împrumut s’a subscris în mare parte prin 
deponenţi.” (vezi „Românul”, anul V, Arad, 20 februarie/5 martie 1915, 
Nr.40, p.1) 

Tot în acelaşi articol, în continuare, se menţionează şi 
încrederea majorităţii acţionarilor în banca arădeană la care şi-au lăsat 
în continuare depunerile, nefiind „înfricaţi de spaima războiului”, 
demonstrând astfel o solidaritate şi o loialitate faţă de conducerea 
institutului de credit arădean. „O frumoasă dovadă de maturitate şi 
cuminţenie au manifestat deponenţii cari nu s’au lăsat ademeniţi şi nici 
înfricaţi de spaima războiului şi au lăsat neatinşi banii lor depuşi în 
bănci. Acest fapt îmbucurător dovedeşte solidaritatea băncilor (n.n. e 
vorba de băncile româneşti) în încrederea dată de conducătorii lor.” 
(Ibidem, p.1) 

 
Dr. Mihai Veliciu, depunător la Banca „Victoria”, fondul D.J.A.N. Arad 

 

Ziarul „Românul” va continua această campanie de risipire a 
neîncrederii depunătorilor în instituţiile bancare, pentru a preveni un 
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colaps financiar şi publică în paginile sale mai multe informaţii şi 
articole în care prezintă cifre şi fapte din care rezultă, în general, 
creşterea profitului şi a capitalului rulant în pofida sporirii continue a 
împrumutului de război şi a altor greutăţi cu care creditul românesc este 
confruntat. În acea perioadă, în urma unor statistici privind analiza 
activităţii marilor instituţii bancare cu capital românesc, Banca 
„Victoria” din Arad se va situa în fruntea ierarhiei, în ceea ce priveşte 
creşterea capitalului său societar, aşa cum se va vedea şi din raportul 
prezentat de Sava Raicu în cadrul adunării generale.  

 „Onorată adunare generală! 
Avem onoarea a vă prezenta raportul general relativ la anul 

expirat de gestiune al institutului nostru. 
Mărturisim, că speranţa noastră ce am avut-o într’o viaţă 

economică normală şi mai sănătoasă, căreia i-am dat expresie în 
raportul nostru din 1913 ..., nu s-a împlinit. 

Să urmărim pe scurt mersul întâmplărilor. După trecerea 
anului furtunos în 1913 şi tensiunea războiului balcanic, părea că va 
urma o eră binecuvântată de pace mai îndelungată. În primul semestru 
banii se arătau în absenţă şi începură a se ieftini. În urma spaimei însă şi 
a învăţăturilor trase din năcazurile anilor expiraţi pacinica funcţionare a 
vieţii economice şi financiare n’a putut fi mişcată spre progres. 

Săptămânile de toamnă şi primăvară încă promiteau abundenţă 
agricolă. Timpul anormal însă a cuprins şi rodul anului trecut. 

În atmosfera aceasta înăbuşită şi în urma catastrofei din 
Saraievo izbucneşte războiul mondial, care a adus omenirei cea mai 
mare calamitate, pe care vre-odată a înregistat-o istoria popoarelor.” 
(Românul, anul V, Arad, marţi 3/16 martie 1915, nr. 49, p.1) 

Sava Raicu surprinde şi prezintă auditoriului toate atrocităţile 
pe care le aduce după sine războiul. Pentru omul care lucrează cu bani 
şi care ştie ce eforturi trebuiesc făcute pentru a construi ceva războiul 
înseamnă în primul rând a „distruge multă muncă” şi faptul că sub 
focul tunurilor „se nimicesc mari bogăţii acumulate de veacuri de pe 
suprafaţa pământului”. 

În acea încleştare în care „milioane de soldaţi se luptă pe viaţă 
şi moarte pe câmpul de luptă”, tot ce a fost cu trudă clădit de-a lungul 
anilor se distruge căci acum „se zguduie din temelii multe aşezăminte şi 
întocmiri de ordin economic şi cultural”. 

Îşi dă seama că războiul pornit atrage de data aceasta tot mai 
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multe naţiuni şi că nu mai poate fi oprit căci „Aşa se vede, că nu s’a 
mai putut împedeca această nenorocire, care atrage întreg pământul”, 
iar consecinţa pentru întreaga omenire, cuprinsă în hora morţii nu 
înseamnă altceva decât „sângele şi lacrimile vărsate” precum şi 
„nespusă mizerie, gânduri multe şi dolii”. Era dezastrul războiului. 

Cei prezenţi în sală, care îi urmăreau vorbele, cunoşteau prea 
bine toate acestea. Coloanele gazetelor erau pline de listele celor răniţi 
şi aflaţi în spitale ori căzuţi pe câmpul de luptă. Fiecare avea în familie 
pe cineva plecat în război, ori primise o groaznică veste. 

Sava Raicu apoi trece de la această sumbră situaţie generală, ce 
plana asupra tuturor, la situaţia reală a băncii în acele momente ce 
ducea lipsă de funcţionari, mulţi dintre ei fiind concentraţi şi mobilizaţi 
iar alţii se pregăteau să-i urmeze pe front. Situaţia era identică în 
majoritatea băncilor.  

După cum s-a mai arătat, cea mai gravă problemă cu care s-a 
confruntat „Victoria”, încă la începutul războiului, a fost panica creată 
în rândurile acţionarilor dar mai ales a depunătorilor care s-au speriat 
de o eventuală prăbuşire a băncii şi au căutat să-şi retragă în grabă 
mare banii depuşi. S-au liniştit însă repede văzând capacitatea de 
finanţare a băncii, care a răspuns cu promptitudine tuturor solicitărilor 
oferindu-le imediat, fără să-i amâne, sumele cerute. Încetul cu încetul 
clienţii au recăpătat încredere în puterea şi capacitatea de finanţare a 
băncii, dar operaţiunile bancare prin care şi-au retras banii au cauzat 
probleme în posibilitatea de investire, în circulaţia capitalului, banii 
stocaţi în casele băncii nu puteau fi fructificaţi în alte afaceri şi nu au 
mai adus nici un profit băncii şi implicit acţionarilor săi. 

„Dintre funcţionarii noştri deodată cu declanşarea mobilizării 
au fost 27 inşi chemaţi sub arme şi azi cu toţii sunt pe câmpul de luptă. 
Mai avem încă 5 asentaţi, cari verosimil încă vor intra sub arme. La 
rugarea noastră şi din bunăvoinţa guvernului 3 şefi de secţii au fost 
concetraţi pe timp nedeterminat. 

În această situaţie am început semestrul al doilea şi prin faptul 
războiului toate băncile au fost puse la grele încercări. Cea mai mare 
grije ne-au făcut-o însă deponenţii, cari voiau să-şi retragă toţi banii 
deodată din bănci. N’a fost aceasta neîncredere faţă de institut, ci în 
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urma spaimei războiului mai ales deponenţii mici, cereau banii fără de 
abzicere statutară, ca să-i aibă toţi în mână. Dispunând însă de sume 
considerabile la cassă, am plătit şi sume mari imediat şi fără de 
abzicere. Mai târziu deponenţii fricoşi după ce s’au convins că îşi 
capătă banii, s’au liniştit şi au început a aduce banii îndărăt şi a-i 
depune spre fructificare. Ne-am dat toată silinţa pentru a putea 
preîntâmpina retragerile acestea făcând sacrificii mari pentru ţinerea la 
cassă a sumelor neproductive în bani gata. Acest fapt a influenţat 
venitul net al anului trecut.” (Ibidem, p.1) 

După încrederea căpătată în urma posibilităţii financiare a 
băncii de a plăti în bani cheş sumele solicitate de deponenţi situaţia 
„Victoriei” s-a redresat iar Sava Raicu va prezenta celor prezenţi, cu 
mândrie, realizările în ceea ce priveşte profitul şi în acel an de criză, 
când a mai trebuit să dea statului şi „împrumutul de războiu”. 

„O mişcare îmbucurătoare se observă însă în depuneri şi cu o 
deosebită mândrie amintim, că depunerile la noi nici în anul acesta 
critic n’au scăzut, ci au crescut cu aproape un jumătate de milion de 
coroane. Mai mult decât oricând am fost fericiţi să vedem marea 
încredere ce ne-au arătat-o deponenţii institutului nostru. 

Din împrumutul de răsboiu al statului prin deponenţii noştri 
s’au subscris 871 900 coroane, cuprinzându-se aici şi suma de 100 000 
coroane subscrise de institutul nostru. 

Statul prin dispoziţiunile legale ale moratorului şi închiderea 
bursei s’a nizuit a uşura suferinţele critice dintre creditori şi debitori.” 
(Ibidem, p.1) 

Sava Raicu expune câteva măsuri de prevedere pe care 
instituţia sa le-a luat fără însă a afecta cu nimic interesele deponenţilor, 
atât la nivel central cât şi în filialele băncii. Mulţumeşte Filialei din 
Arad şi Băncii Centrale Austro-Ungare care în asemenea situaţii de 
criză i-au acordat tot sprijinul şi în continuare  prezintă cifrele 
bilanţului, care vorbesc singure, la toate ramurile de operaţiuni, despre 
realizările importante din anul precedent. Chiar şi în condiţiile date, 
deloc prielnice afacerilor bancare, rezervele în bani, atât cele la vedere 
cât şi cele latente sunt impresionante, fapt ce poate linişti şi mulţumi pe 
orice client al „Victoriei”, dându-i garanţia că banii şi acţiunile se află 
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pe mâini bune, într-o puternică barcă capabilă să facă faţă oricând 
oricăror probleme 
financiare care ar 
putea apărea la un 
moment dat, ţinând 
cont de situaţia 
frontului şi de cursul 
războiului ce poate lua 
întorsături neaşteptate. 

„După 
isbucnirea războiului 
am sistat acordarea de 
împrumuturi noi şi 
toate forţele noastre ni 
le-am concentrat întru 
asigurarea, angajarea 
şi licvidarea afacerilor 
perdante dela institut. 
Pentru ocrotirea 
intereselor clientelei 
noastre am făcut totul 
şi ne-am nizit a le face 
toate favorurile 
posibile atât la centrală 
cât şi la filiale, cari 
încă s’au mişcat 
normal şi anul acesta. 

Banca austro-
ungară a fost silită a 
urca etalonul de 
interese la 8% pe care mai târziu l’a scăzut la 6% şi mai apoi la 5 şi 
jumătate procente. Sub toată durata crizei Banca Austro-Ungară precum 
şi celelalte bănci creditoare ne-au dat tot sprijinul. [...] 

O simplă comparaţie cu cifrele din bilanţul anului trecut ne 
încredinţează şi ne demonstrează aceste progrese cari se observă la 
toate ramurile de operaţiuni, mai ales însă la fondurile institutului, 
crescând cu dotarea sumei din anul acesta de 126 436, 76 la 

Bilanţul Băncii „Victoria” pe anul 1914 
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respectabila cifră de 2 235 030, 85 coroane iar averea activă a crescut 
cu 1 480 612, 45 cor. 

La compunerea bilanţului şi stabilirea venitului net am fost 
conduşi de principiile cele mai reale, ţinând seama de crearea 
rezervelor latente în vederea viitorului, a intereselor acţionarilor, 
creditorilor şi a deponenţilor noştri. Ţinem să amintim în deosebi în 
anul acesta, că funcţionarii noştri, atât cei de la centrală cât şi de la 
filiale au desvoltat o muncă supraomenească pentru institut”. (Ibidem, 
p.1) 

Spre sfârşitul adunării generale se realeg în cadrul direcţiunii 
institutului, deputaţii Mihai Veliciu şi Ştefan C. Pop, iar unul dintre 
acţionari, avocat în Buteni, aduce în „numele acţionarilor şi peste tot în 
numele obşei româneşti” cele mai mari merite şi laude conducătorilor şi 
funcţionarilor institutului „Victoria” pentru „zelul şi munca cinstită” în 
folosul tutorara şi în special distinge „meritele deosebite” ale 
conducătorului acestei bănci româneşti ale lui Sava Raicu, pe care îl 
numeşte „sufletul Victoriei” şi asigură mai departe banca de tot sprijinul 
şi ajutorul acţionarilor şi deponenţilor prezenţi la cea de a XXVII a 
adunare generală. 

„Directorul executiv, d. Sava Raicu, mulţumeşte acţionarilor 
pentru manifestarea încrederei şi iubirei lor, de asigurarea că ceea ce se 
face la «Victoria» nu se face numai în interesul funcţionarilor ori pentru 
tigna şi mulţămirea funcţionarilor, ci se face în interesele de viaţă ale 
întregului popor românesc. 

Pentru aceasta roagă pe toţi cei de faţă să stea ca şi până aici în 
ajutorul «Victoriei» şi să răspândească în pături cât mai largi încrederea 
obştească în acest institut românesc.” (Ibidem, p.2) 

Ziarul „Românul”, publica în continuarea articolului, consacrat 
adunării acţionarilor Băncii „Victoria” şi aprecierile de care s-au 
bucurat realizările acestei instituţii, în cursul anului trecut, apărute în 
revista de specialitate „Revista Economică”, organ de presă al 
Asociaţiei Bancare „Solidaritatea”. 

Aşa cum mărturiseşte, la începutul articolului, analistul revistei 
asociaţiei bancare, se urmăreşte, an de an, a se prezenta situaţia 
financiar-bancară a celor mai puternice instituţii româneşti 
transilnăvene, în special a băncii de la Sibiu „Albina” şi a celei de la 
Arad, urmărindu-se în acelaşi timp şi popularizarea directorilor ce au 
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obţinut asemenea strălucite rezultate, ca „un tribut de recunoştinţă” 
adresat celor „cari le dirijează şi conduce în activitatea lor”. 

După propria-i mărturisire, analistul de la „Revista 
Economică”, nu mai spera ca în anul acela de „mari şi grele încercări 
economice şi financiare” să mai existe instituţii bancare care să 
înregistreze rezultate spectaculoase în momentul prezentării bilanţului 
de la sfârşitul anului în curs. Dar, iată că şi de data aceasta în condiţiile 
unei puternice instabilităţi economice, Banca „Victoria” din Arad, 
prezintă, spre cinstea ei un „bilanţ solid şi frumos”, menit să dea 
încredere şi optimism tuturor acţionarilor şi deponenţilor săi. 

„Sub titlul «Victoria», «Revista Economică» din Sibiu la loc 
de frunte publică următorul frumos articol de apreciere la fruntaşul 
institut român «Victoria» din Arad: 

Cine a urmărit publicaţiile revistei noastre în trecut, a putut 
vedea cum an de an am obţinut a ne ocupa la loc de frunte cu bilanţurile 
institutelor noastre mari, «Albina» şi «Victoria». 

Am făcut aceasta din două motive. Întâi pentru dorinţa ce o 
avem de a scoate în relief progresele şi forţele financiare ale acestor 
institute şi al doilea ca un tribut de recunoştinţă pentru aceia cari le 
dirijează şi conduc activitatea lor. 

Dar, mărturisim, fără înconjur, nu credeam că şi în anul acesta 
de mari şi grele încercări economice şi financiare să avem mulţămirea 
şi fericirea să facem aceea ce obicinuiam în trecut. Nu pentru că nu ne 
putem închipui că dificultăţile econome prin cari am trecut să nu se 
arate chiar şi în balanţurile acestor bănci. Tocmai de aceea bilanţurile 
«Victoriei», publicat deja în numărul nostru trecut, a fost pentru noi o 
adevărată surprindere. Ştiam, că institutul acesta acumulează în sine 
multă forţă şi capacitate de rezistenţă. Ştiam că va produce un bilaţ 
solid. Aceea ce a produs însă întrece mult aşteptările noastre căci este 
nu numai un bilanţ solid şi frumos, că şi o nouă dovadă poate cea mai 
eclatantă, muncă ce au susţinut în trecut acest institut, dovada că el 
străbate şi învinge toate greutăţile, s’a adeverit mai presus de orice 
îndoială”. (Ibidem, p.2) 

Sunt menţionate câteva din strategiile politicii financiar-
bancare gândite de Sava Raicu de când se afla la conducerea Băncii 
„Victoria” între care este menţionată, în primul rând, capacitatea de 
mobilitate a capitalului institutului, arătând că aproape 90% din 
activele băncii sunt uşor „de mobilizat” fiind libere de orice altă 
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sarcină. Se reamrcă „solidaritatea” bilanţului care cuprinde şi redă 
realitatea operaţiunilor bancare. 

În acel moment de criză banca dispune de un mare fond de 
rezervă aflat la vedere, dar este sigur că se mai găsesc şi alte însemnate 
rezerve latente. Chiar dacă au fost pierderi au fost recuperate din fondul 
de rezervă, de care însă nu s-a atins prea mult. Mai sunt menţionate şi 
importante fonduri care se regăsesc în capitalul „Victoriei”, sume ce 
subliniază încă o dată puterea financiară a acesteia şi siguranţa şi 
soliditatea institutului din Arad, în acel moment dificil pentru afacerilor 
bancare când majoritatea institutelor de credit luptau pentru 
supravieţuire. 

„Bilanţul «Victoriei» se distinge, ca totdeauna până acum, în 
prima linie prin mobilitatea lui. Aproape 90% ale activelor sunt 
material uşor de mobilizat. Banii per cassa, bonurile însemnate la bănci, 
portofoliu de canbii, şi efectele publice, cari cu tot cursul redus, cu care 
au trebuit să fie luate la inventar, trec mult peste suma de 800 000. Să 
mai adăugem, că aceste efecte sunt libere de orice sarcini şi vom 
înţelege de ce mare valoare sunt ele pentru bilanţul «Victoriei». Faptul 
acesta dovedeşte mai bine ca ori şi ce că aici avem de a face cu o 
mobilitate de valori faptică şi nu mai mult pe hârtie. 

Al doilea moment, demn de remarcat este solidaritatea şi 
realitatea acestui bilanţ. Fondurile de rezervă au crescut, faţă de starea 
lor dela finea anului precedent, cu peste 80 de mii de coroane. Totalul 
acestor fonduri se apropie de cifra capitalului societar, aceea nu e lucru 
de toate zilele la băncile mari. 

Pe lângă aceste rezerve văzute, suntem siguri că institutul are şi 
însemnate rezerve latente. Deducem aceasta cu deosebire din proporţia 
intereselor tranzitoare. Ca interese restante, respective active s’a luat 
suma de abia cor. 30 000 – deşi, de sigur, numai interesele anticipate la 
reescont pot să facă cca. Cor. 90 – 100 000. – Să mai adaugem 
interesele restante şi cum diferenţa între dobânda faptică şi cea socotită 
la interesele anticipate şi vom ajunge să constatăm că rezervele latente 
ale «Victoriei» se pot evalua – fără exagerare – la sute de mii. 

În sfârşit, tot ca un moment al solidarităţii bilanţului, ce ne 
preocupă, trebuie să socotim şi faptul că pierderile de curs la efective 
nu s’au pus în sarcina fondului de rezervă.” (Ibidem, p.2) 

Ca o dovadă a puternicelor resurse financiare şi a capacităţii 
de plată a băncii sunt date două exemple în care s-au plătit efectele 
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obligaţiunilor comunele, la două bănci maghiare, o sumă importantă de 
coroane fără să se apeleze la fondurile de rezervă ce au rămas intacte. 

Banca „Victoria”, prin politica financiar-bancară dusă de Sava 
Raicu are strânse legături cu multe institute de credit străine în faţa 
cărora este cotată ca o bancă ce prezintă totala încredere. Banca se 
bucură de o mare încredere şi din partea deponenţilor mărindu-şi, chiar 
şi în cursul anului trecut depunerile cu peste jumătate de milion de 
coroane. 

„Numai la efectele obligaţiunilor comunale ale institutului 
«Pesti Hazi» şi la scrisurile fonciare dela «Egyesűlt Budapesti fővárosi 
takarék», «Victoria» a trebuit să amortizeze, faţă de anul precedent, cor. 
50 000 – diferenţă de curs. Ea însă le-a suportat, fără greutate, şi – cum 
am mai zis – fără a se atinge în acest scop de fondurile de rezervă. 

Dar pe lângă calităţile acestea ale bilanţului ei, care a fost 
apreciat foarte favorabil chiar şi în cercurile străine «Victoria» arată 
chiar şi progres în desvoltarea progresivă a afacerilor sale. 

Astfel portofoliul combial i-a crescut cu peste 800 de mii de 
coroane, conturile curente cu peste 600 de mii, iar efectivele publice cu 
500 de mii. Între pasive se remarcă urcarea depunerilor cu aproape ½ 
milion cor. Faptul acesta spune foarte mult. Arată, că institutul se 
bucură de mare încredere si că nici chiar împrumutul de războiu, deşi 
s’a subscris şi prin «Victoria» - sume considerabile – nu i-a putut altera 
creşterea progresivă a depunerilor. Celelalte poziţii de pasive încă arată 
unele schimbări. Reescontul s’a urcat cu cca. 550 de mii”. (Ibidem, p.2) 

Vorbind despre profilul Băncii „Victoria”, obţinut în cursul 
anului trecut în studiul analitic se arată că acesta este mai mic decât în 
anul anterior, dar ţinând cont că în actuala situaţie de război, când 
multe institute de credit importante au recurs la a lua „însemnate 
restanţe”, având profituri foarte mici, profitul realizat de banca 
arădeană „nu a rămas cu nimic îndărătul profiturilor din anii 
precedenţii”. Cu profitul obţinut institutul îşi poate mulţumii atât 
acţionarii ţi în acelaşi timp îşi poate mări fondurile sale de rezervă. 

În Arad funcţionau, în acel moment, mai multe bănci „similare 
străine”, puternice din punct de vedere financiar pe care Banca 
„Victoria” a reuşit, potrivit bilanţului său, ce reflectă situaţia reală, să le 
întreacă în multe privinţe, căpătând astfel o mare încredere „în ochii 
publicului mare”, fapt de altfel consemnat şi de presa străină, nu numai 
de cea românescă. 
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„Profitul realizat este de cor. 382 819.60. Ca cifră cu aproape 
100 000 mai mic decât în anul precedent. Dar dacă considerăm că acest 
profil este dedus în modul cel mai solid, că interesele restante sunt 
disparate, iar cele anticipate aproape ca şi în anul trecut şi dacă mai 
considerăm că anul acesta la toate institutele profiturile sunt cu mult 
mai reduse şi că chiar şi pentru profituri reduse multe bănci au fost 
silite să iee însemnate restante – putem afirma, că profitul «Victoriei» 
în fapt nu a rămas cu nimic îndărătul profiturilor din anii precedenţi. 
Din acest profit se vor putea, desigur, împărtăşi în măsură suficientă şi 
acţionarii şi va rămâne destul pentru fondurile de rezervă. 

În sfârşit, nu putem trece cu vederea nici faptul că «Victoria» 
s’a distins şi altădată între băncile similare străine din Arad.Pe piaţa 
acestui oraş – cum se ştie – sunt bănci foarte puternice, unele dintre 
cele mai puternice din întreaga ţară. Ca solidaritate a bilanţului le-a 
întrecut, iar ca încredere în ochii publicului mare le-a lăsat în urmă, - 
un fapt pe care l-au recunoscut şi ziarele străine. 

În faţa acestor progrese noi numai bucura ne putem şi cu noi se 
va bucura tot omul de bine, căci e vorba de un institut românesc, care 
ne face cinste tuturora. Meargă şi în viitor, cu noroc, tot înainte!” 
(Ibidem, p.2) 

Chiar şi în anii zbuciumaţi ai războiului, când viaţa multora era 
marcată de momente întunecate în urma veştilor primite despre cei din 
familie, aflaţi pe front, în viaţa locuitorilor Aradului şi a celor din 
comitat, adunările generale ale Băncii „Victoria”, în care se prezenta, în 
urma bilanţului, situaţia institutului bancar erau urmărite cu un viu 
interes datorită sprijinului, în viaţa lor economică, pe care acesta îl 
oferea, nu uşor, multora dintre aceşti acţionari şi depunători, clienţi 
fideli de altfel ai băncii. 

Astfel şi cea de a XXVIII a adunare a acţionarilor, ţinută la 
Arad, în sediul instituţiei, ca de obicei, la începutul lunii martie a 
anului 1916, s-a bucurat de o prezenţă numeroasă, la care au participat 
şi o mulţime de „fruntaşi”, ţărani din ţinutul Aradului, beneficiari, de 
multe ori, de facilităţile ori împrumuturile pe care le-au primit pentru a-
şi salva gospodăriile de ravagiile provocate de criza economică, din anii 
războiului, ori de alte calamităţi naturale. 

Era, de altfel, şi un prilej de aşi arăta recunoştinţa şi faţă de 
priceputul artizan al afacerilor institutului, Sava Raicu, cel care a reuşit, 
în acele momente dificile şi de loc prielnice băncilor, să menţină 
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situaţia sub control, ba mai mult să şi aducă importante beneficii 
băneşti acţionarilor săi. Erau vremuri grele dar cu toţi aveau încredere 
în capacitatea financiară a „Victoriei” şi în directorul acesteia. 

„Duminecă şi-a ţinut instituitul de credit şi economii «Victoria» 
din Arad a XXVIII adunare generală ordinară, la care au participat 
mulţi acţionari, înre cari, ca şi totdeauna la adunările generale ale 
«Victoriei» se remarchează fruntaşii ţăranilor noştri din împrejurimea 
Aradului. Adunarea generală a folosit prilejul de a-şi manifesta 
recunoştinţa faţă de directorul executiv Sava Raicu şi funcţionari cari 
au conlucrat la frumosul rezultat ce s’a prezentat în bilanţ, spre 
mulţumirea acţionarilor şi a clientelei institutului. 

Adunarea generală a fost prezidată de Roman R. Ciorogariu, 
directorul seminarului din Arad. După cuvântul de deschidere, constată 
prezidiul, că s’au prezentat 83 acţionari cari reprezintă 4225 acţii cu 
1022 voturi, de notari se aleg Vasile Papp şi Ioan Moldovan, de bărbaţi 
de încredere Iuliu Harbai şi Aurel Călnicean, iar comisia scrutinetară se 
compune din Dimitrie Muscan, Dr. Aurel Crozela şi Silviu Păscuţiu”. 
(„Victoria” [în] Biserica şi Şcoala, Anul XL, Arad, 6/19 Martie 1916, 
Nr.10, p.72) 

După formalităţile de organizare statutară a adunării, Sava 
Raicu, va expune în faţa acţionarilor raportul, bilanţul „Victoriei”, pe 
anul 1915, pe care l-a întocmit şi publicat în ziarul „Românul” cu 
câteva săptămâni, înainte, spre ştiinţa celor interesaţi. Bilanţul, se 
doreşte a fi, aşa cum se menţionează, în articolul citat „oglinda fidelă a 
situaţiei financiar generală din ţară şi a operei prodigioase săvârşită 
de institut în această situaţie gravă a anului al doilea de războiu”. Şi 
aşa era.  

În prima parte a raportului, Sava Raicu, înainte de a trece la 
prezentarea, în cifre a situaţiei, încă bună, a băncii sale, expune cu 
îngrijorare şi teamă reţinută, dezastrul provocat în economie de 
dezlănţuirea conflagraţiei, ce nu se mai termină şi cuprinde în ghiarele 
morţii tot mai multe ţări. 

Ca de obicei, discursul său este o prezentare reală şi obiectivă, 
dureroasă, a situaţiei existente şi în viaţa economică căci, spunea Sava 
Raicu, „nu este o talpă de pământ a vieţii economice” care să nu simtă 
şi să nu fie afectată de dezastrul războiului. 

Băncile, în aceste condiţii, trebuie să fie foarte prudente şi 
vigilente în toate afacerile pe care le fac. Împrumutul de război pe care 
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băncile au fost obligate să-l acorde statului nu a fost uşor de suportat 
financiar de multe dintre instituţiile de credit. 

Toate băncile trec în aceşti ani prin momente dificile prin 
anumite blocade impuse prin sistarea exportului şi a importului, prin 
reducerea consumului ce stânjeneşte astfel circulaţia banilor. 

 „Onorată adunare generală! 
Dezlănţuirea războiului mondial, sub durata lui lungă de când 

acesta a smuls şi duce pe tot omul, care poartă armă, dela vatra şi 
moşia lui pe câmpul de luptă, a apăsat greu, a produs simptome tulburi 
în viaţa de stat, socială şi a scos din ţiţini toată viaţa economică. 

Nu este o talpă de pământ a vieţii economice, care să nu 
simţească efectul natural şi predominant al războiului, care cu putere 
proprie elementară a răsturnat toate combinaţiile şi teoriile economice 
financiare făcute în ticneala vremurilor de pace. 

În aceste timpuri de supremă importanţă pentru toată lumea şi 
în situaţia periculoasă a acestor evenimente fatale, au fost şi ne sunt 
nouă impuse mari datorii, cari ne silesc la mai multe prudenţe şi la 
deosebită grijă faţă de tot ce e în jur şi e legat de interesele institutului 
nostru.” (Ibidem, p.73) 

Îngrijorarea lui Sava Raicu, faţă de soarta şi „interesele” 
institutului pe care îl conduce era una reală căci în condiţiile războiului, 
aşa cum spunea, „toate combinaţiile şi teoriile financiare”, făcute „în 
ticneală în vremurile de pace” au fost complet răsturnate, de legile 
haotice ale războiului. 

În aceste condiţii, faptul că economia ţării se bazează mult pe 
agricultură este un fapt favorabil cu consecinţe benefice asupra 
locuitorilor, „că o ţară agricolă suportă mai uşor războiul” decât o ţară 
industrială în care totul se prăbuşeşte, fie din cauza producţiei, a 
comerţului, căruia îi lipseşte circulaţia mărfii şi în general a slăbirii 
puterii de cumpărare. Livrările de produse agricole ori a dişmei pentru 
consumul războiului au uşurat într-un fel viaţa celor de la ţară. O parte 
din banii obţinuţi de ţărani prin livrarea produselor pentru necesităţile 
statului, în sprijinirea efortului de război şi-au găsit locul şi în bănci, cu 
aceştia făcându-se anumite investiţii în diverse afaceri, mai ales în 
sectorul agricol. 

Datorită ponderii domeniului agricol, prin livrările masive de 
cereale şi carne, în acel moment pe piaţa financiară exista un număr 
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suficient de bani, uşurând mobilitatea pieţei bancare, inclusiv a celei de 
la Banca „Victoria”. 

„În actualul război impus nouă de duşmanii patriei noastre, şi în 
situaţia dată privim la succesele şi puterea de rezistenţă a patriei nostre 
agricole. În asemănare cu alte ţări, apoi gândindu-ne la blocade, export, 
import şi consum de toate felurile, putem avea o mângâiere sufletească, 
fiindcă s’a dovedit şi se dovedeşte tot mai mult, că o ţară agricolă 
suportă mai uşor războiul, are mai puţine pagube de venit, decât o ţară 
eminamente industrială. 

Este foarte 
natural, ca în timp de 
răsboiu viaţa 
economică se 
mobilizează tocmai ca 
şi soldaţii. 
Mobilizarea vieţii 
economice, înmulţirea 
mijloacelor de plată în 
urma recvirării 
mărfurilor din 
industrie şi comerţ, 
licvidările bucatelor 
şi a vitelor de tot soiul 
au produs abundenţă 
de bani, care însă 
iarăşi pe drumul ei a 
aflat – poate transitor 
– plasarea la 
institutele de bani. 

Cu toate 
acestea şi în situaţia 
schimbată, viaţa 
economică din patria 
noastră, admirabil şi-a 
îndeplinit şi-şi face 
datoria ca factor 
important pentru 
reuşita războiului. 

Bilanţul Băncii „Victoria” pe anul 1915 
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Pe cât de mari au fost rezultatele produse pe teren militar, aşa 
de minunat şi succes a fost şi Răsboiul financiar al monarhiei noastre.O 
dovadă vie de conştienţă, însufleţire şi jertfe aduse de popoarele ei”. 
(Ibidem, p.73) 

După prezentarea situaţiei generale, atât din punct de vedere 
economic cât şi militar, prin care se încearcă puţin forţat, să se ridice 
moralul şi să-şi încurajeze acţionarii, vis-a-vis de dezastrul, pe toate 
planurile, în care se găsea Monarhia, precum şi alte state beligerante în 
acele luni de început ale anului 1916, cînd războiul ia o tot mai mare 
amploare, Sava Raicu trece la prezentarea situaţiei financiare a 
institutului său în cursul anului precedent şi la  succesele obţinute prin 
sumele importante de bani intrate prin „depunerile spre fructificare” 
care au crescut cu două milioane şi jumătate de coroane capitalul 
acesteia. 

Se bucură că banca a reuşit să achite „spesele de războiu”, că 
banii în circulaţie sunt destul de numeroşi şi mai ales se bucură de 
încrederea acţionarilor, atât de fideli institutului chiar şi în acele 
vremuri. 

Cu toate încercările grele prin care a trecut banca nu s-au atins 
de fondurile de rezervă care de altfel s-au şi înmulţit, consecinţă a unei 
bine gândite politici financiar bancare dusă de directorul ei. 

„Am luat parte şi am iniţiat o vie mişcare pentru bunul succes – 
şi la apelurile statului nostru s’au făcut emisii pentru acoperirea 
speselor de răsboiu. La institutul nostru s’au subscris de tot în trei 
emisii aproape 3 milioane de coroane, din care suma institutului nostru 
singur a subscris o jumătate de milion pentru stocul efectelor noastre 
proprii. 

Ce priveşte strict activitatea institutului nostru în decursul 
anului 1915, constatăm faptul firesc al situaţiei schimbate şi reţinerea 
noastră dela afaceri expuse deosebitelor fluctuaţiuni, făcând numai 
puţine afaceri noi, sigure, însă şi lesne de licvidat. 

Efectul greu al răsboiului s’a resimţit mai mult la escompt şi 
hipotecă. Circulaţia acestor două ramuri a fost mai mică decât în anii 
trecuţi în urma abundenţei de bani şi a situaţiei create de răsboiu. 

Sumele mici a rescontului din bilanţ, precum şi relombardarea 
efectelor dela împrumutul de stat, pe care l’am folosit numai transitor 
încă de la începutul anului curent le-am răsplătit total şi astfel cambii în 
circulaţia de reescont şi relambardării n’avem. 
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Sub toată durata răsboiului am grijit de regularea şi asigurarea 
pretenţiilor dela centrală şi filiale. În culanterie am mers până la extrem 
faţă de clenţii duşi pe câmpul de luptă. 

Depunerile spre funcţionare au crescut cu 2 şi jumătate 
milioane de coroane la considerabila sumă de K 16 milioane şi 504 mii. 
La tot cazul faptului acesta îmbucurător avem să-l atribuim nu numai 
abundenţei de bani, dar şi marei încrederi a publicului faţă de institutul 
nostru. 

Pentru ca să onorăm această mare încredere a deponenţilor 
noştri faţă de institut, aşa credem, că e cuviincios ca şi în viitor să 
dotăm în măsură tot mai mare fondurile noastre. Ne ţinem de o plăcută 
datorinţă a Vă anunţa, că şi în anul acesta de grele încercări, nu numai 
că nu ne-am atins de fondurile noastre de rezervă, dar le-am dotat 
astfel, ca acesta să fie totdeauna temeiul activităţii şi progresării 
institutului nostru. 

În anul acesta fondurile noastre au crescut cu dotatea din anul 
prezent la suma considerabilă de Cor. 2,250984.87”. (Ibidem, p.73) 

Sava Raicu prezintă cifrele de afaceri ale Băncii „Victoria”, în 
acel moment, referindu-se la capitalul îmbucurător şi încurajator al 
acesteia, la activa institutului şi la totalul de circulaţie a sumelor, toate 
însumând un bilanţ mai mult decât satisfăcător, faţă de „vremurile mari 
şi grele” prin care răzbate ţara şi economia în acel an de război. 

Ca de obicei, chiar dacă erau vremuri grele, banca arădeană nu 
uită de suma de bani pe care o varsă în fiecare an scopurilor caritabile 
şi de aceea Sava Raicu solicită votul acţionarilor care să aprobe suma 
de zece mii de coroane ce va fi destinată scopurilor filantropice şi 
culturale. 

În condiţiile în care tot mai mulţi tineri sunt mobilizaţi şi trimişi 
pe front, în urma demersurilor făcute la autorităţi înalte s-a ajuns ca o 
parte din funcţionarii băncii, mai ales cu funcţii de conducere şi 
responsabilităţi importante, să rămână la locurile de muncă, fapt ce 
dovedeşte prestigiul de care se bucura Banca „Victoria” în acel moment 
precum şi directorul acesteia. 

Desigur şi banca arădeană şi-a adus obolul şi tributul său 
războiului, 26 de funcţionari bancari sunt pe câmpul de luptă iar unul 
dintre aceştia a „căzut la datorie”, faţă de o ţară străină, ce nu era a sa. 
Sunt făcute noi alegeri în direcţiune şi în comitetul de supraveghere. 

 „Domnilor acţionari! 
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În scurtă vreme, cu ajutorul lui Dumnezeu şi pe lângă o muncă 
intensivă, cinstită şi pricepută, capitalurile D-Voastră proprii vor 
ajunge la suma respectabilă de 5 milioane de coroane. 

Averea activă a institutului se cifrează ca sumă de K 
23,531140.57. Iar totala circulaţiune din anul trecut a fost K 
348,916711.46. După aceasta cu o deosebită satisfacţie şi bucurie Vă 
prezentăm pe anul 1915 un bilanţ solid, real, mobil şi licvid cu un venit 
curat de Cor. 394906.58. 

Având deplina conştiinţă a vremurilor mari şi grele şi peste tot 
şi a situaţiei de astăzi, Vă rog să primiţi şi votaţi toate propunerile 
direcţiunei de mai jos şi în special să votaţi şi în anul acesta o sumă de 
10 000 – coroane propusă pentru scopurile filantropice-culturale. 

Vă raportăm, că dintre funcţionarii noştrii sunt înrolaţi 32, iar 
26 îşi îndeplinesc datoria patriotică pe câmpul de onoare. Cu bucurie 
Vă aducem la cunoştinţă că guvernul la rugarea noastră şi propunerea 
camerei comerciale de aici a eliberat mai toţi şefii de la centrală şi 
filialele institutului nostru. 

În urma numărului scăzut a funcţionarilor cei rămaşi acasă, atât 
la centrală cât şi la filiale, cu un deosebit zel, nu numai că şi-au 
îndeplinit datorinţa, dar am muncit zi şi noapte pentru ţinerea în bună 
regulă a afacerilor institutului mai ales la încheierea socoţilor din anul 
trecut. 

După aceste cu durere Vă aducem la cunoştinţă mortea 
funcţionarului nostru în retragere Vasile Arjoca şi a lui Petru Russu, 
acesta din urmă mort pe câmpul de luptă. Moartea acestor credincioşi şi 
buni funcţionari vom păstra-o cu pietate. 

Vă anunţăm în senzul statutelor, că după vechime, esind din 
direcţiune domnii Roman Ciorogariu şi Dr. Aurel Demian, iar din 
comitetul de supraveghere espirându-i mandatul, Vă rugăm să alegeţi 
doi membrii în direcţiune pe 4 ani, comitetul de supraveghere pe 3 ani, 
şi cenzori pe un period statutar de 5 ani.” (Ibidem, p.73) 

Se prezintă, în continuare conspectul operaţiunilor financiar-
bancare, efectuat pe anul 1915 şi se mai solicită să voteze ca devidenta, 
pe anul precedent, să fie fixată cu „20 coroane pe acţie” care să fie 
plătită imediat acţionarilor, după votarea acesteia. Se mai cere 
acţionarilor, printre altele, să aprobe prin vot, raportul şi bilanţul 
prezentat, distribuirea  „venitului curat”, precum şi alte propuneri 
venite din partea direcţiunii institutului. 
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„Totodată Vă rugăm: 
1) Să aprobaţi raportul nostru şi bilanţul încheiat la 31 decembrie 1915. 
2.) Să primiţi propunerile noastre cu privire la distribuirea venitului 
curat. 
3) Să hotărâţi asupra celorlalte obiecte puse la ordinea zilei. 
4) Şi în fine să daţi absolutor atât direcţiunei, cât şi comitetului de 
supraveghere pe anul de gestiune 1915.” (Ibidem, p.74) 
 Raportul conducerii Băncii „Victoria”, prezentat de directorul 
său executiv, Sava Raicu a fost bine primit de acţionari dovadă fiind 
faptul că „a fost subliniat de aplauze” iar „armonia deplină dintre 
acţionari s’a manifestat în unanimitatea voturilor” cu care s-au validat 
propunerile şi s-au ales mai apoi noii membrii în direcţiune, în 
comitetul de supraveghere şi în comisia de cenzori. 
 „După încheierea actului alegerii unanimne, preşedintele 
Roman R. Ciorogariu mulţumeşte adunării generale pentru votul 
unanim cu care a primit toate propunerile direcţiunei şi a efeptuit 
alegerea, căci încrederea aceasta e satisfacţiunea conducătorilor 
institutului, că am lucrat în armonie cu aşteptările acţionarilor şi 
încuragiare pentru munca viitoare. 
 Acţionarul Dr. Aurel Lazăr, în numele acţionarilor, aduce 
elogii directorului executiv Sava Raicu, direcţiunei şi funcţionarilor 
pentru munca cinstită ce am săvârşit-o şi ce este admirată în toate 
cercurile sociale”. (Ibidem, p.75) 
 În continuare, revista bisericească, şcolară, literară şi 
economică „Biserica şi Şcoala”, ce a apărut săptămânal, la Arad, încă 
din 1877, reproduce în numărul său o apreciere elogioasă asupra 
bilanţului Băncii „Victoria” publicată de „Revista Economică”, de la 
Sibiu, organul oficial al „Solidarităţii”. 
 De obicei, ziarul „Românul” era cel care dădea în coloanele 
sale informaţiile referitoare la adunările generale ale institutului 
arădean, bilanţul acesteia pe anul precedent, precum şi analize 
financiar-bancare, apărute în revista economică sibiană, legate de 
rezultatele băncii, dar după cum ne putem informa, tot din acelaşi 
număr al revistei „Biserica şi Şcoala”, din rubrica „Cronica”, aflăm că 
ziarul „Românul” şi-a sistat apariţia, începând de la începutul lunii 
martie, potrivit ordinului Nr.32858 G. 1916 emis de Ministerul ungar 
de interne „pentru cuprinsul comunicatelor lui primejdioase intereselor 
operaţiunilor de războiu”. Era un frumos gest de solidaritate 
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românească între cele două gazete arădene de informare a cititorilor, în 
acele momente de cumpănă istorică pentru neamul românesc din 
Transilvania. 
 Încă de la începutul cronicii sale, „Revista economică” 
subliniază prestigiul şi importanţa tot mai mare „rolul conducător” pe 
care Banca „Victoria”, şi-a câştigat-o, în ultimul timp, în rândurile 
băncilor româneşti cât şi a celor străine, prin rezultatele sale atât de 
rodnice mai ales pentru „vremurile grele prin care trecem”, încât 
bilanţul său este urmărit cu un viu interes atât în întreaga lume 
bancară cât şi în cea a acţionarilor şi deponenţilor. Ca şi în anul 
precedent, bilanţul său este caracterizat printr-o mare mobilitate, atât în 
ceea ce privesc activele băncii dar şi a rezervelor de credit. Impune mai 
ales, stocul efectelor publice ce a crescut simţitor faţă de cel de anul 
trecut. 
  „«Victoria»  

Importanţa netăgăduită, la care s’a ridicat «Victoria» în timpul 
din urmă şi rolul conducător, ce şi-a impus în mijlocul băncilor române 
şi străine, sunt tot atâtea motive pentru cari lumea financiară şi publicul 
mare aşteaptă cu cel mai mare interes bilanţul acestei fruntaşe 
instituţiuni din Arad. De astă dată însă cu considerare la vremurile 
grele, prin care trecem, interesul faţă de bilanţul «Victoriei», desigur, 
este şi mai potenţat. 

Toţi aşteaptă să vadă, ce a produs această bancă şi cum a trecut 
ea peste vicesitudinile unui an greu ca cel încheiat. În faţa acestui 
interes general suntem siguri, că bilanţul publicat în numărul trecut al 
revistei noastre va fi satisfăcut toate aşteptările, căci el se prezintă în 
aceleaşi condiţiuni excelente ca în trecut şi are aceleaşi note distinctive, 
care îl fac vrednic de favorabila apreciere a tuturor oamenilor obiectivi 
şi nepreocupaţi. 

Bilanţul «Victoriei» este de aceeaşi mobilitate, care l-a 
caracterizat totdeauna. Peste 80% a activelor sale sunt valori uşor de 
realizat. Între acestea impune cu deosebire stocul efectelor publice, care 
faţă de anul trecut prezintă o creştere de aproape K 400 000. Efectele 
acestea sunt, ca totdeauna libere de orice sarcini. Tot ca un moment 
favorabil pentru mobilitatea activelor şi pentru rezervele de credit, ce 
trebuie să aibă un institut, este şi ce înseamnă şi faptul, că «Victoria» şi-
a replătit peste 6 milioane din reescontul său. Puţinul ce a rămas, cu 
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sfârşitul anului trecut, de sigur, va fi acum achitat întreg”. (Ibidem, 
p.75) 

Analistul financiar, de la Sibiu, remarcă faptul că şi în acele 
vremuri tulburi, pline de nesiguranţă, institutul de credit din Arad se 
bucură de o mare încredere, în puterea şi siguranţa sa financiar-
bancară, în rândurile opiniei publice, dovadă fiind numărul mare a 
deponenţilor ce a făcut să crească suma totală, la acest capitol financiar, 
într-un procent foarte important faţă de cel al anului anterior. Stocul de 
depuneri existent în acel moment întrece cu mult stocul unor bănci 
similare din străinătate. 

Este analizat modul riguros cu care s-a întocmit bilanţul ce 
reflectă realitatea, respectând şi lăsând neschimbată proporţia dintre 
interesele restante şi cele anticipate. Sunt menţionate şi frumoasele 
rezerve latente de care dispune banca ce s-ar ridica la câteva sute de mii 
de coroane. 

„Un alt moment demn de remarcat este faptul, că încrederea 
publică, care s’a manifestat, în anii din urmă atât de favorabil pentru 
institut, în anul încheiat s’a potentat şi mai mult. Dovadă despre aceasta 
serveşte împrejurarea, că depunerile au crescut cu peste 2 şi jumătate 
milioane, apropiindu-se de suma totală de 17 milioane. Un astfel de 
stoc de depuneri cu greu va putea arăta chiar şi băncile similare 
străine. 

Ce priveşte realitatea şi solidaritatea bilanţului, acesta este tot 
atât de favorabilă ca şi până acuma. Proporţia dintre interesele restante 
şi cele anticipate a rămas neschimbată. Pe când cele dintâi s’au luat la 
bilanţ cu abia K 30 000 deşi totalul pretenziunilor active trece mult 
peste 20 de milioane, pe atunci cele de al doilea, interesele anticipate, 
fac aproape k 207,000 - adecă circa 80% a venitului realizat de 
«Victoria». 

În aceste poziţii transistorii, de sigur, ca fruntaşul institut 
arădean are însemnate rezerve latente, rezerve, de cari noi în mod 
empiric le apreciem la câteva sute de mii de coroane. Ba, dacă 
considerăm cursul redus al efectelor publice, cu care s’au luat ele la 
inventar, de sigur rezervele latente în suma presupusă de noi, nu sunt în 
nici un caz exagerate.” (Ibidem, p.75) 

Cum era şi firesc, studiul analitic, asupra situaţiei financiar-
bancare a Băncii „Victoria”, apărut în paginile competentei reviste de la 
Sibiu, se încheie în termeni elogioşi asupra realizărilor obţinute de 
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institutul din Arad, dar şi la adresa funcţionarilor şi acelor care conduc. 
Banca se constituie şi este considerată în acel moment, ca un 
adevărat exemplu de competenţă şi profesionalism pe care trebuie 
să-l urmeze şi alte instituţii similare. Banca aduce an de an bune 
profituri acţionarilor săi şi este capabilă şi acum, prin mijloacele 
financiare de care dispune, să-şi asigure un bun fond pentru dotarea 
rezervelor sale. 

„Între astfel de condiţiuni compus şi stabil bilanţul «Victoriei», 
profitul arătat de aproape K 400,000 – este nu numai real şi solid dedus, 
ci şi foarte mulţămitor. Din acest profit, de sigur, se va plăti 
acţionarilor aceiaşi dividendă ca şi anul trecut, rămânând suficiente 
mijloace şi pentru dotarea rezervelor, în provinţa cărora «Victoria» 
ocupa locul prim între băncile româneşti . 

Bilanţul «Victoriei» se impune de sine. El nu va avea nevoie de 
nici un fel de comentar. Dacă cu toate acestea ne am ocupat de el, o 
facem pentru a scoate în relief munca şi strădania şi stăruinţele 
serioase, ce se depun pentru consolidarea acestui fruntaş institut, muncă 
şi stăruinţă, pe cari le-am dorit să le vedem urmate de toate băncile 
noastre. [...] 

Aşa fiind, aducem tributul nostru de recunoştinţă tuturor 
acelora, cari au condus şi conduc «Victoria» pe calea progresului 
continuu. Onoare lor!” (Ibidem, p.75) 

În timp ce băncile încercau prin toate eforturile să 
supravieţuiască crizei economice, de mari proporţii, declanşate în 
Europa, după izbucnirea, în vara anului 1914, a Primului Război 
Mondial, situaţia conflagraţiei bântuia şi antrena în braţele ei tot mai 
multe state care rând pe rând intrau în luptă de partea uneia sau alteia 
dintre cele două forţe beligerante. Dezastrul războiului lua mereu 
proporţii tot mai mari şi mai cumplite. 

După cum se ştie, încă din noiembrie 1914, Turcia intră în 
război alături de Germania şi Austro-Ungaria, la care se va mai alătura,, 
pe 10 septembrie 1915 şi Bulgaria, iar pe 23 mai 1915 Italia s-a alăturat 
Franţei, până la 14/27 august 1916, când şi România va declara 
război Austro-Ungariei. 

Înainte însă de a face oficială declaraţia de război Austro-
Ungariei, Regatul Român, ce îl avea ca rege, pe nepotul lui Carol I, pe 
Ferdinand I, urcat pe tron la 27 septembrie/10 octombrie 1914, a 
încheiat un tratat secret cu toate puterile Triplei Înţelegeri (Franţa, 
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Anglia şi Rusia, la care se mai adaugă Italia) prin care, în urma victoriei 
împotriva Puterilor Centrale, să ni se asigure, la încheierea păcii, 
Transilvania, Bucovina şi Banatul. Era o bună motivaţie pentru intrarea 
României în război. 

Chiar a doua zi după declaraţia de război făcută Austro-
Ungariei, la 27 august 1916, Germania îşi opri operaţiunile militare din 
Franţa, asupra liniei de la Verdun şi declară război României. 

Din punct de vedere strategic, planul de luptă a armatei 
române, elaborat la înţelegere cu aliaţii săi militari, ţinea de situaţia 
frontului în acel moment. 

Erau gata de luptă, pregătite să treacă Carpaţii, pentru a înainta 
pe teritoriul Transilvaniei, în confruntare directă cu trupele austro-
ungare, trei armate române cu un efectiv total de peste 400.000 de 
combatanţi, care în urma unei ofensive către nord-est trebuiau să treacă 
Valea Mureşului şi să dea sprijin armatelor ruse aflate pe frontul din 
Bucovina şi pe cel din Galiţia.  

 

 
Armata regală română trecând Carpaţii 

 
O altă armată română, mai puţin numeroasă, până la 150.000 

de ostaşi, trebuia să rămână în defensivă de-a lungul Dunării şi-a 
frontierei cu Dobrogea, sprijinind iarăşi frontul rusesc, slăbit şi copleşit 
de inamic. Planul operaţiunilor militare ale armatei române prevedea 
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astfel o manevră foarte periculoasă şi riscantă, având o ofensivă pe 
două fronturi, aflate la distanţă şi divergente. 

La scurt timp după declanşarea ostilităţilor, împotriva Austro-
Ungariei, trupele regale române, într-un avânt total, cu gândul la 
eliberarea fraţilor de peste munţi, ţinuţi în robia monarhiei bicefale, 
ocupă pe rând Braşovul, Făgăraşul şi întreaga Secuime, înaintând 
victorioase până dincolo de Topliţa, aproape de Sighişoara şi până la 
marginea Sibiului. Doar în câteva săptămâni a treia parte a 
Transilvaniei fusese eliberată producând astfel, cum era şi firesc, un 
mare entuziasm în întreaga lume românească, dar mai ales pentru 
transilvăneni, care deja îşi vedeau visul de veacuri împlinit. 

 

 
Coloană română înaintând în Transilvania, „ca la nuntă” 

 
Dar, hazardul nefast al istoriei face ca în Turtucaia, pe frontul 

bulgăresc, un corp de armată română să fie încercuită şi copleşită de 
forţele superioare ale inamicului, din cauză că guvernul şi 
comandamentul ţarist care se angajase să trimită trupe îndestulătoare 
pentru apărarea Dobrogei nu s-a ţinut de promisiune şi nu a efectuat la 
timp operaţiunea militară atât de necesară. Tot greul a căzut pe trupele 
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regale române, aflate acum, din cauza superiorităţii inamicului, în faţa 
unui mare dezastru ce ar fi putut afecta moralul ostaşilor. 

În asemenea situaţie militară dezavantajoasă, statul major 
român decide, cu acordul regelui, pentru a salva ce se mai putea salva 
din trupele de pe frontul bulgar, să efectueze o manevră de strămutare 
şi de dislocare a unor unităţi militare române de pe frontul din 
Transilvania care să vină în sprijinul trupelor din Turtucaia.  

   Rezultatul strategic al operaţiunii militare s-a văzut la scurt 
timp. Înaintarea duşmanului a fost oprită pe aliniamentul Amzacea-
Toplaisar, în Dobrogea, iar ostaşii aduşi de pe frontul transilvănean 
luptară cu atâta vitejie încât puţin a lipsit ca inamicul, deja respins, să 
nu fie şi încercuit, deoarece generalul Alexandru Averescu trecuse 
Dunărea şi a căzut cu corpul său de armată tocmai în spatele liniilor 
duşmane. 

Profitând de dizlocarea unor mari unităţi româneşti de pe 
frontul din Transilvania, pe cel bulgăresc, slăbind astfel linia frontului, 
armata austro-ungară, întărită cu trupe germane, trece la ofensivă şi 
reuşeşte să respingă armatele româneşti până pe linia munţilor.  

De altfel întreaga conducere a operaţiunilor militare, de pe 
frontul din Transilvania, va fi preluată de la trupele austro-ungare, 
aflate sub comanda generalului austriac Arz von Straussenberg, de către 
germani care vor interveni cu 27 divizii luate de pe celelalte fronturi de 
luptă, inclusiv de pe cel francez, de la Verdun, de unde a fost adus 
grabnic şi corpul alpin bavarez, o unitate de elită germană. 

La 25 septembrie 1916 generalul Falkenhaym, comandantul 
trupelor germane, începe ofensiva în direcţia Sibiului, printr-o manevră 
a corpului alpin bavarez prin trecătoarea de la Turnu Roşu, manevră 
care nu-i reuşi datorită rezistenţei Vânătorilor de munte români. Bătălia 
din zona Sibiului a durat timp de trei zile. Trupele române dejucară 
planurile de încercuire ale armatei germane şi se retrag, în ordine, prin 
trecători, ocupând crestele munţilor din dreapta şi stânga Oltului. 

De la Sibiu ofensiva germană se îndreaptă spre est prin atacarea 
poziţiilor ocupate de Armata a II-a română care fusese slăbită prin 
trimiterea mai multor divizii pe frontul din Dobrogea. În urma unor 
lupte crâncene din jurul Braşovului, date la începutul lunii octombrie, 
armata română este silită să se retragă, ocupând linia de frontieră de pe 
crestele Munţilor Carpaţi. 
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Cea de a treia armată română, condusă de generalul 
Constantin Prezan, ce ataca pe partea de nord, deşi a pătruns aproape 
100 de Km pe teritoriul Transilvaniei, a fost nevoită să-şi oprească 
înaintarea şi să se retragă pe linia munţilor Moldovei, având flancurile 
din sud descoperite, existând pericolul unei încercuiri. 

În zilele de la sfârşitul lunii octombrie, al anului 1916, diviziile 
germane alpine, unele aduse din Munţii Vosgi, atacau în forţă toate 
trecătorile pentru a cuceri drumul cel 
mai scurt care lega Braşovul de 
Bucureşti, de-a lungul Văii Prahovei. 

Armatele germane, bine 
înarmate şi cu experienţa războiului, 
sprijinite în bună măsură de divizii 
austro-ungare, au încercat zadarnic, 
mai mult de o lună, să rupă linia 
frontului aflată pe aliniamentul Valea 
Trotuşului, Predeal, Dragoslave şi 
Valea Jiului. Lupte crâncene s-au 
purtat în Defileul Jiului, iar oraşul 
Târgu Jiu a fost apărat chiar de 
populaţie până la sosirea armatei 
române. Lupte grele se dau şi pe 
frontul de sud, în Dobrogea, unde 
frontul se prăbuşeşte din cauza trupelor ruseşti, care contaminate de 
propaganda bolşevică, refuză să mai lupte, nu execută ordinele 
ofiţerilor şi încep să se retragă în debandadă. Pe Valea Jiului, în 
noiembrie, începe o puternică ofesivă germană care împinge frontul 
românesc până în apropierea Bucureştiului, ce, în calea din urmă, 
datorită unor strategii greşite a căzut sub ocupaţie germană. La 
începutul anului următor, în ianuarie 1917, linia frontului se stabileşte 
în sudul Moldovei, pe Valea Siretului, de-a lungul Dunării şi a braţului 
Sf. Gheorghe. Mai bine de jumătate din Regatul Român se afla sub 
ocupaţie străină. Foamea, frigul şi tifosul stăpâneau ţara. 

„Foarte bine înarmate, cu numeroase mitraliere şi tunuri de 
toate calibrele, aceste trupe siliră pe ostaşii români, în urma unor grele 
lupte, să se retragă pe linia munţilor. 

Aici au rezistat mai bine de o lună, respingând toate atacurile; 
încercările de a rupe frontul pe valea Trotuşului, la Predeal, la 

Generalul Constantin Prezan 
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Dragoslave şi pe valea Jiului dădură greş. Pe valea Jiului, trupele 
Kaiserului trebuiră chiar să se retragă în grabă, pierzând 27 de tunuri, 
55 de mitraliere, multe materiale de război şi 2400 de prizonieri. Oraşul 
Târgu Jiu fu apărat cu acest prilej de populaţie – bătrâni, femei, copii – 
până la sosirea trupelor române. 

 

 
Populaţia din Târgu Jiu îşi apără cu înverşunare oraşul 
 
Văzând că nu poate răzbi prin munţi, duşmanul îşi spori atunci 

sforţările pe frontul de sud, în Dobrogea. Aici, inferioară numericeşte şi 
neajutorată de ruşi – numai o divizie, formată din foşti prizonieri 
austrieci, de această origine etnică (n.n. erau sârbi, nu iogoslavi), luaţi 
de ruşi în Galiţia a luptat vitejeşte – armata română e nevoită să 
părăsească Constanţa şi Cernavodă (podul de peste Borcea fu azvârlit 
în aer). Urmează apoi, la începutul lui noiembrie, un nou atac al 
germanilor la Jiu; de data aceasta, ei izbutesc să-şi deschidă calea şi 
coboară înspre Craiova. Pe altă parte, noi efective duşmane, sub 
conducerea vestitului general Makensen, trec Dunărea pe la Zimnicea. 
Strânse între două focuri, trupele române se retrag spre răsărit în 
apropierea Bucureştilor, pe Argeş, are loc o luptă, ce părea, la început, 
că va aduce biruinţă românilor, care luaseră un număr însemnat de 
prizonieri; ea fu pierdută însă până la urmă, din cauza neglijenţei unui 
general, care a şi fost pedepsit pentru aceasta, şi capitala a fost ocupată. 
Retragerea continuă, după ce au fost distruse sondele şi s-a dat foc 
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rafinăriilor de petrol; în primele zile ale lui ianuarie 1917, frontul se 
stabilizează în sudul Moldovei, pe linia Siretului, de-a lungul Dunării şi 
a braţului Sf. Gheorghe.” (Giurescu C.Constantin, Giurescu C.Dinu, -
Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri până azi, Bucureşti, 1975, 
p.684) 

Nici pentru românii din Transilvania situaţia de la sfârşitul 
anului 1916 şi începutul celui următor nu era mai bună. Peste o parte 
din teritoriul transilvănean trecuse de două ori pârjolul războiului. 
Multe case au fost distruse, au fost rechiziţionate animale iar o parte din 
recolta de toamnă a rămas pe câmp. 

În urma retragerii armatei române mulţi dintre locuitorii satelor 
din Transilvania, ce au fost cucerite în lunile septembrie şi octombrie, a 
anului 1916, vor fi acuzaţi de fraternizare cu „trupele de ocupaţie” şi 
ridicaţi de jandarmeria şi honvezimea maghiară apoi încărcaţi în 
vagoane de vite au fost transportaţi la Solnoc, pe Tisza. 

Peste 8000 de români vor fi astfel deportaţi şi internaţi în 
lagărele ce purtau inscripţia „trădător de patrie”, de la Tápiósüly şi 
Ostfyasszonyfa, ori trimişi în minele de cărbuni, aflate dincolo de 
Budapesta, unde mulţi îşi vor găsi sfârşitul. 

Chiar dacă nu au trecut prin focul războiului nici locuitării 
oraşului şi comitatului Arad nu au avut parte de un an mai norocos. 
Odată cu intrarea în război a Italiei, în anul 1915, mulţi dintre tinerii 
arădeni, încorporaţi în armata chezaro-crăiască, au luat drumul 
frontului italian. 

Contraofensiva austriacă, începută pe data de 15 mai 1916 
avea nevoie de ostaşi. Cu pierderi grele Corpul de armată condus de 
arhiducele Eugen a reuşit să spargă parţial linia frontului. 

Ofensiva italiană se deslănţuie în iunie 1916, în valea 
Travignolo, cu sorţi schimbători pentru ambele părţi, cu atacuri şi 
contraatacuri. În Galiţia, unde se aflau multe unităţi austro-ungare, 
formate din români, se dau lupte grele. Veştile despre cei morţi ori 
răniţi aflaţi în spitale veneau tot mai des în casele românilor arădeni. 

Atât în Arad cât şi în satele comitatului începuse a se instala 
foametea şi desnădejdea, mai ales la aflarea veştilor despre dezastrul 
armatei române, retrasă peste iarnă pe linia frontului din Moldova. 
Speranţele erau tot mai puţine. 

Sub acest orizont întunecat şi sumbru, din toate punctele de 
vedere, se desfăşura la Arad, la începutul lunii martie, a anului 1917, 
cea de a XXIX-a adunare generală a Băncii „Victoria”, adunare în care 
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Sava Raicu, invitat de a analiza cifrele bilanţului pe anul 1916, începe 
cu prezentarea acestui înspăimântător dezastru ce nu mai conteneşte şi 
în care sunt târâte tot mai multe state. Povara războiului apasă greu şi 
pe umerii instituţiilor bancare ce trebuie să facă faţă cu greutate 
serioaselor probleme declanşate de criza economică ce se agravează, 
din an în an, fără să se întrezărească nici o speranţă de mai bine. În 
vorbirea sa se simte o notă de profundă îngrijorare, cea a 
conducătorului instituţiei ce răspunde de banii multor acţionari şi 
depunători care în el îşi puneau toate speranţele şi agoniseala. 

„Cu regret Vă raportăm, că războiul mondial continuă cu o 
vehemenţă nemaipomenită în istoria lumei şi speranţei noastre bune de 
a Vă putea raporta despre pacea mult dorită nu s’au împlinit, pe la 
periferii se ivesc nori tot mai negri, cari apasă greu umerii omenirei. 
Războiul acesta mare pretinde încă multe jertfe, fiindcă luptele sunt 
supraomeneşti între popoarele lumei. 

Situaţia aceasta nenorocită trebuie să impună mari griji 
fiecărui conducător serios şi cu responsabilitatea unei instituţiuni 
economice-financiare, pentrucă din acest întunerec nimenea nu poate 
vedea în viitor. Trebuie însă să avem mare încredere în învingerea 
dreptei noastre cauze. 

Sub acest greumânt al războiului a stat toată viaţa economică 
financiară din anul trecut.” («Victoria» [în] Biserica şi Şcoala, Anul 
XLI, Arad, 5/18 Martie 1917, Nr.10, p.87) 

Într-o asemenea conjunctură social-politică nefavorabilă, Sava 
Raicu îi îndeamnă pe toţi la o „acomodare la situaţia concretă – de 
războiu”, dând câteva exemple cu referiri la o parte din clientela băncii. 

După cum se cunoaşte, o bună parte din clienţii „Victoriei” 
proveneau din rândurile plugarilor, fie din cartierele oraşului, fie din 
comitat. Pentru a face faţă rambursării ratelor, la împrumuturile luate, 
multe din nevestele şi fii celor plecaţi pe front, au luat „coarnele 
plugului”, continuând munca bărbaţilor lor. Se aşteaptă, cum este şi 
firesc în război, ca preţul produselor agricole, mai ales a grâului, să 
crească, reuşind astfel prin produsele vândute să-şi asigure traiul şi să-
şi plătească datoriile din împrumuturi. 

„Se poate însă constata, că o parte mare a acestei poveri, -vieaţa 
economică, o poate contrabalansa la situaţia creată – de războiu. 

Simptoamele îmbucurătoare de felul acesta s’au observat şi în 
părţile clientelei noastre, unde femeile harnice îndeplinesc cu onoare 
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locul de muncă a bărbatului dus la războiu, lucrându-şi moşia şi ţinând 
ele de coarnele plugului. 

Fiind factorul cel mai important al activităţii economice puterea 
de muncă, continua chemare sub arme a intelectualilor şi tuturor 
puterilor productive de muncă, de altă parte pauzarea circulaţiei, în 
multe părţi au întârziat şi împiedecat valorizarea productelor şi astfel a 
scumpit şi îngreunat mult traiul vieţii. 

Războiul are mare influenţă asupra preţurilor productelor de 
tot felul în urma cheltuielilor, cari se ivesc sub durata lui şi el este 
totodată factorul natural al scumpetei. Trebuie să înţelegem şi de acum 
să ne pregătim, ca grâul şi peste tot productele agrare şi industriale vor 
fi timp mai îndelungat foarte scumpe.” (Ibidem, p.87) 

Războiul este, aşa cum menţiona Sava Raicu „fenomenul 
natural” care atrage după sine o serie de perturbaţii iar mai apoi 
adevărate derapaje în viaţa economică. El are, se arată în continuare o 
mare influenţă asupra preţurilor, fiind în acelaşi timp, şi de data aceasta, 
iarăşi cauza naturală a inflaţiei şi „a scumpetei” la toate produsele, 
unele dintre ele lipsind chiar de pe piaţă. 

Consecinţa lipsei materiei prime, datorate blocajelor ori 
frontului, loveşte cu puterea mai ales ramura industrială, excepţie 
făcând doar sectorul industrial ce se ocupă de furnizarea „materialului 
pentru armata”. Întreaga economie, inclusiv comerţul, suferea din 
cauza lipsei materiei prime. 

„Cu asemenea fenomene ne întâlnim şi la industrie şi comerciu. 
Industria şi în special edificările stagnează în urma totalei lipse a 
muncitorilor şi a marei scumpete de material brut. Excepţiune e numai 
la industria şi comerţul care se ocupă cu furnizarea materialului pentru 
armată. Aceasta se întăreşte şi progresează. 

Toată viaţa economică, industrială şi comercială se luptă cu 
greutăţile mijloacelor de comunicaţie, scumpete şi totala lipsă a 
materialului brut. 

Aceste sunt pe scurt cauzele enormei scumpete care bântuie şi 
cari cu durere, le simţim cu toţii.” (Ibidem, p.87) 

Ca şi în adunarea generală din anul precedent, Sava Raicu arată că 
pagubele provocate de război în domeniul agrar sunt mult mai mici decât 
în sectorul industrial, fiind un fapt cu consecinţe benefice pentru Banca 
„Victoria” unde o bună parte din rândurile clienţilor săi provin din lumea 
agricultorilor. Aceştia au reuşit în urma vânzării produselor agricole să îşi 
achite toate împrumuturile luate de la bancă „în bani gata”. 
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În actuala situaţie când multe bănci au restrâns şi au limitat 
acordarea de împrumuturi, institutul de credit arădean a acordat, în 
cursul anului trecut, împrumuturi de peste 17 milioane de coroane, fapt 
ce subliniază încă odată puterea financiară şi stabilitatea institutului de 
credit arădean precum şi încrederea ce o are în fidelitatea şi capacitatea 
de plată a clienţilor săi. 

„În această situaţie norocul e, că patria noastră e o ţară agrară, 
fiind părere recunoscută, că pagubele în veniturile ţăranilor cu caracter 
agricultor în proporţie sunt mai mici, decât acelor, cari îşi au veniturile 
din productele industriale, valorizate prin export şi în special şi mai 
mici faţă de acelea, cari îşi trag veniturile din activitatea comertciului. 

În consecinţă, cu deosebită bucurie constatăm, că poziţia 
clintelei nostre, - care în mare parte e compusă din agricultori – în 
urma conjuncturilor de războiu, s’a întărit considerabil, dovadă vie e 
faptul, că în special agricultorii s’au degajat de pe la bănci, prin 
replătirea în bani gata a împrumuturilor. 

Situaţia specială creată de războiu n’a fost nici când şi nu este 
nici acum pricinuasă pentru vieaţa de credit, astfel acordarea de 
împrumuturi şi peste tot afacerile curente de bancă în general la toate 
băncile din patrie a fost cât se poate de restrânsă. Cu toate acestea 
împrumuturile noastre toate reprezintă suma de peste 17 milioane 
coroane.” (Ibidem, p.88) 

Sava Raicu informează că pe parcursul anului 1916, Banca 
„Victoria” a acţionat pe două planuri prioritare, unul legat de obligaţia 
de a da pe baza subscrierilor suma revenită băncii ca împrumut de război, 
considerând aceasta o „datorinţă patriotică” iar în al doilea rând a dus o 
politică financiară de a atrage cât mai multe depuneri. 

Având, aşa cum s-a mai menţionat, o mare parte din clientela băncii, 
provenită din rândurile agricultorilor care au avut, prin vânzarea produselor, 
atât de necesare trebuinţelor războiului, bani suficienţi, „abundenţă de bani”, 
pentru a-şi plăti împrumuturile dar şi încredere în stabilitatea institutului şi 
în capacitatea sa de a onora la timp cerinţele şi solicitările depunătorilor săi în 
orice situaţie, aceştia au făcut noi împrumuturi sau depuneri, benefice 
institutului arădean în acele momente de criză.  

Sunt menţionate importante sume de bani cu care s-au efectuat 
operaţiunile bancare, în cursul anului precedent, sume ce subliniază 
marea mobilitate a capitalului fapt ce a făcut să se ajungă la o sumă 
însemnată a averii active a băncii. De asemenea au crescut substanţial şi 
fondul de rezervă, conferind institutului puterea „speranţa şi încrederea 
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pentru viitoarea luptă economică, pe care Sava Raicu o vedea în anii de 
după război, pe care, din păcate, nu i-a mai apucat prea mult. 

„Pe două terene a fost cu putinţă a ne dezvolta activitatea 
nostră. Întâia dată din dorinţa patriotică făcând şi noi o vie mişcare 
pentru bunul succes al acoperirei speselor de războiu, constatăm, că 
clintela noastră la toate cinci împrumuturi de stat a subscris total K 
5,074.600 – din care suma institutului nostru singur a subscris K 
1,000000 – pentru stocul efectelor sale proprii. 

În al doilea rând constatăm cu deosebită satisfacţie creşterea 
impunătoare la depuneri cu aproape 6,000000 K dela K 16 504.831’76 
la considerabila sumă de K 22 324 213’28. 

Creşterea aceasta impozantă a depunerilor este a se atribui nu 
numai abundenţei de bani ci şi încrederii publice, de care «Victoria» 
s’a bucurat întotdeauna, dar de care s’a bucurat de data asta într’o 
măsură mai mare. 

Tot pentru consolidarea institutului am îmulţit stocul efectelor 
propriii cu sume de peste 1 milion Coroane la 2 185 635 Cor. Cursul 
efectelor proprii l’am socotit real şi redus. Circulaţia totală a anului acesta a 
fost de K 267,834 466 23. Averea acitivă este de K 28,069 635 78. 

Ţinem să accentuăm cu bucurie, că din această avere sunt 90 
procente active, cari constau din pretenziuni uşor de realizat, între cari 
şi bani gata şi bonuri la alte bănci sunt K 8,000000. Aranjamente de 
reescont n’am avut nici în anul acesta.  

Accentuăm cu deosebită satisfacţie, că fondurile noastre de 
rezervă sunt K 1,960.605 – iar fondul de penziuni al institutului pentru 
penziile funcţionarilor este de K 354, 515’41. Total K 2 315, 121.27 iar 
venitul curat al anului trecut, cu transportul din anul 1915 se cifrează cu 
suma de 401.489’34 coroane.” (Ibidem, p.88) 

Sava Raicu îşi exprimă încrederea, potrivit cifrelor bilanţului, 
în capacitatea băncii, pe care o conduce, de a face faţă „situaţiei de 
războiu”, având încredere atât în funcţionarii săi care „muncesc 
neobosit”, ţinând cont că o bună parte dintre aceştia „35 funcţionari fac 
serviciu militar, dintre cari partea cea mai mare îşi fac datorinţa 
patriotică pe câmpul de onoare”, precum şi în încrederea 
necondiţionată de care se bucură institutul din partea „opiniei publice”, 
ce constituie şi în prezent „o bună şi solidă clentelă, care cunoscându-
şi interesele ni-a fost totdeauna credincioasă”. 
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Bilanţul Băncii „Victoria” în anul 1916 
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De remarcat faptul că la cea de a XXIX-a adunare generală, 
desfăşurată în ziua de duminică, 11 martie 1917, la orele 11 în sediul 
băncii, prezidată de vicepreşedintele Direcţiunii P. C. Sa Roman 
Ciorogariu au fost prezenţi un număr de 73 de acţionari, având 3105, 
acţiuni cu 85 voturi. 

În revista „Biserica şi Şcoala” se mai consemnează încă două 
aspecte importante, ale adunării acţionarilor, unul legat de adeziunea 
totală a celor prezenţi faţă de politica- financiar bancară dusă de Sava 
Raicu ce „au onorat direcţiunea cu unanima primire a tuturor 
propunerilor făcute”, iar cel de al doilea aspect, menţionat în revistă, se 
referă la cotaţia şi aprecierea performanţelor băncii chiar şi în rândul 
presei maghiare din localitate. 

„Ziarele maghiare din loc încă remarchează elogiind starea 
înfloritoare a «Victoriei», care în cele mai grele vremuri a prezentat cel 
mai frumos bilanţ, ce probează politica reală de bancă ce s’a urmat la 
acest institut prin întărirea bazelor lui de existenţă ce l’a făcut să 
înfrunte toate greutăţile crizelor peste cari au trecut băncile în cursul 
războiului şi să iasă învingător din ele.” (Ibidem, p.87) 

Opinia şi concluzia că Banca „Victoria” din Arad, în urma 
prezentării bilanţului său pe anul precedent se situează printre cele mai 
puternice instituţii este împărtăşită nu numai de ziarele româneşti şi 
maghiare din localitate dar şi de „Revista Economică” de la Sibiu, 
revistă de specialitate în domeniul financiar-bancar, după cum bine se 
cunoaşte, exigentă în comentariile sale analitice asupra operaţiilor 
bancare în cadrul institutelor de credit româneşti din Transilvania.  

„Biserica şi Şcoala”, în acelaşi număr al său, face următoarea 
precizare înainte de a publica în întregime o analiză competentă asupra 
rezultatelor bilanţului, aşa cum apărea în gazeta sibiană, analiză pe care 
o prezintă în coloanele sale: 

„În numărul trecut am publicat bilanţul «Victoriei» din Arad 
fără comentar, în conştiinţă, că toţi vor înţelege prestaţiunile 
extraordinare ce le înfăţişează bilanţul şi fără a vorbi pro demo. 
Reproducem însă aprecierile «Revistei Economice» din Sibiu, cea mai 
competentă în a judeca bonitatea bilanţurilor, ca să se ştie ce resunet a 
aflat bilanţul «Victoriei» în afară.” („Victoria”[în] Biserica şi Şcoala, 
Anul XLI, Arad, 26 Februarie/11 Martie 1917, Nr.9, p.78) 

Chiar de la început analistul revistei sibiene cataloghează banca 
din Arad ca pe o instituţie „de cel mai bun renume” situând-o după 
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rezultatele bilanţului său, pe  care mereu îl ridică, an de an, la cotaţiile 
cele mai înalte între băncile româneşti. 

În condiţiile „de ample încercări” prin care trece întreaga 
economie, rezultatele bilanţului „Victoriei” par adevărată „oază 
înfloritoare în mijlocul întinsului mohorât” ce dă multora speranţă şi 
încredere într-un viitor mai bun din perspectivă economică. 

„În numărul prezent al revistei noastre (n.n este vorba de 
«Revista Economică» cu articolul său intitulat «Victoria»), publicat în 
bilanţul asupra anului trecut al «Victoriei» fruntaşul institut de credit şi 
economii dela Arad. 

Ca întotdeauna, aşa şi acum, simţim o deosebită mulţămire 
sufletească, că ni se dă din nou ocazia, a aprecia rezultatele acestei 
instituţiuni, de cel mai bun renume la noi, Românii din această ţară. 

Mulţămirea noastră este de astădată îndoită. Suntem mulţămiţi 
pentru că vedem desăvârşindu-se tot mai mult o lucrare a isteţimei şi 
vredniciei noastre româneşti, şi al deoilea, pentrucă în aceste zile de 
grele încercări, rezultatele «Victoriei» ne apar ca o oază înfloritoare în 
mijlocul întinsului mohorât. În ele vedem noi viaţă şi putere, speranţă şi 
încredere pentru viitor.” (Ibidem, p.78) 

Banca românească din Arad „Victoria”, aşa cum se sublinia şi 
în revista sibiană, era în acel moment o instituţie de credit „de cel mai 
bun renume la noi, Românii din această ţară” iar cel care a reuşit 
această performanţă, în acele momente, „de grele încercări” a fost, fără 
îndoială Sava Raicu, directorul său, cotat ca unul dintre cei mai 
valoroşi finanţişti, cel care prin priceperea şi strălucitul său 
profesionalism a reuşit să facă din banca arădeană un adevărat model 
„o lucrare a isteţimei şi vredniciei noastre româneşti”. 

Rezultatele efortului muncii sale în acest domeniu, atât de 
încercat în acele momente, se văd în cifrele, în sumele importante de 
bani, reflectate în bilanţul băncii la sfârşitul anului 1916, cifre ce 
oglindesc „aceleaşi condiţiuni excelente ca şi în trecut”, rod al unei 
bine gândite politici financiar bancare, pe care Sava Raicu a ştiut să 
o aplice cu atâta competenţă în afacerile sale bancare, din acel moment. 

Se remarcă, încă de la început, marea mobilitate a activelor 
sale, în care se regăsesc „capitalurile disponibile”, constând şi în bunuri 
de la alte bănci, în sume importante. La fel de importante sunt şi 
„stocurile efectelor publice” ce au crescut şi ele faţă de cele de anul 
trecut, iar fondul de rezervă al băncii cuprinde şi el o sumă importantă 
ce se ridică la aproape două trei sute de mii de coroane. 
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„Bilanţul «Victoriei» se prezintă în aceleaşi condiţiuni 
excelente ca şi în trecut. El are aceleaşi note distinctive, ce-l face 
vrednic de recunoştinţa tuturor oamneilor de bine, cari se bucură sincer 
de adevăratele progrese. În privinţa mobilităţii activelor sale, bilanţul 
acesta stă pe acelaşi nivel, care l-a carcterizat totdeauna. Peste 90% a 
acestor active sunt pretensiuni şi valori uşor de realizat. Între ele impun 
cu deosebire capitalurile disponibile numărul şi bonurile de la bănci, în 
sumă de aproape 8 milioane. 

Nu mai puţin impune stocul efectelor publice, care faţă de anul 
trecut a crescut cu aproape un milion, ajungând la (2’2) milioane. La 
această poziţie observăm, că efectele sunt luate cu astfel de cursuri 
reduse, încât chiar şi pentru împrejurări, când se va produce o stabilitate 
în circulaţia efectelor publice, «Victoria» va avea la efectele sale o 
rezervă de cel puţin 2-300,000 de coroane. Aceeaşi rezervă frumoasă o 
are acest institut şi la poziţia realităţilor. Cine cunoaşte cele două case 
mari şi frumoase ale acestui institut din Arad, aşezate în cea mai 
principală stradă, care luate la inventar numai cu suma de Cor. 330,000 
– va înţelege fără greutate, ce difernţe de valoare în plus are «Victoria» 
şi la acest titlu. Împrumuturile, ca în general la toate băncile din patrie, 
au scăzut cu cca. 15%. Cu toate acestea încă tot prezintă suma de 17 
milioane.” (Ibidem, p.78) 

 

 
Cele două clădiri centrale ale Băncii „Victoria” 
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Atunci când se menţiona de „cele două case mari şi frumoase 
ale acestui institut”, se faceau referire la cele două sedii impunătoare, 
situate chiar în centrul oraşului, în faţa Primăriei, pe Bulevardul 
Arhiducele Iosif, la Nr.1-2, Bulevardul Ferdinand I, de după Unire, 
astăzi Bulevardul Revoluţiei. În aceste clădiri Banca „Victoria” a făcut, 
pe parcursul anilor, numeroase reamenajări şi modificări de spaţii, 
folosind importante sume de bani în investiţiile sale în domeniu 
imobiliar, pe care a dorit să-l ridice la anumite standarde, ce să-i 
confere şi aici prestigiul de care se bucura în domeniul afacerilor 
bancare. 

Cu toate că şi în trecut Banca „Victoria” s-a bucurat de 
suficientă „încredere publică”, în acele momente, când unele bănci şi-
au pirdut credibilitatea în faţa clienţilor, institutul din Arad se va 
bucura, poate, mai mult, decât altă dată, de o bună cotă de încredere 
din partea acţionarilor şi deponenţilor. Sunt menţionate sumele 
importante de bani pe care aceasta le are în depozitele sale la fel şi în 
privinţa capitalului şi fondului de rezervă ce ating mari sume în 
coroane, de ordinul milioanelor, cum puţine bănci se puteau mândri cu 
asemenea cifre în acei ani de război. 

„Încrederea publică, de care «Victoria» s’a bucurat totdeauna în 
măsură deosebită, de astă dată se arată mai mult. Depozitele spre 
funcţionare s’au urcat cu aproape 6 milioane, ajungând la mai bine de 
22 milioane. Capitalurile proprii şi fondurile de rezervă de asemenea 
ajung o cifră, ca şi care puţine institute pot să arate. Sunt aproape 5 
milioane, şi între acestea fondurile de rezervă singure fac Cor. 
2.315,000 -. Angajamentele de reescont sau de altă natură, «Victoria» 
nu mai are de fel.” (Ibidem, p.79) 

Concluzia care se desprinde din evaluarea sumelor de bani, 
aflate în conturile băncii, este una singură şi ea subliniază „proporţiile 
mari şi frumoase” la care a ajuns „Victoria” în acel an. 

O importantă sumă ce a intrat în capitalul institutului este 
provenită din profitul ce a întrecut pe cel din anul 1915, care şi el a fost 
destul de mare. Este analizat felul în care s-a reuşit să se ajungă la un 
asemenea important profit, fără să se ia în considerare penalizările 
„camete de întârziere”. Prin acest uriaş profit obţinut banca, nu numai 
că şi-a păstrat, dar, încă, şi-a mărit rezervele sale latente, ce sunt o 
adevărată „chezăşie” pentru cei poate aduce ziua de mâine. 
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„Din cifrele de mai sus se desfăşoară clar pentru ori şi cine 
proporţiile desvoltării mari şi frumoase, la care a ajuns «Victoria». 
Alăturarea cu aceasta însă se aşează şi mai impunător profitul dobândit 
în cursul anului trecut de Cor 401,489.34. Profitul acesta merită cu atât 
mai mult să fie apreciat, cu cât el întrece chiar şi suma ajunsă în anul 
trecut, deşi cum se ştie, şi «Victoria», ca ori şi care bancă mare, a 
trebuit să lucreze cu dobânză active foarte reduse şi a trebuit să 
plătească după depunerile sale urcate interese în suma totală cu mult 
mai mult decât în anul premergător. 

Cu toate acestea profitul arătat este tot atât de real şi solid 
dedus, ca şi toate cele de până acum. La acest rezultat «Victoria» a 
putut ajunge fără să fi fost necesitată a lua la bilanţ aproape la fel 
camete de întârziere şi după ce a detaşat cu mână largă cametele 
încassate anticipativ. Prin aceasta şi-a conservat, ba de sigur şi-a mărit 
rezervele sale latente, pe cari «Victoria» le-a avut şi le are în măsură 
abundentă şi cari împreună cu celelalte rezerve, de cari am amintit mai 
sus, sunt cea mai bună chezăşie pentru viitorul acestui institut”. 
(Ibidem, p.79) 

Importantele sume pe care banca le-a capitalizat, în urma 
profitului din anul precedent se datorau, în cea mai mare parte, nu atât 
„gestionarii de afaceri a anului trecut”, ci în primul rând strategiei şi 
politicii financiare, bine gândită de conducerea „Victoriei”, a 
directorului său executiv Sava Raicu, care a ştiut să menţină la cote 
înalte toate afacerile băncii chiar şi „în aceşti ani grei de războiu”, ce au 
avut consecinţe negative asupra multor instituţii bancare, atât cu capital 
românesc cât şi străin. 

„Dar profitul realizat de «Victoria», profit ce corespunde unei 
rentabilităţi de 16% dela capitalul societar, în definitiv nu este numai 
produsul gestiunii de afaceri a anului trecut, ci este în deosebi 
rezultatul politicei prevăzătoare din trecut, a muncei conştiente, 
urmată cu perseverenţă de ani de zile, de conducătorii institutului. 
Acestor împrejurări e a se mulţumii în prima linie, că «Victoria» şi în 
acei ani grei de războiu şi-a menţinut progresul normal al profitului ei 
împreună cu solidaritatea şi realitatea neştirbită a bilanţurilor sale. 

Pe lângă toate calităţile sale arătate în cele precedente, bilanţul 
«Victoriei» se prezintă cât se poate de bine, nu numai ca valoare 
internă, ci şi ca formă exterioară. Este pe cât de simplu, pe atât de clar 
şi nemeşteşugit. Se poate asemăna foarte bine cu casă solidă, 
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impunătoare prin simplicitatea întocmirilor ei, cu uşile şi ferestrile 
deschise pentru ochii tuturor. (Ibidem, p.79) 

Toate realizările importante pe care Banca „Victoria” le-a 
obţinut pe plan financiar-bancar în ultimii ani, se datoresc, se arată în 
finalul studiului analitic, unei bune politici în afaceri, pe care 
conducerea acesteia, în frunte cu directorul executiv, Sava Raicu, a 
reuşit să le obţină printr-o „muncă stăruitoare, pricepută şi mai presus 
de toate prevăzătoare”. 

Şi întradevăr, în acei ani, deloc uşori pentru întreaga viaţă 
economică, Sava Raicu, datorită competenţei şi profesionalismului său, 
prin rezultatele obţinute şi în cadrul institutului de credit arădean dar şi 
în cadrul altor bănci româneşti sau străine, din conducerea cărora făcea 
parte, va ajunge să fie numit ca preşedinte al Uniunii bancare 
„Solidaritatea” ce coordona, din punct de vedere tehnic, desfăşurarea 
în bune condiţiuni a operaţiilor financiare a băncilor cu capital 
românesc din întreaga Transilvanie. 

„Făcând constatările din cele precedente, ne simţim datori să 
aducem tribut şi recunoştinţă conducătorilor «Victoriei» şi în prima 
linie directorului executiv, actualului preşedinte al «Solidarităţii», 
care prin muncă stăruitoare, pricepută şi mai ales prevăzătoare, a 
obţinut rezultatele, ce trebuie să umple sufletele de mândrie şi 
încredere. Sunt, cum am mai zis mai sus, rezultatele unei munci 
conştiente şi cu plan, munca ce dorim din tot sufletul să fie în viitor 
pildă şi îndemn şi pentru alţii. Iar «Victoria» care păşeşete pregătită în 
deajuns pentru orice zile ar urma îi dorim nouă progrese, nouă 
succese.” (Ibidem, p.79) 

Pe fundalul intensificării operaţiunilor militare pe toate 
fronturile şi a expansiunii ciumei bolşevismului ce în Rusia declanşase 
deja un cumplit război fraticid, la Arad, după cum fusese deja anunţată, 
pe 24 martie 1918, se va desfăşura o nouă adunare generală a 
acţionarilor Băncii «Victoria», de data aceasta jubiliară – cea de a XXX-
a adunare a «Institutului de credit şi economii, societate pe acţii». Era 
un eveniment important pentru întreaga viaţă economică arădeană, 
banca arădeană, până în acel moment, făcuse faţă cu deosebit succes 
momentelor de grele încercări pe care le-a avut sistemul financiar-
bancar ca o consecinţă nedorită dar firească, provocată de războiul 
mondial, care căpătase o tot mai mare amploare. 
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Pe plan militar situaţia ţărilor beligerante se prezenta, în esenţă, 
astfel: 

În urma înfrângerii suferite, la 3 decembrie 1916, în zona 
Argeşului, în faţa trupelor austro-germane, armata română a fost silită 
să se retragă în Moldova, lăsând Bucureştiul sub ocupaţie germană. 

Retragerea armatei regale române, însoţită de convoaiele 
nesfârşite ale populaţiei înspăimântate şi înfometate este considerat 
drept episodul cel mai tragic al campaniei militare din 1916 care 
începuse atât de promiţător prin marşul victorios al eliberării 
Ardealului, în aproape numai 40 de zile. 

Împreună cu retragerea armatei şi părăsirea teritoriului 
Munteniei au fost mobilizate şi contingentele tinere ale populaţiei 
neîncorporate, precum şi depozitele militare salvate şi peste 25 000 de 
prizonieri, luaţi în urma victoriilor din Transilvania, Dobrogea şi chiar 
din Argeş care împreună au luat drumul Moldovei. 

Înaintea retragerii, regiunea petroliferă, din zona Ploieştiului, 
ce constituia principalul interes pentru armata austro-germană a fost 
distrusă în întregime, tacurile de petrol incendiate, rafinăriile aruncate 
în aer iar sondele astupate. 

 

 
Exodul populaţiei din Ploieşti, fugind printre rezervoarele de petrol incendiate   

(Tablou de Costin Petrescu) 
 

Cu bună ştiinţă se trecuse, în acel moment, la executarea 
economică a României pentru interesul general al aliaţilor săi militari 
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ce nu doreau ca sondele şi rezervele de petrol să ajungă pe mâna 
duşmanului. În timp ce trupele române se retrăgeau spre nord, 
armatele ţariste soseau de la nord la sud spre a se grupa pe linia 
Siretului, apărându-şi acum propriul lor teritoriu. 

În ultimele zile ale anului, campania armatei române a anului 
1916 a luat sfârşit, datorită unei ierni cumplit de geroase care obligase 
şi armata germană să ocupe poziţii şi să-şi oprească înaintarea, ce 
devenise din cauza vremii aproape imposibilă. 

Astfel, la începutul anului 1917, linia frontului cobora de-a 
lungul Munţilor Carpaţi, trecând apoi în Valea Siretului şi a Dunării. În 
faţa trupelor austro-germane, aflate şi ele pe poziţii în tranşee şi 
adăposturi se interpuneau trei armate ruseşti şi o armată română 
formată doar din şase divizii, ce menţineau linia frontului, restul 
armatei fusese retras în centrul Moldovei pentru refacere. 

Tot în Moldova se găseau toate organele administrative, 
refugiate din Bucureşti, atât Casa Regală cât şi guvernul, parlamentul şi 
autorităţile statului. 

 

 
Armata română, în tranşee, pe linia frontului (1917) 

 

Era o aglomerare de populaţie la care s-au mai adăugat şi 
trupele ruseşti, atât cele combatante cât şi cele auxiliare ce în total 
depăşeau un milion de ostaşi. Sforţări uriaşe a trebuit să se facă, pentru 
a pune ordine în haosul provocat de retragere, în urma exodului de 
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populaţie din Muntenia şi a prezenţei masive a trupelor ţariste, greu de 
întreţinut. Spre a mări disperarea şi panica izbucni o cumplită epidemie 
de tifos exantematic ce va secera unităţi întregi ale armatelor române şi 
ruseşti, decimând populaţia satelor şi aşa supraaglomerată şi cauzând 
moartea a unei bune părţi chiar din corpul medical ce se ocupa de 
bolnavi. 

Spre primăvară, încetul cu încetul, situaţia părea că se 
stabilizează deja datorită ajutorului şi în medicamente primit din 
străinătate de la aliaţi dar şi în alimente cât şi în materiale de război, 
ajutoare ce sosiseră însă cu întârziere, parcurgând luni de zile imensul 
teritoriu al Rusiei. 

Un rol important în schimbarea cursului războiului, ce va 
înclina balanţa victoriei spre tabăra Atlantei va fi intrarea Statelor 
Unite în conflictul militar din Europa, la 6 aprilie 1917, moment ce va 
fi primit cu un mare entuziasm şi de către guvernul şi generalii români 
de pe frontul Moldovei. 

La scurt timp guvernul S.U.A. va sprijini, mai ales din punct de 
vedere logistic, fronturile aliaţilor săi printre care şi pe cel românesc. 

Astfel, pe 6 iulie 1917, însuşi generalul Hughes Scott, şeful 
Statului Major al armatei americane, va face o vizită la Iaşi, în cursul 
căreia se va întâlni cu oficialităţi româneşti de prim rang, inclusiv cu 
regele Ferdinand, vizitând şi unităţi militare din garnizoană. 

Solidaritatea cu cei aflaţi pe frontul din Moldova va veni, tot în 
aceiaşi perioadă, şi din partea românilor ardeleni. Astfel, câteva sute de 
foşti soldaţi şi ofiţeri din armata austro-ungară, de etnie românească, ce 
au căzut prizonieri la ruşi, după eliberarea de către guvernul bolşevic, 
vor cere să fie încorporaţi în armata română, depunând jurământul la 
Iaşi în faţa guvernului şi a regelui României. 

„[...], la 8 iunie, câteva sute de voluntari ardeleni – foşti 
prizonieri din armata austriacă, eliberaţi de guvernul Rusiei – au depus 
jurământul militar la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, în prezenţa 
regelui Ferdinand şi a membrilor guvernului României. Cu acest prilej, 
suveranul li s-a adresat: «Vouă ţara vă spune bine aţi venit, căci în voi 
ea vede întâiele raze ale unui soare nou ce răsare din întuneric, pe voi, 
oraşul acesta, unde s-a înfăptuit Unirea Principatelor, vă salută cu 
iubire, ca pe cei dintâi soli ai unirii neamului». Lunile iunie şi august 
1917 au rămas înscrise în istoria României şi a Primului Război 
Mondial prin marile bătălii de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, care au 
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barat planurile Puterii Centrale de a ocupa Moldova şi a scoate 
România din război”. (Scurtu Ioan,- 1916-1917 Viaţa cotidiană în Iaşi 
[în] Magazin Istoric, Anul XLV, 
Nr.7(532), iulie, 2011, p.88) 

 Tot în acea perioadă, efectivele 
unităţilor militare au fost complectate şi 
din rândurile contigentelor tinerilor, 
neîncorporaţi, aduşi şi din Muntenia în 
timpul retragerii. Împreună cu materialul 
modern de război primit din partea aliaţilor 
a sosit şi o numeroasă misiune militară 
franceză, aflată sub comanda generalului 
Henri Mathias Berthelot, cu scopul de a 
învăţa armata română cu tacticile şi 
stategiile războiului modern. 

La începutul verii, a anului 1917, 
armata regală română era aproape complet 
refăcută şi pregătită de luptă, în condiţii de 
armament şi pregătire tactică similare 
armatelor duşmane, aflate în faţa tranşeelor. 

Punctul nevralgic al începerii noii 
campanii militare, în vara anului 1917, îl constituia însă aliatul său rus. 
Revoluţia bolşevică, declanşată şi în rândurile armatei ţariste, încă din 
luna februarie a anului 1917, ajunse şi în rândurile trupelor dislocate 
pe frontul din Moldova, care ameninţau, prin nesupunerea în faţa 
comandanţilor şi refuzul de a mai lupta, întreg frontul aliat. 

Vara anului 1917, este vara ofensivelor româneşti ce se vor 
declanşa, de către Armata a II condusă de generalul Averescu în Munţii 
Vrancei pe văile înalte ale Suşitei şi Putnei iar Armata I sub comanda 
generalului Eremia Grigorescu, trebuie să forţeze trecerea Siretului, 
rupând frontul german şi să înainteze în direcţia Râmnicul-Sărat şi 
Buzău. 

Cele trei armate ruseşti, aflate pe frontul din Moldova, aveau 
misiunea să sprijine pe flancuri înaintarea trupelor române. Cea mai 
importantă bătălie de pe frontul român, în campania din 1917, a fost 
cea de la Mărăşeşti care s-a desfăşurat între 6-19 august, timp de 14 
zile de luptă crâncenă, chiar şi la baionetă, bătălie soldată cu o 
strălucită victorie a armatei regale române în faţa armatelor germane 

Generalul Henri Mathias 
Berthelot, comandantul 

misiunii militare franceze 
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conduse de vestitul general Mackensen, 
urmată apoi de o altă victorie românească, la 
Oituz, lângă Târgul Ocna. 

„După o iarnă grozavă, în care 
tifosul exantematic se adăuga celorlalte 
nenorociri ale războiului, oastea română se 
refăcu. Misiunea militară franceză, condusă 
de generalul Berthelot, a fost de real ajutor 
în această privinţă. S-au primit arme noi şi 
muniţii din Apus, încrederea renăscu, 
ofiţerii şi soldaţii aşteptau ziua să dea piept 
cu duşmanul. Ea sosi la 11/24 iunie 1917, 
când Armata a doua, sub comanda 
generalului Averescu, sparse frontul 
german, la Mărăşeşti, în judeţul Putna (azi judeţul Vrancea) şi izbuti să 
elibereze aproximativ 500 Km2, cu 30 de sate, şi să ia 2703 de 
prizonieri, 26 tunuri şi mortiere de tranşee, 27 mitraliere şi un bogat 

material de război. 
O dată cu această 

ofensivă, trebuia să se 
producă şi a doua, pe Siret; 
aici însă, soldaţii ruşi 
preocupaţi de evenimentele 
din propria ţară, unde 
izbucnise cu câteva luni 
înainte (februarie 1917) 
revoluţia, nu voiau să mai 
lupte; astfel, şi atacul român 

trebuia să se oprească. Se produse, în schimb, un puternic contraatac 
german; Mackensen voia să rupă frontul şi să ocupe repedee întreaga 
Moldovă. Luptele cele mai crâncene au loc la Mărăşeşti şi culminează 
în ziua de 6/19 august 1917. Deşi mult mai puţine la număr (5 divizii 
faţă de cele 12 duşmane) şi deşi trupele ţariste părăsiseră o bună parte 
din tranşee – numai artileria lor ne-a ajutat – totuşi ostaşii noştri, 
conduşi cu destoinicie şi dârzenie de generalul Eremia Grigorescu, 
izbutiră să oprească puhoiul german. În acelaşi timp, duşmanul era 
respins şi la Oituz, după un şir de lupte grele.” (Giurescu C.Constantin, 
Giurescu C. Dinu, Op.cit., p.686) 

Generalul 
Alexandru Averescu  

Pregătirea atacului de la Mărăşeşti 
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Cu toate aceste strălucite victorii izbânda aramatei române în 
campania începută, în vara anului 1917, a fost compromisă din cauza 
evenimentelor din Rusia şi a propagandei bolşevice ce contaminase 
deja o bună parte din rândurile combatanţilor din cele două mari tabere 
aflate în război. 

În toamna aceluiaşi an, majoritatea trupelor ruseşti, într-o 
totală debandadă, părăsiseră în masă linia frontului întorcându-se în 
ţară iar, în decembrie, Rusia bolşevică încheie un armistiţiu cu Puterile 
Centrale. 

În aceste împrejurări, fără nici un sprijin în faţa puternicului 
duşman, armata română, rămasă singură pe frontul de sus, a fost 
nevoită să încheie, pe 9 decembrie, şi ea un armistiţiu. 

„Evenimentele anului 1917 au avut drept urmare încetarea 
luptelor pe frontul est-european. Conducătorii sovietici proclamaseră că 
pacea trebuie încheiată fără anexiuni şi fără despăgubiri, dar guvernul 
Kaiserului n-o înţelegea în felul acesta. 

Faptul se văzu atât cu prilejul armistiţiului încheiat de ruşi cu 
Puterile Centrale (15 decembrie 1917) cât mai ales cu acela ale păcii de 
la Brest Litovsk (3 martie 1918). Una din urmări fu ocuparea Ucrainiei, 
până la Odesa de trupele germane şi austriece. 

Înconjuraţi din toate părţile, neavând nici un sprijin de nicăieri, 
România a fost nevoită să înceteze războiul. Prin Tratatul de la 
Bucureşti – condiţiile principale sau preliminare fuseseră stabilite la 
Buftea – semnat la 24 aprilie/7 mai 1918, dar care n-a fost ratificat 
niciodată, ni se lua Dobrogea şi o fâşie de-a lungul munţilor în 
suprafaţă de 5600 Km pătraţi, cuprinzând vârfurile dominante şi 170 de 
state cu o pupulaţie românească de 150000 de suflete. 

Totodată, se impuneau condiţii economice foarte grele. 
Industria, comerţul, finanţele erau supuse controlului german; petrolul 
intra în mâna lor; şantierele de la Dunăre erau luate cu o chirie infimă 
pe 99 de ani”. (Ibidem, p.688) 

Din fericire acest tratat nu a fost aplicat niciodată, deoarece 
balanţa războiului, pe celelalte fronturi de luptă, se va apleca, tot mai 
mult în favoarea aliaţilor României. Mai ales pe frontul italian, unde 
luptau mai multe regimente ale armatei austro-ungare, formate din 
români, în anul 1917, în urma ajutorului primit şi din partea Statelor 
Unite, situaţia militară era favorabilă italienilor flancaţi de unităţi 
ruseşti. În Galiţia, unde se aflau mulţi români, „cătane” imperiale, 
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provenite şi din contingentele militare recrutate din comitatul Aradului, 
se dădeau lupte sângeroase, cu mari pierderi din partea celor două 
tabere beligerante. Atât pe frontul italian cât şi pe cel galiţian au fost 
trimise mereu regimente predominant româneşti deoarece comandantul 
armatei austro-ungare a evitat pe motive etnice să trimită aceste 
regimente pe frontul românesc. În vara anului 1917, trupele austro-
germane ajung la graniţa rusă, unde sunt mutate şi unităţi româneşti de 
pe frontul din Galiţia. 

 

 
Români din Arad, încorporaţi în armata austro-ungară, pe frontul din Galiţia 

 

În aceste vremuri „sângeroase şi grele”, cum le caracteriza 
Sava Raicu, în raporul asupra bilanţului Băncii „Victoria”, pe anul 
1917, se desfăşura la Arad, întâlnirea cu acţionarii institutului, prezenţi 
la cea de a XXX –a adunare generală, ce marca o fructuoasă activitate 
financiar-bancară, începută încă din noiembrie 1887. 

La întrunire participă „în tăcere, fără sgomot” un număr relativ 
mic de acţionari, îngrijoraţi de veştile şi evenimentele tragice ale 
războiului ce multora le-a marcat şi zguduit existenţa. Ca români, erau 
îngrijoraţi şi de situaţia militară în care se găsea România, în care îşi 
puseseră speranţele izbăvirii neamului lor de peste Carpaţi, încurajaţi 
vremelnic atunci de furtunoasa campanie din vara anului 1916. 
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„În tăcere, fără sgomot, dar în cadre solemne şi demne de 
însemnătatea zilei şi-a ţinut fruntaşul nostru institut financiar 
«Victoria» adunarea sa generală jubiliară, a XXX-a dela înfiinţare, 
Duminecă în 11/24 Martie a.c. La orele 11 a.m. prezidentul P.C.Sa 
Roman Ciorogariu, vicar episcopesc, deschide adunarea şi constată 
participarea ălor 60 acţionari, reprezentând 3072 acţii cu 941 voturi. 

Fiind deci adunarea capabilă de a aduce hotărâri valide numeşte 
cu consensul adunării generale notari pe funcţionarii institutului Ioan 
Moldovan şi Petru Vasilon, de verificatori ai procesului verbal pe 
acţionarii Vasiliu Papp şi Iuliu Herbay, iar de scrutinători pe acţionarii 
Dr. Dimitrie Barbu de Ileni, Aurel Călnicean şi Aurel Sterca-Şuluţiu. 

Intrând în ordinea de zi, directorul executiv Sava Raicu ceteşte 
raportul direcţiunei, în care în termeni bine aleşi face o reprivire 
asupra trecutului şi a activităţii rodnice a institutului în cursul celor trei 
decenii petrecute.” (A XXX-a adunare generală a institutului de credit 
şi economii «Victoria» [în] Biserica şi Şcoala, Anul XLII, Arad, 18/31 
Martie 1918, Nr.12, p.1) 

Sava Raicu, din al cărui raport revista, după cum menţionează, 
selectează doar câteva „pasagii”, regretă faptul că evenimentul, 
„adunarea sa generală jubiliară” din acea zi nu poate fi sărbătorit aşa 
cum ar fi meritat, după o trudnică muncă de treizeci de ani în care 
institutul şi-a câştigat, an de an, tot mai mare încredere şi „un nume 
bun”, dar vremurile „grele de azi”, necazurile şi doliul din multe familii 
nu permit şi nu ar fi la locul lor „să se aranjeze festivităţi sgomotoase”. 

În câteva vorbe, pline de modestie, subliniază totuşi realizările 
importante ale Băncii „Victoria” ce a avut de străbătut în toţi anii 
parcurşi de la înfiinţarea sa, în 1887, un drum „lung, obositor şi 
bruşoş”, în „luptele economice-financiare”, căutând să păstreze cu 
sfinţenie programul său iniţial, acela de a se pune în slujba „serviciului 
economiei şi industriei” neamului românesc din Transilvania şi în 
acelaşi timp de a contribui „cu toată inima” la sprijinirea, prin acţiuni 
filantropice, a culturii acestuia. 

 „Onorată adunare generală! 
Înainte de toate aducem mulţămită lui Dumnezeu, care ne-a 

ajutat să sărbătorim a 30-a adunare generală a institutului nostru 
«Victoria», şi ca să putem da seamă despre activitatea sa începută la 30 
Noemvrie 1887. 
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Ar fi lucru necuvincios, ca din acest prilej să se aranjeze 
festivităţi sgomotoase în vremile sângeroase şi grele de azi. Va sosi 
însă şi timpul mult dorit de pace, potrivit şi pentru noi sau urmaşii 
noştri, ca să facă istoricul de 30 ani al institutului nostru. Pentrucă am fi 
neatenţi şi nerecunoscători, dacă am trece cu vederea şi nu am constata 
activitatea rodnică, munca grea, progresul puternic şi numele bun, ce l-
a câştigat institutul sub această durată de timp. 

Lung, obositor şi bruşos a fost drumul acesta, dar convingerea 
oamenilor însufleţiţi, cinstea 
şi siguranţa lor, toate 
piedicile le-au învins. 

În tot timpul acesta 
de 30 ani, institutul nostru şi-
a luat partea sa de muncă 
onorifică în toate luptele 
economice-financiare, ţinând 
seama de programul său 
vechiu de-a sta credincios în 
serviciul economiei, 
industriei şi al comerţului, 
sprijinind cu toată inima 
scopurile filantropice 
culturale.” (Ibidem, p.1) 

În toţi aceşti ani 
banca s-a pus în slujba 
clienţilor săi, a acţionarilor şi 
a deponenţilor, cărora le-a 
oferit, prin operaţiunile sale 
bancare, o cotă mare de 
siguranţă dar şi avantaje 
financiare, ocrotindu-le 
„interesele mari depuse în mânile şi sub îngrijirea noastră”. Acestor 
acţionari, Sava Raicu, în acel moment aniversar, le aduce mulţumirea 
institutului său pentru deplina încredere în capacitatea financiară şi în 
competenţa funcţionarilor, asigurându-i că, în continuare, toţi cei din 
institut vor lucra cu „credinţă şi zel”, aşa cum au făcut-o şi în toţi anii 
ce s-au scurs de la înfiinţarea sa. 
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„Cu mândrie se poate zice, că am brăzdat drept, am arat 
adânc, am sămănat la timp şi bine. Mulţi nervi s’au sdruncinat şi multă 
energie s’a cheltuit în timpul acesta. N’a fost însă fără rezultat această 
muncă cinstită şi plină de sârguinţă. Rezultatul se vede din tabloul 
operaţiunilor, publicat pe ultima pagină a raportului nostru, a căror cifre 
grăiesc mai elocvent ca şi orice vorbe. 

Întreaga noastră clientelă am servit-o onorabil şi totdeauna 
culant. Cu deosebită satisfacţie anunţăm, că în urma întocmirilor şi 
temeliilor de solidaritate pe care s’a răzimat şi se razimă toată 
activitatea noastră – existenţa institutului nostru este asigurată sub 
orice împrejurări şi efectele unui progres sigur şi constant se va simţi 
mai bine în viitor.  

Tutror acelora cari ne-au îndreptat şi sprijinit pe calea noastră 
de 30 ani, le aducem la acest loc prinosul nostru de recunoştinţă şi 
folosindu-ne de această ocazie, reînoim promisiunea solemnă de 
nestrămutată credinţă şi zel de a lucra şi mai departe în conducerea şi 
ocrotirea atâtor interese mari depuse în mâinile şi sub îngrijirea 
noastră.” (Ibidem, p.1) 

Mulţi dintre acţionarii băncii proveneau, după cum bine se 
cunoaşte, din rândurile agricultorilor cărora, Sava Raicu pentru a-i face 
să perceapă mai bine bunul mers în organizarea afacerilor bancare, le 
explica, în mod concret termeni folosiţi la munca câmpului, pe care 
aceştia bine o cunosc, spunând că şi ei, cei din direcţiune, la fel ca şi ei 
pe ogor au „brăzdat drept, am arat adânc, am sămănat la timp şi bine”, 
făcând cum trebuie ce era de făcut pentru bunul mers al afacerilor 
bancare şi în protejarea banilor acestora, încredinţaţi institutului de 
credit pe care îl conduce. 

Sava Raicu prezintă, puţinilor acţionari prezenţi în sală, situaţia 
economică şi financiară a institutului, aşa cum reiese în urma 
bilanţului, arătând că acesta nu este mult schimbată faţă de cea din anul 
anterior, cu toate nejunsurile derulării operaţiunilor bancare provocate 
de război, iar în dezvoltarea economică cauzate de lipsa materiei prime, 
stagnarea comerţului şi scumpirea produselor ce au ajuns să fie „mari şi 
insuportabile”. 

Cu toate că, în acel moment există o „abundenţă de bani 
nemaipomenită”, banca nu a reuşit să facă nici o investiţie iar banii nu 
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au putut fi plasaţi în nici o afacere profitabilă, „plasările de bani şi în 
anul trecut au fost minimale”. 

În pofida neajunsurilor, de care banca s-a lovit, s-a obţinut în 
anul precedent un venit important iar depunerile au crescut. Sunt 
prezentate cifre ce confirmă realizările şi veniturile băncii inclusiv în 
creşterea fondului de rezervă şi a celor pentru pensii. 

„Situaţia economică şi financiară din anul trecut faţă de anul 
premergător puţin s’a schimbat. Caracteristica lui a fost abundenţa de 
bani nermaipomenită, isvorâtă în mare parte prin continua valorizare a 
stocului de negoţ. Peste tot lipsa de material brut şi negoţ e cauza 
scumpetei mari şi insuportabile. Comerciul liber în urma centralizărilor 
a stagnat, şi astfel plasările de bani şi în anul trecut au fost minimale. 

Cu toate acestea constatăm, că am realizat un venit curat de 
404.859.89 cor. Averea noastră activă reprezintă 33,410.899.63 cor. 
Depunerile au crescut la impunătoarea cifră de 27,263.393.16 coroane.  

Tot pentru consolidarea institutului nostru şi în anul trecut am 
îmulţit stocul efectivelor noastre lombardabile cu 2,972.765 – cor. la 
5,158.400 – cor. Cursul efectivelor proprii l-am socotit real şi solid 
redus. 

Cu deosebită bucurie Vă anunţăm, că fondurile noastre proprii 
de rezervă şi peuziune au ajuns la cifra de 2,380.336.79 cor. Toate 
filialele noastre din Chişineu, Şiria şi Boroşineu au funcţionat normal 
şi bine. Bilanţul din 1917 e clar, real şi mai plin de putere decât în anul 
precedent”. (Ibidem, p.1) 

După prezentarea raportului asupra bilanţului institutului, de 
către Sava Raicu, se trece la alegerea a doi membri din cadrul 
direcţiunii, Petru Truţia şi Axente Secula, aleşi în unanimitate de voturi 
pe o perioadă de 4 ani şi se fac propuneri referitoare la împărţirea 
profitului obţinut de bancă, în 1917, şi la fixarea dividendei pe acţiune. 

„Adunarea generală cu vot unanim şi plăcere ia la cunoştinţă 
acest raport al direcţiunei, asemenea primeşte toate propunerile 
referitoare la împărţirea profitului curat de 404.859 cor 89 fileri şi 
fixează dividenda anului 1917 cu 20 cor. de acţie, plătibilă imediat 
după adunarea generală. În direcţiune realege cu unanimitate pe 
membrii vechi Petru Truţia şi Axente Secula pe un period de 4 ani.” 
(Ibidem, p.1) 
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Revista „Biserica şi Şcoala” prezintă desfăşurarea adunării generale 

 



 384 

Cea de a XXX –a adunare generală a Institutului de credit şi 
economii „Victoria” având şi un caracter festiv, era firesc ca în afară de 
Sava Raicu, să mai vorbească şi altcineva, din partea băncii, despre 
începuturile şi devenirea sa, ca una dintre cele mai moderne instituţii 
financiare, a doua ca putere, între băncile cu capital românesc din 
Transilvania, cum pe bună dreptate era considerată, din punct de vedere 
ale capitalului său. 

Astfel, după ce protopopul Radnei, mulţumeşte în numele 
acţionarilor celor „cari au condus atât de bine destinele institutului”, pe 
care prin strădanie şi suflet „l-au adus la starea de înflorire de astăzi”, 
va lua cuvântul şi Ioan Moldovan, „funcţionar superior” al băncii care 
„în cuvinte bine simţite”, vorbind despre „scurgerea celor 30 de ani din 
viaţa institutului”, arată că dintre cei care odinioară, în 1887, fondaseră 
institutul, în acel moment, mai sunt în viaţă doar Dr. Mihai Veliciu, ce 
deţine funcţia de preşedinte în cadrul Direcţiunii,  Dr. Nicolae Ciaclan 
şi el membru permanent în cadrul Direcţiunii, precum şi directorul 
executiv Sava Raicu, pe care îl consideră atât „organizatorul de pe 
vremuri al institutului” precum şi cel care, în cursul anilor, „a fost 
măestrul atâtor generaţii de funcţionari”. Tot Sava Raicu, se 
menţionează, a fost cel care „a făcut prima trăsătură norocoasă de peană 
la acest institut”, iar în prezent, datorită competenţei şi prin munca sa 
pricepută în politicile financiar-bancare, a adus banca în rândul celor 
mai puternice instituţii de credit din  întreaga Transilvanie. 

La aceste cuvinte laudative, bine meritate, la adresa lui Sava 
Raicu, cei prezenţi îl ovaţionează, manifestându-şi astfel respectul şi 
aprecierea pentru întreaga activitate puse cu dăruire în slujba băncii şi 
a acţionarilor săi. 

Mişcat de această sinceră şi spontană manifestare a celor 
prezenţi, Sava Raicu le promite că şi în continuare „va conlucra din 
toate puterile pentru prosperitatea institutului”, dar şi pentru cea a 
funcţionarilor şi acţionarilor băncii, în care are deplină încredere. 

„În numele acţionarilor ia cuvântul protopopul Radnei 
Procopiu Givulescu şi în termeni potriviţi relevează meritele 
fondatorilor şi bărbaţilor, cari au condus atât de bine destinele 
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institutului în cursul celor 30 de ani ai existenţei sale şi l-au adus la 
starea de putere şi înflorire de astăzi. 

În numele funcţionarilor îşi ridică cuvântul acţionarul şi 
funcţionarul superior al institutului Ioan Moldovan. Trecând pe 
dinaintea ochilor scurgerea celor 30 de ani din viaţa institutului, în 
cuvinte bine simţite şi mişcat constată, că dintre vechii fondatori trei 
mai sunt în viaţă: prezidentul Mihaiu Veliciu, medicul Dr. Nicolae 
Ciaclan din Pecica, şi organizatorul de pe vremuri al institutului, 
actualul director executiv Sava Raicu, care a făcut prima trăsătură 
norocoasă de peană la acest institut şi în cursul vremii a fost măestrul 
atâtor generaţii de funcţionari, crescuţi sub aripule d-sale la nivelul 
culturei financiare moderne de astăzi. 

Din institutul modest de odinioară, prin munca şi priceperea sa, 
a făcut o bancă puternică, la care sunt angajaţi azi aproape 50 de 
funcţionari, toţi atâţia capi de familie. 

Directorul Sava Raicu, viu mişcat, mulţămeşte atât 
funcţionarilor pentru sincerile manifestaţii şi ovaţii şi promite solemn, 
că tot pe calea de până acum va conlucra din toate puterile pentru 
prosperarea institutului şi dreapta ocrotire a intereselor funcţionarilor, 
devotaţii tovarăşi de muncă ai săi”. (Ibidem, p.1) 

Două direcţii ale activităţii bancare ale lui Sava Raicu au fost 
scoase în evidenţă ce se referă, în primul rând, la meritul său 
incontestabil de a ridica un modest institut de credite dintr-un oraş de 
provincie şi de-al aşeza, în câţiva ani, în rândurile celor mai bune 
bănci din acel timp, datorită unei moderne şi ingenioase politici 
financiar-bancare şi în al doilea rând preocuparea sa permanentă de a 
forma funcţionari ridicaţi, aşa cum se menţiona, „la nivelul culturei 
financiare moderne de astăzi”. 

Sunt două mari merite ale finanţistului de geniu care a fost 
Sava Raicu. Banca sa, în acel al patrulea an de război, număra aproape 
cinzeci de funcţionari, pentru unii dintre ei, datorită valorii lor 
profesionale, Sava Raicu va interveni personal, spre a nu fi mobilizaţi şi 
trimişi să moară pe front. 

Strădaniile şi efortul său, de a menţine afacerile băncii şi de a 
le asigura acţionarilor siguranţa depunerilor, devenea tot mai 
anevoioase, spre sfârşitul anului în care banca îşi sărbătorea, aşa cum s-
a văzut, trei decenii de existenţă. Războiul părea că nu mai conteneşte, 
ba dimpotrivă, lua proporţii şi întorsături militare neaşteptate. 



 386 

Pentru România, războiul părea pierdut în urma Păcii de la 
Prest Litorsk, din 3 martie 1918, când Rusia a încheiat armistiţiu cu 
Puterile Centrale şi trupele române s-au văzut încolţite de inamic, din 
toate părţile, în urma părăsirii frontului de către armatele foştilor aliaţi. 
Astfel, ceva mai târziu, pe 24 aprilie/7 mai 1918, a fost nevoită să 
semneze acel ruşinos tratat de pace, de la Bucureşti, prin care, practic, 
România era dată pe mâna Germaniei şi transformată aproape într-o 
semicolonie, foarte importantă, datorită resurselor sale naturale pentru 
inamicii săi militari, resurse de care aveau atâta nevoie pentru 
continuarea războiului. 

Perioada ocupaţiei germane a Munteniei şi Dobrogei, începuse 
deja încă din 1916, consta într-o anihilare politică şi stoarcerea 
economică a acestor teritorii, aceasta din urmă fiind de altfel şi cea mai 
importantă preocupare a guvernului militar de ocupaţie. 

Jaful economic german era îndreptat cu precădere asupra 
grâului şi a petrolului românesc atât de necesar armatelor puterilor 
centrale şi de aceea în administraţia teritoriului, vremelnic ocupat, 
Wirtchafftstab-ul, statul major economic, va forma un bine pus la puct 
serviciu cu numeroase filiale şi agenţi răspândit în întreaga zonă 
ocupată. 

Activitatea de exploatare la maximul al teritoriului românesc, 
aflată sub stăpânire şi administraţie germană, era canalizată în mai 
multe direcţii ce vizau intensificarea producţiei ţării până la maximul de 
randament şi folosirea acesteia în folosul trupelor Kaiserului, 
interzicându-se orice comerţ liber, totul fiind sub cel mai sever control 
al armatei de ocupaţie. Cantităţi însemnate de cereale au fost 
transportate, sub paza armatei în Germania şi Austro-Ungaria, iar multe 
din atelierele şi fabricile româneşti, ce prezentau o importanţă 
strategică, au fost demontate şi transportate pe teritoriul bulgăresc, 
unde erau în mai mare siguranţă şi puse în funcţiune. Jaful german se 
va extinde şi asupra exploatării zonelor păduroase, asupra minereurilor 
dar mai ales asupra animalelor care erau rechizionate şi aveau destinaţia 
frontului.  

Evenimentele militare survenite, mai ales spre toamna anului 
1918, vor schimba neaşteptat umilitoarea situaţie în care se afla 
România, până în acel moment şi îi vor da posibilitatea să intre din nou, 
cu un altfel de potenţial militar în arena războiului. 

Pe toate fronturile, în afară de cel rusesc, care practic nici nu 
mai exista, armatele franceze şi engleze cu sprijin american, marşau, 
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sfărâmând puterea militară a inamicului, intrat în panică mai ales pe 
frontul din Balcani. 

Generalul francez Franchet d’Espérey, în fruntea unei armate 
bine echipate şi instruite în tactica războiului modern, rupe frontul 
macedonean, la Dobropolie şi îşi începe ofensiva spre Dunăre 
spulberând armata Bulgariei care disperată ceru pacea. 

În acelaşi timp, la 30 octombrie şi generalul Berthelot, cu 
armata sa era la Dunăre, pornind ofensiva împotriva trupelor prusace 
ale generalului Mackensen, cel care timp de doi ani ocupase teritoriul 
românesc instaurând, aşa cum se ştie, jaful economic şi teroarea. 

Apariţia trupelor franceze la Dunăre, mai ales prezenţa 
generalului Berthelot, „papa Berthelot”, cum era cunoscut în rândurile 
militarilor români, cantonaţi în Moldova, militari pe care îi instruise şi 
îi dotase cu armament modern, după campania din 1916, a fost 
semnalul încrederii şi al redeşteptării României în acel moment de 
cumpănă al războiului pe pământ românesc. 

 

 
Generalul Mackensen primind defilarea armatei germane prin Bucureşti 

 
În Bucureşti, la 3 octombrie 1918, începea revolta populaţiei 

împotriva trupelor de ocupaţie ale generalului Mackensen. Sute de 
bucureşteni cântau Marsilieza în faţa clădirii marelui cartier general 
german, se atacau cordoanele de militari germani care încrecau să 
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închidă circulaţia pe străzile oraşului. Se ardeau gazetele şi publicaţiile 
germane în plină stradă. Revolta românilor începuse. Situaţia pe front 
era cu totul alta decât la începutul anului. La Iaşi se primise mesajul 
lui Clemanceau, care cerea României reintrarea în război pentru a ajuta 
şi colabora tactic cu armata franceză aflată la Dunăre. 

La începutul lui noiembrie armata regală română complect 
refăcută, bine dotată cu armament modern şi bine instruită şi cu 
sprijinul celor două misiuni militare, franceze şi americane, era 
mobilizată şi gata de luptă. 

Mareşalului Mackensen şi cartierul său general i se înmânează, 
la Bucureşti, un ultimatum în care se cerea, în termeni categorici, să se 
retragă şi să părăsească teritoriul ocupat în 24 de ore. 

Trupele franceze, de sub comanda generalului Berthelot, 
forţează, în noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1918, Dunărea, pe la 
Giurgiu şi încep înaintarea spre Bucureşti. 

Concomitent, armata română, din Moldova de sud, care atât 
aştepta, pregătiţi şi gata de luptă, trece linia armistiţiului de la Focşani 
şi îşi începe înaintarea spre a elibera teritoriile ocupate. 

 

 
Armata regală română se pregăteşte să reintre în Transilvania 

 
 De data aceasta trupele germane, luate prin manevre de mare 
subtilitate tactică, sunt împresurate ca într-un cleşte, iar mareşalul 
german se vede nevoit, pentru a-şi salva armata, să încheie armistiţiul 
general, pe 11 noiembrie, suspendându-se ostilităţile şi începând o 
retragere penibilă, dar, din păcate, cu distrugerea căilor de comunicaţie 
şi a podurilor. 
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O divizie românească, din nordul Moldovei, trece, în 8 

noiembrie, vechea graniţă iar pe 11 noiembrie îşi va face intrarea 
triumfală în Cernăuţi, Bucovina fiind acum din nou românească. 

O altă mare unitate românească, concomitent cu celelalte 
ofensive, străpunge din nou graniţa, pe 24 noiembrie, în Transilvania 
şi continuându-şi, spre bucuria şi entuziasmul românilor ardeleni, 
înaintarea, se stabileşte şi ocupă poziţii pe linia de la izvoarele 
Mureşului, aşteptând desfăşurarea evenimentelor legate de mişcarea 
naţională de aici, condusă de liderii Partidului Naţional Român, de la 
Arad, oraş ce devenise, încă de la începutul lunii octombrie, centrul 
politic al românilor transilvăneni. 

Pe data de 1 decembrie, Regele României, Ferdinand I, 
împreună cu generalul Berthelot, îşi va face intrarea triumfală în 
Bucureşti. O nouă etapă a războiului se încheiase. De data aceasta ea 
era în favoarea românilor. 

Pe frontul italian, prizonierii din armata austro-ungară, de etnie 
română, cereau să se constituie în unităţi militare care să fie incorporate 
în cadrul celor italieneşti şi să lupte împotriva duşmanilor României,  
pentru eliberarea Ardealului şi unitate naţională. 

Dezertările din rândurile armatei imperiale, contaminată şi ea 
de propaganda bolşevică, nu mai puteau fi stăvilite. Procesul de 
destrămare a acesteia era iminent. Frontul se prăbuşea. Revoluţia 
bolşevică şi haosul pusese deja stăpânire pe Ungaria dar şi pe Austria. 
Monarhia bicefală îşi trăia ultimele zile. 

De altfel încă de la sfârşitul lunii mai 1918, se organizează la 
Roma, un mare miting condus de profesorul S. Mândrescu, preşedintele 
„Cercului românilor de peste munţi” cu o largă participare a 
emigranţilor români din Italia în care se cereau printre altele 
recunoaşterea dreptului poporului român din Transilvania, Banat şi 
Bucuvina la unitate statală cu România precum şi sprijinirea guvernului 
italian în organizarea unei legiuni formată din soldaţi şi ofiţeri români 
din armata austro-ungară, aflaţi prizonieri în Italia. Se mai menţionează 
că scopul principal al acestei legiuni româneşti este de a lupta alături de 
aliaţi pentru realizarea unităţii politice a tuturor românilor. 
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Voluntari arădeni din unităţile armate la Citta Ducale, Italia,  

în uniforme ale armatei italiene 
 

Cu aprobarea guvernului italian se constituie, în luna iunie, o 
astfel de legiune formată iniţial din 10 ofiţeri şi 1100 de soldaţi care vor 
fi trimişi să lupte pe frontul din nordul Italiei, de pe Piavre urmând ca 
acestora să li se alăture şi alţi conaţionali, prizonieri în lagărul de la 
Citta Ducale. Constituirea oficială a Legiunii române, formată din 
voluntari, va avea loc la mijlocul lunii octombrie 1918, sub comanda 
unui general italian, dar trimiterea sa pe front nu va mai avea loc 
deoarece guvernul dualist de la Viena ceruse între timp armistiţiu. 
Războiul de pe frontul italian se încheiase, iar prăbuşirea Imperiului 
austro-ungar era în acele momente inevitabilă. 

„Bulgarii, învinşi în Macedonia de către generalul Franchet 
d’Esperey, cerură pace; armata austro-ungară, în descompunere, părăsi 
frontul italian; cea germană, împinsă necontenit, din Franţa, trebui să 
ceară şi ea încetarea ostilităţilor (29 octombrie/11 noiembrie 1918). 

Mobilizată pentru a doua oară (28 octombrie/10noiembrie), 
oastea română trecu din nou în Transilvania, în mijlocul unei mari 
însufleţiri (24 noiembrie). Ea nu a depăşit însă iniţial linia de la 
izvoarele Mureşului, pentru a da adunării de la Alba Iulia putinţa 
deplinei libertăţi de decizie. [...] 

România intrase în război numai pentru împlinirea 
dezideratului fundamental al desăvârşirii statului naţional. 
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Liga Culturală de la Bucureşti, care în congresul extraordinar 
din 14 decembrie 1914 îşi schimbase numel în  «Liga pentru unitatea 
politică a tuturor românilor», alegând preşedinte pe venerabilul 
luptător transilvănean Vasile Lucaciu, vicepreşedinte pe Barbu 
Delavrancea şi secretar general pe Nicolae Iorga, care se va adresa 
ţării, într-un manifest, precizând: «Trista experienţă a dovedit că o 
unitate culturală fără unitate politică nu are nici o chezăşie. Petru 
păstrarea unităţii culturale ni se impune unitatea politică. Din războiul 
uriaş care a cuprins toate neamurile, ieşi o lume nouă. Dreptul învinge 
forţa, voinţa popoarelor înlocuieşte cucerirea. Stăpânirile care nu se 
bizuie pe voinţa popoarelor sunt răsturnate pentru totdeauna şi din 
aceste ruiene răsare domnia dreptăţii. Alcătuirile vechi se desfac, iar 
noile alcătuiri se întemeiază pe dreptul fiecărui neam de a trăi 
laolaltă o viaţă naţională şi liberă». 

În anii neutralităţii, memorabile manifestaţii – la Bucureşti, 
Iaşi, Ploieşti, Craiova, Turnu Severin, brăila, Galaţi – au marcat voinţa 
cvasiunanimă pentru unitate.” (Giurescu C. Constantin, Giurescu C. 
Dinu, Op.cit., p.689) 

În Transilvania, condiţiile de viaţă ale naţionalităţilor 
nemaghiare, inclusiv a celei româneşti, se înrăutăţiseră, încă de la 
începutul războiului, de la an la an nu numai din cauza situaţiei 
economice dezastruoase dar şi datorită persecuţiei politice asprite de 
guvernele şi autorităţile maghiare care au trecut la o dură politică de 
maghiarizare şi deznaţionalizare fără menajamente. 

Încă de la intrarea României în război, alături de aliaţii săi, 
împotriva Puterilor Centrale, în noaptea de 15/28 august 1916, când 
trupele române au intrat fulgerător pe teritoriul transilvănean, 
învingând cu uşurinţă trupele ungare ce se retrăgeau disperate, va 
începe pentru populaţia românească cel mai tragic şi umilitor episod al 
umilinţelor naţionale şi al suferinţelor sociale şi economice. 

În intervalul dintre 28 august şi 10 septembrie 1916 autorităţile 
maghiare au procedat, cu ajutorul jandarmilor săi, la ridicarea forţată a 
populaţiei româneşti, mai ales din localităţile rurale, care încărcată în 
vagoane de vite, a fost deportată în localităţi de pe malul Tisei, unde a 
fost repartizată şi trimisă în diverse lagăre de internare. 

Imediat se vor lua măsuri de interzicere a apariţiei ziarelor şi 
publicaţiilor româneşti, cu excepţia celor care erau în serviciul şi în 
solda guvernului maghiar. 
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De acelaşi tratament inuman va avea parte şi populaţia de etnie 
sârbească, mai ales cea din Banat, care va fi internată masiv în 
temniţele din cetatea Aradului, în condiţii supraomeneşti, soldate cu 
moartea multora dintre aceştia mai ales a bătrânilor şi a celor suferinzi. 

„Anul 1916 s-a încheiat cu suferinţe nemeritate, cu umiliri şi 
pierderi mari pentru întreg poporul român. În aceste ultime luni ale 
anului 1916, în viaţa politică a monarhiei austro-ungare au urmat 
evenimente de seamă. Împăratul şi regele Francisc Iosif I, decedând la 
21 noiembrie 1916, s-a urcat pe tron noul domnitor Carol al IV-lea  
pentru Ungaria şi în capitala Ungariei au avut loc tradiţionalele 
ceremonii de încoronare a noului Rege. 

Noul rege, chiar din primele luni ale domniei vizitează 
fronturile, spre a cunoaşte situaţia reală atât a trupelor de pe front, cât şi 
la popoarele din interior, se informează asupra cauzelor profundelor 
nemulţumiri ale naţionalităţilor din Ungaria şi primeşte lămuririle ce i 
s-au dat, toate convergând spre aceeaşi cauză, care este politica 
aristrocaţiei maghiare în frunte cu contele Tisa, care dispune asupra 
majorităţii din dietă, de tratament inuman, de excese, de tot felul, de 
asuprire naţională şi socială. 

Era evident că, în cursul anului 1917, se vor produce schimbări 
fundamentale atât în viaţa politică, cât şi în ce priveşte ducerea 
războiului. 

Deputaţii români din P.N.R. nu au întârziat a pune pe noul 
Rege în cunoştinţa tuturor nedreptăţilor şi i s-au expus doleanţele. 

Până la luarea unor măsuri ce au urmat în anul 1917 şi 1918, 
cei aruncaţi în închisori şi cei din lagărele de internare au îndrat cele 
mai îngrozitoare suferinţe şi răpuşi de foamete şi boli, au pierit cu 
sutele în temniţe şi în lagărele de internare.” (Oanea Laurenţiu, Dr. 
Ştefan Cicio-Pop - un titan în luptele naţional-politice ale românilor 
din Transilvania şi părţile româneşti din Ungaria 1865-1934, Editura 
Gutenberg Univers, Arad, 2008, p.109) 

Numeroşi învăţători români, de la şcolile confesionale, sunt 
arestaţi şi internaţi în lagăre, din cauza atitudinii ostile faţă de politica 
de deznaţionalizare a guvernului Austro-Ungar, precum şi a 
manifestărilor intransigente legate de revendicările lor naţionale. 

Astfel din Arad, de la Şcoala primară confesională greco-
ortodoxă românească din Pârneava a fost internat în lagăr învăţătorul 
Dimitrie Popovici, colaborator direct a lui Iosif Moldovan, din Galşa 
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învăţătorul I.Grofşoreanu, coautor de manuale şcolare pentru şcolile 
româneşti din dieceza arădeană, din Hălmagiu învăţătorul Ştefan 
Traian, învăţătorul Dumitru Boian din Radna, iar din Ineu P.Dârlea, 
precum şi protopopul local. 

Aceştia, şi mulţi alţii, au fost arestaţi şi internaţi în lagăre, încă 
din toamna anului 1916, fiind acuzaţi că înainte de intrarea României în 
război, au făcut o vie propagandă în favoarea românilor şi a unirii cu 
patria mamă. 

În februarie 1917, s-a început de către autorităţi, o susţinută 
campanie de obţinere de semnături, pentru aşa zisa „declaraţie de 
fidelitate” a românilor, de care ministrul maghiar Istvan Tisza avea 
nevoie pentru a-şi justifica politica sa agresivă faţă de intelectualii 
români, campanie soldată cu mii de arestări şi deportări.  

Mulţi militanţi şi oameni politici, ai mişcării naţionale 
româneşti, în frunte cu Ştefan Cicio Pop, Vasile Goldiş, Ioan Suciu, 
Roman Ciorogariu şi alţii vor refuza categoric, cu multă demnitate şi 
nesupunere vădită semnarea acestei declaraţii ce le afectează fiinţa şi 
crezul naţional. 

Presiuni morale se vor face acum şi asupra învăţătorilor şi 
intelectualilor români, îndeosebi preoţi, internaţi în lagăre, presiuni 
pentru a-i determina să semneze declaraţia de supunere şi de fidelitate 
faţă de naţiunea şi statul maghiar. 

Comisia ministerială care s-a deplasat la lagărul de la Sopron, 
pentru a obţine declaraţiile dorite, a întâmpinat refuzul demn al celor 
internaţi, care fuseseră deja preveniţi de către deputatul şi omul politic 
Ştefan Cicio Pop. 

„Abuzând de legile excepţionale de război, autorităţile 
maghiare, în scopul vădit de a distruge sistematic populaţia 
românească, din Transilvania, au ridicat peste 20000 persoane, bărbaţi 
între 42-60 ani, care nu aveau obligaţii de front şi i-a deportat la munci 
de război în fabricile de muniţie şi armament din jurul Budapestei, în 
minele de cărbuni şi în industriile din oraşul Győr, Estergon dincolo de 
Dunăre, cât mai departe din ţinuturile româneşti, iar o mare parte a fost 
repartizaţi la muncile agricole de pe marile moşii ale aristrocaţiei 
maghiare. 

Potrivit unei statistici, întocmită de secţia română a Partidului 
Social Democrat din Budapesta, numai în fabricile din insula Csepel, 
din mijlocul Dunării, lângă Budapesta, lucrau între 4000-5000 de 
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glotaşi români. Regimul lor era un sever regim militar şi nimenea nu se 
putea interesa de viaţa şi soarta lor, orice luare de contact fiind interzisă 
şi imposibilă. [...] 

În comitatul Sopron, intemniţaţii români, toţi intelectualii de 
toate profesiunile, bărbaţi şi femei, au fost plasaţi în 12 comune. [...] 

De soarta noastră, a internaţilor din Sopron, singur deputatul 
Dr. Ştefan C. Pop a purtat o grijă deosebită, ne-a vizitat în două rânduri, 
odată în luna februarie 1917, când ne-a avertizat cu privire la declaraţia 
de loialitate a lui V. Mangra, cerându-ne să refuzăm semnarea şi a doua 
oră în octombrie 1917, când s-au cules date în vederea celor două 
vorbiri şi interpelări, pe care le-a ţinut în camera maghiară. [...] 

Starea de internare s-a menţinut până în lunile mai şi iunie 
1918, când toţi internaţii de la Sopron au fost lăsaţi să se reîntoarcă la 
casele lor [...].” (Ibidem, p.114) 

Şi întradevăr, Ştefan Cicio Pop va lua atitudine faţă de soarta 
internaţilor politici din Sopron, în cadrul camerei Parlamentului din 
Budapesta, în calitatea sa de deputat, adresând ministrului de interne al 
Ungariei o vehementă interpelare prin care se cerea, printre altele, 
eliberarea celor ţinuţi arestaţi fără să fie judecaţi, să se pună capăt 
internărilor şi internaţii să fie eliberaţi şi să se permită reapariţia 
ziarului „Românul”, organul Partidului Naţional Român din 
Transilvania. 

În discursul său, prezintă celor din parlament şi situaţia şi 
condiţiile de viaţă inumane în care vieţuiesc cei internaţi la Sopron, în 
majoritate intelectuali români din oraşul şi comitatul Arad. 

„Iarna n-au fost lemne la Sopron. Nu s-a putut face foc. Vara 
nu s-au putut hrăni internaţii, fiindcă n-au fost mijloace şi scumpetea 
era aşa de mare, că cei care căpătau cele două coroane, puteau lua cu 
ele două ouă. Se apropie iarna, care este teribilă, mai ales acolo unde 
lipseşte materialul de încălzit şi nu sunt alimente. Atrag atenţia onor. 
Guvernului asupra faptului, că nici nu capătă mâncare şi geaba se 
jelesc. Aceia, unde au fost în gazdă, le-au spus să se mute. Ce împiedică 
acum repatrierea acestor oameni? 

Poate vechia acusă a fostului ministru de justiţie, că s-au 
întâmplat multe delicte în contra intereselor armatei? Aud mereu, că 
comandantul suprem al armatei este contra repatrierii internaţilor. 
Spiritul legii este, ca asemenea internării în interesul armatei se pot 
opera numai în zona operaţiilor de război. Cum au fost internaţi 
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românii din comitatul Aradului, care n-a fost niciodată zonă de 
operaţii? Internaţii din comitatul Aradului, sunt cei mai de treabă 
oameni. Au numai o singură vină. Anume, că sunt ceva mai cărturari 
(citiţi), mai independenţi şi poate au făcut câteva operaţii în consiliul 
judeţean”. (Ibidem, p.220) 

În timpul acesta, în şedinţa cabinetului de război, István Tisza, 
dădea pe faţă adevăratul sens al politicii pe care o promova; politică de 
anexiuni şi o nouă oprimare socială şi naţională. El cerea ca după 
război, Ungaria pe care o vedea victorioasă, să încorporeze Muntenia, 
ceea ce în intenţia guvernanţilor de la Budapesta ar fi avut ca urmare o 
sporire foarte importantă a puterii economice şi o anexare a unui 
teritoriu românesc locuit de peste 3 milioane de locuitori, nici unul de 
etnie maghiară. 

Într-o altă şedinţă, din 22 iunie 1917, a Parlamentului de la 
Budapesta, Ştefan Cicio-Pop îşi va manifesta neîncrederea în guvern, 
iar primul-ministru István Tisza îl acuza că la Arad există un cerc de 
intelectuali români grupaţi în jurul ziarului „Românul”, care şi-au 
arătat vădit ostilitatea faţă de autoritatea statală, refuzând categoric să 
semneze „declaraţia de fidelitate”, chiar cu preţul libertăţii. 

A fost atunci doar începutul, căci pe parcursul războiului 
intelectualii români vor contribui treptat, treptat, la destrămarea puterii 
statului dualist.  

Dacă în toamna anului 1916 se făcuseră atâtea arestări şi 
internări în lagăre, în vara anului 1918, deci în mai puţin de doi ani, 
năruirea iminentă a puterii bicefale devenise evidentă, căci majoritatea 
legilor şi dispoziţiilor  
emise de guvern nu mai 
aveau nici o putere 
executorie, iar pe front 
situaţia era mai mult decât 
dezastruasă, revoluţia 
bolşevică cuprinse deja 
puternic şi armata 
imperială. 

La 21 martie 1918, 
la Budapesta, şeful 
guvernului maghiar, 
Karolyi, demisionase şi 

„Cătanele” imperiale spre sfârşitul războiului. 
(Vara anului 1918)
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trecu întreaga putere bolşevicilor ce-l aveau în frunte pe Bela Kun, 
comisarul poporului pentru afacerile externe, un evreu aventurier, 
aservit guvernului sovietelor de la Moscova ce avea la conducere, un alt 
evreu, Vladimir Ilici Lenin, împreună cu care hotărâse a duce ostilităţile 
împotriva tuturor statelor burgheze din întreaga Europă, instaurând 
dictatura proletariatului. În acel moment întreaga Ungarie căzu pradă 
anarhiei bolşevice. 

Armata regală română era în acea critică perioadă o armată 
disciplinată ce trecuse prin mari încercări, având la comandă ofiţeri care  
şi-au dovedit dragostea de ţară şi neam pe câmpul de luptă, militari de 
elită care impuneau prin competenţa şi ţinuta lor un total respect din 
partea ostaşilor. 

Cu toate acestea prezenţa celor două state în care s-a declarat şi 
instaurat haosul şi teroarea bolşevică constituia o primejdie pentru 
liniştea internă a României, mai ales că de la Nistru îşi făceau prezenţa, 
trecând râul, numeroase bande înarmate bolşevice care asmuţeau şi 
instigau la revoltă anumite elemente dubioase locale, ori ucigând 
posturile de grăniceri şi executând chiar şi autorităţi ale administraţiei 
locale. Situaţia de nesiguranţă statală a României trebuia rezolvată 
într-un timp cât mai scurt, fără a se mai ţine cont de unele recomandări 
ale aliaţilor săi militari, în sânul cărora existau divergenţe de opinii cu 
privire la măsurile ce se impuneau a fi luate, în acele tensionate 
momente, măsuri ce nu mai permiteau tărăgănarea. Pericolul roşu era 
iminent şi ameninţa tot mai multe ţări din Europa. 

Pe frontul italian, revoluţia va izbucni în rândurile armatei 
austro-ungare, pe 30 octombrie 1918 şi se va răspândi cu o grabă mare 
în întreaga monarhie în care naţiunile încătuşate încercau să se 
organizeze în state naţionale, de sine stătătoare, şi să se alipească de 
ţările lor, aflate în afara hotarelor Austro-Ungare. 

„Dintre provinciile române, supuse coroanei habsburgice, 
Bucovina făcu cea dintâi gestul aruncării lanţurilor. În timpul 
războiului, ea suportase un lung şi dureros martiriu. Fusese de trei ori 
cucerită de Ruşi şi de trei ori recucerită de Austro-Gemani. La 25 
octombrie se reuneşte la Cernăuţi Adunarea Constituantă, care «în 
puterea suveranităţii naţionale, hotărăşte unirea Bucovinei cu celelalte 
ţări româneşti într’un stat naţional independent», declarând în acelaşi 
timp că va lucra în acest scop «în deplină solidaritete cu Românii din 
Transilvania şi Ungaria». 
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Ordinea interioară a provinciei e tulburată de bande de soldaţi 
hoinari, de foşti prizoniei liberaţi şi de agitatori bolşevici Ucrainieni. 
Atunci Consiliul naţional, autoritatea executivă delegată de Adunarea 
Constituţională, cere guvernului român de la Iaşi să trimită armata 
românească, pentru a apăra provincia. O divizie românească trece pe 8 
Noembrie vechea graniţă şi, la 11 Noembrie intră în Cernăuţi. În sala de 
şedinţe a palatului guvernatorului, preşedintele Consiliului naţional, 
Flondor, îmbrăţişează pe generalul comandat român, «aşa cum fac doi 
fraţi iubitori, cari după o lungă şi dureroasă despărţire, se întâlnesc 
spre a nu se mai despărţii niciodată». 

La 29 Noiembrie se întâlni la Cernăuţi Marele Congres, la 
care participanţii reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor locuitoare în 
Bucovina. Într’o atmosferă sărbătorească, Congresul aclamă în 
unanimitate «unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei, în 
vechile ei hotare istorice ... cu regatul României».” (Kiriţescu 
Constantin, Războiul nostru de întregire, Editura Librăriei Universale 
Leon Alcalay, Bucureşti, 1926, p.117) 

Şi în Transilvania, în acele momente, evenimentele politice se 
desfăşurau cu mare rapiditate, schimbând, parcă peste noapte, cursul 
istoriei şi al destinelor umane. 

Cataclismul Monarhiei Austro-Ungare, pe care cu ceva vreme 
înainte îl anticipase dr. Vichente Babeş, fost profesor şi la Preparandia 
din Arad, se declanşase puternic, spre sfârşitul războiului, în septembrie 
1918, şi se va extinde o dată cu prăbuşirea frontului bulgar, când 
situaţia militară a armatei austro-ungare devenise tot mai critică iar 
mişcarea bolşevică din Ungaria, condusă de Bela Kun, câştigă tot mai 
mulţi adepţi, inclusiv în rândurile armatei maghiare. 

Atunci, la Budapesta, deputaţii români din Parlament, dr. 
Alexandru Vaida-Voevod, dr. Ştefan Cicio Pop, dr. Teodor Mihaly, dr. 
Nicolae Şerban, protopopul dr. Vasile Damian, care reprezentau 
aproape toată conducerea Partidului Naţional Român, precum şi Ion 
Erdelyi-secretarul partidului, au hotărât de urgenţă declanşarea 
imediată a unor puternice acţiuni politice ce aveau să înceapă prin 
revendicări radicale pentru românii din Transilvania şi Ungaria. 

Chiar la 24 septembrie, comitetul partidului reunit va ţine o 
întrunire la care va participa şi Iuliu Maniu, pe atunci ofiţer de rezervă, 
aflat în garnizoana din Viena, precum şi ceilalţi fruntaşi din provincie, 
membri ai comitetului. 
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La această şedinţă s-a hotărât, în unanimitate, reluarea 
activităţilor politice, din plin, iar „Clubul parlamentar român”, ce se 
găsea în permanenţă în capitala Ungariei îi revenea rolul diriguitor, 
destul de dificil în acel moment, pentru că ziarul „Românul”, organul de 
presă al partidului, cu sediul în Arad, fusese suspendat în preajma 
intrării României în război. 

Situaţia dezastruasă, în care se afla în acel moment Austro-
Ungaria, îi făceau pe mulţi lideri politici, de diferite naţionalităţi, 
inclusiv chiar şi pe maghiari, să se apropie de cercurile româneşti, 
dorind o cât mai grabnică oprire a războiului şi a vărsării inutile de 
sânge. 

Puţini însă, în acel moment, erau cei care să se fi gândit la 
posibilitatea dezmembrării monarhiei sau chiar a Ungariei, iar românii 
nu îndrăzneau decât a visa la o autonomie a Transilvaniei, în cadrul 
graniţelor ungureşti. 

Semnalul dorit şi aşteptat, de atâtea generaţii de români, va 
veni însă, mai devreme decât se aştepta, de la Arad. Cu toate că era 
bolnav şi ţintuit la pat, Mihai Veliciu, în calitatea sa de preşedinte al 
Consiliului Naţional Român, din comitatul Aradului, a transmis pentru 
şedinţa din ziua de 12 octombrie 1918, a Consiliului Naţional Român, 
ce se desfăşura la Oradea, în casa avocatului dr. Aurel Lazăr, hotărârea 
arădenilor de a se cere şi proclama, în Parlamentul de la Budapesta, 
independenţa naţiunii române şi dezlipirea din monarhie, declaraţie ce 
va fi citită în ziua de 18 octombrie 1918 de Alexandru Vaida Voevod, 
pe când preşedinte de şedinţă era deputatul arădean dr. Ştefan Cicio-
Pop, declaraţie al cărui text a fost reprodus în „Jurnalul parlamentului” 
şi făcut astfel public. 

În împrejurările 
uriaşei lupte sociale şi 
naţionale din acel moment, 
se va înfiinţa la Budapesta, 
pe 31 octombrie 1918, 
Consiliul Naţional Român 
Central, format atât din 
reprezentanţi ai socialiştilor 
români, în frunte cu Iosif 
Jumanca şi Ion Flueraş, cât şi 
din fruntaşii politici ai În casa lui Ştefan Cicio Pop se stabileşte

soarta Unirii 
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Partidului Naţional Român, ce va limpezi ţelurile luptei românilor 
ardeleni pentru libertate naţională, mai ales după ce sediul acestuia se 
va stabili la Arad, în casa lui Ştefan Cicio-Pop. 

Tot acum va reapare şi ziarul politic „Românul”, gazetă 
suspendată cu puţin înaintea intrării armatei române în război, în 1916, 
ziar ce prin paginile sale marcate de un puternic şi mobilizator imbold 
naţional, se va dovedi cronicarul fidel şi obiectiv al desfăşurării tuturor 
evenimentelor pornite din voinţa de unire a tuturor românilor. 

La câteva zile de după discursul 
deputatului Vaida-Voevod, în Parlament, 
liderii partidului, îngrijoraţi de situaţia 
primejdioasă creată în urma instaurării la 
Budapesta a stării de asediu, hotărăsc pe 22 
octombrie, într-o scurtă întrunire, retragerea 
lor în localităţile de baştină pentru a pune la 
punct, în tihnă şi cumpătare, pregătirile pentru 
organizarea unei mari întruniri naţionale care 
să hotărască soarta naţiunii române din 
ţinuturile transilvănene şi ale Ungariei. 

Conducerea politică la Arad, în acele 
momente, o va avea Dr. Ştefan Cicio-Pop, în 
casa căruia situată pe strada din apropierea 
catedralei ortodoxe, stradă ce astăzi îi poartă 
numele, se vor decide cele mai importante 

hotărâri şi măsuri ce trebuiau luate ca urmare a revoluţiei bolşevice ce 
cuprinse cu repeziciune şi gravitate şi părţile Aradului. 

„Când începu prăbuşirea austro-germană iar popoarele 
monarhiei habsburgice fură chemate de evenimente să-şi consulte 
guvernele naţionale, partidul naţional român din Transilvania care, dela 
anul 1948, era organul politic legitim al poporului român, intră în 
acţiune. Prin vocea deputatului Vaida-Voevod, el făcu în camera din 
Budapesta istorica declaraţie, prin care refuză guvernului şi camerei 
ungare dreptul să trateze şi să hotărască în treburi cari se raportă la 
situaţia politică a guvernului român numai organul naţional al naţiunii 
române, delegat de adunarea generală, are acest drept. 

Era de fapt proclamarea independenţei naţiunii române din 
Ardeal şi răspunsul acestei naţiuni la manifestul împăratului Carol. 

Deputatul Vaida 
Voievod proclamă 

independenţa naţiunii 
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Revoluţia ungară din Budapesta se repercutează şi în Transilvania, 
unde, însă, revendicările naţionale române îi dau un aspect particular. 

Delegaţia partidului naţional român se constituie la Arad în 
Consiliul naţional român. Guvernul Karolyi, din Budapesta, se văzu 
nevoit să recunoască consiliul ca singurul îndreptăţit să vorbească în 
numele tuturor Românilor din Ungaria. 

 

 
Declaraţia de proclamare a independenţei naţiunii române din Ardeal 

 
Sub impulsul Consiliului naţional, se organizează peste tot 

«sfaturi naţionale comitatenze», cari iau în mână administraţiile locale; 
locuitorii organizează gărzi naţionale, care să susţină ordinea şi 
siguranţa publică împotriva bandelor (n.n bolşevice). În numele 
guvernului maghiar, ministrul naţionalităţilor Oskar Iaszi, vine la Arad, 
cu ramura de măslin, spre a găsi un teren de înţelegere cu Consiliul 
Naţional Român. El propune Românilor constituirea de blocuri 
naţionale, federalizate după sistemul elveţian şi rosteşte ameninţarea, 
că încheierea păcii nu e în mâna lui Foch ci în mâna republicilor 
sovietice europene ale muncitorilor. Dar Românii nu se intimidează, 
nici nu sunt dispuşi să calculeze cu oprimatorii lor de secole. Naţiunea 
română vrea să aibă statul ei propriu şi suveran pe întreg teritoriul 
locuit de Români. 

Tratativele între Maghiari şi Români sunt rupte la 15 
Noiembrie. Dela această dată poporul român se consideră definitiv 
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despărţit de statul maghiar. O furie fără margini cuprinde pe Maghiari. 
Ei simt cât de mare şi ireparabil e dezastrul. Maghiarii se constituie şi ei 
în gărzi naţionale şi încep să atace pe Români; ele comit acte de 
sălbăticie şi cruzime, cum nu şi-ar fi putut închipui cineva că se pot 
întâmpla în Europa. 

Consiliul naţional dela Arad ia atunci două mari hotărâri; face 
apel la guvernul român de la Iaşi, ca să-i trimită în ajutor armata 
românească, şi convoacă poporul român la o adunare naţională, care să 
decidă asupra soartei lui”. (Ibidem, p.119)   

Dezastrul bolşevic şi represiunea maghiară se face tot mai 
mult simţită mai ales în unele dintre localităţile comitatului unde se 
incendiază şi se vandalizează locuinţe, se alungă populaţia românească 
din sate ori se comit alte atrocităţi greu de imaginat, soldate cu uciderea 
nemiloasă a mai multor persoane, mai ales din rândurile preoţilor şi 
învăţătorilor.  

În această situaţie, ce a cuprins întreaga Transilvania, tot la 
Arad, la 1 noiembrie 1918, se ia hotărârea să se înfiinţeze, pentru 
menţinerea ordinei şi protecţiei populaţiei româneşti din Arad şi de 
altfel din întreaga Transilvanie, a gărzilor naţionale române, având ca 
şi comandant pe maiorul Alexandru Vlad, un excelent organizator care 
mai târziu, pentru meritele sale deosebite, va ajunge la gradul de  
general şi mai apoi şi primar al Aradului. După Unire, comandamentul 
suprem al gărzilor naţionale române se va muta, în mod firesc, la Sibiu, 
oraş în care va funcţiona, dealtfel, întreaga conducere politică şi 
administrativă a Transilvaniei. 

Tot la Arad, în ziua de 16 noiembrie 1918, se va ţine în sala de 
gimnastică a Şcolii de fete „Vasile Stroiescu”, şedinţa lărgită a 
Consiliului Naţional Român Central, toţi membrii fiind prezenţi, iar la 
întrunire au mai participat reprezentanţi ai gărzilor naţionale precum şi 
studenţi. 

Discuţiile conduse de Iuliu Maniu s-au purtat cu precădere, 
pentru alegerea localităţii şi a zilei în care să se ţină o mare adunare 
populară ce avea să stabilească soarta Transilvaniei şi a destinului 
naţiunii române din acest ţinut de veacuri românesc, înstrăinat de lângă 
trupul ţării de prea multă vreme. 

Între Blaj şi Alba-Iulia s-a decis al doilea oraş, datorită unor 
multiple avantaje organizatorice, pe care acesta îl oferea şi s-a fixat ziua 
de 1 decembrie, orele 10, ca dată a organizării adunării populare, 
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trecându-se apoi minuţios la măsurile organizatorice ce se impuneau 
pentru o asemenea întrunire de mare anvergură şi importanţă istorică 
pentru naţiunea română. 

Întregul program şi modalităţile de desfăşurare ale Marii 
Adunări Naţionale de la Alba Iulia vor fi definitivate, iarăşi în Arad, de 
Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop şi Ioan Suciu, care vor ajunge în oraşul 
ce va deveni istorie, abia la 29 noiembrie 1918, ca primi reprezentanţi 
ai Consiliului Naţional Român Central. 

Vasile Goldiş, care jucase alături de Ştefan Cicio Pop, rolul 
principal şi hotărâtor în toate actele fundamentale ale pregătirii Unirii, 
va ţine pe 1 Decembrie discursul solemn şi expunerea Rezoluţiei Marii 
Adunări Naţionale de al Alba Iulia, document temeinic, pregătit chiar 
de el, prin care va proclama Unirea definitivă a Transilvaniei ca 
România. 

În Arad, procesul de preluare a puterii administrative de către 
noile autorităţi româneşti, de după Unire, va avea de întâmpinat o 
puternică împotrivire din partea foştilor funcţionari maghiari ce nu 
recunoşteau, în nici un chip, autoritatea noii administraţii româneşti, 
refuzând, cu încăpăţânare, formalităţile de predare a instituţiilor unde 
funcţionau. 

Cu toate că, pentru a evita vărsările de sânge, la nivelul 
populaţiei paşnice a oraşului şi a posibilelor ciocniri armate dintre 
Gărzile Naţionale Româneşti şi cele maghiare, au fost aduse şi trupe 
tampon ale misiunii militare franceze, cu sediul central la Timişoara, 
aflate sub comanda generalului Berthelot, în oraş vor avea loc şi unele 
incidente sângeroase, soldate cu morţi şi răniţi, fiind nevoie de o 
suplimentare a trupelor franceze cantonate în Arad. 

„Incidentele de stradă, cu coloratură naţională, sunt minore. 
Cel din ziua de 29 decembrie, organizat de prezenţa oficială a 
generalului Berthelot la hotelul «Crucea Albă» a luat, după plecarea 
acestuia spre Episcopie, o amploare incontrolabilă, Generalul 
Berthelot, încunonştiinţat de cele întâmplate, a dispus imediat 
întoarcerea unei forţe militare franceze, cu rol de tampon, în oraş. 

Proclamaţia Comandantului Diviziei Coloniale franceze (cu 
sediul la Timişoara), emisă imediat după evenimentul de la Arad, 
interzicea, începând cu data de marţi, 31 decembrie 1918, posesia 
armelor de orice fel, cu excepţia forţelor poliţieneşti din oraşul Arad, 
arborarea steagurilor, purtarea însemnelor naţionale de orice fel, de 
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asemenea, a interzis formarea unor grupuri mai mari de trei persoane de 
sex masculin.” (Arad – monografia oraşului, Arad, 1999, p.133) 

Ziarul „Românul”, care îşi reluase apariţia, consemna pe larg, 
în coloanele sale, sub titlul „Demonstraţie sângeroasă contra 
Românilor din Arad”, firul desfăşurării sângerosului eveniment: 

„Plecând automobilul lui Berthelot, o parte din  ceata Ungurilor 
a luat-o pe strada Deák Ferenc, (n.n. Str. M.Eminescu, de astăzi) în 
frunte cu steagul cu care au înscenat programul, spre casa dlui Dr. Şt.C. 
Pop. 

Banderiul (n.n grupul) de ţărani pleca cu steagurile româneşti, 
în rând de patru, în perfectă ordine spre motor (n.n. tramvaiul electric 
ce circula spre Podgoria Aradului) care avea să-i ducă în satele din jur, 
de unde veniseră cu suflete avântate. Trecuse banderiul de biserica 
Minoritilor, când ceata de Unguri ce rămăsese înaintea Oţelului (n.n. 
hotelului) Crucea Albă – ceată la care se mai alăturară din toate părţile 
– se ia după banderiu. Dinspre monumentul «Sfintei Treimi» venia 
chiar o grupă de soldaţi şi poliţişti, toţi înarmaţi, trimişi de la casa 
oraşului. Grupa aceasta înarmată se pune în fruntea tumultului şi cu 
puteri unite se năpustesc acuma spre banderiul românesc, ce merge 
liniştit. Deodată se aud nişte puşcături şi gloanţele, venite din puştile 
dela spate, pătrund în carne vie, şubele se înroşesc de sânge şi un ţăran 
cade mort înaintea cafenelei «Central» (n.n. – este vorba de Lae 
Barna, un ţăran din Covăsânţ, din Podgoria Aradului, în memoria 
căruia o stradă din cartierul Pârneava îi va purta numele până în anii 
comunismului). 

În acelaşi timp din strada Salac (unde e cafeneaua Central) 
năvăleşte o altă grupă de soldaţi unguri şi cu steag unguresc, le aţin 
Românilor calea. Gardiştii români cari veneau dinspre casa oraşului, 
văzând primejdia în care au ajuns Românii, au dat salve în vânt, făcând 
prin acestea atenţi pe Români şi peste tot tumultul, să se împrăştie. 

Înainte nu puteau merge, din urmă veneau mereu gloanţele, au 
luat-o resfiraţi unii în stânga, alţii în dreapta. Poliţiştii şi soldaţii 
unguri, postaţi în faţa cafenelei Central, pe celălalt trotuar, puşcau de 
după trăsuri, arbori, stâlpi şi de sub porţi asupra celor ce-şi căutau 
scut în cafeneaua Central, ori pe Str. Salac. S’a puşcat chiar şi din 
balcoane şi fereştri, - ba şi din palatul comitatului. Ferestrile cafenelei 
Central încă poartă urmele acestor puşcături. 
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Ceilalţi bieţi Români, cari au apucat-o pe străzile ce duc spre 
parcul dela ţărmul Mureşului, au fost puşcaţi pe la spate de soldaţi şi 
poliţişti ieşiţi la repezeală din casa oraşului. Cu adevărat plan strategic 
au ţinut toate cărările, ca străzile pe unde avea să treacă Berthelot să 
abureze cât mai mult sânge românesc. Martorii oculari au fixat toate 
acestea şi ei au declarat cuvânt cu cuvânt: «Puşcau după bieţii Români, 
ca după iepuri!» ... 

Ieri după amiezi erau încă roşii de sângele românesc străzile 
unde Ungurii au puşcat în bieţii Români, cari n’aveau nici vină, nici 
arme. Un monument ridicat în acel loc va spune lumii culte despre 
pogron săvârşit de Unguri în 16(29) Decemvrie, în preajma conferinţei 
de pace”. (Demonstraţii sângeroase contra Românilor din Arad [în] 
Românul, Anul VII, Arad, Marţi 18/31 Decemvrie 1918, Nr.42, p.1) 

Situaţii similare, de mai mică amploare, dar soldate cu victime, 
vor mai fi întâlnite, izolat, în acele zile pe străzile oraşului, dar vor lua o 
mare amploare în satele comitatului în momentul în care în Arad vor 
intra, trupele roşii ale armatei bolşevicilor unguri, sosiţi cu trenuri 
blindate, cumpărate prin sprijin financiar al unor bănci evreieşti, 
asemenea celor folosite de Armata Roşie, în timpul Războiului Civil, 
declanşat pe teritoriul fostului Imperiu Ţarist, al lui Nicolae al II a, 
ultimul ţar al Rusiei. 

Situaţia critică şi confuză din Ungaria, ce în urma revoluţiei 
bolşevice s-a proclamat Republica Populară Maghiară Independentă 
(1-2 noiembrie 1918) şi unde se purtau lupte, un adevărat război civil, 
aşteptându-se, de către majoritatea populaţiei, chiar intervenţia 
„armatei regale române”, pentru a reabilita ordinea, va avea urmări 
nefaste şi asupra locuitorilor oraşului dar mai ales pentru cei din unele 
localităţi ale comitatului Arad, aşa cum s-a mai menţionat. 

Astfel, în 27 ianuarie 1919, trenuri blindate maghiare, pline 
de soldaţi bolşevici, din armata roşie a lui Bela Kun, venite din Szeged, 
intrau şi controlau gara din Arad, făcând de aici incursiuni pe valea 
Mureşului, spre Săvârşin şi pe cea a văii Crişului, spre Hălmagiu-Brad, 
angajând pe parcursul traseului lor lupte sângeroase cu Gărzile 
Naţionale Române, soldate cu morţi şi mai ales răniţi din rândurile 
populaţiei româneşti locale, intrate în panică, producând numeroase 
pagube materiale în gospodăriile localnicilor. 

Şi în Arad, chiar dacă nu mai aveau loc ciocniri armate, 
situaţia devenea tot mai confuză şi mai tensionată. Vechile autorităţi 
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maghiare refuzau să predea puterea administrativă iar prefectul şi 
primarul, numiţi de Consiliul Dirigent, la 15 ianuarie 1919, nu şi-au 
putut, sub nici o formă, să-şi preia atribuţiile. 

Soluţia se va agrava şi mai mult în momentul în care, din 21 
februarie, trupele bolşevice maghiare, sosite cu trenurile blindate, trec 
la dezarmarea Gărzilor Naţionale Române şi din oraş dar şi din 
localităţile aflate de-a lungul căilor ferate pe cele două văi, ale 
Mureşului şi ale Crişului. 

În urma sesizării Congresului de Pace de la Versailles, despre 
situaţia existentă şi în Arad, sunt sporite efectivele armatei coloniale 
franceze la care se mai adaugă şi o misiune militară americană şi se 
proclamă starea de asediu. 

În asemenea situaţii trupele maghiare bolşevice sunt silite să se 
retragă din oraş, ce devine bine controlat de armata franceză, care 
încearcă să restabilească, cât de cât, ordinea şi liniştea arădenilor, prin 
unele măsuri luate în forţă şi cu autoritate, reuşind chiar, în bună 
măsură, să asigure aprovizionarea oraşului cu alimente şi combustibil 
şi să supravegheze fluctuaţia preţurilor de pe piaţă. 

Între timp, profitând de relativa situaţie de acalmie, Consiliul 
Dirigent de la Sibiu, întreprinde a doua încercare, la 27 martie 1919, de 

a-l instala pe Dr. Iustin Marşieu, ca 
prefect al judeţului, dar, precaut, 
guvernatorul militar al oraşului, 
generalul Gondrecaurt, refuză să-l 
recunoască şi să-l intaleze în Arad, 
pentru a evita un conflict cu liderii 
locali maghiari, încât acesta este silit 
să-şi mute sediul său administrativ la 
Radna, fiind recunoscut de generalul 
francez, oficial ca şi prefect, abia la 
sosirea armatei române la Şoimoş şi 
Radna, în 18 aprilie. 

Cu toată recunoaşterea sa 
oficială, ca prefect de către 
guvernatorul francez al Aradului, dr. 
Iustin Marşieu şi administraţia 
românească, nou numită, îşi va 

Dr. Iustin Marşieu – primul 
prefect român al judeţului Arad 
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menţine sediul tot în Radna, pe motive de siguranţă, datorită prezenţei 
armatei regale române, cantonată  în zonă. 

Între timp, pe 25-26 aprilie, gărzile şi elementele extremiste 
maghiare din oraş aflând cu îngrijorare de prezenţa armatei române pe 
valea Mureşului, la Radna, crezând că acestea vor înainta spre Arad, 
scăpate de sub controlul armatei franceze şi americane, organizează un 
amplasament de rezistenţă la bariera de la Micalaca, pregătindu-se de 
luptă. Oraşul era în firbere. 

Bine informate, chiar de localnici, unităţile militare ale armatei 
române, pentru a evita vărsarea de sânge şi distrugerea oraşului, lasă pe 
seama autorităţilor franceze să restabilească ordinea şi liniştea în oraş şi 
îşi continuă drumul, mărşăluind prin Podgoria Aradului, spre  Crişul 
Alb, iar de aici, făcând jocnţiunea cu diviziile româneşti cantonate pe 
aliniamentul Munţilor Apuseni, vor trece în Ungaria, unde vor avea de 
înfruntat armata bolşevică maghiară, aflată sub comanda lui Bela Kun. 

Pe 20 iunie va începe, de-a lungul Tisei, o puternică luptă, 
între cele două armate. Sorţii victoriei erau schimbători, dar generalul 
Moşoiu, printr-o excelentă manevră tactică, spulberă rezistenţa trupelor 
roşii, bolşevice, care încep o dezastruoasă retragere ce le va aduce 
sfârşitul. 

 

 
Regele Ferdinand şi Regina Maria, urmărind trecerea Tisei de către oştirea română 
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„La 16 Aprilie, trupele române se puseră în mişcare, atacând 
toate defileurile munţilor Apuseni. În lupte crâncene cu trupele 
maghiare, ele forţează defileurile şi începură înaintarea de-a lungul 
văilor celor trei Crişuri. La 20 Aprilie, armata română intră în Oradea 
Mare, sărbătorită cu entuziasm, nu numai de Români, dar – ciudată 
ironie a soartei – mai ales de populaţia ungară, care vedea acum, în 
duşmanii lor de veacuri, pe salvatorul care le aducea siguranţa şi 
ordinea, gonind hoardele bolşevice jefuitoare. Cavaleria română, 
manevrând cu dibăcie şi iuţeală, sili la capitulare o divizie de Secui, 
armata veche şi disciplinată, sâmburele forţelor maghiare. 

Urmărind continuu pe Unguri în retragere, Românii au ajuns la 
1 Maiu la Tisa, depăşind, în intereseul siguranţei militare, linia 
convenţională fixată de aliaţi. Linia Tisei era o linie strategică, a cărei 
ocupare era necesară, câtă vreme Ungurii nu renunţau la atitudinea lor 
agresivă. Cu toate dojenile şi poruncile sosite de la Paris, Românii o 
păstrară. 

Dezorientarea şi neînţelegerile dintre cercurile politice şi cele 
militare de al Paris, aduceau apă la moară lui Bela Kun. El crezu că 
poate să-şi îngăduie toate îndrăznelile: atacă pe Cehoslovaci, obţinând 
împotriva embrionarei lor armate câteva succese militare, şi pretinse 
Consiliului aliat – cu care discuta ca de la putere la putere – izgonirea 
Românilor de la Tisa. 

Consiliul militar interaliat îşi dădu seama de primejdia 
aventurii maghiare şi propuse distrugerea ei prin Români. Dar sfaturile 
lui Foch erau considerate de Consiliul suprem ca manifestarea unui 
spirit imperialist, dăunător păcii. Şi astfel, pe când Consiliul se întrecea 
în a trimite României note ameninţătoare, Bela Kun organizează în 
tăcere o nouă şi puternică armată, cu care se pregătea să atace pe 
Români, singura pavăză serioasă împotriva bolşevismului în Europa 
orientală. [...] 

La 20 Iulie începe marea bătălie de la Tisa. Pe când în 
sectoarele laterale, Tokay şi Minderszent, Ungurii dau atacuri de fixare, 
centrul maghiar, format din trei divizii, trece Tisa la Szolonok, respinge 
linia subţire a acoperirii româneşti şi după trei zile de lupte înverşunate, 
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reuşeşte să-şi treacă masa trupelor sale dincoace de Tisa, înaintând pe o 
adâncime de 60 Km şi pe o lăţime de 80 Km. 

Bela Kun, îmbătat de acest succes, anunţă triumfător la Paris, 
că armatele sale sunt în înaintare victorioasă, spre a impune Românilor 
îndeplinirea hotărârilor Consiliului suprem al Aliaţilor. 

Dar Românii îşi urmară în linişte concentrarea trupelor pentru 
manevra decisivă. La 24 Iulie, grupul român de manevră al generalului 
Moşoiu loveşte în coastă, de la nord spre sud, coloanele de înaintare 
duşmane, iar la 25 Iulie, în urma luptei decisive de la Tegyverenek, 
înfrângerea Ungurilor e desăvârşită. 

În noaptea de 25-26 Iulie, coloanele Ungurilor se retrag în 
goana mare şi într’o învălmăşeală de nedescris, pe podul de la 
Szolonok, aruncând armele şi muniţia. La 26 Iulie, armata ungară a fost 
asvârlită complect peste Tisa”. (Kiriţescu Constantin, Op.cit., p.127) 

La Arad, încă din perioada izbucnirii revoluţiei bolşevice în 
Ungaria, se vor refugia, la adăpost din calea atrocităţilor, un număr 
însemnat de moşieri şi aristrocraţi maghiari, care, mai târziu, sub 
protecţia trupelor coloniale franceze, se organizează şi formează un nou 
guvern, antibolşevic, pe 5 mai 1919. 

Odată cu înaintarea armatei regale române, pe teriitoriul ocupat 
de bolşevicii lui Khun, pe 9 mai, cei 13 miniştrii, ce formau noul 
cabinet maghiar, se vor stabili la Szeged, de unde urmăresc cu 
îngrijorare crescândă mersul operaţiunilor militare. 

În urma zdrobitoarei înfrângeri seferite de trupele roşii pe 
Tisa, comandamentul armatei române hotărăşte să continue înaintarea şi 
să ocupe Budapesta, aflată la mică distanţă şi să termine cu 
ameninţarea bolşevică maghiară, „avangardă a revoluţiei ruseşti” care 
de câteva luni pusese stăpânire pe liniştea şi pacea multor popoare din 
Europa, ce şi aşa avuseseră de suferit, din toate punctele de vedere, de 
pe urma războiului. 

Bine instruită, şi din punct de vedere tactic, potrivit cerinţelor 
războiului modern, încă din campania de la începutul anului 1917, de 
către experţii militari ai corpului francez şi american, armata regală 
română desfăşoară câteva manevre tactice, bazate pe atacul cavaleriei 
ce o aduce uşor până în apropierea aliniamentelor duşmane, din 
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preajma Budapestei, reuşind să izoleze forţele cele mai importante ale 
armatei bolşevice, aflate din acel moment, în degringoladă totală, 
incapabilă de a mai riposta.  

Se predau necondiţionat, rând pe rând, unităţi întregi ale 
armatei bolşevice maghiare.  

 

 
Armata bolşevică ungară se predă necondiţionat armatei regale române 

  

 Drept urmare, la 4 august 1919, capitala Ungariei, Budapesta, 
va fi ocupată, fără prea multe eforturi militare, de Divizia I a 
vânătorilor de munte, restabilindu-se ordinea, iar steagul românesc va 
fi înfipt pe Parlamentul ce, în atâţia ani, hotărâse decizii nemiloase la 
adresa românilor din Transilvania şi Ungaria. Era o ironie a istoriei şi 
răzbunarea a unui amarnic destin românesc, pe care cei din Ardeal nu 
l-au visat niciodată. „Opinca românească” îşi pusese talpa şi 
stăpânirea pe Parlamentul de la Budapesta. 

Sintagma de mai sus „opinca româneasă”, ce în acele 
momente îşi pusese talpa şi stăpânirea pe Parlamentul de la Budapesta, 
poate fii considerată astăzi, de mulţi dintre noi, drept o expresie 
figurativă, ce însumează faptul că după atâţia ani de suferinţă a 
poporului român din Ardeal, a ţăranului, mai ales, simbolizat prin 
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Santinelă română păzind podul de la Budapesta. 

opincă, atunci în acea vreme, aceştia au reuşit prin lupte crâncene să 
pună stăpânirea, cu arma în mână, tocmai pe locul de unde pornea 
cauza neiertătorului său destin, îndurat cu obidă şi în umilinţă, timp de 

secole.  
În realitate, 

totul porneşte de la un 
fapt autentic, petrecut 
la Budapesta, la 
începutul lunii august a 
anului 1919, când 
armata regală română, 
intrase şi ocupase, 
după cum s-a mai 
menţionat, capitala 
Ungariei, aflată sub 
teroarea trupelor 
bolşevice maghiare 

conduse de aventurierul Bela Kun. 
Episodul cu opinca românească, pusă pe Parlamentul 

budapestan, episod ce cu rapiditate intrase imediat în folclor, este 
descris, pentru prima 
dată, de generalul 
Marcel Olteanu, fostul 
guvernator militar al 
oraşului, din timpul 
ocupaţiei româneşti, în 
perioada august-
noiembrie 1919 şi este 
redat cu savoare în cartea 
sa, „Husarul Negru”, 
carte publicată la scurt 
timp după terminarea 
războiului.  

Un alt general, generalul Gheorghe Mărdărescu, unul dintre 
cei mai capabili comandanţi ai armatei române din campania de pe 
teritoriul Transilvaniei şi al ungariei, care se acoperise de glorie în 
încercatele momente de glorie pentru oştirea română, reia episodul cu 
opinca aşezată deasupra steaguluii unguresc ce fâlfâia pe Parlament, în 

Intrarea armatei române în Budapesta 
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memoriile sale de pe câmpul de luptă, consemnate sub titlul „Campania 
pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei”  publicate în 
2010 de către Editura Marist. 

Întâmplarea, plină de 
haz, dar şi de semnificaţie 
istorică, porneşte de la 
năstruşnica idee a unui sergent 
român, Iordan, comandantul 
unei grupe de vânători de munte 
ce avea misiunea să păzească 
Palatul Parlamentului maghiar. 

Sergentul, văzând pe 
impunătoarea clădire „cum 
fâlfâia în vânt flamura 
ungurească, roşu – verde- alb”, 
se hotăreşte pe loc să facă ceva 
„care să rămână de pomină şi să 
fie şi talpa României răzbunată”.  

Plin de inventivitate, sergentul îşi cheamă caporalul, „pe 
căprarul Bivolaru” şi după ce coboară drapelul unguresc, „luând opinca 
răsuflată a căprarului, s-a urcat ca un pui de urs şi a pus-o drept căciulă 
deasupra steagului”, lăsând să fluture în vânt nojiţele acesteia, „încât a 
fâlfâit mult în cerul Budapestei steagul maghiar cu opinca românească 
deasupra lui...” 

Întâmplarea cu pozna sergentului de la vânători, a făcut multă 
vâlvă, dar, repede a fost trecută cu vederea şi iertată cu îngăduinţă de 
superiorii săi, care i-au înţeles imediat, cu satisfacţie şi mulţumire, 
adevărata sa semnificaţie.  

Singurul teritoriu maghiar în care armata română nu a intrat a 
fost decât cel din jurul Lacului Balaton, mai exact din sud-vestul 
acestui loc în care, la insistenţele noului guvern maghiar, Horthy, 
amiral de origine austriacă care a făcut parte din fosta flota austro-
ungară, de la Marea Adriatică, trebuia să organizeze noua armată 
maghiară ce va avea atribuţia asupra controlului şi siguranţei noului 
stat, instaurat după retrgerea armatei române de ocupaţie. 

Este iarăşi un hazard al istoriei, noua armată a amiralului 
maghiar, va fi dotată cu cel mai modern armament românesc, pe care 
apoi, în parte, îl va folosi şi în represaliile dezlănţuite în anii 1940, 

Generalul Mărdărescu privind opinca de 
pe Parlamentul din Budapesta 
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asupra teritoriilor româneşti din Ardealul ocupat, în urma Diktatului 
de la Viena. Istoria îşi are paradoxurile sale. 

„În noaptea de 29-30 Iulie, armata română trece Tisa prin mai 
multe puncte şi începe înaintarea spre Budapesta, peste Pusta ungară. 
Prin manevre dibace, întrebuinţând importante mase de cavalerie, 
Românii reuşesc să izoleze forţele ungare unele de altele; liniile de 
comunicare cu Budapesta sunt tăiate. La 3 August, grosul armatei 
maghiare, înghesuit în triunghiul Czegled – Abony – Nagy – Kőrős, e 
împresurat de Români şi capitulează la Kecskemet, iar în nord, o divizie 
e capturată la Miskolcz. 

Nu mai exista armată maghiară, Bela Kun a fugit spre Viena. 
Aventura bolşevică maghiară, avangardă a revoluţiei ruseşti care 
ameninţase, patru luni liniştea Europei, a luat sfârşit, ca efect imediat al 
victoriei de la Tisa şi al marşului armatei române spre Budapesta. 

La 4 August, capitala maghiară a fost ocupată de trupele 
diviziei I-a de vânători români. Este una din zilele epocale ale neamului 
românesc. 

Continuându-şi marşul spre vest, trupele române au ocupat 
teritoriul ungar, întinzându-se spre nord până la linia ocupată de armata 
franco-sârbă, spre nord până la frontiera Ceho-Slovacă, iar spre vest 
până la Győr (Raob) la lacul Balaton. S’a lăsat Ungurilor colţul da ţară 
de la sud-vestul acestui lac, unde se organizează – sub comanda 
amiralului Horthy – o nouă armată naţională maghiară, destinată să 
reocupe ţara, după retragerea trupelor române. 

Noua armată se reorganizează cu materialul ce i se punea la 
dispoziţie de comandamentul român. [...] La 16 Noiembrie 1919, 
autorităţile române de ocupaţie au predat Budapesta unei comisiuni 
militare interaliate şi trupele române au părăsit oraşul; iar la 22 
Noembrie, cele din urmă trupe, care ocupau capetele de pod de pe 
malul apusean al Tisei, au fost trecute dincoace. 

Între timpuri, conferinţa păcii croise definitiv noua linie de 
frontieră între Ungaria şi România. Tratatul fusese semnat. În Martie 
1920 nu mai erau trupe române pe teritoriul ungar.” (Ibidem, p.132) 

În Arad, primele unităţi ale armatei române îşi vor face 
intrarea pe cale paşnică, în ziua de 17 mai 1919, aşteptate şi 
întâmpinate cu un deosebit entuziasm, mai ales de populaţia 
românească a oraşului. La scurt timp se organizează o paradă militară, 
cu sprijinul guvernatorului militar francez, la care participă şi vechea 
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administraţie maghiară, ce nu îşi predase oficial atribuţiile. Pe clădirea 
Primăriei Aradului şi pe alte locaţii din apropiere, cum ar fi Banca 
„Victoria” se abordează tricolorul românesc ca semn al preluării 
puterii militare şi administrative. Tot în acea zi se reîntoarce la Arad, 
de la Radna, dr. Iustin Marşieu, prefectul oficial, numit prin decret de 
către Consiliul Dirigent de la Sibiu, pentru a-şi intra din acel moment în 
atribuţii. 

Din acel moment, armata franceză se va retrage în cazarma 
din Cetate, predând toate prerogativele păstrării linişti şi ordinii armatei 
regale române, încărtiruită nu departe de centrul oraşului, pe actuala 
Str. Mărăşeşti. Cu acordul convenţiei de armistiţiu de la Belgrad, până 
la 10 iulie, întreaga administraţie a oraşului va trece, în mod treptat, în 
mâna autorităţilor de stat române, iar dr. Romul Veliciu, fiul lui Mihai 
Veliciu, luptător memorandist şi liderul P.N.R din comitatul Aradului, 
la propunerea Consiliului Dirigent, pentru meritele sale personale va fi 
numit noul prefect al oraşului Arad, fiind astfel oficial primul primar 
al Aradului, de după Unire. 

 

 
Aşteptată cu entuziasm, pe 17 mai 1919, armata regală română îşi face intrarea în Arad 
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Din acest moment, administraţia românească, cu toate 
structurile sale, se va instaura cu competenţă şi responsabilitate în 
întregul comitat şi oraş, începând o dificilă şi anevoioasă muncă atât pe 
plan administrativ cât şi economic. 

 
IV.4. Aspecte ale activităţii financiar – bancare ale 

Institutului de credit şi economii „Victoria” din Arad, în perioada 
de după Marea Unire 

 
Din pricina multiplelor evenimente politice şi militare ce au 

zguduit şi marcat viaţa şi tihna locuitorilor oraşului şi a comitatului 
Aradului, adunarea generală a Băncii „Victoria”, care de obicei era 
programată la începutul anului, în primele sale luni, când se prezenta 
bilanţul pe anul 
precedent, a fost amânată 
pentru vară, la sfârşitul 
lunii iunie, când în oraş 
starea de tensiune a 
războiului şi a 
locuitorilor    s-a mai 
domolit şi lucrurile au 
început să intre, cât de 
cât, pe făgaşul lor 
normal, odată cu intrarea 
armatei regale române şi 
instaurarea, de facto, a 
noii administraţii 
româneşti, ce îşi va intra 
imediat în drepturile sale.  

În ziua de 
duminecă, 29 iunie 1919, 
orele 11, la sediul băncii, 
va avea loc cea de a 
XXXI – adunare 
generală a Institutului 
bancar „Victoria”, 
adunare prezidată de 
P.C.S. Roman R. 
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Ciorogariu, devenit deja vicar, vicepreşedintele institutului. 
Ziarul „Românul”, ce şi-a reluat activitatea redacţionară, chiar 

în numărul său din ziua desfăşurării adunării generale, prezintă, pe 
prima pagină, realizările obţinute de acest institut de credit românesc, 
încă de la începuturile sale, puse în slujba emancipării economice a 
neamului. 

Adunarea generală a institutului „Victoria”, avea o semnificaţie 
deosebită, faţă de cele anterioare, fiind prima şedinţă a acţionarilor 
„ţinută pe pământ desrobit de sub jugul strein”. 

Din păcate, din informaţiile gazetei, aflăm că directorul său 
executiv, Sava Raicu, cel care a acondus destinele financiare ale 
fruntaşului institut arădean, ani de-a rândul, nu era prezent, fiind 
bolnav, o boală care îi va măcina sănătatea şi îi va aduce un prea 
devreme sfârşit. 

Ziarul arădean face, aşa cum s-a mai menţionat, o incursiune în 
istoria institutului, subliniind rolul şi importanţa pe care l-a avut 
institutul, mic la început, în viaţa economică a oraşului şi a 
comitatului, progresele pe care acesta le-a realizat, datorită unei 
precaute politici financiare, gândită de Sava Raicu, progrese ce i-au 
adus prosperitate şi l-au aşezat în rândurile celor mai puternice 
instituţii bancare ale vreimii.  

„Azi îşi ţine prima adunare generală în România mare, a 31 
adunare generală dela înfiinţare, institutul bancar «Victoria». 

Este o serbare îndoită ziua de azi în care noi Românii din 
părţile acestea aici şi acum, când şi pentru institutul mult încercat se 
începe o eră nouă de activitate, ne revine datoria, să ne oprim puţin şi 
să subliniem importanţa activităţii din trecut a institutului, precum şi 
însemnătatea momentului de astăzi. 

În anul 1887 un mănunchi de români modeşti, înţelegând 
rosturile mari ce îl au institutele financiare, atunci când neamul nostru 
a fost espus la bunăvoinţa problematică a unora, şi când poporul nostru 
a fost asaltat de cei mai nemiloşi uzurpatori – pe vremurile 
persecuţiunilor naţionale cele mai aprige – au pus unei modeste 
încercări economice cu un capital, pe atunci destul de însemnat de 
100.000 floreni. 

Biruinţa aceasta dela anul 1887 devedeşte, că conducătorii 
noştri de atunci au ştiut să gândească şi să simtă cald româneşte, - şi 
că au un spirit de jertfă, pentru că, anume problematic a fost pe vremea 



 416 

aceea, când ai stat izolat, ba ai fost ca neam, sistematic persecutat, 
batjocorit şi torturat politiceşte – să capete speranţă positivă de 
prosperare. 

Astăzi, «Victoria» acest fruntaş institut al nostru, din mic a 
crescut mare, şi acesta de 31 ani a ajuns un puternic smeu naţional, 
care poate presta cele mai energice fapte pe terenul financiar economic 
românesc. 

Dacă această modestă societate de acţii de odinioară, înfiinţată 
cu menirea ca să îndeplinească aici un adevărat apostolat, s’a 
desvoltat atât de spectaculos, aceasta este a se atribui în continuare 
grijei continue şi prevăzătoare şi deosebitei atenţiuni ce a avut acest 
institut pentru interesele vitale româneşti”. (Banca „Victoria” [în] 
Românul, Anul VIII, Arad, Duminecă 29 Iulie 1919, Nr.50, p.1) 

Aşa cum bine se menţiona, în paginile gazetei, Banca 
„Victoria” va avea de jucat un adevărat rol de apostolat în viaţa 
economică românească din ţinutul Aradului, şi va reuşi, printr-o 
susţinută şi prudentă politică financiar-bancară, cu un puternic 
caracter naţional, să se ridice, dintr-un mic institut de credit situat, la 
începuturile sale, pe o stradă mai lăturalnică a oraşului, pe Francisc-
Deák, Str. Mihai Eminescu de astăzi, într-o bancă plină de prosperitate 
ce va ocupa, mai apoi, două importante clădiri din plin centrul 
Aradului, pe Bulevardul Arhiducele Iosif Nr.1-2, din faţa sediului 
Primăriei, bulevard ce în perioada imediat următoare Unirii va primi 
numele regelui României, Bulevardul Ferdinand I. 

Sunt menţionate importantele servicii în viaţa economică – 
naţională pe care institutul de credit le-a adus la sprijinirea vieţii 
economice, industriale şi comerciale a românilor, ce şi-au găsit în 
acesta un adevărat „sprijinitor înţelegător pentru preocupările lor”, dar 
şi în faptul că institutul a ajutat „o pleiadă întreagă de intelectuali”, care 
nu s-ar fi putut realiza şi „se îngropau multe talente” dacă banca nu ar fi 
alocat sume importante pentru dezvoltarea culturii naţionale, 
înţelegându-se aici şi sumele destinate şcolilor şi bisericii neamului. 

La iniţiativa lui Sava Raicu şi prin implicarea directă a 
acestuia, banca va înfiinţa  în comitat trei importante filiale care vor 
contribui şi ele la dezvoltarea economică în satele româneşti. 

Toate aceste acţiuni, cu un vădit scop de emancipare 
economică naţională, au atras, în mod firesc, după sine şi recunoştinţa 
şi încrederea acţionarilor care pe tot parcursul anilor vor rămâne fideli 
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intereselor politicii financiar-bancare a institutului, contribuind prin 
depuneri şi acţiuni la ridicarea mereu crescândă a capitalului acestuia. 

„Cine a văzut cu ochii prosperând acest institut, începând dela 
leagănul acela modest din strada Francisc-Deák, ştie bine, că în 
interesul acestui succes s’a cheltuit din partea conducătorilor acestui 
institut multă energie românească. 

Rezumând pe scurt activitatea institutului, totdeauna sărbătorit 
de noi, ţinem să amintim, că «Victoria» a făcut în aceste părţi expuse, 
spre mulţumirea tuturora, cele mai mari servicii vieţei noastre 
economică-naţională. 

Putem reprivi cu mândrie şi satisfacţie la activitatea rodnică a 
acestui institut şi ne saltă inima de bucurie când vedem rolul mare şi 
frumos pe care l’a avut institutul «Victoria» la progresul economic al 
neamului nostru din părţile acestea. 

«Victoria» are incontestabile merite în sprijinirea tuturor 
nizuinţelor româneşti de pe aici: economi, comercianţi şi industriaşi 
românii aflau în ea un ocrotitor şi un sprijinitor înţelegător pentru 
preocupările lor. Acest institut a dat sprijin la o pleiadă întreagă de 
intelectuali, fără de care poate, că se îngropau multe talente, cari au 
făcut şi fac şi azi mari servicii neamului nostru – a sprijinit apoi cultura 
românească, şcolilele şi viaţa nostră bisericească. A susţinut duhul 
curat românesc – multe preocupări din sala şedinţelor direcţionale ar 
putea mărturisi – a înfiinţat trei sucursale, în jurul cărora este angajată 
toată viaţa românească, şi a contribuit în mod hotărât la dezvoltarea şi 
cimentarea convingerei naţionale româneşti, iar publicul românesc 
drept recunoştinţă, l’a împărtăşit de cel mai mare sprijin, astfel, că 
această modestă şi sfioasă inteprindere de odinioară posede azi o avere 
proprie de 5 milioane 200 mii coroane, administrează în depuneri 
aproape 40 milioane coroane şi face o circulaţie anuală de 400 
milioane coroane.” (Ibidem, p.1) 

Sumele mari de bani, cu care opera Banca „Victoria”, chiar şi 
în acele momente de sărăcie şi criză ce şi-au lăsat dureroasa lor 
amprentă ca o consecinţă firească a lungilor ani de război şi a unei 
revoluţii ce a bântuit şi părţile Aradului, vorbesc de la sine despre 
soliditatea şi puternica forţă financiară a institutului de credit arădean. 

Toate aceste realizări, pe plan financiar, se datoresc în primul 
rând muncii şi priceperii funcţionarilor săi, acea muncă „intensivă de 
furnică” pe tot parcursul celor 31 de ani, ce nu au fost deloc uşori, 
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având de parcurs un drum „mai mult spinos, decât presărat cu flori”. Şi 
aici gazetarul de la „Românul” face trimitere la anii când banca 
românească a fost, la fel ca şi „neamul românesc de aici” mult „hulit, 
persecutat de şovinismul maghiar” mai ales în anii de crize economice, 
crize provocate de îndelungaţii ani de război când băncile româneşti au 
simţit cel mai bine consecinţele dezastrului economic din Monarhie. 

Rezistenţa funcţionarilor institutului a fost dârză şi pe planul 
persecuţiilor naţionale, nu numai economice, căci toţi funcţionarii 
băncii au refuzat să semneze acea faimoasă „declaraţie de aderenţă”, 
prin care li se cerea „lepădarea de fraţii noştri şi totala abdicare de la 
revendicările noastre naţionale”, chiar dacă unii şi-au găsit sfârşitul 
prin trimiterea lor grabnică pe front. 

În pofida greutăţilor peste care a trebuit să răzbească, banca „a 
stat totdeauna tare ca stânca”, va prinde şi prin încrederea deponenţilor 
săi „rădăcini” puternice care o vor face de neclintit chiar şi în cele mai 
grele momente din anii întunecaţi ce se vor abate în timpul războiului şi 
asupra lumii bancare, mai ales a celei româneşti. 

„Când vedem aceste progrese, ne gândim la munca cea 
intensivă de furnică, ce s’a depus în interesul cauzei sfinte, căci 
incontestabil, că acest drum de 31 ani ce l-a parcurs acest institut a fost 
mai mult spinos, decât presărat cu flori. 

Neamul românesc de aici a fost huiduit, persecutat de 
şovinismul maghiar, iar toate nizuinţele lui au fost stângenite şi 
paralizate. Astfel n’a fost cruţată nici această instituţie naţională. Multe 
crize financiare peste care a trecut ţara ungurească, au fost mai bine 
simţite de institutele de bancă româneşti, dela cari au stors mai multe 
sudori reci. A venit focul pârjolitor al războiului mondial şi acest 
institut încă din primul ceas al funcţionării sale, a răzbit şi în acest 
războiu fără a lăsa urme dezastroase după sine: şi în deosebi relevăm 
îngrijorarea ce o are acum pentru dotarea fondului de rezervă, care este 
baza şi tăria institutului. 

Persecuţiile politice au fost în războiu şi mai insuportabile. 
Atunci, când toţi românii de dincoace de Carpaţi era mai îngrijoraţi de 
soarta fraţilor noştri ce duceau lupta împotriva duşmanului, care şi-a 
pus în gând extirparea neamului românesc, s-a cerut iscălirea faimoasei 
declaraţii de aderenţă, care conţinea lepădarea de fraţii noştri şi totala 
abdicare la revendicările noastre naţionale. 
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Conducerea institutului «Victoria» a denegrat unanim 
subscrierea ei, şi pentru aceasta institutul s’a pomenit la câteva zile 
lipsit şi de acei puţini funcţionari, cari pe bază de absolută 
indispensabilitate aveau dreptul la dispenzarea de serviciul militar. 

«Victoria» a stat totdeauna tare ca stânca şi a înfruntat toate 
greutăţile. Virtutea românească a ferit-o de necazuri mai mari, şi 
absoluta încredere a obştei a prins rădăcini, încât şi azi îşi poate susţine 
dividenda din trecut, iar din venitul curat a mai creat încă un fond 
special de rezervă de 200 000 coroane. Mai adăugăm că acest institut a 
muncit în butul tuturor piedicilor puse în decursul războiului fără de 
nici un sgomot astfel, că şi-a creat puternice rezerve de venit, cari îi vor 
da posibilitatea unei şi mai largi activităţi”. (Ibidem, p.1) 

Nota de încredere şi optimism, într-un „avânt şi mai mare de 
înflorire şi de desăvârşită prosperare” a Băncii „Victoria”, din partea de 
sfârşit al articolului, din „Românul”, subliniază speranţele puse în 
puterea financiară şi în capacitatea conducerii institutului de credit 
arădean „această cetate mare naţională de la frontierele patriei”, 
precum şi datoria ce revine acesteia, în acel moment, când s-a dezlegat 
„la lanţurile sclaviei, care i-au stânjenit până acum mişcarea şi 
prosperarea”, de a contribui, mai mult ca oricând „la ridicarea întregei 
ţări româneşti”, având acum sprijinul statului român.  

Nu sunt uitate şi sunt menţionate „nepreţuitele servicii” pe 
care, în cei 31 de ani de activitate, banca le-a adus, prin realizările sale 
„cauzei româneşti”, ce obligă la recunoştinţă pentru întreaga muncă a 
conducătorilor şi acţionarilor săi ce vor continua, „pe mai departe cu 
aceeaşi demnitate” menirea lor pusă în slujba pământului liber al 
României Mari. 

„Azi institutul «Victoria» îşi încheie un period de 31 ani al 
activităţii sale, desfăşurată în robie sufletească, şi deschizându-se 
porţile împărăţiei mult aşteptate, deslegată de lanţurile sclaviei, care i-
au stânjenit până acum mişcarea şi prosperarea, această cetate mare 
naţională dela frontiera patriei, va lua pe pământul liber al României 
mari, având de aici înainte tot sprijinul puterei de stat, un avânt mai 
mare de înflorire şi desăvârşită prosperare pentru fericirea şi întărirea 
părţilor acestea mărginaşe, contribuind astfel la ridicarea şi întărirea 
întregei ţări româneşti. 

Nepreţuitele servicii ce le-au adus în trecut cauzei româneşti 
conducătorii şi acţionarii institutului «Victoria» ne obligă la toată 



 420 

recunoştinţa şi îi dorim institutului, ca în noua viaţă ce o începe azi, să-
şi îndeplinească şi pe mai departe cu aceiaşi demnitate aleasa sa 
chemare”. (Ibidem, p.1) 

În bună parte importantele realizări dobândite de Banca 
„Victoria”, în toţi aceşti ani de la înfiinţarea sa, în anul 1887, dar mai 
ales în ultima perioadă, caracterizată prin grave perturbări economice, 
specifice războiului, se datoresc competenţei şi iscusinţei, în domeniul 
afacerilor bancare, ale lui Sava Raicu. 

Aceste calităţi incontestabile, ale lui Sava Raicu, precum şi 
marile sale merite pe care le-a avut în anii de când se afla la conducerea 
Băncii „Victoria” sunt expuse şi de Roman Ciorogariu, în cuvântul său 
rostit la deschiderea celei de a XXXI-a adunare generală ordinară când 
în faţa acţionarilor îşi exprimă regretul că „morbul directorului executiv 
câştigat din prea multă încordare pusă pentru prosperitatea 
institutului” îl împiedică de a fi prezent, aşa cum a făcut-o în toţi anii 
din urmă. Cei prezenţi nu vor mai avea parte – spune în continuare 
Roman Ciorogariu, viitorul episcop de Oradea Mare – de „expunerile 
dsale însufleţite şi de o rară specialitate financiară” care şi prin darul 
oratoric însufleţea întreaga sală, dând tuturor speranţe, chiar dacă 
situaţia economiei, bântuită de desele crize, nu era încurajatoare pentru 
investitori şi acţionari. 

Sava Raicu care „a stat în calea tuturor crizelor financiare şi a 
ţinut umăr tuturor greutăţilor”, căuta mereu „să vadă şi să ştie tot ce se 
întâmplă în jurul său” şi de aceea toate expunerile sale erau urmărite cu 
mare interes de cei prezenţi. 

Pe lângă raportul asupra bilanţului institutului, pe anul 
precedent, care liniştea inimile tuturora, Sava Raicu făcea şi 
incursiuni, de fină şi competentă observaţie în prezentarea, pe cât se 
putea, a situaţiei politice şi sociale în care se găseau în anumiţi ani. 

Acţionarii şi funcţionarii bancari, prezenţi la aceste bilanţuri, 
înţelegeu multe şi din cele aflate în spatele cuvintelor sale, uneori spuse 
cu îngrijorare, pentru soarta neamului românesc, mai ales de după 
finalul nefast al campaniei armatei române din 1916, dar care mai lăsau 
în urma lor şi o notă de speranţă, de încredere şi optimism pentru anii 
ce vor urma. 

Din păcate boala l-a răpus prea devreme ca să-şi vadă 
rezultatele muncii sale puse, în slujba salvării şi prosperării lumii 
bancare româneşti din chingile şi constrângerile economice şi politice, 
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din anii războiului şi a revoluţiei bolşevice, ce a avut urmări nefaste şi 
pe pământul românesc al Aradului. 

Sava Raicu a fost aşteptat să sosească, în mijlocul celor 
prezenţi la adunare, până în ultimul moment, dar nu „a putut să vină azi 
între noi”. Din păcate nu va mai veni niciodată la nici o adunare a 
Băncii „Victoria”. 

„Fruntaşul nostru institut financiar «Victoria» din loc şi-a ţinut 
Dum. în 29 crt a XXXI-a adunare generală ordinară sub prezidenţia 
P.C. Sale dlui Vicar Roman R.Ciorogariu, vicepreşedintele institutului. 
Din partea acţionarilor s-a arătat un viu interes, mai ales fiind aceasta 
prima adunare a institutului ţinută pe pământ desrobit de sub jugul 
strein. 

Preşedintele adunării generale conform programului deschide 
şedinţa la orele 11 a.m. Salută pe cei prezenţi, mai apoi constată cu 
durere absenţa dlui director executiv Sava Raicu carele prin expunerile 
dsale însufleţeşte şi de o rară specialitate financiară a ridicat în 
totdeauna nimbul adunărilor generale. 

Expune că morbul directorului executiv câştigat din prea multă 
încordare pusă pentru prosperarea institutului este motivul dureros al 
absenţei sale. Espune, că din anul 1912, începând dela isbucnirea 
conflagraţiei balcanice, s’au năpustit furtuni grele asupra vieţii noastre 
economice, iar directorul executiv cu deosebita-i pedanterie, a căutat 
să vadă, să ştie totul ce se întâmplă în jurul său, a stat în calea tuturor 
greutăţilor cari s’au pus în calea înfloririi institutului nostru. Furtunile 
au trecut deja, după cum se vede şi rezultatul anului trecut fără să lase 
urme asupra institutului, a cedat însă energia harnicului nostru director 
executiv şi din cauza aceasta, cu toate că l-am aşteptat până în ultimul 
moment, se vede că nu a putut să vină azi între noi. 

Acţionarii roagă pe dl preşedinte, ca în numele lor să transpună 
dlui Sava Raicu, directorul executiv expresia nemărginitei recunoştinţe 
pentru activitatea sa neobosită şi rodnică, precum salutul adunării 
generale şi urările de bine”. (Adunarea generală a institutului 
„Victoria” [în] Românul, Anul VIII, Arad, Marţi 1 Iulie 1919, Nr.51, 
p.1) 

La numai două zile, după cum s-a putut observa, ziarul 
„Românul” revine, tot pe prima pagină, cu informaţia, citată mai sus, 
expusă doar pe o singură coloană, în care se dau mai multe relaţii 
cititorilor despre faptul că Sava Raicu, cel care în întreaga sa carieră 
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financiară la banca din Arad, nu a lipsit niciodată, până atunci, de la 
adunările generale ale acestuia, expunând cu mult suflet şi competenţă 
profesională bilanţul institutului şi pulsul vieţii social - economice, din 
păcate, pe motiv de sănătate, lipsea tocmai de la „prima adunare a 
institutului ţinută pe pământ desrobit de sub jugul strein”, prilej ce era,  
de altfel un eveniment foarte semnificativ în istoria institutului bancar 
arădean. 

În nici o altă împrejurare directorul executiv al „Victoriei” nu 
şi-ar fi îngăduit să nu fie prezent, mai ales în asemenea momente cum 
erau adunările generale, considerate ca o adevărată sărbătoare a 
realizărilor economice şi financiare pe care conducerea institutului le 
împărtăşea şi le onora, apoi festiv, la „Crucea Albă” împreună cu toţi 
acţionarii şi clienţii băncii. 

Din păcate starea de sănătate a lui Sava Raicu s-a înrăutăţit 
încă din primăvara anului 1919. Conştient de responsabilitatea funcţiei 
sale, într-un moment de mare răscruce pentru lumea financiar-bancară 
românească, Sava Raicu îl va aduce la Arad pe George Adam, un 
priceput funcţionar bancar, directorul de la Chişineu Criş a filialei 
Băncii „Victoria”, pe care şi l-a dorit să-i fie alături şi pe care îl 
pregătea, pentru orice eventualitate, să-i ia locul la conducerea 
institutului. 

De altfel, George Adam va fi numit, chiar în acel an, în funcţia 
de secretar şi de substitut de director. Sava Raicu se gândise în acele 
momente, probabil, la destinul său din tinereţe, când regretatul dr. 
Nicolae Oncu, îl pregătise, din timp, şi pe el cu gândul de a lăsa un 
demn urmaş capabil să conducă, chiar în vremuri grele, destinul băncii 
şi al acţionarilor săi. Atunci, Nicolae Oncu nu s-a înşelat. La fel va 
proceda şi Sava Raicu, pregătindu-şi cu responsabilitate urmaşul la 
conducerea Băncii „Victoria”, sinţindu-şi aproape sfârşitul. 

Îmbolnăvirea lui Sava Raicu va fi un motiv de îngrijorare dar şi 
de nelinişte atât pentru funcţionari cât şi pentru acţionari care în acele 
momente, plini de compasiune şi recunoştinţă , îi transmit, prin Roman 
Ciorogariu, „expresia nemărginitei recunoştinţe pentru activitatea sa 
neobosită şi rodnică” precum şi urările lor de sănătate. 

Gazeta arădeană rezumă, în continuare, desfăşurarea adunării 
generale în care raportul direcţiunii, altădată aşteptat ca un important 
eveniment, prin darul oratoric a lui Sava Raicu, este prezentat acum de 
contabilul şef Ilie Papp. 
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Întreaga şedinţă, aşa cum se va putea observa, se desfăşoară 
sub semnul rigorii şi al ordinei statutate, aşa cum a impus-o Sava 
Raicu, în anii din urmă. 

„Tecându-se la ordinea zilei, adunarea alege de notari pe dnii 
acţionari Vasile Papp şi Ilie Papp, de scrutinători pe dnii dr. Romul 
Veliciu, dr. Sever Barbura şi dr. Iacob Hotăran iar de verificatori ai 
procesului verbal pe dnii Mihai Păcătianu şi Ioan Vancu. 

Se ceteşte lista prezenţilor, din care se constată că în înţelesul 
statutelor, adunarea e capabilă de a aduce hotărâri validate. 

Dl Ilie Papp şefcontabilul institutului ceteşte raportul direcţiunii 
şi a comitetului de supraveghiere iar adunarea generală primeşte cu 
unanimitate toate propunerile făcute în acest raport atât cu privire la 
împărţirea profitului realizat cât şi cu privire la darea absolutoriului 
direcţiunei şi comitetului de supraveghere pentru anul de gestiune 1918. 

Se anunţă mai departe în raportul direcţiunei trecerea la cele 
eterne a valorosului membru din comitatul de supraveghere dr. George 
Vessa şi a harnicilor funcţionari superiori Petru Vasilon şi Atanasiu 
Popoviciu, iar acţionarii în semn de pietate se ridică în picioare. 

Ajungând la ordinea de zi, se realeg cu unanimitate de voturi în 
direcţiunea institutului dnii Mihai Veliciu şi dr. Ştefan C. Pop, iar în 
comitetul de supraveghere dnii dr. Sever Ispravnic, dr. Ioan Neamţ, 
Procopiu Givulescu, dr. Cornel Ardelean, iar ca membru nou în locul 
rămas vacant prin decedarea dlui dr.George Vessa se alege d. Aureliu 
Şt. Suluţiu, secretarul institutului «Nădlăcana» din Nădlac. 

Epuizându-se programul, preşedintele adunării mulţumeşte 
acţionarilor pentru viul interes şi pentru binevoitorul sprijin dat din 
partea lor pentru consolidarea şi înflorirea institutului, iar d. acţionar 
Mihai Păcăţianu, referent consistorial în Arad, transpune în numele 
acţionarilor mulţumita directorului executiv, direcţiunei, comitetului de 
supraveghere şi funcţionarilor pentru zelul şi munca cinstită prestată în 
acelaşi scop.” (Ibidem, p.1) 

Sfârşitul anului 1919 şi începutul celui următor se 
caracterizează, pentru devenirea istorică a României întregite, prin 
luarea unor măsuri administrative de covărşitoare importanţă pentru 
realizarea cadrului naţional şi social-economic menit a duce la 
realizarea noilor năzuinţe în cea ce priveşte atât viaţa economică cât şi 
cea spirituală. 
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La 4 iunie 1920 se va semna, în sala Palatului Trianon, din 
Versailles, „Tratatul dintre Ungaria şi puterile aliate şi asociate”, prin 
care teritoriile locuite, în majoritate etnică de sârbi, croaţi, slovaci şi 
români se alipeau statelor naţionale respective. 

Pământul înrobit de secole al Transilvaniei, se reîntoarcerea la 
sânul Patriei Mumă – România. Recunoaşterea unirii Basarabiei, se va 
lovi de unele impedimente de natură protocolară, Rusia sovietică nu 
avea încă un guvern stabil, capabil să semneze protocolul diplomatic, 
încheiat la Trianon. 

Abia la 28 octombrie 1920, prin implicarea energică a primului 
ministru al României, transilnăveanul Alexandru Vaida Voevod, tratatul 
pentru recunoaşterea unirii Basarabiei cu România va fi semnat de 
Franţa, Italia şi Anglia, puternicii aliaţi din timpul Primului Război 
Mondial. 

Prin Tratatul de la Trianon, cu toate imperfecţiunile sale, 
România îşi va asigura unitatea sa naţională, înglobând în graniţele 
sale de atunci aproape totalitatea naţiunii române, într-un singur stat – 
România Mare. 

 
Harta României după Marea Unire din 1918 
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Pe plan economic, unirea va însemna, în primul rând, 
întregirea şi lărgirea pieţei interne, ce trebuia cât mai susţinută, de o 
sudare complexă a economiei naţionale, printr-un proces omogen şi 
rapid de intensificare rapidă, o dezvoltare modernă a forţelor de 
producţie, în toate sectoarele economiei naţionale, ce au avut de suferit 
în urma distrugerilor şi dezorganizării din timpul războiului. 

În Transilvania, imediat după proclamarea Unirii cu România, 
la Alba-Iulia, Marea Adunare Naţională şi-a continuat lucrările, 
dizolvând Consiliul Naţional Român Central şi alegând Marele Sfat 
Naţional ce avea în componenţa sa 250 de membrii, din toate comitatele 
româneşti, avându-l în calitate de preşedinte pe cunoscutul luptător 
pentru drepturile românilor, Gheorghe Pop de Băseşti. 

Sava Raicu, datorită importantelor sale merite, în domeniul 
financiar-bancar, recunoscute atât pe plan naţional cât şi în străinătate, 
va face parte din Marele Sfat Naţional, alături de încă 23 de 
reprezentanţi importanţi ai comitatului Aradului.  

„Pentru conducerea în continuare a Transilvaniei, în locul 
C.N.R.C. organul conducător de până la 1 Decembrie 1918, adunarea 
de la Alba-Iulia, hotărăşte instituirea Marelui Sfat Naţional Român, 
care va avea toată îndreptăţirea să reprezinte naţiunea română oricând şi 
pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiunile pe 
care le va afla necesare în interesul naţiunii. Din acest Mare Sfat 
Naţional, au făcut parte 23 reprezentanţi ai judeţului Arad. 

Aceştia erau: Vasile Goldiş secretar consistorial Arad, Dr. 
Ştefan Cicio-Pop avocat Arad, Dr. Ioan Suciu avocat Ineu, Dr. Cornel 
Iancu avocat Arad, Dr. Iustin Marşieu avocat Arad, Dr. Gheorghe 
Popovici avocat Chişineu Criş, Sava Raicu director de bancă Arad, 
Iuliu Grofşorean învăţător Galşa, Dr. Vasile Avramescu avocat Radna, 
Dr. Romul Veliciu avocat Arad, Dr. Emil Montia avocat Şiria, Dr. 
Sever Miclea avocat Arad, Dr. Aurel Grozda avocat Buteni, Dr. 
Gheorghe Crişan avocat Arad, Mihaiu Mărcuş avocat Giula (ulterior a 
activat la Arad), Antoniu Mocioni proprietar Bulci, Ionel Mocioni 
proprietar Căpâlnaş, Uroş Pătean econom Nădlac, Dr. Aurel Crişan 
avocat Aradul Nou, Dr. Constantin Missici avocat Lipova, Victor 
Stanciu profesor Arad, Avram Borcuţa econom Şicula, Ioan I.Papp 
episcop Arad. (Conform „Gazeta Oficială” Sibiu, Nr.13 din 15/28 
februarie 1919, p.63-65) 

Pentru conducerea performantă a treburilor Transilvaniei, 
Marele Sfat Naţional alege guvernul provizoriu care se va numi 
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Consiliul Dirigent. Aceste două organe au condus treburile 
Transilvaniei până în aprilie 1920. Consiliul Dirigent era format din 15 
membrii, între care din Arad Vasile Goldiş, Ştefan Cicio- Pop şi Ioan 
Suciu.” (Aradul – performanţă în istoria patriei, Arad, 1978, p.420) 

Sava Raicu va face parte din rândurile reprezentanţilor de 
frunte ai mişcării naţionale din ţinutul Aradului care pe tot parcursul 
încercaţilor ani din ultima perioadă a statului dualist austro-ungar şi-a 
susţinut, mai ales pe plan economic, dar şi politic, aducând un 
important sprijin cauzei naţionale române în lupta sa pentru 
supravieţuire şi în a cărui personalitate, după Unire, se nutreau mari 
speranţe în redresarea vieţii financiar-bancare româneşti transilvănene. 

Din păcate, starea sănătăţii sale nu-i va permite să continue şi 
să fie alături de ceilalţi fruntaşi politici în lupta lor pentru desăvârşirea 
idealului naţional, aflat într-o nouă etapă, legată de consolidarea 
administraţiei româneşti pe teritoriul Transilvaniei. 

Cu toate că, la Arad, trupele armatei regale române, au intrat în 
oraş la 17 mai 1919, preluarea puterii administrative, de către 
autorităţile româneşti, se va face ceva mai târziu, abia pe 5 iunie când 
dr. Iustin Marişeu, prefectul numit legal de Consiliul Dirigent de la 
Sibiu va avea o întrunire cu generalul francez De Tournadre, noul 
guvernator militar al Aradul. 

„Odată cu instaurarea definitivă a administraţiei româneşti în 
oraşul şi judeţul Arad şi cu extinderea completă a autorităţilor Consiliului 
Dirigent, în aceste părţi, a început munca uriaşă de organizare a noi 
administraţii, care la început urma să se conducă după legile vechi, ce 
rămâneau în vigoare în mod provizoriu cu excepţia celor indicate de 
Consiliul Dirigent. Limba română devenea limba oficială în serviciile 
publice şi, după caz, acolo unde naţionalităţile conlocuitoare formau 1/5 se 
putea folosi în administraţie şi limba lor proprie. Municipiile şi judeţele 
erau conduse de către un prefect, care era reprezentantul guvernului, având 
sarcina de a supraveghea executarea dispoziţiilor guvernamentale. [...] 
Judeţele se împărţeau în plase şi comune. 

Treptat în părţile Aradului, ca în restul Transilvaniei şi a 
celorlalte provincii intrate în componenţa statului român naţional unitar, 
a fost introdusă legislaţia unificată a întregii ţări. Procesul unificării 
legislaţiei s-a realizat atât pe calea extinderii unor legi din vechiul 
regat, cât şi pe calea elaborării unor noi coduri de legi, valabile pentru 
întreaga ţară, care înlocuiau pe cele regionale”. (Ibidem, p.424) 
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Din punct de vedere al numărului de populaţie, fostul comitat al 
Aradului, după noua împărţire administrativă, se clasa pe locul al treilea 
între judeţele transilvănene iar ca populaţie ocupa locul al cincilea, fiind 
astfel un judeţ important al ţării situat strategic la graniţa de vest. 

Primul prefect, în prima administraţie românească a judeţului 
Arad, va fi dr. Iustin Marşieu, ce încă din tinereţe făcea parte din 
eşalonul militanţilor pentru drepturile românilor din monarhie, iar ca 
prefect al oraşului va fi numit dr. Romul Veliciu, fiul memorandistului 
dr. Mihai Veliciu, cu importante merite în lupta naţională ce va deveni 
astfel, primul primar al municipiului Arad. 

O primă problemă importantă, aflată în atenţia noii 
administraţii a judeţului Arad,  legată de redresarea economică va fi 
cea a industriei locale, resimţită serios în urma războiului şi care, cu 
excepţia câtorva mari întreprinderi, cum ar fi Fabrica de vagoane „I. 
Weitzer”, cu peste 1400 de lucrători, Fabrica de automobile „Marta” 
cu 330 angajaţi, Fabrica textilă cu 348 angajaţi ori Fabrica de spirt şi 
moara fraţilor Neumann cu 388 de lucrători, se rezuma doar la mici 
unităţi industriale ce intrau mai degrabă în categoria atelierelor 
meşteşugăreşti, având un număr relativ mic de muncitori. 

 

 
Fabrica de automobile „MARTA” va cunoaşte o puternică dezvoltare în anii de după Unire 

 

Şi la Arad, ca şi în alte oraşe importante din Transilvania, 
politica economică a statului dualist a fost aceea de a nu lăsa 
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posibilitate de dezvoltare industrială decât al acelor sectoare 
industriale care nu atingeau şi nu lezau cu nimic interesele marilor 
intreprinderi din centrele industriale din Austria ori din Ungaria. 

În acele momente, în marea lor majoritate, toate aceste fabrici 
şi întreprinderi meşteşugăreşti, din oraşul de pe Mureş, se confruntau, 
cu grave probleme legate de lipsa materiei prime, ori a pieţei de 
desfacere dar şi cu o nevoie acută de personal calificat, consecinţă a 
fluctuaţiei populaţiei, mai ales a celei de etnie maghiară ori austriacă, 
survenită în urma noilor frontiere dintre state, ca o consecinţă firească a 
Tratatului de la Trianon, din 1920. 

Nici în agricultură situaţia nu se prezenta mai bine, ca urmare a 
războiului, ori al unor calamităţi naturale abătute şi asupra teritoriului 
comitatului. 

În multe din satele arădene, la sfârşitul războiului, bântuia 
foametea, epidemiile ce secerau nenumărate vieţi din rândurile 
populaţiei subnutrite. Ţăranii se confruntau cu lipsa seminţelor ori a 
utilajelor agricole distruse în mare parte. 

Datorită repetatelor şi numeroaselor mobilizări, din anii 1919-
1920, la ţară nu era nici forţă de muncă necesară cultivării pământului 
agricol, încât regresul productivităţii agricole, faţă de perioada 
antebelică, afecta atât viaţa celor de la sate cât şi cea a orăşenilor 
confruntaţi cu o acută criză de alimente ce încuraja specula şi piaţa 
neagră. 

În asemenea situaţii, pentru a remedia, cât de cât, starea 
dezastruasă din unele localităţi rurale, mai ales din zonele montane ale 
judeţului, Banca „Victoria” va interveni prin acordarea unor 
împrumuturi pe termen lung şi cu dobânzi avantajoase pentru a-i ajuta 
pe ţărani în procurarea de seminţe ori la achiziţionarea unor utilaje 
agricole indispensabile în muncile câmpului. 

Transformările în bine, la nivelul judeţului, se vor resimţi în 
agricultură abia după mult aşteptata reformă agrară, din 1921, ce în 
Transilvania va porni ceva mai devreme prin aşa numitele „arenzi 
forţate” asupra moşiilor foştilor grofi şi latifundiari ce au părăsit ţara, 
lăsând pământurile în paragină. 

„Problema măsurilor privind înfăptuirea reformei agrare în 
Transilvania, a fost pusă îndată după constituirea Consiliului Dirigent – 
resortul agriculturii şi comerţului, ce a avut sarcina ca să prezinte până 
la 15 februarie 1919 proiectul de reformă agrară, urmând ca în a doua 
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jumătate a lunii să se poată trece la discutarea lui. La 21 februarie 1919, 
Consiliul Dirigent din Transilvania, resortul agriculturii, emite 
ordonanţa nr. 82 A «despre arendarea moşiilor statului privind 
arendarea obligatorie a moşiilor statului, corporaţiunilor şi a unor 
particulari, pe anul 1919». 

În cele 15 articole, ordonanţa preciza ca până la înfăptuirea 
reformei agrare «se vor da în parte, respectiv în arendă» din moşiile 
statului părţile «pe care nu se face cultură model, prăsilă de vite de soi» 
şi cele «pe care nu se află, sau care nu sunt rezervate ...» pentru 
amplasamente industriale. [...] 

Paralel cu lucrările privind arenzile forţate, s-au luat măsuri 
pentru pregătirea şi apoi pentru aplicarea prevederilor privind legea de 
reformă agrară. În judeţul Arad acest lucru era cu atât mai necesar cu 
cât înainte de reforma agrară, judeţul Arad avea mare parte a 
pământurilor constituit din moşii cu suprafeţe foarte extinse. [...] 
proprietarii erau mai ales maghiari şi unii germani.” (Ibidem, p.453) 

Pentru noua administarţie românească o altă problemă 
economică stringentă, în afară de cele din industrie şi agricultură, va fi 
cea legată de integrarea în sistemul monetar din Vechiul Regat, 
cerinţă primordială unei pieţe naţionale unitare. 

Încă din prima jumătatea anului 1919, coroana, moneda 
folosită în timpul Austro-Ungariei pe piaţa din Transilvania, începe să 
se deprecieze considerabil iar statul român se vede nevoit, pentru a 
restabili şi uniformiza sistemul monetar naţional să treacă la 
schimbarea avantajoasă, pentru populaţie, a valutei maghiare în lei. 

Puterea financiar-bancară şi stabilitatea Băncii „Victoria” din 
Arad a făcut ca populaţia oraşului şi a comitatului să nu fie afectată cu 
nimic de aceste fluctuaţii ale operaţiunilor bancare. De altfel şi 
„Victoria”, ca mai toate băncile din Transilvania cu capital românesc, 
vor beneficia de un sprijin însemnat din partea Băncii Naţionale a 
României, mai ales după ce această puternică instituţie bancară îşi va 
deschide, după 1921, filiale în oraşele importante de peste Carpaţi, 
încurajând şi stimulând viaţa de credit  şi în Arad, după deschiderea 
filialei acesteia. 

Tot în primii ani de administraţie românească, şi în Arad se vor 
înfiinţa filiale ale celor mai importante bănci cu sediul în Bucureşti cum 
au cele ale Băncii Româneşti, Banca Marmoroch Blank et Comp, şi 
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altele care vor contribui astfel la crearea unui sistem bancar unitar 
pentru toată România Mare. 
 

 
Banca Naţională a României coordonează şi sprijină sistemul bancar din Transilvania 

 
„Una din problemele economice urgente ale administraţiei 

româneşti în perioada anilor 1919-1920 a fost integrarea Transilvaniei 
în sistemul monetar al ţării, cerinţă indispensabilă unei pieţe naţionale 
unitare. 

În aceşti ani, situaţia financiar locală deveni precară din cauza 
că «Coroana» ungară prezenta un grad înaintat de depreciere. În acest 
context populaţia arădeană a primit cu mare satisfacţie schimbarea 
valutei maghiare la un curs favorabil, fenomen ce a avut loc între 20 
august şi 10 septembrie 1920. [...] 

Activitatea bancară locală în ansamblul a trecut relativ uşor 
peste greutăţile perioadei respective. O caracteristică a vieţii bancare de 
după unire (1919-1928) a constituit-o întărirea băncilor dominate de 
burghezia română locală, în special banca «Victoria». [...] 

Fenomenul cel mai important însă s-a dovedit a fi extinderea 
activităţii băncilor bucureştene în părţile Aradului. În primii ani de 
administraţie românească s-au deschis sucursalele Băncii Româneşti 
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(cea mai activă), Banca Marmorosch Blank et Comp. şi Banca Viticolă. 
Ulterior s-au raliat acestora majoritatea băncilor mari din Capitală, în 
primul rând Banca de Credit. 

Viaţa bancară locală a cunoscut, ca dezvoltare economică de 
ansamblu a României o înviorare în perioada anilor 1920-1928. Datele 
statistice existente ne permit analizarea mai profundă a situaţiei 
băncilor având sediile în judeţul Arad. 

Potrivit acestor date, în ciuda unor falimente şi fuziuni recente, 
sistemul bancar capitalist între anii 1920-1928 respectiv numărul 
societăţilor anonime bancare a crescut de la 15 (1920) la 27 (sfârşitul 
anului 1928), iar capitalul a sporit de la 3,65 milioane lei la 375,2 
milioane, ocupând locul trei pe ţată.” (Ibidem, p.483) 

Pe fondul noilor mutaţii ce au survenit în viaţa socială dar mai 
ales politică şi a locuitorilor din comitatul Aradului, ca de altfel în 
întreaga lume românească din Transilvania, Banca „Victoria” îşi va 
prezenta, la mijlocul anului 1920, în iunie, bilanţul pe anul precedent, 
an cu numeroase neajunsuri economice cauzate de situaţia confuză, din 
punct de vedere mai ales militară, abătută şi în părţile Aradului în 
timpul revoluţiei bolşevice din Ungaria. 

Aşa cum este prezentată în coloanele ziarului „Românul”, şi de 
data aceasta atmosfera adunării generale a băncii este una de 
sărbătoare. Acţionarii institutului, proveniţi atât din rândurile celor de la 
oraş dar şi a ţăranilor, sunt bucuroşi de rezultatele obţinute de 
„Victoria” în anul 1919, cu toate dificultăţile inerente evenimentelor, au 
încredere în direcţiunea şi în funcţionarii acesteia, considerând că 
banca este necesară încă intereselor economice ale neamului românesc 
şi în acele momente de libertate naţională. 

„Ca de obicei şi acum adunarea generală a avut un caracter de 
sărbătoare, la care au luat parte un număr frumos de acţionari, printre 
cari alături de domni în haine negre, se aflau şi ţărani îmbrăcaţi în 
sărbătoare, ţărani cu peri cărunţi şi tineri, voinici abia reîntorşi din 
război – acţionari vechi, cari pe vremea fondării acestui institut au 
recunoscut necesitatea lui, şi acţionari noi, cari pe baza experienţelor 
proprii ştiu aprecia însemnătatea şi rolul ce a avut şi are acest institut 
în dezvoltarea şi întărirea economică a ţărănimei din părţile noastre.” 
(A 32 a adunare generală a băncii „Victoria”, [în] Românul, Anul IX, 
Arad, Miercuri 30 iunie 1920, Nr.137, p.3) 
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În sală, aşa cum s-a putut urmări, erau prezenţi din rândurile 
ţăranilor din „părţile noastre” atât cei cu „peri cărunţi” vechi acţionari şi 
clienţi ai băncii, probabil unii dintre ei fiind chiar de la înfiinţarea 
acesteia şi unii tineri, abia întorşi de pe front, care după cum ştiau din 
propria experienţă, au aflat mereu în instituţia bancară arădeană un real 
sprijin în consolidarea, din punct de vedere economic, a propriilor 
gospodării, prin împrumuturile avantajoase, unele pe termen lung, 
necesare fie achiziţionării atelajelor agricole, ori procurării la timp a 
semeniţelor. Banca, de-a lungul anilor i-a salvat de la multe necazuri ce 
se abătuseră asupra traiului lor. 

Şi în acele momente, poate mai mult ca oricând, ţăranii români 
vor avea nevoie de sprijinul financiar al instituţiilor bancare, mai ales 
când reforma agrară, de care se vorbea mereu şi era aşteptată cu 
nerăbdare şi nădejde, se pregătea să se înfăptuiască, ca o recompensă 
pentru vieţile celor căzuţi, pe câmpul de luptă.. 

Banca „Victoria”, aşa cum bine se arată în gazeta arădeană, a 
avut şi va avea şi în acel moment, un rol important în viaţa social 
economică al românului din ţinutul Aradului. 

În timpul Austro-Ungariei, aceasta a sprijinit mica economie 
naţională, atât la oraşe cât şi la ţară, oprind astfel tendinţele politicii 
guvernului maghiar „de totală subjugare şi nimicire ca naţiune” a 
românilor transilvăneni. 

În acel moment, când administraţia românească, a intrat în 
drepturile sale legitime, banca va avea o altă menire naţională, cea de 
a contribui prin sprijinul său financiar, la „munca de întărire, propăşire 
şi ridicare din punct de vedere economic-financiar, industrial şi 
comercial, a poporului român”. 

Totul va depinde, se conchide, de felul în care conducerea 
institutului şi funcţionării acestuia vor înţelege, printr-o altă politică 
financiară, să contribuie la finalizarea, vechilor deziderate stabilite 
odinioară în statutele băncii, acel de a ridica viaţa economică şi de a 
sluji şi apăra fiinţa naţională românească, supusă, atâţia ani,  unei 
absurde politici de deznaţionalizare forţată din partea guvernelor de la 
Budapesta. 

„Duminecă şi-a ţinut a 32-a adunare generală banca «Victoria» 
din localitate, una dintre cele mai mari şi mai solide instituţiuni din 
Transilvania, cari a luat fiinţă din necesităţile economico-financiare, în 
lupta de apărare ce a avut a duce neamul românesc de aici pentru ca să 
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se poată păstra împotriva tendinţelor de totală subjugare şi nimicire ca 
naţiune specifică. 

Aceste tendinţe, prin unire într’o singură ţară a teritoriilor 
româneşti au fost înlăturate, dar menirea naţională a acestor instituţii 
financiare curat româneşti nu poate fi considerată ca încheiată, ci 
dimpotrivă, le revine acuma acestora datori tot atât de importante şi de 
tenacitate în munca de întărire, propăşire şi ridicare din punct de vedere 
economic-financiar, industrial şi comercial a poporului românesc, încă 
numai politiceşte liber din aceste ţinuturi. 

Că munca pentru desrobire, economică-financiară, comercială 
şi industrială să aibă rezultatul dorit, atârnă această mare parte de 
activitatea lor şi de felul cum va înţelege conducerea acestor  instituţii a 
îndeplini noua lor menire. 

Astfel, adunările generale a institutelor financiare, cu prilejul 
cărora se arată activitatea lor, au şi o altă importanţă decât numai 
economic-financiar. 

La adunarea generală a băncii «Victoria» s’a arătat că această 
instituţie înţelege a rămâne credincioasă trecutului şi tradiţiei ei, având 
în vedere şi interesele naţionale, afară de cele pur economic – 
financiare.” (Ibidem, p.3) 

Şedinţa adunării generale a acţionarilor Băncii „Victoria” a fost 
prezidată şi în acel an de vicepreşedintele acesteia Roman Ciorogariu 
iar în sală erau prezenţi 63 dintre acţionari precum şi funcţionarii şi 
conducerea acesteia. 

Nici de data aceasta, nu participă directorul ei executiv Sava 
Raicu, cel care a condus, cu preţul sănătăţii sale, toate afacerile 
financiar-bancare într-o perioadă economică îngreunată de colapsul 
economic provocat de război şi de revoluţia bolşevică din Ungaria. 

Raportul direcţiunii va fi prezentat de George Adam, fostul 
director al filialei din Chişineu (Kisgenő), pe care Sava Raicu, pentru 
competenţa sa profesională, îl promovase la Arad şi îl instalase deja în 
funcţia de secretar şi de substitut de director, practic de conducător 
tehnic al băncii. 

Starea de sănătate a lui Sava Raicu se agravase tot mai mult, 
iar competenţa şi experienţa sa financiară, dobândită pe parcursul atâtor 
ani de trudă, până noaptea târziu, în biroul său din sediul băncii, nu mai 
puteau ajuta cu nimic celor din direcţiune şi conducerii „Victoriei”, în 
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derularea afacerilor financiare, ce creau acum, în acele momente, noi şi 
complexe, ridicând cu totul altfel de probleme bancare. 
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George Adam, la fel ca odinioară Sava Raicu, cel care îl 
formase, prezintă acţionarilor dificilele obstacole pe care cei din bancă 
le-au avut de întâmpinat, mai ales în prima perioadă a anului 1919, 
când revoluţia bolşevică a cuprins şi zona Aradului, împiedecând în 
bună măsură „operaţiunile de bancă” care abia în a doua jumătate a 
anului au putut intra aproape în normalitate. 

Cu toate aceste obiective greutăţi şi multiple cauze de care 
banca s-a lovit, prin eforturi mari, din partea conducerii şi a 
funcţionarilor „institutul a reuşit să scape singur de zguduituri”, fără 
nici un sprijin venit din partea altor bănci, aflate în majoritate, probabil 
în situaţii mult mai dificile. 

Şi de data aceasta, fidela clientelă a „Victoriei” i-a fost alături, 
arătând mereu „mare căldură şi încredere”, iar rezultatul muncii 
funcţionarilor, a efortului acestora, se regăseşte în bilanţul care 
ilustrează soliditatea şi puterea financiară a Băncii „Victoria”, chiar şi 
în acel an, ce a răsturnat o întreagă lume bancară ori a lăsat-o în 
degringoladă financiară, provocată de haosul din economie şi 
instabilitate politică la nivelul naţiunilor şi statelor modificate atât din 
punct de vedere teritorial cât şi ideologic. 

„Adunarea generală a fost deschisă de preşedintele institutului 
P.C. Sa preşedintele vicar Ciorogariu. Notarii adunării au fost dnii 
George Popovici şi V. Antonescu, funcţionari ai institutului, verificatori 
dnii acţionari: Dumitru Muscan şi Iosif Moldovan, iar în comisia de 
scrutiniu au fost aleşi părintele protopop dr. D.Barbu, dr. Şt. Mărcuş şi 
dr. Teodor Burdan. 

Sunt de faţă 63 acţionari reprezentând 3677 acţii şi 972 voturi. 
D.George Adam, secretar şi substitut de director, a cetit raportul 
Direcţiunei, care vorbeşte de împrejurările grele din epoca revoluţiei şi 
a erei comuniste din prima jumătate a anului 1919 şi arată că 
adevăratele operaţiuni de bancă s’au putut efeptui deabia în a doua 
jumătate a anului. 

Publicul a arătat faţă de institut o mare căldură şi încredere, 
apreciând munca solidă de decenii ce a desfăşurat acest institut şi care o 
dovedeşte şi bilanţul real şi solid, ce l-a prezentat şi în acest an. 

Noile vremuri impune urcarea capitalului institutului şi 
direcţiunea prezintă în acest scop un proiect şi face propunere pentru 
modificarea statutelor în legătură cu urcarea capitalului.” (Ibidem, p.3) 
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Noua politică financiar-bancară, luată de statul român la scurt 
timp după instalarea şi consolidarea administraţiei româneşti în 
teritoriile transilvănene era aceea de întărire, prin creşterea capitalului 
a băncilor cu capital românesc, în scopul implicării acestora în 
ajutorarea, prin investiţii, în dezvoltarea economiei locală, în special al 
sectorului industrial. 

Nu întâmplător, George Adam, noul secretar şi substitut de 
director al Băncii „Victoria” din Arad, va introduce în cadrul celei de a 
XXXII-a adunare a acţionarilor, desfăşurată la sfârşitul lunii iunie ale 
anului 1920, ca noutate, un proiect şi o propunere prin care se cerea 
celor prezenţi, ce aveau încă putere decizională, să aprobe modificarea 
vechilor statute, în ceea ce priveşte stipularea unor alte măsuri menite 
să crească capitalul institutului, potrivit, se menţionează, cu „noile 
vremuri” care impun „urcarea capitalului” institutelor de credit, menite 
a încuraja dezvoltarea economiei naţionale. 

Şi întradevăr, prin măsurile luate, deloc avantajoase pentru 
fidelii acţionari ai băncilor cu capital românesc, averea institutelor de 
credit a crescut, în perioada anilor 1920-1923 cu peste 20-25%, în 
primul rând prin dobânzile ridicate pe care trebuiau să le plătească cei 
care făceau împrumuturi. 

Aceste măsuri neavantajoase pentru clientela bancară loveau, în 
primul rând, dezvoltarea micilor producători din sectorul agricol şi pe 
cel al meseriaşilor din mediul urban. 

Prin măsurile luate, de creştere a dobânzii, ţăranii 
împroprietăriţi, în urma reformei agrare, din 1921, nu îşi mai puteau 
achiziţiona un inventar agricol corespunzător iar proprietarii de mici 
ateliere meşteşugăreşti, nefăcând faţă concurenţei şi cerinţelor pieţei au 
fost nevoiţi să-şi închidă atelierele sau micile intreprinderi, devenite 
nerentabile. 

Abia spre sfârşitul anului 1927 se vor lua măsuri, impuse de 
statul român, ca instituţiile de credit să-şi reducă dobânzile la 18%, fapt 
ce va mai încuraja dezvoltarea micii proprietăţi. Acţionarii Băncii 
„Victoria”, necunoscând bine, în acel an, 1920, consecinţele, vor vota 
propunerea şi proiectul propus de substitutul de director George Adam, 
având încă încredere în politica institutului lor pe care l-au susţinut cu 
devotament chiar şi în anii grei de criză. 
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Şi acum, în scopuri caritabile, se va aloca din partea „Victoriei” 
o sumă importantă, încă tot în coroane, sumă pe care o va distribui 
direcţiunea „spre scopuri filantropice şi culturale”. 

Tot în cadrul adunării generale se va stabili, ca pentru anul 
1919, valoarea unei acţiuni să fie de 22 coroane, sumă ce se va putea 
plăti imediat acţionarilor băncii. 

 
Banca „Victoria” îşi oferă noile servicii...  

 
Gazeta arădeană prezintă sumar o parte din „tabloul 

operaţiunilor bancare”, pe care de altfel îl şi publicase deja, ca de 
obicei, spre a fi cunoscut, cu câteva zile înainte, în coloanele sale. 

Este ultimul bilanţ al Băncii „Victoria” care mai poartă numele 
lui Sava Raicu, menţionat cu funcţia de director executiv, cu toate că în 
realitate, finanţistul de facto, al institutului era de o bună bucată de 
vreme George Adam, secretarul şi substitutul de director. 

„Adunarea a aprobat raportul şi propunerile prezentate. [...] 
Adunarea a votat între altele suma de 25 mii coroane spre scopuri 
filantropice şi culturale, a căror distribuire se va face de către 
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Direcţiune. Adunarea a stabilit de acţie o devidentă de 22 coroane 
pentru 1919. Spre ilustrarea circulaţiunei anului de gestiune 1919 a 
băncii «Victoria» estragem următoarele date din tabloul operaţiunilor: 
la depuneri şi depuneri în cont curent pe lângă o circulaţie de coroane 
300,000 000 se arată o stare de peste cor. 63,000 000 – o sumă 
importantă care arată atât de elocvent încrederea publicului mare ce o 
are în institutul «Victoria». 

Mobilitatea institutului o dovedesc poziţiile la escont şi 
împrumuturi ale contului curent, cari pe lângă o circulaţiune de aproape 
cor. 100.000.000 presintă la sfârşitul anului 1919 cota de peste cor. 
34.000.000. Circulaţiunea casei a fost cor. 377.000.000 – şi arată o 
stare de peste cor. 6.000.000 – dimpreună cu valutele. 

Revenimentul total al anului 1919 e cor. 843.412.435,29, deci 
aproape un miliard cor. Faţă cu anul precedent suma depunerilor s’a 
duplificat, iar circulaţiunea totală s’a întreit.” (Ibidem, p.3) 

Cifrele prezentate, reprezentând buna situaţie financiară a 
Băncii „Victoria”, pe anul 1919, duc la concluzia firească, ce se 
desprinde din veniturile obţinute în urma operaţiunilor bancare, că Sava 
Raicu  şi-a ales un destoinic şi vrednic înlocuitor, un bun şi priceput 
tehnocrat din lumea finanţelor. 

George Adam îi va prelua oficial funcţia, în scurt timp, chiar la 
sfârşitul lunii ianuarie a anului 1921. Sava Raicu, după o boală şi 
suferinţă îndelungată, se va stinge din viaţă chiar la sfârşitul anului 
1920, la 10 decembrie, fiind a doua mare lovitură dată familiei, după 
moartea prematură a ginerului său, Romul Veliciu, prefectul Aradului, 
primul primar al oraşului, în noua administraţie, moarte survenită chiar 
în aceiaşi lună, la începutul lui decembrie. 

„Eri, direcţiunea institutului «Victoria» din Arad a ales cu 
unanimitate directorul executiv în locul regretatului Sava Raicu pe 
George Adam. 

D. Gh. Adam serveşte institutul «Victoria» de aproape trei 
decenii. Din 1907 până în 1917 a fost dirigentul filialei din Chişineu 
când apoi a fost chemat la centru şi însărcinat cu conducerea 
institutului. 

D. Gh. Adam de la începutul anului 1919, conduce independent 
institutul obţinând rezultate mulţumitoare pentru toţi. Caracterul ferm 
şi cinstea noului director sunt garanţii solide pentru prosperarea 
institutului.” (Noul director al băncii „Victoria” [în] Românul, Anul X, 
Arad, Duminecă 23 ianuarie 1921, Nr.14, p.5) 
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George Adam, cum îi este trecut numele pe rezultatele 
bilanţului pentru anul 1920 a Băncii „Victoaria”, va fi adus la sediul 
central al institutului de credit arădean, încă din anul 1917, până atunci 
fiind, aşa cum bine menţionează gazeta, „dirigentul” sucursalei din 
Chişineu, iar practic responsabilitatea conducerii îi va reveni abia din 
anul 1919, când sănătatea lui Sava Raicu a început să se înrăutăţească 
şi nu i-a mai permis o concentrare şi o implicare şi asupra dificilelor 
problemelor financiare cu care s-a confruntat instituţia pe care încă o 
mai conducea. 

Rezultatele bancare, pe care le va obţine în anul de conducere 
George Adam, sunt evaluate a fi „mulţumitoare pentru toţi” nu mai sunt 
elogiate ca în timpul lui Sava Raicu. Probabil că şi greutăţile enorme cu 
care se confrunta în acele momente şi Banca „Victoria” erau mult mai 
mari şi mai greu de soluţionat pentru posibilitatea financiară a 
institutului. 

În aceste condiţii Banca Naţională a României, pentru a 
asigura atât stabilitatea,  cât şi pentru a întări puterea financiară a 
băncilor cu capital românesc din Transilvania, de care aveau nevoie în 
redresarea economiei naţionale, va sprijini activităţile financiare ale 
acestora şi prin înfiinţarea unor filiale în oraşele importante. 

Banca „Victoria” din Arad va beneficia şi ea de un sprijin şi de 
o colaborare fructuoasă cu Banca Naţională a României, care înfiinţase 
în oraş deja o filială încă de la sfârşitul anului 1920. 

La adunarea generală a institutului arădean, desfăşurată în luna 
februarie, 1921, este prezent, la loc de cinste şi reprezentantul filialei 
Băncii Naţionale din Arad, care este şi el mulţumit de numărul mare de 
acţionari prezenţi la întrunirea în care se expunea, în raportul special al 
direcţiunii, rezultatele bilanţului din anul precedent. Era o tradiţie în 
viaţa institutului de credit impusă din timpul când se aflau la 
conducerea acesteia Dr. Nicolae Oncu şi Sava Raicu. 

În puţine cuvinte se aduce un elogiu fostului director Sava 
Raicu care „a servit credincios şi cu abnegaţie intereselor băncii până în 
ultimele clipe ale vieţii”. De la adunarea generală lipsesc, „din cauză de 
boală”, atât preşedintele institutului Mihai Veliciu, despre care se ştia că 
era de mult timp suferind, şi Roman Ciorogariu, stabilit deja la Oradea 
Mare. 

„Dl dr. Aurel Demian, membru în direcţiunea institutului, 
ocupând locul prezidenţial anunţă că atât preşedintele Mihai Veliciu, 
cât şi vicepreşedintele Prea Sf. Sa d Roman Ciorogariu din cauză de 
boală nu participă la această adunare. 
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Dsa salută pe dl. Nasta, directorul sucursalei din Arad a 
„Băncii Naţionale a României” şi mulţumeşte acţionarilor cari s’au 
prezentat în aşa număr frumos. 

Cu pietate dsa. îşi aduce aminte de mult regretatul director 
executiv Sava Raicu, care la înfiinţarea institutului a scris primele 
litere în registre şi a servit credincios, cu abnegaţie interesele băncii 
până în ultimele clipe ale 
vieţii. 

Golul rămas în 
urma lui Sava Raicu l-a 
umplut direcţiunea prin 
numirea ca director 
executiv pe d. George 
Adam”. (Adunarea 
generală a institutului de 
credit şi economii 
„Victoria” [în] Românul, 
Anul X, Arad, Marţi 22 
Februarie 1921, Nr.37, p.3) 

Dacă încă de la 
începuturile sale Institutul 
de credit „Victoria” şi până 
în perioada imediat 
următoare de după Unire, 
va dirija creditele sale mai 
mult spre domeniul micilor 
agricultori, în vederea 
încurajării dezvoltării şi în 
mediul rural a economiei 
naţionale, după instaurarea 
noii administraţii româneşti 
şi a consolidării noului stat, 
România Mare, sfera de 
activitate şi politica 
financiar bancară a institutului va fi dirijată cu precădere asupra 
domeniului industriei şi al comerţului. 

Banca „Victoria” va lua modelul altor bănci, atât româneşti cât 
şi străine, care vor pătrunde cu capitalul lor bancar în pachetele de 
acţiuni ale uzinelor şi fabricilor româneşti mai importante, fapt ce va 

Bilanţul pe anul 1920,  
prezentat de G. Adam,  

noul director executiv al Băncii „Victoria” 
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avea urmări benefice pentru dezvoltarea sectorului industrial şi ale 
economiei naţionale, în general. 

Sfera activităţilor financiar-bancare a institutului de credit 
arădean se va lărgi, în perioada interbelică, prin operaţiuni de 
negociere a vărsământului din ţară ori din străinătate, achiziţionarea şi 
vânzarea unor imobile, în afară de faptul acordării de împrumuturi, 
garantate cu gajuri de efecte publice, ori prin deschiderea de conturi 
curente simple la orice bancă din ţară sau din străinătate. 

Pentru a face faţă noilor sale obligaţii, pe lângă filialele deja 
existente, banca şi-a mai deschis şi alte filiale sau agenţii, ce vor fi 
înfiinţate în localităţi importante ale judeţului sau chiar şi în judeţele 
limitrofe. 

„Până în anul 1918, Institutul «Victoria» şi-a dirijat creditele 
mai ales în domeniul agriculturii, din dorinţa încurajării micilor 
gospodării ale ţăranilor români. Nu este mai puţin adevărat însă că 
drumul spre celelalte sectoare economice (industrie mai ales), i-a fost în 
mare parte închis de concurenţa capitalului maghiar. După înfăptuirea 
unităţii de stat a României, sfera de activitate a institutului, s-a lărgit 
considerabil, extinzându-se şi asupra industriei şi comerţului. 
Împrumuturile acordate erau garantate cu gajuri de efecte publice, 
obligaţiuni sau acţiuni, cu gajuri de efecte comerciale, de mărfuri sau 
amanete, gajuri agricole, ipoteci, privilegii, etc. 

În atribuţiile institutului mai intrau oparaţiunile de negociere a 
vărsămintelor din ţară şi străinătate, cumpărarea şi vânzarea imobilelor, 
pentru realizarea carenţelor sale, deschiderea de conturi curente simple 
la orice casă din ţară sau străinătate, preluarea economiilor cetăţenilor 
spre fructificare, etc. 

Pentru îndeplinirea lor, centrala din Arad era ajutată de un 
număr variabil de filiale, expozituri sau agenţii (între 3 şi 17), înfiinţate 
la nivelul comunelor mai ales din judeţul Arad, la început, apoi şi în 
unele comune ale judeţelor Bihor şi Timiş.” (Bănci,D., Banca Victoria 
S.A. Arad [în] Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Arad, Bucureşti, 
1974, p.114) 

La început, în anii de stabilitate economică, până în anul 1929, 
Banca „Victoria” va realiza profituri considerabile ajungând ca în anul 
1927 să-şi mărească capitalul său social la peste 30 milioane de lei, 
după ce în urmă cu un an avea un capital de numai 12 milioane de lei. 

Din 1929, şi activitatea institutului bancar arădean va fi 
imobilizată de fenomenele distrugătoare ale crizei economice ce au dus 
la insolvabilitatea debitorilor rurali sau chiar din oraşe. Această situaţie, 
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generală de altfel devenită frecventă în lumea financiară, va duce la 
prăbuşirea mai multor bănci, printre care şi „Victoria”, ce era 
ameninţată cu prăbuşirea dacă nu interveneau oficialităţile şi alte bănci 
mai puternice. 

S-a evitat în cele din urmă prăbuşirea din pragul falimentului 
prin fuziunea la sfârşitul anului 1930, cu băncile „Bihoreana” din 
Oradea Mare şi „Timişana” din Timişoara. 

Cele trei bănci „Bihoreana”, înfiinţată în anul 1898, 
„Timişana” înfiinţată în 1886 şi „Victoria” din Arad au fost cele trei 
instituţii de credit pe care, alături de Banca „Albina” din Sibiu s-a 
sprijinit întreaga viaţă economică a românilor din Austro-Ungaria, 
bănci ce au avut un rol de mare importanţă în lupta pentru emanciparea 
economică şi de păstrare a fiinţei naţionale. 

 

 
 

Banca „Victoria” cu noile sale mari sucursale 
 
În momentul fuziunii, de departe Banca „Victoria” avea forţa 

financiară cea mai puternică având în capitalul său 2.500.000 coroane 
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aur, un fond de rezervă de 2.191.000 cor. aur, depuneri 24.000.000 
cor.aur, credite rescont 6.550.000 cor. aur şi un activ de 26.519.000 cor. 
aur, urmată de Banca „Timişana” cu un capital de 2.000.000 cor. aur, 
un fond de rezervă de 666.000 cor. aur, depuneri 4.433.000 cor.aur, 
credite rescont de 2.538.000 cor. aur şi active de 13.480.000 cor. aur. 
Banca „Bihoreana” era mult mai puţin puternică chiar şi decât cea din 
Timişoara având un capital doar de 1.723.000 coroane aur şi un fond 
de rezervă 500.000 iar depunerile abia ajungeau la 2.160.000 cor. aur. 

La şedinţa de comasare, ce va avea loc la Arad, în afară de 
reprezentanţii celor trei bănci şi a Băncii Naţionale Române va mai fi 
prezent şi deputatul dr. Ştefan Cicio-Pop, preşedintele camerei 
deputaţilor din Parlamentul României, dar în acelaşi timp acţionar şi 
membru în conducerea Băncii „Victoria”. 

„Duminecă orele 11 a avut loc la banca «Victoria» o 
consfătuire a deponenţilor D. Ştefan Cicio Pop, preşedintele camerei, 
arată că din fuziunea băncilor «Timişoreana», «Victoria» şi 
«Bihoreana» va fiinţa o instituţie bancară puternică cu sediul la Arad, 
pentru a cărei prosperitate garantează Statul şi Banca Naţională [...] cu 
împrumuturi eşalonate pe termen de 3 ani.” (Asanarea băncii „Victoria” 
[în] Aradul, Anul I, Nr.1, Arad, Luni 10 Noiemvrie 1930, p.1) 

În urma acestei fuziuni noua bancă va purta numele de Banca 
„Victoria” şi va avea sediul central la Arad iar cum era şi firesc 
Timişoara şi Oradea deveneau filiale importante la care se mai adăugau 
şi agenţiile din oraşele celor trei judeţe cum ar fi în: Beiuş, Salonta, 
pentru Bihor, Ineu, Chişineu-Criş, Radna, Şiria, pentru Arad iar pentru 
Timiş agenţiile din Sânicolaul Mare, Jimbolia şi Deta, mai importante. 

În anii de criză economică (1929-1933) conducerea băncii va 
lua măsuri de reducere a cheltuielilor, atât prin diminuarea salariilor 
angajaţilor de la sediul central cât şi din filiale şi agenţii precum şi la 
vânzarea bunurilor debitorilor insolvabili pentru recuperarea banilor. În 
urma acestor severe măsuri, în judeţul Arad mulţi dintre localnicii din 
Valea Mureşului şi cei din Podgoria Aradului, cu datorii vechi la 
bancă, vor avea bunurile puse sub sechestru şi vândute la preţuri infime, 
prin licitaţie. 

Banca va cunoaşte, după criză, o perioadă de stabilitate şi de 
dezvoltare a sistemului financiar-bancar printr-o politică de 
concentrare şi de centralizare a capitalului ce întăreşte forţa financiară 
a „Victoriei”, până în anii 1939-1940 când intră într-un nou 
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dezechilibru financiar provocat de agravarea situaţiei economice din 
ţară. 

 
Acţiune emisă de Banca „Victoria” în 1925 

 
În urma Dictatului de la Viena (30 august 1940) sediul central 

al Băncii „Victoria” din Arad va prelua spre administrare întreg 
patrimoniul al acesteia de la Oradea dar şi cel al altor bănci din 
Ardealul cedat. 

„Capitalul băncilor fuzionate însuma peste 100 milioane lei, 
constituind aşadar o bază solidă pentru continuarea activităţii. Nu peste 
multă vreme însă. Legea din 7 aprilie 1934 privitoare la conversiunea 
datoriilor agricole, protejându-i pe debitori şi reducând creanţele, a 
provocat băncii o pierdere de 142 milioane lei. A fost salvată de la 
lichidare prin legea bancară din mai 1934, dar mai ales dezvoltării – 
după criză – a sectoarelor productive şi a comerţului, care au asigurat o 
conjunctură favorabilă sistemului financiar. Adunarea generală din 29 
decembrie 1934 a fixat capitalul societăţii la 80.225.000 lei. 

În toamna anului 1940, după dictatul de la Viena, Banca 
«Victoria» s.a. Arad a preluat pentru administrare întregul portofoliu 
aparţinând unor bănci din Ardealul de Nord (Banca «Victoria» 
sucursala Oradea, Banca civilă «Drăganul» Beiuş, Banca comercială 
Tinca). Situaţia a durat până în primăvara anului 1945, când s-a hotărât 
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restituirea respectivului portofoliu Băncii Naţionale a României.” 
(Bănci,D., Op.cit., p.116) 

În anii celui de al doilea război mondial şi Banca „Victoria”, ca 
şi alte institute de credit din provincie, sunt lovite de fenomenele 
inflaţioniste şi de măsurile restrictive guvernamentale care vor favoriza 
concentrarea şi centralizarea vieţii bancare ce va avea drept consecinţă 
falimentarea acestora. Nu a fost însă cazul Băncii „Victoria”, cu sediul 
său central din Arad, care însă va fi dizolvată, ca şi alte bănci din ţară, 
de regimul comunist, în luna august a anului 1948, printr-un decret, iar 
operaţiunile de lichidare se vor finaliza abia în 1950.  

Banca „Victoria” va constitui pe toată perioada funcţionalităţii 
sale, dar mai ales în timpul Monarhiei Austro-Ungare, un real factor de 
emancipare socio – economică, pentru naţiunea română din părţile 
Aradului. 
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CONCLUZII 
 
 

 Paginile cărţii intitulate „Sava Raicu (1869-1920) – finanţist de 
elită în lumea bancară din Austro-Ungaria” au încercat să pună în faţa 
cititorului o activitate complexă şi trudnică a unuia dintre cei mai 
vrednici şi mai pricepuţi conducători de instituţii bancare pe care i-a avut 
naţia românească din Transilvania, la începutul veacului al XX-lea, când 
încă se mai găsea sub stăpânire străină. 
 Fiu al cartierului Pârneava, „suburbiul românesc al Aradului”, 
cum era cunoscut în acea vreme, Sava Raicu va copilări şi va învăţa, în 
primii ani de şcoală, în mijlocul pârnevenilor săi pe care îi iubea şi pe 
care, mai târziu, îi va sprijini, după puterile sale, ori de câte ori aceştia, 
ca şi alţi români, apelau la directorul Băncii „Victoria” din Arad, una 
dintre cele mai importante şi puternice bănci, cu capital românesc, un 
trainic stâlp pus în slujba dezvoltării economiei româneşti din Imperiul 
Austro-Ungar. 
 În cartierul Pârneava, Sava Raicu va trăi şi se va forma într-o 
lume românească, cu toate tradiţiile şi obiceiurile păstrate cu sfinţenie 
din generaţie în generaţie şi unde sentimentul de dragoste de neam şi de 
idealurile naţionale erau aşezate la loc de cinste. 
 Aici, în Pârneava, naţia română a fost dintotdeauna majoritară, 
încă de la fiinţarea sa în preajma „oraşului militar” şi mereu hotărâtă să-şi 
apere, de-a lungul timpului, drepturile sale naţionale, ori de câte ori a 
fost nevoie, atunci când administraţia austro-ungară căuta, printr-o 
absurdă politică de deznaţionalizare, a-i face pe românii de aici să-şi 
uite limba, datinile şi obiceiurile străbune. 
 După cum s-a putut observa, nu întâmplător, monografia se 
deschide cu un capitol unde este prezentată o scurtă istorie a 
cartierului în care s-a format ca mentalitate şi Sava Raicu, insistând 
asupra câtorva aspecte legate de viaţa şi ocupaţiile locuitorilor săi, la 
sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul celui următor, perioadă 
propice şi importantă în dezvoltarea socio-economică a oraşului şi a 
cartierului. 

Înainte de toate Sava Raicu a fost un adevărat fiu al cartierului 
său, Pârneava, acel „suburbiu românesc” al Aradului, fiind mereu 
preocupat, pe tot parcursul vieţii, de soarta locuitorilor în mijlocul 
cărora a crescut şi a vieţuit. 
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În cel de-al doilea capitol al cărţii intitulat „ Sava Raicu - Fiu al 

Pârnevei”, se regăsesc, aşa după cum s-a putut vedea, câteva dintre 
demersurile sale făcute în ridicarea vieţii social-economice şi culturale 
ale locuitorilor cartierului prin sprijinirea, din punct de vedere financiar, 
datorită importanţei sale poziţii ocupate în conducerea Băncii 
„Victoria” din Arad, în ridicarea unor importante edificii de cultură, 
şcoli, „Casa Naţională”, ori acordarea de credite preferenţiale pentru 
agricultori şi meseriaşi. 

Va fi înmormântat cu mari onoruri şi cu o mare participare mai 
ales din partea localnicilor în cimitirul „Pomenirea” din Pârneava,  nu 
departe de casa părintească. 

 Deşi principala sa preocupare era îndreptată spre activitatea 
bancară, latura şi componenţa economică făcând de acum parte 
importantă în lupta de emancipare naţională, Sava Raicu alături de alţi 
fruntaşi ai etniei româneşti arădene va iniţia şi va organiza câteva 
răsunătoare acţiuni cu un puternic impact naţional ce va duce la 
întărirea sentimentului de unitate şi solidaritate a tuturor românilor. 

Cel de al treilea capitol al cărţii, intitulat semnificativ „Rolul şi 
contribuţia lui Sava Raicu în iniţierea, organizarea şi susţinerea de 
acţiuni social-culturale cu caracter naţional”, a pus în faţa cititorilor, 
după cum s-a văzut, câteva dintre manifestările de mare anvergură 
naţională pornite şi coordonate îndeaproape de Sava Raicu, unele 
dintre ele mai puţin cunoscute, care au dus după sine la consolidarea 
sentimentului naţional, nu numai la românii de părţile Aradului, ci şi a 
tuturor celor din întreaga Transilvanie, Banat şi părţile Ungariei. 

Paginile cărţii se opresc cu precădere asupra a doua astfel de 
acţiuni, de mare răsunet în care, printre altele, s-a subliniat rolul pe care 
l-a jucat Banca „Victoria”, aflată sub directa conducere a lui Sava 
Raicu, ce va sprijini financiar organizarea la Arad a primului zbor, pe 
pământ românesc, a lui Aurel Vlaicu, cu aparatul său „Vlaicu II”, la 
scurt timp după ce cucerise la Aspern, la sfârşitul lunii iunie 1912, 
marele premiu, surclasând pe cei mai faimoşi piloţi ai vremii, printre 
care şi pe francezul Roland Garros, favoritul mitingului aviatic 
desfăşurat atunci în apropierea capitalei imperiale. 

La Arad, luându-şi zborul de pe câmpul de la capătul cartierului 
Pârneava, din apropierea de Pădurea Ceala, aeroplanul construit şi 
pilotat de inginerul român va flutura pe deasupra oraşului imensul 
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tricolor românesc, legat cu discreţie de aripa avionului de câţiva flăcăi, 
spre disperarea jandarmilor şi a unor oficiali maghiari prezenţi, şi spre 
bucuria miilor de români ce umpluseră câmpul Oborului. 

Tot Sava Raicu va fi cel care va iniţia, la scurt timp şi o colectă 
pentru strângerea de fonduri în vederea construirii de către inginerul 
român a noului său aparat de zbor „Vlaicu III”, aflat în fază de proiect, 
aparat mult mai performant din punct de vedere tehnic. 

În scurt timp colecta iniţiată la Arad de către Sava Raicu, 
numit preşedinte al comitetului de iniţiativă, va deveni un adevărat 
prilej de manifestare a solidarităţii naţionale ale unui popor, prin 
aderarea şi implicarea românilor de pretutindeni, din Regat dar şi din 
celelalte spaţii româneşti aflate în acel timp în afara graniţelor 
României. 

Cu ceva timp înainte, Sava Raicu, în 1906, a fost cel care 
iniţiase organizarea unei excursii a arădenilor la Bucureşti cu prilejul 
deschiderii „Expoziţiei jubiliare”, organizată cu prilejul împlinirii a 40 
de ani de la urcarea pe tronul României a regelui Carol I. 

Expoziţia va constitui, pentru acel moment, un important prilej 
de cunoaştere a românilor de pretutindeni şi de întărire a sentimentului 
de mândrie şi de solidaritate şi de unitate naţională, a lumii româneşti. 

Capitolul intitulat, „Sava Raicu – directorul executiv al 
Institutului de Credit şi Economii «Victoria» din Arad”, a încercat să 
surprindă în paginile sale importantul rol pe care directorul Băncii 
„Victoria” îl va avea de jucat în lumea financiar-bancară a epocii. 

În paginile acestui capitol s-a căutat a se argumenta şi sublinia 
factorul important pe care l-a avut de jucat, în lupta naţională, 
sprijinirea emancipării economice a naţiei româneşti, prin înfiinţarea 
băncilor cu capital numai românesc, a institutelor de credit ori a 
cooperativelor rurale. 

La Arad, urmărind exemplul Băncii „Albina”, înfiinţată la 
Sibiu, în anul 1872, îşi va începe activitatea, la 30 martie 1887, 
„Victoria – Institutul de credit şi economii, societate pe acţii” – ce-l va 
avea ca director pe avocatul dr. Nicolae Oncu, un important om politic 
şi luptător consecvent pentru apărarea drepturilor naţionale ale 
românilor din ţinutul Aradului. 

Încă de la înfiinţarea institutului de credit arădean, Sava Raicu 
va face parte dintre funcţionarii băncii, fiind angajat, după terminarea 
Academiei Comerciale, drept prim-contabil fiind astfel cel „dintâiu 
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carele în cărţile lui comerciale a făcut întâia trăsătură de condeiu”, 
devenind mai apoi secretar al institutului, funcţie similară celei de 
director adjunct, iar din martie 1912, la propunerea lui Nicolae Oncu, 
va fi ales în unanimitate de voturi, pe funcţia de director executiv. 

Până la alegerea sa ca director executiv Sava Raicu s-a făcut 
remarcat în lumea financiar-bancară, nu numai românească din Austro-
Ungaria, prin calităţile sale excepţionale în domeniul financiar şi al 
afacerilor bancare. 

Pe baza competenţelor sale va fi cooptat în cadrul conducerii 
Uniunii bancare „Solidaritatea”, înfiinţată în 1907, cu sediul la Sibiu, şi 
va face parte dintre experţii financiari ai acesteia, din acel grup 
restrâns, dar select, de specialişti ce urmăreau din punct de vedere 
tehnic felul în care băncile cu capital românesc din Transilvania îşi 
administrau fondurile, încheiau bilanţurile sau făceau operaţiunile 
bancare, luând atunci, când era cazul, măsuri în vederea evitării 
falimentului, cu urmări negative pentru firava economie românească 
aflată în dezvoltare. 

Tot în anul înfiinţării „Solidarităţii”, în 1907, Sava Raicu, prin 
personalitatea sa, deja cunoscută în lumea băncilor, va avea un 
important rol de jucat în convocarea unei adunări a tuturor 
funcţionarilor de bancă români în vederea constituirii lor într-o 
reuniune profesională şi va fi unul dintre iniţiatorii taciţi ai organizării 
unei cooperări între băncile nemaghiare din Monarhie, fiind de altfel 
ales în conducerea unor bănci cu capital ceh, cu sediul la Praga. 

Dar puternica sa personalitate organizatorică şi financiară se va 
contura în cadrul institutului de credit din Arad, încă din perioada când 
îndeplinea funcţia de substitut de director şi mai ales după 1912 când 
cea de a XXV-a adunare generală a Băncii „Victoria” îl va alege în 
fruntea sa, având totală încredere în competenţele sale profesionale, din 
domeniul financiar-bancar şi ale politicii sale în domeniul afacerilor 
bancare. 

Datorită acestor calităţi şi competenţe, în anii următori banca 
arădeană, aflată sub directa conducere a lui Sava Raicu, va reuşi, chiar 
şi în încercatele momente ale timpului, să facă faţă cu succes crizei 
economice ce bântuia în majoritatea statelor europene, realizând şi 
unele performanţe în domeniul întăririi capacităţii sale financiare, prin 
sporirea capitalului acesteia, devenind a doua puternică bancă cu 
capital românesc din Austro-Ungaria. 
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Artizanul succeselor de prestigiu de care se va bucura banca 
din Arad era, fără îndoială, Sava Raicu, profesionist de elită în lumea 
bancară, un „finanţist de geniu”, cum era considerat în cercurile 
financiare şi cum era, de altfel, prezentat în presa vremii, recompensat 
pentru întreaga contribuţie la consolidarea economiei româneşti, chiar 
de regele Carol I al României, cu medalia „Meritul Comercial şi 
Industrial”, în anul 1913. 

În paginile acestui capitol, pentru o mai bună înţelegere a 
situaţiei social-economice cu care se confrunta lumea bancară, inclusiv 
banca arădeană, se vor împleti, regăsindu-se în ordine cronologică, atât 
consemnarea succintă a firului evenimentelor importante ale istoriei 
momentului cât şi pagini ce reprezintă situaţia financiar-bancară a 
institutului de credit arădean, cu realizările şi problemele sale, marcate 
de zbuciumata perioadă din anii războiului şi a revoluţiei bolşevice din 
Ungaria ce a traversat şi spaţiul românesc al Aradului. 

Cartea de faţă, pe care cititorul a avut prilejul să o cunoască, 
apărută la Editura Promun, din Arad, este prima contribuţie 
monografică dedicată lui Sava Raicu, în care autorul, fără a avea 
pretenţia epuizării materialului informativ, a încercat să surprindă şi să 
contureze o personalitate marcantă din elita economică, intelectuală şi 
politică a românilor transilvăneni de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul celui următor. 

 
                  

Autorul 
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CONCLUSIONS 
 

 The pages of the book “Sava Raicu (1869-1920) – outstanding 
financiar of the banking world in Austria – Hungary” tries to bring in 
front of the reader the complex and tiresome activity of one of the most 
meritorious and capable leaders of a banking institution that the 
Romanian nation in Transylvania had, at the beginning of the 20th 
century, when it was still under a foreign occupation. 
 Son of the district of  Pârneava, known  at the time as “the 
Romanian suburbia” of Arad, Sava Raicu will grow up and attend the 
first school years in the middle of his beloved  fellow citizens whom he, 
later on, will support as much as he will be able to, every time that they 
would turn to the managing director of “Victoria” Bank in Arad, one of 
the most important and powerful banks with Romanian banking capital, 
a reliable pillar serving the development of the Romanian economy in 
the Austrian – Hungarian Empire.   
 In the district of Pârneava, Sava Raicu will live and become a 
man in the bosom of a Romanian world, with all its traditions and 
customs preserved from generation to generation  and where the 
national ideals and the love for the country and the nation were 
cherished. 
 Pârneava is the place where the Romanian nation was always in 
a majority, from the moment of its foundation not far from the “military 
town”, and always determined to defend its national rights, every time it 
was necessary, when the Austrian-Hungarian administration tried, 
through an absurd politics of denationalization to make the Romanians 
forget about their language, customs and ancient traditions. 
 As it can be observed, it’s not by chance that the monograph 
opens with a chapter presenting a short history of the district where 
Sava Raicu lived and was educated, insisting on some aspects of the life 
and occupations of its inhabitants at the end of the 19th century and the 
beginning of the 20th, an important period for the socio-economical 
development of the town and of the district.  
 Sava Raicu was, before everything, a true son of his district, 
Pârneava, that “Romanian suburbia” of Arad, preoccupied all his life 
by the destiny of the people among which he grew up and lived. 
 In the second chapter of the book  “Sava Raicu,  son of 
Pârneava” the reader can find some of the measures he took in 
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improving the social, economic and cultural life of the inhabitants of the 
district, by supporting financially - due to his important leading position 
in the board of  “Victoria” Bank in Arad - the construction of some 
important cultural buildings and schools, of the “National House”, or by 
granting preferential credits to farmers and craftsmen. 
 He was buried with great honours in the “Pomenirea” 
graveyard in Pârneava, not far from his native home. 
 Although his main preoccupation was directed towards the 
banking activity, the economical aspect being an important part in the 
fight for the national emancipation, Sava Raicu together with other 
major representatives of the Romanian nation in Arad will initiate and 
organize some resounding actions with a powerful national impact that 
will lead to the strengthening of the sense of unity and solidarity of all 
Romanians.  
 The third chapter of the book, headed in a suggestive way 
“Sava Raicu’s role and contribution in initiating, organizing and 
supporting social and cultural activities with a national character” 
presented the readers some actions of impressive national amplitude 
initiated and closely coordinated by Sava Raicu, some of  them less 
known, but which have brought about the consolidation of the national 
sense not only to the Romanians in this part of the country but also to 
those from Transylvania, Banat and some Hungarian regions.  
 The pages of the book insist especially on two actions, 
particularly important, in which the “Victoria” Bank - under Sava 
Raicu’s leadership - played an outstanding role by providing their 
financial support. One of these events was the organization of Aurel 
Vlaicu’s first flight on Romanian soil, here in Arad, after he had won at 
the end of June 1912 in Aspern the big prize, outranking the most 
famous pilots of the time, among who the French pilot Roland Garros 
who was favourite in that aviation meeting which took place not far 
from the imperial capital. Taking off on a field at the end of Pârneava 
district not far from Ceala Forest, the aeroplane “Vlaicu II” built and 
flown by the Romanian engineer will display in the sky over the town 
an immense Romanian Tricolour tied to the wing of the plane by some 
lads, to the great despair of the police and some Hungarian officials 
who were present and, to the joy of the thousands of Romanians that 
had filled the plain in front of the stock market. 
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 Short after this flight, Sava Raicu will be the one to start the 
raising of a subscription so that the Romanian engineer could build his 
new flying machine “Vlaicu III”, a much better plane from a technical 
point of view, which was in a project stage.  
 In a very short time this collection initiated in Arad by Sava 
Raicu, who became the president of the initiative committee, will 
become an opportunity for a national demonstration of solidarity of all 
the Romanians, from Wallachia, Moldavia or other regions outside the 
Romanian borders. 
 A few years earlier, in 1906, Sava Raicu had organized a trip of 
the citizens of Arad to Bucharest to the “Jubilee exhibition”  on the 
occasion of the 40th anniversary of the ascension to the throne of 
Romania of the King Carol Ist. This exhibition will be, at that moment, 
an important occasion for all the Romanians to get into touch with one 
another, to increase the sense of the national pride, unity and solidarity 
of the Romanian world. 

The chapter entitled “Sava Raicu – executive director of the 
«Victoria» Credit and Savings Institute in Arad”, tried to expose in its 
pages the important role that the managing director of “Victoria” Bank 
will play in the financial-banking world of the time. This chapter will 
advance arguments and will underline the fact that supporting the 
economical emancipation of the Romanian nation by founding credit 
institutes, village cooperatives and banks with Romanian capital will 
play an important role in the national fight. 

Following the example of the “Albina” Bank founded in Sibiu 
in 1872, in Arad, on the 30th March 1887 will start its activity the 
“Victoria – Credit and Savings Institute, company of shareholdres ”, 
whose managing director will be dr. Nicolae Oncu, an important 
politician and constant fighter and defender of the Romanians’s national 
rights in the county of Arad. From the very beginning, Sava Raicu will 
be one of the bank employees - after graduating the Commercial 
Academy – being hired as a chartered accountant, so that he was “the 
first to make written records in his commercial books“. Later on, he 
became the secretary of the institute, a job similar to a deputy manager 
and, from March 1912, at Nicolae Oncu’s proposal, he will be elected 
with no dissenting voice the executive manager of the bank. Even 
before his being elected an executive manager Sava Raicu stood out not 
only in the Romanian but also in the Austro-Hungarian financial-
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banking world, due to his exceptional qualities in the financial as well 
as the bank affairs domain. 

On the basis of his proficiency he will be co-opted in the 
management of the Bank Union “Solitaritatea” founded in Sibiu in 
1907 and, he will be part of that small but top notch group of financial 
experts that will observe, from a technical point of view, the manner in 
which the banks with a Romanian capital in Transylvania conducted the 
administration of their funds, drew up their balance sheets, or did their 
financial operations; when it was the case they took measures to avoid 
bankruptcy which would have had negative consequences on the  frail 
developing Romanian economy. 

In 1907, the same year the “Solidaritatea” was founded, Sava 
Raicu a well-known personality in the financial world will play an 
important role in convening the assembly of all the Romanian bank 
employees in order to form a professional reunion and, he will be one of 
the silent initiators who organized a cooperation between the non-
Hungarian banks in the Monarchy, being therefore elected in the board 
of some banks with Czeck capital registered in Prague.  

His powerful, organizing and financial personality will be 
visible within the Credit Institute in Arad even in the period when he 
was only a deputy manager and especially after 1912, when the 25th 
general assembly of the “Victoria” Bank will elect him as its leader, 
totally confiding in his professional abilities in the financial-banking 
field and in his politics in the area of banking affairs.  

Due to these qualities and abilities, in the years to come the 
bank in Arad, under Sava Raicu’s direct leadership will succeed, even in 
the worst periods of time, to deal successfully with the economical 
crisis which ravaged most of the European countries, and to perform in 
the field of consolidating its financial capacity by increasing its capital, 
becoming in this way the second most powerful bank with Romanian 
capital in Austria-Hungary.   

The creator of this impressive success that the bank of Arad will 
enjoy was, without any doubt, Sava Raicu, an outstanding professional 
of the banking world, a “finance genius”, as he was considered in the 
financial circles and as he was presented in the press of the time. For his 
entire contribution to the consolidation of the Romanian economy, in 
1913 he was awarded by King Carol 1st of Romania himself the medal 
the “Commercial and Industrial Merit”.    
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For a better understanding of the difficult social-economic 
situation with which the banking world (including the bank in Arad) 
was confronted, the pages of this chapter will interweave in a 
chronological order, on one hand the most important historical events 
with, on the other, the financial-banking situation of the Credit Institute 
in Arad with its achievements and its problems during the agitated 
period of the war and of the Bolshevik revolution in Hungary which 
also affected the Romanian space of the county of Arad. 

The present book, that the reader had the occasion to know, 
published by the Promun publishing house in Arad is the first 
monographic contribution dedicated to Sava Raicu where the author, 
without claiming to exhaust the informative material, tried to catch and 
to outline an outstanding personality of the economical, intellectual and 
political elite of the Transylvanian Romanians at the end of the 19th 
century and the beginning of the 20th. 

 
The author.                  Translation, 

                              Prof. Maria Jocza 
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CONCLUSIONS 
 
 

 Les pages du livre « Sava Raicu (1869-1920)- financier d’élite 
dans le monde bancaire de l’Autriche-Hongrie » essaient  de présenter 
au lecteur l’activité complexe et laborieuse de l’un des plus capables et 
des plus méritoires dirigeants d’institutions bancaires que la nation 
roumaine de Transylvanie a eus, au début du XXe siècle quand elle se 
trouvait encore sous domination étrangère. 
   Fils du quartier de Pârneava, « le faubourg roumain d’Arad », 
comme on le connaissait à l’époque, Sava Raicu passera son enfance et 
suivra les cours de l’école primaire au millieu de ses chers concitoyens, 
qu’il aimait et qu’il va soutenir plus tard, selon ses moyens, chaque fois 
que ceux-ci comme d’autres Roumains, feront appel au directeur de la 
Banque « Victoria » d’Arad, l’une des banques au capital roumain les 
plus importantes et les plus puissantes, un pillier solide à la base du 
développement de l’économie roumaine dans l’Empire Autrichien-
Hongrois. 
 Dans le quartier de Pârneava, Sava Raicu vivra et sera éduqué 
dans un monde roumain, avec des traditions et des coutumes préservées 
scrupuleusement d’une génération à autre et où les idéaux nationaux et 
le sentiment d’amour pour le pays et la nation etaient honorés.   
 Dans ce quartier, du moment de sa fondation pas loin de la 
«ville militaire», la nation roumaine a été toujours majoritaire, toujours 
décidée à défendre, le long du temps, ses droits nationaux chaque fois 
que l’administration autriche-hongroise cherchait, par une politique 
absurde de dénationalisation, faire perdre aux Roumains leur langue, 
leurs coutumes et traditions anciennes. 
 On peut observer que, ce n’est pas par hasard que le chapitre de 
début de la monographie s’ouvre par une brève histoire du quartier où 
Sava Raicu s’est formé comme mentalité, en insistant sur quelques 
aspects liés à la vie et aux occupations  de ses habitants à la fin du 
XIXe siècle et au début du siècle suivant, période favorable et 
importante dans le développement socio-économique de la ville et du 
quartier. 
 Avant tout, Sava Raicu a été un vrai fils de son quartier, 
Pârneava « ce faubourg roumain » d’Arad et a été préoccupé en 
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permanence, le long de toute sa vie, par le destin des habitants au 
milieu desquels il a grandi et vécu. 
 Dans le deuxième chapitre du livre, « Sava Raicu, fils de 
Pârneava » , on retrouve quelques-unes des actions qu’il a entreprises 
pour améliorer la vie sociale, économique et culturelle des habitants du 
quartier; il a soutenu du point de vue financier, suite a son importante 
position dans la direction de la Banque « Victoria » d’Arad, la 
construction de quelques édifices culturels importants, des écoles, de la 
« Maison Nationale » ou, il a accordé des crédits préférenciels aux 
agriculteurs et aux artisans. 
 Il aura partie d’un enterrement plein d’honneurs avec la grande 
participation de ses concitoyens, dans le cimetière « Pomenirea » de 
Pârneava, pas loin de sa maison natale. 
 Bien que sa principale preoccupation fut dirigée vers l’activité 
bancaire, le côté économique faisant dorénavant une importante partie 
de la lutte de l’émancipation nationale, Sava Raicu avec d’autres 
personnalités notables de l’éthnie roumaine d’Arad initiera et 
organisera quelques actions impressionantes avec un impact national 
puissant qui amènera à la consolidation du sentiment d’unité et de 
solidarité de tous les Roumains. 
 Le troisième chapitre du livre, intitulé suggestivement « Le rôle 
et la contribution de Sava Raicu dans l’initiation, l’organisation et le 
support des actions socio-culturelles à caractère national » a présenté 
aux lecteurs une partie des manifestations de grande envergure 
nationale que Sava Raicu a initiées et coordonées de près, quelques-
unes moins connues mais qui ont attiré la consolidation du sentiment 
national non seulement dans la conscience des Roumains de la région 
d’Arad mais aussi dans celle des Roumains de toute la Transylvanie, de 
Banat et de quelques régions d’Hongrie.  
 Les pages du livre insistent surtout sur deux actions 
particulièrement importantes qui mettent en évidence le rôle que la 
Banque « Victoria », sous la direction de Sava Raicu, a joué en leur 
accordant le support financier. Le premier événement est l’organisation 
à Arad du premier vol d’Aurel Vlaicu sur le sol roumain, peu après  
qu’il avait remporté, à la fin du mois de juin 1912 à Aspern, le grand 
prix en surclassant des pilotes très  renomés de l’époque parmis 
lesquels le Français Roland Garros, le pilote favori de la réunion 
aviatique qui a eu lieu près de la capitale impériale. Décolant de 
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l’extremité du quartier de Pârneava, sur le champ près du bois de Ceala, 
l’aéroplane « Vlaicu II », construit et piloté par l’ingénieur roumain, va 
étaler dans le ciel au-dessus de la ville un immense Tricolore roumain 
que quelques gars avaient attaché à l’aile de l’avion, au désespoir des 
gendarmes et de quelques officiers hongrois présents, et à la grande joie 
des milliers de Roumains qui avaient occupé le champ devant 
le Marché aux bestiaux. 
 Peu après le vol, c’est toujours Sava Raicu qui va initier une 
quête pour recueillir les fonds nécessaires à l’ingénieur roumain pour la 
construction de son nouvel appareil de vol « Vlaicu III », un aéroplane 
beaucoup plus performant du point de vue technique qui était en phase 
de projet. 
 En peu de temps la quête organisée à Arad par Sava Raicu, élu 
président du comité d’initiative, deviendra une vraie occasion pour la 
manifestation de la solidarité nationale du peuple, par l’adhésion et la 
participation de tous les Roumains, ceux du Royaume mais aussi ceux 
vivant à l’époque dans des téritoires roumains au-delà des frontières de 
la Roumanie. 
 Quelques années plus tôt, en 1906, Sava Raicu avait organisé 
une excursion des aradiens à Bucarest pour l’ouverture de 
l’« Exposition juliliaire » organisée à l’occasion de la 40ème 
anniversaire de l’accession du Roi Carol Ier au trône de la Roumanie. 
 Á ce moment-là, l’exposition a été une importante occasion 
pour les Roumains de partout de se connaître entre eux et de consolider 
le sentiment de fiérté, de solidarité et d’unité nationale du monde 
roumain.  
 Le chapitre intitulé « Sava Raicu – le directeur exécutif de 
l’Institut de Crédit et d’Économies “Victoria” d’Arad », a essayé de 
surprendre dans ses pages le rôle important que le directeur de la 
Banque «Victoria » jouera dans le monde financier-bancaire de 
l’époque. 
 Dans les pages de ce chapitre on apporte des arguments pour 
souligner le facteur important que la lutte nationale pour l’émancipation 
de la nation roumaine a joué suite à la création des banques au capital 
entièrement roumain, des instituts de crédit ou des coopératives rurales. 
 Suivant l’exemple de la Banque «Albina», crée à Sibiu en 1872, 
«Victoria - Institut de crédit et d’économies, société par actions » 
commencera son activité à Arad le 30 mars 1887 ayant comme 
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directeur l’avocat dr. Nicolae Oncu, un important homme politique et 
défendeur conséquent des droits nationaux des Roumains de la région 
d’Arad. 
 Dès la création de l’Institut de crédit d’Arad, Sava Raicu fera 
partie des employés de la banque, et après avoir achevé l’Académie de 
commerce il sera engagé comme comptable principal, étant donc « le 
premier à faire son trait de plume dans ses registres de commerce ».Il 
deviendra par la suite le secretaire de l’institut, fonction similaire à 
celle de directeur adjoint pour qu’en mars 1912 il soit élu à l’unanimité 
directeur exécutif, suite à la proposition de Nicolae Oncu. 
 Avant son éléction comme directeur exécutif, Sava Raicu 
s’était fait remarquer dans le monde bancaire de l’Autriche-Hongrie 
pour ses qualités exceptionnelles dans le domaine financier et des 
affaires bancaires. 
 Dû à ses compétences, il sera coopté dans la direction de 
l’Union bancaire «Solidaritatea » fondée à Sibiu en 1907 et deviendra 
l’un de ses experts financiers faisant partie d’un petit groupe sélecte de 
spécialistes qui s’occuperont du point de vue technique des banques à 
capital roumain de Transylvanie: la gestion des fonds, la clôture des 
soldes, les opérations bancaires. Le cas échéant, ils prenaient des 
mesures pour éviter la faillite qui aurait eu des conséquences négatives 
sur la fragile économie roumaine en développement.  
 C’est toujours en 1907 que Sava Raicu jouera, par sa 
personnalité bien connue dans le monde bancaire, un rôle important 
dans la convocation d’une assemblée de tous les employés de banque 
roumains en vue de constituer une réunion professionnelle, étant en 
même temps l’un des initiateurs tacites de l’organisation d’une 
coopération entre les banques non-hongroises de la Monarchie, faisant 
d’ailleurs partie de la direction de quelques banques à capital tchèque 
de Prague. 
 Sa puissante personnalité financière et d’organisation sera déjà 
visible dans le cadre de l’Institut de crédit d’Arad pendant qu’il était 
encore directeur adjoint, mais surtout après 1912 quand la XXVème 
assemblée générale de la Banque « Victoria », lui confiera la direction 
de la banque, ayant une totale confience dans ses compétences 
professionnelles et dans sa politique dans le domaine des affaires 
bancaires. 
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 Grâce à ses compétences et à ses qualités, dans les années qui 
suvirent, la banque d’Arad, sous la direction de Sava Raicu réussira - 
même dans les moments les plus difficiles - à résister avec succès à la 
crise économique qui ravageait la majorité des états européens, et à 
réaliser des performances dans la consolidation de sa capacité 
financière par l’augmentation du capital, devenant ainsi la deuxième 
plus puissante banque à capital roumain de l’Autriche-Hongrie. 
 L’artisan des succès et du prestige dont la banque d’Arad jouira 
était sans doute, Sava Raicu, professionnel d’élite dans le monde 
bancaire, un « financier de génie » comme il était considéré dans les 
milieux financiers et présenté dans la presse du temps. Pour son entière 
contribution à la consolidation de l’économie roumaine en 1913 il sera 
recompensé par le roi Carol Ier de Roumanie avec la médaille «  
Le Mérite Commercial et Industriel ». 
 Pour une meilleure compréhension de la situation sociale et 
économique difficile à  la-quelle le monde bancaire était confronté (y 
inclus la banque d’Arad) les pages de ce chapitre vont entrelacer dans 
un ordre chronologique, d’une part l’enregistrement des événements 
historiques les plus importants avec d’autre part, des pages 
représentant la situation financière et bancaire de l’institut de crédit 
d’Arad, avec ses problèmes et ses réalisations, pendant la période agitée 
de la guerre et de la révolution bolchevique d’Hongrie qui a secoussé 
aussi l’espace roumain d’Arad. 
 Ce livre, que le lecteur a eu l’occasion de connaître, paru a la 
maison d’édition Promun d’Arad est la première contribution 
monographique dédiée à Sava Raicu où l’auteur, sans avoir la 
prétention d’épuiser le matériel informatif, a essayé de surprendre et 
d’esquisser une personnalité marquante de l’élite économique, 
intelectuelle et politique des Roumains de Transylvanie à la fin du 
XIXe siècle et au début du siècle suivant. 
 
L’auteur. 

Traduction, 
Prof. Maria Jocza 
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