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CUVÂNT ÎNAINTE

Am cunoscut satul Prunişor din anul 1930, iar din 1932 până în 1956, am locuit 
în această localitate. De atunci faţ a satului s-a schimbat cu totul. Casele de bârne, 
acoperite cu paie, cu băbură în loc da horn şi cu ferestre foarte mici, au dispărut, fiind 
înlocuite cu altele mult mai arătoase şi mai luminoase. Şterţ ul şi lampa cu petrol au 
cedat locul curentului electric.

Şoseaua, plină de gropi şi noroi, a fost asfaltată. Unele trotuare au fost acoperite 
eu plăci de beton, iar altele cu pietriş. S-a construit cămin cultural în mijlocul satului.

S-a schimbat modul de proprietate asupra pământului, felul de muncă, mijloacele 
de transport şi a crescut nivelul de trai al populaţ iei.

în septembrie 1944, teritoriul satului Prunişor a fost teatru de război, timp de trei 
zile, între armata română şi cea maghiară. De aici a început victoria asupra inamicului 
invadator, pe direcţ ia Prunişor-Beliu-Tinca.

Multe familii din Prunişor s-au mutat în alte localităţ i, iar în loc au venit altele 
dinspre munte.

Am cercetat arhiva şcolii, a oficiului parohial şi a consiliului orăşenesc Sebiş, din 
care am aflat prim câte greutăţ i au trecut locuitorii din satul Prunişor şi cătunul Topliţ a. 
Am cercetat trecutul acestor localităţ i, de când figurează în diferite documente. Am 
notat evenimentele mai semnificative petrecute în vremurile mai apropiate, pe care le- 
am aflat din informaţ iile bătrânilor, iar  pe altele, le-am cunoscut personal, în timp de 
peste cincizeci de ani.

Peste câteva zeci de ani şi acestea vor fi de domeniul trecutului, având în vedere 
transformările ce se produc în societate în mersul el vertiginos înainte.

Consider că este bine să cunoaştem trecutul, ca pe el să se clădească viitorul mai 
bun, mai luminos.

Pa baza materialelor ce mi-au stat la dispoziţ ie, a informaţ iilor ce le-am primit şi 
a faptelor cunoscute personal, m-am socotit să alcătuiesc a monografie a satului 
Prunişor şi a cătunului Topliţ a.

Şi pe această cale mulţ umesc tuturor acelora care m-au ajutat, punăndu-mi la 
dispoziţ ie diferite documente şi informaţ ii.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AŞEZARE>

Prunişorul este sat component al oraşului Sebiş, situat la jumătatea de est a judeţ ului 
Arad, la intrarea în Depresiunea Zărandului. Şoseaua, care leagă oraşul Sebis prin 
partea de nord, cu localităţ ile: Beliu, Ţ inea şi municipiul Oradea, şerpuind pe la poalele 
dealurilor, ce se prelungesc din Munţ ii Codru-Moma, trece pe teritoriul satului Prunişor, 
după trei kilometri. Până la Teuz şoseaua este mărginită de păşuni. Le circa 60 m 
înainte de Teuz, pe partea dreaptă, se află cantonul silvic Ciutăria. Pe partea stângă era 
aeroportul sanitar. De aci decolau avioane sanitare ce transportau bolnavi la spitalele 
din Oradea sau Cluj, când localitatea aparţ inea de regiunea Crişana.

După ce trece peste podul de beton, construit în anul 1978, şoseaua şerpuieşte pe la 
poala pădurii de ceri şi carpeni, ce se prelungeşte pe partea dreaptă, până la Munţ ii Codru, 
iar pe partea stângă, păşunile o însoţ esc încă doi km până la marginea satului Prunişor.

Cu circa 50 m înainte de prima casă din Satul Nou, pădurea părăsea şoseaua, 
facea un ocol spre est şi apoi spre nord, revenind apoi la colţ ul de nord-est al satului. In 
felul acesta, pădurea ceda loc ogoarelor cu semănături şi plantaţ ii de pomi fructiferi şi 
viţ ă de vie, care se întind pe pantele domoale ale Dealului Băii, ce se pierd în câmpie, 
lângă şosea, la marginea de sud a satului.

Şoseaua străbate satul de la sud la nord, în linie dreaptă, împărţ indu-1 în două părţ i
egale.

Satul este aşezat la şes. Numai colţ ul de sud-est se întinde şi pe panta dealului Băii.
Vatra satului este înconjurată de uliţ e drepte. Uliţ ele sunt largi, iar pe margini au 

loc şi pentru trotuare. Nu au denumiri. Totuşi pentru orientare, locuitorii le-au denumit 
după locul de aşezare sau după numele câte unei familii mai de vază. Le-au numit: 
uliţ a pe deal, lângă Vale din sus, lângă vale din Jos, pe marginea din jos, uliţ a şcolii, 
uliţ a lui Baia, uliţ a lui lenţ i, uliţ a lui Indreica, uliţ a Butuci. Şi Satul Nou se mai numeşte 
Butuci.

în vechime, aproape întreg teritoriul satului a fost acoperit cu păduri. Numai Dealul
Băii şi depresiunea văii Prunişor era pământ arabil. Spuneau bătrânii că vatra actuală a
satului ar fi fost grădina grofului. Din timpurile vechi, satul s-a numit Kertes (Chertiş). în
anul 1926 s-a schimbat numele în Prunişor. în actele încheiate în acel an, a fost folosită
numirea de Chertis-Prunisor. în anii următori s-a numit numai Prunişor.> > >

VECINII

Teritoriul satului Prunişor este foarte întins. Spre nord-est culmea Dealului Hotar, 
acoperită de păduri, desparte terenul Prunişorului de al Cărandului. Această culme a 
format hotarul de demarcaţ ie între judeţ ele Arad şi Bihor, până la 11 ianuarie 1956, 
când hotarul a fost mutat mai spre nord, fiind anexate la judeţ ul Arad câteva comune 
din judeţ ul Bihor. Un pârâu, care curge pe partea de nord a acestui deal, îşi continuă 
cursul peste şes până întâlneşte apele Teuzului în Cotul Popii. Acesta forma hotarul de 
la nord-vest între cele două sate şi judeţ e. în partea de sud-est pârâul Săuzaş ce curge 
prin pădure şi se varsă în Teuz în apropiere de Ciutărie, desparte Prunişorul de Susani 
şi Igneşti. La sud şi sud-vest Teuzul desparte terenul Prunişorului de al Sebişului. Teuzul
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curge apoi de la sud la nord şi desparte teritoriul Prunişorului de al comunei Bârsa spre 
vest si de al comunei Răpsig spre nord-vest până la Cotul Popii.

Căi de comunicaţ ie. Legătura cu Sebişul şi Cărandul se face pe şoseaua asfaltată 
(în 1977 şi 1978) cu autobuzul ori cu căruţ a. Spre Bârsa se poate merge pe la Sebiş, ori 
peste câmp, pe drumuri de căruţ e, pe la Ulm ori pe la Brazi, sau pe Drumul Nou ce 
trece pe la Conac. în anul 1949 s-a construit pod peste Teuz şi s-a deschis drum prin 
fosta sesie şcolară, în continuarea drumului de la Brazi. Spre Susani se poate merge pe 
drumul forestier, ce s-a construit în anul 1978, de-a lungul pârâului Săuzaş. La Igneşti 
se poate merge cu căruţ a ori cu autobuzul pe drumul construit la sud de cantonul 
Ciutăria, sau pe potecă, peste Dealul Cerâştea.

7

ÎNTINDEREA TERITORITORIULUI

Tot terenul satului are o suprafaţ ă de 7731 iugăre (holde cadastrale) şi 1025 stânjeni 
pătraţ i, din care: 46 iugăre şi 804 stânjeni pe vatra satului; 2298 iugăre şi 1581 stânjeni 
pe pământ arător; 3940 iugăre şi 427 stânjeni pe pădure; 689 iugăre şi 1348 stânjeni pe 
păşune; 96 iugări, 238 stânjeni pe fânaţ  şi 259 iugăre şi 19 stânjeni pe neproductiv 
(drumuri, râpe, văile pâraielor etc.).

Notă. Datele de mai sus sunt luate de la cartea funciară.
O holdă cadastrală este egală cu un iugăr austriac, este egală cu 1600 stânjeni, este 

egală cu 0, 5755 ha. Stânjenul pătrat este egal cu 3,60 m.p. (aproximativ 4 m.p.)
La Prunişor se numea holdă o parcelă de o holdă cadastrală şi 1216 stj. p. adică 

2816 stj.p. Jumătate de parcelă (1408 stj.p,) se numea jumătate de holdă, iar 704 stj.p 
se numea holdiţ ă. în 1948 s-a făcut un recensământ al populaţ iei şi al terenurilor 
aparţ inătoare. Cu această ocazie s-a făcut transformarea iugărelor în hectare şi a 
stânjenitor pătraţ i în metri pătraţ i. De atunci, toate terenurile se socotesc în hectare, ari 
şi metri pătraţ i.

Din pământul arător arătat mai sus, în anul 1746, cele 13 familii de iobagi hospites 
şi 2 familii de iobagi subhospites foloseau 22 2/8 iugăre pe care le semănau cu grâu, 
ovăz şi porumb, pentru care plăteau impozite. Restul terenurilor forma proprietatea, 
grofilor.

După desfiinţ area urbariului (1853) până la 1909 locuitorii din Prunişor au folosit 
104 grădini în vatra satului (52 iug.), 740 iug. 84 stj.p. teren arabil şi fanaţ , în proprietate 
personală si 253 iug., 598 stj.p. ca păşune şi pădure urbarială (folosită în comun 
proporţ ional cu drepturile urbariale ce posedau). între anii 1908-1919 încă 16 familii 

primit câte o grădină în vatra satului, din proprietatea grofului. După reforma 
agrară din 1921, definitivată în 1928, locuitorii din Piunişor au mai primit: 215 iug. 
pământ arător în Comeşti, 500 iug. păşune, 219 iug. pădure comunală. în anul 1937 
au mai primit 30 ha de pădure în Cioaca Ulmului ca şi completare pentru păşune.

Potrivit recensământului efectuat la 21 ianuarie 1948, teritoriul satului Prunişor, 
aflat în proprietate personală a locuitorilor, era de 1004 ha din care 37 ha vatra satului, 
420 ha, pământ arabil, 28 ha fâneţ e, 320 ha păşuni, 171 ha pădure, 8 ha livezi de 
pomi, 3 ha de vii, 17 ha teren neproductiv.

au mai
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Pădure proprietatea satului 126 ha.
Composesoriatul urbarial mai dispunea de 40 ha păduri, 32 ha. islaz şi 2 ha .alte

terenuri.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S e c to a r e le h o ta r u lu i  c o m u n e i P r u n işo r . (N u m ir i  d u p ă c a r te a fu n d u a r ă ).  
G e m e in d e K e r te s

Fiind foarte întins, teritoriul comunei s-a împărţ it în 9 sectoare (dulee sau ţ arini) şi

vatra satului
ţ arina Rusca > >
ţ arina Fereşti > >
ţ arina Cofanesti > >
ţ arina Motasca > >
ţ arina Hălmăgeni
parcela Budamere
ţ arina Lunca »
ţ arina Săuzas > _ »

Ţ arina sau Dealul Rusca cuprinde terenul din locul numit la morminţ i, mărginit de 
Vale, de la Cotul Morii, cimitir şi şosea. Peste şosea se întinde spre vest până la păşune, 
spre sud până la Vale si spre nord până la păşunea comunală. Din această parcelă 
partea de către nord se mai numeşte Luncă. Pe semne că această porţ iune a fost acoperită 
cu păduri până în timpuri mai noi ca şi terenurile până la Cărând şi Teuz.

Terenul cuprins între marginea de nord a satului, Dealul Ciotoaia, Dealul Iepure şi
Valea Prunisorul se numeşte Motasca.» > >

Ţ arina cea mai depărtată, de la Vadul Onii până în Fundul Văii se cheamă 
Hălmăgeni.

în partea de vest a satului, de la colţ ul de nord-vest până la Ulm, de o parte şi de 
alta a Văii Prunişorului se întinde ţ arina Fereşti.

De la şosea, în partea de est şi de sud a satului, pe Dealul Băii este ţ arina Cofanesti.
De la Colţ ul de sud-vest al satului până la Satul Nou, este un drum de care numit 

Calea Butii. Partea de ţ arină cuprinsă între această cale, şosea, sat şi Satul Nou se mai 
cheamă Butuci. Parcela de teren ce se întinde la est de şosea, pe Dealul Faţ a Hotar, 
Groapa Imaş, Dealul Mărinichii, până la Hălmăgeni se cheamă Budamere.

Parcela Săuzaşi este terenul acoperit cu pădure de la Dealul Cerâşte, de-a lungul 
pârâului Săuzas până la Teuz, în suprafaţ ă de 770 iug. şi 825 st.p.

De la şoseaua Sebiş-Prunişor, pe partea stângă, până la Teuz în Cotul Popii şi apoi 
până la Topliţ a, pe lângă ţ arinile Prunişorului, se află parcela Lunca în suprafaţ ă de 
2311 iug. şi 1130 st.p. Până pe la anul 1900 această parcelă era acoperită cu păduri. 
Acum este teren arabil şi păşuni.

Partea de teren cuprinsă între valea Nouă şi Teuz se numeşte Comeşti.
Pădurile din Cotul popii până la şosea au fost tăiate de slovacii care au alcătuit 

apoi cătunul Topliţ a.
După ce terenul a fost curăţ at s-a construit conacul Comeşti, acolo se întâlneşte 

drumul de căruţ e ce trece de la Cărând spre gara Bârsa, cu drumul paralel cu Teuzul, 
ce trece spre Răpsig. Ultimele rămăşiţ e ale construcţ iilor acestui conac au fost vândute 

la licitaţ ie în luna iunie 1932.RQPONMLKJIHGFEDCBA
i

anume:
1. Ortsried
2. Ried Ruska
3. „ Rerest
4. „ Kofanesti
5. „ Mokzaska
6. „ Halmazsan
7. „ Budamere
8. „ Lunka
9. „ SzozasbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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în partea de sud a satului, pădurea acoperea terenul până la Ciutărie. Aceste păduri 
au fost tăiate de croaţ i, aduşi de grofi de peste Dunăre, între 1890-1900. Terenul eliberat 
de copaci a fost transformat în păşuni, teren arabil şi grădini. De la reforma agrară din 
anul 1921 au primit păşuni comunale din acest teren comuna Sebiş şi satele Igneşti şi 
Prăjeşti. Locuitorii din Prunişor au primit 44 grădini care au alcătuit Satul Nou.

10

RELIEFUL

Relieful satului Prunişor este alcătuit din dealuri şi câmpie. Partea de la vest de 
sosea este o câmpie întinsă făcând parte din Câmpia Crişurilor. In partea de nord a 
satului curge Valea Prunişorului. De-a lungul Văii se întinde o depresiune de la şosea 
spre est pe o lungime de circa 4 km şi cu o lăţ ime de aproape o mie de metri, până la 
Vadul Onii. De aci se mai îngustează până se pierde în „Fundul Văii. Depresiunea este 
mărginită de pantele domoale ale dealurilor.

în partea de nord a teritoriului se întinde, de la şosea spre est Culmea Faţ a Hotarului, 
care se prelungeşte cu Culmea Hotar până la Munţ ii Codru. Partea de lângă şosea a acestei 
culmi se cheamă Făizat. Din Culmea Faţ a Hotar se prelungesc spre sud alt culmi despărţ ite 
prin pâraiele ce se formează în văile dintre ele. Până la cimitir se prelungeşte Groapa Imaş. 
Mai spre est sunt: Dealul Morii, Dealul Mărinchii, Bisericuţ a, Dealul Bâcului, Dealul Chiii, 
Dealul Hălmăgeni, Dealul Cheşii, Dealul Ciotului, Liliacul, Dealul Scurt. Pe aici trece o 
cale de picioare de la Susani sper Beliu, iar mai spre est e Calea de Groşi. în continuare se 
întinde Culmea Hotar până sub Codru, la Valea Prunişorului. Pe lângă pârâul Hotar se 
întinde Dâmbul Lacul, un deal format din nisip galben.

Pe partea stângă a Văii Prunişor, urmând drumul de la est spre vest, întâlnim: 
Culmea Gruiu, cu Pari, Dealul Mera, Făgurariu Lung, Făgurariu Mic, Dealul Bobdii, 
Grueţ u, Dealul Cocoş, Dealul Iepure. între cele două pâraie ce se unesc formând 
Văliceaua (Vâlceaua) se află Râpa Roşie cu pământ de culoare ruginie.

Aceste culmi sunt prelungiri de la sud spre nord ale Dealului Mare, care se întinde 
din apropierea satului Prunişor până la Susani. Tot din acest deal se despart spre sud: 
Cioaca Ulmului, Dealul Hânsul, Dealul Moştini, iar spre vest: Dealul Oilor, Dealul 
Scurt, Dealul Chişiţ ii.

în partea de sud-est a satului se întinde Culmea Dealul Băii, care este acoperit cu 
semănături. Spre nord, Dealul Cerâştea, care se întinde până la pârâul Săuzaş. Spre est, 
Dealul Băii se continuă cu Dealul Brazi, până la Dealul Mare.

Dintre dealurile amintite mai sus, doar Groapa Imaş şi Dealul Mărluchii sunt 
acoperite cu păşuni. Dealurile Chiii şi Hălmăgeni au servit ca pământ arabil, până prin 
1963, când au fost amenajate pentru păşuni. O parte din pantele Dealului Iepure au 
fost cultivate cu cereale, plantate cu pruni şi vită de vie. în afară de Dealul Băii, toate 
celelalte sunt acoperite cu păduri de stejari, fagi, carpeni, plopi etc. Pe Dealul Brazi au 
crescut brazi şi molizi foarte falnici. Ultimii copaci au fost tăiaţ i prin anul 1955.

De pe coama Dealul Băii se văd satele: Bârsa, Aldeşti, Voivodeni, peste Crişul 
Alb, iar pe dreapta se vede comuna Răpsig. Dincolo de aceste sate se văd pantele 
dealurilor- prelungiri ale Munţ ilor Zărand, acoperite cu ogoare de semănături 
multicolore. Spre extremitatea vestică a acestor dealuri se vede Cetatea de la Siria.

I;
=-
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APE

Pe la marginea de nord a satului, curge Valea Prunişorul. Izvorăşte de la poala 
codrului, dintre satele Groşi şi Susani. Curge prin pădure, peste bolovani de piatră, 
până la ţ arina Prunişorului. Până aici îşi sporeşte debitul de apă primind, pe dreapta, 
apele pârâului Hotar, iar pe stânga, Gruiu cu Pari unit cu pârâul Băilor, apoi pâraiele 
Mera şi Făgurar. îşi continuă cursul pe la poalele Dealurilor Bobdii şi Cocos pe stânga, 
iar pe dreapta ţ arina Hălmăgeni.

De aici până la Vadul Onii, unde este traversată de drumul forestier, curge peste 
pietre din ce în ce mai mici formând prundişuri, Primeşte pe dreapta apele pâraielor: 
Cufundos (Cuţ unda), Ciotu, Cheşii, pârâul Radului, pârâul Bâcului, iar pe stânga pârâul 
Mureşam unit cu Gruieţ u Morii şi pârâul Ţ apului. Mai în jos de Vadul Onii primeşte 
apele pârâului Văliceaua (Vâlceaua) unit cu pârâul Ghenţ ulul, iar pe dreapta mai primeşte 
pârâul Mărinchii şi părăuţ a Morii.

După ce trece de Vadul Onii, albia Văii se apropie de Dealul Măirinchii. S-a săpat un 
canal (iaz) până sub poala dealului unde locul avea o uşoară cădere. Pe acest loc s-a 
construit o moară de apă cu o piatră. De aceasta se aminteşte încă de la 1746. Locul se 
cunoaşte sub denumirea „La Moară.”

De aici, Valea se îndreaptă spre sat, cu care se întâlneşte la şosea. Acolo s-a construit 
un pod de lemn în anul 1950, care a fost înlocuit cu altul de beton în anul 1975. Curge 
pe lângă sat până la colţ ul de nord-vest. Aici îşi schimbă cursul spre sud, până prin 
apropiere de Satul Nou. Se îndreaptă apoi spre vest până la locul numit „La Ulm.” De 
aici se îndreaptă spre nord, iar în Cotul Popii se varsă în Teuz. în anul 1975 albia a fost 
curăţ ită şi îndiguită de la Moara până la Ulm, iar de aici i s-a săpat o albie nouă şi a fost 
condusă în Teuz pe un drum mult mai scurt.

De la Vadul Onii până trece de sat, apa curge peste nisip fin şi curat, căutat pentru 
tencuitul caselor. Mai departe în ţ arina Fereşti, nisipul se amestecă cu mâl şi apoi se 
transformă în noroi.

în timpul verii, abia curge câte un firicel de apă pe fundul albiei. în verile secetoase 
apa dispare cu totul, în apropierea satului. Aşa s-a întâmplat în anul 1947. în toamnele 
şi mai ales în primăverile ploioase, apa ieşea din albie şi inunda mare parte din ţ arină, 
stricând semănăturile de toamnă şi întârziind pe cele din primăvară. Era inundabilă de 
la Moară până la cotul din colţ ul de nord-vest al satului. De aici, apele îşi croiau drum 
peste semănături şi peste păşune până la Ulm.

De la Ulm, Valea curgea prin proprietatea grofului până la vărsarea în Teuz. Pentru 
că îi pricinuia pagube, acesta i-a săpat o albie nouă mai la est, la un rând de holde. 
Albia veche se cheamă Valea Bătrână, iar cealaltă Valea Nouă. Locuitorii satului nu s- 
au învoit să cureţ e albia Văii si în hotarul lor.

In anul 1937 primarul comunei Cofan, Vasile Baia împreună cu consiliul comunal 
s-au hotărât să îndrepte cursul apei de la colţ ul satului până la Ulm. S-a întocmit un 
plan în acest sens dc către Serviciul apelor din Arad, dar nu s-a putut pune în aplicare 
fiindcă unii locuitori, în frunte cu Filip Simion al lui Nistor s-au opus.

în anul 1956, s-au făcut unele rectificări ale albiei pe porţ iunea din Fereşti tăindu- 
se unele coturi în linie dreaptă. Deşi Valea Prunişorului avea apă puţ ină, totuşi era de 
mare folos pentru locuitori. Aici, femeile spală rufele şi înălbeau jirebiile şi pânzele 
înainte vreme. în albia Văii se topea cânepa. Alimenta cu apă motorul morii cu valţ uri, 
ce era construită lângă pod, în partea de jos. Vara se ducea apă pentru alimentareaRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cazanului de la batoză, în timpul treieratului. Locuitorii din partea de nord-est a satului 
duceau apă pentru băut de la Vale. în unele locuri era şi câte o „dălbină” cu apă mai 
mare, unde se scăldau copiii, în timpul verii.

Din albia Văii de sus, se aducea piatră pentru fundament la case, apoi pietriş pentru 
aşternut pe uliţ i şi prin curţ i, cât şi nisip cu care se tencuiesc casele.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ă u za şu l. Pârâul Săuzaş izvorăşte de la Codru, în hotarul satului Susani. Curge 
prin pădure şi face hotar între Prunişor şi Igneşti. Se varsă în Teuz, în apropiere de 
cantonul Ciutăria. în el se varsă, pe partea dreaptă, pârâul Moşesc, pârâul Cădari şi 
pârâul Scurt, iar pe partea stângă pârâul Calului.

T e u z u l. Izvorăşte de la Codru. Curge pe la marginea Susaniului. Trece apoi pe 
marginea de nord a comunei Igneşti. Iese din pădure lângă cantonul Ciutăria şi îşi 
continuă cursul spre sud-est, prin păşunea Sebişului, până la Chişcut. De aici face un 
cot şi se îndreaptă spre nord, până la Cotul Popii, unde trece în hotarul comunei Răpsig, 
apoi spre Şepreuş şi Mişca, unde întâlneşte Crişul Negru.

Teuzul face hotar între Prunişor şi Bârsa, spre vest.

CLIMA

Prin aşezarea sa la poalele dealurilor acoperite de păduri, Prunişorul este scutit 
de vânturi puternice. In timpul iernii, zăpada cade liniştit şi acoperă ogoarele cu 
un strat nu prea gros. în unele ierni ninge foarte puţ in, dar zăpada acoperă pământul 
numai câteva zile. Ţ ăranii profită de acest timp şi transportă gunoiul de grajd cu 
săniile pe terenurile mai greu accesibile. Viile se îngroapă toamna, pentru a le feri 
de îngheţ .

Primăvara îşi arată semnele devreme. încă din luna februarie se pot face lucrări 
agricole în câmp. Se seamănă ovăzul. Semănatul porumbului se începe în jurul datei 
de 15 aprilie, când frunza pădurilor de pe Codru a ajuns până în vârful muntelui. 
Atunci e semn că pământul este suficient de cald pentru încolţ irea seminţ elor. Uneori 
plouă mult în lunile martie şi aprilie, întârziind efectuarea semănăturilor.

Vara începe înainte de a-i sosi timpul după calendar. Stupii primitivi încep să roiască 
pe Ia 5 mai. Salcâmii înfloresc în jurul datei de 10 mai. Tot în luna mai se coc cireşele 
timpurii. Spre sfârşitul lunii iunie, se coace grâul. Pe la 10 iunie înfloresc teii, iar la 
începutul lunii iulie se seceră grâul şi apoi ovăzul. De obicei, verile nu sunt secetoase. 
Ploile cad chiar la timpul potrivit pentru semănături.

Toamna este anotimpul când se coc strugurii şi se culeg alte roade ale pământului. 
Săptămâni întregi cerul este senin şi căldură plăcută. Pe câmp, funigeii îşi întind firele 
argintii între tulpinile buruienilor, ca semn că va fi toamnă lungă. Plugarii ară, seamănă 
şi pregătesc recolta pentru anul viitor. Ca şi în restul ţ ării clima este temperată, dar la 
Prunişor este mai blândă.RQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fântâna la Hududui, 1982Fântâna la Bircu, 1981

Fântâna din uliţ a şcolii, 1981
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FÂNTÂNI

După ce populaţ ia s-a aşezat pe vatra nouă a satului, a săpat câte o fântână comunală 
în fiecare uliţ ă. Apa se găseşte la adâncime mare şi era costisitor să-şi sape fântână 
fiecare gospodar. Fântânile sunt largi. Au fost zidite cu pietre da râu iar deasupra au 
ghizdele de lemn. Lângă fiecare fântână s-a instalat şi câte un vălău cioplit din trunchi 
de stejar, pentru adăpatul vitelor, mai ales în timpul iernii. Majoritatea fântânilor au 
cumpănă. Apa se scoate cu găleată de lemn (vădră).

Pe uliţ a de lângă vale din sus s-a săpat fântâna lângă grădina lui Floruţ  Gheorghe, 
nr. 21 (fântână la Bircu). Pe uliţ a din jos s-a săpat fântâna lângă vale, în dreapta grădinii 
nr. 17 (la Cârcel). Pe uliţ a şcolii fântâna a fost săpată lângă grădina parohială. Are o 
adâncime de 18 m, apa se scoate cu găleată legată de lanţ , pe sul cu roată. Prin anul 
1950 avea două găleţ i, câte una la fiecare capăt al lanţ ului. Fântâna cu cumpănă s-a 
săpat pe uliţ a lui Baia lângă grădina cu nr. 10. Tot Fântână cu cumpănă s-a săpat şi pe 
uliţ a lui Renti lângă grădina nr. 36. Pe această uliţ ă s-a mai săpat o fântână cu roată lângă 
grădina nr. 41, a lui Cofan Pantelie (Hududui). Pe uliţ a din sus s-a săpat fântâna cu roată 
lângă grădina nr. 79 a lui Indreica. Pe uliţ a Butuci a fost săpată o fântână cu roată lângă 
grădina lui Cofan Toma (a Beciului).

Toţ i locuitorii de pe uliţ ă se aprovizionează cu apă de la fântâna din uliţ a respectivă. 
Fântânile sunt comunale şi se întreţ in din bugetul comunii.

Fântâni comunale au fost săpate şi în păşune. Una în Fereşti pentru adăpat boii, 
una la Luncă pentru adăpatul vacilor şi una la Moară pentru porci, capre şi oi.

Fântânile din sat erau prea departe pentru mulţ i locuitori. In anul 1931, au apărut 
nişte sfredele pentru săpat fântâni. Cu sfredelul se săpau fântâni strâmte. Se dogeau cu 
tuburi de beton. Găleata se confecţ iona din tablă. Nu se putea răsturna în fântână, ci se 
umplea printr-un orificiu acoperit cu o supapă, confecţ ionat în partea de jos.

Asemenea fântână a săpat în curtea casei locuitorul Matcău Ioan în anul 1931. In 
anii următori s-au confecţ ionat sfredele mai largi, încât s-au putut săpa fântâni cu 
diametrul până la 40-45 cm. Mai mulţ i locuitori şi-au săpat fântână în curtea casei. In 
anul 1934, s-a săpat o fântână şi în curtea şcolii. Avea o adâncime de 18 m. Avea 
scripet pentru scos apă. După anul 1956 a fost lăsat în paragină şi nu s-a mai folosit. In 
toamna anului 1979, s-a săpat o nouă fântână în curtea şcolii. în anul 1936, a fost 
săpată fântână şi în curtea casei parohiale.

în anul 1953 erau 8 fântâni zidite cu pietre în curţ ile locuitorilor (Balaş Ioan nr.4, 
Hada Mărioara, nr.44, Hada Nicolae nr.4, Hălmăgean Pavel, nr. 100 etc.) şi 52 fântâni 
cu tuburi din beton săpate cu sfredelul).

Fântânile au fost săpate de un locuitor din satul Aldeşti, care îşi confecţ ionase 
sfredele şi alte unelte necesare pentru efectuarea unor asemenea lucrări.

PĂDUREA PRUNISOR

Până la exproprierea efectuată în anul 1921 pădurile din hotarul satului Prunisor 
ca şi cele din satele învecinate (spre Codru) au fost păduri particulare. Cea. 28 mii
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iugăre aparţ inând contelui 
Wenckheim. Acesta le folosea mai nţ  
mult pentru creşterea vânatului 
(cerbi, lopătari, căprioare mistreţ i).
După expropriere, o parte au fost A/ 
atribuite ca păduri comunale satelor jLj 
din jur (câte 3-5 iugăre de familie), |gi 
iar restul au trecut în proprietatea Sg 
statului. Pentru administrarea acestor ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg o l 
păduri a luat fiinţ ă ocolul silvic El 
Sebis-Moneasa cu sediul în Sebis. f'f  

In anul 1948 după intrarea în Era 
vigoare a noii Constituţ ii a R.P.R., fw S 
şi pădurile comunale au trecut în 
proprietatea statului. Pădurile 
urbariale au urmat aceeaşi cale.

Pădurile din Prunişor aparţ in pentru administraţ ie de brigada Ciutăria, iar partea 
de către Susani numită Prunişor obârşie aparţ ine de brigada Susani.

La brigada Ciutăria aparţ in cantoanele:
Faţ a Hotar în suprafaţ a de 285,4 ha.
Făgurar în suprafaţ ă de 347,8 ha,
Dealul Mare în suprafaţ ă de 546,7 ha,
Dealul Oilor în suprafaţ ă 447,3 ha.
O parte din Ciutărie în suprafaţ ă de circa 200 ha. (O parte din cantonul Ciutăria 

este situat în hotarul oraşului Sebiş. Tot de brigada Ciutăria aparţ in şi cantoanele: Bâlhad 
şi Hodiş ce se află în hotarul Sebişului şi al Igneştiului)

De brigada Susani aparţ ine trupul de pădure Prunişor obârşie (Cantonul Pietriş) în 
suprafaţ ă de 371,7 ha. Suprafaţ a de pădure aparţ inătoare de brigada Ciutăria este de 
1827,2 ha. In total pădurile din hotarul satului Prunişor însumează 2198,9 ha.

în pădurile de la Prunişor cresc tot felul de copaci: stejari, fagi, carpeni, plopi, 
ulmi, jugaştri şi alţ ii. Prin unele locuri se află meri şi peri pădureţ i. De asemenea cresc 
şi cireşi. Pe marginea pădurii cresc: porumbari, corni, aluni, rugi de mure. Prin tăieturi 
cresc zmeuri şi fragi.

Bureţ ii de pădure se găsesc prin toată pădurea.
Notă: Datele de mai sus au fost primite de la ocolul silvic Sebiş.

Cantonul Ciutăria, 1950

ÎNTEMEIEREA SATULUI

în timpurile vechi, în judeţ ul Arad, ca şi în alte părţ i ale ţ ării, pădurile se întindeau 
pe suprafeţ e foarte întinse, nu numai la munte, ci şi în regiunea dealurilor şi chiar a 
câmpiei. De-a lungul apelor curgătoare, la adăpostul pădurii, încă din vremurile 
întunecate ale năvălirilor, românii au format mici aşezări săteşti. La intrarea dinspre 
vest, în Depresiunea Zărandului, de-a lungul Crişului Alb şi a afluenţ ilor săi, s-au întemeiat
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salbe de sate, mai mari sau mai mici. O asemenea aşezare a luat fiinţ ă şi de-a lungul 
pârâului Valea Nouă ce se varsă în Teuz, după ce acesta scapă dintre dealuri. Valea Nouă 
străbate o depresiune de câţ iva km, mărginită de dealuri cu pante domoale, acoperite cu 
ierburi şi păduri. Terenul din cuprinsul depresiunii cât şi câmpia ce se întinde spre vest de 
pantele dealurilor, este favorabil pentru lucrări agricole.

încă ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd in  timpurile foarte vechi, pe aceste locuri s-au aşezat câteva familii de români, 
formând mai multe crânguri. în apropiere de şoseaua de azi, pe pantele domoale ale 
Dealului Imaş, pe locul unde se află c im it ir u l,  s-au aşezat câteva familii. Fiindcă terenul 
pe care s-au stabilit semăna cu o grădină înconjurată de păduri, şi-au numit aşezarea 
crângul Grădina. Mai târziu, numirea a fost tradusă în ungureşte Kertes. Locuitorii i-au 
spus Chertiş sau Cerciş.

în partea de sud a cimitirului de azi a fost construită o biserică de lemn, de către 
locuitorii acestui crâng. Locul unde a fost construită s-a cunoscut până prin anul 1960. 
Spre est de cimitir, lângă Vale, au construit şi o moară cu o pereche de pietre, acţ ionată 
de apa condusă pe un iaz. Această moară a fost amintită din 1746 până la 1937 când s- 
a demolat, rămânând numai numele locului La moară.

Pe pantele dealului Hălmăgeni, pe la Vadul Onii în sus, s-au aşezat câteva familii 
ce purtau numele Hălmăgean (poate veniţ i din părţ ile Hălmagiului), iar altele pe Dealul 
Iepure. Aşezarea aceasta s-a numit crângul Hălmăgeni. Şi locuitorii acestui crâng au 
construit o biserică din lemn, în apropiere de Vadul Onii, pe locul numit Bisericuţ a.

Pe partea stângă a Văii, lângă şosea, pe Dealul Băii, s-a format crângul Cofaneştilor.
Deşi erau dispersaţ i pe crânguri, locuitorii alcătuiau o singură aşezare ce purta 

numele Chertiş (u. Kertes), Crângul Hălmăgeni fiind cel mai îndepărtat, s-a mai numit 
Chertişul de Sus, iar cel de lângă cimitir Chertişul de Jos. (Inf. Popa Giuri, n.1875).

Legătura între crânguri se făcea pe drumuri de căruţ e nepietruite. De la Cofaneşti
la Hălmăgeni, drumul era pe lângă Ciotoaia, Jepul Docii, Vâlceaua, Vadul Onii, iar de
la Chertişul de Jos la Hălmăgeni pe sub coasta dealurilor: Imaş, D.Morii, Dealul
Mărinchii, Bisericuţ a..>

La moară măcinau toţ i locuitorii.
Când populaţ ia s-a mai înmulţ it şi avea trebuinţ ă de pământ de muncă, mai mult, 

a început să defrişeze câte o parcelă de pădure şi s-o transforme în pământ de cultură. 
Cu timpul, parcelele de pământ arător au devenit tot mai mari, ca proprietate a întregii 
aşezări (a obştii). Le-au denumit: Buşea, Moţ asca, Hălmăgeni, Pereşti şi Cofaneşti, 
după numele vechilor proprietari au fost denumite majoritatea dealurilor şi a pâraielor 
care le despart: Dealul Chiii, Dealul Ciotului, pârâul Ciotului, Dealul Cheşii, pârâul 
Cheşii, Dealul Hălmăgeni, pârâul Radului, Dealul Mărinchii, pârâul Mărinchii, Dealul 
Bobdii, pârâul Moroşan, Dealul Cocoş, pârâul Ţ apu, Dealul Iepure, Ciotoaia, Jepul 
Doţ ii, Dealul Băii, Dealul Benii, Vadul Onii, pârâul Ghenţ ului şi altele. Unele denumiri 
s-au dat după porecla foştilor proprietari. (Cocoş, Iepure, Ţ apu Ciotu, Bobdii, Ghenţ u).

O r d o n a re a c o m u n e i.

Crângurile erau alcătuite din câte 4-5-6 familii care îşi aveau gospodăriile împrăştiate 
pe pantele dealurilor ori în apropierea pâraielor.

Spre sfârşitul sec. al XVIII-lea, pe timpul împărătesei Maria Tereza (1740-1780) şi a 
fiului său Iosif al II-lea (1780-1790) a început să se facă ordonarea comunelor în ţ ară, 
adică fiecare localitate a fost adunată şi aşezată pe o vatră cu o formă geometrică, după un 
plan de sistematizare, aşa cum sunt astăzi.

18
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Operaţ iunile de sistematizare au continuat şi după anul 1800, prin regularea 
urbarială efectuată în anii : 1810, 1812, 1818 şi 1828.

în vederea sistematizării localităţ ilor s-au făcut pregătiri cu mult timp înainte. S-au 
întocmit schiţ e şi hărţ i topografice atât pentru vatra satului, cât şi pentru celelalte terenuri, 
operaţ iunile de parcelare, în părţ ile de est ale judeţ ului Arad, s-au făcut pe la anul 
1822, după cum notează un protopop de la Hălmagi pe fila unei cazanii: „La anul 
1822, iunie, 5 zile, au venit la Hălmagi lănţ eri de pământ şi mai întâi au pus ciuhe în 
dealurile care sunt mai aproape de oraşul nostru. Şi au bătut ţ ăpuşi după voia lor prin 
grădinile noastre. Scris-am să se ştie. N. prota Hălmagiului”

1) Cancelarul Esterhazy scria la 3-III-1773 că împărăteasa ordonase contragerea 
în sate ordonate a bihorenilor care locuiesc împrăştiaţ i. Raportează că în districtul Beliu 
s-au clădit în acest scop 100 case noi complet, 299 aproape gata, 277 începute, 
împărăteasa răspunde că împărtăşeşte judeţ ului expresia plăcerii sale pentru executarea 

zeloasă a ordinului său.
2) Prunişorul se poate să fi fost sistematizat în aceeaşi perioadă 1770-1800. 

Pentru sistematizarea localităţ ii Chertis, s-a stabilit ca vatră nouă, o parte din terenul 
grofului (la vest de şosea). Vatra a fost împărţ ită în 6 dreptunghiuri egale prin uliţ e 
drepte orientate de la est la vest. Fiecare dreptunghi a fost parcelat în câte 20 
grădini, în suprafaţ ă de 800 stj. p. (0,28 ha) fiecare. Grădinile au fost numerotate 
cu unul sau două numere topografice şi câte un număr de casă. Pe uliţ a Butuci nu 
s-au parcelat 8 grădini, fiind terenul cu pădure. Unele grădini au rămas fără număr 
de casă, fiind câte două loturi la un număr, (la nr. 10, 50, 66, 67, 96 şi 109). După 
defrişarea pădurii, au fost parcelate şi grădinile de pe uliţ a Butuci, primind numerele 
de casă: 120, 121, 111, 112, 113, 114, 58 şi 59, în anul 1908.Afară de perimetrul 
satului, lângă Vale, s-a parcelat o grădină în extindere de 75 stj. p. primind nr. 
topografic 32-33 şi nr de casă 16. S-au parcelat în total 113 grădini, fiind numerotate 
de la 1 la 109, mai puţ in nr. 58 şi 59. Grădinile au fost distribuite locuitorilor. Cea 
de la nr. 4 a fost atribuită grofului. Tot în proprietate nemeşască au rămas cele 8 
grădini pe uliţ a Butuci şi 5 grădini pe D. Băii, plus grădina cu nr. top. 103 (vezi 
schiţ a satului):

De observat că pentru primăria comunală nu s-a repartizat grădină. In anul 1857, 
la numărul 108 locuia Papp Nikolaus, notar zu Robogany. Pe semne că şi la nr. 4 
locuia vreun reprezentant al grofului (administrator al moşiei) şi împreună conduceau 
comuna, considerând că nu este necesară o clădire anumită pentru administraţ ie.

Am considerat că vatra nouă a localităţ ii Chertis a cuprins şi o parte din terenul 
crângului Cofaneşti, bazat pe faptul că grădinile cu numerele de casă vechi: 67, 
68, 70, 72, 73, 74, 76, 86, 87, 93 şi 95 au avut ca proprietari, între anii 1855-1920, 
familii cu numele Cofan, urmaşi ai locuitorilor din acest crâng. Nu se cunosc nume 
de construcţ ii unde au fost celelalte crânguri, afară de cele arătate mai sus, deoarece 
clădirile erau de bârne, aşezate pe butuci, lipite cu pământ şi acoperite cu paie. Butucii 
au putrezit, iar pământul s-a nivelat cu plugul.
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ATESTĂRI DOCUMENTARE

Localitatea Chertiş s-a format în timpuri foarte vechi, poate pe la începutul secolului 
al XlV-lea. Coriolan Suciu în lucrarea „Dicţ ionar istoric al localităţ ilor din Transilvania” 
voi. 2, la pag. 62, notează că localitatea Chertiş există încă de la anul 1406.

In timpul feudalismului, dreptul de proprietate asupra pământului aparţ inea regelui, 
care dăruia moşii şi sate întregi acelora ce se distingeau în războaie ori în alte servicii, 
ridicându-i la rangul de nobili. Aceştia stăpâneau domeniul condiţ ionat de serviciul 
datorat, de credinţ a faţ ă de rege care, în caz de necredinţ ă, putea să i-1 revoce.

De aceea în decursul secolelor şi satul Chertiş cu teritoriul său a cunoscut mai 
mulţ i stăpânitori. In anul 1565, turcii au cucerit întregul comitat Zărand, formând nahia 
Ineului în care intra şi cetatea Dezna cu satele aparţ inătoare, între care şi Chertişul. Pe 
la 1574, paşa Cseri, begul din Cetatea Dezna, stăpânea aceste sate.

La anul 1597, pusta Chertişului de Sus a trecut în stăpânirea lui Komis Gabor, 
consilierul lui Sigismund Bathori, principele Ardealului. In anul 1613 Chertişul era 
proprietatea nobilului Keresztesy Pal, ca şi satele de pe Valea Deznei.

In anul 1732 s-a creat un latifundiu care cuprindea satele de la Mădrijeşti până la 
Cuvin şi Miniş, între care şi Chertişul. Acest domeniu a fost dăruit principelui Raynold 
de Modena, de către împăratul Austriei, Carol al III-lea. în timpul împărătesei Maria 
Tereza, principele a fost acuzat de infidelitate şi decapitat, iar domeniul a trecut în 
posesiunea statului. Pe la anul 1808, comuna Chertiş făcea parte din proprietatea contelui 
Iosif Konigsegg de Rothenfels, înzestrat la 1804 cu marele domeniu de la Sebiş.

După desfiinţ area iobăgiei, moşiile de la Chertiş au fost atribuite grofului Waldstein 
Christian, iar ultimul proprietar a fost Wencheim Cristina, până în 1923.

în anul 1913, scriitorul maghiar Somody Gyula în monografia judeţ ului Arad, 
scrie despre Chertiş: „Kertis plasa Sebiş. Suprafaţ a 7331 holde cadastrale. Populaţ ia 
390 locuitori. Comună cu populaţ ie în exclusivitate română. învecinată cu Igneşti, 
Sebiş, Răpsig şi înspre Bihor cu Cărând. Se întinde pe şes. Pământul este deluros, iar 
pe unele locuri bălteşte apa periodic.

Populaţ ia trăieşte din munci de câmp, în special recoltat grâu în împrejurimi, vânzări 
din produse de lemn (spiţ e, obezi, roţ i, cozi de unelte). Produc pruine din soi bun, 
bistriţ e. După sursele locale, din amintirile bătrânilor, întemeietorii aşezării au fost Cofan 
şi Fereştean. Numiri topografice: Cofaneşti, Fereşti, Tomeşti, Hălmăgeni, dulaie denumite 
după proprietarii lor iniţ iali.

Lunca - loc cu pădure de stejari,
Râpa Roşie - vale al cărei pământ este roşu ruginiu;
Mostină - deal* 9 ,
Topliţ a - izvor cald folosit la topirea cînepei.
Pârâul Cădari a primit numele de la ciubărari care confecţ ionau căzi, ciubere, doage.
Are străzi drepte, bine aranjate în ordine. Nume nu are decât una: „La butuc”. Numărul 

caselor: 172. Proprietar a fost grof Rottenfels Konigsegg, în 1913 Wechwim Cristina.” 
(tradus de Patko Andrei, Sebiş).

Notă: între numirile de mai sus s-au strecurat unele erori: Topliţ a este cătunul locuit de 
slovaci. Izvorul cald este ştiubeiul din hotarul comunei Cărând, situat la cca. 300 m nord- 
vest de Topliţ a, de la care se aprovizionau cu apă potabilă şi locuitorii din Topliţ a, până în 
anul 1935, când şi-au săpat fântâni cu sfredelul. Strada „La butuc” este uliţ a Butuci.
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IOBĂGIA

Când s-au aşezat pe aceste locuri, locuitorii erau ţ ărani liberi stăpâni pe casa, grădina 
şi terenul defrişat ori ocupat pentru muncă şi forma moşia lor. Aveau îndatoriri 
faţ ă de căpetenia statului.

In aceste vremuri oamenii cu proprietate de pământ, erau obligaţ i să facă serviciul 
militar şi să lupte în războaie cu armele, cu hainele şi merindele lor timp de trei luni. 
Războaiele erau tot mai dese.Ca să scape de povara aceasta şi de primejdiile războiului, 
mulţ i ţ ărani liberi renunţ au la libertate şi la moşie, punându-se sub ocrotirea cât unui 
mai mare proprietar, obligându-se a munci noului stăpân un număr de zile pe an, a-i da 
dijmă şi a nu se depărta de pe moşie. Astfel, ţ ăranii liberi decădeau la treapta de ţ ărani 
supuşi sau iobagi. Alţ ii însă, prin vrednicia lor, izbuteau să se ridice la rangul de nobili.

Erau puţ ini cu moşii libere de orice sarcini şi restricţ iuni, cu aşa numite alodii.
Nici nobilul nu avea dreptul de proprietate absolută asupra moşiei sau domeniului 

primit ca dar de la rege pentru serviciile aduse de el sau de părinţ ii lui. Era însă proprietar 
al unei părţ i din domeniu, pe care a obţ inut-o prin defrişări, moşteniri de la iobagii fără 
urmaşi etc. în urma răscoalei din 1514, Dieta din acelaşi an condamnă întreaga iobăgie la 
servitute veşnică. Iobagul nu mai are dreptul să se strămute de pe o moşie pe alta. Este 
obligat să facă un număr de zile de clacă pe moşia nobilului, să dea dijme şi altele. Omul 
legat de domeniul stăpânului său, e legat de sat, de comunitatea lui, de dreptul lui de 
proprietate în această comunitate, de sesia lui, de pământul său (indiviz sau individual).

Domeniul feudal se transformă în unitate economică însăşi producătoare. Stăpânul 
simte şi el nevoia unui pământ de cultură propriu, asemănător cu al iobagului. De 
aceea el separă o proprietate individuală în cadrul moşiei feudale, a unui pământ de 
cultură distinct de cel iobăgesc numit pământ alodial. Pământul alodial se separă din 
pământul comun sătesc în dauna acestuia. Pământul alodial este complet scutit de 
sarcini, iar cel iobăgesc purtător al tuturor sarcinilor senioriale şi publice deopotrivă. 
Jelerul însă este liber căci el nu are proprietate.

La Chertiş s-a constituit un pământ de cultură alodial, la sud de crângul Cofaneşti, 
între şosea şi vale, adică jumătatea de vest a vetrii satului plus ţ arina până la Vale.

în secolul al XlX-lea, după sistematizarea satului, terenul de cultură alodial s-a 
constituit în Luncă lângă Teuz (Comeşti) unde s-a construit un conoc cu locuinţ e pentru 
muncitori, magazii şi grajduri pentru animale. Terenul era acoperit cu pădure, care a 
fost defrişată de slovaci şi transformat în pământ arabil. în cartea funciară a fost înscris 
cu nr. top. 608. Locuinţ e pentru muncitori, grajduri şi cocini au fost construite şi în partea 
de sud a satului, pe locul numit „Barat”, de la cotul Văii până la şosea - 500 m. nord de 
podul peste Teuz la Ciutărie.

numai
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Io b a g ii

Dintre iobagi erau unii mai înstăriţ i: aveau casă, grădină, pământ propriu, mai 
multe animale. Aceştia se numeau hospes. Alţ ii aveau numai casă şi munceau pe 
pământul distribuit altor iobagi şi se numeau subhospes. Altă categorie erau zilierii sau 
pălmaşii care nu aveau casă şi pământ, trăind din munca cu braţ ele.

O c u p a ţ ii le p r in c ip a le  a le io b a g ilo r :  a g r ic u ltu r a  ş i c r e şte r e a v ite lo r
Şi în veacul al XVIII-lea mare parte din terenuri erau acoperite cu păduri. Trenuri 

agricole erau puţ ine. Locuitorii semănau grâu, ovăz şi porumb. în unele localităţ i se 
cultivă orz şi mei. Producţ ia se socotea în „cubule” (căbel, sinic). Semănătura de un 
şinic, ori cât teren se putea ara cu un plug într-o zi socotită un iugăr.

Cubului avea 125 litri. Ca subdiviziuni avea: vica, polovica şi pătratul (un sfert de

La Prunişor se folosesc aceste unităţ i de măsură pentru cereale şi în timpul de faţ ă 
(1985). Brădia are 15 1. Două brădii fac o măsură (vică); două măsuri fac un sac şi doi 
saci fac un şinic (cabel) 120 litri. Se mai foloseşte văităul de 3 litri.

Cultivau viţ ă de vie, pomi fructiferi şi mai ales pruni. Din prune pregăteau magiun 
si făceau vinars. Cultivau cânepă si in din care îsi confecţ ionau îmbrăcăminte. Unii se
> * y 9 * >

ocupau cu creşterea albinelor sau cu morăritul.
Ca animale, iobagii creşteau: boi, vaci, juninci, cai, mânji şi porci. Pentru creşterea 

animalelor arendau terenuri de la domnie.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vică).

O b lig a ţ ii le f isc a le a le io b a g ilo r
Aşa cum iobagul este baza producţ iei feudale, el e şi baza sarcinilor statului. 

Problema dărilor mergea mână în mână cu cea a obligaţ iilor militare. Dieta din 1551 
impunea pentru nevoile oastei dare de 1 florin pentru fiecare colon care avea lucruri în 
valoare de 6 florini. Această dare împărătească se hotăra pentru o poartă. Poarta era 
socotită după averea supusului, mai precis după numărul vitelor lui. De la cuvântul 
poartă a derivat mai târziu noţ iunea de „porţ ie” pe care o plăteau iobagii. în secolul al 
XVIII-lea, în regatul ungar se făceau registre de impozitare 
pe baza cărora se stabileau impozitele, pe care trebuia să 
le plătească iobagii. în registrul arădean de impozitare pe 
anul porţ ional 1743, impozitele iobăgeşti au fost fixate în 
felul următor: fiecare hospes plătea dare de cap câte 1 
florin, fiecare subhospes plătea câte 55 cruceni. Zilierii 
plăteau la fel. Fiii de iobagi, trecuţ i de 16 ani, plăteau 25 
cruceri. Se plătea câte un florin pentru o pereche de boi 
sau 2 vaci, la fel pentru 2 cai, 4 juninci, 10 oi sau 6 porci.
După semănătură se plătea câte un florin pentru 
semănătură de grâu de 6 cabele, tot aşa după 15 căbele 
de orz sau ovăz, după 2 căbele de porumb. Coşurile de 
albine tot câte 15 erau impozitate cu un florin. Meşteşugarii 
de cl. 1 plăteau 1 florin, cei de cl. II câte 50 cruceni, iar 
cei de cl. a IlI-a plăteau câte 25 cruceri. După mori se 
plătea un florin anual.

Câteva exemple de preţ uri din anul 1741: o vacă 
preţ uia 8 florini si 20 cruceni. Carnea de vită se vindea 
cu 4 cruceri kilogramul. O osie cu miel se vindea cu 1 Brădie, 1975
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3 florini 20florin şi 30 cruceri, un porc îngrăşat cu jir preţ uia 4 florini şi 10 cruceri - 
cruceri, o găină preţ uia 4 cruceri - 3 cruceri.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P e la a n u l 1 7 4 0 , comitatul Arad era împărţ it în trei circumscripţ ii (districte): 
Totvărădia, Zărand şi Ineu. Prunişorul (K ete s) aparţ inea de circumscripţ ia Ineu. 
Conscripţ ia făcută în anul 1746 pentru întocmirea registrelor de impozitare pentru 
districtul Ineu se numea: „Domestica Conscriptio Processus Ienoviensis anii 1746 . 
Cuprinde 78 localităţ i. Alăturat transcriem tabelul locuitorilor din Chertiş înscrişi în 
registrul de impozitare pe anul 1746.

Domestica Conscriptio Processus Ienoviensis. An 1746 (Districtul Ineu)

Seminatura 
Fundo possessionis 
propris (Semnătură 
în proprietate 
proprie)

Pecora in proprye 
Prossessionum teritoris 
existentia (Turme în 
proprietate)

obaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pos-sio
Kertes

2 4/8I 2 1 2 I 2 IPop Gyorgye
I 2/82 2 IIv Togyer

22 2 I 2 3 4/8. Farkas Kracsun I
2 12 2 2/8' Mihul Tripon I I

2 2 I 2 4/8 4/8 2/8I Gola Dud
I Stancs Flora 2 2 1 3 4/81 2/8 I

2 2Hada Ieremia 4/8 4/8 2/8
.

2 2 2 4/8| Morusan Mihaly
j Pop Balaş

4/8 2/8
I 2 2 2 I 6 1 4/8 4/8 4/8

; Kufan luon 2 2 1 6 1 4/8 4/8 4/8
I 1 3i Dam  ian Gabor 2/8 2/8 2/8

2 1 4/8 4/8 2/8j Voica On
2 I 2 3j Mihul Utsz 4/8 4/8 2/8

3 2 22 22 6 9Summa 33 II 6/8 I6 2/8 4 2/8 51

Extras din lucrarea: Românii din Câmpiei Aradului de acum doua veacuri de Dr. 
Gh. Ciuhandu, Ed. 1940, pag. 177 şi 219. Traducerea din latineşte - V.B.
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în tabel sunt înscrise 13 gospodării de iobagi hospes şi 2 gospodării de subhospes. 
După nume, toţ i locuitorii sunt români. Numel Pop (Popa), Mihul (Mihulin), Hada, 
Moruşan (Mureşan), Balaş, Kufan (Cofan), Ursz (Urs) se află în Prunişor şi în anul 
1985. Familie cu numle Iv’a locuit la nr. V. 18. Ultimul, IV Nicolae (Cîrcel) a decedat 
în 1937. Farcaş Nicolae a locuit la nr. v. 59 şi a decedat în 1940. Numele: Goia, Stanei, 
Damian şi Voica nu se mai află în Prunişor.’

în luna ianuarie 1956 era: Popa = 11 ’famiiii, Mihulin = 1 familie, Hada = 8 familii, 
Mureşan = 2 familii, Balaş = 5 familii, Cofan = 18 familii, Urs = 1 familie.

Semănătura în pământ propriu aveau împreună 11 3/4 iugăre cu grâu, 6 1/4 iugăre 
cu ovăz şi 4 1/4 iugăre cu porumb; în total 22 1/4 iugăre. O gospodărie semăna un 
iugăr cu grâu în teren arendat. Mihulin Tripon a avut moara despre care am mai scris. 
Numai 2 gospodării nu aveau vite de jug.

25ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D in  o b lig a ţ ii le io b a g ilo r  faţ ă de domnie
Pe lângă impozitele ce plăteau, iobagii erau obligaţ i să muncească gratuit un număr 

de zile pe an(urbariu) pentru nobil, făceau cărăuşii cu carele lor, dădeau dijme din 
recolte şi animale, iar la anumite sărbători duceau plocoane. „Dijma din porumb se lua 
primăvara. Cine n-o putea preda, trebuia să plătească la cruceri de fiecare vică. Zeciuiala 
din purcei încă se lua primăvara, după ce omul sărac i-a iemat.

Când în anul 1834, locuitorii din Chertis au trecut la unaţ ie, li s-a promis că: „de 
aci înainte, după unatie, vor presta numai 12 zile de urbariu; de la semănăturile de 
toamnă vor da numai a zecea parte a rodului, iar după semănăturile de primăvară 
nimic, din stupi vor da tot pe al zecelea, numai tot aşa din capre şi miei. Pentru căldarea 
de fiert rachiu vor plăti anual 2 florinţ i, având voie să fiarbă ce va vrea omul. Hotarul 
va rămâne tot aşa cum a fost pe vremea când a aparţ inut „cămării sau statului”.

De la 1874,’ învăţ ătorul Iosif Ţ ucra din Bârsa scria despre: „unele din obligaţ iile 
urbariasilor” faţ ă de stat şi faţ ă de domnul de pământ”. Dările aerau către împărat: 6 
porţ ii de fân, 6’văitaie de’ovăz, 2 stânjeni de lemne”. Dijma mică: 10 litri de mazăre 
(fasole), 10 1 sămânţ ă de ludaie (dovleac), 6 1 sămânţ ă de cânepă, 6 fuioare de cânepă 
de vară, 6 fuioare de cânepă de toamnă. Din stupi al cincilea, apoi ouă câte vrea 
domnul şi pui o pereche. Se mai adăuga impozitul în bani pentru viţ ei, anumite cantităţ i 
de unt, Brânză, un fertai de poame şi altele”.

„Urbariu: 28 de zile de muncă’la domnie cu mâinile la diferite lucrări de sezon 
impuse, cu merindea iobagului. La acestea se mai adăuga si dreptul domnilor de a te 
bate când voiau şi cât voiau. La urbariu nu era capăt numai până are domnia de lucru 
musai să mergi; apoi de faceai mai multe zile, îţ i ţ âpa când facea socoteala la anul nou 
cât voia ei, de-ţ i da 17 cruceri cum umblau acum banii; apoi de nu-i plăcea cum lucra 
careva, apoi numai din fală, când venea Tistu la urbariaşi sau lucrători, de care nu-i 
plăcea, îl trăgea jos, îi număra huiducul câteva de fundoi, iar îl punea în brazdă şi-l 
băteau cu băţ ul şi cu corbaciul. Fumătorilor de duhan nu le era ertat numai de trei ori 
pe zi a fuma.’ Apoi care nu era dimineaţ a, când răsare soarele, la curtea domnească, ci 
venea mai târziu, lua pe fundoi câte 12 lovituri ca să se înveţ e a fi mai scormonitori, 
apoi drumu la lucru”.

A m in tir i  despre iobăgie
Nicula Mihai din Hălmăgel, n. la 1863, de 71 ani, îşi aminteşte: în iobăgie oamenii 

or trebuit să lucre cu boii două zile şi cu brâncile trei zile pe săptămână la domnie. 
Dacă nu ascultau, îi batea la fund şi ’îi băgau în gros. Un gros era la curte şi unul la 
biserică”.

Herbei Nicolae din Aciuţ a, n. la 1863, de 71 de ani, povesteşte: „O holdă în vremea 
iobăgiei era 20 pătrele de pământ si într-o pătreală era loc de 2 măsuri de semănătură de 
grâu. Tata a trebuit să dea o holdă înapoi că n-o putut ţ inea iobăgia după ea. Cine a avut o
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avere mare a trebuit să ţ ină o slugă care să lucre la domnie”. Despre instrumentele de 
tortură cu care domnii de’pământ pedepseau pe iobagi, se ştie că: „grosul era un lemn care 
se sloboade pe picioarele omului, cum slobozi jugul pe grumazul boului”.

Comea Gheorghe din Vârfurile, n. la 1876, de 58 ani, îşi aminteşte: „In vârful 
Hreadului or fost curţ i, grajduri, colne, podroame şi acolo se ducea dijma: din cinci 
znopi, din 5 pui, din ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ ouă şi din toate cele câte unul la domnie”.

Strângeau tot satul la lucru si muierile cu prunci mici. O muiere câştiga de 10-15 
prunci si celelalte mereu la lucru, feste o sărbătoare pe vremea secerişului Precupu. Românii 
or zis că-i păcat să lucre,. da i-or silit. După amiază o trăznit în stoguri. De-acolo înainte 
totdeauna ungurii întrebau când e Precupu, ca nu cumva să mai lucreze cu oamenii’.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B ib lio g r a fie
1. Ciuhandu Gheorghe - Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, pag. 

123, 177, 219.
2. Ciuhandu Gheorghe, Episcopii S. Vulcan si Gherasim Rai, pag. 118 şi 172
3. Mager Traian, Ţ inutul Hămagiului, voi. îl, pag. 155-156
4. Prodan D., Iobăgia în Transilvania în sec. XVI, pag. 422, 480, 484
5. Ţ ucra Iosif, Mărturia Timpului.
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DESFIINŢ AREA IOBĂGIEI »

După înăbuşirea revoluţ iei de la 1848, guvernul imperial habsburgic a proclamat 
desfiinţ area iobăgiei, în 3/15 mai 1848. Stergându-se iobăgia, ţ ăranii au rămas proprietari 
liberi pe loturile ce folosiseră în schimbul dijmei şi a robotei.

„Prin patentele de la 1853 si 1854, guvernul a legiferat dreptul de proprietate 
funciară a iobagilor eliberaţ i din feanat, Crişana, Maramureş şi Transilvania. Prin aceste 
patente a legiferat şi pentru jeleri desfiinţ area dependenţ ei personale (feudale)”. (C. 
Giurescu, Istoria românilor, pag. 583). Patentele imperiale de la 1854 inaugurează 
procedura de segregare adică defalcarea pădurilor şi păşunilor comunale din trupul de 
moşie rămas domnului de pământ” (Tr. Mager, Ţ inutul Hălmagiului, voi. III, pag. 9).

’ Când s-au întocmit hărţ ile topografice, s-a parcelat tot teritoriul comunei pe categorii: 
vatra satului, pământ arător, păduri, păşuni, fanaţ , neproductiv (drumuri, râpe, văile 
pâraielor). La Prunişor, ţ arinele: Rusca, IVÎotasca, fereşti si Cofanesti erau pământ arător. 
Au fost împărţ ite în parcele de câte o holdă şi 1216 stj.p.’Ţ arina Halmagiului era cosălău 
(ret) şi a fost împărţ ită în parcele de câte 2’holde şi 100’stj.p.

fea 23 iulie 1854, conform art. 55 si 56 din lege, grădinile de la numerele de casă: 
58, 59, 66, 67, 68, 110, 111, 112, 113, ’l 14, 120, 121, 103 şi 151, au fost atribuite prin 
„protocol” la nr. 4 (grof Waldstein Christian. (vezi schiţ a satului), la 23 septembrie 
1855, unele parcele de pământ au fost atribuite următorifor: Popa Iuon, nr. 10, Toma 
Pavel nr. 61, Weldstein grof nr. 4, Mihulin Ştefan nr. 3 şi Oberşan Simion nr. 7. Actul a 
fost semnat de Feier Laios.

Pământul cultivat din cadrul domeniului, ca rod al muncii iobagilor, era considerat 
ca proprietate a obştii satului, care îl distribuia membrilor săi în folosinţ ă şi pentru care 
aceştia suportau sarcinile feudale care îl grevau.

’ Unii dintre jeleri au primit grădini, şi-au construit case, au cumpărat vite şi au 
intrat în categoria iobagilor. Alţ i jeleri, neavând nici un fel de proprietate, nu puteau 
beneficia de drepturile dobândite de iobagi în urma desfiinţ ării iobăgiei.

Pământul obştii satului, fiind acum eliberat de sarcinile’feudale, a fost împărţ it în 
loturi de câte un sfert de sesie, adică de câte 7 holde si 548 de stânjeni pătraţ i fiecare, 
cuprinzând parcele din câte patru ţ arini. Loturile au fost stabilite în raport cu numărul
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gospodăriilor îndreptăţ ite la împroprietărire. în ţ arina Moţ asca au mai rămas în 
proprietatea obştească 6* holde si 256 stj.p.

La 31 octombrie 1855, al Prunişor, a fost formată o comisie de împroprietărire 
alcătuită din 7 membri: patru sfartăieri (primii 4) şi trei jeleri: Oprea Tanasie nr. 14, 
Obârşan Iov nr. 40, Filip Lăpădat nr. 61, Mihulin Lup nr. 105, Bogdan Iuon nr. 6, Moss 
Flora nr. 65 şi Baul Anna nr 98.

împroprietărirea s-a făcut în funcţ ie de posibilităţ ile de muncă ale ţ ăranilor, adică 
ţ inând cont de numărul de vite ce posedau. Peste locul ce au sătenii în vatra satului 
pentru casă şi grădină au mai primit: săteanul cu două atelaje şi una sau două vaci 14 
holde şi 1096 stj.p., adică jumătate de sesie; cel cu un atelaj şi’o vacă a primit 7 holde 
şi 548 stj.p., adică un sfert de sesie. Jelerii, care trecuseră în rândul iobagilor, au primit 
un sfert de sesie, iar ceilalţ i jeleri au rămas numai cu grădina.

Pentru sfarteieri lotul era compus astfel:
casă, curte şi grădină ....................  800 stj.p.
arător în Rusca ............................... 1 holdă, 1216 stj
arător în Fereşti sau Cofaneşti ....... 1 holdă, 1216
arător în Moţ asca ............... *.......... 1 holdă, 1216 stj
cosălău (ret) în ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH ă lm ă g e n i ........... 2 holde, 100 stj
în total cu grădina ...........................  7 holde şi 1348 stj.p.
Cei care au primit o jumătate de sesie aveau tot o grădină iar în ţ arină cu douăbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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loturi.
Situaţ ia loturilor distribuite de comisie şi a grădinilor se prezintă astfel:
6 gospodării au primit câte o jumătate ae sesie,
79 gospodării au primit un câte sfert de sesie 
5 gospodării de jeleri au primit un câte sfert de sesie 
11 gospodării de jeleri au primit numai grădină
1 posesiune nobilitară a primit un sfert de sesie plus o moşie de 3082 jug. 355 

stj.p. şi 14 grădini
1 posesiune bisericească a primit 2 grădini şi o sesie întreagă de 29 holde 592

stj.p.
1 pentru scoală s-a primit o grădină
1 pentru biserică s-a primit o grădină.
La acea dată s-a distribuit:
1 lot de o sesie, 6 loturi de câte o jumătate de sesie şi 85 loturi de un sfert de sesie. 

Erau deci în sat 92 gospodării cu pământ propriu şi 11 gospodării numai cu grădină.
în anul 1855 s-a generalizat înregistrarea proprietăţ ilor în cartea funciară (funduară). 

Fiecare din proprietăţ ile arătate mai sus au fost înscrise (întabulate) în câte o carte 
funciară. Cărţ ile funciare cuprind trei părţ i: partea I-a - imobilul; partea a Il-a B. 
proprietarul imobilului şi partea a IlI-a C. sarcini.

Au fost numerotate’de la nr. 1 până la nr. 106. De la nr. 1 până la nr. 57 numărul 
cărţ ilor funciare este identic cu numărul casei. între nr. 57 şi 60 sunt cele 8 grădini din 
Butuci pentru care s-a întocmit cartea funciară nr. 216 în anul 1908, când acestea au 
fost predate în folosinţ ă unor locuitori din Prunişor, împreună cu cele 5 grădini de pe 
D. Baiii. în cartea funciară nr. 106 a fost întabulată averea urbarială rămasă în folosinţ a 
obştească.

Cărţ i funciare au existat şi înainte de anul 1855. De exemplu: c.f. nr. 43 a fost 
completată la 1843, c.f. nr. 3 si 82 au data înregistrării în 1847, air c.f. nr. 58 are data 
1849. (vezi tabelul proprietarilor).

După ce proprietăţ ile au fost divizate prin moşteniri sau vânzări, au fost deschise 
alte cărţ i funciare.

în anul 1892, groful Waldstein Erno a dat lui Balaş Toader (Sămădău) casa cu 
grădina de la n r .4  şi sfertul de sesie aparţ inător. Cele 14 grădini au rămas în proprietate 
nemeuşească până’în 1908, iar moşia pană în 1923, când a fost expropriată.
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1855. Schiţ a satului cu numerele topografice ale grădinilor si numerotarea clădirilor 
(după C.F.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Notă: Loturile haşurate erau proprietate nemeşească.
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P ro p r ie ta r ii  d e p ă m â n t a i lo tu r ilo r  sta b il ite d e c o m is ia c o m u n a lă în  a n u l 1 8 5 5

Nr. Anul Nr. 
c.f. înrcg casei 

în c.f.

29

Suprafaţ aNumele proprietarilor Categoria
holdesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstj.

6I 2 3 5 74

Balaş Todor cs Balaş Ştefan Urberi birtok 12 6301 1871 1

630Iszpasz Cătălin ncic Czika Milcntc 122 1891 2

Mihulin Todor 7 13483 1/4 „3 1847
455 păd

nemeşi birtok 30827 1348Grof Valdstein Emo4 1892 4

urberi birtok 1348Herbei Panlclic 75 1894 5

zcllcr tclck 800Bogdan Anna ncic Bun Ioan6 1911 6

296i.v. Aussossigkcit 15Obersan Simeon7 1872 7

Urberi birtok 13487Kofan Miculai8 1857 8

29615Czka Brânduşa (Ţ âca) 

Popa Vasilc

9 1872 9

2961510 1878 10

13487Halamasan FilaII 1909 11

13487Farkas George12 1892 12

13487Kofan Katieza, Mikulai Pavcl13 1884 13

13487OprcNikolac14 1880 14

13487Kofan Pavcl15 1888 15

75Zcllcr tclckToma Daka1616

1348urberi birtok 7Halmazsan Pavcl17 1890 17

13487Szimeon lui Ianus Iv. Lena18 1911 18 n

13487zcllcr tclckFilip George19 1877 19

1348urberi birtok 7Balaş Iuon Balaş c. Florut20 1911 20

13487Boczko Tyrion21 1876 21

13487BalaszMaria22 1904 22

13487I lalmaszan Lazar23 1885 23

13487Onaga Nicolac şi Maria 

Fcrcstyan Nikolac cs Gyorgyc 

Sodinca Simion şi Petroman FI

24 1899 24

1348725 1857 25

1348726 1898 26
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5 6 71 2 43

urbcri birtok27 1898 27 Groza Moisă şi Ilaric

28 1889 28 Popa Markus şi Popa Eftimic

29 1891 29 Iov Veselie şi Iov Mihaly

30 1868 30 Czika Iuonnc szull. Bczsan Aniska

lovucza Szav cs Kofan Rafila

13487

zcllcrtclck 800

urbcri birtok 13487

zcllcr tclck 800

urbcri birtok 1348731 1871 31

29632 1879 32 TomaMaria 15

Csismas - 1868 - Gergar Sandor 964833 1864 33

134834 1868 34 Voian Iuon cs Flora 7

Filip Iuon cs Balaş Mariska 1348735 1899 35

134836 1874 36 Balaş Togycr 7

37 1899 37 Groza Simeon cs Rusz Katieza 13487

134838 1876 38 Hada Brânduşa, Gyorgyc cs Katarina 7

134839 1885 39 Farkas Dinca cs Herbei Simeon 7

134840 1891 40 Obersan Pavel cs Vaszilic 7

134841 1868 41 Kofan Ilika 7

134842 1906 42 Kofan Lukrczia sot Negru Simeon

43 1843 43 Mihulin On-1867-Mihulin Antonie şi Ana

44 1872 44 Szabo Gyorgy, Hada Milcnti

45 1908 45 Fercstyan Mikulac

46 1875 46 Hada Milcnti cs Florucz Elena

7

13487

13487

13487

29615

134847 1865 47 Florucz Nicolac 7cllcr tclck

134848 1865 48 Bczsan Petru cs Bczsan R. szull Ilika 7

134849 1879 49 Filip Mikulac, Anna, Mariska, Lena, Ştefan cs Katieza 7rberi birtok

134850 1908 50 HalmazsanTivadarcs Filip Anna

51 1887 51 Fercstyan Mark cs Fercstyan Ilic

52 1903 52 Hada Mikulac cs Hada Arszcntic

7

13487

13487

134853 1871 53 Morosan Togycr

54 1908 54 Dronka Gyoryc cs Dronka Gligor

55 1867 55 Rusz Flora szul. Halmazsan

7

13487

9649

1348Bczsan Petru cs Katarina56 1865 56 7cllcr tclck

57 1878 57 Balazs Alexandru 800
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1baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 3 4 65 7

58 1849 60 HalmaszanGligorcsSzofia

Filip Gyorgy, Anna, Mariucza cs Filip Floare

60 1865 62 Popa Vaszilic cs Florucz Maria

61 1863 63 Florucz Iliccs Fcrcstyan Kristina

urberi birtok 13487

59 1904 61 13487

13487

13487

62 1905 64 TomaPavclika 13487

Mos Aron cs Mihulin Szaveta63 1866 65 zcllcr tclck 800

64 1870 69 Herbei Todorika, Komyc Petru cs Kis Floare

65 1982 70 Kofan Vaszilic

800

urberi birtok 13487

66 1868 71 Halmazsan Endrey

67 1875 72 Kofan Toma cs Kofan Todor

13487

13487

73 Kofan Petru cs Arinka szul Florucz68 f 13487

Kofan Szim eon69 1899 74 13487

70 1873 75 Halmaszan Ştefan cs Maria szCrisan 13487

71 1910 76 Kofan Todor 13487

72 1877 77 Morosan Gligor, Morosan Togycr, Baul Katieza

73 1861 78 Farcas luon cs Moss Anna

13487

13487

74 1875 79 Moss Aron 1/4 cs Florucz

75 1897 80 Mos luliana cas. Mos Togycr

76 1903 81 Herbei Milcntc

77 1909 82 Csul Flore cs Maria, Bogdan Mikulac

78 1857 83 Popa Gyorgyc cs Kofan Szofia

79 1865 84 Halmasan luon

13487

13487

13487

13487

13487

13487

Rossu luon cs Rossu Petru 134880 1885 85 7srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:

81 1879 86 Kofan Maria, Cofan Vcszclic, Kofan Kati

82 1847 87 Halmasan Ilic, Petru, Makrina

13487

13487

83 1899 88 Halmazsan Endrci,Czika Gligor, Halmazsan A.

84 1899 89 Szabo Mikulaj, luon, Todor

85 1890 90 Mihulin Petru

13487

13487

13487

Mikulics Gafia ncyc Rossu Ilic 

Rossu Toma 

Gergar Ioscf

Czika Ioszana cas. Argyclan Krccsun 

Muntean Iustin cs Gergar Elena

134886 1885 91 7

1348zcllcr tclck 787 1867 92

800urberi birtok88 1871 93

1348789 1899 94

1348790 1872 95
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6baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA754I 2 3

Ritus angcmcrkt: Gcrgcr I. cs Fcrcstyan Gcorgc

Iskola - gcrgar Ioscf cs Balaş Todor

Tcmplomcs tor(Kirchc) - Gcrgar Ioscf, Balasz Todor

Hcrbcy Matcy, Hcrbcy Todor es ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH c rb c y  Iuon

Racz Iuon b. cs Filimon, Racz Anticza, căs. Groza Ilarie

Baul Katicza, Bau! Maria cs Baul Anna

BamaMikulaccs Florucz Floricza

Morosan Milcntie es Morosan Szaveta

Hcrbci Szimcon, Todor Iuon, Lena ferje Roşu Gyorgyc

Balasz Moisza

Florucz Iuon cs Mosz Szaveta 

Mihulin Lup es Mihulin Maria 

Halmasan Nistor

urberi birtok 30 69291 1856 109

800legea XXXVIII92 1889 96

80093

1348urberi birtok 794 1890 97

800zcllcr tclck95 1913 98

8001886 9996

1348710097 1860 »

1348urberi birtok 798 1904 101

134871912 10299

134871899 103100

800zcllcr tclck1861 104101

1348urberi birtok 71906 105102

134871888 106103

13487vicrtcl A.FilipTodorika1071878104

Papp Nikolaus Notar zer Roboganny 

Kertes Kiizsegi urbcrcsck 3-606 a Lcgclo cs crdoa 

4. (449,450,453,454)Szanto a Muezaska 

Moară de apă cu o piatră nr. top 610 în Budamcrc. în 1927 - proprietar Orban-Ioan 160

Bclsoscg

105 1857 108 13487

106 1864 598Budam crc 253

2566

262

Hcrbci Ilic, Mocz loszana, Karpinze Milcntc 

Farkas Vaszilie cs menze Faur Lena, Farkas M 

Lipsă foaia
Kofan Mikulay lui loszifcs Popa Tyriana 

Schcincr Iosif - în 1920 Cofan Vasile a lui Mclcntic

110 Bcnca Todor iun. Lena

111 Hcrbci Maria soţ  lui Hada Nic.

112a Bcnca Todor (Katicza)

113 Karpinyc Aron cs Miklc Brindusa

Miklc Anueza, ozv Roşu D im itr ic ,  Bogdan Mikulay

114 Kirilla Iuon csGligor Anna

103 Posza Iuon cs Muresan Katicza

120 Filip Stcfannc szul Mihulin Anueza. Filip Veszelie

121 Bcnca Todor cskisk Bcnca Lena 

121 b. Kosa Vcszclicnc szul Kis Szava 

151 Groza Moiszanc. Kofan Floricza

254 1908 58 800

252 1910 59 800

249 66 800
800250 1908 67 Nemeşi birtok

800291 1918 68

800291 1919 Posesiune nobiliară

800259 1912 Nem eşi birtok

400291 1919

800228 1909

800216
800229 1908

800248 1908

800253 1908

400256 1914

2001908

800238 1909
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Cartea
fundară

Grădina
Numele proprietaruluiNr. Nr. to- 

Nr. Anul casei pograf

2 3 41 5

Gergar Sandome szull. Szelezsan Anna - apoi Popovits Maria 

Halmazsan Todor în 1909 Czika Milian f. 244 

Mihulin Vasile

Rossu Filimon es Moss Elena apoi Filip Mikulae es Todor f. 244 

Balasz Togyer 

Hada Pavel

Obersan Lena soţ ia lui Halmazsan Miklos 

Kofan Vasilie - în 1910 - Popa Iuon f. 262 

Obersan Mihaly es Nistor 

Popa Mihaly es Popa Iuon 

Hirina Iuon

Codrean T. es Hada M. - în 1924 - Popa Saveta, C. Ferestean Ilie 

Kofan Katicza es Kofan Mihaly, Pavel 

Oprea Ianos

Kofan Pavel (1924 Popa Maria)

Liber

Tocian Ioan şi Hălmăgean Ion (1913 Banca Codrul)

Biro Todor es Kofan Anna. 1912 Miklos 266 st. p. f. 274 

Balaş Nikulae es Balaş Pavel. 1926 Herbei Ion 

Kira Sandor es Baul Katicza

109 1877 1 1-2

2 1900 2 3-4

3 5-63 1912

125 1899 5 9-10

4 7-8126 1894

6 11-12121 1924

196 1907 7 13-14

8 15-168 1892

17-189 1903 9

10 1890 10 20-21

247 1909 22-23

165 1903 24-2512

117 1897 13 26-27

28-29144 1914 14

15 1888 15 30-31

16 32-33

314 1919 17 34-35

18 36-37273 1912

19 38-3919 1885

20 1901 20 40-41

43-4421

Balaş E. căs. Kofan G. 190. Srak Gh. f. 174 1919 Balaş I. căs. Mos P. 

Halmazsan Nicolae es Halmazsan Pavel 

Halmazsan M. a Iui Gyorgye. 1920 Fogorosan Petru 

Ferestyan Nikolae es Gyorgye

Cyika Iuon 540 st. p. (Restul averii la Popovici Maria)

Groza Maria căs. Togyer Miklos - Krisan Gligor f. 144 

Kilian Mihaly (57-58)

45174 1904 22

46-4723 1906 23

48-49147 1908 24

51-522525 1868

26 53-54142 1897

55-56139 1898 27

33 1912 28 57-58
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1 2 53 4

213 1899 29 59-60 Zarandan Eftimie şi Iov Lucreţ ia

30 61-62 Herbei Maria căs. Filip Szolomon

31 63-64 Toma Milente 1/4, Toma Nicolae 1/4 şi Toma Vasile 2/4

32 65-66 Hirina M. şi Maria. 1912 Popa G., Hirina N. şi Maria căs. Toma M.

33 67-68 Popa Pavel

34 69-70 Bun Iuon şi Bun Pavel

35 71-72 Filip Nikolae şi Filip Todor

36 73-74 Balaş Togyer

37 75-76 Popa Iuon

38 77-78 Balaş Alexandru, Bun Ioun 1/4, Hada Gyorgy f. 328

39 79-80 Popa Todor

40 81-82 Mark Veselie, Szimeon, Katicza, Szimina

41 83-84 Kofan Veszelie şi Iuon

42 85-86 Kofan L. căs. Negru S, Kofan P. 1925 Onaga Gh şi Negru Victoria

43 87-88 Faur Guszti es Mihulin Maria

44 89-90 Hada Milente şi Florucz Elena 1900. Skoda Iavan f. 157

45 91-93 Ferestyan Veszelie

46 94-95 Hada Mikulae

47 96-97 Hada Milenti şi Florucz Elena

98-99 Târziu Viktoria şi Draga Gyorgye

49 101-102 Toma Katicza căs. Ferestyan Nikolae 

103 Posza Iuon es Muresan Katicza. 1902. Halmazsan P. es Balasz Onu

50 104-105 Hada Milenti, Bogdan Mariucza

51 106-107 Ferestyan Gyorgye, Ferestyan Anti, Ferestyan Katicza, Pavel

52 108-109 Hada Mikulae

53 110-111 Halmazsan Alexa, Ferestyan Anna

54 112-113 Dronka Gyorgye es Dronka Gligor

55 114-115 Bogdan Melentie es neye Popa Marinka

56 116-117 Gligor Constantin şi Gligor Nicolae

57 118-119 Popa Anucza căs. Gligor Mikulae

58 130-131 Herbei I, Obersan V, Mocz I., Keipine M. 1910 Ferestyan V

59 132-133 Farkas Mikulae

30 1892

31 1921

32 1903

33 1911

34 1896

35 1903

36 1884

162 1902

122 1899

195 1907

40 1904

41 1906

192 1906

151 1899

44 1892

45 1908

46 1905

47 1875

48 1904 48

285 1912

248 1908 103

206 1908

207 1900

52 1903

132 1898

214 1908

55 1883

116 1889

57 1908

4, 216 1908

252 1910
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2 3I 4 5

58 1909 60 134-135 Tripa Cozma es Hossu Karolina 

Filip Gzorgz 1/4, Fi lip Mariucza 1/4

Toma T. 1894, Groza V. es Dancs Z. 1902 Balasz Al, Duma Anna 

Toma Nikolae es Toma Elena. Ferestyan Szimeon 

Toma Pavel

Moss Aron es Moss Pavel 

Moss Iuon

minorii Cofan Vasile şi Cofan Ioan

Cofan vasile a lui Melentie

Veroana Urs

Sodinka Syimion

Halmazsan Veszelie

Kofan Iszay es Kofan Eftimie

Kofan Mana căs. HalmazsanV, Katalina căs. Bogdan N.

Kofan Iuon a lui Kofan Vaszilie 

Hada Milente. 1912. Herbei Pavel 

Kofan Pavel es Kofan Iozsef 

Muresan Pal 

Hardaucz Vikentie 

Rossu Filimon es Moss Elena 

Moss Ştefan es Possa Greta

Herbei M, Herbei Ioan, Herbei Szimion lui Lăpădat

Bogdan Mikulae, Bogdan Paladie căs. Herbei Szimeon

Herbei Isai es neye Ferestyan Mariucza

Halmazsan Szimeon

Roşu Iuon es Roşu Petru

Kada Milentie

Kofan Iuon lui Pavel

Halmazsan Todor es Anyska

Florea Hârja

Hardaucz Iuon

Rossu S, Rossu Z, Rossu M. 1903. Rossu I. es Mikulics Gafia

260 1910 61 136-137

128 1880 62 138-140

61 1898 63 141-142

62 1905 64 143-144

63 1911 65 145-146

66 147-148

250 1921 67 152-153

291 1920 68 154-155

64 1920 69 156-157

65 1905 70 158-159

66 1911 71 160-161

67 1908 72 162-163

68 1901 73 164-165

156 1892 166-16774

198 1907 75 168-169

257 1910 76 170-171

168 1903 77 172-173

169 1908 78 174-175

74 1902 79 176-177

80 178-180183 1905

181-182171 1904 81

245 1909 82 183-184

39 1906 83 185-186

187-18879 1899 84

85 189-190115 1899

191-192117 1892 86

87 193-19482 1912

195-1968883 1903

150 1920 89 197-198

90 199-20085 1909

201-2029186 1912
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;

87 1904 92 203-204 Fcrcstyan Melentic es Herbei Verona

149 1899 93 205-206 Kofan Pavelne azul. Gligor Katalin 1907, Kofan Pantelie

153 1917 94 207-208 Ardelean Todosic

90 1910 95 209-210 Kofan Maria

212 Comuna bisericească ort. rom. (Casa parohială)

96 213-214 Şcoala 

- 215 Biserica

94 1919 97 216-217 Herbei Văzul, Ianos, Miklos, Florie, Aurel, Lena es Vioara

95 1913 98 218-219 Racz Gyorgy, Pal, Pantelimon, Ianos, Flora es Racz Maria

96 1911 99 228-229 Baul Katicza, Kira Sandor, es Baul Mikulae

135 1898 100 220-221 Bama Mikulae es Popa Iszai.

180 1905 101 222-223 Vaczi Floricza, Morosan Verona es Morosan Szaveta

99 1912 102 224-225 Herbei Szimeon, Lena ferje Rossu Gyorgye, Herbei Iuon

100 1913 103 226-227 Balasz Maria căs. Kofan Pavel es Balazs Moisza

101 1902 104 230-231 FloruczA. căs. TogyerG. 1917 Toma V. lui Szav f. 299 1917 FlorutzP.

186 1906 105 232-233 Popa Pavel (averea) 1906. Mihulin Gyorgye

103 1911 106 234-235 Szazs Ianos (az Istvan fia)

104 1910 107 236-237 Balazs Terentie. 1917. Kirila Lukrezia

105 1869 108 238-239

318 1919 110 149-150 

259 1912 111 122-123

291 1919 112 124-125

228 1911 113 126-127

229 1919 114 128-129

253 1908 120 

256 1914 121 

238 1909 151

i
I
I

:
i

91 1856 109

92

93

i
..

!

1

Opre Szimeon

Benea Todor iun. Lena, înainte Rossu Mitru 

Herbei Maria căs. Hada Nicolae, înainte Racz Onyes 

Benea Teodor înainte Topi Sandor 

Posza Pantylie 1/4 înainte Racz Petru 

Kirila Ianos es Kirila Lucretzia. înainte Botta Iuon 

Mihulin Anucza es Filip Veszelie

Benea T. es kiskoru Benea lena. 1908 Kosa V. szull Kis Szaveta 

Groza Moiszane, Kofan Floricza. 1924, Ferestyan Moisza

■
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i

;

120

121

151
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N u m ă r u l  fa m ilii lo r  c u a c ela ş i n u m e în  c a r te a fu n d a r ă

între anii 1746 şi 1899, numărul locuitorilor din Chertiş a crescut mult. Pe lângă 

familiile de iobagi înscrise în registrele de impozitare din anul 1746, s-au mai aşezat şi 
alte familii venite din satele de la poala Codrului şi chiar din ţ inuturile moţ ilor.

Din foile de proprietate sau cărţ ile funduare se constată că au apărut mai multe 
familii de proprietari care poartă acelaşi nume.

în continuare prezentăm un tabel cu numele proprietarilor înscrişi în cartea funduară 
arătând câte familii poartă acest nume cât şi anul când a fost înscris prima dată.

Anul 
primei 
înscr.

1868 

1896 

1855 

1877

1891 

1855 

1876 

1899

1898

1899

1871 

1899

1898

1864

1899

1892 

1880 

1870 

1870 

1873

1899

1872 

1857

1865

1900

Notă: numele cu semnul x au existat şi în anul 1746

Nr. fam 
înscr.

Nr. fam 
înscr.

Anul FamiliaFamilia
p r im e i

înscr.

Voian

Bun

Bogdan

Popovici

Ispas

Waldstein

Boczko

Onaga

Sodinca»
Zarandan

Iovuţ a

Rus

1857 2Cofan

Hălmăgean

Filip

Balaş

Mihulin

Popa

Florut
J

Moş

Fereştean

Ţ îca (Czika)

Herbei

Toma

Baul

Roşu

Groza

Hada

Ghergar

Oberşan

Opre

Sabău

Farcaş

26X

184920 2

1855 21 1

9 1856X

18439X

9 1855X

18607

18557

18569

6 1868

18856

18555

Petroman5 1855

Cismaş

Faur

Morodan

Danci

Cornea

Chiş

Crişan

Ardelean

Munteanu

Papp

Ilica

18675

18984

18724X

18564

18554

18694

18724

18613

18913Iov

18713Moroşan

Gligor

Bejan

Barna

X

18893

Skoda18653

18602
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între anii 1900 şi 1920 au mai apărut nume noi de proprietari înscrişi în cartea
fundară.

AnulNumele

1901Căra

1902Duma

1903Muresan
i

Marc

Târziu

1904

1904

1904Deaga

Codreanu 1903

1903Hirina

1905Vat>
1908Posa

Cosa

Dronca

Hărdăut
i

Carpine

Chirila

1908

1908

1908

1909

1909

1909Ciul (csul)

1909Tripa

Negru

Kilian

1909

1911

1911Iv

1911Sas

1912Birău

1913Rat»
Scheiner 1918

1919Senes

Toccian 1919
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COMPOSESORATUL URBARIAL

în anul 1864, locuitorii din Chertiş au primit 6 holde (256 stj. p.pământ) pământ arător 
în Moţ asca şi 253 holde (598 stj. p. păşune şi pădure), în Budamere. Această avere avea ca 
proprietar comuna urbarială Chertiş (&ertes Kozsegi urberesek). Se folosea în comun de 
către locuitori, dar proporţ ional cu numărul drepturilor ce poseda fiecare. Toată averea era 
socotită în 1200 drepturi după loturile de pământ. Jelerii nu beneficiau de aceste drepturi 
urbariale. Sfartăierii aveau câte 12 drepturi, sesia parohială 48, biserica 24 si şcoala 
(învăţ ătorul) 24. Cei cu jumătate sesie 20.

Păşunea şi pădurea urbarială erau situate pe partea dreaptă a şoselei, de la „gura uliţ ei” 
până la hotarul cu Cărandul. Cuprindea: Dealul Morminţ i, Groapa Imaş, Faizat (lângă 
Toplita), Faţ a Hotar şi Valea Mărinchii (nr. topografic 606/a) până la Dealul Chiii.

Averea era administrată de către un comitet urbarial în frunte cu un preşedinte. 
Prin anul 1928, era preşedinte Crisan Ioan, nr. 53. Ulterior a fost Miclea Zaharie, nr. 8. 
Ultimul preşedinte a fost Popovici Ambrosie, nr. 1, care a predat această avere la stat, 
în 27 ianuarie 1949.

Păşunea urbarială se folosea în devălmăşie. Proprietarii de drepturi urbariale 
beneficiau de reduceri de taxe pentru păşunatul vitelor. Puteau să ţ ină o vită mare la 
patru drepturi, în mod gratuit. Cei care nu aveau drepturi trebuia să plătească toate 
taxele stabilite de către comitetul de conducere.

Din pădure se tăiau parchete la interval de câţ iva ani. Materialul lemnos se vindea 
la licitaţ ie publică unor cumpărători particulari. Banii obţ inuţ i se împărţ eau membrilor 
„urbărărişti”, proporţ ional cu numărul de drepturi. Din’pădurea urbarială se dădeau 
lemne pentru reparatul podurilor comunale, a gardurilor pe lângă ţ arini (vramiţ e), pentru 
garduri la grădinile bisericii şi şcolii, materiale pentru reparat fântânile , pentru vălaie 
la fântâni etc. Cu bani se ajuta biserica ori şcoala. La 22 decembrie 1913, comuna 
bisericească a primit suma de 735 coroane, &4 fileri după drepturile urbarialiste ale 
învăţ ătorilor. Cu aceşti bani s-a plătit datoria ce avea parohia la bancă, pentru construirea 
casei parohiale.

Pe timpul iernii, comitetul de conducere arenda păşunea urbarială unor ciobani 
din părţ ile Sibiului, care veneau cu turmele la iernat în aceste părţ i, unde cădea zăpadă 
mai puţ ină şi acoperea păşunea câteva zile. Din aceste arenzi se încasau bani mulţ i.

După predarea averii urbariale la stat, locuitorii plătesc taxe pentru păşunat în 
mod egal.

OCUPAŢ IILE LOCUITORILOR ÎNAINTE DE ANUL 1919 >

După desfiinţ area iobăgiei, locuitorii din Chertiş dispuneau de pământ arabil 
suficient în Rusca, Moţ asca, Fereşti şi Cofăneşti. Aveau terenuri pentru fanat în 
Hălmăgeni. Păşune pentru animale era în Groapa Imaşului din averea urbarială. Mai 
arendau tarlaua din Gura Uliţ ii de la grofi. Lemne de foc primeau din pădurea urbarială. 
Nu mai dădeau dijme şi plocoane. Nu mai erau obligaţ i să refacă zile de urbariu la 
domnie.

De acum putea să se ocupe fiecare de gospodăria personală.
Ocupaţ iile principale erau agricultura şi creşterea animalelor. Agricultura se făcea 

în mod aproape primitiv. Cei care fuseseră mai înstăriţ i dispuneau de pluguri şi grape
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de lemn.Aveau si animale pentru muncă: boi, cai, vaci. Jelerii si alţ ii mai săraci, deşi au 
primit grădini şi pământ arător, nu aveau unelte agricole şi nici animale pentru jug.

Se cultiva grâu, porumb şi ovăz. Toate acestea se semănau cu mâna. In acest mod, 
seminţ ele se împrăştiau uniform. Mare parte rămâneau la suprafaţ ă şi le mâncau păsările 
ori îngheţ au în timpul iernii. Recoltele ce se obţ ineau nu erau îndestulătoare pentru 
întreţ inerea familiei. Lucrările de îngrijire a semănăturilor de porumb se efectuau numai 
cu sapa şi erau foarte costisitoare. Grâul şi ovăzul se recoltau cu secera şi se treierau cu 
calul, în arie.

Ca animale creşteau: boi, vaci, cai, porci şi capre.
în anul 1898, au fost înscrise 104 juguri pentru efectuarea prestaţ iei în comună. în 

anul 1897 au fost 134 juguri, iar în anul 1899 erau 136 juguri (Registrul de procese 
verbale ale consiliului popular comunal pe anii 1897-1928.

Unii locuitori se ocupau cu fasonatul lemnelor în pădure, iar alţ ii faceau doage, 
spiţ e, obezi pentru roate, fbrci de lemn, cozi pentru-diferite unelte, pe care le transportau 
cu căruţ ele până în satele de la câmpie unde le vindeau pmtru bani ori în schimb pe 
cereale. Se ocupau cu asemenea îndeletniciri: Filip Todor Juca, Cula lui Bămău, Toma 
Vasile Hatoli şi alţ ii.

După ce s-au tăiat pădurile din Comeşti si s-a curăţ it terenul de butuci, a fost 
construit conacul Comeşti, în jurul anului 18^0. Au fost construite grajduri pentru 
animale, locuinţ e pentru îngrijitori, magazii si altele. Aici se creşteau: vaci, boi, cai. 
Unii locuitori din Chertiş se angajau ca îngrijitori de animale. Alţ ii munceau pământul 
cu atelajele grofului. Aceştia se numeau birişi. Amintim pe Hada Axente si pe Filip 
Simion Sinu. Terenul era împărţ it în tarlale despărţ ite prin drumuri de acces (dulae). Se 
cultiva: grâu, porumb, ovăz, trifoi, sfeclă de zahăr.

Femeile şi copiii munceau la plivit, la săpat, la secerat şi la cules. Aveau o ocupaţ ie 
pentru care primeau plată. în timpul verii, bărbaţ ii mergeau la muncă prin satele de la 
câmpie şi veneau acasă cu bucate.

Intre anii 1890-1900 au fost tăiate si pădurile ce se întindeau de la Teuz până la 
Chertis în partea de vest a şoselei. Croaţ ii aduşi de grofi au scos butucii, transformând 
locul în teren arător. Lângă şosea, la cca 500 m de la Teuz, unde şi azi se vede o 
ridicătură de pământ a fost construită o magazie pentru unelte şi o cantină pentru 
muncitori. De la această magazie până la Cotul Văii Prunişor, la vest de Satul Nou, au 
fost construite grajduri şi colne pentru animale, cocini pentru porci şi locuinţ e pentru 
îngrijitori. în apropiere de Vale era locuinţ a ciosului (paznic). După anul 1900, locuia 
aici unul „Barat” cu mulţ i copii. De la el a rămas numirea de Barat, pentru terenul 
situat la vest de Satul Nou.

Muncitorii angajaţ i pentru mai mult timp, primeau locuinţ ă la conac. Aveau dreptul să 
ţ ină vacă şi scroafa. Ca plată primeau anual două iugăre semănate cu porumb, trei metri 
steri de lemne de foc, 6 kg slănină, 3 şinice de grâu şi 3 şinice de porumb. Muncitorii 
angajaţ i pe câte trei luni se chemau sfartăieri, iar cei angajaţ i cu luna se numeau străiţ eri. 
Construcţ iile din această parte, cât şi cele de la conacul (Porneşti, au fost devastate în 
timpul revoluţ iei din anii 1918, 1919 (Informator Posa Todor, născut în 1889).

în păşunea comunală, pe locul numit „La Brazi”, erau construite cocini pentru 
porci. Acolo se creşteau turme mari de porci, care se hrăneau cu jirul şi ghinda ce se 
găseau din abundentă prin păduri. Ca îngrijitori erau angajaţ i locuitori din Chertiş. 
Amintim pe Toma Vasile a Filuţ ii, nr. v. 31 şi Hălmăgean Teodor- Bârlea, nr. v. 2.

Administrator peste turme era sămădăul. Această funcţ ie a îndeplinit-o Balaş Toader, 
nr. v. 4, înainte de anul 1918. Sămădăul avea dreptul să crească porci, proprietate 
personală între turmele grofului. în felul acesta si-a agonisit o frumoasă avere şi a 
ajuns una dintre familiile înstărite din comună.

1
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Toma Văsălie mi-a povestit câte ceva din cele ce se petreceau pe atunci. Păstorii 
mâncau mălai cu ceapă. Câte unul mai avea şi câte o bucată de clisă în traistă. O 
înfigea în frigare, o ţ inea deasupra focului şi apoi ungea mălaiul.

Porcii erau însemnaţ i în urechi cu tăbliţ e metalice. Uneori se abăteau mari necazuri 
pe capul păstorilor. Când nici nu se aşteptau, constatau c-au dispărut mulţ i porci, ba 
dintr-o turmă, ba din alta. Era isprava „lotrilor”. Unii oameni din satele vecine formau 
câte o bandă de lotri şi furau turme întregi. Treceau cu porcii peste Codru, şi îi vindeau, 
uneori mai dăruiau câte un grăsun ori câte o scroafa, vreunei văduve cu copii, vreunui 
bătrân sau altor oameni săraci.

Conducătorul unei bande a fost Cercel, de loc din Bărzăsti. Se deghiza în fel si 
chip ca să nu-1 recunoască potera. Se povesteşte „că bea cu cfomnii la căfană”. Când 
pleca, punea un bilet sub farfurie, ca să afle domnii cu cine au petrecut, dar îşi schimba 
portul ca să nu îi ia urma. A sfârşit fiind împuşcat de un ortac, din gelozie, şi l-ar fi 
mâncat gliganii în pădure, povestea Cofan Zena lui Coşercău, născută în 1880.

Alt sef de bandă a fost Ioan din Bârsa. Şi acesta a avut un sfârşit tragic. L-au prins 
jandarmii şi i-au străpuns urechile cu un fier roşu, fiindcă nu şi-a trădat ortacii. 
(Informator Cofan Vasile Baia, născut în 1895).

Pădurea din junii satului şi Cerâştea până al Teuz era înconjurată de un gard de 
sârm, ca o grădină. în această pădure trăiau: cerbi, lopătari, ciute, mistreţ i şi altele. De 
aceea partea aceasta de pădure se cheamă Ciutăria.

în timpul iernii, unii locuitori din Chertiş erau angajaţ i să pună hrană şi sare în 
anumite locuri pentru animalele sălbatice.

Pădurea avea şi copaci seculari ce măsurau până la 2 m în diametru. în anul 1932, 
se mai găseau butuci şi unele trunchiuri de asemenea copaci, prin Baltă.

Prin pădurea Ciutăria erau trasate alei drepte ca prin parc, pe care se plimba groful 
cu suita sa, când venea la vânătoare. Locuitorii din Chertiş îndeplineau serviciul de 
„hăităi” în timpul vânătorii. Gardul a existat pînă prin anul 1932. Pădurea era păzită cu 
străşnicie. Locuitorii nu aveau voie să intre nici după vreascuri pentru a le transporta 
cu spinarea. Cu căruţ a nu era permis să meargă nimeni în pădure. Mulţ i ani, această 
pădure a fost supravegheată de brigadierul Hada Nicolae din Chertiş, care a avut 
gospodărie fruntaşă în comună.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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STAREA ECONOMICĂ A LOCUITORILOR PÂNĂ ÎN 1920

După înfiinţ area cărţ ii funduare, în 1855, erau în Chertiş 6 gospodării care posedau 
peste 15 holde cadastrale de pământ, 85 gospodării de s&rtăieri cu câte 8 holde şi 
numai 11 gospodării de jeleri care aveau numai casă şi grădină.

Numai după câţ iva ani, situaţ ia materială a locuitorilor s-a diferenţ iat foarte mult. 
Grădinile si loturile de pământ au fost împărţ ite între fraţ i, prin moştenire. Altele au fost 
vândute în totalitate sau parţ ial. După anul 1900, diferenţ ele între gospodării au devenit 
din ce în ce mai mari.

La 12 iulie 1912, cu ocazia stabilirii taxei de cult, comitetul parohial a hotărât ca 
aceasta să se plătească proporţ ional cu averea ce poseda fiecare locuitor. Pentru aceasta 
a stabilit următoarele grupe cfe gospodării:

- geleri, care nu au casă, fără numai puţ in pământ;
- geleri, care au casă şi grădină;
- locuitori cu casă, grădină şi până la 3 iugăre de pământ;
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- locuitori cu casă, grădină şi până la 4 iugăre dc pământ;
- locuitori cu casă, grădină şi până la 7 iugăre de pământ;
- locuitori cu casă, grădină şi până la 8 iugăre de pământ;
- locuitori cu casă, grădină şi până la 12 iugăre de pământ;
- locuitori cu casă, grădină şi până la 20 iugăre de pământ;
- locuitori cu casă, grădină şi peste 20 iugăre de pământ.

în anul 1855 erau trei categorii de gospodării, iar în anul 1912 ajunseseră la 9. La 
început au fost 105 case, iar în 1913 erau 172. După 53 ani, numărul caselor a crescut 
cu 67. Aceasta înseamnă că în acest interval de timp, mai mult de jumătate din numărul 
grădinilor au fost împărţ ite în câte două-trei părţ i.

încă pe la anul 188§, unii locuitori au început să se împrumute cu bani de la diferite 
institute de credit sau de la particulari. Dobânzile pentru banii împrumutaţ i erau foarte 
mari. Pentru asigurarea capitalurilor împrumutate, băncile pretindeau întabularea acestor 
sume asupra proprietăţ ilor din cartea funduară a datornicilor. Dacă datornicul nu putea să 
achite sumele datorate la timpul stabilit, se vindea averea la licitaţ ie publică. între anii 
1889-1917, pe averea de la nr. 56 se făcuseră 18 întabulări. La nr. 62 erau 14 întabulări 
numai între anii 1912-1915, iar la nr. 52 se înscriseseră 38 întabulări între anii 1903-1920. 
La nr. 17, Banca Crişana întabulase 4400 coroane în anul 1911 şi 480 coroane dobânzi. în 
anul 1913, banca a cumpărat această avere. La nr. 14, Banca Crişana a întabulat 1500 
coroane în 1910 şi Cooperativa Sebiş, 4800 coroane în 1911. Lista s-ar putea continua cu 
cel puţ in trei sferturi din numărul gospodăriilor.

Din cauza impozitelor şi a datoriilor făcute la diferite bănci, locuitorii din Chertiş 
ajunseseră într-o situaţ ie economică foarte slabă, în ajunul primului război mondial.

La 15 februarie 1^13, comitetul parohial nota: „dintre locuitorii comunii, mai mult 
de jumătate aşa au sărăcit de întreagă averea lor e pusă la licitaţ iune” Peste o lună de 
zile, adică ăla 15 martie 1913, adaugă: „Parohia noastră e aşa de săracă, că jumătate 
din locuitori a trebuit să ia bâta pribegiei din cauza sărăciei, iar jumătate din cei rămaşi 
încă sunt numai de azi pe mîine.”

în această perioadă, 1912-1913, unii locuitori au plecat să caute locuri de muncă în 
alte părţ i. Hada Măriuţ ă, soţ ia lui Nicolae, Hada Milente, Hada Pavel, Hada Mărioara şi 
Paraschîva, Popa Ioan, Popa Mihai, Filip Solomon- au plecat în America. După Unire, în 
1920, au revenit în ţ ară şi în comună, întemeindu-şi gospodării fruntaşe. Hada Măriuţ ă şi 
Filip Solomon au revenit mai înainte.

Cele arătate mai sus sunt edificatoare în ceea ce priveşte starea materială a 
locuitorilor până în 1914.

Au început mobilizările. Apoi primul război mondial, la care au participat toţ i 
băieţ ii apţ i pentru front.

Yimp de patru ani, muncile câmpului şi alte îndatoriri le-au îndeplinit femeile, 
bătrânii şi copiii. Au fost rechiziţ ionaţ i caii şi căruţ ele. Ba mai mult, în anul 1915, li s- 
au luat şi clopotele de la Biserică, pentru armată.

în această stare se aflau locuitorii din Chertis la 1 decembrie 1918, când, la Alba 
Iulia s-a hotărât „unirea cu patria mamă, România”.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P R IM U L  RĂZBOI MONDIAL

în vara anului 1914, nouri negri, ameninţ ători a furtună, pluteau pe deasupra 
Europei. Apăruseră neînţ elegeri între popoare. Spre sfârşitul verii, s-au încleştat,
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dezlănţ uind primul război mondial. Se înfruntau două grupări de state: de-o parte era 
Franţ a, Anglia, Rusia, Belgia şi Serbia, iar de cealaltă parte era Germania şi Austro- 
Ungaria. Alături de Germania au mai intrat: Turcia- în noiembrie 1914 şi Bulgaria, în 
septembrie 1915. Alături de Franţ a a intrat Italia, în mai 1915.

România a păstrat neutralitatea armată până la 14 august 1916, când a intrat în 
război alături de Franţ a şi Anglia, cu care încheiase un tratat prin care i s-a promis că va 
primi Transilvania, Bucovina şi Banatul, la încheierea păcii.

în acest război devastator au participat şi locuitorii din Prunişor. Au rămas în sat 
numai bătrânii, femeile şi copiii. Cei înrolaţ i erau încadraţ i în unităti militare ungureşti 
sau austriece şi trimişi să lupte pe fronturile din Italia ori din Galiţ ia. După trei ani de 
război, în Rusia a izbucnit revoluţ ia.

In martie 1918, inşii au încheiat pact cu Puterile Centrale. Armata austro-ungară, 
în descompunere, a părăsit frontul italian, iar cea germană a fost silită că ceară încetarea 
luptelor, în noiembrie 1918.

La 2 noiembrie 1918, Ungaria şi-a declarat independenţ a de stat faţ ă de Austria. în 
acest timp, în Transilvania, Maramureş, Crisana şi Banat, iau fiinţ ă gărzi militare şi 
consilii naţ ionale româneşti. Consiliul Naţ ional Român, constituit la Budapesta, convoacă 
pentru 1 decembrie 1918,’ la Alba-Iulia, Adunarea Naţ ională a naţ iunii române... aflătoare 
în Tranailvania, Maramureş, Crisana şi Banat, unde s-a hotărât unirea acestor români şi 
a teritoriilor locuite de ei cu România.

La această adunare au participat si preotul Sabin Milcluţ ia din Prunişor, învăţ ătorul 
Covaci Patriciu din Sebiş şi mulţ i alţ ii.

Armata română intrase în Ardeal la 24 noiembrie 1918 şi ajunsese până la izvoarele 
Mureşului. După adunarea de la Alba-lulia, se stabilise linia de demarcaţ ie între Ardeal 
si Ungaria pe la satele: Aciua, Aciuţ a, Tălagi, Bodeşti, Pleşcuţ a şi Guravăii (T. Mager, 
Yinutul Hălmagiului, voi. II, pag.9).

Când au părăsit fronturile de luptă, ostaşii s-au întors pe la casele lor cu arme şi 
muniţ ii. încă în luna noiembrie 1919, în Ungaria a izbucnit o revoluţ ie violentă. Militarii 
şi civilii unguri s-au constituit în bande înarmate numite „gărzi roşii”. Devastau 
magazinele din localităţ i şi prigoneau pe românii care participaseră la adunarea de la 
Alba-Iulia. Urmăreau mai ales pe învăţ ători şi preoţ i.

Când a izbucnit revoluţ ia, învăţ ătorii români au participat la constituirea gărzilor 
naţ ionale, care trebuiau să instaleze’ autorităţ ile locale româneşti, unde era cazul şi să 
apere populaţ ia şi avutul împotriva gărzilor roşii.

La Prunişor’ au făcut parte din garda naţ ională Cofan Pantelie-Coercău, Săbău 
Pavel, Matcăii Teodor-Dodi şi alţ ii. Aveau sediul în casa nr. 44, la Hada Marioara.

Ca să scape de persecuţ ii, învăţ ătorul Covaci Patriciu din Sebis, preotul Sabin 
Miclutia din Prunişor, preotul Tirla’din Bârsa şi mulţ i alţ ii s-au refugiat în pădure 
la Codru, îmbrăcaţ i în haine ţ ărăneşti. Şi-au construit colibă şi acolo au petrecut 

anului 1919. Cu alimente îi aproviziona preotul Ioan Ardelean şi învăţ ătoarea 
Dascăl Ecaterina din Nădălbeşti. (Inf. Radu Emilia, fiica învăţ ătorului Covaci). 
„Către finea lunii ianuarie 1919, trupe maghiare demoralizate dezarmează gărzile 
româneşti si se plimbă cu trenuri blindate, ameninţ ând că vor trece până la Brad, 
să alunge armata română de pe linia demarcaţ ion’ală. Din 14 februarie, ungurii 
încearcă să rupă cordonul de la graniţ ă. în noaptea de 15/16 februarie, garda 
naţ ională din Hălmagi distruge podul de fier de la Ciuciu (Vârfurile) si începe 
lupta. în 16 februarie, garda se retrage la Brad, înrolându-se în corpul voluntarilor 
Horia, revenind la Hălmăgel numai peste 6 săptămâni, odată cu armata română. 
(T. Mager, Ţ inutul Hălmagiului, voi II, pag. 133)

Annata română a pornit ofensiva de la Hălmagiu, în 16 aprilie 1919 (op.cit., pag. 
107), pentru dezarmarea gărzilor roşii şi eliberarea ţ inuturilor româneşti ocupate de

iarna
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resturile armatei maghiare. Pe locurile noastre, armata 
română a ajuns în săptămâna Paştilor. în ziua de Joia Mare 
a fost eliberat satul Căcărău de îângă Revetiş. în amintirea 
acestui eveniment, locuitorii au cerut ca satul lor să se 
numească Joia Mare.

La podul peste Crişul Alb, spre Buteni şi-a pierdut 
viata colonelul român Paulian. în amintirea lui, satul 
Găvojdia s-a numit Paulian (din 1926).

în seara zilei de Vinerea mare, pe la orele 22 armata 
română a intrat în Prunişor, fiind primiţ i eu multă bucurie 
de către locuitori.

Din Prunişor s-au înrolat ca voluntari în armata 
română: Bogdan Pavel, Moldovan Ştefan, Popa Giuri 32, 
Hirina Nicolae, Toma Milente, Ţ îca Emilian, Sas Ambrosie, 
Tocoian Ion.

Sâmbătă, în ajunul Paştilor s-a întors şi preotul din 
refugiu, putând să oficieze serviciul „învierii” în libertate 
şi siguranţ ă deplină. Poporul era nespus de bucuros că în 
sfârşit, după suferinţ e de veacuri, s-a împlinit visul de a se 
uni cu patria mamă, România.

De la Prunişor, armata română a continuat 
înaintarea spre vest până a eliberat de sub ocupaţ ia 
străină toate localităţ ile româneşti. în cei patru ani 
de război, şi-au pierdut viaţ a un număr de 26 bărbaţ i 
din Prunişor, rămânând în urma lor văduve şi orfani. 
Au luptat pentru un ideal pe care n-au avut fericirea 
să-l vadă îndeplinit, în urma jertfei lor şi a altor sute 
de mii, libertatea şi unitatea naţ iunii române.

Printre cei ce au rămas să îngraşe pământuri 
străine cu trupurile lor amintim pe: Codrean Teodor 
nr.12 v., Sărac Gheorghe nr.22, Moş Pavel nr.22, 
Popa Nicolae nr.32, Popa Pavel-Păvuţ  nr.33, Bun 
Pavel nr. 34, Filip Gheorghe nr. 41, Posa Ioan nr. 
49, Crişan Nica nr. 52, Hălmăgean Antonie nr.53, 
Bogdan Gheorghe nr. 55, Benea Teodor nr. 58, 
Săbău Moisă nr. 62, Cofan Nicolae nr. 76, Roşu 
Filimon nr. 79, Herbei Ioan nr. 81, Hârja Gheorghe 
nr. 89, Cofan Teodor nr. 84, Cofan Ioan nr. 87, Roşu 
Vasile nr. 91, Rat Gheorghe nr. 98, Lunga Dumitru 
nr. 101, Roşu GÎieorghe nr. 102, Balaş Pavel nr. 
103, Balaş Moisă nr. 103 si Cofan Vasile-Lica. 

Herbei Ioan nr.18 v. şi-a lăsat braţ ul drept pe 
câmpul de luptă, iar Toader Todor nr. 18 v. şi-a lăsat un picior. Statul român a căutat să 
uşureze suferinţ ele şi greutăţ ile văduvelor, invalizilor si orfanilor, acordându-le şi 
pământ, prin împroprietărire, cie la reforma agrară din anuf 1921. Şi voluntarii au primit 
câte 2 iug. pământ.

în amintirea eroilor căzuţ i pe câmpul de luptă, a fost construită o cruce de lemn în anul 
1928, pe care s-a săpat numele fiecăruia. Crucea a fost aşezată în uliţ a a doua, lângă casa 
nr.42 v.

Bogdan Savel 1896- 
1954. Voluntar în armata 

română în anul 1919

Troiţ a eroilor 1914-1918. 
1982baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"

în fiecare an, la ziua eroilor, se făcea procesiune religioasă la acest monument.
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REFORMA AGRARĂ DIN ANUL 1921

La sfârşitul primului război mondial, s-a făcut o reformă agrară, fiind împroprietăriţ i 
cu pământ din moşiile boiereşti, luptătorii care s-au întors de pe front, invalizii, văduvele 

şi orfanii. Comunile au primit păşuni şi păduri comunale.
In hotarul comunei Prunişor se află moşia contelui Wenekheim compusă din mii 

de iugăre de pământ arabil, păşuni şi păduri. în anul 1921, s-a expropriat o parte din 

aceasta moşie.
La 15 martie 1921, primarul comunei. Prunişor, Crişan Ioan, aduce la cunoştinţ a 

„reprezentanţ ei-comunale” că „bunul contelui Wenekheim s-a expropiat în întregime 

pentru stat în favorul comunelor”. (Proces verbal de şedinţ ă).
S-a făcut împroprietărirea îndreptăţ iţ ilor, dar nu s-au împărţ it toate terenurile. Casa 

centrală pentru expropriere mai administra o mare parte din terenurile expropriate. Pentru 

acest fapt a fost impusă în plata impozitului către comuna Prunişor. Pentru anul fiscal 
1925, trebuia să achite suma de 74.749 lei şi 12 bani, înscrisă la poziţ ia 249, în registrul 
„Rolul taxelor comunale pe anul 1925”

După multe tărăgăneli, prin hotărârea nr.72/1928, a Comisiunii de ocol pentru 
împroprietărire, moşia Cristinei Weackheim, din hotarul comunei Prunişor, s-a parcelat 
şi s-a împărţ it locuitorilor. Cu pământ arător şi păşune comunală au fost împroprietărite 

următoarele comuni:

iug. păşune 500 iug.

416“

195pământ arătorPrunişor

Sebiş

Igneşti

Minead

Susani

Nădălbeşti

Buteni

Bârsa

Prăjeşti

Moneasa

Staţ ia C.F.R. Moneasa 

Conacul Corneşti 

Rănu  şa

Total
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CC
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Păşunile comunilor: Susani, Nădălbeşti si Miniad erau situate între păşunea 
Prunişorului şi hotarul spre Cărând, în continuarea ţ arinei topliţ enilor. Păşunea 
prăjeştenilor era situată la marginea de sud a comunei Prunişor. în continuare era păşunea 
Igneştilor si apoi a sebişenilor se întindea până la Teuz.

Păşun/le comunelor Minead şi Nădălbeşti au fost folosite de locuitorii din Prunişor 
până în anul 1932. Când s-au gândit minedanii şi nădălbanii să vină cu vitele la păşune, 
locuitorii din Prunişor s-au opus. Ba, când aceştia au venit cu primarul Mişca din 
Sebiş, prunişorenii, in frunte cu Bogdan Savel, au răsturnat căruţ a cu ei. După aceea, 
minedanii şi nădălbanii au adus sentinţ ă judecătorească şi au intrat în folosinţ a păşunilor. 
De data aceasta a venit la faţ a locului şi primpetorul plasei Sebiş, Florian Ştefanică şi 
notarul Crâsnic. Primpretorul a ordonat păstorilor să scoată vitele din păşunile 
minedanilor şi nădălbenilor. Apoi a ordonat notarului să trimită proces verbal la 
judecătoria de ocol Buteni pentru a fi despăgubite comunele Minead şi Nădălbeşti. 
„După aceea s-a făcut raport la prefectură. în raport se arăta că „spiritele în comuna 
Prunişor erau agitate”. (Procesul verbal din 18 mai 1932).

La vest de şosea, lângă păşunea prăjeştenilor, s-a delimitat o porţ iune de teren care 
a fost împărţ ită’în 44 loturi de casă, în extindere de câte 0,12 ha fiecare. Cu aceste 
loturi au fost’împroprietăriţ i unii locuitori din Prunişor. Astfel s-a format o tablă de sat 
care s-a numit Satul Nou sau Butuci. Un lot de grădină a fost atribuit pentru şcoală. Dar 
n-a fost folosit niciodată în acest scop.

La început au fost construite mai multe case aci, dar unii locuitori s-au mutat în 
satul vechi, pentru a fi mai aproape de instituţ iile comunale. (Vancu Ioan, Covaci Petru).

La recensământul popuîaţ iei, efectuat în 1956, mai erau şase gospodării în Satul 
Nou.

La Vest de Satul nou, până lângă vale, a fost parcelată o bucată de pământ în 
extindere de două jugăre, cu destinaţ ia pentru „sport şi tir”.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P ă d u r i c o m u n a le
De la această reformă agrară s-au primit şi păduri comunale. Prunişorul a primit 

219 iug de pădure pe Dealul Hotar, în continuarea pădurii urbariale (nr. top. 606/b/1). 
Se spune că s-a primit pădure puţ ină pentru că în tabelele întocmite de primărie s-ar fi 
omis 100 de fumuri. Comuna Sebiş a primit lOOOiugăre, iar comuna Bârsa 692 iugăre. 
Cea mai mare parte de pădure a rămas în proprietatea statului. în anul 1937, comuna 
Sebiş, sprijinită de doctorul din localitate Ioan Groza, care atunci era prefect la Arad, a 
mai primit şi pădurea din jurul ţ arinii Prunişorului (Cerîştea, Deluţ ul, Ciotoaia şi Jupul 
Dotii). în acest mod, grădinile pe care sunt construite cinci case ale ţ iganilor şi grădina 
lui Bun Pavel, situate în colţ ul de nord-est al satului - peste drum - au devenit 
proprietatea Sebisului.

Pentru consoîare, şi comuna Prunişor a primit, tot atunci, 30 ha pădure în Cioaca 
Ulmului, ca şi completare la păşune.

Prin anul 1945, s-a tăiat pădurea din Cioacă. Lemnul de foc a fost repartizat 
locuitorilor. Lemnul de stejar a fost donat de locuitori pentru reconstruirea bisericii.

Venind inflaţ ia şi reforma monetară din 1947, biserica a pierdut aproape toţ i banii. 
S-a ales cu 15 mii bucăţ i de cărămizi.
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Loturile pentru grădini, primite prin reforma agrară din anul 1921
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LOCUITORII

De la înfiinţ area sa pe aceste meleaguri, satul Prunişor a fost locuit în exclusivitate 
numai de români. Vremelnic s-au mai stabilit şi câte 2-3 familii de alte naţ ionalităţ i 
care, fie că au fost funcţ ionari al grofului, ori au venit ca mecanici şi proprietari de 
batoză, de moară, sau comercianţ i la prăvălia sătească.

Pe la anul 1900 a venit Skocia Iptvân, care a deschis prăvălia pe grădina nr.44 v. 
înainte de 1920 a vândut-o lui Hada Milentie şi s-a mutat la Sebiş. Pe la 1912, a venit 
o familie de germani - Kilian Mihai - ca proprietar de batoză. A locuit la nr. 28 v. A 
vândut casa şi grădina lui Filip Gheorghe (Giţ a lui Ionaş). în 1918 a venit Scheiner 
Iosif, ca proprietar de batoză. A locuit la nr. v.3 de unde s-a mutat peste Vale. în 1920, 
a venit Embey Emerik şi a deschis o prăvălie la nr. 64 v. Nefiind rentabilă, a renunţ at la 
prăvălie şi s-a ocupat cu croitoria. în 1980, are un urmaş Emeric.

Au mai fost si unii proprietari de moară, ori numai morari, de alte naţ ionalităţ i 
(Ocsai Ştefan, Erdodi Ioan, Uzsora Ladislau care după câţ iva ani, s-au mutat la Sebiş, 
ori în aîte părţ i. Locuitorii din Prunişor şi-au păstrat naţ ionalitatea. Până prin 1950, au 
fost numai trei cazuri când un băiat român s-a căsătorit cu o fată de slovac şi patru 
cazuri în care o fată de român s-a căsătorit cu un slovac.

în trecut, locuitorii îşi iubeau foarte mult satul natal. Cu mare greutate s-ar fi hotărât 
să-l părăsească pentru a intra în alt loc. Ca dovadă este şi faptul că, în 1945, când s-au 
înscris 50 familii şi persoane singure să se colonizeze, au avut curajul să plece numai 
trei familii. Satul este aşezat la şes şi aproape de centrul Sebiş, unde se află gară, se fac 
târguri şi pieţ e. Pentru aceste motive este căutat de locuitorii de la deal şi munte. Băieţ i 
si fete din Bărzăsti, Groşi, Igneşti, Donceni, Cărând etc. au întemeiat gospodării în 
Prunişor prin căsătorii.

După anul 1950, s-au aşezat în Prunişor câteva familii de moţ i din Cârda, Arieşeni, 
Avram Iancu din judeţ ul AÎba

Numărul locuitorilor
în anul 1746, erau în Chertis 15 familii de iobagi, înscrise în registrele de impozitare 

(Gh. Ciuhandu - Românii din dâmpia Aradului de acum două veacuri, pag. 176). Dacă 
considerăm că fiecare familie se compunea, în medie, din cinci membri, rezultă un număr 
de 75 persoane. Pe lângă familiile de „hospes” au mai locuit si familii de zilieri, care nu 
erau impuse la dări. Putem socoti că în acel an, satul Chertis sa fi avut cca 100 locuitori.

Poate aproape 100 de ani după ce locuitorii s-au aşezat pe noua vatră a satului, 
numărul lor a crescut de cinci ori. în anul 1836, satul avea 497 locuitori (op.cit., pag.215).

Peste 32 ani, adică în anul 1868, erau în Chertis 587 locuitori români ortodocşi, iar 
până în anul 1875, populaţ ia crescuse la 625 persoane. (V. Popeangă. Şcoala românească 
din părţ ile Aradului în perioada 1867-1918, pag. 125).

După alţ i patruzeci de ani, adică până la 1913, populaţ ia a crescut ajungând la 890 
locuitori, care trăiau în 172 case. (Somogyi Gyula - Monografia Judeţ ului Arad, pag. 
145). în anul 1925 erau în Chertis 178 case. (Registru taxe corn. 1925).

La 29 decembrie 1926, primarul comunei Balaş Terente arăta că în Prunişor sunt 
numai 788 locuitori (Proces verbal).

în statisticile oficiului parohial din Prunişor se arată că, la sfârşitul anului 1931 
în Prunişor 790 români ortodocşi şi 14 sectanţ i. în total 812 persoane, 

în urma recensământului populaţ iei, efectuat în anul 1948, s-a constatat că, în 
Prunişor erau 769 locuitori, iar în Topliţ a 112. în total erau 446 persoane de sex masculin 
şi 435 de sex feminin. Total 881 locuitori. în anii următori, numărul locuitorilor a 
scăzut. în luna aprilie 1958, erau 751 locuitori, care alcătuiau 224 familii şi trăiau în

erau



Vasile Brăiloiu

214 case. Mai erau 7 case nelocuite. La recensământul efectuat în anul 1964, s-au aflat 
236 familii cu 726 membri, iar în 15 martie 1966, erau 235 gospodării, cu 715 membri 
şi posedau 242 clădiri. După anul 1962, când s-a încheiat colectivizarea agriculturii, s- 
a schimbat modul de proprietate asupra pământului si totodată modul de muncă al acestuia, 
în această situaţ ie era firesc să se schimbe şi felul de a gândi a locuitorilor de la sate.

Proprietatea personală asupra pământului şi a celorlalte mijloace de producţ ie a 
contribuit, în mare măsură, la legarea ţ ăranilor , în special a celor mai înstăriţ i, de satul 
natal.Acum, când nu mai aveau pământ proprietate personală, a început să încolţ ească 
ideea că ar putea munci tot atât de bine şi în altă parte, unde sunt condiţ ii mai favorabile 
si cu câştig mai bun. Au socotit că nu mai are ce să-i lege de satul lor.

După îndelungi chibzuieli, unii locuitori au ajuns la concluzia că le va fi mai bine 
dacă îşi mută gospodăriile la Sebiş, ori în altă parte. Au cumpărat grădini. Unii şi-au 
mutat casele. Alţ ii au construit din nou, iar pe cele din Prunişor, le-au vândut. S-au 
mutat familii întregi sau numai unii din membrii acestora, întemeind familii şi gospodării 
noi în localităţ ile în care s-au stabilit.

Unii au plecat după înştiinţ area întovărăşirii agricole, socotindu-se mai prevăzători.
La Sebis s-au mutat: Popovici Ambrosie nr. v.l, Rusu Emil nr. 1, Miclea Vasile 

nr.8, Popa Ioan nr.8, Obârşan Nistor nr. 9, Bun Pavel-Dronca nr. 17, Herbei Gheorghe 
nr. 17, Birău Teodor nr. 18, Raţ  Gligor nr. 21, Toma Gheorghe nr. 31, Mihulin Rafila 
nr. 31, Roşu Nicolae nr. 32, Bama Florea nr. 41, Dragos Costan nr. 51, Crişan loan nr. 
53, Fereştean Elena nr. 64, Cofan Gheorghe (a Maşchii) nr. 87, Herbei Floarea nr. 87, 
Bogdan Vasile nr. 89, Roşu Vasile nr. 91, Roşu Pavel nr. 91, Vaţ  Vasile nr. 99.

Balaş Vasile nr. 4 şi Balaş Toader nr. 107 s-au mutat la Fântânele şi apoi la Arad. 
Câra Paraschiva şi fiul ei Hălmăgean Vasile nr. 40 s-au mutat la Arad, Voian Todor la 
Sag, Toma Mari ’nr. 100 la Reşiţ a, iar Hălmăgean Todosia nr. 100 la Sebiş.

Dintre cei stabiliţ i la Sebiş, unii lucrează în comerţ , ca gestionari în cadrul 
cooperativei de consum, alţ ii au găsit alte ocupaţ ii. Puţ ini lucrează în agricultură.

în timp de câţ iva ani, au emigrat din sat 28 familii. în acelaşi timp au venit în loc 
11 familii de moţ i’, cu 42 membri de familie, din Cârda, Arieşeni, Câmp, Scărişoara şi 
două familii din Bărzăneşti. Moţ ii au considerat că la Prunişor au condiţ ii mai bune 
pentru practicarea meseriei de dogari. Asemenea „mişcări” de populaţ ii s-au petrecut 
si în trecutul mai îndepărtat. Poate că mulţ i locuitori din Prunişor au strămoşii în satele 
din jurul Hălmagiului. Aceasta ar explica potrivirile de nume ale locuitorilor din Prunişor 
cu ale locuitorilor din acele părţ i. Numele Crişan se găseşte la Leasa, Ţ ărmure, Ociu, 
Herbei la Budeşti, Hălmagi, Pleşcuţ a şi aşa mai departe.

Acest fenomen de emigrare, se petrece şi în satele vecine. Din Susani şi Nădălbeşti 
au plecat foarte mulţ i locuitori. Au vândut gospodăriile unor „oşeni ’ veniţ i din 
Maramureş, care socotesc mai uşor traiul pe aceste locuri.

50
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N u m ele g o sp o d a r ilo r ş i n u m ă r u l  m e m b r ilo r  g o sp o d ă r ii lo r în a n u l 1 9 4 8

L IS T A
clădirilor şi a gospodăriilor din satul prunişor, plasa Sebiş, judeţ ul Arad. (Numărul locuitorilor)

Nr.mcm. Obs. 
gosp.

Numele şi prenumele 
capului gospodăriei

Nr.mcm. Obs. 
gosp.

Nr. Nr. 
crt. casei

Numele şi prenumele 
capului gospodăriei

Cofan Isai 
Bogdan Savcl 
Morodan Dumitru 
Fcrcştcan Todosia 
Toma Ghcorghc 
Sabău Vasilc 
Popovici losana 
Indrcica Vasilc 
Onaga Zina 
Cofan Pavcl 
Tomca loan 
Hcrbci Isai 
Bogdan Vasilc 
Morodan D-tru sen. 
Hcrbci Alexandru 
Moş Elena 
Roşu Pavcl 
Micula Traian 
Văd. Draga Victoria 
Hada Nicolac 
Hada Pavcl 
Fcrcştcan Nicolac 
Poleac Maria 
Toader Ghcorghc 
Ilica Nicolac 
Ţ âca Simion 
Filip loan 
Cofan Pantclic 
Cofan losana 
Fcrcştcan Milcntc 
Roşu Vasilc 
Roşu Zaharic 
Hărdăuţ  Florian 
Rotar Sofia 
Săbău Pavcl 
Marja Pavcl 
Popa Isai 
Cofan Ghcorghc 
Hălmăgcan Pavcl 
Val Nicolac 
Vaţ  Vasilc 
Cofan loan 
Hălmăgcan Pavcl 
Raţ  loan 
Raţ  Maria 
Raţ  Pavcl 
Hcrbci Vasilc 
Hcrbci Aurel 
Biserica ort. rom. 
Brăiloiu Vasilc

Nr. Nr. 
crt. caseisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 4
Şcoala prim. de st. 
lonuţ aş Aurel 
Kilian Ana 
lager Ana 
Poleac Vasilc 
Voian Pavcl 
Hălmăgcan Ghc. 
Hălmăgcan Nicolac 
Moş Emilia 
Negru Nicolac 
Hada Pavcl iun. 
Groza Ilaric 
Sas Paraschcva 
Hcrbci Ghcorghc 
Matcău Teodor 
Roşu Ghcorghc 
Sas Aniţ a 
Fcrcştcan Pavcl 
Hcrbci Emilia 
Toma Nicolac 
Sas Pavcl 
Sas Ambrosic 
Roşu Vasilc 
Bun Ghcorghc 
Lunga Pavcl 
Hălmăgcan Maria 
Raţ  Marişca 
Lingurar loan 
Lingurar Traian 
Lingurar Nuţ u 
Lingurar Marişca 
Lingurar Catiţ a 
Lingurar Brânduşa 
Raţ  loan
Cofan Ghcorghc 
Ţ îca Nicolac 
Pindcac Ştefan 
Toader Moisă 
Schcincr losif 
Lef loan 
Bun Pavcl 2 
Moara
Fcrcştcan Ilic 
Rus Vasilc 
Filip Simion 
Oprea Marina 
Cofan Vasilc 
Bun Pavcl 
Hălmăgcan loan 
Tocoian loan Maria

5 1 8442 2
85 452jun.33 4

53 86 I5 44
I54 8635 8
255 8796 9

56 88 I47 10
657 8958
258 9019 20
459 92510 37

93 2605431 1
93 461212 44

262 94313 45
263 95614 47

96 46444815
39865316 49
566 9975017
467 100

68 101
69 102
70 104

418 51
6 Bâţ uI19 51
335220
345321
410771322 54
272 108223 55
673 109424 56
674 I 10225 57
475 11225826
I76 11335927
211477228 60
378 115429 62
3I 1679430 63 411780431 64
481 I 1836632 6I 198256733 71208346834 312184435 69 585 12237036 312386437 71 712487638 72 488 12557439 512689440. 75 41279047541 Ciulea212891442 76

1299227743 Gavriş31309357844 61319427945 Sinu295 13238046 496 13348147 Coldină
Dronca
Todicaşu

413497448 82 4135988349 613699450 84 2100 137
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Numele şi prenumele Nr.mcm. Obs.
capului gospodăriei gosp.

Cofan Nicolac 
Obârşan Vasile 
Hălmăgcan Vasile 
Fereştean Pavcl 
Moldovan Antonie 
Covăşan Ionel 
Mureşan lancu 
Voian Simion 
Fereştean Elita 
Covaci Iosif 
Balaş Terente 
Filip Iosif 
Moldovan Ştefan 
Obârşan Nistor 
Ţ ica Simion 
Popa Nicolac 
Negru Floare 
Gligor Pavcl 
Văd. Bogdan Maria 
Hălmăgcan Todor 
Toader Savu 
Hălmăgcan Antonie 
Crişan Ioan 
Cristea Nicolac 
Hada Axente 
Fereştean Antonie 
Dragoş Cristian 
Voian Todor 
Posa Pavcl 
Posa Todor 
Fereştean Eugenia 
Toma Vasile 
Filip Gheorghe 
Posa Pavcl 
Raţ  Gh. Pavcl 
Moş Ioan 
Popa Gligor 
Mureşan Ioan 
Carpinc Gligor 
Fereştean Vasile 
Chirilă Ioan 
Posa Gruia 
Filip Todor 
Cosa Todor 
Bcnca Teodor 
Gligor Ghc.
Cofan Eftimic 
Groza Moise 
Căitan Traian 
Lingurar Iosif 
Ţ âca Pavcl 
Matcău Ioan 
Vancu Ioan 
Lingurar Ludovic 
Irimia Ioan 
Petre Gheorghe 
Câra Pavcl

TOTAL GENERAL 769 locuitori

Composcsoratul urbarial 
Comuna politică

Nr.mcm. Obs. 
gosp.

Nr. Nr. 
crt. casei

Nr. Nr. Numele şi prenumele
crt. casei capului gospodăriei

Birău Teodor 
Herbei Nicolac 
Toader Teodor 
Toader Nicolac 
Herbei Floarea 
Embei Elena 
Văd. Mureşan Cati 
Embei Emcric 
Hălmăgcan Nicolac 
Balaş Terente 
Popovici Ambrosic 
Hălmăgcan Vasile 
Hălmăgcan Nicolac 
Hălmăgcan Teodor 
Hada Vasile 
Mihulin Pavcl 
Balaş Ioan 
Herbei Pantclic 
Filip Gh.
Carpinc Ioan 
Hălmăgcan Vasile 
Miclca Alexandru 
Popa Pavcl 
Miclca Vasile 
Văd. Miclca Maria 
Filip Vasile 
Crişan Pavcl 
Mocan Nicolac 
Toma Vasile 
Popa Mihai 
Hirina Nicolac 
Ardelean Milcnte 
Racu Alexandru 
Pavcl Aron 
Putaveţ  Gh.
Popa Ioana 
Roşu Marişca 
Toma Ivuţ  Nicolac 
Toma Milcnte 
Toma Gh.
Filip Teodor 
Filip Nicolac 
Sărăndan Vasile 
Popa Gheorghe 
Cofan Vasile 2 
Cofan Vasile iun. 
Filip Gheorghe 
Moş Milcnte 
Hălmăgcan Vasile 
Mladin Simion 
Boşcai Isai 
Fereştean Damaschin 
Fereştean Ioan 
Cofan Vasile 
Hada Marioara 
Popa Nicolac 
Mihulin Teodor 
Onaga Gheorghe 
Cofan Pantclic 
Văd. Cofan Maria 
Matcău TeodorsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

45101 138
102 139
103 140
104 140
105 14 1
106 14 1
107 142
108 142
109 143
110 144
111 145
112 147
113 148
114 149
115 150
116 150
117 152
118 153
119 154
120 157
121 157
122 158
123 159
124 160
125 160
126 161
127 162
128 163
129 164
130 165
131 167
132 169
133 170
134 171
135 171
136 172
137 173
138 174
139 175
140 176
141 177
142 178
143 179
144 180
145 181
146 181
147 182
148 184
149 185
150 186
151 187
152 188
153 189
154 190
155 191
156 192
157 193
158 194
159 195
160 195
161 197

162 198
24 199163

jun. 3I 164 200
32 165 201
25 166 202
32 202167
45 168 203

5 4169 204
a lui Pali 

Onu
26 205170
34 206171
65 208172

Bicănaşu
Lăita
Dirica
Vazi
AIcu
Sămădău

44 173 210
22 21 I174
32 175 212
4 Brancu 
3 Michi

3 176 213
2 177 214

25 178 215
24 179 216
34 180 217

a lui Pali 1 Juca2 218181
35 219182
53 220183
43 184 221
52 185 222
22 186 223

a lui Nistor 35 187 224
53 225188
47 228189

15 229190
45 191 230
25 192 231
52 193 232
36 194 234

13 195 236
52 196 237
62 197 238
23 198 239
36 240199
44 200 241

Liti44 201 242
32 202 243
53 203 245

Juca4 4204 247
22 205 249

Baia 22 206 250
24 207 253

3 4208 254
5 4209 255

a Cicului 54 210 263
6 421 1 268

44 212 273
45 213 275
31 214 287

I a lui Goldină 4289215
31 216 295

217 295
218 296

5 7
4 1
3
4
2
4
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Locuitorii care trăiau în Prunişor şi în anul 1962, când s-au înscris - în masă - în 
gospodăria agricolă colectivă.

Numerotarea clădirilor din 1956.

Numărul locuitorilor

* De unde a venit. Unde se mai află acest nume

* De unde a venit. Unde

se mai află acest nume
Nr. membr. 
fam.

Nr. Numele capului de familie Porecla 
caseibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

542 3

vechi 1746 

Dezna, Sebiş 

Cladova 

Hălmagi, Sebiş 

Răpsig, Sebiş 

Berindia 

Ceauru-Gorj 

vechi 1746 

Poienari 

de la Arieseni 

Hălmagi 

Hălmagi 

BăneştisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f

Hălmăgel, Neagra

Moroda

Bărzăstei
l

Bărzăstei 

Sebiş, Igneşti 

vechi 1746 

Sebiş

de la Donceni

Hălmagi

Bârsa

vechi 1746 

vechi 1746 

vechi 1746 

Sebiş 

Sebiş 

Bodesti 

vechi 1746 

Igneşti, Sebiş

Budeşti, Hălmagi, Pleşcuta

casă goală1 Popa Mihai

2 Matei Nicolae

3 Vancu Ioan

4 Bogdan Catiţ a

5 Moş Damaschin

6 Fereştean Todosia

7 Brăiloiu Vasile

8 Balaş Vasile

9 Toma Gheorghe 

Belei Traian

10 Săbău Vasile 

1 1 Săbău Maria

12 Popovici Cornel

13 Indreica Vasile

14 Morondan Dumitru iun. 

1 5 Poleac Maria

16 Poleac Vasile

17 Urs Saveta

18 Cofan Vasile

19 Lac Nicolae

20 Florea Zina

21 Căra Pavel

22 Raţ  Marişca

23 Cofan Gheorghe

24 Cofan Ioan

25 Cofan Pavel

26 Hălmăgean Vasile

27 Tomea Ioan

28 Boşcai Isai

29 Cofan Nicolae

30 Urs Saveta

31 Herbei Gheorghe

4

4Cladoveanu

2

loc gol

a Puichi 3

loc gol

3a lui REnti 

Tinăşelu 1

2

4Sita
î

2

3

7

5

2

loc gol 

loc gol 

loc golBaia

3

1

lui Domocoi 

lui Domocoi 

a Maşchi

2

loc gol 

loc gol

2

3a Vanului

1

loc gol

a lui Nic. a Ghezi 3

1

loc gol
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2 53 4

Moroda

Budeşti, Hălmagi, Pleşcuţ a

Răpsig, Sebiş

Scbis»
de la Vaşcău 

vechi 1746 

vechi 1746 

vechi 1746 

Berindia 

Sebiş

de la Susani

Beliu

Susani

Răstoci

vechi 1746

vechi 1746

Sebiş

Berindia

Sebiş

Sebiş

Tilişca-Sibiu 

de la Bărzăşti 

de la BărzăştiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y

Hălmagi 

Hălmagi, Sebiş 

vechi 1746 

vechi 1746 

vechi 1746 

Răstoci 

Răstoci 

Răstoci 

Răstoci 

Răstoci

Chisindia, Cărând

Sebiş

Sebiş

Sebiş

vechi 1746

Sebiş

Bârsa

32 Morodan D-tru sen.

33 Herbei Alexandru

34 Moş Marioara

35 Roşu Pavel

36 Micula Traian

37 HadaNicolae

38 Hada Vasile

39 Hada Damschin

40 Ferestean Nicolae
y

41 Hâija Vasile

42 Tâca Nicolae »
43 Văd. Ilica Maria

44 Tâca Simion
y

45 Iov Crăciun

46 Cofan Pantelie

47 Hada Simion

48 Roşu Pavel

49 Ferestean Milente
y

50 Roşu Vasile

51 Roşu Zaharia

52 Trihenea Nicolae

53 Hărdăut Florea
y

54 Hărdăut Sofia
y

55 Săbău Pavel

56 Bogdan Vasile

57 Popa Simion

58 Popa Floare

59 Popa Todor

60 Lingurar Floareşi Traian

61 Lingurar Maria

62 Lingurar Floarea

63 Lingurar Ioan

64 Lingurar Crăciun

65 Lunga Pavel

66 Hălmăgean Maria

67 Hălmăgean Pavel

68 Vaţ  Nicolae şi Vasile

69 Cofan Ioan

70 Hălmăgean PAvel

71 RatIoan

4

a lui Opreana 4

1

Boamba 4

6

5

loc gol

Chinu

Mitichir
y

5

5

3

2

Belenaşu

Nionica

3

2

casă goală

Coşercău 2

loc gol

lui Iosana Maşchi 6 

Bizuţ u 

Puiu 

a Puiului

5

3

5

1

a Bărzanului 

a Bărzanului

casă goală

2

4

loc gol

4

1

2

5

1

3

4

10

5

1

a lui Bămău 4

5

al Ana Maşchi 5 

a lui Pali lui Cula 2

6
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Bârsa

Bârsa

Budeşti, Hălmagi, Pleşcuţ a 

Budeşti, Hălmagi, Pleşcuţ a 

Sebiş 

Sebiş

Ceauru-Gorj

TălagisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

372 Rat Maria
y

73 Rat Pavel

74 Herbei Vasile 

7 5 Herbei Aurel

76 Roşu Vasile

77 Hălmăgean Nicolae

78 Brăiloiu Vasile

79 Ionuţ aş Aurel

80 Biserica

81 Cofan Vasile

82 Poleac Vasile

83 Voian Pavel

84 Căminul cultural

85 Hălmăgean Vasile

86 Hălmăgean Vasile

87 Moş Pavel

88 Hada Pavel

89 Groza Ilarie

90 Floruţ  Gheorghe

91 Florut Lazăr
y

92 Embey Elena

93 Balaş Toader

94 Roşiu Gheorghe

95 Marta Nicolae

96 Ferestean Pavel
9

97 Herbei Emilia

98 Saba Ioan
9

99 Toma Nicolae

100 Ferestean Todosie

101 Hărdău Florea

102 Cofan Damaschin

103 Popa Mihai

104 Roşu Vasile

105 Bun Gheorghe

106 Covăşan Ionel

107 Rat Vasile
y

108 Cofan Gheorghe

109 Cofan Maria

110 Pindeac Ştefan
9

2Macu

5

4

7Frona

a lu George 

şcoala 

casa paroh

casă goală

2

2

vechi 1746 

Bărzăsti
9

Sebiş

2Cana

3

2Pilu

Sebiş

Sebiş

Răpsig, Sebiş 

vechi 1746 

Pleşcuţ a, Ţ ărmure 

Igneşti 

de la Igneşti 

Arad

vechi 1746 

Sebiş

de la Groşi 

Berindia

Budeşti, Hălmagi,Pleşcuţ a

de la Topi iţ a

Poienari

Berindia

Bărzăsti
9

vechi 1746

vechi 1746

Sebiş

Sebiş

Sălaj

Bârsa

vechi 1746 

vechi 1746 

de la Topi  iţ a

al Nic. a lu Bămău 4 

al Pali 5

3

6Palea

5

5Bircu

Lăzărut
9

3

1

a lui Renti 5

3

4

5Bâţ u

3

3

3

loc gol

4a Bărzanului

4

1

casă goalăFrona

3

1

3

4

3

5
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5432

Sebiş

Arad-Gai

Topliţ a

Sebiş

Gârda

Garda

4Covîciţ a111 Toader Ana

112 Scheiner Iuliu

113 Lafloan

114 Bun Pavel

115 Belei Traian

116 Gligor Vasile

117 Grajdul comunal

118 Tomutsa Iosif>»
119 Vat Nicolae*
120 Tica Vasile )
121 Rus Vasile

122 Filip Simion

123 Oprea Marina

124 Cofan Vasile

125 Bun Pavel

126 Hălmăgean Ioan

127 Filip Vasile

128 Birău Teodor

129 Herbei Nicolae

130 Toader Todor

131 Herbei Floare

132 Ferestean Terente
9

133 Hălmăgean Nicolae

134 Balaş Terente

135 Popovici Ambrosie

136 Hălmăgean Vasile

137 Hălmăgean Nicolae

138 Hălmăgean Teodor

139 HAda Vasile

140 Balaş Ioan

141 Herbei Pantei ie

142 Filip Gheorghe

143 Bortiş Terente

144 Hada Pavel

145 Carpine Ioan

146 Miclea Alexandru

147 Popa Pavel

148 Miclea Vasile

149 Filip Vasile

4

5

3Ciuleaa

3

3

Sebiş, Lupeşti 

Sebiş

de la Susani 

de la Cărând 

Măgulicea

Pleşcuţ a, Ţ ărmure, Tohăneşti

vechi 1746

Sebiş

Sebiş

Măgulicea

Bârsa

Budeşti, Hălmagi,Pleşcuţ a 

Sebiş

Budeşti, Hălmagi,Pleşcuţ a

Berindia

Sebiş

vechi 1746 

Băneşti
9

Sebiş

Sebiş

Sebiş

vechi 1746 

vechi 1746

Budeşti, Hălmagi,Pleşcuţ a 

Măgulicea

4

3

4

3

3Sinu

2

4Goldină

Dronca

Todicaşu

Juca

6

4

3

3

6

1

3

4

a lui Papi 

a Onului

4

3

4

3Bicănaşu

Lăiţ a

Dirica

3

2

3

4Sămădău

3

5

casă goală Neagra 

loc gol vechi 1746 

Minead, Igneşti 

Sebiş

vechi 1746

Palea

2

4

6

casă goală Sebiş

Măgulicea3

l
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Sebis»
Zimbru

Poienari

vechi 1746

vechi 1746

Răpsig

Dezna, Sebis

Dezna, Sebis

Berindia

Berindia

Sebis

Arad

de la Topliţ a

vechi 1746

Sebis

Sebis

Poienari

Poienari

Măgulicea

Măgulicea

Zărand

vechi 1746

vechi 1746

Măgulicea

Răpsig, Sebis

Sebis

Cheri

Bodeşti

Berindia

Berindia

vechi 1746

vechi 1746

vechi 1746

vechi 1746

de la Donceni

vechi 1746

Sălăgeni, Susani

de la Bârsa

vechi 1746

SebissrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4150 Obârşan Nistor

151 Şerb Adrian

152 TomaVasile

153 Popa Mihai

154 Popa Cristina

155 Hirina Nicolae

156 Matei Nicolae

157 Matei Milente

158 FeresteanAnti

159 Ferestean Vasile Gavriş

160 Hălmăgean Gheorghe

161 PavelAron

162 Putavetz Gheorghe

163 Popa Ioana

164 Roşu Marişca 

16 Ivuţ  Nicolae

166 Toma Simina

167 Toma Gheorghe

168 Filip Toader

169 Filip Nicolae

170 Sărăndan Vasile

171 Popa Gheorghe

172 Cofan Vasile sen. jun.

173 Filiup Gheorghe

174 Moş Milente

175 Hălmăgean Vasile

176 Mladin Simion

177 Boşcai Isai

178 Ferestean Damaschin

179 Ferestean loan

180 Cofan Ilarie

181 Hada Marioara

182 Popa Nicolae

183 Mihulin Gligor

184 Onaga Gheorghe

185 Cofan Pantei ie

186 Bama Florea

187 Matcău Teodor

188 Cofan Nicolae

189 Obârşan Vasile

loc gol

6Lia
6

loc gol

5Rara

loc gol

3

1

5

3a Cicului

6

2

1

2

7

casă goală

5

2

2

5

2a lui Mari 

Baia

a lui Cita
i

7

2

4

4a Gicului

6

5

lui Oanea Laii 3

1

casă goală

1

5La ia 

Torja 4

2

6Budului

loc liber 

loc liberŞustăru 

a Ghezi 3

1
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Sebiş

Berindia

Sebiş

vechi 1746 

Sebiş 

Bârsa 

Sebiş

vechi 1746 

Măgulicea 

Sebiş 

Sebiş

de la Susani 

vechi 1746

Aciua, Măgulicea, Poiana

Luncşoara

Sebiş

Măgulicea

Bârsa

Sebiş

Leasa

Poiana

vechi 1746

Sebiş

Neagra

vechi 1746

de la Minead

Susani

Berindia

Berindia

Neagra

vechi 1746

Măgulicea

Susani

Bârsa

Răpsig

vechi 1746

vechi 1746

Berindia

Minead, Igneşti

Berindia

Bribaş190 Hălmăgean Vasile

191 Fereştean Pavel

192 Moldovan Anti

193 Mureşan Iancu

194 Voian Simion

195 Matcău Teodor

196 Covaci Iosif

197 Balaş Terente

198 Filip Iosif

199 Moldovan ŞtefanihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y

200 Obârşan Gheorghe

201 Tâca Simion
9

202 Popa Nicolae

203 Negru Floare

204 Rus Pavel

205 Roşu Florea

206 Filip Ioan

207 Rat Vasile
y

208 Hălmăgean Antonie

209 Crişan Ioan

210 Cristea Nicolae

211 Hada Nicolae

212 Voian Todor

213 Dragoş Costan

214 HadaDamschin

215 Mihocaş Ignat

216 Posa Teodor

217 Fereştean Zenovia

218 Fereştean Ioan
9

219 Dragoş Damschin

220 Hada Nicolae

221 Filip Gheorghe

222 Posa Pavel

223 Rat Zeni

224 Moş Ioan

225 Popa Gligor

226 Mureşan Ioan

227 Fereştean Nicolae
9

228 Carpine Gligor

229 Fereştean VasilesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9

3

3

3

5

5

Sustăru
9

4

2

a Iui Renti 5

4

2

3

4Brancu

Michi 5

1

4

5Toia
9

Juca

Cojocaru

4

3

3

5

5

a lui Senti 4

3

4

loc gol

1

3

1

Nutu Culi
9

2

5

loc gol

a lui Gita Truti 3
9 9

2

5

Snaidăru
9

2

2

3

1

2

Liti 6
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de la Oaşi 

vechi 1746 

Susani 

de la Vaşcău 

Măgulicea 

vechi 1746 

de la Donceni 

Bărzăsti
I

vechi 1746 

Bărzăsti
i

Măgulicea

Hălmagi, Beliu

vechi 1746

Plcşcuţ a, Ţ ărmure

Mărăuş

Sebiş

Răstoci

Susani

Bârsa

Răstoci

5230 Chirila Ioan

231 HadaNicolae

232 Posa Gruia

233 Micula Traian

234 Filip Teodor

235 HadaNicolae

236 Cosa Teodor

237 Poleac Ilie

238 HadaNicolae

239 Poleac Ilie

240 Filip Gheorghe

241 Gligorlrina

242 Cofan Eftimie

243 Groza Moisă

244 Hedea Novac

245 Covaci Petru

246 Lingurar Iosif

247 Tica Elena

248 Matcău Ioan

249 Lingurar Nicolae

loc libersrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2

loc liber

6Juca

loc liber

2

loc liber 

loc liber

2

loc libera lui Gită a Truti
* i

a lui Georgilică 

Toma Beciului 

Tarea 

Satul Nou 

Tina

5

3

5

3

2

6

1

4

3

727 locuitoriTOTAL
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N u m er o ta r e a c lă d ir i lo r -  d in  1 9 4 8
După o sută de ani, ori poate şi mai mult, de când s-a dat număr de ordine clădirilor 

şi grădinilor din vatra satului, s-a simţ it nevoia să se facă o nouă numerotare. In acest 
interval de timp multe din grădini au’fost împărţ ite în câte două, trei şi chiar în câte 
patru parcele purtând numere cu a., b., c. Un număr de 21 familii îşi construiseră case 
în afara perimetrului satului, în ţ arină, dar lângă şosea sau uliţ ă. Şase gospodari locuiau 
în Satul Nou. Se făcuseră două construcţ ii pe deal, la vii. Casele construite pe grădinile 
de pe uliţ a Butuci purtau numerele: 58, f>8 a, 58 b, 58 c, 58 d, 58 e, 58 f. Clădirile din 
afara perimetrului nu erau numerotate. S-a simţ it nevoia să se facă o nouă numerotare 
a clădirilor şi a grădinilor. Aceasta s-a făcut în anul 1948, în vederea efectuării 
recensământului populaţ iei.

Cu această ocazie s-a început numerotarea de la prima casă pe dreapta, venind de 
către Sebiş. Au primit număr şi grădinile fără clădiri. A rezultat numărul total 296, din 
care: 186 erau clădiri în perimetrul satului, 21 clădiri în afara perimetrului şi 6 clădiri în 
Satul Nou, în total 213. Diferenţ a de 83 erau grădini goale, dintre care 34 erau la Satul 
Nom Grădina cu numărul 274 (’Satul Nou) era a şcolii.

în anul 1948 mai erau în Prunişor 15 grădini întregi, dintre care 3 ale bisericii şi 
una a şcolii. Erau întregi: nr.l, 6, 14’, 46, 47, 48, 54, 79, 88, 100 şi 103. N-am socotit 
grădinile de pe deal, unde s-a presupus că nu se vor mai face construcţ ii.

N u m e r o ta r e a c lă d ir i lo r -  d in  1 9 5 6
După 1948, locuitorul Popa Mihai construise o căsuţ ă pe holda sa de lângă Satul Nou; 

Vancu Ioan a construit o căsuţ ă sub deal, pe prima uliţ ă. Hălmăgean Gheorghe a construit 
o casă pe holda sa din Fereşti, pe uliţ a din jos. Pe uliţ a „lângă Valea din jos” au fost 
parcelate loturi pe care s-au construit case. La Satul Nou se numerotaseră toate grădinile 
goale. S-a simţ it nevoia să se facă o nouă numerotare a clădirilor şi a grădinilor goale, pe 
care se vor face construcţ ii în viitor.

De data aceasta, numărul 1 s-a dat casei lui Popa Mihai, care ulterior a fost demolată.
în felul acesta, ultima casă din Satul Nou are numărul 249. în perimetrul satului erau 

191 clădiri, iar în afară 31. în total 222 clădiri. Diferenţ a de 27 sunt grădini goale. Au 
rămas grădini fără număr pe deal, iar în Satul Nou au primit număr numai cele 6 case.

în 1956 era următoarea situaţ ie a clădirilor şi a locurilor goale, în vatra satului, pe 
parcele de sat: 
parcela întâi (pe deal) 
parcela a doua (pe deal) 
parcela a treia (pe deal) 
parcela a patra (lângă vale) 
parcela a cincia (lângă vale) 
parcela a sasea (lângă vale)

TOTAL

Grădini întregi mai erau: două ale bisericii, una a scolii si numerele: 1, 14, 47, 48, 54, 
100, 103.

Reamintim că la început au fost câte 20 grădini întregi, în fiecare parcelă a satului.

locuri goale 6 
locuri goale 7 
locuri goale 1 
locuri goale 4 
locuri goale 2 
locuri goale 7

clădiri 13 
clădiri 30 
clădiri 41 
clădiri 35 
clădiri 41 
clădiri 31

27191
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Schiţ a satului Prunişor cu numerotarea clădirilor din 1956
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Vasile Brăiloiu62

FIREA OAMENILOR

Locuitorii din Prunisor erau oameni liniştiţ i, blajini, de înţ eles, atâta vreme cât nu 
erau lezaţ i în interesele (or personale sau cofective. Dacă cineva ar fi căutat să le arate 
o altă cale, diferită de vederile lor, nu se înduplecau prea uşor să îsi schimbe părerile, 
în rândurile următoare vom cita câteva cazuri petrecute în anii din urmă, pentru 
susţ inerea celor afirmate mai înainte.

în vechime, dreptul la vânat, în hotarul comunii, reprezenta o sursa de venituri 
pentru bugetul comunal. Acest drept a dorit să-l arendeze groful Wenckheim oferind 
suma de 210 coroane. Prin hotărârea numărul 19 din 22 aprilie 1907, antistia comunală 
nu aprobă arendarea vânatului.

La 30 iunie 1912, Comitetul parohial ţ ine o şedinţ ă. Erau prezenţ i: Sabin Micluţ ia- 
paroh, Teodor Laza- învăţ ător, Hada Nicolae, Balaş Tutior, Popa George jr., Popa George 
sen., Herbei Vasile, Herbei Pantelie, Ardelean Pavel şi Hălmăgean Nicolae. „Părintele 
Micluţ ia neputând ţ ine ordine ca preşedinte în şedinţ a comitetului, ba voind a vorbi nu 
e lăsat a ajunge la cuvânt, prin aceasta îşi dă abzicerea şi propune comitetului a-şi 
alege alt preşedinte.”

în anul 1913, preotul propune consiliului parohial să hotărască intabularea grădinii 
scolii pe parohie. în 30 martie 1913 „Comisia cu unanimitate, în afară de preşedinte, 
hotărăşte ca să nu se întăbule intravilanul şcolar pe comuna bisericească, ci să rămână 
si mai departe aşa cum a fost.”

în 1921, notarul cercual Ioan Baumgartner, propune reprezentanţ ei comunale să 
se repare drumurile „câmpeşti” (duleiele). „Lângă proiectul secretarului votat: Sabin 
Micluţ ia, Isai Popa, Ioan Popa. Contra proiect votat: Gheorghe Popa; Nicolae Hălmăgean, 
Nicolae Fereştean, Pavel Mihulin, Melentie Toma, Terentie Balaş”... Decizia nr. 6/1921.

Reprezentanta comunei Chertiş cu 6 voturi contra 3, proiectul secretarului nu 
primeşte, drumurile câmpeşti nu le repară.” Semnat Ioan Crişan, primar.

în altă parte am arătat cum s-au comportat unii locuitori în anul 1932, când au 
venit minedanii şi nădălbenii să-şi ia în stăpânire păşunile primite prin reforma agrară.

în martie 1935, Consiliul parohial a ţ inut o şedinţ ă. „Au părăsit şedinţ a consilierii: 
Crişan Ioan, Mihulin Pavel, Sărăndan Vasile si Farca’s Nicolae, refuzând demonstrativ 
iscălirea procesului verbal. Martori: Roşu Zaharie şi Oprea Ioan.”

Am arătat de asemenea, cum unii îocuitori s-au opus la realizarea proiectului de 
canalizare şi îndreptare a Văii Prunisor în anul 1937.

în trecut, locuitorii se ajutau între ei la diferite munci agricole. Arau şi semănau în 
clacă terenurile acelora care nu aveau atelaje. Se ajutau la strânsul grâului la batoză. 
Transportau, în clacă, materialele de construcţ ie pentru aceia care îşi făceau case sau 
alte „olăţ i”. Femeile făceau clacă la furcă, ori dădeau de tors acasă şi se adunau la 
„petrecere” într-o anumită seară.

Tineretul, mai ales feciorii şi fetele, iubea mult jocurile populare. în fiecare duminică 
şi în fiecare zi de sărbătoare se organiza horă ţ ărănească (joc), chiar şi iama. Se întruneau 
în câte o casă neterminată, în curtea birtului, până nu s-a construit Căminul Cultural. 
Angajau ca muzicanţ i „ştabul” de la Bârsa, Răpsig, sau din alte părţ i în sărbători mai 
mari sau cu ocazia unor evenimente mai însemnate. în cele mai multe duminici se 
mulţ umeau şi cu „Lăzăruţ ” care le cânta din clarinet, ori cu „Traian” şi mai apoi cu 
„Trăienuţ ” care le ziceau din vioară.

La joc se mai întâmplau şi lucruri neplăcute. Unii tineri consumau prea multă 
băutură alcoolică. Când se urca alcoolul la cap, deveneau mai artăgoşi. Nu mai încăpeau 
în local sau în curte. Dădeau din coate, provocau scandal, se luau la bătaie. Au fostZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i
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cazuri când s-au alergat de-a lungul uliţ ei cu pietre ori cu pari. în vara anului 1937 era 
,joc” în curtea birtului. S-a iscat scandal. Un oarecare Cosa din Donceni a scos pistolul 
şi a împuşcat mortal pe tânărul Balaş Pavel, nr. 4, care era nevinovat.

Birtul a adus multe necazuri şi suferinţ e în multe familii. Se povesteşte că într-o zi 
de vară, unii cetăţ eni au plecat de dimineaţ ă la holdă să facă legători, pe rouă, pentru a 
secera grâul. Când s-au dus femeile cu „prânzul” au văzut coasele atârnate în castanii 
din faţ a birtului, iar bărbaţ ii „obosiseră” cu deţ urile de vinars. Pe semne că acest viciu 
era foarte răspândit printre poporeni, în vechime, fapt ce a determinat pe preotul Sabin 
Micluţ ia deputat, să ceară anistiei comunale, în 30 martie 1914, să închidă birtul de 
sâmbătă seara până luni dimineaţ a. De faţ ă era şi birtaşul Skoda Ştefan ca deputat 
comunal. Prin hotărârea nr. 6/1914, cererea a fost respinsă.

PORTUL

Portul bărbaţ ilor
Până în anii din urmă, locuitorii din Prunişor îşi păstraseră portul naţ ional specific 

acestor locuri. Bărbaţ ii purtau cămaşă şi izmene largi în timpul verii. Camaşa lucrată 
din pânză de bumbac sau de cânepă era scurtă, depăşind cu 10-15 cm cingătoarea. 
Pânza era tesută de gospodină. Gulerul, umerarii (spetezele), puntea (de-a lungul 
pieptului) şi pomnarii (manşetele) erau cusute cu mătase albă. La poală, în loc de tiv, 
se făceau colţ işori cusuţ i tot cu mătase. Bătrânii aveau cămeşile cusute cu aţ a colorată 
(negru, sur). Purtau izmene largi , făcute din doi laţ i de pânză la un picior, încheiate cu 
„sălbănas”, iar în partea de jos aveau „ciur” şi ciucuri, în loc de tiv. Izmenele erau mai 
scurte, depăşind genunchiul cu 20-25 cm. Pe cap purtau pălării de păr sau de paie. în 
zilele de sărbătoare se încălţ au cu cizme cu tureac scurt şi tare. în timpul săptămânii 
purtau şclafi (papuci) sau bocanci, ori umblau desculţ i. Bătrânii se încălţ au cu opinci 
de piele legate cu curele. După război purtau opinci de cauciuc (guma). în opinci 
purtau obiele de cânepă. Purtau şi saboţ i confecţ ionaţ i din lemn.

Peste cămaşă purtau o vestă ’(laibăr) de satin negru. în vechime, laibărul avea pe 
piept mai multe rânduri de nasturi metalici, ca decor.

Când timpul e mai răcoros, tinerii poartă o haină neagră (roc), iar bătrânii poartă 
şubă de dimie cusută cu şnur negru. La buzunare, la guler şi la manşete avea un model 
de postav roşu înconjurat cu şnur negru.

Iama purtau cioareci de dimie albă (sumani de lână ţ esuţ i în casă şi dubiţ i la Rănuşa). 
Cioarecii aveau în faţ ă modele făcute cu şnur negru. Vlai purtau cojocel (pieptar) cu 
flori cusute pe la buzunare. Pe cap purtau căciulă ţ uguiată de blană neagră.

După cel de-al doilea război mondial, au început să părăsească portul naţ ional. Au 
înlocuit izmenele cu pantaloni de doc sau stofa. Cămăşile se cumpără din prăvălie. 
Sunt mai ieftine. Tineretul îşi cumpără costume ca târgoveţ ii. Seamănă mai mult a 
meseriaşi.

Portul femeilor
Femeile purtau apătoi (ie) făcut din pânză de bumbac. Piepţ ii, spetezele şi pomnarii 

erau cusute cu ată de diferite culori (roşu, verde, roz, albastru, galben). Gulerul se 
facea din dantelă’(cipcă) cu colţ işori. In ultimul timp au înlocuit spătoiul cu bluza de 
stambă ori de mătase. Peste 2-3 rânduri de poale de pânză de bumbac cu colţ işori sau 
cusături cu aţ ă albă, ori druculite cu maşina, purtau o rochie (sumnă, fustă) cfe mătase
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slab colorată (cu flori mărunte, ori o singură culoare). în zilele de lucru purtau sumnă 
de stambă. Pentru zile de sărbătoare făceau şi rochii de stofa bordo, plisate sau gofrate 
cu diferite modele.

în faţ ă, peste rochie, aveau o zadie (şort, cârpă) tot de mătase, de culoare asortată 
cu a rochiei. în loc de zadie, fetele purtau o catrinţ ă de pânză din bumbac, cu ciucuraşi

Sas Floarea, 1936

Miclea Alexandru cu soţ ia 

şi fratele Zaharia, 1930Familia Fereştean Milente, 1950
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de lânişoară colorată pe margini, iar fondul era cusut cu diferite motive naţ ionale, cu 
aţ ă colorată. în ultimul timp se „draculesc” şi mânecile de la spătoi, care se fac din 
sifon cumpărat ca şi poalele.

Peste spătoi purtau o vestă de catifea neagră (zobon) încheiată în faţ ă cu una sau 
două chingi. Pe vestă coseau diferite modele cu fluturi albi (islagi). înainte vreme mai 
purtau o haină de catifea ori de stofa, sau alt material, cusută strâns pe talie (viziclu).

în timpul din urmă, fetele şi nevestele poartă Jachetă”, jacheţ ică ori „bundiţ ă”. 
La cap se învelesc cu cârpă de mătase cu flori, ori de dălin, roşie cu flori colorate. 
Poartă şi cârpe de catifea, roşii sau negre, cu flori presate. Cârpa se înnoadă la spate, 
sub colţ , ori se leagă sub barbă cu două noduri. Fetele mari purtau părul codiţ e peste 
cap, fără cârpă.

Iama îsi puneau pe umeri o cârpă mare de lână, treceau două colţ uri crucişi peste 
piept şi le înnodau la spate. Cârpa era lucrată în casă. Unele femei, mai ales cele mai 
bătrâne, purtau şubă ca a bărbaţ ilor, dar era lucrată mai după talie, iar la poală era mai 
largă.

Vara se încălţ au cu pantofi decoltaţ i (papuci). Purtau ciorapi de mătasă sau şosete. 
Iama poartă bocanci, şoşoni, cizmulite. Bunicile se încălţ au cu opinci.

La gât purtau salbă cu 3-4 rânduri de bani de argint, ori zgardă lucrată din mărgele 
colorate, în diferite modele. în urechi purtau cercei.

OBICEIURI SI CREDINŢ E > >

Poporul român are multe obiceiuri pe care le practică cu ocazia diferitelor 
evenimente din viaţ ă. De asemenea practică unele obiceiuri cu ocazia unor sărbători. 
Nici locuitorii din Prunişor nu se lasă mai prejos.

Obiceiuri şi credinţ e la naştere
Un eveniment fericit, mai ales într-o căsnicie tânără, este venirea în lume a copiilor. 

Bucuria este cu mult mai mare când „cocostârcul” aduce un moştenitor. Noul născut 
este îmbăiat de două ori pe zi cu apă adusă de la fântână înainte de apusul soarelui. 
Apa de la baia de seară nu se aruncă afară până a doua zi. Scutecele şi rufaria nou- 
născutului nu se lasă afară peste noapte, ca să nu cadă rouă pe ele, ca să nu iasă bube 
pe corpul copilului.

în timp ce se face baie, nimeni nu părăseşte încăperea „ca să nu piară laptele de la 
mamă si somnul de la copil.”

Străinii care părăsesc locuinţ a în timp ce copilul doarme trebuie^ să lase un semn (o 
scamă) deasupra leagănului „ca să nu ducă somnul copilului.” în casă, să stea pe 
scaun, „ca să şeadă somnul”.

Până la botez, mama nu are voie să stea cu spatele către micuţ  şi nici să-l lase 
singur în casă. Botezul este sărbătorit cu mult fast. Când moaşa şi naşa merg cu micuţ ul 
la biserică, pentru a fi botezat, îi pun în perină bani, pâine şi sare „pentru a avea parte 
de belşug în viată”. în timp ce se oficiază botezul, mama, acasă, se îndeletniceşte cu 

ce îsi doreşte să facă micuţ ul în viaţ ă (citeşte, scrie, lucrează lucru de mână). 
După ce se întorc de la botez, se întinde masa, la care iau parte invitaţ ii. Cu această 

ocazie toti mesenii cinstesc micuţ ul cu bani şi obiecte de îmbrăcăminte. Naşa îl cinsteşte 
costumas. Naşa şi moaşa primesc de la fină prosoape cusute cu diferite modele, 

fete de masă, cârpe etc.

ceea

cu un
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Cine face o vizită în casa în care este un nou născut, îl cinsteşte cu bani.'
Botezul se oficiază la biserică ori acasă, prin stropie cu apă de către preot. 
Sectanţ ii (penticostalii) îşi botează copiii când sunt mari, în râu, prin afundare, 

pentru a primi „dar de a vorbi în limbi”.

NUNTA

Nunta dă mai mult de lucru şi de... vorbă. De obicei cele mai multe nunţ i se fac 
toamna şi iama (în câşlegi). In timpul verii se fac puţ ine nunti, iar în posturi nu se fac deloc.

După ce părinţ ii băiatului şi ai fetei au stat de vorbă, s-au înţ eles asupra zestrei şi a 
altor probleme ce interesează noua familie ce urmează să se întemeieze, se stabileşte 
data nunţ ii şi condiţ iile în care se va desfăşura.

Pregătirile pentru nuntă se încep cu câteva zile mai înainte. Atât la casa mirelui cât 
şi la a miresei se coc „ţ ipoaiele” (pâinea).

Cu trei zile înainte se trimit în sat „chemătorii” să poftească la nuntă neamurile, 
vecinii şi cunoscuţ ii. Chemătorii (de obicei doi băieţ i) îşi prind la piept , de vestă sau 
de haină, de ambele părţ i, prime (panglici) de diferite culori, pe care le primesc de la 
fete mari. La capătul de sus, peste prime, se pune una albă, care e făcută ca un fluture, 
în pălărie sau căciulă îşi prind câte o floare de lămâiţ ă primită de la mireasă. Au câte un 
băţ  în mână pe care împletesc panglici pe o anumită porţ iune. Un capăt al panglicilor 
rămâne liber şi atârnă de băţ . Au câte un ulcior mic de pământ ars (olut) învelit, de la 
gât, într-o cârpă roşie. Peste cârpă se pune un şerveţ el alb de neţ  şi apoi fire cu frunze 
de iederă ori sonfiu (foaia’n fir) şi apoi salbe de bani vechi de argint. în oluţ  au ţ uică 
tare. Ca să nu treacă multă ţ uică, se acoperă gura oluţ ului cu o foiţ ă de ceară, prin care 
se face un orificiu cu un cui. Deci băutura din oluţ  este mai mult simbolică.

Când merg în alte sate, se duc pe cai împodobiţ i 
cu macaturi şi panglici de diferite culori.

După ce intră în casă, unul dintre chemători se 
adresează gazdei cu cuvintele:

„Pentru aceasta am intrat în casa dumnea
voastră cu un cuvânt bun din partea tinerilor A şi 
M care vă poftesc să luaţ i parte la nunta lor, la un 
scaun de odihnă, la un pafiar de beutură, la un prânz 
de mâncare, un ceas, două, până’n nouă, cât inima 
vă va lăsa.” închină apoi cu oluţ ul.

Alţ i chemători spun mai multe:

Noi suntem călători din răsărit.
Până la dumneavostră am venit.
în casă am intrat,
Bineţ e am dat,
Frumoasă mulţ ămită am căpătat.

Noi am venit aici ca goşti
Cu un cuvânt bun de la mirii noşti,
Care vă invită la nuntă,
La un scaun de odihnă,

Chemători: Herbei Pavel, Roşu 
Pavel, Brăiloiu Delia, 1958
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La un pahar de băutură,
La un prânz de mâncare.
Un ceas,două,până’n nouă.
De-o fi zece
Cu voie bună le-om petrece.

Noi vă-nchinăm 
Cu-n oluţ  de iederă lată 
Să le fie drag la juni de-olaltă.

Noi mai avem şi o păsăruţ ă
Mândruţ ă.
Păsăruţ ă cucului
Ce cântă-n vârful nucului.
Ea cântă şi ciripeşte
Şi frumos vă multămeşte.

Cu trei fire de busuioc 
Să aibă mirii noşti noroc.
Că asta nu-i cale de călătorie,
Ci-i cale de căsătorie 
Si nu se face fără oameni de omeniev

(cules de Hărdăuţ  Pavel)

în ajunul nunţ ii se pune un steag la casa mirelui. Acesta se face dintr-o măsărită 
albă cu ciucuri. Peste ea se pune o cârpă roşie pe care se fixează flori albe. Pe coada 
steagului, cât e măsăriţ a, se pune iederă şi fîori.

De obicei, căsătoria civilă se oficiază la primărie, în ziua de sâmbătă de către 
ofiţ erul stării civile. Aici participă cumetrii şi câţ iva invitaţ i. După aceasta, tinerii se 
întorc la casele părinteşti.

Duminică dimineaţ a, cei chemaţ i se duc la casa mirelui sau a miresei. La casa 
mirelui se alcătuieşte alaiul care va pleca după mireasă. în frunte merge stegarul cu 
steagul. Urmează cei doi chemători. După ei merge diavorul cu mirele. Urmează naşii 
şi apoi restul convoiului. Mirele poartă o floare de lămâită la pălărie şi una la butonieră. 
Diavorul are două ştergare lungi puse pe umeri, încrucişate pe piept şi legate la şold.

Până la casa miresii cântă muzica, stegarul joacă în tactul muzicii făcând diferite 
mişcări cu steagul. Chemătorii, ţ inindu-se de umeri, joacă înconjurând alaiul. Unii 
cântă, alţ ii ^descântăv. Femeile ţ in’într-o mână o feleagă cusută cu flori, iar în cealaltîă 
sticle cu’băutură. Flutură feleaga deasupra capului, descântă şi uiesc:
^Alduieşti, Doamne, alduieşti

Alduiesti tinerii nosti,
y ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAî

Că-s de cinste şi frumoşi!...
Uiuiu, iu, iu!v

în localitate merg pe jos. în alte sate, se deplasează cu căruţ ele împodobite cu 
lipideie colorate. La hamurile cailor atârnă fâşii de hârtie grofată, în diferite culori.

în timpul din urmă, deplasarea se face cu maşini mici şi autobuze închiriate. Şi pe 
acestea le împodobesc cu ghirlande de flori sau de hârtie colorată.

Când alaiul ajunge la poarta miresei, este oprit de nuntaşii acesteia în frunte cu 
diavorul ei. Acesta pune mai multe întrebări cu tâlc, la care trebuie să răspundă diavorul 
mirelui. Apoi întreabă: ^Ce umblaţ i? Ce căutaţ i?^ Diavorul mirelui răspunde: vNoi suntem 
nişte vânători şi toţ i suntem cu soţ . Dar mai avem şi un păun care îşi caută păuniţ ă.
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Păunul nostru are o pană din coada păuniţ ei şi am venit pe urma ei până aici. Păunul 
nostru o poate recunoaşte uşor după pana ce-i lipseşte.. Alţ ii spun: ,Noi suntem nişte 
vânători domneşti. Am fost la vânătoare. Am văzut o căprioară care a fugit şi s-a ascuns 
la casa aceasta. Am venit s-o căutăm..

După ce răspund la întrebări, intră în casă şi.se aşază la masă. Mirele, naşii cu 
diavorul trec după masă (la fereastră) pentru a fi cu faţ a spre uşă. Diavorul cere să i se 
aducă mireasa. Diavorul miresei prezintă pe rând câteva femei bătrâne, îmbrăcate cu 
haine ponosite,cu cunună de buruieni ori de pene de gâscă pe cap, cu pipă în gură şi 
cu furcă de tors în brâu. După multe hohote de râs şi vorbe de duh, este adusă mireasa 
îmbrăcată cu rochie albă de mătasă, cu voal şi cunună de lămâiţ ă.

Mireasa trece peste masă. Mirele o sprijină să treacă, o sărută şi-i face loc la stânga 
sa. Se cinstesc cu băuturi şi mănâncă ceva prăjituri.

Se pregătesc de plecare la biserică. înainte de plecare, mireasa ,însamnă, şi diavorul 
ei cu două ştergare lungi, anume făcute. Le pune pe umeri, le încrucişează pe piept şi 
le înnoadă la şold.

După aceea, diavorul cere iertare de la părinţ i,în numele miresei. Apoi bărbaţ ii 
cântă în cor:

Bate ceasu, bate unu 
Eu mă duc să mă cunun.
Ai nam şi dainam fecioara.
Bate ceasu, bate doi 
Eu merg, mamă, de la voi.
Bate ceasu, bate trii 
Eu mă duc, maică, de-aci 
Bate ceasu, bate patru 
Eu plec, maică, cu bărbatu,
Bate ceasu, bate cinci 
Eu mă duc,maică,de-aici.
Bate ceasu, bate şase 
Eu plec, maică, de acasă,
Bate ceasu, bate şapte 
Eu mă duc, maică, departe.
Bate ceasu, bate opt 
Eu mă duc, maică, cum pot.
Bate ceasu, bate nouă 
Io-s, maică, mireasă nouă.
Bate ceasu, bate zece 
Hai, maică, şi mă petrece!

Până la biserică merg pe jos. în faţ ă merge mireasa cu naşul, apoi mirele cu naşa. 
în urmă vin meseleucile (prietenele miresei) şi apoi ceilalţ i nuntaşi. Stegarul şi chemătorii 
ocolesc alaiul jucând în tactul muzicii. Femeile descântă:

Trăieşti, Doamne,mireasa noastră 
Că-i ca floarea din fereastră!
Trăiască şi junele 
Mândru ca păunele!

Alduieşti, Doamne, alduieşti 
Alduieşti cumetrii noşti 
Că-s de cinste şi faloşi!^baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:
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Mireasa si-a pus în sân pâine şi sare, iar în ghete şi-a pus bani. 
în timpul* serviciului religios, preotul le leagă mâna dreaptă împreunată, cu o cârpă 

roşie cumpărată de mire. Le dă să guste de trei ori pâine cu sare şi vin. Le pune pirostriile 
pe cap. Naşa le prinde pe spate materialul de rochie, ce a cumpărat pentru mireasă, 
înconjoară după masă de trei ori. Mireasa caută să calce mirele pe picior, ca să-i fie 
supus în viaţ ă. După aceea, preotul le ţ ine o cuvântare şi-i povăţ uieşte să trăiască în 
bună înţ elegere. Nuntaşii le prezintă felicitări.

Se formează iarăşi alaiul. Acum merg mirii în faţ ă, ţ inându-se de braţ  şi cu lumânările 
aprinse.

Până la casa mirelui, cântă muzica, descântă femeile, joacă stegarii şi chemătorii, 
urmăriţ i de privirile sătenilor care au ieşit pe la porţ i să vadă nunta.

în mijlocul curţ ii se află un ciubăr cu apă, aşezat pe o măsuţ ă. Mirii, diavorii şi 
naşii înconjoară masa. Soacra mare stropeşte nuntaşii cu un mănunchi de busuioc 
muiat în apă. Mireasa răstoarnă ciubărul, cu piciorul.

Urmează masa în cântece şi în veselie. Se servesc sărăţ ele şi ţ uică. Mai târziu se 
serveşte supă de pasăre, friptură, pireu de cartofi şi murături. Se serveşte vinul. Mai 
târziu se servesc prăjituri şi tort.

Unii pregătesc ciorbă de viţ el şi friptură de porc.
în timpul mesei, se face o pauză în care timp mirii primesc daruri (cinste) din 

partea nuntaşilor (bani, rochii, cârpe, cămăşi, vase de bucătărie, prăjituri, tort etc).
Seara târziu, mirele, mireasa si naşa se retrag într-o cameră unde „se înveleşte 

nevasta”. Mireasa sade pe genunchii mirelui. Acesta îi despleteşte părul, o piaptănă, îi 
pune pe cap un pieptene special cumpărat de el, îi împleteşte părul în două coade, iar 
naşa învârteşte coadele după pieptene formând „conciul” pe care îl leagă cu o cârpă 
roşie cumpărată tot de mire. Apoi se înveleşte cu o cârpă de mătasă pe care o leagă sub 
barbă cu două noduri.

Astfel pregătită, mireasa este prezentată nuntaşilor. Apoi se începe jocul miresei 
(jocul cu bani). Alte cumătre procedează altfel. Aşează mirii pe un jug şi le urează să se 
înţ eleagă în viată cum boii au tras în jug. Apoi naşa face conciul miresei cu cârpa roşie, 
o înveleşte cu cârpa de mătasă şi-i spune că de acum a trecut în rândul nevestelor. Le 
urează ani mulţ i şi fericiţ i şi-i prezintă nuntaşilor.

Jocul miresei’. Muzica cântă mărunţ elul miresei. Se stabileşte preţ ul pentru un joc. 
Diavorul miresei ia o bâtă de la un chemător şi loveşte cu ea în grindă sau în duşumea, 
marcând sfârşitul flăcărui joc şi anunţ ă suma ce trebuie plătită. Persoana care joacă cu 
mireasa, se opreşte când s-a strigat suma cu care vrea să cinstească. Sărută mireasa, 
depune banii, după care este cinstit cu un pahar cu vin sau ţ uică. Jocul îl începe mirele. 
Urmează apoi naşul, naşa, socrii si ceilalţ i nuntaşi.

Banii îi primeşte naşul şi îi cfă miresei, după ce se termină jocul. Unele persoane 
plătesc jocul, dar lasă mireasa să se odihnească.

Cu acest prilej, tinerii căsătoriţ i primesc o sumă de bani, care le compensează 
cheltuielile făcute si le mai rămân şi pentru alte treburi gospodăreşti.

Când ia sfârşit’ petrecerea, care ’ţ ine până luni dimineaţ a ori şi mai mult, naşii sunt 
conduşi acasă de către miri şi o parte din nuntaşi, cu muzica. La plecare, diavorul 
urează:

Hai, cumătru mare, 
Cinstea dumitale 
Nu te-am întrebat 
Cum te-ai ospătat. 
Mâncat-ai ceva?
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Băut-ai ori ba?
Hai, cumătru mare, 
Cinstea dumitale. 
Uliţ a-i tinoasă 
Cumătra-i făloasă. 
Hai, cumătru mare, 
Cinstea dumitale.

(Hărduţ  Pavel)
Acasă la cumetri se mai cinstesc cu ceva băutură şi prăjituri. Mai joacă un joc, 

două, după care diavorul mulţ umeşte naşilor în numele tinerilor căsătoriţ i, pentru 
oboseală si cinstea acordată. Se întorc apoi la casa mirelui şi mai continuă petrecerea, 
ori se îndreaptă fiecare spre ale sale.

Strigături la nuntă:

Miresută cu cunună,
Fă-ţ i un pic de voie bună, 
Căci mirele si-a făcut,
C-a luat ce i-a plăcut.

Bucură-te soacră mare, 
Că-ţ i aduci scărmănătoare. 
Si unde te-o scărpina 
Şapte ani nu te-o mânca.

Cumătre, cumătru nost,
Să te-mbraci cu haine verzi
Să cununi si să botezi!»

Bărbatul meu nu-i bărbat,
Ci-i înger din cer picat.
Că de când m-am măritat,
Nici o palmă nu mi-a dat.
Num-odată s-a scăpat.

Unii tineri, care doresc să se căsătorească, „fug” într-o seară cu ştirea sau fără 
ştirea părinţ ilor. Se duc acasă la câte un locuitor cu care s-au înţ eles mai înainte să le fie 
cumătru. Acolo, tânărul „înveleşte” fata. Rămân aici până se hotărăsc părinţ ii să-i ducă 
acasă. După ce se înţ eleg „cuscrii”, tinerii fac formele pentru căsătorie civilă.

Nevesteasca

Rujă, rujă, rujulină,
Pană mândră din grădină, 
Ce-ai grăbit de-ai înflorit? 
Ori ţ i-e grabă de mărit?

Aşa-i rândul fetelor 
Ca şi toamna merelor. 
Până-s tinerele-n creangă 
La toată lumea li-i dragă. 
Dacă ele bătrânesc
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Pică jos şi veştejesc,
La nimeni nu trebuiesc.

De azi înainte, maică, 
Olu nu ţ i-oi zârâi 
Cizme nu ţ i-oi tropoti. 
Casa nu ti-oi mătura, 
Vase nu ţ i-oi mai spăla, 
Straturi nu ţ i-oi mai plivi 
Când din casă oi ieşi.

Si tu, maică, te-i uita 
t)e pe un obloc pe altu 
Ca să mă vezi cu bărbatu, 
Două vorbe să-ţ i vorbesc 
Inima să mi-o mplinesc.

(Hărduţ  Pavel)

Obiceiuri la moarte si înmormântare
Când un membru al familiei a trecut la cele veşnice, urmaşii îşi exteriorizează 

durerea prin bocete cu cuprins jalnic. Muribundului i se pune in mână o lumânare 
aprinsă, ca să-i lumineze calea pe lumea cealaltă. După ce inima a încetat să mai bată, 
este oprit ceasul din casă, iar oglinda se întoarce cu faţ a la perete. Aceasta pentru ca 
răposatul să nu mai umble şi nici chipul să nu şi-l mai vadă în oglindă. Este îmbăiat de 
persoane care se ocupă cu aceasta, este îmbrăcat cu haine bune şi aşezat în sicriu. Apa 
de la baie se îngroapă în pământ. Unele femei bătrâne păstrează din apă pentru a face 
vrăji. în mână i se pune o cruce făcută din ramură de măr dulce. Peste aceasta se mai 
aşează una de ceară şi o monedă cu care va plăti vămile. La cap se pune un sfeşnic cu 
lumânări care sunt aprinse ziua şi noaptea. Se face o lumânare de ceară lungă cât 
mortul. Se încolăceşte ca melcul (fuştiul) şi se aşează pe piept. Se aprinde numai în 
timp ce preotul oficiază serviciul religios. Acesta face serviciu de două ori pe zi pentru 
„iertarea păcatelor”.

Prin mâinile mortului se trec seminţ e de grâu şi de porumb, care apoi se aruncă la 
păsări, pentru ca mortul să nu ducă cu el rodul casei.

După trei zile este dus la cimitir.
în timpul celor trei zile este priveghiat ziua şi noaptea, „ca să nu se facă strigoi”. în 

timpul nopţ ii, vin la priveghi vecinii şi cunoscuţ ii.
Pentru ca timpul să treacă mai uşor, aceştia caută să se preocupe cu ceva. Cei mai 

vârstnici organizează jocuri de cărţ i. Uneori joacă pe bani. Tinerii se preocupă de altfel 
de jocuri:

-De-a crăiţ ele. Două betişoare despicate în câte două părţ i. Pe partea despicată se 
face un număr oarecare de’c’restături. Se răsucesc între palme şi se lasă să cadă pe 
masă. Dacă rămân cu crestăturile deasupra, cel care le-a aruncat loveşte cu cureaua 
peste palme pe ceilalţ i din echipă, de atâtea ori câte crestături sunt în sus. Jocul se 
repetă pe rând.

-De-a calul. Un băiat pune o oală de pământ în vârful unui băţ . Se acoperă cu un 
lipideu, ţ inând oala deasupra capului. E calul. Alt băiat îl tine de căpăstru. Zice că are 
cal de vânzare. Alţ i băieţ i sunt cumpărători. întreabă cu cat dă calul. Stăpânul cere 10 
bani. Negustorii oferă un’ban şi o pipă de duhan. La care vânzătorul răspunde: „De cât
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să-l dau pe un ban si o pipă de duhan, mai bine îi dau în cap” în acel moment loveşte 
oala cu bâta şi o face cioburi.

-Toporul. Un băiat se aşează pe scaun. Al doilea aduce pe unul mai slab, îl pune cu 
faţ a în sus, în poala celui dintâi şi-l ţ ine de picioare. Cel de pe scaun începe să-i întoarcă 
părul pe dos cu degetele si spune: „Topor fac, topor să fie.” Fac topor mai ales din 
copii.

-Pitul. Un prosop cu un cartof legat într-un capăt. Mai mulţ i tineri se aşază călări 
pe o laviţ ă. Cine îl ia mai întâi loveşte cu el în ceilalţ i. Se repetă, (culese de Floruţ  
Gheorghe).

Se mai practică şi alte jocuri.
După orele 24, se serveşte ţ uică şi plăcintă privegheşilor.
în cele trei zile se trage’clopotul dimineaţ a, la prânz şi seara. în timp ce sunetele 

clopotului străbat peste sat, femeile bocesc.
în ziua înmormântării după o scurtă slujbă oficiată în casă, preotul stropeşte mortul 

cu apă sfinţ ită, apoi cioclii pun capacul şi bat cuie. Scot sicriul în curte şi-l aşază pe 
două scaune. Deasupra pun un sfeşnic cu o lumânare aprinsă, o icoană şi o cruce. In 
cele patru colţ uri ale sicriului se aprind lumânări de ceară.

Asistenţ ilor li se distribuie lumânări aprinse, iar preoţ ii, cantorii şi persoanele mai 
alese, primesc lumânări mai mari, învelite în câte un prosop.

în unele momente ale serviciului religios, neamurile îngenunchează în jurul
sicriului.

Spre sfârşitul slujbei se cântă cântarea despărţ irii. în acest timp, neamurile se apropie 
doi câte doi, unul pe o parte şi unul pe cealaltă îşi fac semnul crucii, sărută crucea şi 
icoana, în semn de luat adio de la răposat. Pe icoană depune fiecare câte o sumă ae 
bani.

După ce se termină pelerinajul cu sărutul, la înmormântarea unor persoane 
alese sau a tinerilor, se obişnuieşte să cânte , jaltarul”, un cântec de jale în care se arată, 
pe scurt, cauza morţ ii. Jaltarul este compus de către cantorii bisericeşti cu concursul 
altor persoane din sat.

în anul 1937, la înmormântarea tânărului Balaş Pavel, s-a cântat jaltarul:
„Amară şi tristă soarte 
Şi tu nemiloasă moarte,
Cum venişi pe neaşteptate 
Să mă duci de aici departe!
Că iată ce s-a-ntâmplat 
Că pe mine m-a-mpuşcat.
A venit din alt hotar 
Un nebun de criminal,
A venit la noi la joc 
Si a tras în mine foc.

mai

O! Maică, voi n-aţ i gândit 
C-oi muri de-un glonţ  lovit.
Ce vom face, aşa e soartea,
Astfel de groaznică moartea.
Că tot acolo se duce 
Unde-i viaţ a mai dulce.”

(Roşu Zaharia, cantor)

în anul 1936, la înmormântarea tinerei Sas Floarea, au compus jaltarul:
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„Floare ce răsare 
în grădină la soare 
îi fragedă, subţ ire 
Şi expusă la pierire.

Un vânt, o răceală,
O mică abureală 
Pe ea o păleşte 
Şi se veştejeşte.

Şi-aici în grădinică 
A fost o floricică 
Dar bruma a picat 
Si floarea a stricat.

Căci moartea nemiloasă 
Cu agera ei coasă 
în grab-a alergat 
Si floarea a tăiat.

De doi ani şi mai bine 
De când eu pe lume 
N-avui zile bune 
Numai amărăciune.

Când mă simţ eam mai bine 
Gândeam spre viitor 
Si iată că acuma 
Trebui să mor.

O, moarte, crudă moarte, 
Tu nu ai crezământ.
Pe om de orice soartă 
Tu-1 duci către mormânt.

Rămas bun, o, mamă,
Merg, Domnul mă cheamă 
Că ceasul mi-a sunat 
Şi-s gata de plecat.

Rămas bun, tată, iubite, 
Rămâi, dulce părinte 
Că pe acest pământ 
Nu ne mai vedem nicicând.

Vino, dulcea mea soră, 
Sicriul mi-1 înconjură 
Si mă mai sărută 
Până nu mă mută.
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Fete, feciori, taţ i
La al meu ospăţ
Voi nu aţ i jucat
Numai ati lăcrimat.>

Rămâneţ i dar sănătoşi, 
Ai mei, iubiţ i părinţ i, 
Eu plec la loc frumos 
Acolo între sfinţ i.

Rămâi, soră iubită 
Cu inima friptă 
Dârt sora mea iubită 
Că de aici mă mută.

Şi de-acu până-n vecie 
Amintirea ei să fie.”

(scris de Roşu Zaharie, păstrat de Moş Damaschin).

Jaltar pentru orice muritor:

„Mi-a sosit ceasul din urmă 
Şi zilele mi se curmă.
A venit îngerul sfanţ  
Să mă ia de pe pământ.

Unde mă duce nu ştiu 
Căci cât fusei aici viu 
De Domnul nu ascultam 
Zilnic porunca-i călcam.

Mă rog Doamne către Tine 
Să nu strigi acum la mine:
Oh, suflete păcătos,
Mergi în iadu-ntunecos!

Că, tu cât timp ai trăit 
în rele te-ai tăvălit 
Negândind la iad, la rai, 
ci-ngrijind numai de trai.

Veniţ i acum, iubiţ i fraţ i,> ...» > .
Rude, străini şi cumnaţ i,
însoţ iţ i-mă cu toţ ii
Cu cântări la ceasul morţ ii!»

Căci de astăzi pe pământ 
între voi eu nu mai sunt.



I
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Viata azi mi s-a sfârşit 
Şi ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 o m n u l ne-a despărţ it.

Eu, acum pe-al morţ ii pat, 
Fraţ ilor, vă dau un sfat,
Că tot ce este sub soare 
întâi naşte şi-apoi moare.

De aceea voi, mereu,
Să slujiţ i lui Dumnezeu 
Pentru că pe toţ i ne-aşteaptă 
în cer, judecata dreaptă.”

(6 octombrie 1957, Roşu Zaharie- Moş Damaschin).

La sfârşitul slujbei, preotul face „feştanie”, sfinţ ind casa şi mâncarea pentru pomană.
în acest timp, sicriul şi crucea sunt puse într-un car, tras de patru boi albi, cu clopote la
gât si sterguri la jug. Câteva femei se urcă în car şi bocesc până la cimitir.

După ce sicriul este aşezat în groapă, asistenţ ii aruncă bani sau bulgări (în groapă)
pentru ca mortul să nu mai vină pe la ei pe acasă.

Mormântarului i se dă, peste mormânt, o oală cu apă, colac, un cocoş ori o găină.
Acasă se împart colaci copiilor. în colaci se înfing monede.

De la cimitir se întorc acasă la pomană (gropaşii, neamurile, vecinii). Se serveşte
ţ uică, mâncare de fasole cu carne si varză cu carne. în ziua a treia iarăşi se face 
» ’„pomana .

După sase săptămâni se duc pause la biserică pentru „parastas”.
Când se apropie sfârşitul, bolnavul se cuminecă. Dacă moare necuminecat, urmaşii 

trebuie să ducă la biserică’ în două duminici, câte şapte prescuri, pentru iertarea păcatelor.

Cortegiu funerar Cofan Florinca, 1973
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Bocet

Tot mă duc şi iarăşi| vin, 
Sufletul meu nu-i deplin, 

Draga mea, măicuţ a mea! 
Mă tot duc şi iar ma-ntorc 
Inima mea nu-i la loc.

Draga mea, măicuţ a mea! 
Ce m-oi face fără ea!

Cine n-are mamă dulce 
Unde truda lui se duce?
Cine n-are mamă dragă 
Unde truda lui să meargă?

Draga mea, măicuţ a mea! 
Geab-ai fost, mamă, bătrână 
Ai fost mama mea cea bună. 
Draga mea, măicuţ a mea! 
Geab-ai fost, măicuţ ă, slabă 
Ai fost mama mea cea dragă, 
Care m-astepta în prag 
Şi mă săruta cu drag.

Draga mea, măicuţ a mea! 
Rău îmi pare după ea! 

Hai, mamă, să ne vorbim 
Că mai mult nu ne-ntâlnim!

Draga mea, măicuţ a mea! 
întinde, mamă, mâna dreaptă 
Si din inimă mă iartă! 
întinde mâna peste cruce 
Să ne despărţ im cu dulce!

Draga mea, măicuţ a mea! 
Rău îmi pare după ea!

Să fi lăsat Dumnezeu
La pământ încuietoare 
Să-l deschidă care-1 doare!
Să-l deschid, mamă, şi eu 
De dorul şi bănatul tău.

Draga mea, măicuţ a mea!

A fost rostit de Popovici Letiţ ia, de 65 ani, la înmormântarea mamei sale, în 1960.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D a tin i  c u a lte o c a z iu n i
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă la fiecare casă, Mos Crăciun aduce câte un „pom 

încărcat cu jucării, globuri, steluţ e, bomboane, ciocolata învelită în staniol de diferite 
culori, obiecte de îmbrăcăminte şi multe altele. La casele cu copii mici, pomul este 
adus chiar de Moş Crăciun, cu barbă albă, cu căciulă albă si bundă. Copiii spun poezii 
lui Moş Crăciun şi îi cântă colinde. Unde copiii sunt mâi mari, îşi procură singuri 
bradul si-1 împodobesc.

înainte vreme umblau copiii cu irozii si cu steaua. Cea mai bogată în datini este 
însă seara din ajunul Anului Nou.
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Lampa nu se stinge toată noaptea, ca să nu moară puii în ouă, sub cloşte. Anul 
Nou îi va găsi cu mintea trează şi luminată.

In noaptea de Anul Nou joacă banii de aur, care au fost îngropaţ i în timpurile 
vechi. Cine îi vede jucând, îi poate dezgropa cu condiţ ia să nu vorbească în timp ce 
sapă. Se povesteşte că Hărdăuţ  Vichente, Hălmăgean Ioan şi Scheiner Iosif au stat de 
veghe într-o astfel de noapte,’într-un loc lângă Pârâul Ţ apului, spre Dealul Cocoş, 
unde auziseră că ar mai fi văzut cineva limbi de foc ieşind din pământ. Pe la miezul 
nopţ ii au văzut, ori li s-a părut că văd, jucând flăcări de fee. S-au apropiat şi au început 
să sape. Au săpat până au obosit şi li s-a făcut foame. Săpaseră o groapă destul de 
adâncă. Deodată au auzit ceva zgomot prin apropiere. Vichente a început să strige „Toivai, 
Doamne, Şainere, uite un gligan. Ce bun ar fi pentru noi.” N-au respectat consemnul. 
Banii s-au ascuns mai afund. Le-a fost munca în zadar. Zice Poleac Vasile că se mai vede 
groapa săpată.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C a le n d a r d e c e a p ă . în seara de ajun, se taie 3-4 cepe în câte două părţ i. Se desfac 
foile. Se aleg 12 foi egale şi asemănătoare. Se aşează pe masă, lângă fereastră, în rând. 
Se numesc lunile anului. în foi se pune aceeaşi cantitate de sare. în timpul nopţ ii, sarea 
se dizolvă. în unele foi mai mult, în altele mai puţ in sau rămâne uscată. Fiecare foaie 
corespunzând unei luni a anului, înseamnă că arată dacă luna respectivă va fi ploioasă 
sau secetoasă.

G r a tu la tu l.  în seara de ajun, se formează grupuri de bărbaţ i sau feciori şi merg 
„să gratuleze” pe acei ce poartă numele Vasile. La fereastră cântă: „Mulţ i ani trăiască” 
sunt poftiti în casă, unde li se servesc plăcinte şi băutură. Mai cântă ceva şi apoi pleacă 
la alt Vasile.

La orele 24 se trag clopotele pentru a marca timpul când se termină un an şi începe 
altul.

S o r c o v a . în dimineaţ a zilei de Anul Nou, copiii merg cu Sorcova şi cu colindul pe 
la neamuri şi pe la vecini.

La 9 martie.
De regulă la această dată, zăpada a părăsit meleagurile acestea. Răsar ghioceii şi 

brânduşile. începe primăvara. E timpul să iasă şerpii de Ia iernat. Se aprinde câte o 
cârpă cu care se afumă casa pe dinafară. Se loveşte cu o bâtă într-o tablă ori într-o cutie 
goală şi se spune: „Ieşiţ i şerpi şi broaşte de sub talpa casei noastre”. Calcă apoi cârpa, 
„ca să nu calce pe şerpi,la vară.”

L a  S â n g io r z - 2 3 a p r il ie .  în ajun se aduc ramuri de fag şi de măceş. Cele de fag se 
pun în gard, iar cele de măceş la uşa grajdului pentru a împiedica „bosorca” să ia 
laptele de la vaci. Bosorca este o femeie care s-a născut cu coadă (ca maimuţ a) şi are 
putere să se transforme noaptea în animal, care suge lapteie de la vacile locuitorilor şi-l 
mută^ la vaca ei.

în după-amiaza zilei de Sângiorz, feciorii şi fetele se udă reciproc cu apă de la 
fântână ori se bagă în vale.

L a  2 4 iu n ie . Se culeg flori galbene de sânziene, se împletesc în cununi şi se pun la 
porţ i.

’ P a p a r u d e le . în verile secetoase, umblau prin sat paparudele. Două, trei ţ igăncute 
îmbrăcate cu haine ponosite. De la brâu îşi atârnau ramuri de „bozii şi plecau la casele 
gospodarilor cântând: ”Paparudă, rudă/ vino de mă- udă,/ cu găleata plină/ ploile să 
vină/ cu găleata rasă/ ploile se varsă.” Li se dau bani sau alte obiecte.

D e-a m ă la iu l. în prima zi de Paşti, nu se organizează horă. Credincioşii mergeau 
în curtea bisericii, după amiază. Cei mai vârstnici se aşezau pe iarbă si jucau cărţ i. 
Băieţ ii si fetele se jucau „De-a mălaiul.” Formau un şir de 7-10 perechi. Un băiat se 
aşeza în faţ a şirului şi se adresa primei perechi: „Rupeţ i mălaiul în două/ şi ne daţ i şibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nouă! Perechea se despărţ ea şi alergau, unul prin dreapta şi altul prin stânga 
căutând să se întâlnească iarăşi. Băiatul căuta să atingă cu mâna pe unul din ei. Dacă 
reuşea, formau o nouă pereche şi se aşezau înapoia şirului. Cel rămas stingher începea 
din nou jocul, adresându-se perechii ce era în faţ ă. ’ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D e sc â n te c e .
Cu câţ iva zeci de ani în urmă, mentalitatea multor locuitori era foarte înapoiată. 

Din cauza lipsei de învăţ ătură- mulţ i erau neştiutori de carte - din lipsa medicilor şi a 
personalului sanitar, din lipsa mijloacelor de informare — radio, televizor — cunoştinţ ele 
de igienă şi medicină ale populaţ iei erau cât se poate de reduse. în asemenea împrejurări 
era firesc să ceară omul ajutor de la persoane care credea că ar putea să-l sprijine, când 
ajungea la câte o suferinţ ă. Dacă avea un bolnav în casă, căuta să-i uşureze durerile 
prin mijloacele ce le avea la îndemână: diferite ceaiuri din plante sau rădăcini, aburi de 
flori de trifoi, comprese cu apă rece, masaje şi altele. Dacă nu reuşea, recurgea la 
ajutorul vrăjitorilor sau vrăjitoarelor, care faceau descântece, vrăji, farmece, ori 
deschideau pravila.

La sate nu erau cunoscute aspirina şi piramidonul.
D e sc â n te c d e d e o c h i sa u d u r e r i  d e c a p . Unele persoane au sprâncene dese şi 

unite. „Acestea sunt rele de deochi.” Dacă se uită cu plăcere la un copil, îl poate 
deochia, dacă uită să-i pună pe frunte puţ in scuipat şi să zică: „ să nu-ţ i fie cu deochi!

Când pe cineva îl durea capul, mergea la „descântătoare.” Aceasta umplea o ulcică 
cu apă neîncepută, adusă atunci de la fântână. Făcea de trei ori semnul crucii cu un 
cuţ it, deasupra olcuţ ei. Lua trei cărbuni aprinşi, cu cuţ itul, şi-i punea în apa din olcuţ ă. 
Făcea încă trei cruci si spunea: „Asa să se stingă durerea din capul iui X cum s-au stins 
aceşti cărbuni. Fiind durerea venită din deochi, să meargă în pustiurile cele mari. 
Sufla peste apă în formă de cruce. Da apoi bolnavului să bea, din apa descântată, de 
trei ori. îşi uda două degete în apă şi atingea fruntea, pieptul şi obrajii, în formă de 
cruce. Restul de apă şi cărbunii o arunca la uştiorul uşii din tindă.

Dacă nu se lasă cărbunii la fundul olcutei, bolnavul nu se va însănătoşi. Atunci 
trebuie să i se facă alt fel de descântec, „fiindcă sigur îi făcătură”.

Când un tânăr sau o tânără era bolnav/ă şi nu-şi putea da seama ce-1 doare, ori nu 
ştia ce boală are, ziceau babele că asta e „făcătură”. Deci, trebuia mers la vrăjitoare. 
Cineva din casă lua un obiect de îmbrăcăminte de la bolnav şi puţ in pământ din vatra 
casei si se ducea la vrăjitoare chiar în sate depărtate.

Vrăjitoarea spunea că persoana care îmbracă acest obiect, este bolnav sau bolnavă, 
fiindcă un bărbat, ori o femeie, are mare duşmănie pe el sau pe ea, de la o nuntă, de la 
o petrecere, de la târg. Că aşa se arată, că de la o strânsură a prins duşmănie. Acea 
persoană locuieşte de la o cale, mai spre vale şi a aruncat ură şi duşmănie, iar bolnavul 
a călcat în urma cea rea. Ca să se facă sănătos, trebuie să ţ ină postul Sfintei Marii, adică 
să postească în trei zile de marţ i, fără să mănânce nimic în acele zile. Să se roage. Să nu 
primească şi să nu dea din casă nimic în acele zile. Seara să încuie usa si să nu iasă afară, 
chiar dacă îl strigă cineva, fiindcă ar putea să fie „mânătura”, trimisă de altă vrăjitoare. Să 
nu răspundă, dacă este strigat. Dacă va respecta cele zise, se va face bine.

Vrăjitoarea duşmanului trimitea noaptea „mânătura” să-i aducă semn de la cel ce 
trebuia lovit. Să-l strige, să-l pocească. „Mânătura” trecea repede prin sat şi făcea 
zgomot ca să atragă atenţ ia, dar era nevăzută.

Condiţ iile pe care le punea vrăjitoarea erau ca o făcătură. (Informator Poleac Vasile). 
Când cineva era grav bolnav şi toate încercările de a-1 lecui au rămas fără rezultat, se 
recurgea la ultima şansă: să-i întoarcă urma. Erau în sat două femei: B.A. şi M.Z. care 
se pricepeau să facă şi această treabă.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dacă un bolnav avea febră mare şi aiura, ai casei chemau preotul să facă slujba 
„duhului necurat”, sau altă slujbă.

Intr-un sat de la poalele Codrului, era un preot care „deschidea pravila.” Persoanele 
necăjite, fie că aveau bolnavi în familie, fie că le-a părăsit soţ ul ori soţ ia sau nu aveau 
noroc în dragoste, se duceau la preot.

Acesta scotea „pravila” şi dădea un cuţ it necăjitului, pe care acesta îl introducea, 
la întâmplare, între filele pravilei şi o deschidea. Preotul citea paragrafele de pe paginile 
pravilei şi le interpreta după dorinţ ă.

Aflând ce scrie în pravilă, omul venea acasă mai satisfăcut, dacă se cam potrivea 
cu dorinţ ele sale, ori mai necăjit dacă arătările pravilei erau contrare. Preotul îşi primea 
plata pentru osteneală şi într-un caz şi în celălalt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D e d a tă . Pentru a afla mai devreme care le este ursitul, fetele îsi fac „de dată.” 
înainte de 6 ianuarie, preotul vine cu crucea să sfinţ ească locuinţ ele credincioşilor. 
Fetele aşează, lângă pragul uşii, mărgele sau alte obiecte pe care le poartă la gât. Le 
acoperă cu un covoraş ca să treacă preotul peste ele. Purtând apoi la gât acel obiect le 
va aduce noroc.

în ziua de Sf. Toader (sâmbătă, înainte de lăsatul secului de came, înainte de 
Paşti), merg în pădure după popelnic. îl sapă cu rădăcină. îl fierb, iar cu apa de pe el se 
spală pe cap „să le crească părul mare.”

B a lu l c ă tă n a şilo r
în fiecare an câte un contigent de tineri se prezintă la recrutare, când împlinesc 

vârsta pentru satisfacerea stagiului militar.
Recrutarea era un eveniment însemnat din viaţ a tinerilor. Cei găsiţ i apţ i pentru 

satisfacerea serviciului militar se simţ eau mândri de aceasta. Considerau că de acum 
trec într-o nouă etapă a vieţ ii lor. Pentru a-si exterioriza bucuria pentru acest eveniment 
îşi puneau tricolor la pălărie ori la căciulă. O bucată de tricolor era învârtită peste 
panglica pălăriei, iar capetele lungi de cca 25 cm le lăsau libere, să fluture în vânt.

Pentru ziua în care mergeau la recrutare, angajau fanfara de la Bârsa, Răpsig, ori 
din alte părţ i. Angajau o căruţ ă sau două. O împodobeau cu lipideie colorate, iar caii 
cu panglici. Se adunau toţ i, îmbrăcaţ i cu haine de sărbătoare. Se prindeau cu braţ ele de 
umerişi formau unul sau două şiruri. Mergeau aşa, cântând de-a lungul satului, urmăriţ i 
de privirile consătenilor.

Unul purta un drapel tricolor, pe care îl juca şi-l arunca în sus.La capătul satului, se 
urcau în căruţ ă şi plecau la Sebiş, cântând.

în apropierea centrului de recrutare se coborau din căruţ e, se încolonau câte doi 
şi, cu drapelul în faţ ă, se prezentau îninatea comisiei.

După ce erau recrutaţ i, îşi puneau tricolorul la pălărie, pe care îl purtau multă 
vreme, unii chiar până la încorporare.

Acest obicei este moştenit din moşi-strămoşi. Si în timpul ocupaţ iei de tristă amintire, 
recruţ ii purtau un semn distinctiv, la pălărie ori (a butonieră.

în sat îi aşteptau fetele şi alţ i tineri. Mergeau la locul stabilit pentru desfăşurarea 
balului. începea petrecerea, care se prelungea până la miezul nopţ ii, ori chiar până 
dimineaţ a.

y
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Cântarea cătănaşilor )

Clopu meu eu trei culori 
Mă scoate dintre feciori.
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Clopu meu cu primă verde 
Mă scoate dintre voi, fete,

Draga mea, mândruţ a mea.
Eu mă duc, mândro, cătană 
Si lăsai clopu cu pană. 
fcu mă duc, mândro, mă duc 
La armată, nu la plug.
Draga mea, mândruţ a mea.

(Cules de la Floruţ  Gheorghe, 50 ani)

v» v;baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

il
în sat, după recrutare 1934

înainte de pleca la încorporare, tinerii se fotografiau împreună cu fetele... pentrua
amintire.

Prezentăm fotografia tinerilor încorporaţ i în anul 1934. De la dreapta la stânga: 

Floare Hada Pavel si^T Hăl£Jă8ejan Antonie’ Moş Iuliana, Hâlmăgean Pavel. Herbei 

Şi cu această ocazie îşi exteriorizau sentimentele prin şi cântec:vers

„Vai de mine, negri-s norii, 
Toamna când se duc cocorii! 
Si cum plâng măicuţ ele 
Când se duc răgutele.

Numai maica mea nu plânge. 
Inimioara ei se frânge. 

Plângi-mă, maică, cu dor 
Că ţ i-am fost voinic fecior.
Ti-am scos plugul din ocol 
âi ţ i l-am dus la ogor.

Brazdă neagră am brăzdat, 
Grâu roşu am semănat.
Am arat şi-am semănat 
Grâu roşu de primăvară, 
Iar acum mă duc cătană. 
Am semănat şi secară 
Să mă-ntorc, măicuţ ă, iară.

Plecarea la gară

Când am plecat de acasă
La gară, din cel sat,
Eu m-am uitat în urmă
La mândra ce-am lăsat.

Degeaba plângi, mândruţ ă,
Că nu sunt vinovat.
Eu plec la datorie,
Că tara m-a chemat.>

Degeaba plângi, mândruţ o,
Degeaba te jeleşti, Tinerii pleacă la recrutare, 1980
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Că trenul este gata
Să plec spre Bucureşti.

încă o sărutare
Şi mă urc în vagon
Si biata mea mândruţ ă > »
Plânge pe peron.

(Cules de Poleac Vasile, 59 ani)
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Şezători
Nopţ ile de iarnă sunt prea lungi. Ţ ăranii nu obişnuiesc să doarmă prea mult. Căutau 

să prelungească timpul de muncă. Bărbaţ ii sfărâmau porumb pentru dus la moară, ori 
pentru alte trebuinţ e gospodăreşti. Femeile torceau lână ori cânepă, ţ eseau sumani sau 
pânză. Fetele torceau ori coseau spătoaie, cămăşi, ştergări.

Pentru a petrece timpul mai uşor şi pentru a mai economisi petrolul din lămpi, 
organizau şezători. Fetele şi nevestele de pe aceeaşi uliţ ă se înţ elegeau la care dintre 
ele să se întrunească. Anunţ au şi feciorii. Seara, după cină, începeau să sosească 
aducându-şi fiecare materialul pentru lucru, de care avea trebuinţ ă.

Se aşezau în rând pe scăunele şi începeau munca. Torceau, coseau, dar gurile nu 
tăceau. Cântau, spuneau snoave, ghicitori, poveşti. Se veseleau în timp ce lucrul sporea.

Când era munca în toi, soseau şi feciorii. Se aşezau pe laviţ ă şi intrau în vorbă cu 
fetele. După puţ in timp, câte unul mai şugubăţ  dădea comanda: „Fete, fusele-n furci şi 
gură la prunci.”’ Fetele trebuiau să execute. Se sculau, se aşezau în rând şi aşteptau ca 
una mai curajoasă să înceapă. Se găseau si din cele mai îndrăzneţ e, care treceau pe la 
fiecare băiat si îndeplineau porunca. Apoi celelalte le urmau exemplul.

Când fusele erau pline, băieţ ii le ţ ineau şi fetele făceau gheme.
Câte o fată mai ruşinoasă nu vrea să sărute băieţ ii. Drept pedeapsă aceştia îi rupeau 

furca si fusul, iar torsura o întindeau pe garduri, când plecau spre casă.
în timpul şezătorii se serveau plăcinte pe care le aduceau fetele. Alteori, gazda 

fierbea boabe de porumb până înfloreau. Se presăra cu puţ ină sare şi servea invitaţ ii.
După miezul nopţ ii, şezătoarea lua sfârşit. Băieţ ii conduceau fetele până acasă şi 

stabileau unde să se întâlnească în seara următoare. Şezători se făceau în mai multe 
case în aceeaşi seară.

Cântece la şezătoare

După mure

Pe sub deal, pe sub pădure 
Merg fetele după mure, 
Iară eu după nuiele 
Ca să mă-ntâlnesc cu ele.

Le-aţ ineam cărările 
Şi le luam murele 
Le dădeam coşerile 
Şi le ţ ucam gurile.

în pădurea de sub munte 
Unde-s iubirile multe.
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în pădurita de fagi 
Unde-s iubirile dragi.

Stai cu badea drăgălaşi 
în codru ca şi-n oraş,
Iar cu badea cel urât 
Stai în casă ca-n mormânt.

Ochii mândrei

Ochii mândrei mi-au fost dragi, 
Că-s frumoşi ca două fragi 
Si-s negri ca două mure 
te cresc vara în pădure,
La umbră şi la răcoare 
Neatinşi de pic de soare.

Ochii mândrei mele ajung 
Patru boi care nu împung.
Patru boi cu stea la coame, 
Mândră-i mândra, ţ ine-o,Doamne!

Să mi-o ţ ină Dumnezeu,
Că-i mândră pe placul meu,
E înaltă si subţ ire 
Si cu duîce la iubire.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y

E-naltă şi subţ irea 
Si-o cuprinde zadia 
t)e trei ori pe după ea.
De trei ori şi-o dată roată 
S-o cunosc din lumea toată.

Privighetoarea

într-o grădină încântătoare 
Un fiu de rege sta si privea 
La o micuţ ă privighetoare 
Ce printre arbori se desfăta.

Vino la mine, o, păsărică,
Vino la mine, nu te sfii,
Nu-ţ i fie frică de-a mea privire 
Căci îţ i promit că te-oi iubi.

îti voi da hrană ce ţ ie-ţ i place. 
l3in cupă de-aur te-oi adăpa 
Şi-n colivia cea mai frumoasă 
te pe-o regină te-oi aşeza.
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îţ i mulţ umesc ţ ie,o, fiu de rege,
Pentru iubirea ce mi-ai promis.
Dar, decât regină în colivie 
Mai bine-n codru să hoinăresc.

(Cules de Crişan Florica, 52 ani, în casa căreia se organizau şezători).

Doina

Doină, doină, cântec dulce 
Când te-aud nu m-aş mai duce. 
De când eram copil mic 
Doina mi-a plăcut s-o cânt.
Nici acum nu mi-e urâtă 
Da-i lumea prea amărâtă.

Foaie verde, lemn uscat 
Rău, maică, m-ai blestemat 
Ca să mor eu împuşcat,
Ori de sabie tăiat.
De-oi trăi, să n-am noroc, 
De-oi muri, să ard în foc. 

Mândra

După deal răsare luna 
Eu deloc mă duc la mândra. 
(Batăr bărbatul s-o bată) 
Numai s-o sărut o dată.

Pare-mi mie, ori s-aude 
Gura mândrii pe-amu unde! 
Nu s-aude, numa-mi pare 
Pentru că mi-e dragă tare.

Hai, mândro, să cumpărăm 
O maşină să zburăm.
Să zburăm în altă ţ ară 
Numele nost să nu piară.

Cucuie, de la pădure 
Du-te la mândra şi-i spune 
Hainele de cununie 
Să le pună pe-o cocie 
Să le ducă-ntre hotară 
Să le deie foc şi pară.
Mai bine să ardă-n foc 
Dacă n-am avut noroc.
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Ocnaşul
J

Foaie verde trei migdale 
Ce plângi, ocnaşule, a jale, 
Ori îţ i e greu la-nchisoare?

Nu mi-e greu la închisoare 
Nu mi-e greu a sparge sare, 
Ci mi-e dor de-acasă tare.

C-am lăsat măi frăţ ioare,
O nevastă ca o floare
Si-un copilaş ca un soare
§i inima rău mă doare.»

Adă, Doamne, un domn milos 
Să sloboadă robii toţ i.
Ca să merg şi eu acasă 
La copil şi la nevastă.

Despărţ ire

Acum soartea ne desparte 
Şi-aş dori să te mai văd.
Cine ştie sub ce piatră,
Sub ce pom voi putrezi!

De-aş putrezi la cinci luni 
Să fac voia la nebuni.
De-aş putrezi la cinci ani 
Să fac necaz la duşmani.

în pădurea înverzită 
Să sape mormântul meu. 
în pădurea înverzită 
Unde nu-i pământul greu.

De-oi muri-n mormânt m-or pune.
Pe mormânt vor pune piatră.
Piatră mare şi măruntă 
Vino, mândră, ş-o sărută!

Vino, mândră, câteodată
Si sărută a mea piatră si-ţ i adu de mine-aminte 
Cât te iubeam de fierbinte.

Cine ştie cine va plânge,
Ce străin va lăcrima
Va da lacrimi şi suspine
Pentru tinereţ ea mea.»
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Tinereţ e>

Tinerel când mă făcui 
Cu o fetită mă-ntâlnii,
Iar amorul cel nebun 
Mereu ne ieşea în drum.

85

Era frumoasă ca o floare 
Ce o rupi vara din crin. 
Ca o zi de sărbătoare 
Când cerul este senin.

Te duci băiete, dar nu ştiu unde 
La datorie, ori în mormânt 
Te vor prinde, te vor ascunde 
Si tu mă laşi să sufăr mult.
i )

Copilul care îl voi naşte 
Cine îl va legăna?
Cine îl va ţ ine-n braţ e?
Cine îl va dezmierda?

Căci, dimineaţ a când se scoală, 
Caută-n jos, caută-n sus 
Şi pe mamă-sa întreabă:
Mamă, unde-i tata dus?

Tata nost îi dus departe 
El e dus cu dreptul sfânt.
Nu ştiu de s-o mai întoarce, 
Puiul mamii, pe-acest pământ.

Atunci e rău, maică, de mine. 
Cine mă va legăna?
Cine mă va ţ ine-n braţ e?
Când tu nu mă mai poţ i purta?

Vai de mine

Vai de mine cum m-aş duce 
Seara la guriţ ă dulce 
Pe părău cu piatră lucie!

Vai de mine cum m-aş duce 
Pe părău cu pietricele,
Seara, la mândrele mele!

Mândră, dorul de la tine 
Peste multe dealuri vine
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Şi nu-1 poate opri nime 
Vai de mine cum m-aş duce!

Nici ţ igan cu cetera. 
Nici român cu fluiera. 
Numai tu cu inima.

Regrete

Si-n frunze verzi am cântat, 
Dar si acelea s-au uscat.
N-am frunză să cânt mai mult, 
Nici fete ca să sărut.

Dar las-pân la primăvară 
Si-or creşte frunzele iară. 
Cresc şi fete, ştiu eu bine,
Dar nu mai cresc pentru mine. 
Care mie mi-or crescut 
Doamne, de mult or trecut.

Mândră, zorile se revarsă, 
Scoală si-mi dă drumu-acasă!

Dă, Doamne, să mor pe seară 
Dimineaţ a să-nviu iară 
Să văd lumea cum se ţ ine 
Şi-a mea mândră cui rămâne. 
Rămâi, mândră, cui îi vrea 
Că destul ai fost si-a mea.

(Culese de la Hada Pavel, născut în 1910)

Povestea leneşului

Mă mână tata la plug 
Boii nu ştiu să-i înjug, 
îi înjug cu coadele 
Ei mă-mpung cu coamele.

M-a trimis mama la sapă, 
Arz-o focul, nu mi-i dragă. 
Coada-i lungă, sapa-i lată 
Toată puterea mi-o gata 
Sapa-i lată, coada-i lungă 
Şi nu pot merge la umbra.

M-o trimis la secerat.

îr
cv
a<ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Eu m-am dus si m-am culcat,
La umbrita unui spine,
Că secera nu-i de mine.
Că secera-i cu belea 
Şi-mi tai degetele cu ea.
Miriştea-i înţ epătoare 
Şi mă-nţ eapa la picioare.

Mă dusei la crâşmă-n vale 
De la mândra peste cale.
Mă luai la crâşmă a bea 
C-asta-i meseria mea.

Meserie mai uşoară
Nu găsesti în altă ţ ară.
Că cu pîugu-n loc nu stai,
Cu secera nu te tai
Cu sapa nu te-mbrânceşti
Numai bei si odihneşti.> >

însurăţ elul>

M-a pus naiba la-nsurat 
Să vă spun cum s-a-ntâmplat: 
C-am luat-o de bogată 
Da-i urâtă şi spurcată.
Am luat-o pentru boi 
Mânce-i lupii pe-amândoi!

Iese afară-n conciul gol,
Fug marhăle din ocol 
Gândind că e moartea lor....

Vai, nasule, ce lucraşi?
Cu cine mă cununaşi?
Zi-i, nasule, să se ducă 
Că la noapte mă mănâncă....

înjugai boii la jug 
Şi plecai cu ei la plug.
Am arat cât am arat 
Dar de ieri n-am fost mâncat. 
Arai pân la prânzul mare. 
Vine hâda cu mâncare:
Zamă acră-ntr-un cănceu 
Mămăligă-ntr-un chindeu. 
Hai mâncă, bărbatul meu! 
Când la hâda mă uitai 
De zamă mă săturai.
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Am un bade.
Care toi des mă sărată. 
Ain un bade. nu c cure. 
A sa cum irxu piace oue.

nu o soţ i.

2

Bădiţ ă, când te-am subit.
Cu-amândoi ochi am dormit. 
Ori n-a cântat cucul bine.
Când te-am îndrăgi* pe tine.
A cântat din soc In kxrt 
Ca să te iubesc cu foc.
A cântat din fag In fag,
Ca să te iubesc cu drag,
A cântat din creangâ-n creangă, 
Numai ţ ie să-ţ i fiu dragă.
Cântă acum pe căput 
Să nu te iubesc mai mult.
Si ieri a cântat pe gard,
De tine să mă despart.
Că eşti num-un blăstămat,
Trei drăguţ e ai în sat.
Si eşti num-un prăpădit,
Că de cinci ani m-ai minţ it!

(Culese dc Crisan Florica, 52 ani)
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3.

Nu da, Doamne, nimănui
Ca mie şi codrului.
Codrului i-ai dat verdeaţ ă,. . . >
Mie jale pe viaţ ă.
Codrului i-ai dat putere,
Mie numai dor şi jele.
Codrului i-ai dat neguri,
Şi mie mi-ai dat gânduri
De femeie neumblată,
Inima de dor mâncată.
Trimit dorul de la mine,
Dar o rădăcină-1 ţ ine.
Vreau să scot dorul din casă,
Două rădăcini nu-1 lasă.

4.

Măi Lenuţ ă, gura ta 
Mor feciorii după ea,
Că e ca şi un izvor,
Nu de apă, ci de dor.
Cine din ea poate bea 
îl cuprinde dragostea;
Din ce-ar bea tot ar mai bea 
Si nu s-ar mai sătura.
Că şi eu m-am adăpat,
Dorul tău m-a apucat 
Şi tot beau şi nu se gată, 
Mi-a umplut inima toată.

5.

Teiule, cu frunza lată 
Si cu umbra răsfirată,
Bine mai era odată 
Când şedeam cu mândra-n poartă. 
O ţ ineam de cingătoare 
Şi-o-ntrebam pe cin-mai are.
Ea, sărmana, se jura 
Pe poale şi zădiuţ ă 
Că-i numai a mea drăguţ ă;
Pe ciupiţ i şi pe cercei 
Că ochii is num-ai mei!

(Culese de la Popa Elena, 56 ani)
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Mi-au luat vederile.
N-ar maiV0^ sPrâncene
CânH^Î^11 fi pacate grele. 
Când îl vad in sărbători
Un bujor între feciori,
Aş da pe el lumea toată
Numai să-l sărut o dată.

C-
gura. 

de miere

7.

Aş muri, moarte nu vine, 
Aş trăi, dar n-am cu cine. 
Mi-a plăcut să trăiesc bine 
Cu bădiţ a lângă mine. 
Când mă iubeam cu badea 
Şi soarele strălucea 
Tot mai tare încălzea.
De când s-a dus bădiţ a,
H pustie uliţ a.
Si de când port dorul lui, 
N-am dat gura nimănui.

8.

Ce vii, bade, târzior?
Ori de mine nu ţ i-e dor?
Ba mi-e dor, mândruţ o, tare. 
Nu pot trece, valea-i mare. 
Valea e cu bolovani,
Nu pot trece de duşmani. 
Valea e cu pietricele,
Nu pot trece de guri rele. 
Stai, bade, dac-ai venit!
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Nu sedea-n bâtă-mproptit,
Că de câne ce eşti câne,
Nici bâtuţ a nu te tine!
Veni badea si se duse,
Piatră pe inimă-mi puse.
Dar, de pus, n-a pus-o bine 
Si iată-1 că iară vine.RQPONMLKJIHGFEDCBA
J
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(Culese de la Popovici Letiţ ia, 65 ani)

STRIGĂTURI

1.
Jucaţ i, fete, şi horiţ i
Până sunteţ i la părinţ i,
Că dacă vă măritaţ i,
De bărbaţ i, nu cutezaţ i. 

* ’ >baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.
Astă fată joacă bine 
Si mă-nvată si pe mine. 
Ea mă-nvaţ ă a juca 
Eu o-nvăt a săruta.

3.
Stau feciorii lângă joc 
Ca butucii p’ângă foc!
Hai, feciori, săriţ i o dată,
Nu staţ i ca butucii-n vatră!

Badea-i om de omenie, 
Mi-a trimis struguri din vie; 
Struguri negri şi gustoşi 
Ca ochii lui cei frumoşi.

4.

(Popovici Letiţ ia)

5.
Joacă-mă, bădiţ ă, bine 
Si mă strânge lângă tine. 
âă mă joci mai legănat, 
Mai vezi si de sărutat.

6.
Dragă mi-e mândruţ a-naltă 
Că-mi dă gura peste poartă 
Mi-e dragă şi cea micuţ ă 
Că se suie pe portiţ ă 
Ca să-mi poată da guriţ ă.
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7.
Mai mereu cu leliţ a, 
Că leliţ a nu-i a ta/
E a celui de colea 
Ce hoalbă ochii la ea.

8.
’Nalt e badea ca 
Şi-i frumos ca primăvara, 
’Nalt e badea şi subţ ire, 
Dar e dulce la'iubire*.

secara

9.
Bădiţ ă, din al meu sat 
Nu crede că te-am uitat.
Şi de te-aş uita cu gândul, 
Dar de la inimă, nu!

10.
Măi, bădiţ ă, de demult, 
Uită-mă, că eu te uit; 
Dar tu nu mă poţ i uita, 
Că mi-a fost dulce gura.

(Crişan Florica)

STILUL CASELOR DE LOCUIT

Casele vechi erau aşezate de-a lungul grădinii, cu un capăt spre uliţ ă şi cu faţ a spre 
curte. Numai casa lui Hada Nicolae avea două camere la drum, iar casa de la numărul 
44 cuprindea toată lăţ imea grădinii, având şi poarta de intrare sub acelaşi acoperiş. 
Aici era birtul, prăvălia sătească şi locuinţ ă.

Casele erau construite din lemne lungi, necioplite şi încheiate în crestături. Tălpile 
erau aşezate pe butuci, care ţ ineau loc de fundament şi soclu. In faţ ă aveau un tâmaţ  
larg de 80-100 cm, neînchis. ’Numai spre uliţ ă era închis şi lăsat loc pentru o fereastră. 
Clădirea avea două încăperi: tinda si soba. Din tâmaţ  se intra în tintdă şi de acolo în 
sobă Deasupra pereţ ilor construiţ i dîn •groşi” de stejar, era o grindă groasă ce străbătea 
încăperile pe la mijloc. Pe această grindă şi pe „cusuraie se aşezau grmzelele. Peste 
grinzele se facea tavanul de scânduri de brad ori de gorun. Podul se lipea cu pământ 
galben. Se montau coamele pentru acoperiş; pentru învelitoare de paie, acoperişul —  
în patru ape si foarte tuguiat. Pentru învelitoare cu şindrila sau, mai tarziu. de ţ iglă, 
în două ape, iar uneori’ si două capete scurte numite cioanca cusuraul din faţ a se sprijinea 
pe 4-6 bucăţ i de lemn cioplit, numite săgeţ i. Peretele Pana U coanca se numea tarşiţ ură.

în tindă era vatra focului (căm.ţ a) lunga de cea. 1 50 m tata de 0 80 şi malta de 
20-30 cm Deasupra cămilei, la înălţ imea de cca 140-1,50 m se deschidea coşul 
se ridica oină deasupra acoperişului. Era construit din pan pe care se împleteau nuiele. 
Apoi se lipea cu pământ. La Oază avea lărgimea cât laţ imea camiţ ei, ,ar deasupra

era
, era

, care
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acoperişului de 40-50 cm. Acest coş se numea „băbură”. Se construia asemenea cos, 
mai ales la casele acoperite cu paie.

Mâncarea se pregătea pe cămiţ ă, în oale de pământ, iar prăjala se facea într-o 
tigaie de fontă cu coadă.

In camera de locuit (sobă) era construit un cuptor rotund din cărămizi ori văiuguri. 
Avea diametrul de cca un metru şi înălţ imea de 80-120 cm. Cuptorul se construia pe o 
vatră înaltă de 30-40 cm, ce depăşea marginea cuptorului cu 25-30 cm. Aceasta se 
numea vătruţ ă. Pe ea şedeau copiii, sau gospodina când torcea,în zilele de iarnă. Gura 
cuptorului era în perete către tindă. Pe acolo se facea focul şi se introducea măiaiul, 
pâinea ori plăcintele la copt.

Grâul se măcina la moară de apă şi nu se cernea faina.
Soba avea două ferestre alăturate în partea-dinspre uliţ ă şi una spre tâmaţ . Ferestrele 

aveau mărimea de cca 60/50 cm fiecare.
Şi în interior, ca şi pe dinafară, casele erau lipite cu pământ amestecat cu pleavă 

mare, apoi „văcălite”cu un strat mai subţ ire de pământ, amestecat cu pleavă măruntă. 
După aceea se spoiau cu lapte de var. Pământul galben se amesteca cu paie, fiind 
călcat cu picioarele.

Pardoseala era din pământ şi văcălită cu „muruială” în care se puneau şi balegi, să 
nu crape. înainte de a se usca, se presăra nisip fin.

Mai târziu, unii locuitori au adus pietre mari de pe vale, cu care au înlocuit butucii 
de sub tălpi, construind astfel un fundament si un soclu mai trainic. Pietrele le clădeau 
si le lipeau tot cu pământ. Casele se construiau tot din lemn, dar după altă tehnică. în 
focul încheieturilor în crestătură, s-au introdus „sosii”, Aceştia erau bucăţ i de lemn de 
stejar, lungi de 180-200 cm. şi groşi de 20x20, ciopliţ i. Li se făceau „limbi” cu care se 
fixau în tălpi şi cusuraie, iar în două fete erau făcute „visulituri” (şanţ uri) cu sărhocul. 
După ce se încheiau tălpile, se fixau sosii la colţ uri, la uşi şi la ferestre. Apoi se puneau 
cusuraiele. La colturi, sosii se fixau cu „penti”. Se făcea acoperişul şi numai după 
aceea se umpleau pereţ n între sosi cu bucăţ i de lemn cojite. Pereţ ii se umpleau şi cu 
văiuguri sau cu cărămizi.

S-a renunţ at la grinda de susţ inere sub grinzele. Pe această grindă păstrau bătrânii 
„răbojul şi alte obiecte.

Scândurile de la tavan au fost înlocuite cu bucăţ i de lemn cojte,fixate între grinzele 
şi lipite cu pământ. Ferestrele s-au făcut mai mari. Băbura a fost înlocuită cu horn de 
văiuguri sau de cărămizi. învelitoarea s-a făcut cu ţ igle S-a păstrat sistemul de acoperiş tot 
în două ape, cu cioancă.

Cuptorul de copt a fost scos afară şi construit într-o colnă amenajată să servească şi ca 
bucătărie de vară. In tindă s-a construit un „şpoiert” cu plită şi dubă pentru copt plăcinte. 
Cămita a dispărut.în sobă a fost aşezat un cuptor de fontă pentru încălzire în timpul iernii. 
Casele mai noi au fost aşezate pe lăţ imea grădinii, cu 2-3 camere spre uliţ ă şi poarta de 
intrare în curte, sub acelaşi acoperiş. Poarta se căptuşeşte cu tablă albă. în poartă se fac 
ferestre înguste cu sticlă colorată. Construcţ iile se fac din cărămizi, iar fundaţ ia şi soclul 
din beton. Casele noi au încăperi pentru dormit, cameră de zi, bucătărie, cămară de alimente, 
baie. Prin anul 1978, unii locuitori au construit case după model de la oraş (Hada Nicolae, 
Sabâu Terente, Cofan Vasile- Baia, Cofan Terente). în 1983, Filip Gheorghe a construit 
prima casă cu etaj, după căminul cultural.

Grajdul pentru animale este construit în partea de către grădină. Este făcut din 
lemn. Acoperişul în două ape, cu ţ igle. Unii construiesc şi cocinile într-un capăt al 
grajdului, despărţ ite de acesta prin colnă. în aceasta se adăposteşte carul cu fan, cu 
paie ori cu cereale, când vine ploaia pe neaşteptate.

Fântână în curte se găseşte aproape la fiecare casă.
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Pentru curăţ irea hornurilor la case, se plăteşte o taxă. Pentru hornul de la bucătărie 
se plăteşte taxă întreagă, socotind că se face foc tot anul. Pentru hornurile de la camerele 
în care se face foc numai iama, se plăteşte taxa pe jumătate, fiind socotite jumătăţ i de 
hom. Pentru băbură se plătea un sfert de hom.

Cercetând registrul „Rolul taxelor comunale pe anul 1925”, am constatat că atunci 
erau numai în Prunişor 173 case. Unele aveau un hom, altele aveau două hornuri sau 
băbură. După numărul şi felul hornurilor, putem să ne facem o idee despre mărimea 
caselor, numărul încăperilor ce aveau şi...felul acoperişului.

Situaţ ia se prezenta astfel:
-case cu un hom- 
-case cu două homuri- 
-case cu două hornuri şi jumătate- 
-case cu un hom şi jumătate- 
-case cu un hom şi două jumătăţ i- 
-case cu două jumătăţ i de hom- 
-case cu un hom şi băbură- 
-case cu o jumătate de hom şi o băbură- 3 
-case cu o băbură- 
TOTAL-

Din această situaţ ie reiese că în 1925 erau în Prunişor -19 case acoperite cu paie, 
dintre care două au fost până în 1956.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M o b ilie r u l
în timpurile vechi, mobilierul era simplu, ca şi casa. Şi pretenţ iile gospodarului 

erau simple. în tindă era o laviţ ă cu spătar şi o masă ori un dulăpior, toate lucrate de 
gospodar, din scânduri cioplite cu barda. Sub masă era o poliţ ă pe care punea gospodina 
vasele de bucătărie. în sobă, masa, scaunele, paturile şi laviţ ele erau confecţ ionate din 
scânduri cioplite de gospodar din buşteni de fag. în paturi erau puse paie ori -şuşorci” 
peste care se astemeau „lipideie” de cânepă. Pentru învelit foloseau lipideie de canuri 
sau „procovite^ făcute din cânepă urzită în care se băteau ”şirinci” obţ inute din cămăşi, 
rochii sau alte vechituri.

Seara luminau casa cu „sterţ ul”. Acesta era alcătuit dintr-o olcuţ ă de pământ, ori 
dintr-un „hârb” în care se punea unsoare topită. Deasupra se pune un capac tot din 
pământ care are un orificiu prin care trecea „feştila”. Aceasta era o bucată îngustă de 
pânză. Se introducea cu un capăt în unsoare, iar la celălalt i se dădea foc. Ardea cu 
flacără, dar scotea si fum.

Focul se aprindea cu „amnarul”. Fiecare „duhănaş" avea un ,jeşcău” în care păstra 
tutunul, pipa şi amnarul. Mai avea şi o piatră albă ori o bucată de cremene, cât şi o 
bucată de iască uscată. Amnarul era o bucată de otel lucrată anume de fierar, ori o 
simplă pilă. Ca să aprindă pipa, rupea o bucăţ ică foarte mică de iască o punea pe 
cremene si le ţ inea cu trei degete. Dădea cu amnarul pe cremene ca să sară scântei. 
Câte o scânteie lovea iasca pe care o aprindea. Cu iasca aprinsă, putea să „aţ âţ e” focul, 
ori o punea în pipă si aprindea tutunul.

Mai târziu, când s-a desfiinţ at cămiţ a şi băbură, în tindă a fost instalat şi un pat, 
lângă care era laviţ a cu spătar, o masă lângă fereastră si un „spor” pe care se pregătea 
mâncarea.

în camera de dormit, sobă, era o masă lângă fereastră, două paturi, aşezate pe 
lângă pereţ i, câte o laviţ ă cu spătar lângă fiecare pat. Acum mobilierul este făcut din 
scânduri de brad şi lucrat de tâmplar. în paturi sunt saltele sau strujace ţ esute din cânepă.

94

145srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3
2
7
1
1
1

14
178



MonografiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA satului Prunişor - judeţ ul Arad

Sunt umplute cu paie de ovăz sau cu pănusi de porumb. Peste saltea se întindea un 
lipideu de cânepă. Deasupra se întindea un lipideu ţ esut cu modele. Pe pat se puneau 
câte 6-8 perini umplute cu fulgi de gâscă si îmbrăcate cu feţ e albe sau colorate. La un 
capăt, feţ ele de perină erau cusute cu modele ori se punea dantelă lată (cipcă) lucrată 
de gospodină. Sub model se punea un material roşu ori albastru, iar pe margini se 
montau volănaşe albe.

Deasupra patului, de grindă, era prinsă o „rudă” de care se atârnau rochiile, şubele 
şi alte haine de sărbătoare. Nu erau dulapuri.

în această cameră, vatra a fost înlocuită cu pardoseală de scânduri. Deasupra se 
puneau procoviţ e ţ esute din canuri vopsite ori din şirinci.

în camere se lumina cu lămpi de petrol. Unii aveau lămpi atârnate de grindă, ca un 
candelabru.

în ultimul timp se mobilează casa cu mobilă ca la oraş: dormitoare, camere 
combinate, recamieuri, canapele. în baie este instalată vană şi lavor cu robinet. Apa 
este adusă din fântână cu hidroforul. în bucătărie sunt aragaz şi frigider. Casa are 
instalaţ ie electrică. Aceasta presupune uşurarea muncii gospodinei. Spală cu maşina 
de spăfat şi calcă rufele cu fierul electric. Ascultă radio şi vizionează diferite emisiuni 
la televizor.

în prezent beneficiază puţ ine gospodării de asemenea confort, dar pe măsură ce 
creste nivelul de trai, tot mai mulţ i se vor bucura de binefacerile tehnicii modeme.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M â n c ă r i  ţ ă r ă n e şt i
Până în anul 1955, mălaiul era nelipsit din alimentaţ ia majorităţ ii locuitorilor. Cocea 

gospodina de 2-3 ori pe săptămână.
Unele gospodine îl frământau cu drojdii şi faceau mălai dospit. Era mai gustos şi 

se păstra mai bine. Pâine se consuma mai ales în zile de sărbătoare. Mai târziu, pâinea 
pregătită şi coaptă în casă a luat locul mălaiului.

Dintre mâncări, în timpul săptămânii, fasolea (mazărea), cartofii cu zamă, varza şi 
acriturile erau mâncările preferate.

în zile de sărbătoare, ori când aveau muncitori, gospodinele pregăteau supă 
de pasăre cu tăitei, gălusti ori tarhană. Tăiţ eii se pregăteau în casă. Făceau o 
„pătură” din faina şi ou. 6 întindeau în planşe cu druga. După ce se zvânta puţ in, 
o tăiau în fâşii subţ iri. Găluştele le pregăteu din gris. Făceau un aluat moale într- 
un blid de pământ. Rupeau cu lingura bucăţ ele din aluat şi le introduceau în oala 
cu supă, care fierbea.

T ă rh a n a se pregătea din faină frecată cu ou până se facea un aluat vârtos. Se 
împărţ ea în mai multe „boturi”. După ce se mai zvântau, se frecau pe râzătoare şi se 
obţ ineau nişte bucăţ ele mici de aluat, ca boabele de orez. Se puneau la uscat şi se 
întrebuinţ a în loc de’orez, în supe, ciorbe şi chiar la sarmale.

Carnea scoasă din supă se mai frigea puţ in. Se servea la masă cu sos alb de usturoi, 
sos de bulion ori sos de mărar.

F r ip tu r i  se pregăteau din came de pasăre ori de porc.
S a r m a le se pregăteau din came de porc ori de vită, tocată mărunt. Se prăjea ceapă. 

Se fierbea puţ in orezul. Se amestecau ingredientele şi apoi se înveleau în foi de varză 
acră sau dulce. Când lipsea orezul, se putea înlocui cu tarhană, arpacaş ori pisat de 
porumb. Arpacasul era orz decorticat. Se cumpăra de la prăvălie. Pisatul se obţ inea 
măcinând porumb cu râjniţ a. Se folosea şi amestecat cu came, la pregătirea caltaboşilor.

A r d e i  u m p lu ţ i. Se tăia partea de la codiţ ă a ardeilor graşi, li se scoteau seminţ ele şi 
se umpleau cu tocătură ca la sarmale. Se fierbeau în bulion.

C a a c r itu r i  se foloseau: varza acră, ardei umpluţ i cu varză, castraveţ i, gogonele.
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Case noi

Casa loc. Poleac Vasile, nr. 82

O!!oo_ Hedsei X 'a s ile , nr. 74. Construită din 
bkiK, pe b u tu ci.  Acoperiş în două ape, 19S0.

Casa loc. Filip Vasile, nr. 40, 1984Casa lui Filip Simion-Sinu, 
Acoperită cu paie, 1945.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■
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P lă c in te . Pentru zile de sărbătoare şi cu alte ocazii, gospodinele pregăteau: plăcintă 
cu brânză, cu mac, cu nuci sau cu magiun (toardă), scoverzi cu brânză şi cu magiun, 
întorsuri, pogăcele cu ju m ă r i,  plăcintă cu ceapă verde, varză.

Laptele se consuma cu mămăligă sau cu pisat de mălai.
în ultimul timp, gospodinele s-au deprins să pregătească diferite feluri de prăjituri 

si torturi. Când merg cu „cinste” la nuntă, la botez sau cu alte ocazii, gospodinele se 
întrec în a pregăti torturi cât mai arătoase şi mai gustoase.

SITUAŢ IA ECONOMICĂ A LOCUITORILOR ÎNTRE ANII 1920-1940

în primii ani după unirea cu patria mamă, greutăţ ile suportate de populaţ ie erau o 
continuare a celor anterioare. Distrugerile săvârşite în timpul războiului erau mari si 
multe nu se mai puteau recupera. Din Prunişor au căzut pe câmpul de luptă 26 ae 
bărbaţ i susţ inători de familii. Aproape la a doua sau la a treia casă războiul adusese jale 
si suferinţ a. în aceşti primi ani, erau în sat 43 văduve de război şi de alte natură, care 
conduceau treburile gospodăreşti. Ele se îngrijau de muncile agricole, de aprovizionarea 
gospodăriilor cu cele necesare traiului, cu plata impozitelor şi altele. Amintim pe 
următoarele văduve: Floruţ  Macrina, nr. 12 v. ,Blaj Lena (a Dii), nr.22, Moş Iuliana, nr. 
22, Fereştean Paulina, nr. 27, Sărăndan Lucreţ ia, nr. 29, Toma Măria, nr. 32, Hălmăgean 
Măriuta, nr. 34, Cofan Elena, nr. 41, Hălmăgean Saveta, nr. 53, Bogdan Măriuţ a, nr. 
55, Toma Catita, nr. 57, Roşu Floare, nr. 58, Carpine Ana, nr. 58, Farcaş Elena, nr. 58, 
Filip Ana, nr. âl, Sabău Elena, nr. 62, Sabău Măria, nr. 62, Balaj Terezia, nr. 62, Cofan 
Elena, nr. 74, Cofan Tiriana, nr. 76, Mureşan Catiţ a, nr. 77, Hărdăuţ  Floriţ a, nr. 78, 
Roşu Elena, nr. 79, Herbei Opreana, nr. 8l’, Cofan Elena, nr. 84, Roşu Elena, nr. 95, 
Roşu Ana, nr. 85, Toma Floare (Hârja), nr. 89, Roşu Iosana, nr. 91, Herbei Veroana, nr. 
92,’ Rat Măria, nr. 98, Lunga Veroana, nr. 101, Roşu Elena, nr. 102, Balaj Măriuţ a, nr. 
103, Balaj Floare, nr. 103, Balaj Elena, nr. 103, Cofan Elena (a Văsălichii), Mureşan 
Catita, nr. 49 b., văduva lui Posa Ioan, Fereştean Elena, nr. 33, văduva lui Popa Pavel- 
Păvut, Hada Elena, 52 văduva lui Cristea Nica, cofan Ana, 87, văduva lui Cofan Ioan, 
Toader Silvia (Silva), 104, văduva lui Herbei Todor, Mihulin Săruţ a, 105, văduva lui 
Mihulin Gheorghe, văduva lui Benea Todor, Tocoian Catiţ a.

Până prin anul 1922 circulau ca monede de achimb coroanele ungureşti şi leu 
româneaţ i. Preschimbarea coroanelor în lei a determinat majorarea preţ urilor unor 
mărfuri si prestări de servicii în câţ iva ani la rând. .

Am’constatat aceasta,văzând bugetele comunale de venituri şi cheltuieli, de pe 
anii 1920-1921 până în 1929. Acestea se prezentau după cum urmează:

Bugetul pe anul 1920-1921
Trebuinţ e (lipsele) total: 29.672 cor., 60 fii.
Garanţ a (venitele) total: 24.386 cor., 06 fii.

Bugetul pe anul 1923
La venite: 71.048 lei 50 bani 
Cheltuieli: 163.770 lei 03 bani 
Diferenţ a: 92.721 lei 60 bani

Bugetul pe anul 1924
Venite: 124..608 lei 0 bani 
C h e ltu ie li:  201.529 lei 60 bani 
Diferenţ a. 76.921 lei 60 bani
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Bugetul pe anul 1925
Venite: 404.647 lei 07 bani 
Cheltuieli 404.647 lei 07 bani

Bugetul pe anul 1929 
Venituri: 540.000 lei 
Cheltuieli: 540.000 lei

Dacă în anul 1925, majoritatea contribuabililor din Prunişor nu şi-au achitat taxele 
comunale, nici în anii următori situaţ ia n-a devenit mai bună.

La 16 noiembrie 1931, pretorul plasei Sebiş, Ştefinică Florian a făcut o inspecţ ie la 
primăria Sebiş cu care ocazie a constatat:

„Populaţ ia nu poate plăti impozitele în lipsă de numerar, aşa că Primăria Sebiş 
mereu este fmprocesuată. Locuitorii comunei Prunişor plătesc mai rău, au până în 
prezent patru procese, aşa că azi mâine toată averea comunei va fi vândută. „ (Extras 
din procesul verbal).

Pentru plata impozitelor şi pentru satisfacerea unor trebuinţ e gospodăreşti, locuitorii 
împrumutau diferite sume de bani de la bănci, de la consiliul parohial ori de la alţ i 
cetăţ eni mai înstăriţ i. Pentru capitalul împrumutat plăteau dobândă foarte mare. Mulţ i 
locuitori abia puteau să plătească dobânzile, iar capitalul rămânea neschimbat, ori creştea 
adăugându-i-se şi dobânzile.

Biserica avusese un „fond de bucate”, înfiinţ at înainte de anul 1900. Prin anul j 
1913 se epuizase (erau în apunere). După 1920 a reapărut. La 8 februarie 1923, 
Consiliul parohial hotărăşte „să se încaseze toate bucatele restante în comună şi apoi 
să se vândă şi să se plătească datoriile bisericii”

De la reforma agrară din 1921, Consiliul parohial a primit 10 iugăre de pământ 
pentru întreţ inerea bisericii. Acest pământ se dădea în „dijmă” locuitorilor, ori se arenda 
prin licitaţ ie publică. în felul acesta biserica avea bucate şi bani cu care împrumuta 
credincioşii.

Cu ocazia întocmirii preliminariului pe anul 1927, în şedinţ a din 16 ianuarie 1927, 
Consiliul parohial stabileşte: ,,art.3) iarba 300 lei, art. 4) arenda pământului bisericesc 
650$ lei, art. 5) interese $00 lei. Din cele trei articole ale bugetului rezultă un venit de 
7600 lei”.

La 8 octombrie 1927, Consiliul parohial hotărăşte să înfiinţ eze un fond de bucate 
sub titlul: „Fondul de bucate al B.O.R. din Prunişor”. Cerealele erau în magazie. De 
acum pământul bisericii se va da în dijmă. Partea bisericii se depozitează pe podul 
scolii confesionale. Se alege ca magazioner Mihulin Pavel, nr. 3 şi Cofan Isai. La 
început se va da cu împrumut numai câte două măsuri de porumb, cu 15 1 interese, 
până la 6 decembrie (8 februarie 1928).

în ziua următoare se întocmeşte un „preliminar supletor,” pentru unele renovări şi 
construcţ ii la casa parohială. La venituri se stabileşte suma de 30.000 lei „din capitalul 
şi interesele banilor daţ i în obligaţ ii”. De aici se vede că biserica dispunea încă de pe 
atunci de un frumos capital. Din dijma primită de pe pământul bisericii a crescut fondul 
de bucate. La finele anului 1928, situaţ ia era următoarea:

1. Cucuruz 42 hl 5 1 sau 32 sinice 5 1
34 hl 30 1 sau 2§ sinice 70 1 
12 hl 50 1 sau 10 sinice ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA50A 

(Procesul verbal din 13 ianuarie 1929).
Vremurile deveneau din ce în ce mai grele. Majoritatea locuitorilor abia puteau 

face faţ ă greutăţ ilor. în asemenea situaţ ie, luând-se în considerare că banii bisericii s- 
au dat cu interese 24%, consiliul cu unanimitate coboară interesele de după banii bisericii 
ia 18 % cu data de 23 martie 1930. (Procesul verbal din 23 martie 1930).

SC
ibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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La începutul anului 1931, biserica dispunea de 106 hl 76 1 grâu, 70 hl 11 1 porumb, 
20 hl 63 1 ovăz. Aceste bucate erau împărţ ite locuitorilor cu interese de 30 1 la şinic pe 
an. De asemenea dispunea de 13.896 lei bani gata si 35. 345 lei în obligaţ iuni. (Proces 
verbal din 9 1 1931). Locuitorii erau mulţ umiţ i că găsesc bani şi bucate pentru împrumut 
în comună. De aceea, când Consiliul parohial a primit Ord. Cons. Eparhial nr. 3724/ 
1930 si al Of. Prot. Nr. 265/1930 de a depune banii bisericeşti disponibili la bancă spre 
fructificare, hotărăşte: „... nici decât nu se va depune la bancă, ci ca si până acum, se 
vor da cu împrumut credincioşilor cu interese de 18 % pe lângă cambie iscălită cu doi 
giranţ i. (Proces verbal 14 IX 1930).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L e g ea c o n v e r s iu n ii d a to r ii lo r
Criza financiară care începuse în 1929, se accentua tot mai mult. Efectele crizei se 

manifestau în toată ţ ara. Cetăţ enii erau înglobaţ i în datorii cărora nu le mai puteau face 
faţ ă. Cămătarii căutau să îşi scoată banii de la debitori pe orice cale. Se protestau 
cambiile, se puneau sechestre pe averile datornicilor şi apoi se vindeau la licitaţ ie.

Pentru a veni în sprijinul populaţ iei sărăcite, guvernul a făcut o lege a conversiunii 
datoriilor în anul 1932. Prin această lege s-a stabilit ca o mare parte a datoriilor să fie 
radiate complet. Alte categorii de datorii au fost reduse cu până la 70 la sută.

în executarea acestei legi, filiala Băncii Victoria din Arad, cu sediul în Buteni, se 
obligă să plătească 30% din capitalul depus de instituţ ii. Biserica din Prunişor depusese o 
sumă de bani la această bancă. Consiliul parohial, văzând situaţ ia financiară atât de grea, 
consimte şi se află dispus de a primi 30% ca răscumpărare din depunerea de la Banca 
Victoria. (Proces verbal 30 XII 1932).

La 6 august 1933, Consiliul parohial hotărăşte să se reducă interesele după banii 
împrumutaţ i la 4%, de la 1 august 1933, iar pentru bucate, interesele se vor reduce la 
15 l, la acei debitori care vor plăti până la 1 septembrie a.c.

în urma stăruinţ elor depuse de epitrop si magazioner pentru încasarea banilor şi a 
bucatelor, se constata că o parte din debitorii bisericii declară că nu vor plăti datoria lor 
nici bani, nici bucate. în acest caz, Consiliul hotărăşte să fie provocaţ i prin avocatul 
Dr. Aurel Grozda din Buteni (Proces verbal 20 august 1933).

S-au depus multe eforturi din partea Consiliului parohial ca să încaseze banii şi 
bucatele de la debitori. Aceştia însă doreau să beneficieze de prevederile legii 
conversiunii datoriilor.

Abia în septembrie 1935 Consiliul, după avizul autorităţ ilor bisericeşti, decide cu 
majioritatea de voturi precum urmează: Debitorii cu banii bisericeşti vor achita jumătate 
din datorie în termen de doi ani cu 4% interese, în rate egale. Debitorii vor da fiecare o 
declaraţ ie în scris cu doi martori că se obligă a a chita 50% din datorie în termen de doi 
ani, începând cu 15 septembrie 1935.

Multe au fost greutăţ ile cărora trebuia să le facă faţ ă, dar s-au ivit şi posibilităţ i de 
a le învinge. în anul 1925, comuna a primit un ajutor de 11.280 lei, pentru acoperirea 
deficitului bugetar pe anul 1923, cu ord. Nr. 292959/1925. Biserica a primit 20.000 lei 
de la Ministerul Cultelor, în 1929, iar în 1933 a primit 7.000 lei de la Prefectură. In 
1935 a mai primit 5.000 lei din aceeaşi sursă.

în anii 1929 si 1930 s-a construit localul de şcoală. Locuitorii au prestat muncă cu 
căruţ ele si cu braţ ele, iar banii pentru plată au fost socotiţ i compensare în impozite 
comunale. în anul’ 1933, s-a reparat Biserica. Pentru cărăuşii şi muncă cu braţ ele s-au 
plătit 13.294 lei. în felul acesta unii datornici au putut să-şi achite parţ ial sau în întregime 
datoriile ce aveau faţ ă de biserică.

De la reforma agrară s-a primit pământ arător în Comeşti, pădure şi păşune comunală. 
Pământul era roditor şi producea recolte bogate. Fiind păşune comunală suficientă, au
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putut să crească mai multe animale. Lemne de foc şi de construcţ ie primeau şi din 
pădurea comunală.

Legea conversiunii datoriilor, din 1932, a uşurat foarte mult povara ce apăsa pe 
umerii oamenilor săraci.

In ultima parte a intervalului de timp de care ne ocupăm, situaţ ia economică a 
locuitorilor s-a îmbunătăţ it mult. Mulţ i şi-au construit case mai mari şi mai confortabile. 
Aproape au dispărut casele vechi acoperite cu paie. O dată cu ele a dispărut băbura, iar 
cuptorul şi vătruţ a au fost scoase din sobă şi construite afară, în colnă ori în cuptorişte.

In curte au construit grajduri pentru animale şi cocini pentru porci. Mulţ i au săpat 
fântână în curte, avânnd trebuinţ ă de mai multă apă şi pentru animale. A crescut numărul 
animalelor.

Au început să cumpere paturi şi dulapuri lucrate în tâmplărie. Femeile ţ eseau pânză 
de bumbac, din care confecţ ionau albiturile pentru bărbaţ i si copii. Confecţ ionau 
cearşafuri şi feţ e de perini din pânză cumpărată de la prăvălii. Saltele şi preşuri (procovite) 
ţ eseau în război. Cânepa constituia materia primă pentru acestea şi pentru multe altele.

Scăpaseră oamenii de datorii. Aveau cele de trebuinţ ă pentru familie şi se simţ eau din 
ce în ce mai bine. Dar binele nu a dăinuit prea mult. Se prevestea vremuri grele. Au început 
concentrările. Se făceau pregătiri pentru un nou război mondial. Locuitorii aveau să înfrunte 
greutăţ i şi mai mari.

100

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Nu trecuseră nici douăzeci de ani de la încetarea ostilităţ ilor primului război 
mondial, până când, în unele părţ i ale Europei, unele puteri au şi început să atace 
statele mai slabe. Nu se vindecaseră rănile vechi şi altele noi se deschideau.

In Italia, Benito Musolini instaurase dictatura fascistă, în 1922, iar în 1939 a cotropit
Albania.

în anul 1933, Adolf Hitler ajunge cancelar al Germaniei. în martie 1938, Germania 
hitleristă ocupă Austria, iar în martie 1939, invadează şi Cehoslovacia.

Pericolul se apropia şi de tara noastră. în 21 martie 1939, Guvernul român 
decretează: mobilizarea generală. încep concentrările. Ţ ăranii părăsesc coarnele 
plugului, cadrele didactice lasă şcolile şi merg cu toţ i să se instruiască,pentru a se 
opune duşmanului.

La 1 septembrie 1939, trupe germane invadiază Polonia. începe al doilea război 
mondial, cel mai sângeros din istoria omenirii.

în mai puţ in de trei săptămâni, Polonia a fost ocupată. Apoi Germania porneşte 
război împotriva Franţ ei, care este silită să ceară armisitiţ iu în iunie 1940.

Germania şi Italia umăreau revizuirea hotarelor statornicite după primul război 
mondial. Printre ţ ările vizate se afla şi România.

La 26 iunie 1940, Basarabia, partea de nord a Bucovinei si coltul de nord-vest al 
judeţ ului Dorohoi au fost luate de Uniunea Sovietică. în acelaşi an, ’Hitler cere regelui 
Carol al II-lea ca România să încheie acorduri cu vecinii săi: Ungaria şi Bulgaria, în 
probleme teritoriale.

La sfârşitul lunii august 1940, miniştrii de externe ai Germaniei şi Italiei, întruniţ i la 
Viena, au cerut delegaţ iei române să semneze un act prin care se luau 43.492 km. p. cu 
2609.000 locuitori si se alipea la Ungaria (partea de nord a Transilvaniei, Maramureşul şi 
o parte din Crişana).
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Vestea semnării acestui act de dictat (30 august 1940) a produs mare indignare în 
sufletele maselor largi româneşti, împotriva Germaniei hitleriste.

In zilele următoare, armata română aflată pe zonă, a trebuit să se retragă, fără luptă 
de pe linia de apărare şi fortificaţ iile militare constituite în decursul anilor, spre graniţ a 
de vest. în câteva zile, armata’română s-a retras, fără incidente pe noua linie cîe 
demarcaţ ie. Faţ ă de Prunişor, această linie trecea pe la Mersig, la cca 50 km spre nord.

Armata română părăsea aceste locuri, dar păstra în inimă nădejdea că nu se va 
sfârşi acest război, până va reveni să le elibereze de sub dominaţ ia asupritorilor.

în 6 septembrie 1940, generalul Ion Antonescu s-a declarat conducătorul statului 
si a silit pe regele Carol al II-lea să abdice în favorul fiului său Mihai I. Antonescu a 
instaurat o dictatură cu ajutorul legionarilor. La 7 septembrie 1940, s-a semnat tratatul 
de la Craiova, prin care judeţ ele: Durostor şi Caliacra, din Dobrogea, au fost cedate 
Bulgariei. în luna octombrie acelaşi an, armata germană s-a instalat în România.

La 22 iunie 1941, Ion Antonesou a intrat în războiul împotriva Uniunii Sovietice, 
ca aliat al lui Hitler. Armata română a participat la operaţ iunile militare pe teritoriul U. 
S. la Dalnic, Odesa, Crimeia, Lozovaia, în cotul Donului şi până în apropiere de 
Stalingrad. Această participare la război aduce tării mari suferinţ e. S-au rechiziţ ionat 
cai, căruţ e, alimente. Foarte mulţ i fii ai satului au căzut pe front.

încă’din primele luni de război şi-au pierdut viaţ a un mare număr de tineri din 
Prunişor, printre care: Urs Pavel, Poleac Pavel, Hada Vasile a lui Senti, Gligor Gheorghe, 
nr. 57, Roşu Gligor, nr. 102, Tomea Pavel, Raţ  Pantelie, nr. 98, Fereştean Milente, nr. 
66, Pindeac Iosif, Crişan Pavel, Lunga Dumitru, nr. 101. Au fost daţ i ’dispăruţ i si nu s- 
au mai întros la casele lor: Herbei Damaschin, nr. 104, Popa Isai, nr! 106. mal târziu s- 
a aflat că Popa Isai a murit într-un lagăr sovietic. în urma unui accident nefericit şi-a 
pierdut viaţ a şi ostaşul Fereştean Simion, nr. 64 v.

După marea bătălie de la Stalingrad (azi Volgograd) din septembrie 1943, trupele 
sovietice au început să respingă armatele germane pe toate fronturile si să le urmărească 
pas cu pas în retragerea lor spre apus. La începutul lunii aprilie 1944, trupele sovietice 
au ajuns până la Prut.La 12 aprilie, U.S. propune un armistiţ iu cu condiţ ia ca România 
să rupă legăturile cu Germania şi să lupte alături de armatele sovietice. Se prevedea 
anularea dictatului de la Viena. (Suvemul Antonescu nu se putea hotărî.

în luna iunie s-a constituit Blocul Naţ ional Democratic (P.C.R., P.S.D., P.N-Ţ -» P-N-L., 
-Dinu Brătianu) pentru înlăturarea dictaturii antonesciene, încheierea armistiţ iului cu 
U.S.; S.U.A. şi Marea Britanie, instaurarea unui regim constituţ ional democratic.

La 20 august, forţ ele sovietice pornesc ofensiva şi sparg’frontul din Moldova, 
ocupând Iaşii şi Vasluiul. Mareşalul I. Antonescu a făcut o inspecţ ie pe front, iar la 23 
august a cerut o audientă la rege. în timpul audienţ ei , a fost arestat împreună cu 
vicepreşedintele Consiliufui de Miniştri, Mihai Antonescu. în aceeaşi seară s-a constituit 
un Guvern, alcătuit din militari şi câte un reprezentant al partidelor din B.N.D., sub 
conducerea generalului Constantin Sănătescu.

în cursul nopţ ii, în întreagă ţ ara, armata română a început neutralizarea şi 
dezarmarea unităţ ilor germane.
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PLUTONUL FIX PRUNIŞOR

în cadrul Batalionului fix regional Criş, înfiinţ at în 1943, a fost organizat şi în satul 
Prunişor un pluton de puşcaşi. Pentru păstrarea armamentului şi a materialelor, plutonul 
a amenajat o magazie in casa locuitorului Iov Crăciun, la nr. 45, unde era pază 
permanentă.

Plutonul a fost alcătuit din următorii;
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Numele şi ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp r e n u m e le
gradul Numărul

casei
funcţ ia

Brăiloiu Vasile 
Moş Damaschin 
Bun Pa vel (D r o n e ă ) 
Indreica Vasile 
Morodan Dumitru 
Heibei Nicolae 
Caipinelon
Tonia Vasile
Ţ i ca Simion (Brancu)
S ă r a n d a n Vasile
Roşu D imie 
H ă b n ă g ea n Nicolae 
Mihulin Pavel (Lupu) 
Feieştean Mi lente 
Hăhnăgean Ion (Todicaşu) 
Popa Gheorghe

sublocot îez 
sergent

comandantsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78
încheietor 4

sergent sanitar 130
soldat 13
soldat
soldat

32
134

soldat 151
soldat 158
seigent cdt. grupă 204
soldat 174
soldat 168
soldat
soldat

142
48

soldat
soldat

49
131

soldat 175
Manei IIie seigent 1 Topliţ a
Miclea Alexandru
Herb ei Pantei ie
Hăija Vasile

caporal cdt. giupă 152
soldat 147
soldat 41

Cofan Iosif soldat 120 v
Groza Pavel (Păhăruţ )
Cofan Vasile (G o ld in ă )

Vaţ  Vasile

soldat 179
soldat
soldat

129
68

Caipine Gligor
Popa Nicolae (Laia)

soldat
soldat

231
186

Herb ei G h e o r g h e

Hălmăgean Vasile (Bribaş)
caporal
soldat

cdt. grupă 91
192

Posa Gruia soldat 235
Herb ei A u r e l soldat 75
Voian Pavel (Pilu) soldat 83
Cofan Gheoighe soldat 23
Lingular Nuţ u soldat 61
Filip Todor (Juca) soldat 237
D r a g o g Costau soldat 217
Popovici Pavel caporal cdt. giupă 12
Fei eştean Nicolae (Cuiiţ a) soldat 40

soldatRaţ  Pavel (Macu) 73
Filip Nicolae soldat 173

soldatLunga Pavel 65
soldatRoşu Pavel (Boamba) 35
soldat
soldat

Groza Maoise (Tarea)
Roşu Vasile

246
50

Pentru câteva luni au fost încadraţ i în pluton caporalul Popa Isai, nr. 95 şi sergentul 
Fereştean Pavel (Bâţ u), nr. 96.

\
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BATALIONUL FIX REGIONAL CRIS>

în vara anului 1940, eram pe zonă în judeţ ul Sălaj, cu Reg. 18 Dorobanţ i T.V. 
După ciuntirile din trupul scumpei noastre patrii suferite în acea vară, îmi amintesc cu 
câtă durere în suflete am primit şi vestea despre odiosul Dictat de la Viena, din 30 
august 1940, prin care ni se mai răpeau partea de nord a Transilvaniei, Maramureşul şi 
o parte din Crişana.

Datorită acestui fapt, am fost siliţ i să părăsim fără luptă, poziţ iile de apărare 
organizate si fortificate spre graniţ a de vest şi să ne retragem pe noua linie de demarcaţ ie

Cu sufletele pline de indignare ne exprimam:
Dac-am plecat, Ardealule, din tine
Nu-i vina noastră, iarăşi vom veni
N-am fost învinşi. Şi nu vom fi nici mâine
Când ceasul de revanşe va sosi.
Si nu s-a terminat războiul până când ceasul hotărâtor al dreptăţ ii a sosit.
Nici patru ani nu trecuseră, timp în care, comandanţ i patrioţ i din cadrele armatei 

române au pregătit insurecţ ia armată de la 23 august 1944, gândind momentul potrivit, 
datorită înaintării victorioase a armatelor sovietice ce ajunseseră la Prut. în acest scop 
au fost reţ inute în ţ ară elementele necesare care să apere reuşita insurecţ iei împotriva 
atacurilor duşmane din interior şi din afara graniţ elor. încă cu un an înainte au fost 
înfiinţ ate Batalioane fixe regionale, care să sprijine acţ iunile de apărare ale grăncierilor. 
Astfeî, la 22 septembrie 1943, a luat fiinţ ă şi Batalionul fix regional Criş, cu sediul în 
Buteni, organizat şi condus de locotenent Nichifor Mihai, din Corpul grănicerilor.

Batalionul avea două companii: Sebiş şi Gurahonţ . Compania Sebiş, comandată 
de locot. de rez. Cozma Ion, învăţ ător în Chisindia, iar compania Gurahonţ  era 
comandată de cpt.în rez. Lungu Constantin, învăţ ător în Gurahonţ . Companiile erau 
alcătuite din plutoane încadrate cu oameni vârstnici din localităţ ile situate în defileul 
Crişului Alb pe aliniamentul: Prunişor-Sebiş-Buteni-Chisindia-Berindia-Dieci-Almaş- 
Bontăsti-Gurahont-Plescuta. Plutoanele erau comandate de învăţ ători în rezervă, din 
localităţ ile respective.

Ostasii erau echipaţ i cu câte o salopetă de cânepă vopsită cachii. Armamentul din 
dotarea batalionului era de captură: puşti, puşti mitraliere, mitraliere şi patru piese 
branduri de 60 mm.

Instrucţ ie militară se facea numai în zilele de duminică şi sărbători. în restul 
timpului, oamenii munceau în gospodăriile personale.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A c ţ iu n i le d e lu p tă  a le B a ta lio n u lu i  fix
în urma actului revoluţ ionar de la 23 august 1944, când armata română a întors 

armele împotriva trupelor fasciste, se cerea acoperită frontiera de vest, pentru a apăra 
insurecţ ia împotriva duşmanilor din afară.

în noaptea de 23 august 1944, Batalionul a primit ordin să se deplaseze în sectorul 
stabilit mai din timp, să ocupe şi să organizeze poziţ ii de apărare. La orele 24, plutonul 
Prunişor, comandat de slt. rez. Vasile Brăiloiu, primise ordinul. în dimineaţ a zilei de 
24 august 1944, la orele 6,00, oamenii erau adunaţ i, muniţ ia şi echipamentul încărcate 
în căruţ a rechiziţ ionată de la locuitorul Popa Mihai şi gata de a pomi în misiune. Până 
la sediul companiei, la Sebiş, plutonul a fost însoţ it şi de unii membri ai familiilor.

Sub stejarii seculari ce se aflau în păşunea comunală, la nord de Sebiş, am aşteptat 
până au sosit toate plutoanele. Pe la orele 12, Batalionul încolonat, sub comanda 
maiorului Milea Constantin, a pornit la Beliu.
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Ajungând la liziera localităţ ii, compania Sebis împreună cu grupul de comandă au 
continuat marşul până la Chislaca, iar compania âurahonţ  şi trenul de luptă au pornit, 
prin Tăgădău, la Mărăuş. Până seara au ajuns Ia destinaţ ie şi s-a făcut cartiruirea 
oamenilor.

In zorii zilei de 25 august s-a făcut recunoaşterea terenului. Apoi companiile au 
ocupat poziţ ii de apărare.

Plutonul Buteni, comandat de slt. rez. Bârsan Adrian, a primit misiunea de a organiza 
un post înaintat în localitatea Craiva. Plutonul Prunişor a ocupat o poziţ ie de apărare la 
nord de Chislaca, călare pe şosea. Plutonul de branduri, comandat de slt. rez. Adochiţ ei 
Vasile, a fost instalat în spatele plutonului Prunişor. Plutonul Sebiş, comandat de slt. 
rez. Vancu Crăciun si plutonul Chisindia, comandat de elev. plut. Lupşa Marcu, au 
format rezerva Batalionului în satul Chislaca.

Compania Gurahonţ  a instalat plutonul Bonteşti, comandat de subit. rez. Lorinţ  
Petru, călare pe şoseaua Craiva Siad. Plutonul Pleşcuţ a de sub comanda lt. rez. 
Demetrescu Ion, la sud de Şiad. Plutoanele Pescari, Gurahonţ , Almaş, comandate de 
subit. rez. Marincaş Gheorghe, Trută Petru si lt. rez. Puiu Ioan, formau rezerva companiei 
la Mărăuş.

Imediat s-a procedat la organizarea terenului săpând amplasamente pentru armele 
automate şi locaşuri pentru trăgători. Serg. Ţ ica Simion, cu grupa sa, a construit şi un 
bordei în pădure în care s-au adăpostit în timpul de linişte.

Pentru apărarea frontierei între vest Prunişor şi Macea’ s-a constituit „Grupul Crişuri” 
care, potrivit Ordinului de operaţ ii nr. 1 al Diviziei I Inf. din 11 septembrie 1944, ora 
14, dispunea de următoarele forţ e: Reg. 85 Inf., Reg. 93 Inf., Batalionul fix, Şcoala of. 
în rez. Ineu şi Reg. 38 artilerie (2 baterii cu 2 tunuri obuziere) cu misiunea de a apăra 
Valea Crişului Alb pe aliniamentul: Altăpărău-Apateu-Ucuriş-Ciunteşti-Moneasa-Laz.

Ideea de apărare:
1. Respingerea forţ elor inamice care ar pătrunde prin grăniceri şi detaşamentul

înaintat.
întârzierea înaintării inamicului pe direcţ ia: Zerind- Sepreus-Chişlaca.
2. Oprirea pătrunderii inamicului în defileul Crişului Alb pe aliniamentul Ucuriş- 

Chişlaca.
3. Rezistenţ ă pe linia Mocirla-Cermei.
4. închiderea defileului Crişului Alb.
Forţ ele ce dispun:
1. Detaşament înaintat: Bat. II Reg. 85 Inf.
2. Detaşamentul Nord sub comanda lt. col. Gheorghiu: Reg. 93 Inf. (2 bat). 
Batalionul fix şi un divizon de tunuri cu misiunea de a interzice pătrunderea

inamicului pe direcţ ia Ucuriş-Chişlaca-Mocirla....-Craiva-Rogoz-Beliu.
Se va împinge un pluton cu căruţ ele la Mişca pentru întârzierea inamicului. 

Rezerva Diviziei: Colonel N. Stănescu cu Şc. Of. rez. Bacău. Potrivit ordinului de operaţ ii 
de mai sus, cele două batalioane din Reg. 93 Inf. Au ocupat poziţ ii de apărare la Mocirla şi 
Cermei, iar Batalionul fix a ocupat şi organizat poziţ ii la Chişlaca-Craiva-Şiad.

Compania Sebiş avea misiunea de a opri si întârzia înaintarea inamicului pe direcţ ia: 
Ucuriş-Chislaca-Beliu, iar compania Guralionţ  se opunea înaintării inamicului pe 
aliniamentul: Craiva-Siad-Rogoz-Mărăuş-Bochia-Beliu.

în dimineaţ a zilei de 12 septembrie 1944, plutonul Prunişor a primit ordin să se 
deplaseze cu căruţ e la Mişca, cca 30 km vest Chislaca, cu misiunea de cercetare, 
informare şi întârziere a înaintării inamicului. îmbarcat în cinci căruţ e, a pornit spre 
cermei-Sepreuş-Mişca, ajungând o dată cu înserarea. A ocupat poziţ ie de luptă călare 
oe soseau Misca-Vânători. După puţ in timp, s-au auzit împuşcături dinspre graniţ ă, iarbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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proiectilele trasoare brăzdau întunericul. Inamicul a făcut recunoaşteri ofensive în 
regiunea Vărsând, dar a fost respins de grăncierii români.

După această constatare, plutonul s-a retras la nord de Sepreuş, ocupând poziţ ie 
de apărarepe şoseaua Sepreuş Apateu. Am raportat telefonic la Batalion, cele constatate.

In 13 septembrie, pe la orele 10, a apărut o coloană de căruţ e cu băjenari de la 
Mişca ce se refugiau spre Beliu. Seara, plutonul s-a deplasat la primăria din Cermei. în 
noaptea aceea, autorităţ ile comunale au părăsit localitatea.

în zorii zilei de 14 septembrie 1944, plutonul Prunişor s-a deplasat la Şomoşcheş si a 
ocupat o poziţ ie de apărare, la nord de localitate, călare pe şoseaua Şomoşcheş-Berec&iu.

în dimineaţ a aceasta de 14 septembrie 1944, inamicul a străpuns rezistenţ a 
grănicerilor şi a trecut frontiera de stat a României în mai multe puncte, căutând să 
înainteze-pe direcţ ia Şomoşches-Cermei-Ineu, ori Cermei-Mocirla-Beliu-Sebiş pentru 
a se infiltra apoi pe valea Crişuiui Alb spre Brad.

,Pe la orele 7, în fata plutonului nostru au apărut coloane ale inamicului înaintând 
atât pe şosea, cât şi pe drumul câmpenesc. Când s-au apropiat la circa 200 m am 
deschis focul cu tot armamentul. Puştile mitraliere mânuite cu dibăcie de trăgătorii: 
Herbei Pantelie, Sărăndan Vasile, Fereştean Nicolae şi Hălmăgean Vasile, au făcut ravagii 
în rândurile invadatorilor. Când s-au dezmeticit, au deschis foc asupra noastră, dar nu 
s-au putut răzbuna. Eram bine camuflaţ i. După puţ in timp, plutonul s-a desprins din 
luptă şi s-a deplasat la nord de Chişlaca, unde s-a încadrat în dispozitivul companiei.

în aceiaşi dimineaţ ă, inamicul a pătruns în sectorul apărat de Batalionul fix şi pe 
direcţ ia Ucuriş-Craiva, căutând să se infiltreze, şi pe aliniamentul Sied-Mărăuş-Beliu. La 
Craiva inamicul a fost oprit de plutonul Buteni, din compania Sebiş, iar la Şiad i-a opus 
rezistentă plutonul Bnţ eşti. Inamicul a atacat cu forţ e întărite la Şiad, căutând să se infiltreze 
spre Beliu pentru a ataca apoi si din spate forţ ele noastre de la Chişlaca şi Mocirla.

După o rezistentă înverşunată, opusă de ostaşii companiei Gurahonţ , inamicul, 
mai numeros şi mai dotat cu armament superior^ a reuşit să străpungă apărarea noastră, 
silind compania să se retragă pe altă poziţ ie. în timpul luptei, la Şiad, şi-au pierdut 
viata sergenţ ii: Farcaş Alecsandru şi Hanc Ion din Bonţ eşti, iar comandantul plutonului, 
slt. rez. Lorinţ  Petru, a căzut prizonier.

La Craiva, plutonul Buteni, întărit cu plutonul Chisindia, au rezistat atacurilor 
inamicului până la căderea serii când, fiind copleşiţ i de focul armelor automate şi a 
aruncătoarelor de mine ale inamicului, s-au retras la Chişlaca. în seara zilei de 14 
septembrie, inamicul a ocupat localitatea Craiva. în timpul nopţ ii s-a pregătit pentru 
continuarea atacului. în podurile unor case au instalat mitraliere care să încrucişeze 
focul asupra poziţ iei companiei Sebiş.

în dimineaţ a zilei de 13 septembrie, inamicul a concentrat focul aruncătoarelor de 
asupra companiei Sebiş. Mitralierele instalate în podurile caselor flancau poziţ iile 

noastre. Susţ inut de acest foc, inamicul a pornit la atac, dar a fost respins de ostaşii 
noştri. Sergentul Lucaci Pavel din Berindia a reperat cuiburile de mitraliere şi cu câteva 
lovituri de brand bine ochite, le-a neutralizat. în punctele mai aglomerate ale inamicului, 
a mai aruncat si restul de proiectile de brand. Focul conjugat al brandurilor cu al armelor 
automate a reuşit să zădărnicească înaintarea inamicului. Dar, până la urmă 
superioritatea numerică a inamicuiui, cât şi dotarea cu armament automat, au determinat 
pe comandantul Batalionului să ordone replierea pe altă poziţ ie. în timp ce unele 
plutoane erau încleştate în luptă, altele se retrăgeau căutând scut sub poala pădurii.

Deoarece inamicul obţ inuse cale liberă pe aliniamentul Siad-Mărăuş-Bochia, iar 
pe flancul stâng ajunsese la Cermei, unde a foat întâmpinat de un batalion de recruţ i 
din Reg. 93 Inf. si putea să înainteze spre Ineu, ori prin Mocirla spre Beliu, ca să nu fie 

' încercuit, Batalionul fix s-a repliat la Tăgădău, unde a ocupat o nouă poziţ ie de apărare.
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în timpul luptelor de la Chişlaca, am dat jertfa de sânge prin moartea subloc. Trută 
Petru şi soldat Covaci Novac. Âu căzut prizonieri: Andar Nicolae şi Curta Ignat, din 
plutonul Sebiş, care fuseseră răniţ i ca şi Tomuta Pavel.

La Cermei şi Mocirla, inamicul a fost hărtuit de companii din Bat. II Reg. 93 Inf. Şi 
o companie de grăncieri, care au reuşit să-l oprească din înaintare în partea de nord a 
localităţ ii Beliu, până în seara zilei de 15 septembrie.

în timpul nopţ ii hortiştii şi-au reîmprospătat forţ ele, iar în dimineaţ a zilei de 16 
septembrie, au dezlănţ uit un atac puternic, atât asupra poziţ iilor de apărare ale 
Detaşamentului locot-col. Gheorghiu, de la nord de Beliu, cât şi asupra poziţ iilor Bat. 
fix de la Tăgădău. Rezistenţ a apărătorilor a fost dârză, dar inamicul, mult superior 
numeric, cât şi în dotarea cu armament, a reuşit să străpungă apărarea noastră şi să 
ocupe localitatea Beliu. La Tăgădău a căzut soîd. Mihulin Vasile.

Batalionul fix s-a repliat la nord de satul Sâc şi, împreună cu Detaşamentul locot- 
col. Gheorghiu, sprijiniţ i de un pluton de aruncătoare de 120 mm, comandat de subit. 
Radu Cristache de la Şcoala de of. rez. nr. 2 Bacău, au respins toate atacurile inamicului 
până seara târziu. în timpul nopţ ii, Bat. fix a ocupat o nouă linie de apărare, călare pe 
comunicaţ ia Sâc-Prunişor, la cca 200 m nord de liziera satului Cărând, iar Detaşamentul 
pomenit mai sus, la Sâc. în acelaşi timp, duşmanul s-a Infiltrat şi pe şoseaua Archiş- 
Nermiş. în primele ore ale dimineţ ii de 17 septembrie a dezlănţ uit un puternic 
bombardament de artilerie asupra poziţ iilor noastre şi asupra satului Cărând. Infanteria 
invadatorilor porneşte la atac. Pe la ora 8.00, Detaşamentul lt. col. Gheorghiu se 
desprinde din luptă şi se retrage prin Cărând spre Prunişor-Igneşti. Bat. fix stăvileşte 
atacul pentru un timp, apoi, subunităţ ile, susţ inându-se cu foc, încep să se retragă prin 
flancul strâns, lăsând misiunea de apărare companiei a treia de la Şc. of. rez. Bacău, 
comandată de căpitanul Gherman Mircea, ce se afla instalată în aparare pe liziera de 
nord a statului Cărând, împreună cu o companie de grăniceri şi un pluton de branduri 
de 120 mm de la Şcoala citată.

Batalionul fix s-a regrupat la sud de satul Prunişor, în pădurea Cerâştea. Cum pe la 
orele 14.00 au apărut două avioane inamice, survolând peste localităţ ile Răpsig-Bârsa- 
Sebiş şi s-au îndreptat spre Gurahonţ  unde au aruncat câteva bombe, pricinuind moartea 
pretorului de plasă Ştefănică Florian şi a soţ iei sale, cât si pagube materiale.

După ce Batalionul s-a regrupat, s-a deplasat prin pădure, la Igneşti şi a ocupat 
poziţ ie de apărare pe coama dealului din dreapta Teuzului, la nord de localitate.

în noaptea de 17 spre 18 septembrie, au ajuns în zona Buteni, primele elemente 
ale unor unităţ i militare sovietice. în această situaţ ie, inamicul, care în 18 septembrie 
învăluise satul Prunişor şi ajunsese la Sebiş, n-a mai putut ocupa localitatea în întregime, 
ofensiva sa fiind oprită. în dimineaţ a zilei de 19 septembrie 1944, trupele române de 
apărare se organizează şi împreună cu unităţ i sovietice, trec la ofensivă pe direcţ ia: 
Sebiş-Prunişor-Beliu.

Batalionul fix s-a deplasat la Prunişor şi s-a încadrat în dispozitivul de urmărire a 
inamicului. La Toplita s-a încadrat în dispozitivul Batalionului şi un grup de ostaşi 
sovietici cu un tun remorcat de un camion. Tunul a fost pus în bătaie la Sâc şi la 
Mocirla. De la Cărând, Batalionul fix s-a deplasat prin Nermiş şi Archiş ajungând la 
Tăgădău odată cu înserarea.

în ziua de 20 septembrie au fost eliberate localităţ ile: Beliu şi Mocirla, iar în 21 
septembrie Cermeiul şi Sepreuşul. în 22 septembrie, Batalionul fix a urmărit inamicul 
spre Somoşcheş şi Apateu.

în ziua de’23 septembrie 1944, Batalionul fix a fost scos din dispozitivul de 
urmărire si a primit misiunea de a aduna materialele de război părăsite de inamic, în 
graba retragerii, în Chişlaca şi Beliu.

106srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aviaţ ia şi Katiusa au bombardat coloanele inamice în retragere. Cai morţ i, căruţ e 
răsturnate şi materiale de război împrăştiate arătau dezastrul pricinuit pe liziera pădurii 
dintre Cărând şi Sâc, dar mai ales în pădurea dintre Beliu şi Mocirla. Abia în patru zile 
au putut fi adunate toate materialele.

Pe data de 28 septembrie 1944, Batalionul fix s-a înapoiat la garnizoană şi fiecare 
pluton în localitatea respectivă.

în timpul acţ iunilor de luptă, Batalionul fix a pierdut cinci morţ i şi patru prizonieri. 
Ulterior, morţ ii au fost deshumaţ i de pe câmpul de luptă şi transportaţ i şi reînhumaţ i în 
localităţ ile respective (de origine): slt.Truţ ă Petru, în curtea bisericii din Gurahonţ ; 
sergenţ ii Farcaş Alecsandru si Hanc Ion, în curtea bisericii din Bonţ eşti; Covaci Novac 
în cimitirul din Sebis, iar Mihulin Vasile în cimitirul din Paulian.

După ce au revenit în garnizoană, plutoanele au avut misiunea de a menţ ine ordinea 
şi de a apăra bunurile populaţ iei

După câtva timp, cei doi prizonieri din Sebis au fost eliberaţ i si s-au întors la 
gospodăriile lor. Sublocotenentul Lorinţ  Petru a fost dus din lagăr în (agăr până lângă 
Berlin, de unde a fost eliberat de armatele sovietice în ziua de 1 mai 1945.

Pe data de 1 decembrie 1944, oamenii din Batalionul fix regional Criş au fost 
demobilizaţ i şi lăsaţ i la vatră, Batalionul încheindu-şi misiunea.

Bibliografie
1. Amintiri si notiţ e personale;
2. Informaţ ii furnizate de învăţ ătorul Demetrescu Ion din Pleşcuţ a prin înv. Creţ a

Pavel din Iosăşel;
3. Informaţ ii de la înv. Beişan Gheorghe din Sebiş;
4. Ordinul’de operaţ ii nr. l’al Diviziei I Infanterie, din 11 septembrie 1944;
5. Jurnalul de operaţ iuni al Şcolii de ofiţ eri rezervă nr. 2 Bacău.

107

LUPTELE DE LA PRUNIŞOR>

în cadrul sistemului de apărare a frontierei de vest au fost făcute unele pregătiri 
cu mult timp înainte de începerea ostilităţ iilor. La Prunişor, pe liziera pădurii Cerîştea, 
până la Teuz, la circa 20 m de la şosea, au fost săpate şanţ uri de comunicaţ ii şi 
amplasamente pentru arme automate. De la pârâul Teuz până la Sebiş, pe sub Dâmbul 
Chişcutului, a fost săpat şanţ  anticar.

’Prin aşezarea sa geografică, satul Prunişor prezintă o poziţ ie potrivită pentru 
organizarea unui punct de rezistentă puternic, în cadrul aliniamentului: Cărand- 
Prunisor- Sebis- Buteni, pentru a închide intrarea în defileul Crişului Alb şi astfel să fie 
stăvilită înaintarea inamicului care ataca pe direcţ iile:

Beliu- Cărând- Sebiş 
Bocsig- Bârsa- Sebiş.
Divizia I Infanterie a încredinţ at apărarea porţ ii de intrare în acest defileu, Şcolii 

de ofiţ eri de rezervă de infanterie numărul 2 de la Bacău, sub comanda colonelului 
Nicolae Stănescu, care fusese dislocată în luna aprilie 1944, cu Batalionul I (elevi anul 
II) la Gurahonţ  si Batalionul II (elevi anul I) la Ineu.

în dimineaţ a zilei de 14 septembrie 1944, când Detaşamentul Nord lua contact cu 
inamicul la Şomoşcheş şi la Şiad, Batalionul I al Şcolii de ofiţ eri rezervă Bacău lucra la
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organizarea terenului, la nord de Sebiş, iar Batalionul II 
se pusese în marş de la Ineu spre Manerău.

La orele 23, Batalionul I primeşte ordin să se 
îmbarce în gara Sebiş, să se deplaseze la Bocsig- Beliu 
şi să ocupe o poziţ ie pe linia Tăgădău-Beliu, în sprijinul 
Detaşamentului lt. col. Gheorghiu.

Din cauză că evenimentele s-au precipitat, trenul 
nu a mai plecat. în dimineaţ a zilei de 15 septembrie,
Batalionul de elevi s-a coborât din vagoane, primind 
altă misiune. Divizia I Infanterie trimite ordinul nr.
20.033 din 15 septembrie 1944, în baza căruia 
Comandamentul Şcolii a emis ordinul de operaţ iuni nr.
4, din 15 septembrie 1944, prin care se dispune:

1) Batalionul I (anul II) elevi ocupă, organizează şi 
apără o poziţ ie pe aliniamentul: Bârsa-Prunişor 
interzicând comunicaţ iile: Beliu- Prunişor- Sebiş; Ineu- 
Bârsa- Sebiş; Şilindia- Bârsa, având o companie la 
Prunişor, o companie imediat nord-vest Bârsa, făcând 
legătura la Dâmbul Râtului cu compania de la Prunişor; o companie pe liziera vest 
Sebiş,care va fi în măsură să execute contratacuri fie către Prunişor, fie către Bârsa.

2) . Batalionul II se va deplasa în după-amiaza zilei de 15 septembrie la Buteni.
Potrivit acestui ordin, Compania a Il-a, comandată de căpitanul Andrei Grigore,

plutonul de aruncătoare de 81,4 mm şi 120 mm sub comanda sulocotenentului Radu 
Cristache, un pluton de aruncătoare de ()0 mm comandat de elevul sergent Bilan Dumitru, 
un pluton de mitraliere comandat de sublocotenentul Stoienescu Ion, căpitanul Eugen 
Dobrilă, comandantul Companiei a IV-a armament greu, cât şi comandantul Şcolii se 
deplasează de urgentă la Prunişor. Aici, locuitorii începuseră să evacueze satul să să se 
refugieze în satele cîe la poala Codrului.

Comandantul Şcolii, col. Nicolae Stănescu, căpitanul Grigore Andrei şi ceilalţ i 
ofiţ eri fac recunoaşterea poziţ iei care barează comunicaţ iile ce vin de la Beliu- Cămad; 
Răpsig (Carol)- Barsa- Prunişor şi stabilesc dispozitivele de apărare pe plutoane.

Vor ocupa si vor organiza poziţ ii pe:
-Panta dealului Imaş, de la cimitir spre cătunul Topliţ a;
-în zona şoselei Cărând- Sebiş;
-aliniamentul satului Prunişor;
-în lunca spre Dâmbul Râtului;
-pe pantele Dealului Băii;
-liziera pădurii Cerişte, spre pârâul Teuz, cu frontul spre Cărând.
Căpitanul Grigore Andrei a fost numit şef al statului major pentru conducerea 

operaţ iunilor de la Prunişor. Pentru a putea coordona operaţ iunile şi-a alcătuit un grup 
de comandă din opt elevi din compania a Il-a (agenţ i de legătură, curieri, observatori). 
Şef al grupului de comandă a fost numit elevul plutonier major Badrajan Gheorghe.

Compania a Il-a si-a organizat apărarea pe plutoane astfel: Plutonul II, comandat 
de sublocotenent Marmescu Nicolae, având încheietor de pluton pe elevul plutonier 
Popa Costică, întărit cu o grupă de puşcaşi de la plutonul III, comandată de elevul serg. 
Maj. Fodor Constantin şi două aruncătoare de mine de 60 mm sub comanda elevului serg. 
Bilan Dumitru, a fost amplasat pe panta dealului spre Cărând, având observator pe elevul 
sergent Bolohan Filip. Brandurile au fost instalate în spatele acestei grupe.

Plutonul III, cu cele trei grupe rămase, sub comanda subloc. Andreian Vasile, 
având ca ajutor pe elevul plutonier Barbieru Leonida şi întărit cu o piesă de brand de

Serg. Farcaş Alex. şi Banc 
Ioan din Bonţ eşti, 1982
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60 mm îşi organizează apărarea în stânga soselei Prunişor- Cărând, în ţ arina cu lanuri 
de porumb. Trimite în avanpost, la gardul ţ arinii spre păşunea comunală, grupa 
comandată de elevul serg. Pârvu Gheorghe. Aruncătorul de 60 mm îl instalează spre 
flancul stâng al plutonului pentru a se asigura spre terenul descoperit. Grupa de 
mitralieră flanchează soseaua.

Plutonul I, comandat de locotenent Vasile Ivanciu, având ca încheietor de pluton pe 
elevul plutonier Voinea Ionel, s-a instalat pe panta Dealului Băii, la est de sat, cu grupa 
elevului serg. Botezatu Ion, în flancul drept, lângă pădurea Ciotoaia, trăgător la puşca 
mitralieră fiind serg. Grosu Vladimir. Plutonul era întărit cu o grupă de 17 ostaşi din 
Regimentul 93 Infanterie, comandată de elevul serg. Pozdârcă Gheorghe, instalată călare 
pe drumul forestier, la liziera satului.

Plutonul de mitraliere, sub comanda sublocotenentului Stoienescu Ion, amplasează 
o grupă la colţ ul nord-est al satului, cu o grupă în avanpost spre Cărând, cu o grupă la 
plutonul III şi una la plutonul I spre pădure.

Plutonul de aruncătoare de 120 mm şi 81,4 mm, sub comanda sublocotenentului 
Radu Cristache, s-a instalat pe coama Dealului Băii, spre pădurea Ciotoaia.

în spatele plutonului I, într-un loc cu vizibilitate de ansamblu, s-a amenajat postul 
de comandă al companiei a Il-a, iar peste coama dealului, la marginea unui pârâu de la 
liziera pădurii s-a săpat postul de comandă al batalionului.

Postul sanitar de prim-ajutor s-a amenajat în casa locuitorului Matcău Ion, nr. 
253, în apropiere de pădurea Cerâştea.

Postul de comandă al Şcolii se afla la Buteni.
Potrivit aceluiaşi ordin de operaţ ii, compania a IlI-a, comandată de căpitanul 

Gherman Mircea, s-a deplasat la Bârsa, pentru a interzice comunicaţ iile Ineu- Bârsa şi 
Silindia- Bârsa, pe aliniamentul nord-vest Bârsa, făcând legătura la Dâmbul Râtului 
prin plutonul de pionieri, comandat de locotenentul Donica Gheorghe, cu compania a 
Il-a (Prunişor).

Compania I, instruită de căpitanul Anca Ovidiu, apără înălţ imea cota 188 şi 196 
nord Sebiş (de la cimitir spre Ciutărie).

Până în seara zilei de 15 septembrie 1944, companiile Batalionului I şi-au ocupat 
poziţ iile şi au procedat la organizarea terenului. La Prunişor a fost construit şi un gard 
de samiă ghimpată, în faţ a plutonul III (de la Vale N-V sat spre cimitir).

în ziua de 16 septembrie 1944, se continuă lucrările de amenajare a poziţ iilor. 
Trăgătorii sapă gropi tătăreşti.

Inamicul dispune de forţ e mult superioare, atât ca efective, cât şi ca dotarea cu 
armament. Atacă pe mai multe direcţ ii de înaintare, urmărind să ajungă la Sebiş- Buteni 
pentru a intra în defileul Crişului Alt, unde înaintarea spre Brad- Deva i-ar fi fost mult 
uşurată. Dezlănţ uind un atac puternic pe direcţ ia Beliu- Cărând- Prunişor- Sebiş, a 
determinat Comandamentul Diviziei I Infanterie, să concentreze toate forţ ele Şcolii de 
ofiţ eri de rezervă Bacău pe acest aliniament, cu dispozitivul principal de apărare la 
Prunişor.

Prin ordinul nr. 30052 (nr. 2 de operaţ ii) al Diviziei I Infanterie, din 16 septembrie 
1944, ora 20,30, se arată:

- Detaşamentul Nord, atacat de circa un Regiment de Infanterie, s-a oprit până la 
această oră pe pădurea nord de Sâc, satul Sâc şi pădurea Lunca, cotul Ciuturii. La sud 
de Teuz, inamicul a atacat numai pe direcţ ia Ineu- Bocsig, fiind oprit de focul puternic 
al armamentului greu şi artilerie de pe înălţ imea Mocrea şi a rămas pe linia Ineu.

- Se constituie Detaşamentul locotenentului- colonel Bârlan, din Şcoala de ofiţ eri 
rezervă nr. 2, care este întărit cu o companiede grăniceri şi care va avea următoarea 
misiune:baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Compania a IlI-a elevi de la Bârsa, dimpreună cu compania de grăniceri şi sprijinită 
de un pluton branduri de 120 mm, 2 plutoane branduri de 81,4 mm va fi instalată pe ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l in ia  liziera vest Nermiş- liziera nord Cărând, călare pe comunicaţ ia Sâc- Prunişor, cu 
scopul de a opri pătrunderea inamicului între pădure si râul Teuz.

Se va asigura pe creasta împădurită, contra unei înaintări din direcţ ia Archiş spre 
Cărând. Dispozitivul va fi gata de luptă până la 17 septembrie a.c., ora 8,00.

General de divizie s.s. Gheorghe Poşoiu

In urma acestui ordin, transmis personal de comandantul Scolii, către orele 21,00, 
imediat compania a IlI-a, întărită de un pluton de pioneri, care înlocuia al III-lea pluton 
rămas pentru pază la Gurahonţ , s-a pus în marş şi s-a deplasat la Cărând. Poziţ ia de la 
Bârsa a fost ocupată de compania a V-a elevi anul I, împreună cu două plutoane de 
recuperări ale Diviziei I Infanterie, sub comanda căpitanului Toader Nicolae, în 
dimineaţ a zilei de 17 septembrie 1944.

La Cărând, după o sumară recunoaştere a terenului, compania a IlI-a a ocupat 
poziţ ie de apărare cu plutonul I , comandat de subloc. Crăciun Ion, în stânga şoselei, 
iar plutonul de pionieri, sub comanda locot. Donica Gheorghe, pe panta dealului spre 
Ştiubei, cu grupa elevului sergent Covali Petru în flancul drept, la pădure.

Compania de grăniceri, comandată de căpitanul Diaconescu, a ocupat poziţ ie de 
apărare la vest de sat. Plutonul de aruncătoare de 120 mm, sub comanda 
sublocotenentului Radu Cristache, s-a instalat pe botul dealului, în spatele companiei a 
IlI-a, iar plutonul de aruncătoare de mine de 60 mm, comandat de elevul plutonier 
Mandache, în spatele companiei de grăniceri. Un brand de 60 mm a fost mânuit de 
elevul serg. Herţ og Vladimir. în dispozitivul de apărare a fost încadrată şi o grupă de 
mitraliere, sub comanda elevului serg. Dominovschi Gheorghe.

Postul de comandă al detaşamentului a fost stabilit la Topliţ a şi apoi la Prunişor.
Bateria de tunuri a Regimentului 38 artielrie de la Mocrea trebuia să bată pe flanc 

şi inamicul ce înaintează dinspre Beliu spre Sâc şi Cărând.
Ca piese de armament greu, Şcoala de ofiţ eri de rezervă nr. 2 dispunea de două 

aruncătoare de 120 mm şi de patru aruncătoare de 81,4 mm, folosite pe acest aliniament 
de apărare. Trei piese tunuri a.c. (2 Bofors şi 1 Schneider) puse la dispoziţ ia Diviziei I 
Infanterie şi instalate în regiunea Ineu.

Dispozitivul de apărare era slab, neavând adâncime din cauza frontului foarte 
larg. Conform dispoziţ iei Comandamentului Scolii, elevii instructori din anul II au fost 
folosiţ i ca trăgători la mitraliere şi puşti mitraliere, iar elevii din anul I la puşti şi servicii 
ajutătoare, deoarece avuseseră o perioadă foarte scurtă de pregătire de luptă (iulie- 
august). Nici nu făcuseră trageri cu cartuşe de război.

111baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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în dimineaţ a zile de 17 septembrie 1944, pe la orele 10, inamicul a dezlănţ uit, asupra 
poziţ iei de la (îărand, un puternic bombardament de artilerie grea, artilerie de câmp şi 
aruncătoare. Apoi infanteria a pornit la atac pe întreg sectorul companiei a IlI-a.

Plutonul de aruncătoare de 120 mm şi-a îndreptat tirul aducător de moarte asupra 
trupelor invadatoare, dar a fost repede descoperit de inamicul care a început să-l bată 
de pe dealul de la Sâc cu aruncătoare şi artilerie grea de 105 mm, silindu-1 să-şi schimbe 
poziţ ia de luptă.
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Trăgătorul unei puşti mitraliere din plutonul I a fost grav rănit. I-a luat locul ca 
trăgător însuşi comandantul de pluton, subit. Tănăsescu, iar soldatul Faur Traian din 
Bârsa îl aproviziona cu încărcătoare de cartuşe. Elevii Şcolii au ripostat cu mult curaj 
atacului inamicului, reuşind să-l oprească.

Tatonând flancurile, inamicul a constatat că acestea sunt mai slab apărate si 
descoperite. Către orele 12, a pornit un nou atac, urmărind să se infiltreze între compania 
a IlI-a şi a V-a din Regimentul 4 grăniceri. Cu toate insistentele depuse, inamicul a fost 
respins şi de data aceasta cu pierderi grele pentru el. Muniţ iile apărătorilor se împuţ inau 
şi reîmprospătarea întârzia.

Către ora 17, inamicul atacă cu forţ e^ sporite compania de grăniceri şi reuşeşte să o 
respingă, silind-o să se retragă spre Susani. în acest mod, inamicul încercuieşte satul Cărând 
pe la vest şi sud şi caută să manevreze şi flancul drept al companiei a IlI-a spre pădure.

Plutonul de aruncătore de 120 mm, reuşeşte să scape din încercuire şi se retrage 
la Prunişor. unde îşi ocupă poziţ ia de apărare în cadrul companiei a doua, iar compania 
a IlI-a rămâne încercuită până la căderea nopţ ii.

Agentul de legătură al companiei, Dinescu Constantin, a fost trimis la postul de 
comandă al Batalionului să raporteze situaţ ia. Cu multă dibăcie îndeplineşte misiunea, 
aducând ordinul de repliere spre Prunişor. Plecând într-o nouă misiune, este descoperit 
de o rachetă luminoasă şi rănit grav, moare în spitalul din Brad, la 25 septembrie 1944.

Organizând apărarea circulară a localităţ ii, comandantul companiei a dus lupta 
până la căderea serii. Noaptea a dezlănţ uit atacul pentru a ieşi din încercuire şi 
surprinzând inamicul, şi-a deschis drum spre Prunişor.

Elevul serg. Maj. Fodor Constantin, având misiunea să asigure flancul sectorului 
de rupere a încercuirii a dezlănţ uit cu puşca mitralieră un foc concentrat asupra 
inamicului. Când zorii zilei veneau să salute succesul deplin al ruperii încercuirii, este 
secerat de focul unei mitraliere duşmane. Sacrificiul său şi al altor elevi căzuţ i în luptă, 
a asigurat posibilitatea refacerii de către compania sa a apărării pe înălţ imile dealului 
Imas, de la nord de satul Prunişor unde, în această zi de 18 septembrie 1^44, avea să se 
desfăşoare unul dintre cele mai dramatice episoade ale luptei de pe valea Crişului Alb.

După ce a ieşit din încercuire, o parte din compania a IlI-a s-a retras la Buteni 
(plutonul de aruncătoare de 60 mm), iar o parte în pădurea Cerâşte la Săuzaş.

Din partea Şcolii de ofiţ eri de rezervă Bacău, au participat la luptele de la Cărând: 
4 ofiţ eri, un subofiţ er, 124 elevi. Pierderile suferite: un ofiţ er rănit (subit. Crăciun Ion), 
un elev mort, trei elevi răniţ i si şase elevi dispăruţ i.

în ziua de 17 septem&ne 1944, pe la orele 10, când inamicul pregătea atacul 
asupra poziţ iilor de la Cărând, Comandamentul Diviziei I Infanterie a ordonat celor 
două companii de recruţ i de la Buteni să se deplaseze de urgentă la Prunişor unde, 
împreună cu compania a doua, să închege o rezistenţ ă pe Dealul ivfare (Băii) cu flancul 
drept spre cota 230 şi Lunca Chertisului (Prunisorului) cu misiunea de a bara înaintarea 
inamicului pe direcţ iile Cărând- Prunişor- Sebiş şi Prunişor- Igneşti.

Compania a VH-a elevi an I, comandată de căpitanul Drăguş, este dirijată la nord 
Prunişor, în zona cotei 230, cu misiunea de a interzice si comunicaţ iile care vin dinspre 
Susani. Ea intră în poziţ iile ordonate între orele 13,36- 15,30. Compania a doua şi-a 
retras plutonul II din avanposturi. Acesta s-a instalat la sud de cimitir, călare pe 
comunicaţ ia Prunişor- Cărând.

Compania a Vl-a, comandată de căpitanul Lucian Ionescu, iar plutonul II sub 
comanda sublocotenentului Ştefănescu Aurelian, este instalată la sud-vest Prunişor, în 
Lunca Prunisorului. Ea intră în poziţ ie între orele 15,30-16,30, tocmai în momentul 
când inamicul îndrepta tirul artileriei grele pe soseaua Cărând- Sebiş, în satul Prunişor 
şi colţ ul pădurii sud-vest Prunişor.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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In acelaşi timp, trei companii inamice înaintau către Cornesti spre Sebiş, între 
pârâul Teuz şi Valea Nouă, folosind acoperirile terenului şi fiind protejate de focul 
artileriei pe satul Prunişor. în faţ a lor nu se afla nici un obstacol, deoarece spaţ iul de la 
Prunişor până la Bârsa era liber. înaintarea lor nu a fost stânjenită de focul infanteriei 
de la Prunişor, nici de al artileriei de la sud de Crişul Alb, precum nici de al aruncătorelor 
de la Prunişor. Când au ajuns la Teuz, în lunca Sebisului, o companie, folosind chiar 
albia râului, s-a deplasat spre pădurea Ciutăria şi a tăiat legătura între compania a Il-a 
de al Prunişor şi compania I de la Sebiş. Celelalte două companii şi-au continuat marşul 
până la rambleul căii ferate, şi în timpul nopţ ii, au pătruns în sat.

Către orele 16,00 compania a V-a a primit ordin să se deplaseze de la Bârsa la 
Buteni, unde se instalase şi postul de comandă al Diviziei I Infanterie, fiind înlocuită 
de o companie de elevi din anul I de la Şcoala de ofiţ eri de rezervă nr. 6, sub comanda 
căpitanului Lascu Alexandru. Două grupe de elevi din compania a V-a, între care şi 
Săveanu Silviu, au fost trimise la Prunişor, ca întărire la compania a Vl-a.

în dimineaţ a zilei de 17 septembrie 1944, a fost adus la Prunişor şi un tun anticar 
Bofors, comandat de elevul plutonier Georgescu Nichita, iar servanţ i: elevii plutonieri 
Stoianovici C. Cristea, Prundeanu Aurelian, sergent Darie Vaieriu şi Vlădescu Mircea. 
Tunul a fost instalat iniţ ial la nord de cimitir, în dreapta şoselei.
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în după-amiaza zilei de 17 septembrie 1944, încercuind compania de la Cărând, 
unele forte ale inamicului au continuat înaintarea peste câmp, între satul Cărând si 
Valea Nouă, spre Prunişor, după încetarea tragerilor de artilerie începute la orele 16,36. 
Terenul în acest sector era descoperit, fiind păşune comunală. Când inamicul s-a 
apropiat la circa 200 m de poziţ iile apărate de elevi, o rachetă roşie, lansată de căpitanul 
Grigore Andrei, anunţ a deschiderea focului cu tot armamentul. Au urmat momente de 
infern. Inamicul surprins, s-a aruncat cu faţ a la pământ. Când s-a dezmeticit, sub ploaia 
de gloanţ e, a început să tragă asupra poziţ iilor elevilor.

Pe panta dealului Imaş, grupa de elevi comandată de elevul sergent major Rădulescu 
Cristache, barează cu foc direcţ ia de înaintare a inamicului de către Topliţ a. Puşca 
mitralieră a grupei, mânuită cu dibăcie de elevul Seriţ an Gheorghe, răreşte mereu 
rândurile atacatorilor duşmani. Un bombardament violent de aruncătoare de mine se 
abate asupra puştii mitraliere şi-l răneşte grav pe bravul Seriţ an, care este evacuat şi 
trimis Ia comandantul de grupă, care, prin exemplul său personal, îşi îndeamnă 
subordonaţ ii să reziste. Dar ploaia de bombe îl loveşte şi pe el, omorându-1 pe loc. El 
moare, dar misiunea a fost îndeplinită. Inamicul istovit, cu rândurile mult rărite,încetează 
atacul.

Luptele continuă de pe poziţ ii, până seara târziu. în timpul nopţ ii de 17 spre 18 
septembrie s-au tras numai focuri sporadice. Inamicul făcea incursiuni în poziţ iile elevilor 
pentru a lua prizonieri. Dar vigilenţ a pândarilor grupelor nu le-a dat prilej să-şi 
îndeplinească scopul. Totuşi, în timpul acestor acţ iuni, a fost rănit elevul Hacighianu 
Octavian. Pe la orele 23,00’, o grenadă duşmană a fost aruncată spre adăpostul elevului 
Răileanu Constantin. O schijă i-a scos un ochi, iar alta l-a lovit în gamba piciorului. în 
miez de noapte a fost transportat la postul de prim ajutor, de către camaradul său, 
Repta Virgil.

în timpul nopţ ii, inamicul a adus forţ e noi, apropiind şi armamentul greu.
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în dimineaţ a zilei de 18 septembrie, încă de la orele 7,00, inamicul a început să 
deplaseze trupe pe drumul câmpenesc de la Comeşti spre Sebiş. Plutoane de infanterişti, 
căruţ e cu muniţ ii şi ciclişti înaintau spre Sebiş, unde au fost întâmpinaţ i de elevii 
companiei I. în acelaşi timp, a dezlănţ uit un bombardament de artielerie şi aruncătoare 
asupra poziţ iilor de la Prunişor.

Două batalioane duşmane înaintau în coloană, între pârâul Teuz şi Valea Nouă. 
Un batalion se îndreaptă spre Prunişor, pe drumul de la Brazi. La orele 8,30, acest 
batalion inamic atacă plutonul III din flancul stâng al companiei a Il-a. în acelaşi timp 
porneşte la atac şi inamicul care fusese oprit în faţ a companiei a Vll-a.

Puşca mitralieră a elevului Ciumac Eufimie, clin grupa serg. Pârvu Gheorghe, cât 
si puştile mitraliere de la celelalte grupe, scoteau pară de foc, rărind rândurile 
invadatorilor. Focul concentrat al elevilor a reuşit să oprească înaintarea inamicului. 
Elevul Ciumac a fost rănit. Cu multă greutate s-a retras până la adăpostul subit. Andreian 
Vasile, care i-a bandajat rana cu fâşii rupte din cămaşă si l-a trimis la postul de prim 
ajutor, unde a sosit şi sergentul Pârvu peste puţ in timp, fiind şi el rănit.

Focul continuă cu înverşunare din ambele părţ i. Către orele 9,45, inamicul intro
duce în luptă un nou pluton de-a lungul şoselei âărand- Prunişor şi atacă cu două 
companii în direcţ ia cimitirului, pentru a străpunge legătura dintre compania a Il-a şi 
compania a Vll-a.

Tunul Bofors, instalat lângă Valea Nouă, la nord de sat, trage asupra cuiburilor de 
arme automate şi aruncătoare. Brandurile de 81,4 şi 120 mm, concentrează focul asupra 
aglomerărilor de trupe inamice. în acest timp, plutonul II se repliază pe liziera de nord 
a satului, iar plutonul III pe liziera de vest.

Din podul unei case, cu puşca mitralieră, au produs mari pierderi inamicului elevii 
sergenţ i Flotea Gheorghe şi Bascovici Dumitru. Au fost descoperiţ i de inamicul care a 
îndreptat focul aruncătoarelor asupra lor, omorându-i pe amândoi.

Ţ intind asupra unei case unde se aflau adăpostiţ i cei doi elevi, proiectilele 
aruncătorelor au incendiat şi gospodăriile locuitorilor Ivuţ  Nicolae, nr. 169 şi Toma 
Milente, nr. 170, care au ars până în temelii.

Au fost elevi adăpostiţ i şi în podul casei locuitorului Popovici Ambrosie , la nr. 
140, care supravegheau şoseaua spre Topliţ a. Trăgând asupra lor, aruncătoarele au 
incendiat grajdul locuitoarei Toader Ana, nr. 111 şi al locuitorului Groza Ilarie, nr. 89.

în centrul dispozitivului de apărare a plutonului II, elevul sergent Pogoreanu Ion, 
cu grupa sa rezistă atacului duşman, dar este depăşit pe ambele flancuri. Când s-a 
ridicat şi a ordonat replierea grupei pe liziera satului, un snop de gloanţ e de mitralieră 
duşmană îl seceră atât pe el, cât şi pe elevul sergent Lungu Nicolae, aflat în apropiere.

Inamicul îşi desfăşoară în atac forţ e puternice spre flancul stâng al dispozitvului de 
apărare, de la Valea Nouă spre sat, cu intenţ ia de a face învăluire prin acest loc şi să 
cuprindă satul. Dar luptătorii elevi din compania a Vl-a apără cu îndâijire poziţ iile ocupate, 
deschizând foc puternic cu puştile mitraliere transformate, prin benzi, în mitraliere cu 
tragere lungă şi foarte rapidă, asupra inamicului invadator. Se produce o încleştare pe viaţ ă 
şi pe moarte. Intră în acţ iune aruncătoarele de 81,4 mm de pe Dealul Băii, care caută şi 
punctează locaşurile armelor automate inamice, iar aruncătoarele de 120 mm îşi îndreaptă 
tirul spre aglomerările de trupe duşmane şi asupra armamentului greu. 3e produce 
învălmăşeală în rândurile inamicului care este oprit în zona Văii şi a şoselei.

în timp ce se desfăşoară luptele din flancul stâng al apărării, trupe inamice s-au 
infiltrat, prin pădure, în flancul drept şi au dezlănţ uit un atac puternic asupra plutonului I, 
din compania a Il-a şi a companiei a Vll-a, care se repliase pe Dealul Băii.

Elevul sergent Botezatu Gheorghe, cu mitraliera sa a făcut ravagii în rândurile 
năvălitorilor. Zeci de cadavre duşmane împestriţ au câmpul de luptă din faţ a sa. Duşmanii
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nu au putut să-l reducă la tăcere până când un hortist s-a 
strecurat pe la spate şi i-a străpuns grumazul cu baioneta.

Lupta se mai linişteşte. Inamicul rămâne pe poziţ iile 
unde a încetat atacul. Pe la orele 14,00 începe o nouă 
pregătire de artilerie şi aruncătoare asupra poziţ iilor 
noastre. Bombardamentul a durat până la orele 15,00.

Apoi îndreaptă tirul artilerie pe Dealul Băii, asupra 
armamentului greu. în acest timp a atacat puternic flancul 
stâng al companiei a II- a si a reuşit să intre în sat.

în lupta crâncenă angajată la liziera satului, elevii 
luptau cu tot elanul tineresc. Elevul sergent Popovici 
Nicolae făcea ravagii în rândurile inamicului. Este atacat 
pe la spate de un grup de hortişti, care îi străpung gâtul cu 
baioneta.

Eroii căzuţ i în luptele 
de la Prunişor în 1944

y

Lupte înverşunate s-au dezlănţ uit pe uliţ ele satului, 
în jumătatea de^ vest apărată de plutonul III, care a avut 
pierderi grele. însusi sublocotenentul Andreian Vasile a 
căzut în luptă, iar eîevii Cimpoieşu Constantin şi Moraru 
Simion au fost luaţ i prizonieri.

Compania a Vl-a, fiind atacată cu forţ e mult 
superioare, se retrage şi ocupă poziţ ie pe liziera pădurii 
Cerâştea, la sud-vest de Prunişor. feste rănit căpitanul 
Lucian Ionescu şi elevul Deleanu Gheorghe.

Plutonul sublocotenentului Stefanescu Aurelian, 
din care făceau parte şi elevii: Reuş Gheorghe, Curcă 
Petru şi Hulubei Matei din compania a Vl-a, execută 
un contraatac imediat, dar nu reuşeşte să recucerească 
satul.

Căpitanul Andrei Grigore

în timpul bombardamentului executat asupra poziţ iei 
de pe Dealul Băii, inamicul descoperă postul de comandă 
al companiei a Il-a. Nu se ştie dacă observatorii lui au 
făcut această descoperire, ori spioni de naţ ia lor i-a 
informat, că prea bine au ştiut unde se află amplasate 
piesele de aruncătoare şi posturile de comandă.

Căpitanul Grigore Andrei a ordonat grupului de 
comnandă să se adăpostească în pădure. Situaţ ia apărării 
era foarte critică în acele momente. Lt. col. Bârlan a 
convocat căpitanii: Andrei Grigore, Eugen Dobrilă şi subit. 
Stoienescu Ion la postul de comandă al Batalionului pentru 
consfătuire.

Inamicul parcă abia a aşteptat ca să se întâmple 
aceasta. A concentrat tirul artileriei asupra postului de 
comandă. Un fâlfâit ca zborul unui vultur s-a auzit prin 
aer. Proiectilul s-a lovit de vârful unui fag de lângă postul 
de coiYiandă si a explodat. Schijele s-au împrăştiat ca ploaia, 
în toate părţ ile. Multe din ele au căzut în adăpost, rănind 
mortal pe căpitanul Dobrilă. Căpitanul Grigore Andrei a 
fost rănit grav în regiunea spatelui, iar It.-col. Bârlan a 
primit o rană uşoară. Subit. Stoienescu a însoţ it pe lt.-col. 
Bârlan la postul de prim ajutor. Cpt. Grigore Andrei a fost

Serg. Rădulescu HristachebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pansat, învelit în pături, aşezat într-o căruţ ă şi, însoţ it de elevul Grosu Leonid, rănit şi 
el, a fost transportat la gara Almaş, iar de acolo la’spitalul din Brad. Fiind prea grav 
rănit, nu a mai putut fi salvat. A decedat peste câteva zile şi a fost înhumat în cimitirul 
din Brad. Mai târziu, familia i-a transportat osemintele la Babadag.

Comanda companiei a IV-a armament greu a fost preluată de lt. Donica Gheorghe, 
iar lt. Ivanciu Vasile a rămas comandant la compania a Il-a.

Subit. Radu Hristache a concentrat focul aruncătoarelor de mine asupra masărilor 
de trupe inamicie, în câteva locuri, şi cu mai multă dârzenie, căutând să răzbune moartea 
comandantului său.

Părăsirea câmpului de luptă de către cpt. Grigore Andrei a constituit o grea pierdere 
pentru Şcoala de ofiţ eri de rezervă de la Bacău.

La orele 15,30, inamicul a dezlănţ uit un atac general cu forte sporite, sprijinit de 
un divizon de artilerie şi multe aruncătoare, pentru a ocupa întreg satul Prunişor şi a 
scoate din luptă apărătorii de pe Dealul Băii.

Este ora 16,30. în timp ce elevii din plutonul II şi din plutonul III ieşiseră din sat 
şi ajungeau la colţ ul nord-vest al pădurii Cerâştea, iar un grup de elevi din plutonul I 
pregăteau căruţ a pentru a transporta pe cpt. Andrei Grigore spre spital, pe coama de 
sud a Dealului Băii (holda Hada Mărioara) apare din pădure lt. col Gheorghiu cu cele 
două batalioane din Regimentul 93 Infanterie, care venea de către Igneşti, şi porneşte 
un contraatac viguros împotriva forţ elor inamice, ce se infiltraseră şi în partea de est a 
satului Prunişor.

î ....

Printre luptători se afla şi soldatul Balaş Terente, fiul lui Terente şi Anisia din 
Prunişor, nr. 201. Acesta a instalat brandul de 120 mm chiar pe holda părinţ ilor săi, la 
pâruta lui Renti, cu care a împroşcat foc nimicitor asupra duşmanului 
invacfator.încleştarea a fost sângeroasă, dar contraatacul a reuşit să elibereze poziţ iile 
pe Dealul Băii, să restabilească flancul drept al apărării şi să-l păstreze.

Despresurând liziera pădurii la est de sat, a făcut posibilă plecarea răniţ ilor de la 
postul de prim ajutor spre Susani şi Moneasa, lăsând Prunişorul acoperit de fum. La Moneasa, 
bătrâni, femei şi copii le-au ieşit în cale cu merinde şi o vorbă bună. în această zi, inamicul 
a atacat cu multă înverşunare, căutând să-şi deschidă drum cu orice preţ  pe această direcţ ie 
de înaintare, pentru a intra în defileul Crişului Alb, dar planurile i-au fost dejucate. Elevii Şcolii de 
ofiţ eri de rezervă din Bacău şi ostaşii Regimentului 93 Infanterie au opus rezistenţ ă şi mai îndârjită. 
Dând dovadă de mult curaj şi dragoste de ţ ară, au apărat cu dârzenie poziţ iile ce le-au fost încredinţ ate, 
arătând duşmanului invadator că şi aici, al Prunişor, se repetă vechiul dicton de la Oituz, Mărăşti şi 
Mărâşeşti: „Nici pe aici nu se trece!” Şi nu s-a trecut.

Ziua s-a sfârşit. După atâta sânge vărsat şi vieţ i tinere si nevinovate curmate de furia 
sălbatică a hoardelor năvălitoare, se lasă noaptea pentru a aduce linişte în suflete şi odihnă 
în trupurile trudite.

Greutatea luptelor purtate în această zi, nesiguranţ a vieţ ii şi încordarea nervoasă, 
sub ploaia de gloanţ e şi potopul de foc, au răscolit sufletele’ luptătorilor. în clipele de 
răgaz se gândeau la ziua sau minutele următoare, întrebându-se, cu îngrijorare, ce 
surprize le va mai aduce. în asemenea momente s-a înfiripat în memoria poetului Vic
tor Tulbure, versurile din poezia: „Peste Prunişor”.

în seara zilei de 18 septembrie, elevii din companiile a şasea şi a şaptea se repliază 
spre Igneşti şi rămân peste noapte la Donceni.

în dimineaţ a zilei de 19 septembrie inamicul reia atacul, dar nu cu acelaşi curaj ca 
în ziua precedentă. Apărătorii români erau aproape epuizaţ i, dar nu cedează. în aceste 
momente grele sosesc ajutoare.

în ziua de 18 septembrie 1944, în zona Buteni au ajuns primele elemente ale 
armatelor sovietice, venind de către Brad. La Sebiş, inamicul înaintase până la
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Bulevardul Republicii, căutând să învăluie compania 
întâia a dat de elevi, de la nord de cimitir, dar n-a mai 
avut timp. In după amiaza acelei zile, sovieticii, care au 
sosit la Sebiş, au executat un contraatac cu sprijinul 
companiei întâi şi au reuşit să recucerească întregul sat, 
respingând invadatorii pană la pădurea din Chişcut.

A doua zi, în 19 septembrie 1944, inamicul atacă 
cu înverşunare poziţ iile companiei întâi, la nord de Sebiş. 
Elevii ripostează cu aceeaşi îndârjire şi reuşesc să 
respingă atacul. în după-amiaza acelei zile, trupele 
române se reorganizează şi, împreună cu subunităţ i ale 
armatelor sovietice, pornesc ofensiva pe direcţ iile:

Bârsa-Bocsig-Ineu
Bocsig-Beliu
Sebiş-Prunişor-Beliu
La această ofensivă, pe lângă unităţ ile Diviziei I 

Infanterie, a luat parte si compania I-a, precum şi o parte 
din compania a 3-a elevi, iar de la Prunişor s-a încadrat în 
dispozitivul de urmărire şi Batalionul fix, venit de la Igneşti.

Au fost suficiente câteva bombardamente executate 
de Katiuşa pentru ca inamicul să-şi dea seama că situaţ ia 
s-a schimbat. Fără a mai sta mult pe gânduri, a făcut 
calea întoarsă, lăsând pe câmpul de luptă o bogată pradă 
de război. Pe şoseaua Archiş-Beliu, a fost capturată o 
maşină în care se afla o arhivă ungurească. Dintr-un 
registru de administraţ ie s-a aflat că pe această direcţ ie 
de înaintare, au atacat Regimentul 8 Infanterie şi 
regimentul 6 Honvezi, formate din contingente 
tinere,bine instruite si dotate cu numeroase aruncătoare 
şi arme automate cu muniţ ii pe cărucioare. Erau dotaţ i 
cu un bogat material de transmisiuni, împingând 
telefoane până în linia întâi. în ziua de 20 septembrie 
1944, de la Beliu, elevii au fost scoşi din dispozitivul 
de operaţ iuni şi s-au întors prin Archiş-Nermiş-Berindia 
la Revetiş şi apoi la Ineu.

în cursul zilei de 18 septembrie 1844, Batalionul I 
elevi a luat parte la luptele de la Prunişor, cu un efectiv 
de 16 ofiţ eri, 4 subofiţ eri si 486 elevi; iar pierderile, de 
la ambele batalioane: )> ofiţ eri morţ i şi un ofiţ er rănit, 6 
elevi morţ i, 10 elevi răniţ i,’din care 2 au murit în spital 
şi 9 elevi’dispăruţ i. După respingerea inamicului, eîevii 
au procedat la strângerea morţ ilor de pe câmpul de luptă, 
într-un amplasament au aflat corpul neînsufleţ it al 
elevului sergent major Fodor Constantin, mutilat de 
nerecunoscut. O rafală de mitralieră i-a zdrobit picioarele 
şi nu s-a mai putut retrage. L-au găsit invadatorii şi i-au 
străpuns ochii cu baioneta, i-au tăiat urechile şi alte 
organe şi i le-au băgat în buzunare. Morţ ii identificaţ i 
au fost transportaţ i la Gurahonţ  şi înhumaţ i în curtea 
bisericii, în ziua de 21 septembrie 1944.
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Eroii căzuţ i în luptele de
la Prunişor în 1944 )

Căpitan Eugen Dobrilă

Mormântul cpt. Eugen 
Dobrilă la Gurahonţ , 1981

Monumentul cpt. Dobrilă la 
Prunişor, 1982
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Batalionul I elevi a fost cartiruit în Gurahont din luna aprilie 1944 până în 
septembrie. în acest interval de timp, elevii s-au obişnuit cu oamenii de pe aceste 
meleaguri şi s-au simţ it „ca acasă.” în curtea bisericii au ridicat o troiţ ă de lemn în 
memoria colegului lor elev plutonier adjutant Fărcăşanu Aurel, şeful promoţ iei 1944, 
căzut pe câmpul de luptă. Legându-se sufleteşte de locuitorii din Gurahonţ , au ţ inut ca 
aici să-şi înhumeze morţ ii căzuţ i pe câmpul ele luptă de la Prunişor.

O parte din curtea bisericii e transformată în cimitir pentru eroi, unde au fost 
înhumaţ i:

1. (Căpitan Eugen Dobrilă
2. Locotenent Andreian Vasile
3. Sergent major Fodor Constantin
4. Sergent major Rădulescu Hristache
5. Sergent Pogoreanu Vasile (Ion)
6. Sergent Boscovici Dumitru
7. Sergent Flotea Gheorghe
8. Sergent Lungu Nicoiae
9. Sergent Gheorghiu Vasile
10. Sublocotenent Truţ ă Petru (Bat. fix)
Familia căpitanului Dobrilă i-a însemnat mormântul cu o cruce de piatră pe care a

săpat inscripţ ia: „Căp. Eugen Dobrilă 1910-1944, 19 septembrie, căzut erou pe câmpul 
de luptă de la Prunişor. Fie-i ţ ărâna uşoară.”

în anul 1978, locuitorii din Gurahonţ  au modernizat cimitirul eroilor. Cu această ocazie, 
crucea căpitanului Dobrilă a fost depusă în cimtirul din Iosăsel, dar nu s-a montat. învăţ ătorul 
Vasile Brăiloiu a aflat de la Creţ a Pavel, învăţ ător în Iosaşel, despre existenţ a ei. Văzând 
inscripţ ia si-a dat seama că locul cel mai potrivit pentru păstrarea ei este la Prunişor. în 10 
martie’19^2, a transportat-o la Sebis, pentru curăţ ire. în 30 mai 1982, a transportat-o la 
Prunişor şi a montat-o sub forma unui monument mic, în curtea bisericii. Soclul şi montatul 
le-a executat maistrul zidar Rusu Vasile, nr. casei 126. Bordura pentru flori a fost construită 
de Filip Gheorghe, nr. 177, iar grilajul l-a confecţ ionat Popovici Pavel, nr. 12. Au mai 
ajutat: Popa Ioan, nr. 57 şi Cofan Vasile, nr. 81.

Un număr de 8 morţ i n-au putut fi identificaţ i. Aceştia sunt dintre cei 12 elevi daţ i 
dispăruţ i şi dintre ostaşii căzuţ i din Regimentul 93 Infanterie. Au fost înmormântaţ i 
într-o groapă comună, în colţ ul de nord-vest al cimitirului din Prunişor. La înhumarea 
lor a ajutat şi tânărul premilitar Mihulin Gligor din Prunişor, nr. 187. Mormântul a fost 
înconjurat cu pietre văruite şi însemnat cu o troită de lemn pe care s-a săpat inscripţ ia: 
„Aicj odihnesc opt eroi necunoscuţ i căzuţ i în războiul antihitlerist, în septembrie 1944.”

în anul 1984, cu ocazia comemorării a 40 de ani de la luptele de pe Valea Crişului 
Alb, mormântul eroilor a fost amenajat, iar troiţ a de lemn a fost înlocuită cu un mic 
monument funerar de mozaic. Pe o placă de marmură a fost săpată o cască, sub o 
ramură de măslin si inscripţ ia 1944-1984. Pe altă placă s-a scris: Şcoala de ofiţ eri de 
rezervă Bacău si Regimentul 93 Infanterie. Opt eroi necunoscuţ i, căzuţ i în războiul 
antifascist, în lV-19 septembrie 1944, la Prunişor.

Şi năvălitorii au suferit grele pierderi în oameni. în dimineaţ a zilei de 19 septembrie 
1944’ au adunat de pe câmp peste 30 de cadavre şi le-au înhumat într-o groapă comună 
lângă ruga din ţ arina Rusca- la linia a doua, circa 5o m. de şosea, cam 15 m, nord de 
fântâna din faţ a’grajduri lor C.A.P. La săpatul gropii au lucrat şi prizonierii, între care şi 
elevii Cimpoieşu Constantin şi Moraru Simion.

Elevii Şcolii de ofiţ eri de rezervă Bacău, ajutaţ i şi de alte subunităţ i, au rezistat trei 
zile atacunlor înverşunate ale invadatorilor şi au reuşit să-i învingă. Biruinţ a de la 
Prunişor a constituit’în acest sector începutul victoriei unităţ ilor Diviziei I Infanterie 
asupra duşmanului invadator.

căzut la Prunişor 
căzut la Prunişor 
căzut la Prunişor
căzut la Prunişor 
căzut la Prunişor 
căzut la Prunişor 
căzut la Prunişor 
căzut la Prunişor 
căzut la Sebis 
căzut la Chislaca
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După cum prin luptele crâncene ce s-au dat la Păulis, a fost oprită pătrunderea 
armatelor germano-maghiare pe defileul Mureşului spre inima Ardealului, tot asa, prin 
rezistenţ a îndârjită de la Prunisor a fost stăvilită înaintarea duşmanului pe Valea (irisului 
Alb spre acelaşi ţ el.

Comandamentul Diviziei I Infanterie a evidenţ iat comportarea în luptă a unităţ ilor 
militare care au luptat în această zonă prin ordinul de zi nr. 168 din 23 septembrie 1944:

„Ostaşi, subofiţ eri şi ofiţ eri ai Regimentului 85 Infanterie, 93 Infanterie şi 38 Artilerie 
şi Batalionul fix Cns si elevi ai şcolilor de ofiţ eri de rezervă nr. 2 si nr. 6 si’grăniceri din 
Batalionul II/4 Grăncieri.

Prin vitejia voastră si jertfa celor morţ i aţ i reuşit ca, prin lupte grele, timp de zece 
zile cu năvălitorii maghiari pe pământul românesc, cu mult superior numericeşte şi în 
armament, să îi opriţ i în poarta Sebisului si să creaţ i conditiuni favorabile aliaţ ilor 
noştri ruşi pentru a trece la contraofensivă. îvfărturiile prizonierilor maghiari şi pierderile 
grele suferite de ei arată:

-Dârzenia cu care s-au luptat ostaşii Regimentului 85 Infanterie la Pâncota, 
Chişineu-Criş şi Mânerău-Voivodeni.

-Vitejia cu care ostaşii Regimentului 93 Infanterie au apărat poziţ iile de la Ineu, 
Beliu şi Prunisor.

-Rezistenţ a cu care elevii anului II ai Şcolii Militare de ofiţ eri rezervă nr. 6 au tinut 
înălţ imile de la Mocrea, cauzând pierderi grele unităţ ilor inamice ce atacau la ineu 
obligându-le să-şi schimbe planul de manevră; la fel tenacitatea cu care compania de 
elevi anul I ai acestei Scoli, comandată de Căpitanul Lascu, a ţ inut punctul de sprijin 
de la Bârsa şi pierderile grele pe care această companie le-a cauzat inamicului în 
retragerea de la Bârsa-Sebiş.

-Vitejia cu care toţ i elevii Şcolii de ofiţ eri rezervă nr. 2 au aparat poziţ iile de la 
Cărând, de la Prunisor şi înălţ imile de la Sebiş, cu toate pierderile pe care le-au avut în 
comandanţ i şi elevi.

-Lupta neînfricată pe care grănicerii au dus-o la început pe frontieră şi apoi în 
colaborare cu celelalte unităţ i în acţ iunile de apărare ce au urmat.

-Focul ucigător cu care puţ inele tunuri şi obuziere ale Regimentului 38 Artilerie au 
nimicit unităţ ile maghiare la Pancota, la Ineu, pe valea Crişului Alb, spre Sebiş.

La 20 septembrie 1944, deşi aveaţ i pierderi grele şi armament puţ in, totuşi aţ i găsit 
puterea necesară ca să participaţ i cu aliaţ ii noştri ruşi la contraofensivă, atacând din 
toate părţ ile unităţ ile maghiare, care pătrunseseră adânc în defileul Crişului Alb si să 
nimicim o mare parte dintre ele în regiunea Prunisor, Sebiş, Sâc, Beliu, Mocirla, Barsa- 
Voievodini.

Cadavrele lor şi imensul material lăsat pe câmpul de luptă sunt mărturia evidentă 
a acţ iunii frumoase la care au participat unităţ ile Diviziei I Infanterie şi elevii Şcolilor 
de ofiţ eri de rezervă nr. 2 şi nr. 6.

Pentru aceste frumoase fapte de arme săvârşite pe câmpul de luptă între 6 şi 23 
septembrie 1944:

Citez prin ordin de zi Regimentul 85 Infanterie, Regimentul 93 Infanterie, 
Regimentul 38 Artilerie, Şcolile de ofiţ eri de rezervă nr. 2 Bacău şi nr. 2 Ineu şi Compania 
de Grăniceri de sub comanda căpitanului Diaconescu şi le aduc mulţ umirile mele.

Cei în drept se vor conforma.
Comandamentul Diviziei I Infanterie, General s.s. Gheorghe Poşoiu.

Despre fiumoasa comportare în luptă a elevilor se arată şi în scrisoarea adresată 
părinţ ilor elevului erou Hristache Rădulescu, de către un camarad de arme, din care 
reproducem câteva paragrafe:
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„Şcoala de ofiţ eri rezervă Bacău, din care fac parte a luptat la Prunisor- Arad, una 
dintre cele mai sângeroase ciocniri si totodată începutul victoriei noastre. Acolo am 
stat alaturi de fiul dumneavoastră, felevii Scolii din Bacău au sfintit cu sângele lor 
pamantul ce-1 aveau de apărat de furia criminală a duşmanului. Hristache Rădulescu a 
apărat cu îndârjire acest pământ, cu curajul cel mai tineresc si mai mândru, fiind pentru 
noi primul exemplu de bărbăţ ie românească şi eroism...” ’

T. Cazalan, Şcoala de ofiţ eri rezervă Bacău, compania a Vl-a (Scrisoarea a fost 
publicată în revista ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagazin Istoric, nr. 5, din mai 1980).

Transcriem şi poeziile scrise de Victor Tulbure si Toma Istrati:
y

PESTE PRUNISORsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9

Peste Prunisor 
Moartea-şi poartă plumbul 
Fruntea-i ca porumbul 
Luna cât un dor.

Clipele par ore,
Ani şi veşnicii...
Trec deasupra mii
Gloanţ ele sonore.>

Dinspre partea stângă 
A pădurii arse,
Limbi de foc întoarse 
Bezna vor s-o lingă.

Colb ni-i pe pleoapă... 
Buzele-s crăpate...
Inima nu bate- 
Pâlpâie în groapă...

Peste Prunisor 
Moartea-si varsă plumbul. 
Peste noi, porumbul 
Tremură uşor.

9

Cine ştie, frate,
Mâine-n zori de zi 
Câţ i ne vom trezi!
Vântul cât va bate?

Vântul dinspre munte 
Aşternând poteci 
Peste ochii reci 
Si această frunte!
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MEMORIEI COMANDANTULUI MEU DE COMPANIE, 
CĂPITANUL ERCU GRIGORE ANDREI

Nimicind pe duşman, libertăţ ii dând glas,
Osteniţ i pe tăpşan, noi în glii am rămas.
Pe sub cer mohorât, pe sub ploaia de plumb 
Unde-amar ne-am târât, creşte acum porumb.
Iar în vale pe râu, unde-amar am răzbit,
E o mare de grâu cu talaz aurit.
Si e lanul mănos. Şi e spicul bogat, 
fcăci se-naltă din os ciuruit de soldat.
Noi pe-al morţ ii fagaş, unde-n brazdă cădeam 
Fericirea, urmaşi, v-o visam, v-o-mplineam. 
în adâncuri de atunci zac sub holde soldaţ i.
Amintiţ i-vă, prunci, când din pâine gustaţ i!

(Victor Tulbure, fost elev al Şcolii, participant la luptele din Valea Crişului Alb, 
Prunişor 1944- Revista Propatria, 21 august 1980, Bacău).

ÎNCHINARE COLEGILOR MEI, EROI AI NEAMULUI

Românii mei de astăzi- şi veacuri viitoare, 
în inimile voastre, cea mai frumoasă floare 
S-o închinaţ i de-a pururi slăviţ ilor eroi,
Că şi-au dat Ţ ării viaţ a, ca să trăiască-n noi.

Căci de ni-i bine astăzi, şi nouă tuturor, 
întregul nostru bine-i clădit pe jertfa lor,
De ne surâd azi toti copiii nostri-n soare,
Acest surâs se-nalţ a pe jertfa lor cea mare;

De-i fericire-n tară, precum ne-o facem noi, 
Chiar ei ne-au dat-o-ntâi, cu jertfa lor de-apoi; 
De ne curg astăzi, scumpe râurile noastre, 
în mările străbune roş-galbene şi-albastre.

E pentru că eroii acelor vremi de groază 
Cu trupul lor zidiră, vad vremii de-azi vitează, 
Dacă în toiul zilei sau în adânc de noapte,
La focul muncii noastre, izbânzile ni-s coapte

E meritul acelor ce-ntreagă-n temelie,
Si-au fost zidit credinţ a în Marea Românie; 
Dacă inima noastră ca floarea se desface,
Când e sub cer lumină, belşug şi drag de pace,

E pentru că-n adâncuri, mari inimi de eroi 
Susţ in cupola Ţ ării acestor vremuri 
Daca pe şesuri’ vara, cohortele de spice 
Puterea pâinii noastre se luptă s-o ridicebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D»ul  Mtrgeal  a* 
■taalla  ««««I la

PraaM».srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I*r
lup ii -!• ala la

Fa4or Caa-

noi;
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Din brazda de ţ ărână cu sânge plămădită,
Şi să ne-o pună nouă pe masă rumenită,
Nu are nimeni dreptul să uite vreodată,
Că sfânta noastră forţ ă este-n pământ păstrată

De către toti eroii... ce s-au topit de dor 
De liberă IÎNIRE, sub steagul tricolor.
De aceea-mi fac o cinste din cele mai mari, eu, 
Când îmi evoc pe nume, colegii din Ineu,

Sebiş, Cărând, Buteni, Arad sau Prunişor,
înscrişi printre eroii acestui brav popor 
Ei, foşti elevii din Bacău ai Şcolii Militare 
Oşteni de-ai lui Ştefan, din Moldova cea mare.

Iubiţ ii mei colegi, vă strig şi-acum ca-n vremi 
Căci scumpele amintiri, prin lacrimi ţ i le chemi, 
De vrei să simţ i trecutul, cu sufletul, mai clar 
Sfărmând în spre amintire, al vremilor hotar.

Eu, şi-azi, parcă vă văd, tot tineri, dragii mei, 
Făcând din piept, scut Ţ ării, ca vrednici pui de lei. 
Slăviţ i veţ i fî pe merit, cu toţ ii, pe vecie,
Voi flori nepieritoare din Marea Românie...

Române, de eşti mândru, azi, că eşti român,
Si că în Tara ta, eşti singur tu, stăpân,
N-ai dreptul niciodată să uiţ i că n-au murit 
Eroii neamului român, trecuţ i în infinit...

De-aceea, astăzi, eu nu fac deosebire,
Când îi înalţ  în suflet în slavă şi-n iubire,
Pe cei căzuţ i în luptă, ca si pe cei rămaşi
întru ETERNITATEA Ţ ĂklI, de-a pururi căuzaşi.

SĂ NE IUBIM, ÎN VECI DE VECI, EROII

Dintru-nceput străbunii adus-au pân la noi
Ca să-i păstrăm de-a pururi, prin oameni, moştenire,
Un nume dat de drag, slăviţ ilor eroi,
Sub care să-i găsim oricând în nemurire.

E numele de sfânt, cel mai presus de care,
Nimic si nimeni nu mai poate ajunge,
Chiar dacă stele sunt şi dincolo de soare,
Iar omul, infinitul încearcă a-1 străpunge.

Minciuna, niciodată mai sfântă n;o să fie,
Din toate măreţ iiie care nu pot sa moara,



MonografiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA satului Prunişor - judeţ ul Arad

Decât suprema jertfa pentru străbuna glie 
Şi pentru limba noastră, unind întraga Ţ ară...

Iubeşetz-ţ i toti eroii, române, strop de jar 
Din sfânt străbunul foc, etern, fără hotar.

(Toma Istrati, Sebiş, 21 septembrie 1985).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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prevedea participarea României la luptă împotriva 
Germaniei, anularea clauzelor dictatului de la Viena _ 
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1940. Se împlinea astfel năzuinţ a ostaşilor care, cu patru ani în urmă, au cedat aceste 
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Mormântul eroilor necunoscuţ i 1944

Monumentul eroilor necunoscuţ i 
1984
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I După victoria de la Prunişor şi din multe 
I alte puncte de pe linia de demarcaţ ie, ce 
I alcătuise o graniţ ă nefirească între fraţ ii de 
I acelaşi sânge, armata română, sprijinită de 
■ armatele sovietice, a obţ inut succes după 
jj succes, reuşind ca până la 25 octombrie 
I 1944, să efibereze întregul teritoriu al 
I Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului de 
a sub ocupaţ ia vremelnică a cotropitorilor, 
şjj Armatele române au continuat luptele 
I împotriva inamicului, contribuind la 
1 eliberarea Ungariei şi a Cehoslovaciei, 

ajungând până în Austria.
Mulţ i ostaşi din Prunişor au luptat şi pe 

aceste meleaguri străine, până la 
înfrîngerea definitivă a duşmanului.

Unii dintre ei n-au avut fericirea să 
vadă ziua victoriei asupra fiarei fasciste, 
ci şi-au jertfit viaţ a rămânând să îngraşe 
pământuri străine cu trupurile lor pentru 
libertatea şi fericirea altora. Amintim dintre 
aceştia pe Mihulin loan, nr. 144, Mureşan 
Nicolae, nr. 157 şi Cosa Pantelimon, nr. v. 
58 Cj unic fiu la părinţ i.

In amintirea eroilor de la Prunişor. 
căzuţ i pe câmpul de luptă între anii 
1941-1945 s-a ridicat troiţ ă în curtea 
bisericii, în anul 1942. După ce s-a 
demolat biserica, iar grădina a fost 
vândută, troiţ a a fost mutată în gura 
uliţ ei întâia către deal, lângă casa lui 
Bogdan Damaschin, nr. 3.

în vara anului 1981, în biserica nouă, 
pictoriţ a a pictat o frescă pe peretele de la 
balcon. E arborat drapelul tricolor al 
patriei. Pe două coloane au fost scrise 
numele eroilor căzuţ i pentru libertate. 
Amintirea lor va rămâne de-a pururea în 
memoria consătenilor.

Brad. Placa pe mormântul eroilor răniţ i 
la Cărând şi Prunişor. 1985

Troiţ a ridicată în memoria eroilor căzuţ i în 
cel de al doilea război mondial 1941-1945

Refugiaţ ii
De la mii de kilometri, unde se afla în august 1942, linia frontului ajunsese la 

graniţ a de est a ţ ării noastre,în august 1944. După insurecţ ia armată de la 23 August, 
popufaţ ia se aştepta ca duşmanul să atace din partea de vest. Aşa s-a şi întâmplat. In 
noaptea de 12’ spre 13 septembrie, armatele hortiste au atacat grănicerii români, pe 
linia de demarcaţ ie din sectorul nord Chişineu Criş, Mişca şi Craiva. împuşcăturile 
auzite dinspre graniţ ă au produs panică între locuitorii satelor din apropiere. Locuitorii 
din Mîşca au adunat în grabă ce au crezut că e mai necesar în asemenea situaţ ie, au 
încărcat în căruţ e, au legat vacile în urma căruţ ei, au urcat copiii şi femeile şi au pornit 
la drum spre Sepreus In zorii zilei de 13 septembrie, coloana trecea prin Sepreuş.
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Unele femei duceau câte o bocceluţ ă cu lucruri în spinare sau pe cap, altele duceau 
câte o vacă de lanţ .

In Sepreuş, coloana a crescut cu cei ce se refugiau şi din această localitate. Toată 
lumea era îngrozită. Nu ştia până unde va trebui să meargă şi ce se va întâmpla cu 
gospodăriile lor pe care le lăsau în grija invadatorilor.

Coloana se îndrepta spre Cermei, iar de acolo spre Beliu şi mai departe.
In noaptea de 13 spre 14 septembrie, s-au refugiat şi autorităţ ile comunale din 

Cermei. La Prunisor, rămăsese batoza între stogurile de grâu, în arie. Acum, altă veste 
mai neaşteptată află de la refugiaţ i. Rândurile acestora se îngroşaseră cu cei ce li s-au 
adăugat din satele prin care au trecut.

Cărăndanii au luat drumul pădurii. S-au oprit la Calea de Groşi, dar, văzând că nu 
e de glumit, au pornit mai departe spre Susani, Nădălbeşti, Slatina.

Răpsiganii au luat drumul spre ţ ara moţ ilor. Au mers până la Aciuţ a. După ce au
trecut de la Gurahont,au fost mitraliaţ i de către două avioane hortiste, în ziua de 17
septembrie. Avioanele au lansat şi nişte bombe asupra localităţ ii Gurahont. în timpul
bombardamentului şi-au pierdut viaţ a fostul pretor al plasei Sebiş, Ştefanica Florian şi
soţ ia Aurica.*

Pe la Aciuţ a, au trecut coloane ale armatei sovietice în ziua de 18 septembrie în 
direcţ ia Gurahonţ -Sebiş. Aveau şi cai slabi şi obosiţ i de drum lung. Au schimbat câteva 
perechi de cai cu ai refugiaţ ilor, că erau mai odihniţ i.

în noaptea de 13 spre 14 septembrie, nimeni n-a dormit în Prunisor. Fiecare s-a apucat 
să împacheteze ce credea că va putea să transporte. îngropau în grajd unele lucruri. Alergau 
pe la cei care aveau căruţ e să-i roage să le ducă bagajele. Se sfătuiau încotro să plece. Cum 
în toate vremurile tulburi, pădurea a apărat poporul român împotriva năvălitorilor, tot ea 
trebuia să-îi adpostească si de data aceasta. Aşa că în dimineaţ a zilei de 14 septembrie, cu 
căruţ ele încărcate ori cu bocceluţ a în spinare, cu copilaşii de mână, au pomit cu animale cu 
tot pe Vale în sus, spre pădure. Unii s-au oprit acolo unde se termina ţ arina, iar Valea curge 
numai prin pădure. Au tras căruţ ele în crâng să le adăpostească, iar vitele le-au slobozit să 
pască. Se apropia seara. S-au apucat să-şi construiască adăposturi. Au tăiat tufani şi au 
făcut colibe pe care le-au acoperit cu fan şi frunze. Printre aceştia se afla şi învăţ ătoarea cu 
o fetită, împreună cu Roşu Marişca şi familia lui Cofan Vasile-Baia. O fetiţ ă a învăţ ătoarei 
se refugiase la Doceni.

Alţ i locuitori s-au refugiat în satele de la poalele Codrului: Susani, Nădălbeşti, 
Slatina’ etc. Preotul şi-a ras barba, a îmbrăcat straie ţ ărăneşti, a încărcat bagajele în 
carul pus la dispoziţ ie de locuitorul Popa Gheorghe, nr. v. 29 şi a pomit spre Susani, la 
preotul Bădescu.

Până în 17 septembrie, când duşmanii au ajuns în hotarul satului şi au început 
luptele, cei rămaşi în pădure mai mergeau prin sat şi mai transportau câte ceva. Când 
au început luptele, unii se urcau în copaci şi priveau la cele ce se petreceau.

Pe înserat, unii căutau să se strecoare până acasă. Scheiner losif şi Toader Ana- 
Covăciţ a cunoşteau limba invadatorilor si nu se temeau. în seara zilei de 18 septembrie, 
Covăcita s-a întors în pădure cu arsuri pe picioare. încercase să limiteze focul ce-i 
mistuia grajdul. Sase zile a dăinuit tabăra refugiaţ ilor din pădure.în ziua de 20 septembrie, 
după ce trupele duşmane au fost alungate spre Beliu, s-au întors pe la casele lor, pe 

care le-au aflat într-o stare jalnică.
Când refugiaţ ii s-au întors în sat, morţ ii nu fuseseră adunaţ i si îngropaţ i. Pe uliţ a 

şcolii, către deal, se mai aflau patru dezbrăcaţ i şi acoperiţ i cu pozdăriţ ă de la meliţ ă, la 
umbra nucilor lui Popa Isai.

în casa de la nr. 2 v. a lui Hălmăgean Vasile, se amenajase un post sanitar de prim 
ajutor. Aici fuseseră evacuaţ i răniţ ii din luptele de la Cărând şi Sâc în ziua de 19
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foarte grave.în ziua următoare (21 septembrie) au 

tind însoţ iţ i de Perva Ilie din Regimentul 93 Infan e
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• Va Doli are CU luPtele de la Pnmi or:

vai, uoamne, ce greu război
A mai fost în sat la noi,
In septembrie patruzeci si patru,
t—and armatele maghiare5
Au trecut peste hotare
Tara să

trecut

— ne cucerească 
Şi pe noi să ne robiască.

Dar la Prunişor în sat 
Drumul lor a fost barat 
De elevii din Bacău 
Cari au luptat foarte greu.

Două zile jumătate 
Au tras cu armele toate 
Sus apoi, în Dealul Băii 
Au pus branduri în bătaie 
Şi-au aruncat foc si pară 
Peste blestemata fiară.

In pod la case şi-n şosele 
Au instalat mitraliere 
Si au tras în secerare 
Către hoardele barbare.

Iar duşmanu-nverşunat 
Biserica a bombardat 
Case a incendiat 
Si morţ i pe câmp a lăsat 
Dar frontul nu l-a spart.

Elevii au primit ajutoare 
Iar dusmanu-n grabă mare 
s-a întors din a sa cale 
urmărit pân la hotare.

(Cules de la Roşu Zaharia , n. 1928, m. La 8 VI 1982).

• lini în urma războiului
înfăţ işarea Prunişoniiu ^ s au datpe teritoriul satului Prunişor, invadatorii
După trei zile de lupte cra pornind ţ n urmărirea lor, am ajuns la intrarea în

au fost siliţ i să se retraga spte Bei. . sat
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cam la o oră după eliberarea lui. Când am ieşit din Cerâştea la şosea, au şi apărut 
urmele teatrului de război. în şanţ , la colţ ul pădurii, un ostaş fără suflare. Peste sosea, 
la 20 m, alt erou cu faţ a la pământ. în mijlocul uliţ ei, la Georgilică era încă unul căzut 
la datorie. Pe uliţ a din deal, lângă casa lui Popa Isai, nr. 88 v, se aflau patru ostasi căzuţ i 
în vârtejul luptei. în curtea casei lui Floruţ  Gheorghe, nr. 21 v., era încă un apărător al 
Prunişorului. Aceştia au fost numai câţ iva din cei care şi-au dat viata pentru libertatea 
şi fericirea neamului.

Pentru câteva minute, m-am abătut din drum să văd şcoala. Era într-o stare 
deplorabilă. Toate geamurile din ferestre fuseseră sparte din cauza suflului produs de 
explozia obuzelor de artilerie. Scândurile de la streşini ieşiseră din cuie si atârnau 
ciuruite de schije. Pereţ ii erau ciuruiţ i. Pe unele porţ iuni căzuse tencuiala si în interior. 
O schijă străbătuse tocul ferestrei şi se înfipse în scândura de la capătul patului. Mare 
parte din ţ iglele de pe acoperiş fuseseră sparte. în cancelarie, registrele şi cărţ ile de la 
bibliotecă erau împrăştiate pe podele.

în grădina şi curtea şcolii au căzut şapte obuze de artilerie. Unul a căzut pe grajd, 
distrugând jumătate de acoperiş plus două grinzele. Un obuz a rupt cusurăul de la 
coridorul şcolii confesionale şi a dărâmat un stâlp. Doi stâlpi de cărămidă de la gard 
au fost dărâmaţ i, iar riglele, lănteţ ii şi porţ ile sfârtecate de schije. Trei pomi din curtea 
şcolii au fost retezaţ i şi trântiţ i la pământ.

Pe grădina vecină era biserica veche. Fiind considerată post de observaţ ie, a primit 
trei lovituri nimicitoare. A trebuit să fie demolată.

Toate casele de pe uliţ a scolii au fost grav avariate: geamurile si ţ iglele sparte, 
pereţ ii ciuruiţ i. Pe uliţ a lui foaia arseseră complet gospodăriile locuitorilor Ivuţ  Nicolae 
şi Toma Milente nr. v! 31. Peste pod, lângă Vale arsese grajdul locuitoarei Toader Ana. 
De ademenea, a ars o parte din grajdul locuitorului Groza Ilarie nr. v. 21.

Geamuri sparte şi ţ igle de pe acoperiş au fost la toate casele din sat.
în faţ a birtului, în şosea, a căzut un obuz de artilerie. Groapa s-a cunoscut multă 

vreme. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD in  cauza lipsei’de materiale,nu s-au putut şterge urmele lăsate de răîzboi decât 
după câţ iva ani. Şcoala a fost reparată mai curând, dar geamuriledin ferestre s-au completat 
abia în anul 194&. Trecuseră mulţ i ani de la război şi casele unor locuitori aveau acoperiş 
jumătate din ţ igle, jumătate din paie. Locuitorii Ivuţ  şi Toma au primit material lemnos din 
pădurea comunalăşi au construit case noi. Biserica a fost construită din nou şi s-a dat în 
folosinţ ă abia la 1* noiembrie 1981.

Pe lângă pagubele pricinuite în anul 1944, războiul a mai produs suferinţ e şi în 
anii următori.

Copiii găseau cartuşe, grenade, focoase şi se jucau cu ele. Le băgau în foc. Schijele 
unui cartuş au lovit pe F.P. despicându-i buza. Poartă semnul ca amintire a vremurilor 
din copilărie.

Şi după 20 ani, războiul a cauzat suferinţ e si groază. în anul 1964, înv. Groza 
Aurelia s-a dus cu elevii prin Cerâşte să adune gnindă. Elevii Tomuţ a Traian, clasa a 
VI-a, şi Cristea Nicolae, clasa I, au găsit o grenadă lângă un stejar. Tomuţ a s-a apucat 
să-i scoată inelul. Cristea s-a ascuns după stejar. Grenada a explodat şi a omorât pe loc 
pe Tomuţ a, iar pe Cristea l-a rănit. Spre norocul lor, ceilalţ i elevi au fost mai departe 
prin pădure. Spaima prin care au trecut nu se poate descrie. De asemenea durerea 
părinţ ilor, care şi-au pierdut fiul în această împrejurare este groaznică.

în tâ ln ir e a  v e te ra n ilo r  d u p ă 4 0 d e a n i d e la e r o ice le lu p te de pe Valea C r işu lu i  A lb
Trecuseră 36 de ani de când elevii Şcolii de ofiţ eri de rezervă Bacău, împreună cu 

alte subunităţ i militare române, au rezistat cu multă îndârjire, curaj şi dragoste de ţ ară 
atacurilor înverşunate ale invadatorilor fascisto-hortişti. în câteva localităţ i de pe Valea
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Crisului Alb. în anul 1980 Şcoala a 
sărbătorit 60 de ani de la înfiinţ are. în 
revista jubiliară „Propatria” s-a publicat 
un articol despre luptele date de elevi 
la Prunişor-Cărand-Sebiş, în septembrie 
1944. Luând cunoştinţ ă de conţ inutul 
articolului, veteranul dâta Gavrîlă din 
Sebiş, fost elev al şcolii şi participant 
la lupte în 1944, într-un cerc de activişti 
culturali, şi-a exprimat dorinţ a de a se 
organiza o întâlnire a foştilor elevi ai 
Şcolii de ofiţ eri de rezervă Baeău, care 
au luptat pe aceste locuri.

Pentru aceasta trebuiau aprobări, 
trebuiau fonduri.

în primăvara anului 1984, veteranul 
Alexandru Popovici, din Salonta, judeţ ul 
Bihor, a adresat o scrisoare Consiluîui 

orăşenesc Sebiş prin care amintea că se 
apropia aniversarea a 40 de ani de la 
eliberarea patriei şi întreba dacă se 
organizează ceva în legătură cu luptele 
de pe Valea Crişului Alb.

Această iniţ iativă, venită în întâm
pinarea gândurilor mai vechi, a condus 
la formularea unei hotărâri de a se 
organiza o întâlnire a veteranilor care 
au luptat pe aceste meleaguri în 
septembrie 1944. Sarcina de a duce la 
îndeplinire acest deziderat a revenit 
tovarăşilor: Vitalie Munteanu de la 
biblioteca orăşenească şi Ioan Galea, 
directorul Casei orăşeneşti de cultură 
Sebiş. Dânşii au constituit un comitet
de acţ iune care a reuşit să obţ ină > > >
aprobările necesare întrunirii vete
ranilor şi fondurile de trebuinţ ă. S-a 
stabilit data întâlnirii la 7-8-9 septembrie 
1984. Comitetul a aflat câteva adrese, 
de la care a aflat altele şi altele; a trimis 
invitaţ iile de rigoare. S-a îngrijit de 
alcătuirea şi tipărirea caietului- program, 
de cazarea şi masa invitaţ ilor şi de alte 
probleme organizatorice.

în ziua de 15 august, tovarăşii V. 
Munteanu şi V. Brăiloiu s-au deplasat 
la Prunişor pentru recunoaşterea 
terenului. în cimitirul satului au fost 
înhumaţ i opt eroi cu nume necu
noscute. Mormântul era însemnat cu o

întâlnirea veteranilor- 7,8,9 sept. 1984

Primirea veteranilor la SebişihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-âmmsşm
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*

Veteranii în fata Casei de cultură
9

Veteranii, ca elevi, pornesc de la Gurahonţ  spre 
Prunişor pentru întâmpinarea inamicului în 14 

scotembrie 1944
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cruce improvizată pe care fusese prinsă o bucată de tablă care ruginise şi de pe care se 
ştersese toată inscripţ ia. Reîntorşi la Sebiş, tov. Munteanu a înaintat un referat despre 
cele constatate Consiliului orăşenesc cerând să se ia măsuri pentru amenajarea 
mormântului. Consiliul orăşenesc a aprobat să contribuie cu materialele necesare. Tov. 
Munteanu a întocmit schiţ a pentru mormânt, iar tov. Brăiloiu, schiţ a monumentului. 
Maistrul Curta Francisc din Sebiş, a turnat placa de 130 x 60 x 13 cm. din mozaic, în 
care a implantat o cruce şi două plăci de marmură pe care a săpat inscripţ iile, pentru 
suma de 3500 lei. Banii au fost colectaţ i din satul Prunişor, pe listă de subscripţ ie, de 
către înv. Toader Teodor.

Maistrul zidar Rusu Vasile a construit soclul din piatră de râu şi a montat monumentul. 
Ajutat de Cristea Vasile şi Filip Teodor, au lucrat bordura la mormânt şi la grilajul de 
fier. Pentru executarea acestor lucrări au mai ajutat: Herbei Ion, Mos Aron, Herbei 
Pavel, Popovici Pavel, Roşu Teodor, Vitalie Munteanu, înv. Moţ  loan şi alţ ii. I

întreprinderea I.J.I.L. din Sebiş a confecţ ionat şi montat grilajul înconjurător cu 
sprijinul tov. Trandafir Urs. Toate lucrările au fost executate prin muncă patriotică, sub 
supravegherea tov. Munteanu şi Brăiloiu. în seara zilei de 6 septembrie 1984, totul a 
fost £ata.

In aceeaşi zi au început să vină veteranii, care au fost cazaţ i la hotelul din Sebiş. 
Tov. lt. col. torneliu Chirieş, reprezentantul Şcolii de ofiţ eri de rezervă Bacău, a adus 
materiale şi fotografii pentru realizarea unei expoziţ ii. Au sosit 40 veterani din Suceava, 
Câmpulung Moldovenesc, Iaşi, Bacău, Botoşani, Neamţ , Bucureşti, Timişoara, Oradea, 
Arad, Salonta, Ineu şi din satele învecinate.

Primirea veteranilor s-a făcut vineri, 7 septembrie 1984, într-un cadru sărbătoresc, 
în tribuna oficială, instalată în fata Casei de cultură din Sebiş, se aflau:

- Salvina Marchiş, secretar al Comitetului judeţ ean de partid Arad;
- Maria Muşat, cercetător ştiinţ ific principal la Muzeul de istorie din Bucureşti;
- Liviu Berzovan, preşedintele Comitetului de cultură al judeţ ului Arad;
- Comeliu Chieriş, lt.col., reprezentant al Şcolii de ofiţ eri de rezervă Bacău;
- Aurel Golcea, gen. maior;
- alţ i ofiţ eri de la u.m. din Ineu;
- Petru Dragoş, primarul oraşului.

Veteranii, încolonaţ i, se îndreaptă spre monumentul eroilor, în timp ce fanfara 
intonează Imnul de întâmpinare. Un detaşament din gărzile patriotice prezintă arma 
pentru onor. Se intonează Imnul de stat, apoi, coloana veteranilor se aliniază în faţ a 
Casei orăşeneşti de cultură, unde pionierii le oferă buchete de flori.

în saluturile rostite de Liviu Berzovan, Petru Dragoş, Vasile Sărăndan şi pionera 
Pop Emilia, s-a scos în evidenţ ă semnificaţ ia acestor lupte exprimându-ae recunoştinţ a 
şi admiraţ ia pentru bărbăţ ia şi curajul de care au dat dovadă ostaşii de atunci, veteranii 
de azi, pentru apărarea acestor meleaguri strămoşeşti.

Evocările realizate de lt.col. Comeliu Chirieş, gen.maior Aurel Golcea şi veteranul 
Gavrilă Câta, au scos în evidenţ ă pagini de vitejie şi eroism, săvârşite acum 40 ani.

Au recitat poezii din creaţ ie proprie: Elena Roşea, Lucreţ ia Baltă, Coriolan Todan, 
Florica Ionescu. Veteranii Ion Frumosu şi Aurel Prundeanu au adus o urnă cu pământ 
din cetatea de scaun a lui Ştefan cel Mare.

în sunetele Imnului de stat, pionierii au depus coroane de flori la monumentul 
eroilor si au lansat un stol de porumbei; au depus şi veteranii florile ce primiseră... In 
faţ a tribunei oficiale grupul de veterani a primit onorul gărzilor patriotice.

A urmat vizitarea expoziţ iei: „Luptele de pe Valea Crisului Alb , organizată în 

holul Casei orăşeneşti de cultură.
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în după-amiaza aceleiaşi zile a avut 
loc o interesantă sesiune de comunicări 
la care veteranii au prezentat aspecte din 
timpul luptelor de acum 40 de ani. Au 
prezentat comunicări: Aurel Golcea, 
Alexandru Lascu, Corneliu Chirieş, 
Alexandru Popovici, Matei Hulubei, 
Vasile Brăiloiu si alţ ii.

Sâmbătă au fost vizitate localităţ ile: 
Prunişor, Gurahonţ  şi Buteni, locuri care 
păstrează încă vie amintirea luptelor de 
acum patru decenii.

în dimineaţ a zilei de 8 septembrie 
1984, la orele 9,00, veteranii, îmbarcaţ i 
într-un autocar şi câteva autoturisme, au 
pornit spre Prunişor. La liziera pădurii, 
înainte de intrarea în sat, locuitorii, 
îmbrăcaţ i în haine de sărbătoare, 
încadraţ i de sase tineri purtând tricolor 
în diagonală, călări pe cai albi, au ieşit 
în întâmpinarea veteranilor. în faţ a 
consătenilor, veteranul local Gheorghe 
Filip, însoţ it de un grup de fete îmbrăcate 
în frumosul costum popular, rosteşte 
cuvântul de bun venit pe meleagurile 
Prunişorului. Corul local, condus de 
veteranul Moş Damaschin, cântă: Mulţ i 
ani trăiască. Apoi gheorghe Filip şi 
tinerele Florica Perva şi Elena Ţ âca oferă 
oaspeţ ilor pâine şi sare, după datina 
străbună.

Ia cuvântul prof. Maria Muşat, care 
între altele spune: „Puterea dreptului a 
fost călcată în picioare, în copitele cailor 
în vâltoarea vremurilor. Această putere 
a dreptului aţ i aparat-o cu piepturile 
dumneavoastră şi-mi pare nespus de bine 
că o frântură din drumul libertăţ ii patriei 
mele trece prin Prunişor. Acest drum, 
care a fost odată frânt pe roată, în 
chinurile lui Horea şi Cloşca, acest drum 
care a fost sfârtecat la masa tratativelor 
în 1940, când s-a rupt o fiinţ ă vie din 
fiinţ a naţ iunii noastre.împlinirea fiinţ ei 
noastre naţ ională aţ i înfăptuit-o 
dumneavoastră lăsându-vă aici sufletul, 
o parte din suflet. Mulţ i lăsând aici tot 
ce aveau mai scump, viaţ a şi gândurile. 
N-o să-i uităm. Mă închin în faţ a 
dumneavoastră şi vă spun bine aţ i venit

Veteranii la Prunişor 
8 septembrie 1984

Sătenii din Prunişor întâmpină grupul 
veteranilor

Grupul de veterani în faţ a sătenilor

înv. Brăiloiu V. aminteşte un episod din timpul 
războiului petrecut în acel loc
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pe locurile mele natale. Corul intonează: 
Mulţ i ani trăiască

în timp ce fanfara intonează cântecul: 
înainte, înainte cu sabia în mână, grupul 
de veterani vizitează dealul Băii, unde au 
fost instalate brandurile şi ultima linie de 
rezistenţ ă în 1944, şi unde şi au dat viaţ a 
căpitanii: Andrei Grigore si Eugen 
Dobrilă, pentru apărarea Prunişorului

Apoi, veteranii încadraţ i de poulaţ ie, 
se deplasează la monumentul căpitanului 
Eugen Dobrilă, pentru a-i aduce un pios 
omagiu. De la căminul cultural până în 
curtea bisericii, unde se află 
monumentul, deplasarea este însoţ ită de 
dangătul dulce al clopotelor. La monu
ment ard multe făclii. Fanfara intonează 
Imnul eroilor. Cântă apoi corul.

învăţ ătorul Vasile Brăiloiu arată 
împrejurările în care s-a construit 
monumentul, încheind cu următoarele 
cuvinte: „Amintirea luptelor de la 
Prunişor va dăinui peste veacuri, iar micul 
monument al lui cpt. Dobrilă o va ţ ine 
mereu vie în inimile noastre şi ale 
urmaşilor noştri”. Veteranul Ioan Lucaci, 
din Berindia, cântă balada închinată 
eroului. Se păstrează un moment de 
reculegere.

Grupul de veterani vizitează noul lo
cal al bisericii şi apoi pornesc spre cimitir 
salutaţ i de dangătul clopotelor. în cimitir, 
înaintează printre rânduri de pionieri şi 
şcolari, care le oferă buchete de flori, până 
în faţ a monumentului. Acesta se află 
chiar în zona de acţ iune a luptelor din 
septembrie 1944.

La monument sunt arborate două 
drapele tricolore şi fac de gardă patru 
pionieri şi patru tineri din gărzile 
patriotice. Pe mormânt au fost plantate 
flori şi ard numeroase lumânări, ca şi în 
candela de la monument. De faţ ă se află: 
elevii scolii, corul sătesc, fanfara din 
Sebiş, îocuitorii satului şi locuitori din 
satele vecine.

Solemnitatea dezvelirii monumentuli 
este deschis de veteranul Vasile Brăiloiu, 
care spune: „Tovarăşi veterani de război, 
în calitate de fost comandant al

Veteranii la Prunişor 
8 septembrie 1984

Monumentul eroilor necunoscuţ i

înv. Brăiloiu V. rosteşte cuvântul de salut

Veteranii asistă la dezvelirea monumentului



Vasile Brăiloiu

plutontului din Prunişor, din cadrul Batalionului fix regional Criş şi învăţ ător în acest 
sat peste 20 de ani, îmi face o deosebită plăcere ca, în numele veteranilor de război şi 
a locuitorilor din Prunişor, să vă adresăm un salut călduros şi cel emai bune urări”.

In continuare arată situaţ ia grea în care se afla populaţ ia satului în 1944, distrugerile 
pricinuite de război şi nivelul ridicat de viaţ ă al locuitorilor de azi, după 40 ani de la 
lupteledesfaşurate pe aceste meleaguri, în timpul cărora au căzut mulţ i ostaşi la datorie, 
apărând vatra strămoşească. Dintre cei 14 morţ i de la Şcoala de ofiţ eri rezervă Bacău, 
transportaţ i la Gurahonţ , 9 sunt înmormântaţ i in curtea bisericii, iar opt eroi cu nume 
necunoscut, dintre elevii şcolii şi din Regimentul 93 Infanterie, care au luptat alături, 
îşi dorm somnul de veci în acest mormânt comun.

Astăzi, când aţ i revenit ca să revedeţ i locurile pe unde aţ i luptat acum 40 ani şi 
totodată să participaţ i la dezvelirea acestui mic monument funerar, ridicat cu sprijinul 
Consiliului orăşenesc Sebiş şi contribuţ ia locuitorilor din Prunişor, în cinstea celor opt 
eroi cu nume necunoscut, ţ inem să vă mulţ umim călduros pentru această participare şi 
să vă spunem din toată inima: Bine aţ i venit!

In timp ce fanfara intonează Imnul de stat, veteranul: Aurel Prundeanu, din 
Câmpulung Moldovenesc, taie panglica tricoloră, dezvelind monumentul. Pe monu
ment se află o cruce de marmură. Alături, o placă cu o cască sub o ramură de măslin şi 
inscripţ ia: „1944-1984”. Pe altă placă scrie: „Şcoala ofiţ eri rezervă Bacău şi Regimentul 
93 Inf. 8 eroi necunoscuţ i, căzuţ i în războiul antifascist, în 17-19 septembrie 1944, la 
Prunişor”.

înv. Ioan Moţ  adreseasă veteranilor cuvinte de recunoştinţ ă pentru comportarea în 
luptele din 1944. Veteranul Alexandru Popovici recită poezie „Revedere”. Un omagiu 
celor căzuţ i la datorie prezintă Vitalie Munteanu. Corul intonează: Cântec despre luptele 
de la Prunişor.

Locot. col. Comeliu Chirieş omagiază jertfa elevilor şi ofiţ erilor Şcolii de ofiţ eri în 
rezervă Bacău care cu elan tineresc, vitejeie şi dragoste de ţ ară, au ţ inut piept duşmanului 
cotropitor spunând: „Nici pe aici nu se trece” Şi nu s-a trecut. Adresându-se eroilor 
căzuţ i, încheie cu versuriel:

„Nu aţ i avut nici preot, nici paradă,
Nici mamă-ndoliată
La creştet să vă şadă.
Dar noi, în semn de jurământ,
Lăsăm pe glia rece
O lacrimă să cadă!”

Fanfara intonează Imnuel eroilor. Cântă apoi corul. în acest timp, pionerii depun 
coroane de flori pe mormânt, iar veteranii depun flori la monument. Veteranul Ioan 
Lucaci recită Balada eroilor de la Prunişor.

în încheierea programului festiv, corul cântă: Pui de lei.
După terminarea programului, gospodinele din Pruinişor au întins o masă 

câmpenească pe iarbă verde, oferind oaspeţ ilor câte o mică gustare (pâine de casă, 
chifteluţ e, salam, telemea, roşii, ardei, plăcinte ţ ărăneşti, prăjituri şi nelipsitul vinars).

La orele 13, veteranii îşi iau rămas bun de la locuitori şi pornesc spre Gurahonţ , ca 
să viziteze cimitirul elevilor eroi care au căzut în luptele de la Prunişor.

La orele 14, au ajuns. Un stol de pioneri, de la liceul din localitate, aleargă în 
întâmpinarea grupului de veterani, oferindu-le buchete de flori si îi conduc în curtea 
bisericii, unde aşteaptă autorităţ ile locale şi locuitorii comunei. fanfara din localitate 
intonează marşul de întâmpinare. La monument arde o flacără, iar patru pioneri fac de 
gardă sub drapele tricolore.

132
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Primarul comunei adresează 
cuvântul de Bun venit pe plaiurile 
gurahonţ ene.

în cuvântările rostite de tov. :Horia 
Truţ ă, vicepreşedinte al Comitetului de 
cultură al Judeţ ului Arad, colonel în 
rezervă Alexandru Lascu, lt.colonel 
Comeliu Chirieş, s-au scos în evidenţ ă 
faptele de vitejie săvârşite în luptele cu 
duşmanul invadator în septemterie 1944 
şi a adus un pios omagiu eroilor patriei 
care si-au jertfit viaţ a în timpul acestor 
lupte.In timp ce corul cântă Imnul eroilor, 
se depun coroane de flori pe cele 10 
morminte. Veteranii depun flori la monu
ment. Festivitatea se încheie cu 
cântecele: La arme şi înainte, înainte cu 
sabia în mână,- intonate de fanfară.

După ce s-a servit masa la internatul 
liceului, veteranii s-au deplasat la 
monumentul tribunului de la 1849, Ioan 
Buteanu, unde artiştii amatori ai 
căminului cultural din localitate au 
prezentat un fragment din piesa care 
poartă numele tribunului.

De aici, grupul de veterani se 
deplasează la Buteni, unde aşteaptă corul 
şi autorităţ ile comunale. Primarul Motrea 
rosteşte cuvântul de Bun sosit. Se 
vizitează muzeul satului. Apoi se 
vizitează complexul sculptural realizat 
de Ioan Buculei pe Dealul Groşi. Aici, 
corul elevilor şcolii şi corul comunal 
interpretează cântece patriotice.

Locot. colonel Corneliu Chirieş 
omagiază eroii care s-au jertfit pentru 
ţ ară, iar veteranul Alexandru Popovici 
înfăţ işează câteva amintiri din zilele 
fierbinţ i din septembrie 1944.

Pe masa de piatră din complexul 
sculptural, gospodinele din Buteni au 
servit veteranilor prăjituri, întorsuri şi 
răchie de Buteni.

Duminică, 9 septembrie, la orele 10, 
veteranii îmbarcaţ i în două autobuze s- 
au deplasat la Prunişor, pentru a asista la 
desfăşurarea unui exerciţ iu de luptă: 
Batalionul în apărare- executat de 
subunităţ i ale gărzilor patriotice din 
Sebis. sub conducerea lt.col. Lazăr.

Prunişor. Masă câmpenească. 1984

Tineretul şi eonii din Prunişor veniţ i în 
întâmpinarea veteranilor. 1984RQPONMLKJIHGFEDCBA
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Veteranii la monumentul căpitanului erou 
Eugen Dobrilă. 1984
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comandat npntm 5 aratat curn au acţ ionat subunităţ ile militare pe care
organizat si nn s aviJ;lrea înaintării inamicului spre Bârsa- Cuied- Buteni şi cum s-a
înfrângerea Hn ofensiva în ziua de 19 septembrie 1944, care a contribuit la 
mirangerea duşmanului invadator.

am|aza aceleaşi zile, la teatrul de vară din Sebis s-a prezentat un frumos şi 
din A raH ®^arn a c*nstea veteranilor, la care si-au dat concursul: Corul veteranilor

, nsamblul folcloric din Ineu, cenaclul Lamura din Arad şi alţ ii, 
eara, in saJa restaurantului, într-o atmosferă caldă, manifestându-si dorinţ a de a 

se mai întâlni şi în anii următori, veteranii se despart cu sufletele pline de bucuria 
reve ern^şi a pioaselor amintiri. La despărţ ire, comitetul de organizare oferă fiecărui 
veteran cate o mapă care conţ ine: caietul program, ziarul cu articolul referitor la întâlnire, 
un set de fotografii, o plachetă de bronz cu bustul unui ostas si inscripţ ia: septembrie 
1944-1984, 40 ani de la luptele de pe Valea Crişului Alb.

Activităţ ile desfăşurate cu prilejul întâlnirii veteranilor au fost filmate de o echipă 
specială, alcătuind un film documentar, ce se păstrează la Casa de cultură din Sebis.

Câteva secvenţ e din acest film au fost prezentate la televizor în ziua de 30 septembrie 
1984. Reuşita manifetaţ iei se datorează muncii neobosite a domnilor Vitalie Munteanu 
si Ioan Galea.

câtZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 9 4 4 -1 9 8 5 - CEA DE-A DOUA ÎNTÂLNIRE A VETERANILOR participanţ i 
la  e r o ic ele lu p te d in  septembrie 1 9 4 4 , în defileul Crişului Alb

Consiliul de educaţ ie politică şi cultură socialistă din Sebis, cu sprijinul Comitetului 
de cultură şi educaţ ie socialistă al judeţ ului Arad, a organizat a doua întâlnire a veteranilor 
participanţ i la eroicele lupte din septembrie 1944, în defileul Crişului Alb, în zilele de 
19-20 si 2*1 septembrie 1985. S-au prezentat peste 50 veterani şi oaspeţ i invitaţ i. Printre 
oaspeţ i’ au fost: prof. Maria Muşat, cercetător principal la Muzeul de istorie al PCR, 
Bucureşti, prof. Ştefan Ştefanescu, deputat în M.A.N., Bucureşti, lt.col. Comeliu Chirieş, 
reprezentantul Şcolii de ofiţ eri de rezervă Bacău, col. Constantin Zamfir, directorul 
Editurii Militare Bucureşti şi alţ ii.

Primirea grupului de veterani s-s făcut într-un cadru sărbătoresc, joi, 19 septembrie 
1985 în fata Casei de cultură şi a monumentului eroilor din Sebiş, în prezenţ a autorităţ ilor 
orăşeneşti’ a elevilor liceului şi a populaţ iei oraşului. S-au rostit saluturi din partea 
autorităţ ilor si evocări de către veterani. S-au depus coroane de flori la monumentul 
eroilor si s-a’lansat un stol de porumbei, simbol al pacm

L-a’ sfărsit s-a vizitat expoziţ ia organizata in holul Casei de cultura, 
în duDă^amiaza aceleiaşi zile, s-a vizitat satul Prunişor, unde s-au dat cele mai 

crâncene lupte cu duşmanul invadator în zilele de 17-18 şi 19 septembrie 1944. Populaţ ia 
Sui îmbrăcată în haine de sărbătoare, încadrata de tiner, calan, a primit grupul de 
veterani "si oaspeţ i, cu pâine şi sare, în acordurile cântecelor interpretate de corni sătesc. 
Oannăml duios al clopotelor a însoţ it deplasarea pana m curtea biserici,, unde s-a adus 
unSomagiu la monumentul căpitanului Eugen Dobnla. S-a vizitat apo, monumentul 

eroflor cu nume necunoscut din cimitirul satului, unde s-au depus coroane şi jerbe de

flori.
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La faţ a locului s-a organizat un 
simpozion, în timpul căruia, câţ iva 
participanţ i la luptele de la Prunişor, 
printre care şi Cimpoeşu Constantin,
Pozdârcă Gheorghe, Prundranu 
Aurel, Stoinescu Ion, Bucevschi 
Constantin, Mişca Viorel si alţ ii au 
evocat momente palpitante petrecute 
cu 41 de ani înainte, în aceste locuri.

Vineri, 20 septembrie 1985, s-a 
vizitat oraşul Brad, unde au fost 
depuse coroane de flori pe 
mormântul eroilor: căpitan Grigore 
Andrei, sergent Seriţ an Gheorghe şi 
sergent Dinescu Constantin, răniţ i la 
Prunişor şi Cărând. Apoi s-a vizitat 
Muzeul aurului.

La înapoiere spre Sebiş, s-a vizitat UI 
cimitirul eroilor neamului de la Ţ ebea, lwţ | 
s-a făcut un popas la monumentul lui BIJ 
Avram Iancu în Hălmagiu, iar la 
Gurahonţ  s-au depus coroane de flori 
pe mormintele eroilor căzuţ i la 
Prunişor, în septembrie 1944.

Sâmbătă, 21 septembrie 1985, 
grupul de veterani si oaspeţ i se deplasează la Ineu, unde vizitează Muzeul militar, la 
fosta Şcoală de ofiţ eri de rezervă.

La Bocsig, veteranii au fost întâmpinaţ i de un detaşament de tineri călări, care i-au 
însoţ it până în centrul comunei unde, populaţ ia şi autorităţ ile i-au primit cu tradiţ ionala 
pâine şi sare, în sunete de fanfară militară. S-au deplasat apoi în cimitirul satului, unde 
au depus coroane de flori pe mormintele eroilor: elev Petre Popescu, Ion Ienăşescu, 
căzuţ i în luptele de la Ineu şi eroul sovietic Ivan Artimzovici, căzut la Bocsig.

La Mânerău, veteranii s-au întâlnit cu localnicii tot în cadrul cimitirului, unde au 
depus coroane de flori pe mormintele eroilor.

înapoierea la Sebiş s-a făcut pe la Beliu-Sâc-Cărand-Prunişor, parcurgând 
aliniamentul pe care s-au desfăşurat luptele în septembrie 1944.

în fiecare localitate vizitată, în cinstea veteranilor, s-au prezentat programe artistice, 

s-au ţ inut vorbiri şi s-au făcut evocări.
După trei zile petrecute pe locurile care păstrează neştearsă amintirea evenimentelor 

petrecute în tinereţ e, veteranii se despart într-o atmosferă caldă. La despărţ ire, comitetul 
de organizare oferă fiecărui veteran câte o mapă în care se aflăxaietul program, o 

insignă, un set de fotografii şi altele.
Şi de data aceasta s-a filmat, adăugându-se încă o peliculă documentară lângă 

din anul 1984.
în programul organizatorilor este planificată 

desfăşura în localităţ ile Sebiş şi Beliu. Itinerarul cuprinzând şi localităţ ile în care 
se află morminte ale eroilor căzuţ i în luptele din defileul Crişului Alb.

Bocsig. Primirea grupului de veterani. 1985
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Brad. La mormântul eroilor răniţ i
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la Cărând şi Prunişor. 1985
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REFORMA AGRARĂ DIN ANUL 1945

în primăvara anului 1945, s-a pornit o acţ iune pentru înfăptuirea unei noi reforme 
agrare în localităţ ile în care se mai aflau resturi de moşii ce se puteau expropria. S-a 
format o Comisie pentru reforma agrară şi la plasa Sebiş.

La 23 aprilie 1945, s-a ţ inut o adunare populară a locuitorilor din Prunişor. Cu 
această ocazie a fost ales comitet local pentru reforma agrară alcătuit din: Brăiloiu 
Vasile preşedinte, Cofan Vasile-Baia, Tâca Simion-Brancu şi Herbei Pantelie.

S-a întocmit un memoriu către Minister prin care se cerea Completarea dreptului 
de pădure comunală cu: Ciotosia, Deluţ ul şi Jepul Dotii. Mai cereau 68 iug. de pământ 
arător ce forma rezervă de stat în Cotul Popii şi 33 iug. în Balta Neagră, ce fuseseră 
atribuite unor voluntari din părţ ile Hălmagiului şi cari renunţ aseră să le folosească.

Memoriul n-a avut rezultat favorabil.
Comitatul local a întocmit tabele cu locuitorii îndreptăţ iţ i la împroprietărire. Acestea 

au fost aprobate de către Comisia de plasă.
Fiindcă nu s-a primit teren în hotarul comunii, s-a recurs la soluţ ia colonizărilor. în 

localităţ ile din jurul Aradului, se găseau multe terenuri şi chiar case cu grădini, rămase 
de la germanii care părăsiseră ţ ara în timpul războiului. Acestea erau puse la dispoziţ ia 
coloniştilor, care veneau din părţ ile de munte.

Comitetul local a întocmit tafeele şi a îndeplinit formalităţ ile necesare în acest scop.
S-au înscris pentru colonizare un număr de 50 familii sau persoane singure. Când 

a fost vorba de plecare, numai cinci familii au avut curajul să părăsească vatra 
părintească şi s-o înlocuiască cu alta din străini. Două familii au revenit la vechea 
vatră. Au rămas în comuna Vladimirescu: Fereştean Gligor-Cigara nr. 37 cu familia, 
Groza Pavel-Păhăruţ  nr.27 cu familia şi Săbău Vasile-Sita nr.62. Acesta din urmă, după 
ce şi-a căsătorit fetele şi un băiat, a revenit în comună împreună cu soţ ia si un copil.

Locuitorii din tabelul următor doreau să se colonizeze. în anul î94fe, comitatul 
local a făcut o înţ elegere în scris, cu comitetul local din Prăjeşti ca, aceştia din urmă să 
cedeze păşunea lor în suprafaţ ă de 80 iug. de lângă satul Prunişor, în schimbul altui 
teren ce ar primi în Baltă. Până la urmă nici această încercare n-a reuşit.

După cum s-a văzut, de pe urma reformei agrare din anul 1945, au beneficiat, din 
Prunişor, numai cele trei familii care s-au colonizat.

Grădini lângă Vale
Uliţ a de către Vale din jos nu era delimitată spre Vale. Unii locuitori plantaseră 

pruni peste drum, în dreptul caselor.
în anul 1949 s-a început construirea unui grajd comunal pentru reproducători, în 

dreptul casei cu nr.19, cu cărămizi împrumutate de la căminul cultural şi de la biserică. 
A fost terminat si dat în folosinţ ă în anul 1956.

în acelaşi an’(1956) s-a parcelat şi celălalt teren pe lângă Vale şi s-a atribuit ca „loc de 
casă” locuitorilor Belei Traian, Gligor Vasile şi Tomuţ a Iosif, veniţ i în comună din „ţ ara 
moţ ilor” comuna Avram Iancu. în continuare, au mai primit loc de casă: Vaţ  Nicolae şi 
Tâca Vasile din Prunişor. Toţ i aceştia şi-au construit câte o căsuţ ă pe terenul primit şi au fost 
înregistraţ i cu număr de casă la recensământul populaţ iei din anul 1956.
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Comitetul local pentru Reforma Agrară Prunişor

TABEL NOMINAL
de locuitorii îndreptăţ iţ i la împroprietărire cari doresc să se colonizeze

Obs.Averea
părinţ ilor

Averea ce 
posedă

Ca- StareaNr. Nr. Numele şi prenumele
civ.tegcrt. casei

Nu arcnccăs.I. 27 Fcrcstcan Aurel a

1 iug. păm.nccăs.I2.. Carpinc Vasilc a

1 iug. păm.nccăs.Fcrcstcan Pavcl a3. 45

12 boicăs. 2 copii a4. 38 Voian Simion

căs. 4 copii Nu arc a5. 87 Cofan Ghcroghc

Nu arccăs. 2 copii6. 120 aCofan Iosif

1 iug. păm.căs. 4 copii a7. 81 Morondan D-tru

l iug. păm.căs. 3 copii a8. 20 Hălmăgcan Nic.

2 caicăs. 5 copii a9. 27 Groza Pavcl

1 iug. păm.căs. f. copii a10. 45 Toadcr Ghcorghc

2 boi a3 cop.11. 34 Tâca Simion
J

Nu arcnccăs.12. 51 Voian Todor

2 iug.- păm.
2 boi, car
Nu arc 1 iug. pt. el

acăs. 1 cop.13. 40 Hălmăgcan Vasilc

acăs. 1 cop.14. 22 Hada Pavcl

2 iug. păm., 2 
boi, car, vacă 

Nu arc

acăs. 1 cop15. 109 Groza Moisc

acăs. I copV16. 132 Raţ  Ioan

1/2 iug. păm acăs. 2 copV17. 37 Fcrcstcan Gligor

1 iug. păm. acăs. 2 copV18. 53 Hălmăgcan Anton

D1/2 iug. păm

Notă. Categoriile sunt conform ord. nr. I din 27 aprilie 1945 al Comisiei de plasă. Prunişor, 24 septembrie 1945 
PREŞEDINTE: s.s. V. Brăiloiu s.s. Matcău Teodor, primar MEMBRI: s.s. Ţ âca Simion, s.s. Cofan asilic 
Comisia de plasă Sebiş: Dăm  aviz favorabil pentru colonizarea locuitorilor din prezentul tabel. Scbiş, la 24 septem ne 

PREŞEDINTE s.s. Moţ  Simion L.S. Secretar s.s. Gr. Pârvu

căs. f. copVI19. 55 Filip Ioan
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C o m ite tu l lo c a l

Reforma Agrară Prunişor

de ... TABEL NOMINAL SUPLIMENTAR

1 orii îndreptăţ iţ i la împroprietărire cari doresc să se colonizeze

pentru

Nr. Nr. 

crt. casei
Numele şi prenumele Obs.Ca- Avcrca

părinţ ilor
Starea Averea ce 

posedătegsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAciv.

1. 3 Nu arc casăMihulin Rafila 1 2 iug.

f. casă pt ca

văd Nu arc

Nu arc casă2. 11 Matei Nicolac III a1 iug. păm.nccăs.

a Nu arc casă3. 88 Popa Gligor III 6 iug. păm 
la 5 copii

căs. Nu arc

4. 32 Roşu Irimic III acăs. 2 copii 1 iug. păm.
2 tuluci

1 iug. păm.
2 bivoli, car
1 iug. păm.
2 vitele>

1 iug. păm.

5. 51 Dragoş Costan III acăs. 4 copii

6. 91 Roşu Vasile III căs. 2 copii a

căs. 4 copii7. 80 Roşu Pavcl III a

casă, 2 boi 2 iug. cc va a 
moşteni el 
1 iug. va 
moşteni el

căs. 3 copiiIIIPopa Nicolac8. 43

nccăs. aIIIFi lip Teodor nu arc9. 30

căs. 3. copii aIII nu arcFereştean Pavcl10. 105

1/2 iug.
2 boi, car

1 iug., 1 
vacă, viţ el

3 iug.- păm.
2 vaci 
2 iug.

1 vacă

1 iug. păm., 2 
boi, car 

Nu arc

căs. a cop. aIIIFereştean Nic.II. 45

căs. 2 cop. aIIICarpinc Gligor12. 115

căs. 1 cop. aIIIMiculaTraian13. 48

căs. 2 cop. aIIIMoş Ion 

Ivuţ  Nicolac

14. 60

căs. 2 copIV
15. 31

căs. 1 cop aIV
Raţ  loan16. 132

1 iug. Dcăs. 3 copIV
Matcău loan

17- HS
1/2 iug. D Nu arc casănccăs.IV

Cofan Vasile
18. 98

Nu arccăs. 1. cop Pantofar. 
Luptător. A fost 
condamnat

IV
Matcău Alex

19. H7
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StareabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACa- Avcrca cc 
posedă

Numele şi prenumele Averea
părinţ ilor

Obs.Nr. Nr.
civ.tegcrt. casei

1 iug., 2 cai, 
căruţ ă

9

1 iug. vie.

căs. 1 c.IV DTâcaNicoIaesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9

20. 134

D Nu arc casăIV nccăs.Căra Pavcl21.

DIV nccăs.Fereştean Ioan22. 45 nu arc

1/2 iug. 2 lotcăs. 1 cop.văduvă VPoleac Maria23. 45 c

2 iug.văd. 1 cop.văduvă V24. 82 Urs Savcla c

văd. 1 cop.Văd. Popa Isai V25. 106 nu arc c

1 iug. pt. el Bnccăs.26. IVStaşacIoan nu arc

1 iug. păm. Dcăs. 1 cop.27. 49 IVDragoş Damaschin

1 iug Dtatăl Fiu 
dispărut 
căs. 1 cop.

28. 26 VMladin Simion nu arc

f Nu arc casă29. 13 VICovăsan Ioan nu arc

DI iug.căs. 1 cop.30. 39 VIFereştean Pavcl

I iug. ptcl Dcăs. fără cop. nu arc31. 2
Notă. Categoriile sunt conform ord. nr. 1 din 27 aprilie 1945 al Comisiei de plasă. Prunişor, 24 septembrie 1945 
PREŞEDINTE: s.s. V. Brăiloiu s.s. Matcău Teodor, primar MEMBRI: s.s. Ţ âca Simion, s.s. Cofan Vasilic 
Comisia de plasă Sebis: Dăm  aviz favorabil pentru colonizarea locuitorilor  din prezentul tabel. Sebiş, la 2 octombrie 1945 

PREŞEDINTE s.s. Moţ  Simion L.S. Secretar s.s. Gr. Pârvu

VIHălmăgcan Vasilc

DECLARAŢ IE DE SCHIM B DE TERENURI 
>

Noi, Jurcău Ioan, primarul comunei Prăjeşti, Toma Pavel şi Lazăr Terentie, membri 
ai Comitetului local pentru Reforma Agrară, prin aceasta declarăm că suntem dispuşi 
de a trata în vederea unui schimb de păşune cu satul Prunişor*, dacă acest sat va primi 
păşune împădurită situată lângă păşunea împădurită şi atribuită comunei Prăjeşti, 
precizată în Monitorul Oficial Nr. 259 din 9 noiembrie 1937^

în cazul acesta vom da păşunea noastră veche situată în jurul satului Prunişor 
pentru păşunea împădurită ce va primi din pădurea Statului de lângă parcela noastră in 
vederea completării păsunei în acelaşi teritor, astfel satisfăcând interesele ambeloi sate.

Prăjeşti, la 11 ianuarie 1946

Primar 
ss. I. Jurcău

Deleg. Ref. Agrare 
ss. P. Toma 
ss. Lazăr Terentie

L.S.
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COTE DE CEREALE

După alegerile din 19 noiembrie 1946 s-au făcut două legi care consolidau reforma 
agrară din anul 1945 şi se fixează noi cote de cereale.

Se prevedea ca agricultorii să predea statului o anumită cotă de cereale din recolta 
anului respectiv.

Producătorul primea o înştiinţ are de forma:

„Judeţ ul Arad, Plasa Sebis, Comuna Prunişor
Proces verbal Nr. 75172 din 23 iulie 1948
Numele producătorului .............
Domiciliul Prunişor
Exploataţ ia agricolă înscrisă în registrul agricol al comunei Prunişor la Nr. 

o suprafaţ ă arabilă de 9,31 ha. Comisiunea comunală a stabilit, în baza Deciziei Nr.
...... publicată în Montorul Oficial Nr. ........ din ........  1948 obligaţ iunea de a preda din
recolta 1948 următoarele cantităţ i:

Suprafaţ a cultivată în ha cu grâu - 3,10 ha. Cantitatea de predat - 1.395 kg grâu
Suprafaţ a cultivată cu ovăz - 1,31 ha. Cantitatea de predat - 393 kg ovăz.’

La treieriş, producătorul prezenta obligaţ ia de predare a cotei. Responsabilul de la 
batoză înscria pe verso cantitatea realizată, keţ inea uiumul de 12% şi cota.

Producătorul arătat mai sus a obţ inut o recoltă de 2.787 kg grâu, din care a predat 
uiumul şi cota stabilită.

După câte se văd, în anul 1948 recolta de grâu a fost sub 2.000 kg producţ ie la

în anii următori s-au stabilit cote obligatorii şi pentru alte produse: porumb, fasole, 
cartofi, floarea-soarelui, ceapă, seminţ e de trifoi, fîiraje (fân).

Exploataţ ia agricolă care deţ inea 4,14 ha teren, din care 3,64 arabil, a predat 
următoarele cantităţ i de produse:

cu

hectar.

195519531950 1951 1952
381 kg340 kg 380 kg286 kg 437 kggrâu

ovâz
porum b
floarea-soarelui
fasole
cartofi
ceapă
seminţ e de trifoi 
alte boabe 
furaje (fân)

60 72
549396 558 373228
41815

10 12
196480 328160273

75
16

57
194186298105
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în anul 1952, obligaţ iunea de predare a cotelor avea următorul conţ inut: 
„Regiunea Arad. Raion Gurahonţ . Comuna Prunişor.

Obligaţ iunea de predare Nr. .......
pentru produsele agricole vegetale
Pe baza Decretului Nr. 58 privitor la colectarea produselor agricole publicat în

Buletinul Oficial Nr. 14 din ... si a Hotărârii Nr. ... din ... dată de Consiliul de Miniştri.> »
Gospodăria ... din satul ... comuna Prunişor, raionul Gurahonţ , regiunea Arad, 

înscrisă în registrul agricol al comunei sub Nr. ... cu o suprafaţ ă de 4,14 ha, din care 
arabil 3 hectar 64 ari, va preda Statului la preţ  oficial următoarele cantităţ i de produse: 
grâu 340 kg, ovăz 72 kg, porumb 558 kg, floarea-soarelui 12 kg, cartofi 480 kg, 
furaje (fân) 298 kg.”

Pe lângă cotele de produse vegetale, s-au introdus cote obligatorii de predare şi 
pentru produsele animale (came, lapte, lână).

în anul 1948 1953, „obligaţ iunea” avea următorul cuprins:
Obligaţ iunea de predare Nr. ......
pentru produse animale
Gospodăria ... din satul Prunişor, comuna Prunişor, raionul Gurahonţ , regiunea 

Arad, având suprafaţ a totală de 4,14 ha şi ... vaci şi bivoliţ e de lapte, din care ... 
folosite la jug şi ... oi în total, din care ... oi mulgătoare, capre ... în total, din care ...
capre mulgătoare, înscrise în registrul agricol comunal sub Nr. .......

în baza Decretului Nr. ... şi H.C.M. Nr. 160230 privitor la predarea cotelor 
obligatorii din produsele animale, va preda Statului în anul 1953, la preţ  de colectare, 
următoarele cantităti:

1. Lapte de vacă si bivoliţ ă ......  1
2. Lână
3. Came. Cota pe gospodărie - 115 kg, din care de porc 45 kg.
Cotele de lână erau de 0,400 - 0,450 kg de fiecare oaie.
Pe data de 1 ianuarie 1957 au fost sistate cotele de produse vegetale şi înlocuite cu 

altă formă de colectare, si anume contractările.
în anul 1960 au fost’înlocuite şi cortele de produse animale cu contractările, 
în anul 1958, membrii întovărăşirii agricole care contractau cereale primeau un 

act redactat astfel:

141

kg

„Adeverinţ ă. Tov.............este membru al întovărăşirii noastre şi, în cadrul acesteia,
în baza liberului consimţ ământ, a contractat cu Statul prin întreprinderea „Recolta 

următoarele produse: grâu 200 kg.”
Porumbul se plătea cu 1,20 lei/kg preţ  de contractare.

CARTELELE

în timpul celui de-al doilea război mondial au fost distruse sau avariate foarte 
multe fabrici şi uzine, depozite, drumuri, mijloace de transport. în magazine se găseau 
puţ ine mărfuri. Nu erau obiecte de îmbrăcăminte: haine, paltoane, cămăşi, pânzeturi, 
încălţ ăminte. Nu se găseau obiecte casnice suficiente. Nu erau cereale îndestulătoare. 
Nu se puteau fabrica pâine, zahăr, pentru a satisface toate cerinţ ele.
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In asemenea împrejurări, conducerea de stat a luat măsuri de raţ ionalizare a 
consumului pentru unele mărfuri şi produse. în acest scop a introdus „cartele” pentru 
îmbrăcăminte, încălţ ăminte, pâine’ zahăr, obiecte casnice, combustibil şi altele.

Primeau cartele muncitorii, angajaţ ii şi funcţ ionarii care nu aveau pământ. Cartelele 
pentru îmbrăcăminte, încălţ ăminte şi obiecte casnice aveau nişte tichete cu un anumit 
număr de puncte. Era stabilit câte puncte sunt necesare pentru un costum, câte pentru 
un palton, o cămaşă, un metru de pânză sau o pereche de ghete. Când se cumpăra o 
marfa, se decupau din cartelă punctele corespunzătoare, pe care vânzătorul le lipea pe 
o planşă cu care justifica marfa vândută. Când punctele din cartelă erau epuizate, nu se 
mai puteau face cumpărături. Mărfurile care se procurau pe cartelă erau mai ieftine.

Pentru pâine, zahăr şi combustibil se eliberau „tichete”. Acestea erau întrebuinţ ate 
câte trei luni. Partea corespunzătoare fiecărei luni era împărţ ită în atâtea dreptunghiuri câte 
zile avea luna respectivă. Tichetul pentru fiecare zi era de marimea unei jumătăţ i de timbru 
poştal şi avea data zilei respective. Ex. : T. p. 31 dec. 1962; T. p. 30 dec. 1962, şi aşa mai 
departe. Vânzătorul decupa tichetul din cartelă, după ce elibera, contra cost, cantitatea de 
pâine prevăzută pentru o persoană.

Tichetele de zahăr erau mai mici, având mai puţ ine taloane. Tichetele pentru 
copmbustibil erau de mai multe categorii, deoarece unii posesori aveau dreptul la o 
cantitate mai mare de combustibil. Tichetele li se eliberau celor îndreptăţ iţ i prin 
întreprinderile ori instituţ iile la care erau angajaţ i.

Cadrele didactice au primit tichete pentru pâine până în anul 1965, iar pentru 
combustibil până în anul 1968. Unele categorii de muncitori au beneficiat de tichete 
pentni combustibil şi în anul 1980 (cei cu salarii şi pensii sub 800 de lei lunar).

în anul 1948, Ministerul Industriei şi Comerţ ului a aprobat să se distribuie bocanci 
contra cost, fără cartelă, direct din fabrică, recensorilor oficiali care s-au distins în 
lucrările de recensământ din 25 ianuarie 1948 (Ordinul nr. 128/1948 al Biroului Statis
tic Judeţ ean Arad).

ARCUL DE TRIUMF

Ultimul rege al României, Mihai I, sub presiunea clasei muncitoare, a fost silit să 
abdice la 30 decembrie 1947. S-a proclamat Republica Populară Română. în urma 
acestui act revoluţ ionar, clasa muncitoare a preluat întreaga putere politică în stat.

în amintirea acstei victorii, s-a hotărât ca ziua de 30 decembrie să fie sărbătoarea 
naţ ională a poporului român. Această izbândă a fost atât de măreaţ ă, încât conducerea 
de partid a hotărât să marcheze acest eveniment prin construirea câte unui „arc de 
triumf’ în fiecare localitate.

La Prunisor a fost construit un asemenea arc în mijlocul comunei, peste şosea, în 
dreptul caselor cu nr. vechi 25 şi nr. vechi 45.

în marginea soselei - de o parte şi de alta - au fost împlântaţ i în pământ câte patru 
stâlpi înalţ i de câte 6 metri, la distanţ ă şi interval de 60 centimetri. Stâlpii au fost îmbrăcaţ i 
cu scânduri până sus si uniţ i, peste şosea, cu două grinzi suprapuse la 60 centimetri. Pe 
aceste grinzi erau fixate portretele înrămate ale membrilor C.C. al P.C.R., în frunte cu 
Gheorghe-Gheorghiu-Dej.

Construirea acestui arc de triumf a costat 40 mii de Iei, plătiţ i din bugetul comunei.
Peste câţ iva ani, arcurile de triumf au fost demontate.> *
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ÎNDELETNICIRILE LOCUITORILOR ÎNTRE ANII 1920-1962ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A g r ic u ltu r a
Ocupaţ ia principală a locuitorilor din Prunisor a fost munca pământului şi creşterea 

vitelor. Agricultura se facea în mod primitiv, mai ales în prima parte a perioadei de care 
ne ocupăm. Pământul se ara cu plug de lemn tras de doi boi sau cai. Grapele de lemn 
aveau colţ ii de fier. Semănatul cerealelor se facea prin împrăştire cu mâna. Săpatul 
porumbului se executa cu sapa. Munca era fără spor. Păioasele se recoltau cu secerea 
şi cu coasa. Se ataşa o „coardă” de nuia la coasă, pentru a aşeza spicele în aceeaşi 
direcţ ie. Femeia care facea mănunchi după cosaşi aduna spicele din „brazdă” cu secerea 
şi le punea pe leşătoare. Cu mănunchii din a doua brazdă se completau snopii. în urmă 
venea „legătorul ’ şi îi lega. Snopii erau apoi adunaţ i si clădiţ i în cruci sau călcâie. 
După ce se stabilea locul ariei pe comună, în vederea treierişului cu batoza, snopii erau 
transportaţ i şi clădiţ i în stoguri.

Unii locuitori nu mai aşteptau după batoză. în anul 1935 au făcut o arie în uliţ ă, în 
dreptul casei cu nr. v. 20. în mijlocul ariei au plantat un stâlp. Au împrăştiat grâul în 
arie. Au legat un cal de stâlp cu o funie, care ajungea până la marginea ariei. Calul 
călca grâul până ce funia se învârtea toată după stâlp. Apoi se întorcea în sens invers. 
După un timp, grâul era întors cu furca. Când spicele erau scuturate de boabe, paiele 
se adunau si se scoteau din arie. Boabele se treceau prin vânturătoare, pentru a se 
curăţ i de pleavă, dar rămâneau amestecate cu pământ. Se spălau apoi în Vale şi se 
întindeau la soare să se usuce.

Prin anul 1940 a apărut în sat o maşină de semănat porumb. în anul 1943 erau 
patru maşini. Le făceau rotarii în colaborare cu fierarii. Aceste patru maşini le folosea 
întregul sat. Dacă porumbul era semănat pe rânduri, şi muncile de întreţ inere se executau 
mult mai uşor. Herbei Ioan a primit un plug de săpat. Un cal îl trăgea uşor. Bine reglat, 
scormonea pământul printre rândurile de porumb. Pentru săpător rămânea puţ in pământ 
de lucrat cu sapa. Sarcina lui era de a plivi buruienile şi de a rări plantele la 50-60 cm 
distanţ ă. între rânduri erau 70 cm. Pe atunci era dictonul: „Rarul umple carul.”

Asemenea „prăsitoare” au mai procurat şi alţ i locuitori. Fierarii din Sebiş se 
specializaseră în confecţ ionarea acestor unelte agricole.

După anul 1940, unii locuitori şi-au procurat pluguri de fier.
Prin anul 1945, veneau muncitori cu câte o forjă şi alte instrumente, în zile de 

sărbătoare, si improvizau câte un mic atelier în marginea şoselei, unde reparau uneltele 
agricole ale’ţ ăranilor. Ascuţ eau fierul plugului, colţ ii grapelor; reparau sape şi cazmale.

în urma recensământului făcut în anul 1948, numărul maşinilor şi uneltelor agricole 
era următorul: pluguri 110, grape de fier 85, semănătoare pentru porumb 5, prăsitoare 
6, batoze 1, vânturătoare 1, trioare 4, pompe de stropit viţ a 3; care şi căruţ e 146; 
animale de tracţ iune erau: 38 cai peste 3 ani şi 223 boi peste 2 ani.

într-o vreme - prin 1954 - se preconizase semănatul porumbului în pătrat, la distanţ ă 
şi interval de 70 cm. Era o muncă costisitoare. La Prunisor nu s-a aplicat. Tot pe atunci 
se aduceau pluguri de fier şi maşini de semănat porumb, la cooperativă în sat, pentru a 
fi împrumutate sătenilor în schimbul unei taxe.

Pământul arabil din Prunisor nu era fertil în toate tarlalele. în Hălmăgeni, grâul 
creştea slab. Porumbul nu ajungea la maturitate în fiecare toamnă. Uneori îl stricau 
viezurii si porcii mistreţ i. De aceea, prin 1945, unii locuitori au propus ca această tarla 
să se amenajeze de păşune pentru animale, iar pentru teren de cultura plantelor să se 
delimiteze o parcelă din păşunea comunală.

în Rusca şi Fereşti era teren mai fertil. Dar cel mai corespunzător se afla în Comeşti. 
Aici s-au obţ inut până la 2.400 kg grâu la hectar.
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Se semăna mai mult grâu şi porumb. De regulă, aceste culturi se succedau. Se 
cultiva şi puţ in ovăz, se semăna, uneori, trifoi. Floarea-soarelui se cultiva numai 
intercalată prin porumb. în anul 1956 s-a cultivat şi sfeclă de zahăr, în Comeşti. N-a 
reuşit bine, fiindcă locuitorii nu erau deprinşi cu asemenea cultură.

Locuitorii care aveau şi animale pregăteau gunoi de grajd, pe care îl transportau 
pe terenurile de cultură, mai ales pe cele ce urmau să fie însămânţ ate cu porumb. Unii 
lucrau foarte bine. Dacă semănau grâu după porumb, după ce grapau ogorul, adunau 
„cotirişii” de coceni şi îi scoteau afară din holdă. Făceau răzoare pe locurile mai joase, 
să se scurgă apa ce prisosea. Curăţ au şanţ urile pe marginea holdei şi pe lângă dulaie. 
Depuneau muncă, dar aveau si recolte bogate.

Pământul arabil însă era insuficient pentru a satisface trebuinţ ele de hrană pentru 
toţ i locuitorii şi animalele din comună. Mulţ i locuitori nu posedau pământ arător. Alţ ii 
aveau puţ in şi’mai luau pământ în arendă sau în dijmă de la parohii ori chiar de la aiţ i 
locuitori care nu puteau să muncească.

La 23 ianuarie 1948 s-a făcut un recensământ agricol şi al populaţ iei. S-au întocmit 
249 de buletine de recensământ, între care: unul pentru comuna politică şi unul pentru 
composesoratul urbarial.

Din cele 247 de buletine întocmite pentru populaţ ie, în 30 au fost notaţ i acei locuitori 
care aveau numai grădina casei, iar în 217 au fost trecute exploataţ iile agricole. După 
mărimea lor, se prezentau astfel: 

până la 5000 mp 
de la 5001 mp 
de la 1 ha 
de lşa 3 ha 
de la 5 ha 
de la 10 ha

8 exploataţ ii
- 1 ha 

- 3 ha 
-5 ha

- 10 ha
- 20 ha 

Total

36
121baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
40
10
2

217 exploataţ ii

în anul 1953 în Prunişor suprafaţ a de pământ arabil era de 407,14 ha, din care: 
373,63 ha aparţ inea ţ ăranilor individuali, iar 33,51 ha funcţ ionarilor şi muncitorilor.

Din datele înregistrate cu ocazia recensământului rezultă că locuitorii din Prunişor 
nu dispuneau de mijloacele de producţ ie necesare pentru angajarea întregii populaţ ii 
active, care era de 607 persoane, şi nu producea cereale suficiente pentru satisfacerea 
trebuinţ elor gospodăreşti.

De asemenea, se constată că majoritatea locuitorilor se întovărăşeau la muncile 
agricole, fie punând câte două perechi de boi la plug, fie lucrând în clacă la aceia care 
nu aveau atelaje, ori la transportarea cerealelor la arie etc.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P la n u r i  d e c u ltu r ă
în anul 1949 au fost introduse „planurile de cultură” obligatorii pentru fiecare 

gospodărie.
în continuare arătăm conţ inutul unui astfel de plan pentru anii: 1949-1950, 1950- 

1951 si 1951-1852

1950-1951 1951-19521949-1950

1,39 ha 
0,25 ha 
0,01 ha 
1,07 ha

1,70 hagrâu
trifoi
cânepă
porumb

2 ha
0,25 ha 
0,02 ha 
0,87 ha 0,80 ha
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cartofi
diferite legume 
ogor negru0,50 ha 
fasole 
castraveţ i 
roşii 
ceapă

ardei 
varză 
usturoi
alte plante perene 
sfeclă de nutreţ  
floarea-soarelui 
ovăz

După cum se poate observa, în primul an planul de cultură a fost mai simplu. In 
anii următori au fost precizate legumele ce trebuiau cultivate.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

în to v ăr ă ş ir e a a g r ic o lă
în anul 1949 au luat fiinţ ă primele cinci gospodării agricole colective din ţ ară, 

între care şi cea din Sântana, judeţ ul Arad.
După această dată s-a început o acţ iune de lămurire a ţ ăranilor săraci şi mijlocaşi 

de a se uni în întovărăşiri agricole, ca să poată munci mai uşor pământul. în localităţ ile 
de la şes, cu pământuri mai fertile, se ducea muncă de lămurire pentru înfiinţ area 
gospodăriilor agricole colective.

Munca de lămurire a ţ ăranilor o desfăşurau activiştii de partid, organele locale ale 
puterii de stat şi cadrele didactice.

La Prunişor s-a convocat o adunare populară în ziua de 7 februarie 1953. Doi 
activişti de partid au căutat să-i lămurească pe locuitorii satului despre foloasele 
întovărăşirii agricole.

în continuare, s-a ales un comitet de iniţ iativă alcătuit din: Brăiloiu Vasile, Matcău 
Tedodor-Şuştăru si Hălmăgean Antonie. Membrii comitetului au întocmit un plan de 
acţ iune.

în cadrul căminului cultural au fost prezentate programe artistice axate pe această 
temă. S-au tinut conferinţ e cu subiecte potrivite.

Membrii comitetului au dus muncă de lămurire de la om la om. Munca nu era 
deloc uşoară.

După multe stăruinţ e, au fost lămuriţ i câţ iva locuitori, care aveau pământ puţ in şi 
nu puteau trăi numai din veniturile realizate din agricultură, ci trebuiau să mai ocupe şi 
câte un serviciu pentru a completa, cu salariul, cheltuielile pentru întreţ inerea familiei. 
Printre cei dintâi care s-au înscris au fost: învăţ ătorul, directorul căminului cultural, 
agentul fiscal, gestionarul cooperativei de consum, cinci pădurari, doi muncitori de la 
moară, patru angajaţ i ai sfatului popular.

Numele acelora care au pornit pe această nouă cale sunt: Brăiloiu Vasile, Matcău 
Teodor-Şustăru, Hălmăgean Antonie, Hălmăgean Teodor-Dirica, Hălmăgean Vasile, 
Miclea Vasile, Matei Milente, Roşu Gheorghe, Matcău Ioan, Filip Vasile-Juca, Toader 
Gheorghe, Georgescu Ion, Popa Nicolae-Michi, Hărduţ  Pavel şi Crişan Ioan.^

Până la 15 aprilie s-au înscris 15 familii cu o suprafaţ a de teren arabil în întindere 
de 18 ha.
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0,08 ha 
0,05 ha

0,20 ha 
0,20 ha

0,20 ha 
0,06 ha

0,20 ha 0,03 ha 
0,01 ha 
0,01 ha 
0,06 ha 

1951-1952

0,03 ha 
0,02 ha

1949-1950 1950-1951
0,01 ha 
0,02 ha 
0,01 ha

0,01 ha

0,58 ha
0,03 ha 
0,06 ha 
0,50 ha
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La 27 aprilie 1953, într-un cadru festiv, s-a inaugurat întovărăşirea agricolă din 
Prunişor cu denumirea „întovărăşirea agricolă 1 Mai”. Actul de constituire a fost semnat 
de toti membrii majori ai familiilor arătate mai sus.

Comitetul de conducere a fost alcătuit din următorii: Matcău Teodor, preşedinte, 
Hălmăgean Antonie, Miclea Vasile, Brăiloiu Vasile şi Matcău Ioan.

De acum încep greutăţ ile. Terenul de 18 ha trebuia comasat într-o singură tarla. 
Membrii întovărăşirii aveau parcelele împrăştiate în tot hotarul. Comitetul de conducere 
a hotărât ca tarlaua din ţ arina Rusca de lângă Vale să formeze perimetrul întovărăşirii. 
Pentru aceasta, trebuia dusă muncă de lămurire cu proprietarii parcelelor din această 
tarla să primească în schimb parcelele întovărăşiţ i lor. Putini s-au învoit mai uşor, primind 
parcelele situate în loc mai potrivit. Cei mai mulţ i îi primeau pe agitatori cu înjurături, 
blesteme şi ameninţ ări. C. Catiţ a a intrat în Vale cu părul despletit, a îngenuncheat în 
apă şi, privind spre soare, îi blestema cum îi venea la gură, pe aceia care vor îndrăzni 
să intre cu plugul în pământul ei moştenit de la strămoşi. Alţ ii ameninţ au că vor sta cu 
securea la capătul parcelei şi îi vor lovi pe cei ce le vor călca pământul.

Alt mare inconvenient era că nimeni dintre întovărăşiţ i nu avea plug si animale de 
muncă. Pentru aratul si însămânţ atul terenului trebuiau angajaţ i plugari din afară. 
Niciunul dintre plugarii din sat nu voia să execute asemenea lucrări, pentru a nu fi 
înjurat de consăteni. Comitetul de conducere a angajat un tractorist particular din Răpsig, 
care a arat tot terenul. întovărăşiţ ii au adus plugari din Cărând, pentru a semăna şi 
grăpa. Până la toamnă spiritele s-au mai liniştit.

La Şicula şi Chişineu-Criş se înfiinţ aseră staţ iuni de maşini şi tractoare (S.M.T.), 
care să sprijine întovărăşirile agricole, dar nu pridideau să are toate terenurile acestora.

în anii următori, întovărăşiţ ii au mai primit pământ în Comeşti, din rezerva de stat. 
Arăturile de toamnă, cele de primăvară şi dezmiriştitul le executau cu tractoare de la 
S.M.T. Şicula şi Criş. Au realizat recolte bogate. Aveau cereale suficiente. Unii au 
început să crească vite. Cinci membri ai întovărăşirii şi-au cumpărat boi, pluguri, căruţ e. 
Lucrurile mergeau din ce în ce mai bine. în anul 1957, întovărăşiţ ii au cumpărat o 
maşină de semănat grâu.

Văzând ceilalţ i locuitori că munca în întovărăşire se execută mai uşor, că se pot 
folosi tractoare, că recoltele sunt mai bogate, au mai cerut si alţ ii să se înscrie ca membri, 
în primăvara anului 1958 numărul întovărăşiţ ilor ajunsese la 36 de familii, cu o suprafaţ ă 
de 28 ha teren arabil.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G o sp o d ă r ia a g r ico lă c o le ct iv ă
în cei zece ani care au trecut de la înfiinţ area primelor gospodării agricole colective 

din tară au luat flintă câteva şi în judeţ ul Arad. în anul 1959 s-a dus muncă mai susţ inută 
pentru lămurirea ţ ăranilor din comunele cu pământ mai feretil de a-şi uni proprietăţ ile 
într-o gospodărie’ agricolă colectivă. La Sebiş au fost organizate echipe de agitatori 
cărora li s-au repartizat câte un număr de cinci-şase gospodari pe care să-i viziteze tot 
la două-trei zile si să caute să-i lămurească pentru a păşi pe noul drum.

La început s-a stat de vorbă cu ţ ăranii care aveau pământ puţ in. Aceştia se lămureau 
mai uşor, socotind că nu au prea mult de pierdut.

Ţ ăranii mijlocaşi se lăsau mai greu, gândind că pierd dreptul de proprietate asupra 
pământului, asupra animalelor de tracţ iune şi alt inventar. Aceştia erau chemaţ i la sfatul 
popular, unde organele de stat şi de partid le arătau avantajele pe care le vor avea dacă 
se înscriu „de bună voie” în gospodăria agricolă colectivă.

Până la toamnă s-au înscris 59 de familii şi s-a inaugurat gospodăria agricolă 
colectivă „7 Noiembrie” din Sebiş. Potrivit statutului de organizare, membrii aduceau
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în gospodărie pământul, vitele de tracţ iune (boi, cai), car, căruţ ă, hamuri, plug, grapă 
şi vaci, dacă aveau mai mult de una.

Articolul 5 din statut prevedea că: „în proprietatea personală rămâneau: casa de 
locuit, curtea şi grădina casei, 25 de ari de teren arabil ca lot personal în ţ arină, o vacă, 
tineret, porci, oi până la 10, familii de albine până la 10, păsări câte dorea”.

Munca câmpului se executa în comun, iar plata se făcea după „zile-muncă”. 
încă de la început lucrările s-au executat cu tractoare de la S.M.T., cu atelajele 

colectiviştilor şi cu braţ ele. Pe lângă cereale s-a cultivat şi sfeclă de zahăr. S-a amenajat 
un teren lângă Vale pentru grădină de legume şi zarzavaturi.
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Mecanizatorul Herbei Pantelie din
Prunişor cu un tractor de la SMT 

Sicula - octombrie 1957 Treieratul grâului cu batoza
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Membrii gospodăriei primeau cereale, zahăr, legume, bani, proporţ ional cu numărul 
zilelor de muncă prestate. Toţ i erau foarte mulţ umiţ i.

Colectiviştii erau scutiţ i ele plata impozitelor pentru pământul şi animalele predate. 
Mai aveau şi alte avantaje. în anul următor, au început să se înscrie şi alţ i ţ ărani 
individuali în gospodăria agricolă colectivă.

La Prunisor, activiştii de partid si alţ i agitatori continuau munca de lămurire. S-au 
organizat vizite colective la diferite gospodării şi în special la cea din Sântana, care 
avea un deceniu de activitate, timp în care se dezvoltase foarte mult. Oamenii au văzut, 
s-au lămurit şi s-au hotărât să-şi schimbe modul de muncă şi trai.

în ziua de 22 ianuarie 1962, un număr de 120 de capi de familie din Prunisor, 
îmbarcaţ i în 20 de căruţ e, cu drapele roşii şi tricolore, cu pancarte, cârpe roşii la cai şi 
„ştabul de la Bârsa”, s-au prezentat la Casa de cultură din Sebiş, unde erau adunaţ i 
colectiviştii, şi au depus cereri individuale pentru a fi primiţ i ca membri ai gospodăriei 
agricole colective.

Au fost primiţ i. Filip Gheorghe de la nr. v. 61 şi Herbei Alexandru au fost cooptaţ i 
în comitetul de conducere al gospodăriei agricole colective. Acasă au continuat 
petrecerea la căminul cultural. Convoiul a fost condus de Burtă Gavril.

Pentru muncă, s-a organizat brigada Prunisor.
Primii brigadieri au fost: Roşu Simion şi Filip Pavel.
în anul următor s-au înscris şi locuitori din Prăjeşti, Donceni şi Sălăgeni, formând 

o singură gospodărie agricolă colectivă pe comună.
Colectivizarea agriculturii pe ţ ară s-a încheiat la 12 aprilie 1962.
în anul 1964, în Prunisor erau 149 de familii de ţ ărani colectivişti, 3 familii de 

ţ ărani individuali (Boscai Isai, nr. v. 26, Filip Nicolae, nr. v. 30, şi Hălmăgean Elena, 
nr. v. 100) si 84 de familii de muncitori şi intelectuali. Celor trei familii de ţ ărani 
individuali li s-au repartizat loturi de pământ în schimb, în alte sate. în felul acesta tot 
terenul agricol a devenit proprietatea gospodăriei agricole colective.

Prin anul 1963, terenul din Hălmăgeni a fost amenajat ca loc de păşune pentru 
animale. în schimb, s-a luat o parte din păşunea comunală şi s-a transformat în teren 
arător, după cum propuseseră unii locuitori, cu mulţ i ani în urmă.

în tarlaua a treia din Rusca s-au construit grajduri şi pătule.
De la 1 ianuarie 1966, gospodăria agricolă colectivă s-a numit cooperativă agricolă 

de producţ ie. După câţ iva ani de practică cu plata după zile-muncă s-a trecut la plata 
„în acord global”.

De la 1 ianuarie 1967 s-au acordat pensii de bătrâneţ e, câte 40 de lei lunar acelora 
care n-au lucrat în C.A.P. şi câte 50 de lei acelora care au făcut zile-muncă.

Mai târziu s-au adus hotărâri pe ţ ară de a se acorda „loturi personale” numai 
membrilor care muncesc efectiv şi îndeplinesc un anumit număr de zile-muncă pe an, 
în cadrul cooperativei.

Prin „statutul” adoptat în anul 1972 s-a stabilit ca grădina casei să se socotească în 
800 mp, iar suprafaţ a ce depăşeşte să fie înglobată în lotul personal.

între timp s-au făcut legi care stabilesc drepturi şi pentru ţ ăranii cooperatori la fel 
cu ale muncitorilor din întreprinderi.

Articolul 5 din statutul adoptat în anul 1977 prevede: constituie proprietate 
personală a ţ ăranilor cooperatori: casa de locuit şi construcţ iile gospodăreşti anexe, 
terenul pe care se află acestea şi curtea, a căror suprafaţ a totală nu poate depăşi 250 
metri pătraţ i, animalele de producţ ie, precum şi inventarul agricol mărunt. Cooperatorii 
pot avea în proprietate personală pe o familie (soţ ul şi soţ ia împreună cu copiii lor 
necăsătoriţ i) până la 3 bovine de producţ ie, 15 oi sau capre şi un număr nelimitat de 
porci, păsări, iepuri de casă, stupi de albine.
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Adunarea generală poate aproba ca cooperatorii să deţ ină pe o familie un număr 
mai mare de bovine, ovine sau caprine.

- veniturile şi economiile realizate prin muncă,
- producţ ia obţ inută de pe lotul atribuit în folosinţ ă.
Cooperatorii care deţ in sau dobândesc animale şi inventar agricol peste cele 

prevăzute în aliniatele precedente sunt obligaţ i să le înstrăineze în termenul hotărât de 
adunarea generală.

Terenurile - cu excepţ ia celor pe care se află casa de locuit, construcţ iile gospodăreşti 
anexe şi curtea, în suprafaţ ă totală de cel mult 250 mp - dobândite prin moştenire 
legală, trec în proprietatea cooperativei. Cooperatorii care dobândesc o a doua casă de 
locuit „sunt obligaţ i să înstrăineze una din ele în condiţ iile prevăzute de lege.”

Prin articolul 10 se stabilesc drepturile membrilor cooperatori (a., b., c., d.) de a 
beneficia de sprijin şi înlesniri, „în condiţ iile prevăzute de lege”, pentru îmbunătăţ irea 
pregătirii profesionale;

e) de a beneficia de ajutoare din fondurile statutare constituite în acest scop;
f) de a primi pensie şi indemnizaţ ii de asigurări sociale potrivit legii, după cum 

urmează:
- pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă;
- pensie de urmaşi;
- indemnizaţ ie pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de boli sau 

accidente;
- concediu plătit pentru sarcină şi leuzie;
- indemnizaţ ii pentru copii;
- tratament medical în staţ iuni balneoclimatice.>

Cooperatorii care lucrează în unităţ ile agricole cooperatiste, cooperatorii pensionari, 
precum şi membrii lor de familie, beneficiază, în mod gratuit, pe timpul internării în 
spital, de întreţ inere si medicamente.

Pe timpul tratamentului ambulatoriu, cooperatorii beneficiază de medicamente şi 
materiale sanitare, potrivit legii.

în anul 1975 a fost canalizată Valea Prunişor şi s-au făcut canale de scurgere la 
Morminţ i şi în Rusca, de către întreprinderea „Sistemul de canalizare Teuz”. S-a construit 
cantonul pentru irigaţ ii şi desecări.

Pentru ca tractoarele şi alte maşini agricole să aibă teren întins de lucru, în 1977 s- 
au desfiinţ at două dulaie. Unul la Morminţ i şi „linia întâi” în Rusca.

în anul 1978 erau 153 de familii de ţ ărani cooperatori cu o suprafaţ ă de 337 ha de 
pământ. Lucrau în cooperativă circa 181 de persoane, din care 10-12 persoane în mod 
permanent. Munceau peste 400 de ha.

Cooperativa agricolă de producţ ie Sebiş are peste 2.000 ha teren (1.469 ha arabil, 
99 ha livezi, 243 ha fanaţ , 32 ha păşuni). Fostele păşuni comunale le administrează 
întreprinderea de Pajişti.

Se munceşte cu tractoare si alte maşini agricole.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j  y m y

Grâul se recoltează cu combainele.
Se foloseşte asolamentul pe tarlale mari. Se fertilizează terenul cu îngrăşăminte 

chimice şi gunoi de grajd. Pe lângă cereale se mai cultivă plante noi: căpşuni, in pentru 
seminţ e, castraveţ i etc. In 1976 a fost cea mai mare recoltă de porumb realizată până în 
acel an la Prunişor.

Pentru îmbunătăţ irea muncii în cooperativele agricole de producţ ie, conducerea 
de stat a adus, în decursul anilor, multe îmbunătăţ iri.
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Plenara C.C. al P.C.R. din 1 februarie 
1979 „a aprobat înfiinţ area ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC o n sili i l o r  
unice agro-industriafe de s_tat,^J 
cooperatiste. Prin aceasta se asigură cadrul 
organizatoric necesar concentrării^ şi 
specializării producţ iei agricole, organizării 
de acţ iuni comune în scopul folosirii 
eficiente şi depline a pământului, a 
mijloacelor tehnico-materiale, financiare, 
a forţ ei de muncă” („Scânteia”, 2 februarie 
1979^. în primele zile ale lunii februarie s- 
au constituit aceste consilii unice agro
industriale. „Consiliul are ca organe de 
conducere: - Adunarea generală - Consiliul 
de conducere.
Preşedinte al consiliului (organizator de 
partid) - Prim vicepreşedinte al consiliului 
şi preşedinte al biroului executiv 
(Directorul S.M.A.). Cu încadrare 
permanentă:

- Inginer agronom şef, medic vete
rinar şef, economist şef, tehnicieni.

Consiliul agro-industrial cuprinde:
- staţ iune de mecanizare, centru de 

chimizare, sector de reparaţ ii, formaţ iuni 
de transport;

- întreprinderi agricole de stat, ferme 
ale întreprinderii de legume;

- cooperative agricole de producţ ie;
- asociaţ ii economice intercoo- 

peratiste şi alte forme de cooperare;
- activităţ i de prelucrare şi 

valorificare a produselor agricole;
- activităţ i de construcţ ii şi producţ ie 

de materiale de construcţ ie;
- centre de reproducţ ii şi selecţ ie a 

animalelelor;
- cantoane zoopastorale.”
(„Flacăra roşie” din 9 februarie

Biroul executiv

Locuitorii d in  Prunisor sosesc Ia Sebiş pentru 
a se în scr ie  în gospodăria agricolă colectivă - 

22 ianuarie 1962

Grajdul nr. 1 - 1980

1979)

Prin Decretul Consiliului de Stat 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 40/1975 privind creşterea si 
ameliorarea animalelor, la articolul 7 
stabilit: „Numărul de animale şi de păsări 
ce pot fi crescute de fiecare gospodărie 
pentru nevoile proprii, vânzare la piaţ ă 
sau pentru contractări ori achiziţ ii este 
nelimitat” („Scânteia” din 12 iunie’ 1980).

s-a

Se recoltează orzul în tarlaua Rusca 
- 26 iunie 1981
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LEGEA
RETRIBUIRII MUNCII ÎN UNITĂŢ ILE AGRICOLE COOPERATISTE

Au trecut douăzeci de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii.
Obiectivul central al politicii agrare a partidului este realizarea unei agriculturi 

modeme, intensive, de înaltă productivitate, care să folosească cele mai noi cuceriri 
ale tehnicii şi ştiinţ ei.

în vederea înfăptuirii politicii partidului şi statului în domeniul retribuirii muncii în 
unităţ ile agricole cooperatiste, Marea Adunarea Naţ ională a Republicii Socialiste 
România va adopta o lege în acest sens.

în proiectul legii, la art. 1 (2) se prevede: „Retribuirea muncii în unităţ ile agricole 
cooperatiste se face pe baza principiului socialist al repartiţ iei după cantitatea, calitatea 
şi importanţ a socială a muncii prestate, precum şi în funcţ ie de rezultatele obţ inute de 
fiecare unitate în parte în îndeplinirea planului producţ iei fizice şi a bugetului de venituri 
şi cheltuieli.

„Art. 22 (1). Forma principală de retribuire a muncii în cooperativele agricole de 
producţ ie este acordul global, cu tarif pe unitatea de produs sau la 1.000 de lei valoare 
a producţ jei fizice obţ inute, respectiv a prestărilor de servicii prestate.”

„(2) In cadrul formei de retribuire în acord global, o echipă, fermă, brigadă sau 
sector îşi asumă obligaţ ia de a realiza o anumită producţ ie de cereale, plante tehnice, 
legume,’fructe, came, lapte, ouă, lână sau a unei alte producţ ii stabilite în unităţ i fizice, 
pentru care retribuţ ia cuvenită se stabileşte global, în bani sau în bani şi în natură, şi se 
acordă proporţ ional cu producţ ia fizică realizată, respectarea cheltuielilor, a termenelor 
şi a celorlalte condiţ ii stabilite în angajament, fără a fi plafonată.” („Scânteia” din 24 
ianuarie 1982)

Plenara Uniunii judeţ ene a cooperativelor agricole de producţ ie
La 26 ianuarie 1982 a avut loc plenara Uniunii judeţ ene a cooperativelor agricole 

de producţ ie, „care a analizat, în spirit critic şi autocritic, modul în care a fost realizat 
planul în unităţ ile agricole cooperatiste din judeţ ul Arad în anul 1981”.

„Din informarea prezentată de tovarăşa Ecaterina Oprean, preşedintele U.J.C.A.R, 
a reieşit că în cursul anului trecut o serie’ de cooperative agricole au obţ inut rezultate 
pozitive, unele chiar foarte bune, atât în realizarea producţ iei vegetale, cât şi în creşterea 
animalelor, în sporirea producţ iei în mica industrie, în întărirea situaţ iei lor economico- 
financiră. Analizând însă rezultatele obţ inute, în spiritul exigenţ ei comuniste, 
revoluţ ionare, reiese că ele nu corespund şi nu sunt în concordanţ ă cu eforturile mari 
făcute de partid si de stat pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, cu 
posibilităţ ile de care dispune agricultura judeţ ului. Astfel, pe ansamblul judeţ ului, 
s-a realizat la grâu nici producţ ia totală, nici producţ ia medie planificată, iar la porumb 
boabe, faţ ă de 3.500 kg planificate la hectar s-au realizat 3.090 kg. Nu s-au realizat 
producţ iile planificate nici la cultura sfeclei de zahăr, soia, floarea-soarelui, legume şi 
altele. O serie de unităti, ca cele din Sicula, Nădab, Pâncota, Sintea Mică, Zărand, Ineu, 
Socodor, Chesint, Mor’oda, Păuliş, Lipova şi altele, deşi dispun de condiţ ii favorabile, 
au obţ inut rezuftate foarte scăzute la aproape toate culturile. Datorită nerealizării 
producţ iilor planificate, agricultura cooperatistă a judeţ ului nu au reuşit să-şi realizeze 
obligaţ iile de livrare la fondul centralizat al statului.

In sectorul creşterii animalelor, indicatorii principali de livrare la fondul de stat au 
fost realizaţ i astfel: la came de ovine şi pasăre în proporţ ie de 100,4 la sută; respectiv 
100,6 la sută; în schimb, la came de porc se înregistrează o nerealizare de 3.365 tone,

nu
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iar la lapte de vacă planul de livrare nu s- 
a realizat decât în proporţ ie de 73,2 la sută.

Faptul că producţ iile medii şi totale 
sunt mici în multe unităţ i cooperatiste nu 
poate fi pus numai pe seama condiţ iile 
climatice nefavorabile. Ele sunt determi
nate în primul rând de lipsurile ce s-au 
manifestat în organizarea producţ iei şi a 
muncii, în utilizarea bazei tehnico- 
materiale^ în aplicarea tehnologiilor 
necesare. In sectorul creşterii animalelor, 
cauzele neîndeplinirii în totalitate a 
sarcinilor de plan se datoreză nerealizării 
efectivelor planificate, a sporului de 
greutate şi a natalităţ ii reduse, a pierderilor 

prin mortalităţ i, a sacrificărilor sub greutatea stabilită, a condiţ iile necorespunzătoare 
de adăpostire şi furajare.”

(„Flacăra roşie” din 27 ianuarie 1982)
In vederea dezvoltării zootehniei în condiţ ii de eficientă economică ridicată este 

necesară valorificarea superioară şi integrală a tuturor resurselor de furaje existente în 
agricultură şi alte ramuri ale economiei naţ ionale. S-a întocmit un proiect de lege privind 
organizarea producerii şi folosirii raţ ionale a resurselor de nutreţ uri.

La 28 februarie 1982, Consiliul de Stat emis un „Decret cu privire la aplicarea 
experimentală a proiectului Legii privind organizarea producerii şi folosirii raţ ionale a 
resurselor de nutreţ uri”.

„Art. 1. Cu începere de la 1 martie 1982, în unităţ ile agricole de stat şi cooperatiste 
se aplică experimental prevederile din proiectul Legii privind organizarea producerii 
şi folosirii raţ ionale a resurselor de nutreţ uri, care se supun dezbaterii publice.

Aplicarea acestor prevederi se face până la adoptarea, prin lege, de către Marea 
Adunarea Naţ ională, în prima sesiune din anul 1982, a Legii privind organizarea 
producerii şi folosirii raţ ionale a resurselor de nutreţ uri.”

Articolul 1 din lege prevede: „Sunt considerate nutreţ uri, în sensul prezentei legi, 
toate produsele de origine vegetală, animală, minerală şi de sinteză, care, folosite în 
hrana animalelor, asigură desfăşurarea normală a funcţ iilor vitale şi punerea în valoare 
a potenţ ialului productiv al acestora. Toate cantităţ ile de nutreţ uri, fără deosebire de 
provenienţ ă şi deţ inător, constituie fond naţ ional de furaje.”

(„Scânteia” cfin 18 februarie 1982)
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Cantonul de irigaţ ii şi desecări - 1981

CREŞTEREA ANIMALELOR

Majoritatea locuitorilor din Prunişor se ocupau cu creşterea animalelor. în grajduri 
încăpătoare creşteau, înainte vreme: vaci, boi, cai, tineret ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi)ovin şi cabalin, porci, capre 
şi oi. După anul 1950 au început să crească şi bivoliţ e.

Unii locuitori nu aveau pământ arabil ori posedau prea puţ in. Nu puteau să strângă 
nutreţ  pentru întreţ inerea animalelor pe timpul iernii. De aceea se mulţ umeau să crească 
1-2 capre.

dfk
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Cercetând registrul „Rolul taxelor comunale pe anul 1925”, am constatat că în 
acel an erau în Prunişor 94 juguri impuse să facă prestaţ ie. Având în vedere taxele ce 
se plăteau pentru un cap de vită mare, rezultă, cu aproximaţ ie, că locuitorii din Prunişor 
aveau 188 boi şi cai de tracţ iune, 147 vaci, 54 scroafe şi 30 capre. Din 214 gospodării, 
câte figurau în registru, 23 nu aveau animale. Exclusiv Topliţ a.

Până prin anul 1940, pe uliţ a şcolii erau numai două perechi de boi, două perechi 
de cai, câteva vaci şi capre.

în anul 1942, situaţ ia animalelor pe comună, adică Prunişor şi Topliţ a, se prezenta 
astfel; 105 vaci, 32 viţ ele, 126 boi, 15 viţ ei, 87 cai, 11 mânji, 54 scroafe, 17 oi şi 20 
capre.

In urma recensământului efectuat la 23 ianuarie 1948, în Prunişor şi Topliţ a situaţ ia 
animalelor se prezenta după cum urmează: 38 cai peste 3 ani, 7 tineret cabalin sub 3 
ani, 223 boi peste 2 ani, 117 vaci şi bivoliţ e peste 2 ani, 105 tineret bovin sub 2 ani, 
339 oi, 54 capre, 132 porci peste 2 luni, 37 stupi şi 552 păsări.

După cum se observă, până la acea dată a crescut numărul oilor şi al caprelor. De 
asemenea, au apărut şi stupi sistematici.

în anul 1952, conform recensământului animalelor, au rezultat 223 de gospodării 
numai în Prunişor. Dintre acestea, un număr de 57 aveau câte o vacă, 7 gospodării 
aveau câte două vaci, iar 30 nu aveau animale. Fără animale de muncă erau 108 
gospodării. Situaţ ia animalelor se prezenta astfel: tauri reproducători 2, boi 169, juncani 
26, vaci 71, juninci 35, tineret 26, bubaline 12, cai de muncă 29, tineret 28, porcine 
100, caprine 80, ovine 285.

în primăvara anului 1953, locuitorii din Prunişor aveau 76 vaci, 64 viţ ele, 173 
boi, 45 viţ ei, 13 bivoliţ e, 18 vitele de bivol, 35 de cai, 37 de mânji, 2 tauri reproducători, 
2 vieri, 2 porci, 13 scroafe, 1 î2 purcei, 1 ţ ap, 66 capre, 331 iede, 6 berbeci, 240 oi şi 
45 mieluţ e.

S-au înmulţ it bivoliţ ele, animale nepretenţ ioase în privinţ a hranei. Erau folosite 
pentru lapte şi la jug. De asemenea, s-au înmulţ it caprele - vaca săracului - şi oile, care 
se întreţ ineau mai uşor.

în acest an pe uliţ a şcolii erau 17 perechi de boi şi cai.
în anul 1958 s-a întocmit o situaţ ie mai generală a animalelor. Au fost înscrise: 

244 taurine, 26 bivoli, 98 cabaline, 89 porcine, 40 capre şi numai 27 ovine. _
De data aceasta se observă că numărul caprelor a scăzut mai mult de jumătate, iar 

numărul oilor s-a micşorat de 10 ori.
în situaţ iile statistice nu apărea numărul porcinelor pentru tăiere. Totuşi, apioape 

fiecare gospodărie creştea cel puţ in câte un porc „de clisă , pentru trebuinţ ele familiei. 
Oamenii plecau la muncă în pădure, ori la câmp, şi trebuia să aibă merinde în traistă.

în timpul verii, animalele păşteau pe păşunea comunală şi urbarială. Angajarea 
păstorilor se făcea într-o adunare populară, pentru fiecare categorie de animale. Plata 
se făcea în bani si în natură pentru toate categoriile. De obicei, bucatele se socoteau în 
văitaie (un vas de 3 1). Se stabilea data ieşirii vitelor la câmp. Data opririi acasă era de 
obicei căderea primei zăpezi, pentru vitele mari. Porcii, oile si caprele mergeau la 
câmp si iama, când era zăpadă puţ ină şi ger slab. Păstorii erau obligaţ i să aibă grijă de 
animaîe. Să le dea apă, să le ducă la mirez, iar seara să le bage în sat. Stăvarii păzeau 
„stava” de cai şi în timpul nopţ ii.

Creşterea albinelor A .
Stupăritul este o îndeletnicire uşoară şi plăcută, care se poate face în timpul liber. 

Numai în lunile mai si iunie, când pleacă roii, se cere o grijă mai deosebită. La Prunişor, 
stupăritul a preocupat pe unii locuitori şi cu 250 de ani în urmă. Sub streaşină casei,
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spre grădină, ori sub a grajdului, 
gospodarul meşterea o poliţ ă, pe care aşeza 
câteva coşniţ e cu albine. Cosniţ ele se 
confecţ ionau din câteva bete ciopfite pe care 
se împleteau curpeni. Le lipeau pe dinafară 
cu pământ galben amestecat cu balegă de 
vită.

3%

Satiri este aşezat lângă pădure. Aici 
cresc tei. In tăieturi şi parchete creşteau rugi 
de mure. în unele locuri, pe marginea 
pădurii, creşteau boschete de salcâmi. In 
alte părţ i ale satului sunt ţ arini cu tot felul 
de culturi. Se semănau multe holde cu 
trifoi. Prin aşezarea sa, satul este un loc 
prielnic pentru creşterea albinelor. Nu era 
cunoscut şi nici nu se simţ ea necesitatea 
stupăritului „pastoral”.

Se ocupau cu creşterea albinelor: 
Toma Vasile-Hatoli, Cofan Vasile-Goldină, 
Miclea Alexandru, Hălmăgean Nicolae- 
Laiţ a si alţ ii. Aveau stupi primitivi. Pentru 
a recolta faguri şi miere, trebuia să omoare 
albinele cu fum ori cu pucioasă. Le opreau 
pe cele mai puternice pentru a face roi să 
le înmulţ ească, iar pe cele mai slabe le 
omorau.

imbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Coşniţ e cu albine. Micula Traian - 1965

în anul 1936, învăţ ătorul a introdus 
stupi sistematici. A confecţ ionat lăzi simple 
şi rame. Văzând avantajele acestor stupi, 
au urmat exemplul şi alţ i stupari. 
Introducând roii în lăzi, puteau să-i ajute 
pe cei mai slabi dându-le rame cu puiet de 

la cei mai puternici. Puteau să stimuleze familiile hrănindu-le suplimentar toamna şi 
primăvara. Se putea recolta ceea ce prisosea fără să omoare albinele.

în anul 1942 erau în sat 25 de stupi sistematici, iar în 1953 opt gospodari deţ ineau 
70 de familii de stupi sistematici. în anul 1957 a apărut „loca” şi a distrus multe familii 
de albine.

în anul 1980 numai patru gospodari se mai ocupă cu creşterea albinelor. Aceştia deţ in 
în total 42 de familii de albine în lăzi şi 11 familii în coşniţ e. (Informator: Cofan Ilarie.)

Stupi sistematici. V. Brăiloiu - 1945

V ie rm i  d e m ă ta să
Primăvara, când începea să crească frumos frunza în frăgari, Cofan Maria- 

Brăzdănoaia aducea „sămânţ ă” (viermişori ieşiţ i din ouă) de viermi de mătasă, de la 
organele sericicole, pe care o împărţ ea femeilor cu care se înţ elesese mai din timp. 
într-o cameră amenajau câteva poliţ e sau mese, asterneau hârtie albă şi puneau viermii. 
Culegeau frunze din duzii ce creşteau pe marginile şoselei şi ale uliţ elor. Primeau 
îndrumări cum să-i îngrijească. După şase săptămâni, viermii ajungeau la maturitate şi 
începeau să se urce pe ce găseau în cale. De obicei, se aduceau crengi de stejar şi se 
aşezau pe stelaje. Printre frunze, viermii se înveleau în gogoşi de mătasă pe care o 
fabricau.
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Gogoşii erau predaţ i la centrul de colectare, în schimbul unei sume de bani, sau a 
câtorva „sculuri” de bumbac.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B u r e ţ i d e p ă d u r e
Prin pădurile din apropiere cresc tot felul de bureţ i: gălbiniori, cuci, barba caprei, hribi 

(pitoance), roniţ e, bureţ i usturoi (iuţ i) şi alţ ii. Cei mai mulţ i se găsesc pe Dealul Bobdii, 
Dealul Mare, Cocoş, Faţ a Hotar. Unii locuitori se îndeletniceau cu recoltatul acestora, mai 
ales în zilele de sărbători, ori când ploua şi nu puteau executa alte lucrări la câmp.
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P O M IC U L T U R A

Terenul din Prunişor este prielnic pentru cultivarea pomilor roditori, mai ales pe 
pantele domoale ale Dealului Băii. Fiecare locuitor cultivă meri, peri şi mai ales pruni, 
în grădina casei. Cresc pruni bistriţ i, care fac fructe bune pentru pregătirea magiunului 
şi pentru uscat, şi pruni cărăndăneşti, cu fructe mari, zămoase, bune pentru ţ uică.

In ţ arină s-au plantat circa cinci hectare cu pomi, mai ales pruni. Erau holde cu 
pomi pe Dealul Băii, Delut, Dealul Iepure, la Jepul Dotii, în Rusca lângă Vale, în 
Fereşti. în anii roditori se obţ ineau recolte bogate de fructe, iar „cazanul” fierbea borhotul 
prefacându-1 în „răchie”. Ivfagiun şi fructe uscate erau din belşug.

V iţ a de vie
Puţ in locuitori plantau vită de vie prin grădinile caselor. înainte de anul 1940 a 

plantat Câra Pavel o suprafată’de 0,50 ha cu viţ ă de vie pe Dealul Băii. A mai plantat 
Hălmăgean Nicolae-Lăita încă 0,50 ha, tot pe Dealul Băii. Au mai probat şi alţ ii: Roşu 
Zaharie, Cofan Vasile-Baia.

în anul 1942 era plantată vită de vie pe o suprafaţ ă de un hectar şi jumătate. în anii 
următori s-au mai plantat circa cinci hectare pe Dealul Băii, pe Dealul Iepure şi în alte 
părţ i. Cea mai mare parte o formau viţ ele producători direcţ i (delevar, otelă, izabelă), 
pentru că nu pretindeau stropiri cu soluţ ii de zeamă bordeleză. Erau puţ ini butuci de 
viţ e altoite. Când se coceau strugurii, se scuturau boabele pe jos şi dădeau mult de 
lucru. Se obţ inea un vin de calitate inferioară, dar aducea un venit bănesc cultivatorilor, 
din vânzarea cantităţ ilor ce depăşeau trebuinţ ele casei.

C u ltiv a re a  le g u m e lo r ş i a z a rz a v a tu r ilo r
Fiecare gospodină planta câteva straturi cu ceapă şi usturoi în grădina casei. Plantau 

cartofi şi semănau fasole de cuiburi şi de „par”, pentru a fi consumată verde (cu păstăi) 
ori uscată. Cultivau roşii, ardei şi varză, însă numai pentru necesităţ ile casei. Cultivau 
morcovi, păstâmaci, castraveţ i.

Apa curge pe la marginea satului. Pământul de pe lângă Vale este potrivit pentru 
grădini de zarzavaturi. Cele mai multe gospodării posedau „holde care dădeau cu 
capătul în Vale. Ar fi putut să cultive varză, ardei, roşii, nu numai pentru trebuinţ ele 
casei, ci si pentru vânzare. Grădinile de legume ar fi adus frumoase venituri locuitorilor. 
Puţ ini amenajau câte un ogor pe care plantau varză de toamnă. Dar, până s-o recolteze, 
o mâncau vitele, după ce se slobozea ţ arina.

C â n e p a
Fiecare gospodar avea un ogor de cânepă în capătul unei holde. Semăna cânepă. 

Se prelucra în fire de fuior, tramă şi canuri. Gospodina ţ esea pânza din care confecţ iona 
cele necesare în casă şi pentru membrii familiei.
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C ă r ă u şitu l
în pădurile din apropiere se faceau exploatări de materiale lemnoase. în timpul 

iernii se tăiau parchete. Se fasonau buşteni de stejar, de fag ori alte esenţ e. Copacii 
necorespunzători şi crengile se fasonau în lemne de foc.

Locuitorii care aveau boi sau cai se ocupau cu cărăuşitul acestor materiale lemnoase 
din pădure până la depozit, ori până la gara Sebiş. Coloane de care şi de căruţ e treceau 
zilnic scârţ âind sub povara încărcăturii.

Prin anul 1955 s-a înfiinţ at „coloana” I.M.T.F. la Sebiş. Aceasta a luat o parte din 
sarcina de transport. Nu erau drumuri pietruite prin păduri. Acestea nu erau accesibile 
camioanelor. Transportul din pădure se facea cu carele şi căruţ ele, dar numai până la 
şosea. Mai întâi s-a înfiinţ at un depozit intermediar de materiale lemnoase în păşune la 
„gura uliţ ii”. Apoi s-a mutat mai aproape de sat, la „linia întâi”. Aici, lemnele erau luate 
în primire de către „şeful de depozit” (Cofan Pantelie-Hududui). Din depozit, lemnele 
erau încărcate în camioane de către „încărcători” şi transportate mai departe până la 
gară, unde erau puse în vagoane şi expediate la destinaţ ie.

în anul 1956 şi următorii s-a construit drumul forestier de la colţ ul de nord-est al 
satului Prunişor până la Codru. Lemnele erau apropiate de drum cu tractoarele, fasonate 
şi încărcate direct în camioane.

în acest mod a fost lichidată o sursă de venituri pentru locuitorii din Prunişor.

S tâ n je n a r ii
Mai ales în timpul iernii se faceau diferite tăieri de copaci în păduri: se răreau 

copacii în tăieturile mai vechi, se scoteau copacii care aveau diferite defecţ iuni, se 
tăiau parchete rase. Majoritatea bărbaţ ilor se îndeletniceau cu munca de „tăietori de 
lemne” sau „stânjenari”.

Era foarte grea această muncă. Doborau copacii cu securea şi fierăstrăul. Se 
adăposteau în colibe acoperite cu frunze, când veneau ploi ori cădeau zăpezi mari.

Ca merinde, îşi duceau clisă şi ceapă. Frigeau clisa şi ungeau mălaiul, să fie mai 
gustos. în anii din urmă s-au construit cabane amenajate cu paturi pentru odihnă, atât 
ziua, cât şi noaptea. Se pregăteşte mâncare caldă pentru muncitorii forestieri. Lemnele 
se taie cu drujba. Munca s-a uşurat foarte mult.

în c ă r c ă to r ii
Unii locuitorii munceau în depozitul de lemne de la Sebis. Lucrau în schimburi, la 

încercat de vagoane cu lemne de foc sau buşteni. Era o muncă grea, fiindcă lucrau 
manual, fără haine de protecţ ie, prin ploi şi ninsori. Nu aveau un local pentru odihnă. 
Dacă ieşeau din schimb, plecau casă în timpul nopţ ii şi mergeau pe jos.

P ie tr a r ii
Din carierele de piatră din Sebiş şi Prăjeşti se scoteau bolovani mari de piatră. Se 

spărgeau în bucăţ i mai mici, din care se făceau „pavele” pentru pavatul şoselelor. 
Resturile se spărgeau cu ciocănelul în bucăţ i mici, care se foloseau pentru aşternutul 
drumurilor de fier şi chiar al şoselelor.

Au fost câţ iva locuitori din Prunişor care s-au ocupat şi cu meseria de pietrari în 
aceste cariere. 6 viaţ ă de om au plecat de acasă, cu mălaiul în traistă, în fiecare dimineaţ ă, 
şi s-au întors seara târziu, frânţ i de oboseală. Au gustat din această pâine amară Hărauţ  
Florian, care era şi cantor bisericesc, Cofan Vasile-Câna şi alţ ii.
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C ă r ă m id a r ii
Fabrica de ţ igle şi cărămizi din Comeşti (Bârsa) a asigurat câte un loc de muncă 

pentru mulţ i locuitori din Prunişor. Iarna lucrau la „întors pământ”. în celelalte 
anotimpuri munceau în fabrică. Aşezau ramele pentru ţ igle, clădeau cărămizile „crude” 
la uscat. Ţ iglele şi cărămizile arse le sortau şi le stivuiau.

Mai grea era deplasarea peste câmp, de acasă până la fabrică, pe timp de ploaie şi 
de ninsoare.

Z ile r ii
Locuitorii fără pământ ori cu pământ puţ in lucrau cu ziua la ţ ăranii mai înstăriţ i. 

Cum la Prunişor erau puţ ini şi din această categorie, erau siliţ i să plece în alte părţ i să 
caute de lucru. Mulţ i mergeau la Sebiş „în pod”. Se adunau acolo unde strada Păcii 
întâlneşte Bulevardul Republicii - lângă ocolul silvic, este un pod peste şanţ ul ce 
traversează strada. Aşteptau să vină „bogătanii” din Sebis să-i angajeze la muncă. 
Lucrau la prăşitul şi „întorsul” porumbului, la coasă de trifoi sau iarbă, la secerat de 
grâu, orz şi ovăz, la întorsul, strânsul şi grămăditul fânului, la strânsul şi treieratul 
grâului. Mai formau echipe şi se angaju ca muncitori la culesul porumbului, la culesul 
viilor şi la îngropatul acestora. Mulţ i locuitori găseau de lucru la Sebiş aproape perma
nent în sezonul muncilor agricole.

Alţ i locuitori mergeau în satele de la câmpie, unde se angajau să execute lucrările 
de întreţ inere a culturilor, de recoltare a fânului, de seceriş ori de cules şi tăiat tulei. 
Stăteau la lucru cu săptămânile. Veneau apoi acasă cu bani şi cu bucate.

S lu g ii
înainte de 1944, tineretul şi în special băieţ ii, Fii ai oamenilor săraci, îşi faceau 

ucenicia de muncitori agricoli ca „slugi” la nemţ ii din Haidacut (Vladimirescu). Fiecare 
băiat, după ce termina patru clase primare, dacă apuca să le termine, pleca să se angajeze 
ca slugă. Cei mai mulţ i se angajau la nemţ i. Primeau cai şi căruţ ă, de care erau 
răspunzători. Lucrau cu caii la tot felul de munci: la arat, la semănat, la prăşit porumbul, 
la cosit, la secerat, la cules şi altele.

în grajdul cailor aveau amenajat un pat atârnat de grinzi, unde dormeau. Dimineaţ a 
se sculau la orele 3 ca să hrănească şi să ţ esale caii pentru ca să fie gata de plecat la 
muncă, în zori. Uneori sc întorceau seara târziu casă. Alteori dormeau „la hodaie 
până terminau lucrul.

Pentru munca lor primeau mâncare, îmbrăcăminte după tocmeală şi o sumă de
bani. Stăteau în serviciu până la vremea când trebuia să-şi facă serviciu militar. Unii
dintre aceşti tineri au economisit ceva bani cu care au cumpărat câte o bucată de pământ,
au construit câte o căsuţ ă ori au cumpărat ceva vite. Printre cei din urmă tineri care au
trecut prin această „scoaîă” au fost: Poleac Vasile, Florea Vasile, Carpine Vasile, Fereştean
Pavel, Câra Pavel si’altii. Numai Poleac Vasile s-a întors acasă şi a întemeiat o gospodărie
frumoasă în Prunişor. La bătrâneţ e s-au întors la vatra veche: Câra Pavel, Florea Vasile.> >

In d u str ia  casnică «...
Pe lângă lucrul în câmp, gospodinele se mai ocupau şi cu lucrul de mână in casă. 

Aproape în fiecare casă se găsea câte un război de ţ esut cu piesele ajutătoare. 2 suluri, 
brâgle, spată, iţ e, vergele, fustei, sucală, ţ evi, râşchitor, vârtelniţ ă. Unele gospodării 
aveau şi urzoi.

în casă îsi pregăteau gospodinele şi materialele din care faceau pânza, şi anume 
cânepa. Aceasta se începea cu sămânţ a şi termina cu ţ esătura.
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La capătul holdelor, lângă duleu, fiecare gospodar avea „ogor de cânepă”. Acest 
ogor era arat de mai multe ori şi bine gunoit. Primăvara se semăna cânepa. Se făcea 
mănunchi şi se băga în Vale să se topească. Prin această operaţ ie se dezlipea coaja de 
pe tulpină. Peste câteva zile se scotea din „topilă”, se spăla şi se întindea la soare să se 
usuce. După două-trei săptămâni se coceau seminţ ele cânepei de toamnă şi se recolta 
şi aceasta. Se smulgea din pământ, se făcea mănunchiuri şi se clădea în grămezi cu 
vârful în sus, se acoperea cu buruieni. Peste câteva zile se „dospea” învelişul seminţ ei 
şi se putea „îmblăti” pentru obţ inerea seminţ ei.

Mănunchii de cânepă se băgau în Vale la topit ori se duceau la Criş, când era apă 
puţ ină în Vale.

După ce mănunchii de cânepă erau bine usacţ i, se meliţ eau. Meliţ a era un instru
ment fix sau mobil. Era alcătuită din două scândurele de fag sau stejar, lungi de 80-100 
cm şi late de 10-12 cm. Acestea se fixau cu un capăt în nişte scobituri făcute într-un 
stâlp de la gard, la interval de 2-3 cm. Celălalt capăt al scândurelelor se fixa într-un 
stâlp bătut în pământ. Intre aceste scândurele se mişca o a treia, care la un capăt era 
fixată printr-un bulon de primele, iar celălalt capăt se termina cu un mâner de care se 
acţ iona. Era meliţ a fixă. Cea mobilă avea stâlpii fixaţ i în nişte tălpi.

Femeia punea mănunchiul de cânepă, cu mâna stângă, deasupra scândurilor fixe, 
iar cu mâna dreaptă lovea cu bătătorul. Partea lemnoasă a tulpinilor se rupea şi cădea 
sub melită. Acestea se numeau „pozderii”. In mâna stângă rămânea mănunchiul de 
coji sub formă de fire.

Firele rămase de la meliţ at se pieptănau şi se periau pentru a se obţ ine fuior, tramă 
şi canuri.

Pieptenii erau confecţ ionaţ i din scânduri de fag, late de 25 cm. La un capăt aveau 
două rânduri de dinţ i de fier, lungi de 15-20 cm. Un capăt al scândurii era cioplit ca o 
coadă de lopată pentru a fi ţ inut cu mâna. Peria era confecţ ionată dintr-o scândură 
lungă de 100 cm şi lată de 10-12 cm. La mijloc avea dinţ i de fier aşezaţ i pe mai multe 
rânduri formând un cerc cu diametrul de 10 cm.

Se puneau firele rezultate după melitat în dinţ ii unui pieptene. Cu celălalt se 
pieptăna. Gospodina trăgea apoi cu mâinile de vârful smocului din pieptene. Firele 
lungi pe care le trăgea mai întâi formau fuiorul, pe care îl mai dădea şi prin perie, 
pentru a face firele cât mai subţ iri. Scotea din dinţ ii pieptenilor materialul ce a rămas 
după tragerea fuiorului, îl scărmăna şi îl punea din nou în dinţ ii unui pieptene. Pieptăna 
materialul încă o dată. Trăgea firele mai fine şi alcătuia cu ele un caier de „tramă”. Ce 
rămânea între dinţ ii pieptenilor erau „canurile”.

Fuiorul era cel mai fin si mai trainic. Urma „trama” şi apoi canurile. Torsul se 
facea pe categorii. Firele de fuior se întrebuinţ au ca urzeală pentru pânză, iar firele de 
tramă se întrebuinţ au ca băteală. Din tramă se făceau şi fire pentru urzit, în care se 
băteau canuri. Din fuior se făcea şi aţ ă răsucită, care se întrebuinţ a la cusut.

Fuiorul şi trama, după ce se torceau, erau făcut ,jirebii” cu raşchitorul. Se spălau 
de mai multe ori. Se pârluiau cu cenuşă. Se udau în Vale si se puneau la soare să sesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A w 1 1 w )) ^„inalbeasca .
Se urzea bumbac (misir) şi se bătea tramă. Pânza se chema „învelită”. Din ea se 

coseau cămăşi şi izmene pentru bărbaţ i, precum şi spătoaie şi poale pentru femei.
Din fuior şi tramă se ţ esea o pânză care se întrebuinţ a pentru confecţ ionarea 

cearşafurilor (lipideie) şi feţ elor de perini. Din tramă şi canuri se obţ inea o ţ esătură mai 
groasă, din care se confecţ ionau strujace (saltele), saci şi procoviţ e. Dacă se băteau 
„şirinci” se făceau procoviţ e pentru aşternut pe podele.

Cu bumbac si misir gospodinele ţ eseau pânză din care îşi confecţ ionau albiturile 
pentru îmbrăcăminte, cearşafuri, feţ e de perini, ştergare ele. Ţ eseau pânză în mai multe
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iţ e, cu diferite modele (blăjeneşti), din care confecţ ionau feţ e de masă şi învelitori 
pentru pat.

Cele mai multe femei şi fete se pricepeau să coasă modele complicate şi frumoase, 
cu tot felul de aţ ă albă şi colorată, pe cămăşi ori pe ştergare. Se pricepeau să împletească 
diferite modele de cipcă (dantelă).

în ultimul timp, au apărut tot felul de pânzeturi şi ţ esături în magazine. Sunt mai 
ieftine şi se pot transforma în obiecte de îmbrăcăminte in timp mult mai scurt.

Prepararea săpunului
în fiecare an, majoritatea locuitorilor taie porcii, iar în unele împrejurări, şi alte 

animale. Cu această ocazie rezultă şi unele grăsimi care nu se consumă în gospodărie.
Unele gospodine se pricep să prepare săpun pentru spălat rufele.
într-o căldare de fontă se pun trei litri de apă şi patru kilograme de astfel de grăsimi, 

la un kilogram de sodă caustică. Se amestecă cu o lopătică în timp ce fierbe, la un foc 
domol. Cam după o oră, deasupra se formează o pojgfiiţ ă subţ ire alburie, iar prin ea 
izbucneşte câte un clocot de „leşie”; este semn că săpunul s-a format.

Deasupra unei albii se aşeză o lădiţ ă cu fundul găurit, în care se pune o ştergură. Se 
scoate săpunul din căldare cu ajutorul unei oale si se toarnă în lădită să se întărească. A 
doua zi se taie în bucăţ i cu ajutorul unei sârme. Se poate lăsa şi în căldare să se întărească. 
După ce se taie bucăţ i, se pune să se usuce.

Prepararea magiunului
Toamna, când prunele bistriţ e sunt coapte, fiecare gospodină îşi prepara magiunul 

necesar pentru un an.
Se aşeza căldarea de aramă pe un „clotan” zidit cu cărămizi ori săpat în marginea 

unui şanţ . Se spălau prunele şi se scoteau sâmburii (se pocneau). Apoi se puneau la 
fiert. Tot’timpul se învârtea cu o „drugă”( lopăţ ică fixată la capătul unui băţ ) ca să nu se 
prindă de căldare. Se fierbea până se transforma într-o pastă. Se proba dacă e bine 
fiert, luând cu lingura şi lăsând să se răcească. Dacă se forma o pieliţ ă deasupra, era 
semn că e fiert suficient. Pentru păstrare se punea în oale sau în ciubere.

Prune si „poame” uscate
în grădină se construia un cuptor din pari înfipţ i în pământ. Lărgimea şi înălţ imea 

de circa 80-90 cm. Deasupra parilor se punea o leasă de nuiele. în interior, pereţ ii se 
lipeau cu pământ. Pe marginile lesei se făcea un brâuleţ  de pământ. Pe leasă se puneau: 
prune bistriţ e întregi sau fără sâmburi, mere şi perechi tăiate felii. Se făcea foc în cuptor. 
Pe jar se puneau butuci, ca să ţ ină foc mai mult timp. Focul ardea mocnit, iar căldura şi 
fumul ce străbăteau prin leasă uscau poamele. Din când în când, fructele mai erau 
întoarse.

Ţ uică
Alte soiuri de prune (cărăndeneşti), roşii, grase etc. se strângeau în căzi. După ce 

fermentau, borhotul se fierbea şi se făcea răchie. Se distila de două ori, pentru a dobândi 
un gust mai plăcut şi tărie (între 45-50°). Când se scutură sticla, ţ uica face „mărgele 
deasupra. Atunci are peste 50°.

Aproape toti locuitorii aveau pruni în grădini, din care adunau prune pentru 2-3 
căldări (alambic).

Unii locuitori aveau livezi de pruni în ţ arină (Hada Nicolae, Cofan Vasile-Goldină, 
Groza Moisă, Cofan Toma B.V.). Locuitorul Hada Nicolae avea o căldare proprie şi 
instalaţ ie pentru fabricat rachiu. Toţ i locuitorii satului fierbeau borhotul cu acest alambic.
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Ţ uica ce prisosea peste trebuinţ ele 
gospodăriei se vindea.

In vremurile vechi, cantitatea de 
ţ uică ori de vin se socotea în acaie. Un 
acău avea 54,50 litri. Acum se socoteşte 
în hectolitri.

Prin anul 1950 au apărut „hotărâri” 
prin care producătorii de rachiu era 
obligaţ i să vândă statului surplusul.

Producătorul primea o „sarcină de 
vânzare”cu următorul cuprins:

„Sarcină de vânzare nr. ... 
Conform H.C.M. nr. 2654/1953, 

din producţ ia de rachiuri obţ inută de ... 
litri cu ... grade ... dai, veţ i vinde 
întreprinderii Industriale de Vinuri şi 

Produse Alcoolice Gurahonţ , la centrul de recepţ ie ... următoarele cantităţ i de rachiuri 
naturale ce reprezintă sarcina Dv. de vânzare: ţ uică ... 1. Imediat.”

Responsabilul alambicului completa cantitatea ce trebuia predată. Pentru cantitatea 
predată se primea o sumă de bani după preţ ul stabilit de stat.

Si în prezent se fabrică ţ uică la Prunişor. Lângă Vale se instalează un alambic 
primit de la „Vin-alcool” şi satisface trebuinţ ele locuitorilor. S-a construit o „vinărsărie”. 
In răcitor se pompează apa numai apăsând pe buton.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B u lio n
Pentru pregătirea unor sosuri şi mâncăruri (supă cu tăitei si bulion, ardei umpluţ i, 

varză dulce), gospodinele folosesc bulion. De aceea, în flecare toamnă pregătesc şi 
câteva zeci de sticle cu bulion, pe care îl întrebuinţ ează în timpul iernii şi primăvara 
până apar pătlăgelele roşii.

Vinărsăria Prunişor - 1980

INDUSTRIA LOCALĂ

M o a r ă  p e a p ă
Am arătat în altă parte că în anul 1746 exista o moară pe apă cu o piatră, fiind 

proprietatea lui Mihulin Tripon. Această moară a dăinuit peste veacuri, aducând servicii 
locuitorilor din Prunişor şi, poate, altora din satele vecine.

Pe la începutul acestui secol a fost refăcută de Popa Ioan, după ce s-a întors din 
America. în anul 1927 era proprietatea lui Orban Ioan. iazul a început să se înfunde. îl 
năpădiseră tufărişurile de sălcii. Moara s-a părăginit şi a fost demolată de ultimul 
proprietar, Ferestean Pavel-Ştiţ i, în anul 1937. A rămas numai numirea locului unde a 
fost construită (acolo unde ’drumul de câmp ce trece pe lângă Jepul Dotii traversează 
Valea Prunişor spre Dealul Mărinichii). în apropiere se află fântâna comunală pentru 
adăpat animalele.

M o a r ă  c u m o to r
Pe la anul 1902 a fost construită o moară peste Vale, lângă pod, în partea din jos. 

Avea două perechi de pietre, puse în mişcare de un motor alimentat cu apă, pentru
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răcire, din Vale. Fiind aşezată lângă şosea, 
era căutată şi de locuitorii din alte sate. A 
avut mai mulţ i proprietari. în 1924 era 
morar Szabo Francisc. Apoi Ocsai Ştefan,
Erdodi Ioan. Aceştia s-au mutat la Sebiş. în 
anul 1938 a fost cumpărată de Uzsora 
Ladislau din Fibiş, judeţ ul Timiş. Acesta a 
demolat moara veche şi a construit alta din 
văiuguri, mai încăpătoare. Numai camera 
motorului a rămas cea veche. A instalat în 
moară trei perechi de pietre şi trei valţ uri.
Producea faină de mai multe calităţ i.

în anul 1940 a vândut un s/ert din 
moară lui Kokh Nicolae. Acesta a arendat şi partea coproprietarului. în 1945, Kokh s- 
a mutat la Sebiş, unde a construit o moară cu valţ uri, peste Valea Deznei, din sus de 
pod, în asociaţ ie cu notarul Bozga Ilie. A vândut sfertul din moara de la Prunişor lui 
Bun Pavel-Ciuîea (primul proprietar român). Şi acesta a arendat partea lui Uzsora. In anul 
1947 a instalat şi gater în curtea morii, iar pe partea liberă a grădinii a construit o casă.

Prin actul revoluţ ionar din 11 iunie 1948, moara, cu toate anexele ei^ a fost 
naţ ionalizată. Proprietarul a fost chemat la Arad pentru a participa la o şedinţ ă. în acest 
timp, o comisie din partea consiliului comunal s-a prezentat la moară, a făcut un inventar 
despre cele găsite si a instalat ca administrator pe locuitorul Filip Gheorghe de la nr. v. 61. 

Gaterul a fost ulterior demontat.
în anul 1949 s-a spart motorul şi a fost adus altul, mai mare, de la moara din 

Cuied. în 1950 au fost înlocuite şi valţ urile cu altele mai mari. în urma acestor modificări, 
capacitatea de producţ ie s-a mărit, ajungând la 400 kg de cereale pe oră.

înainte de naţ ionalizare era mecanic şi morar proprietarul, ajutat de Roşu Gheorghe şi 
Matcău Ioan. După naţ ionalizare a fost mecanic Embey Emeric, ajutat de Roşu Gheorghe, 
iar morar era Matcău Ioan.

La moară era instalat un dinam care producea curent electric pentru iluminatul 
morii, sala cazanelor si curtea. După câţ iva ani de funcţ ionare cu producţ ie sporită şi 
de calitate bună, moara a început să nu mai fie rentabilă. A lucrat din ce în ce mai puţ in, 
până când a încetat să mai funcţ ioneze, în 1962. Piesele şi motorul au fost demontate 
şi duse la alte mori, care dădeau randament.

în anul 1976 a fost demolată si clădirea care servea ca magazie pentru cereale. Cu 
materialele recuperate s-a construit localul pentru cooperativa de consum, pe grădina 
căminului cultural. t

Această moară a fost de mare folos, mai ales pentru locuitorii mai săraci, care nu 
erau siliţ i să meargă cu brădia de grâu sau porumb la moară în altă localitate.

După al doilea război mondial, mulţ i locuitori îşi confecţ ionaseră râşniţ e pentru 
măcinat „pisat”, acţ ionate cu mâna. Acum se procură pâine de la cooperativă sau de la 
Sebiş. Cine doreşte să facă pâine în casă merge la moară la Sebiş, ori la Buteni, pentru 
a măcina grâul. Porumb pentru mămăligă ori uruială pentru animale macină cu râşniţ e 
purtate cu curent electric. Mulţ i gospodari şi-au instalat asemenea râşniţ e în curtea 
casei.
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Moara cu valţ uri - 1950

Ateliere _
în satul Prunişor n-au fost ateliere mai dezvoltate. Două „covăcu executau mici 

reparaţ ii la căruţ e,’la uneltele agricole şi potcoave pentru cai. Lucrări mai importante 

se făceau la Sebis.
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Rotari erau doi (Cofan Pantclie-Coşercău şi Miclea Alexandru). Făceau roate pentru 
care şi căruţ e, osii, loitre, leuci şi reparau piesele stricate.

<ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiu zidaria se ocupa Moldovan Antonie. Făcea mai mult reparaţ ii.
Raţ  Vasile se ocupa cu cojocăria.
Pantofari erau patru. Executau mai mult reparaţ ii de încălţ ăminte.
Un croitor - Moş Ioan-Şnaidăru - facea haine pentru bărbaţ i şi copii.
Croitorease erau mai multe. Se ocupau cu această meserie în timpul rămas liber de 

la muncile câmpului. Lucrau mai mult rochii pentru fete şi femei. Micula Antiţ a facea 
broderii frumoase.

Cusătorile mai pretenţ ioase le făceau tot la Sebiş.
Cu dulgheria se ocupau mai mulţ i locuitori: Filip Todor-Juca, fiul său, Filip Ioan, 

Miclea Zaharie, Miclea Alexandru, Pindeac Ştefan, Hălmăgean Nicolae al lui Pali, Groza 
Ilarie şi alţ ii. Aceştia au construit casele, grajdurile şi alte edificate ale locuitorilor din 
Prunişor, până prin anul 1960. De atunci s-au ridicat alţ ii mai tineri.

Cei arătati mai înainte au învăţ at de la părinţ ii lor să mânuiască barda, săcurea, 
fierăstrăul, dalta, sărhocul (un fel de târnăcop ascuţ it ca dalta), mizdreaua, rindeaua şi 
altele.
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V e c h ile o c u p a ţ ii a le ţ ig a n ilo r
în anul 1956 în Prunişor erau 9 familii de ţ igani cu 36 de membri. Cinci familii cu 

numele Lingurar locuiau în colţ ul de nord-est al satului, lângă Delut, în afara perimetrului. 
Trei familii locuiau la Satul Nou (2 Lingurar şi 1 Covaci), iar o familie (Covaci) locuia 
la nr. 36 v. Două familii (Covaci) aveau câte un mic atelier de fierărie. Celelalte familii 
se ocupau cu lucrări din lemn moale (salcie, plop, tei, arine). Confecţ ionau albii, albiuţ e, 
trocuri, linguri, fuse, „mai” pentru bătut rufele la Vale. Confecţ ionau şi toporaşe sculptate, 
pentru turiştii de la Moneasa. Lingurar Traian şi-a confecţ ionat o vioară cu care „zicea” 
la hora ţ ărănească, în zilele de sărbătoare. Şi fiul său, Irăienuţ , învăţ ase să cânte din 
vioară.

P ie ţ e ş i tâ r g u r i
Pentru aprovizionarea cu diferite produse animale şi vegetale ori pentru a-şi 

valorifica unele produse, locuitorii se deplasează la diferite pieţ e sau târguri. Piaţ a cea 
mai apropiată este la Sebiş. Ziua când se organizează piaţ a este joi, în fiecare săptămână. 
Şi în zilele de duminică se ţ ine piaţ ă, dar în aceste zile sunt mai puţ ine mărfuri. La 
această piaţ ă îşi valorifică prunişorenii surplusul de produse.

După o statistică întocmită in ianuarie 1948, din 223 de gospodării din Prunişor, 
câte erau atunci, 23 vindeau produse agricole la piaţ ă şi la târg, iar 176 de gospodării 
cumpărau în mod obişnuit aceste produse. în fiecare zi în cursul săptămânii se 
organizează pieţ e ori târguri în câte una din localităţ ile mai mari din împrejurimi. Luni 
este piaţ ă la Hălmagi, miercuri la Beliu, joi la Sebiş, vineri la Buteni, sâmbătă la Dezna 
şi la Pâncota. în localităţ ile mai îndepărtate, prunişorenii merg să cumpere vaci sau cai.

La Sebiş se organizează târguri trimestrial. La târgul din luna decembrie se vând şi 
se cumpără porci graşi. La celelalte târguri se vând cereale, vaci, cai, porci, purcei, oi 
şi altele.

în anul 1980 şi câteva femei din Prunişor au început să vândă lapte, la Sebiş.
Arătăm cu ce preţ  se vindeau unele cereale în anii mai îndepărtaţ i, precum şi 

costul altor mărfuri.
în anul 1932, un şinic de grâu (120 1) se vindea cu 225 lei.
în anul 1933, grâul se vindea cu 275 lei şinicul, iar porumbul cu 140 lei. Un cocoş 

costa 30 lei. Pentru un tuns se plătea 15 lei.
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în anul 1935, porumbul se vindea cu 180 
lei şinicul, iar ovăzul cu 110 lei. Un kilogram 
de miere de albine se vindea cu 45 lei.

In anul 1936, o perechi de cai de 4 ani 
costa 14.000 lei, iar o vacă tânără era cu 
6.200 lei.

în anul 1938, un sac de ciment (50 kg) 
costa 180 lei.

La 3 decembrie 1949, un metru de pânză 
albă costa 75 lei, un metru de stambă era cu 
105 lei, iar un kilogram de bomboane costa 
301 lei.

Localul cooperativei - 1980

COOPERATIVA DE CONSUM

Pe la anul 1902 era o mică prăvălie în 
casa de la nr. 44 vechi. Mai târziu s-a deschis 
şi „birt” în acelaşi local. Proprietar era Scoda 
Ştefan. Acesta se ocupase mai înainte cu 
negoţ ul de „zdrenţ e”. Umbla cu sacul în 
spate, pe la casele oamenilor din Sebiş şi 
colecta zdrenţ e. La Prunişor i-a mers bine 
cu prăvălia şi birtul. După ce s-a căpătuit, a 
vândut prăvălia lui Hada Milente, iar cu banii 
agonisiţ i a cumpărat o casă în Sebiş, colţ  strada Teilor cu Parcul Libertăţ ii. Aici a deschis 
o prăvălie si un depozit de cherestea şi fierărie.

Prăvălia din Prunişor a ajuns apoi în proprietatea urmaşilor lui Hada Milente, şi 
anume Hada Marioara.’ Prin anul 1925, deschisese o mică prăvălie văduva lui Embey 
Emeric, în casa de la nr. 63 vechi, iar Matus Petru a deschis o prăvălioară în casa nr. 
243 nou a lui Groza Moisă. Acestea două din urmă n-au putut rezista şi au fost închise 
chiar în acel an.

în anul 1936 a mai deschis Hălmăgean Nicolae-Lăiţ a o prăvălie şi un birt în casa 
de la nr. 2 vechi.

Cele două prăvălii si birturi au fost închise prin anul 1947. Locuitorii au simţ it 
foarte mult lipsa unei prăvălii în comună, de unde să se aprovizioneze cu mărfurile de 
strictă necesitate şi urgenţ ă: petrol, sare, chibrituri, şi multe altele. De aceea s-au hotărât 
să se asocieze si să formeze o cooperativă de aprovizionare şi consum.

La 27 noiembrie 1949 s-a deschis cooperativa din Prunişor, ca filială a cooperativei 
din Sebiş. S-au înscris 268 de membri cooperatori şi au depus un capital de 7.600 lei 
stabilizaţ i. Cooperativa s-a instalat în localul fostei prăvălii de la nr. 44 vechi. Ca 
gestionar si vânzător a fost angajat Herbei Gheorghe, de la nr. 107 v., şi soţ ia sa, Ana. 
Au mai fost gestionari Hărdăuţ  Pavel şi Hălmăgean Ileana, căsătorită cu Săbău Terente. 
După câţ iva ani s-a construit un local pentru cooperativă, pe grădina căminului cul
tural, la nr. 84 nou. S-au folosit materialele recuperate din demolarea morii. Localul a 
fost dat în folosinţ ă în luna ianuarie 1977. w

înainte de anul 1962, la cooperativă au fost aduse pluguri şi maşini de semănat 
grâu si porumb, care erau împrumutate locuitorilor. Prin cooperativă se valorificau şi 
produse agricole ale sătenilor.

Bufetul - 1984
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IMPOZITE

Pentru bunurile imobile şi mobile pe care le deţ ineau, locuitorii plăteau diferite 
impozite către stat şi către comună. Taxele către stat se chemau „impozit agricol” şi se 
stabilea de către Secţ iunea financiară a judeţ ului prin Perceptoratul din Sebiş.

Aceasta calcula impozitul după venitul impozabil în felul următor:

1. venit impozabil după ... ha teren agricol
pentru ... capete animale lei

„ ... stupi de albine lei
„ ... vânzări pe piaţ ă lei
„ ... surse neagricole lei

lei
2.
3.
4.
5.

6. Total venit impozabil lei
7. impozit
8. reduceri
9. majorări

lei
lei
lei

Total impozit

Contribuabilul primea o „înştiinţ are de plată”, care avea următorul cuprins (în 
rezumat):

„înştiinţ are de plată nr. 1/IV din 30.VIII.1954.
domiciliat în Prunişor, nr.........

Vă facem cunoscut că, în baza Decretului Nr. 125 asupra impozitului agricol 
publicat în Buletinul Oficial Nr. 26 din 3 mai 1954, vi s-a stabilit pe anul 1954 un 
impozit agricol în sumă de

Impozitul se va achita până la data de.......... Pentru depăşirea termenului de plată
se percepe o majorare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Sumele datorate şi 
neachitate în termen se urmăresc potrivit legii, după procedura executării silite. Pentru 
depăşirea repetată a termenelor de plată a impozitului se aplică şi sancţ iuni penale. 
Plata impozitului se face prin agentul fiscal.”

Pe versoul înştiinţ ării se arăta calculul impozitului.
O dată pe săptămână veneau în comună doi agenţ i fiscali la casa comunală. Populaţ ia 

era anunţ ată prin batere de tobă să meargă să plătească „porţ ia”. După o oră, două, ae 
aşteptare, în care timp se încasau de la cei ce se prezentau, agenţ ii plecau cu „froşpontul” 
prin comună şi îi „zălogeau” pe contribuabilii care nu plăteau. Luau din casă: lipideie, 
perini, saci cu bucate şi altele, în valoare de sumele datorate. Aceste obiecte le depozitau 
la casa comunală până când contribuabilii achitau impozitul. După un anumit termen, 
le vindeau la licitaţ ie, dacă nu erau răscumpărate.

Prin anul 1922 se făcuse propunerea ca Perceptoratul din Sebis să fie mutat la 
Buteni sau Gurahonţ . în şedinţ a din 20 ianuarie 1922, consiliul comunal a dus o hotărâre 
prin care cerea „să nu se mute...”

Către comună se plăteau impozite:
- pentru serviciul de apărare contra incendiilor;
- pentru recuperarea prestaţ iei;
- pentru întreţ inerea şi cumpărarea reproducătorilor masculi;

10. lei

Către

lei.

A.
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- pentru serviciul pentru paza câmpului;
- pentru cazane de fiert rachiu;
- pentru câini;
- pentru curăţ irea hornurilor;
- pentru fondul construcţ iei de şcoli;
- pentru acoperirea bugetului a guarzilor comunali.
Pentru păşunatul vitelor se plătea o taxă separată.
Taxele comunale erau încasate de către casierul comunal.
Prin anul 1948 s-a introdus contribuţ ia numită „autoimpunere”, care avea o 

destinaţ ie specială.
Tot cam pe atunci s-au introdus şi asigurările de stat (A.D.A.S.) pentru clădiri. în 

anul 1952, activitatea acestora s-a extins şi asupra culturilor agricole.
Gospodarul primea un „Certificat de asigurare obligatorie Nr. .......”

conţ inut:
cu următorul

„Asigurările de Stat „ADAS”, funcţ ionând potrivit Decretului Nr. 38/1952 şi H.C.M.
Nr. 710/1952, asigură bunurile gospodăriei agricole declarată de locuitorul ..........  din
Prunişor contra pagubelor arătate mai jos în dreptul fiecărei categorii de bunuri: D. 
culturi agricole (contra grindinei si incendiului pe câmp).

Suma asigurată: ....... lei. Prime de plată: ....... lei. Prima se plăteşte până la 1
octombrie 1952. Valabil până la 31 decembrie 1953.”

Pentru întreţ inerea şoselelor, curăţ irea şanţ urilor pe lângă şosele, repararea podeţ elor, 
comuna stabilea obligativitatea locuitorilor de a contribui prin muncă cu braţ ele şi cu

metri liniari de şanţ , săpat, ori grămezi ae pietrişatelajele un anumit număr de zile sau 
transportat pe şosea (prestaţ ie).

ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Spun bătrânii că în timpurile vechi localitatea Prunişor era alcătuită din mai multe 
crânguri cu o conducere unitară, adică toate crângurile formau un singur sat cu numele 
Kertes. Sub această denumire este amintit de scriitorul maghiar Mârki Sandor în 
Monografia judeţ ul Arad, unde se spune că pe la 1574 era stăpânit de un paşă turcesc.

La anul 1786, satul Kertes aparţ inea comunei Sebiş, împreună cu satele: Igneşti, 
Donceni, Selegeni, Susani, Găvojdia, Prăjeşti şi Berindia, şi formau o singură 
circumscripţ ie (Vasile Popeangă, Un secol de activitate şcolară în părţ ile Aradului 
1721-1821, p. 97). Mai târziu s-a organizat în comună. Sub această formă de organizare 
o întâlnim la anul 1834. în acel timp, catolicii luptau pentru a-i atrage pe românii din 
Ardeal la catolicism. Atunci „a fost cucerită şi comuna Kertes ... (Dr. Ciuhandu, 
Episcopii S. Vulcan şi Gherasim Raţ, p. 145).

în 1864, conform cărţ ii funduare nr. 106, s-a repartizat păşune şi pădure în favorul 
Kerte Kozsegi urberesek (comunei urbariale Chertiş).

în arhiva oraşului Sebiş se află un registru de procese verbale despre hotărârile 
luate în şedinţ ele „antistiei comunale din Chertiş” din anul 1897 până în 1929.

Comuna Kertis, împreună cu comuna Sebiş, alcătuiau un notariat cercual. Mai 
târziu aflăm că la acest notariat aparţ ineau şi comunele Găvojdia şi Berindia. Din procesul 
verbal încheiat la 11 martie 1897’reiese’că în acel an primar al comunei Kertis era 
Hada Milente. Consilieri comunali erau: Filip Todor, Cofan Melentie, Balazs Togyer, 
Herbei Veszelie, Moss Togyer, Popa Isai. Notar comunal era Tamo Zsigmund.
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La şedinţ a din 9 octombrie 1897 a participat şi Moser Lipot, ca reprezentant al 
grofului Venckheim Frigyes.

în anul 1900 era primar Herbei Vasile, iar consileri comunali: Draga George (preot), 
Hada Melentie, Popa George, Balaş Toader, Filip Todor, Cofan Melentie, Popa Isai, Fereştean 
Nica şi Hălmăgean George.

Din anul 1904 figurează printre consileri Skoda Istvan (birtaşul) şi Micluţ ia Sabin 
(preot). în anul 1916 era primar Ardelean Pavel, iar consilieri; Balaş Toader, Micluţ ia 
Sabin, Carpina Milente, Roşu Zaharie şi Herbei Isai.

între anii 1897 si 1918 au îndeplinit funcţ ia de primar comunal: Hada Milentie, 
între 1897-1899; Herbei Vasile, între 1899-1901. Din nou Hada Milentie, între 1902- 
1910; Popa George, 1910-1914, Ardelean Pavel, între 1914 - 11 septembrie 1918, 
data ultimului proces verbal din acea perioadă, redactat în limba maghiară. Pentru anii 
1919 şi 1920 nu am găsit urme scrise.

în procesele verbale încheiate în anii 1897-1901 este semnat notarul cercual Tamo 
Zsigmund. De la 24 septembrie 1910 până la 25 martie 1921 a îndeplinit funcţ ia de 
„secretar cercual” Ioan Baumgartner. De la 30 aprilie 1921 a urmat Vasile Caba.

Primul proces verbal redactat în limba română are data 5 ianuarie 1921.
Dăm câteva extrase din acest proces verbal, respectând ortografia.
„Proces verbal dresat în şedinţ a a reprezentanţ ei comunală a comunei Chertiş, 

ţ inută la 5 ianuarie 1921. Prezenţ i: ioan Crişan, primar, ca preşedinte, Sabin Micluţ ia, 
isai Popa, George Popa, Nicolae riălmăgean, Nicolae Fereştean, Pavel Mihulin, Melentie 
Toma, Terentie Balaş şi Ioan Popa, membri ai reprezentanţ ei, şi Ioan Baumgartner, 
secretar cercual, ca referent.

Ioan Crişan, primar comunal, salută reprezentanţ i comunali şi deschide şedinţ a ... 
pentru verificarea procesului verbal roagă pe Sabin fvlicluţ ia şi pe Isai Popa.

Obiect. Spesele cu edificarea podului pe valea Chertisului.
I. Secretarul cercual înaintează că podul peste valea Chertisului trebuit a repara şi 

în anul 1919 sa preliminat 5318 coroane. Primăria comunei Chertiş şi Sebiş adus deciz 
că spesele de reparare în parte egale în sarcina fondului lucrărilor publica comunală să 
se împlinească, hotărârea primărilor comunală de Prefectura sub Nrul 1002/920 
aprobat... Fiind tot materialul de lemn gratuit, sa câştigat sa făcut alt preliminar pentru 
edificarea din nou a podului conform preliminariului spesele sa făcut în 11.913 lei, pe 
scopul acesta numai suma 2.760 lei la dispoziţ ie comunelor, iar comuna Sebiş iar 
3.385 lei pe comuna Chertiş.

1/1921. Deciz. Reprezentanţ a comunei Chertiş propunere secretarului primeşe şi 
decide că pentru spese edificări podului peste valea Chertisului 3.200 lei de la fonduri 
comuni împrumută suma aceasta de la anul 1921 în cinci ani plăteşte înapoi cu 5% 
interese.” în aceeaşi şedinţ ă s-au stabilit salariile pentru funcţ ionarii şi angajaţ ii primăriei.

„2/1921. Deciz. Proiectul secretarului să primeşte şi salariile de la 1 ianuarie 1920 
să statoresc în chipul următor:

Salarul primarului 
„ casarului 

„ primarului de lege 
„ servitorului comunei 
„ păzitorii de noapte
„ scriitorului de cancelarie
„ secretarului cercual 
„ poliţ istului
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200 „
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700 „

3000 „
1440 „



MonografiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA satului Prunişor -  judeţ ul Arad

„Obiect. Pertractarea preliminar comunei pe anul 1920/1921.
V. Raportul primăriei comunale referitor la pertractarea preliminarului comunei 

Chertiş pe anul 1920/1921 care a fost pus spre vedere publică amăsurat legei din 1886 
art. XXII 125, precum şi statorirea procentului necesar la spesele comune ale 
secretarului.

5/921. Deciz. După ce preliminarul comunei Chertiş de pe anul 1920/921 a fost 
censurat din poziţ ie în poziţ ie sau statorit următoarele:

a) Trebuinţ a (lipsele)
’ 16.605 cor. 63 fii.

668 cor. 63 fii.
3.558 cor. 63 fii.
8.840 cor. 63 fii.

Total = 29.672 cor. 6o fii.
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1) La I grupă principală
2) La II „
3) La III „
4) La IV „ secundară

Garanţ a (venite)

1) La I grupă principală
a) venite după averea comunală
b) din area comunală

2) La II grupă principală
a) din dreptul de vânat
b) din venite de averea comunală
c) din darea comunală

3) La III grupă principală
a) din venite de averea comunală
b) din averea comunală

4) La IV grupă secundară 
a) din darea comunală

224 cor. 16 fii.
16.381 cor. 47 „

300 „
10 „ 

357 „ 49 „

43 „ 33 „
3.511 „ 54 „

3.558 „ 07 „
Total = 29.672 cor. 60 fii.

a) Trebuinţ a (lipsele)
Poziţ iile luate în preliminariul precedent bazate pe legi, decrete şi regulemente 

ministeriale sau judeţ ene eventual prestatutele organice comunale, au fost aprobate 
din partea judeţ ului...’Poziţ iile nouă precum şi cele ce nu consună cu cele aprobate în 
preliminariul trecut sunt bazate parte pre legi şi decrete, parte pre stările actuale care au 
modificat tot trecutul.

b) Venite
în venitele regulate ale comunei asemenea au obvenit unele schimbări care 

asemenea sunt motivate cu stările actuale care au modificat totul.
Am transcris conţ inutul „preliminariului”, din care se observă că sumele au fost evaluate 

în coroane si fileri, iar salariile au fost stabilite în lei, tot în aceeaşi şedinţ ă. Salariile au fost 
„statorite” de la 1 ianuarie 1920. La întocmirea preliminariului s-a ţ inut seamă de prevederile 
legii maghiare din 1886. De asemenea, se observă că veniturile nu acopereau cheltuielile, 
rezultând un deficit bugetar de 5.286 coroane 54 fileri.

Secretarul cercual Baumgartner făcea serviciu din anul 1910. Şi în anii precedenţ i 
a întocmit „preliminariile” care cuprindeau aceleaşi capitole. De data aceasta nu este 
mulţ umit că trebuie să adauge unele poziţ ii care sunt bazate „pe stările actuale care au 
mocfificat tot trecutul”. Procesul verbal a fost semnat numai de primarul Crişan Ioan.

în aceeaşi şedinţ ă s-a „statorit procentul necesar la spesele comune ale secretarului .
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mm, * 4* ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi&H,  U ^vJjMţ a din 30 aprilie 1922 s-a propus majorarea
MttfttQf* *HM*< dc te 35 Ici la 120 lei „arnăsurat cheiei proporţ ionale

V, $.H®. ^ ridică salariul secretarului la 600 lei lunar împărţ it 
şx osana* -du*c y ’

lStt*t»a»fcr 4»4e*i&wţ comunele Scbis, Prunişor, Berindia si Găvojdia
^*4« -litem.s-a &K^rât ca la cheltuielile necesare susţ inerii notariatului 

ceammr â^.Cv. *0%, Prunişorul cu 23%, iar Berindia si Paulian cu 
15%.

StOfiBiis^u ^ >#cc**&rie 1926 se foloseşte denumirea „consiliul comunal 
am. Hnmstr'

Era pmmsr TV^şwe, ioc coasilieri comunali: Crişan loan, Popa Ioan, Miclea 
Zaminii. Qnra AiTrom*i£. Qi^şan Yasilie, Popa Isai, Ionuţ aş Aurel (preot) si Stoga 
Marin invâtâictr\

_ Li 10 mame 19271 cansiliul comunal a aprobat 200 lei contribuţ ie la fondul 
rainiimse „pentru muiarnrea familiilor de guarzi omorâţ i pe frontiera Ungariei”.

La. L adnrrarre ;95tl s-au. desfiinţ at plasele. S-a făcut o nouă împărţ ire administrativă 
a sntnrniim ţ ârii m nnuane şi comune. La această dată, satul Prunişor, împreună cu 
cânintii Toniini-Şi sami Gînmd. au alcătuit o comună cu sediul în Prunişor. A luat fiinţ ă 
„comitemi provizoriu’ Fir locul consiliului comunal. Ca preşedinte al comitetului 
provizoriu a fer rrumir Ferestean Damaschin, iar secretar Oancea Pavel din comuna 
Avram (anca. Au mutai mobilier de Ia fosta primărie Cărând în nr. 2 v. a lui Hălmăgean 
SumUeriLIira, în încăperea în care fusese prăvălia.

în urma alegerilor pentru sfaturile populare din 3 decembrie 1950 a fost ales ca 
presedmre. Hălmăgean Pavei-Paiea. In 12 ianuarie 1951, sediul sfatului popular a fost 
muiat în casa nr. 4^ v. a iui Hada Nicolae-Culiţ a, unde a stat până la 11 ianuarie 1956, 
cifwi destfinuu. Atunci >~a mutat si telefonul, care fusese instala: îr. cancelaria şcolii, 
pentru prima dată, la i octombrie 1948. Locuitorii satului au rransDortat stâlpi şi au 
djuţ M ta plantatul lor, pr.n muncă voluntară. Telefonul a fost cel dintâi miiioc al tehnicii 

c-are a pătruns în Prunişor, pentru a servi necesităţ ilor populaţ iei.
Conducerea sfatului popular a suferit schimbări foarte dese. La 15 iulie 1951, 

**Cf*U?i*{ .< fet înlocuit cu Soltesz Lmil din Scbiş. La 20 iunie 1°52 a fost înlocuit şi 
cu r creştean Damaschin.

^  tumta» două săptămâni. adică la 6 iulie 1952, au fost înlocui 
V cu m«.u>ctt\>n veniţ i direct din câmpul muncit. Ca preşedinte a

v' ca secretar Ghcorghc, Nici n-au apuca: sa
<?&**&**.  sr m fet înlocuiţ i cu alt»».. ' .
Ls- 2 .fuşuv: 1 preşedinte  le a fet înlocuit cu Pidurear.n Crăciun, iar h 6

a mkx-uit eu Nalta Luctati, in anul >V5A rresexîmtek a
Ş-t v‘:. ^ukyi.'A LAbu. ta? secretatul cu Mctvcan ioan din Vinga- Ls *d u

Pavel

ce se

si rreşedintele |
fost numit 

j^scâ oamenii i

r/şş * v<£îţ A preşcC;A*x- Lupe» Pavel dm Gutuhouţ , iar ca secretar Ş.unâaiM 
,;Ăt C'C-Ţ rier.

Jit» I 7 deputaţ i aleşi pe citvxuuscci-pc.l eecsrrdk. La 
l&iciwHifc?: w. tm secretar, dut oeHetenţ u un acir:; ac:too>L m *&*'  |

V'Sterimir. -isr •cof'twr .£$&?% »>casâftM st trei v.VMttettii'vki scivCru.
tv. •!'] *iami«?t.*e 0^5*6 s-t fâasb. o- t^Htl H>o |

friuniftortiJ t Test repHm&& ea „saC cvNRtjwwttl al Sohis vn'jpretajtf|
^iTpeşî'ti ©onceni si Sdtegewi. s-a cfefunm. î>e aka
^runişord! are ur. bqpdm cete Teyresa^ «iwtewsck: Tn consniui ^

^•iceprofiedbrfTe e«re de 'ÎYCĂ wrkil. Bocâ. doi digid»?'baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1



MonografiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA satului Pnmişor - judeţ ul Arad 169

farm atunul ToPllţ a> care s_a aşezat pc teritoriul PniHlfdrUltil ds Id Înfiinţ area sa şi a 
Tnni>Paite dm c?muna Pri,nişor, a fost alipit la Cărând. Astfel, sătul Cărând, cătunul 
k /iAk L ’* Satu^ ^ac C^âlişte) au alcătuit comuna Cărând, care ftlsese desfiinţ ată in 1950. 
Mobilierul sfatului popular s-a întors iarăşi la Cărând.

n tlmP de cinci anui şi trei luni, cât a fost sfatul popular In localitate, locuitorii au 
avantajul că erau scutiti să sc mai deplaseze la Sebis pentru a-9i procura diferite 

acte de care aveau trebuinţ ă.
Din autoimpunere s-au obţ inut fonduri cu care s-au făcut unele modificări la clădirea 

căminului cultural şi s-a tencuit în interior. Cu ajutorul primit de la Secţ ia culturală a 
raionului s-au montat uşile si fercatrele. Alte îmbunătăţ iri nu s-au maî făcut pentru 
folosul locuitorilor.

La 1 octombrie 1950 au fost desfiinţ ate şi judeţ ele. S-au înfiinţ at regiuni. Până la 
ianuarie 1956, Prunisorul a aparţ inut de regiunea Arad. La acea dată a fost desfiinţ ată 

regiunea Arad, iar raionul Gurahont, de care aparţ inea şi Prunisorul, a fost alipit la 
regiunea Oradea. în 1961, aceasta s-a schimbat în regiunea Crişana, până în 1968, 
când s-au desfiinţ at raioanele si s-a revenit la vechile judeţ e, cu mici modificări în 
întindere şi câteva denumiri.

încă de la primele începuturi ale existentei sale, Prunisorul a aparţ inut comitatului 
(judeţ ului) Arad. în partea de est a comitatului Arad se afla comitatul Zărand, care 
aparţ inea Ardealului. în vechime, aparţ ineau comitatului Zărand şi districtele Ineu şi 
Zărand (la apus de Ineu). La 1626 a fost anexat la comitatul Zărand întreg comitatul 
Aradului. „Prin rescriptul împărătesc de la 31 decembrie 1732. s-a decretat descopcierea 
de la Ardeal şi a comitatelor Arad şi Zărand. La 1741, dieta ungară a votat legea XVIII, 
prin care se decreta încorporarea parţ ială a comitatului Zărand la comitatul Arad. Pe 
baza acestei legi s-au adăugat la Arad două districte mari: al Ineului şi al Zăranduluî 
'Dr. Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradul de acum. două veacuri, p. 26). Aşa se 
explică de ce Prunisorul (Kertes) figurează la poziţ ia 58. printre cele 78 de localităţ i ce 
aparţ ineau districtului Ineu, după conscripţ ia dm anul 174/. La acea dată. limita 
comitatului Arad spre comitatul Bihor cobora, spre sud-ese. de ta Talpos ta Berechiu, 
Somoşcheş, Cermei, Bocsig, Mânerău, Chemş. Sib s s&l . NadaLbestr. Moneasa. Această 
imită între cele două judeţ e s-a menţ inui pisa ia ana! 1950. când judeţ ele au fost 
Jesfiinţ ate. Când s-au reînfiinţ at, în anui 196S, Urnim tare cete doua judeţ e a fost 
nutată mai spre nord, prin alipirea către judelui Arad a onor iJceafiităsn dan Bihor. Judeţ ul 
Zărand a fost desfiinţ at în anul 1876. Judeţ ul Arad ajprimk Hăhnagtului eu 54 de 
comune. Restul s-a încorporat la judeţ ul Hunnedoanf (Tt. Ţ n'.mmd Haimâgiului,
/ol. III, p. 71).

avut

Miliţ ia ^ ,
în Luna aprilie 1950, când s-a înfiinţ at comuna Pranişor, a lest instalat şi un post 

le miliţ ie, în casa de la moară. Era un şef de post şi un subaltern. Unul dintre şefii de 
>ost a fost Chiritoiu Alexandru. La 11 ianuarie 1956, miliţ ia de la Pmnişor s-a mutat la 
:ărand, pe lângă primăria nou înfiinţ ată.

Primari şi preşedinţ i -
Notăm mai jos numele primarilor şi ale preşedinţ ilor consiliilor populare, de la

inul 1920 până la anul 1956: .
1 Crisan Ioan, 1920 - mccputu anului 1926

2 Balaş Tcrcntc, 6 mai 1926 -1 decembrie 1930;
t Hălmăgcan Pavel, 1 decembrie 1930 - 1 .anuanc 1932;

4. Balaş Torente, 1 ianuarie 1932 - 1933,

1920-1956
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5. Miclea Zaharie, 1933 - 1 ianuarie 1937;
6. Cofan Vasile-Baia, 1 ianuarie 1937 - 1 noiembrie

1937;
7. Hada Pavel, 1 noiembrie 1937 - februarie 1938;
8. Fereştean Damaschin, februarie 1938 - 

septembrie 1940;
9. Cofan Pantelie-Hududui, septembrie 1940 - 

ianuarie 1941;
10. Fereştean Damaschin, ianuarie 1941 - 1944;
11. Matcău Teodor-Dodi, 1944 - 1946;
12. Rat Pavel-Macu, 1946;
13. Hălmăgean Nicolae a lui Cula, 1946;
14. Herbei Pantelie, 1947 - 5 septembrie 1948;
15. Hălmăgean Nicolae-Lăiţ a, 1948 - 1949;
16. Hălmăgean Pavel-Palea, 3 decembrie 1950 - 

20 iunie 1952;
17. Fereştean Damaschin, 21 octombrie 1950 - 3

, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

decembrie 1950;
20 iunie 1952 - 6 iunie 1952;

18. Nagy Ludovic, 6 iulie 1952 - 7 august 1952;
19. Pădurean Crăciun, 7 august 1952 - 1954;
20. Kukula Ladislau, 1954 - 1955;
21. Lupei Pavel, 1955 - 11 ianuarie 1956.

Viaţ a politică
Când s-a introdus votul universal, egal, direct şi 

secret (decembrie 1918), i s-a dat şi ţ ărănimii 
posibilitatea să-şi spună cuvântul în viaţ a publică, 
înfiinţ area diferitelor partide politice a găsit adepţ i şi 
printre locuitorii din Prunişor.

Partidul Naţ ional-Tărănesc (1926) îl avea ca 
reprezentant pe Balaş ferente. Miclea Zaharie era 

adeptul Partidului Naţ ional-Liberal. Reprezentantul Partidului Naţ ional Agrar era Popovici 
Pavel-junior. Legiunea Arhanghelul Mihail, constituită de Zelea Codreanu (1927), devenită 
Garda de Fier în 1930, a fost dizolvată şi apoi reînfiinţ ată în 1935 sub numele de „Totul 
pentru ţ ară”. Şi această organizaţ ie şi-a găsit adepţ i în Prunişor, pe Cofan Pantelie-Hududui, 
Cofan Toma, Moldovan Antonie si alţ ii. în anul 1947 s-a constituit o organizaţ ie de bază a 
P.C.R. avându-1 ca secretar pe Matcău Teodor-Dodi. Tot atunci a luat fiinţ ă şi organizarea 
Frontului Plugarilor, condusă de Bun Pavel-Ciulea. Propaganda politică diviza populaţ ia 
în mai multe grupuri şi contribuia la schimbarea primarilor şi a consiliilor comunale de 
fiecare dată când se schimba partidul de guvernământ.

Miclea Zaharia - 1890-1947

JUSTIŢ IA

Judecătoria de ocol se afla în comuna Buteni, unde avea un local propriu. Acolo 
se judecau neînţ elegerile intervenite între cetăţ eni. Tot în localul judecătoriei se afla şi 
„Cartea funduara”. In Buteni erau şi birourile notariatului de stat.
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Pentru susţ inerea proceselor, părţ ile angajau avocaţ i, care se pricepeau să stoarcă 
bani din punga împricinaţ ilor. în şedinţ e cereau mereu amânări, propunând noi martori 
cu care să dovedească nevinovăţ ia clienţ ilor. Purtau oamenii pe drumuri până se săturau. 
Datorită amânărilor, creşteau cheltuielile de judecată atât de mult încât mulţ i împricinaţ i 
nu le mai puteau plăti. Erau siliţ i să ia bani din bănci, pentru care plăteau cfobânzi mari. 
Până la urmă, sumele erau întabulate pe avere, în cartea fimduară. Pentru aceste mo
tive, mulţ i cetăţ eni ajungeau în situaţ ia de a li se vinde averea la licitaţ ie publică.

La Buteni aveau domiciliile avocaţ ii: Grozda, Berdan, Polacsek, Dan, Poper, iar în 
Sebiş aveau această îndeletnicire: Petica, Peter, Ciurba, Iorga Lazăr. Avocaţ ii redactau 
şi contracte de vânzare-cumpărare pentru diferite imobile. Contractele se depuneau la 
„cartea fimduară” pentru înregistrarea operaţ iunilor intervenite. înregistrările se făceau 
în urma unei hotărâri judecătoreşti.

Cetăţ enilor din Prunişor li se părea că judecătoria este prea departe la Buteni şi că 
ar trebui mutată mai aproape, la reşedinţ a de plasă. De aceea, în şedinţ a din 13 februarie 
1928, consiliul comunal din Prunişor, împreună cu celelalte consilii comunale 
aparţ inătoare notariatului cercual Sebiş, cere „strămutarea judecătoriei de ocol de la 
Buteni la Sebiş”.

Cererea a fost satisfăcută după aproape treizeci de ani, adică în anul 1957, după ce s- 
a mutat la Sebis si reşedinţ a raionului Gurahonţ . Pentru judecătorie şi cartea fimduară au 
fost amenajate încăperile „în castel”.

Asesori populari
După 1944, pe lângă judecătoriile de ocol s-a înfiinţ at posturile de asesori populari. 

Asesorul popular era un om al muncii, ţ ăran sau muncitor - delegat de consiliul comunal 
local, pe termen de câţ iva ani, să participe la şedinţ ele de judecată în procesele 
împricinaţ ilor din comună, pe lângă judecători şi avocaţ i. Asesorul popular trebuia să 
intervină şi să apere interesele muncitorilor şi ale oamenilor săraci împotriva celor 
bogaţ i sau a exploatatorilor. El îi cunoştea pe împricinaţ i, cunoştea şi motivele pentru 
care au ajuns în fata judecăţ ii. Astfeî, asesorul popular era în măsură să ceară ca 
prevederile legii să fie aplicate în mod corespunzător cu gravitatea infracţ iunii.

Elementul popular a fost introdus în justiţ ie în anul 1952, când s-a făcut o nouă 
organizare judecătorească.

Comisii de împăciuire
De multe ori între oameni intervin neînţ elegeri din motive mărunte, care pot pricinui 

pierderi mari. Pentru fapte de mică însemnătate, oamenii se reclamau în judecată. 
Angajau şi avocaţ i, care să-i susţ ină. Pierdeau zile de muncă pentru a se prezenta la 
judecătorie. Ajunşi în fata judecăţ ii, se împăcau. Pentru a descongestiona judecătoriile 
de dosarele împricinaţ ilor cu probleme minore, pentru a scuti populaţ ia de deplasări 
inutile şi multe altele’, în anul 1952, prin Decretul Nr. 132 s-au înfiinţ at comisii de 
împăciuire pe lângă fiecare consiliu comunal şi orăşenesc. Comisia de împăciuire era 
alcătuită - de obicei - din trei persoane: un preşedinte, un secretar şi un membru, dintre 
care unul sau doi erau învăţ ători.

Comisia primea reclamaţ iile locuitorilor, fixa termenele dejudecată 
zile de sărbătoare şi după masă, pentru a nu stânjeni munca -, îi anunţ a pe împricinaţ i. 
Membrii comisiei ascultau reclamaţ iile, martorii, şi căutau să-i împace pe împricinaţ i.

Dacă nu-i putea împăca, eliberau reclamantului o dovadă cu care acesta se prezenta 
la judecătorie si numai aşa putea intenta proces mai departe. Comisiile de împăciuire 
au rezolvat favorabil majoritatea reclamaţ ii lor, spre folosul oamenilor muncii.
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C o m is ii d e ju d e c a tă
Fiindcă comisiile de împăciuire au avut rezultate bune, cu timpul au luat fiinţ ă în 

toate întreprinderile, instituţ iile şi cooperativele agricole de producţ ie, cooperative 
meştreşugăreşti, şi altele. Atribuţ iile comisiilor de împăciuire au fost extinse, ele având 
dreptul să şi judece unele pricini pentru care pot aplica amenzi. Prin Legea nr. 59 din 
1968, comisiile de împăciuire au fost reorganizate. Prin această lege li s-au extins 
atribuţ iile. Dacă împricinaţ ii nu se împacă, membrii comisiei au dreptul să judece cazul 
şi să aplice pedepse morale sau băneşti. De acum se numesc comisii de judecată.

ASISTENTA MEDICALĂ >

Şi din punctul de vedere al asistenţ ei medicale comuna Prunişor a aparţ inut de 
circumscripţ ia medicală Sebiş. Medicul avea cabinet medical particular, unde feolnavii 
erau vizitaţ i contra plată. Cei cu afecţ iuni mai grave erau spitalizaţ i la Ineu ori la Arad.

Prin 1935 era medic la Sebiş Ioan Groza^ Lunar vizita şi elevii de la şcoala din 
Prunişor. Le controla unghiile, urechile, dinţ ii. îi dezbrăca, le punea o bucată de pânză 
de tifon pe piept şi pe spate, apoi asculta cu urechea cum funcţ ionează inima. Nu era 
stetoscop.

Prin anul 1937, doctorul Groza a promovat prefect al judeţ ului Arad. Nu i-a uitat 
sebişeni. Le-a dat pădurea din jurul Prunişorului si fonduri pentru construirea casei de 
cultură, clădirea cu etaj, peste pod, „sediul cooperativei meşteşugăreşti”, precum şi 
podul peste Criş, spre Buteni.

A venit ca medic doctorul Iva Pavel. Şi acesta venea să viziteze elevii. Deschidea 
usa cu cotul ori cu mănuşa, să nu se infecteze. Cu băţ ul în mână, controla unghiile 
eîevilor. Când medicul din Sebiş lipsea de la cabinet, din oarecare motive, bolnavii 
mergeau la medicul Mişca din Dezna, ori la doctorul Feier din Buteni.

Când un bolnav avea febră mare, făcea apel la comprese cu apă stătută. Se uda un 
prosop cu apă, se învelea peste piept cu el, iar deasupra se punea alt prosop uscat. 
Uneori se învelea tot corpul într-un cearşaf muiat în apă. Pe frunte se punea o cârpă 
udată cu apă, care se schimba din când în când.

Dacă cineva era răcit, îl durea capul, tuşea, facera baie de aburi cu flori de fân. 
într-un lighean, ori troc, se puneau flori de fân până la jumătate. Se punea apoi apă să 
ude fânul. O piatră, potrivit de mare, se băga în foc să se încălzească. Bolnavul se 
aşeza pe un scăunel lângă lighean şi se acoperea cu un cearşaf. Altă persoană lua 
piatra cu vătraiul şi o punea în lighean, peste fân. Se făceau aburi. Bolnavul stătea în 
aburi cât putea rezista. Âpoi se aşeza în pat şi se învelea cu pături. De multe ori, rezultatul 
era foarte bun.

în comună era o „moaşe” fără ştiinţ ă de carte, Raţ  Maria, de la nr. 98 v. Ea asista la 
aproape toate naşterile din Prunişor. Se pricepea să dea ajutorul necesar în asemenea 
ocazii. Au învăţ at şi alte femei de la dânsa.

Pentru alinarea durerilor de dinţ i şi de măsele se recurgea la îndemânarea 
locuitorului Bun Pavel-Dronea. Acesta îşi formase depridnerea de a extrage dinţ ii 
bolnavi în timpul primului război mondial, unde avusese atribuţ ia de „sanitar”. Bolnavul 
stătea culcat, uneori la paie în grădină. „Sanitarul” se aşezat pe genunchi, controla 
dinţ ii şi, cu nişte cleşti ruginiţ i, „extirpa suferinţ ele”.

După ce au apărut în farmacii medicamente mai accesibile pentru punga fiecăruia, 
medicii prescriau diferite injecţ ii. în comună era un oficiant sanitar, Mihocaş Moisă,
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care făcea injecţ ii pacienţ ilor care îl solicitau. 
Deprinsese acest lucru şi îvloş Damaschin când 
a făcut serviciuul militar. După ce a mai făcut 
serviciu la dispensarul din Sebiş, el dădea injecţ ii % 
prescrise de medic. i

După anul 1944, consultaţ iile medicale se 
fac în mod gratuit, de către medicii din dispensare 
medicale şi policlinici. La Sebiş s-a construit JS| 
dispensar medical în anul 1960 si a fost înfiinţ at "m 
spital şi policlinică în anul f968. în cadrul 
spitalului s-a înfiinţ at şi secţ ie de maternitate. Pe 
lângă spital este şi staţ ie de salvare. Bolnavii cu 
suferinţ e mai grave sunt transportaţ i cu maşinile 
salvării la spitalul din Sebiş, Gurahonţ , Ineu ori •? 
la Arad. Săptămânal se deplasează în sat medicul 
de circumscripţ ie şi alte cadre sanitare pentru a 
supraveghea starea de sănătate a locuitorilor.

La dispensarul medical este şi o secţ ie de 
stomatologie. Aici toţ i locuitorii îşi verifică 
dantura, îşi plombează cariile dentare, îşi pun 
coroane ori îşi confecţ ionează proteze. Totul 
pentru păstrarea sănătăţ ii. I

Când raionul a aparţ inut de regiunea | 
Oradea, medicamentele erau trimise cu avionul f 
şi lansate cu paraşuta la spitalul din Sebiş. I*

Şi bolnavii cu afecţ iuni mai grave erau [i 
transportaţ i cu avionul la spitalul din Oradea. E 
Printre aceştia a fost şi fetiţ a locuitorului 
Lingurar Florea. j
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începuse cel de-al doilea război mondial, j| 

Bărbaţ ii apţ i de muncă fuseseră concentraţ i şi 
apoi mobilizaţ i. Au rămas acasă femeile, copiii : 
şi bătrânii. Multe căruţ e cu cai au fost 
rechiziţ ionate. Animalele s-au împuţ inat din lipsă V 
de nutreţ uri. Lucrările agricole se făceau cu 
întârziere şi de slabă calitate. Recoltele erau din 
an în an tot mai nesatisfacătoare. Aproape toţ i 
locuitorii consumau mălai şi nici acesta nu era 
îndestulător. Ca să nu mai plătească uium la 
moară, mulţ i gospodari şi-au confecţ ionat o 
râşniţ ă manuală. In interiorul unei bucşe de 
căruţ ă montau bucăţ i de fier-beton. îi puneau o 
manivelă. O bucată’de fier gros cât să intre în
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bucşă, bătut în şase feţ e, se fixa cu şurubul de o 
laviţ ă şi era gata răşniţ a. Cu ea se făcea pisat 
pentru mămăligă, pentru pui si pentru porci.

Cei patru ani de război au adus multe 
suferinţ e şi sărăcie locuitorilor din Prunişor.

Multe fabrici au fost distruse ori avariate. 
Nu se găseau mărfuri în prăvălii. Nu se puteau 
procura obiecte de îmbrăcăminte. Locuitorii, 
care cultivau cânepă, îşi confecţ ionau cele 
necesare din pânză ţ esută în casă. Se 
confecţ ionau din pânză de cânepă chiar 
pantaloni şi haine pentru bărbaţ i. Ca 
încălţ ăminte se întrebuinţ au saboţ i de lemn, 
Herbei Nicolae confecţ iona tălpi cfin lemn de 
tei, de plop sau de fag. Le punea feţ e de la 
încălţ ăminte veche ori nişte fâşii prinse cu 
câteya cuie.

In primii ani de după război a fost 
raţ ionalizată vânzarea pânzeturilor şi a 
obiectelor de îmbrăcăminte. Muncitorii şi 
funcţ ionarii au primit cartele pe baza cărora îşi 
puteau procura strictul necesar. Restul populaţ iei 
ducea mare lipsă de îmbrăcăminte. Un cetăţ ean 
confecţ ionase rochiţ e din hârtie de sac pentru 
cele două fetite ale sale, ca să le poată trimite la 
şcoală (H.I. şi V.).

De asemenea, a fost raţ ionalizată vânzarea 
pânii, a zahărului şi a combustibilului.

Nu se găsea sodă caustică pentru pre
pararea săpunului. Din cauza aglomerării oame
nilor prin gări, în timpul concentrărilor, a 
refugiului din calea cotropitorilor, tară 
posibilitatee de a se spăla, au apărut păduchii 
de corp. Acest parazit se răspândea peste tot cu 
o repeziciune uimitoare. A trebuit o luptă sus
ţ inută şi timp îndelungat pentru stârpirea lui.

In timpul luptelor ce s-au dat pe teritoriul 
satului Prunişor au fost distruse şi grav avariate 
multe gospodării. Aceste distrugeri au contribuit 
mult la secătuirea mijloacelor băneşti ale 
locuitorilor. Foarte mulţ i au avut de făcut 
reparaţ ii serioase la gospodării, iar sursele de 
câştig erau puţ ine.

Mulţ i susţ inători de familii nu s-au mai 
întors acasă de pe câmpurile de luptă. Au rămas 
fără sprijin soţ ii, copii şi părinţ i bătrâni, care 
trebuiau să facă faţ ă greutăţ ilor.

In timpul războiului şi în anii imediat 
următori, urcarea periodică a preţ urilor luase aşa 
proporţ ii încât salariile şi pensiile nu mai
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ajungeau nici pentru hrană. în anii 1943, 
1944 şi 1945 au fost emise bancnote de
5.000 de lei. în 1945 şi 1946 s-au emis 
bancnote cu valoarea de 10.000 de lei. La 
21 octombrie 1946 s-au emis bancnote de
100.000 de lei, iar la 16 aprilie 1947, au 
fost emise bancnote cu valoarea nominală 
de 1 milion de lei.

După această dată, un cocoş se vindea 
cu un milion, o brădie de grâu costa două 
milioane de lei. Salariul unui învăţ ător cu 
douăzeci de ani de serviciu era de 2.851.000 
lei. Puterea de cumpărare a salariului se 
mişcorase de optzeci de ori.

La 15 august 1947, guvernul a făcut o 
reformă monetară. S-au preschimbat câte 
20 milioane de lei la fiecare familie, la 
paritetea de 1 la 20. 000, adică se primeau 
50 de lei pentru un milion.

După această reformă monetară, 
salariile s-au mai majorat, astfel încât un 
învăţ ător primea 3.522 de lei în luna 
octombrie 1947. Până la începutul anului 
1952, acest salariu crescuse la 12.300 de

în luna ianuarie 1952 s-a făcut o nouă 
reformă monetară. De data aceasta s-au preschimbat câte 4.000 de lei la fiecare familie, 
primind un leu pentru 20, adică 50 de lei pentru 1.000 de lei. Salariul de 12.300 de lei 
până în ianuarie 1952 a fost plătit cu 615 lei pe luna februarie şi în lunile următoare.

Cu ocazia acestor reforme monetare, mulţ i locuitori mai înstăriţ i au rămas cu sume 
de bani mai mari sau mai mici nepreschimbate. Aceste reforme au oprit inflaţ ia şi au 
stabilit un raport mai echitabil între salarii, pensii şi preţ uri.

încă din primii ai de după război, pentru fiecare gospodărie ţ ărănească au fost 
fixate cote obligatorii de cereale şi alte produse agricole, care trebuiau predate la stat. 
Mai apoi s-au fixat cote şi pentru produse animale: carne, lapte, lână. Cotele erau 
fixate în raport cu suprafaţ a de teren agricol cultivat şi cu numărul şi felul animalelor 
pe care le poseda gospodăria. Aceste cote obligatorii ale ţ ăranilor pentru cereale au 
dăinuit până la 1 ianuarie 1957, iar cele pentru produse animale până în anul 1960. 
Unii ţ ărani nu produceau toate sortimentele de cereale. Pe cele pe care nu le aveau le 
cumpărau şi le predau la bazele de recepţ ie. Aceste cote obligatorii au frânat mult 
dezvoltarea gospodăriilor tăranesti. După ce s-au introdus contractările, sistemul a fost 
foarte favorabil pentru ţ ărani. Primeau avansuri în bani şi cereale. îngrăşau viţ ei, vaci, 
porci, pe care îi predau’ la bază şi primeau preţ uri convenabile.

în anul 1952 a început şi lâ Prunişor „îngrădirea” chiaburilor. Erau consideraţ i 
chiaburi: proprietarul de moară, de batoză, de cazan de fiert rachiu, comerciantul par
ticular, ţ ăranii care în timpul unui an nu-şi munceau pământul numai cu membrii familiei, 
ci mai plăteau alţ i lucrători mai mult de 25 de zile de muncă. Cine avea un servitor sau 
servitoare era chiabur. Funcţ ionarii, care posedau şi pământ, dacă plăteau pentru muncile 
agricole mai mult de 25 de zile în timpul unui an, erau socotiţ i chiaburi. îngrădirea 
consta în faptul că plăteau impozitele majorate, predau cote de cereale şi produse
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animale mai multe, iar copiii lor nu puteau frecventa cursurile şcolilor superioare pe 
care le-ar fi dorit.

Peste câţ iva ani, când s-a constatat că „resursele” s-au epuizat, au fost deschiaburiţ i. 
S-au desfiinţ at şi cartelele, după ce au apărut mărfuri suficiente în prăvălii şi pâine 

la brutării.
Situaţ ia economică a locuitorilor a început să prospere după ce au fost desfiinţ ate

cotele obligatorii de predare de cereale si după animale. Au început să crească mai
multe animale şi să le contracteze pentru fondul de stat.

întovărăşirii şi-au cumpărat animale pentru jug şi maşini de semănat grâu. în cele
din urmă, oamenii au început să se simtă din ce în ce mai bine. Fiecare îşi facea planul
cum să-şi îmbunătăţ ească traiul. Au început iarăşi să-şi construiască locuinţ e noi, să-şi
cumpere mobilier, în sfârşit, să-şi organizeze gospodăriile după cerinţ ele noi ale
civilizaţ iei.>

INSTITUŢ II>ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ş c o a la
In urma luptelor dintre imperiul austriac şi cel otoman, pe la sfârşitul secolului al 

XVII-lea Ungaria a fost cucerită de armatele austriece. Pe la 1699 stăpânirea austriacă 
se întindea până la Mureş, cuprinzând şi ţ inutul Aradului.

O modalitate de consolidare politică şi de legare a populaţ iei de imperiu era şi 
înfiinţ area şcolilor.

în anuî 1745, Maria Tereza (1740-1780) a instituit un organism special care se 
ocupa de problemele ortodocşilor sârbi şi români din imperiu (Vasile Popenagă, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUn 
::ecol de activitate a şcolilor româneşti în părţ ile Aradului 1721-1821, p. 10).

La 1774 a apărut regulamentul pentru funcţ ionarea şcolilor bănăţ ene. Autorităţ ile 
şcolare fixează ca o regulă de urmat înfiinţ area de şcoli săteşti în fiecare parohie neunită.

Pentru funcţ ionarea şcolilor se încheiau contracte prin care se stabileau condiţ iile 
de funcţ ionare, întreţ inere si salarizare a învăţ ătorilor.

în Î789, împăratul Ios/f al II-lea a aprobat contractele pentru funcţ ionarea şcolilor 
din comitatul Aradului. Printre ele era şi al învăţ ătorului Teodor Roşu din Borossebes 
'Sebiş). Pe atunci comuna Sebiş, cu satele aparţ inătoare: Kertes, Igneşti, Donceni, 
Selegeni, Susani, Găvojdia, Prăjeşti şi Berindia, formau o singură circumscripţ ie şcolară 
V. Popeangă op. cit., p. 169).

în anul 1806 a apărut o nouă lege şcolară, prin care se stabilea că ţ ăranii iobagi 
^rau obligaţ i să construiască scoli, să le înzestreze cu mobilier, să le întreţ ină şi să 
clătească salariul învăţ ătorului.

în anul 1812a fost înfiinţ ată Preparandia din Arad, unde se pregăteau tinerii români
centru funcţ ia de învăţ ător.> >

Ş c o a la d in  p r u n iŞ o r  în tr e  a n ii 1 8 0 0 -1 9 0 0
După cum am văzut mai înainte, încă la 1789 satul Prunişor facea parte din 

ircumscripţ ia şcolară Sebiş. Nu cunoaştem însă dacă era învăţ ător în Prunişor, ori 
levii mergeau ia şcoala din Sebis.

Numai în anul’ şcolar 1817-1^18 aflăm că urmau cursurile şcolare în mod diligent 
. -egulat) un număr de 20 de elevi. în anul şcolar 1818-1819 urmau cursurile şcolare în 
iod diligent 12 elevi şi în mod „neglijent’’ 4 elevi.

Mi.
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Pentru anul şcolar 1820-1821 aflăm şi numele învăţ ătorului, Nicolae Cismaşovici, 
care avea 10 elevi în clasa I, 10 elevi în clasa a Il-a şi 5 elevi în clasa a IlI-a, în total 25. 
Dintre aceştia, 5 erau fii de nobili şi 20 fii de plebei (din popor). Frecventau şcoala în 
mod diligent 10 elevi şi negligent 15 (V. Popeangă, op. cit., p, 82-84, 87-88).

Pe o perioadă de 47 de ani nu dispunem de date în legătură cu şcoala din Prunişor 
(Kertes). Credem însă că ea a existat si în acest timp, continuându-şi activitatea începută 
în 1817 sau chiar mai înainte.

In curgerea vremii s-au petrecut multe frământări politice care au adus schimbări 
radicale în organizarea şi conducerea statelor. în urma înfrângerilor suferite de Austria 
în războaiele din 1859 şi 1866, în vara anului 1867 s-a încheiat compromisul dualist 
dintre monarhia habsburgică şi aristocraţ ia maghiară. împăratul Franz Iosif s-a încoronat 
şi ca rege al Ungariei. Printre primele măsuri legislative luate a fost încorporarea 
Transilvaniei la Ungaria.

în 1868, parlamentul maghiar a votat Legea XXXVIII cu privire la învăţ ământ,
prin care se stabilea atât dreptul confesiunilor de a înfiinţ a şcoli, cât şi obligaţ ia de a le
susţ ine.»

Şcoala populară (sătească) avea două cicluri distincte: instrucţ ia cotidiană, cu durată 
de 6 ani, care era obligatorie pentru toţ i copiii cuprinşi între 6 şi 12 ani, şi instrucţ ia 
şcolară repetitoare, care era frecventată timp de 3 ani de copiii în vârstă de 12-15 ani.

în anul 1876, Consistoriul din Arad a elaborat un act normativ intitulat: Norme 
pentru administrarea învăţ ământului naţ ional confesional în districtul consistoriului 
român ortodox din Arad. Potrivit acestor norme, învăţ ătorul era ales de sinodul parohial. 
Iniţ ial, directori şcolari erau preoţ ii locali, însă în unele localităţ i funcţ ia aceasta a fost 
atribuită şi unor ţ ărani care au dovedit mult zel în sprijinirea şcolii. Aşa a fost cazul şi 
la Kertiş.’

în anul 1890, postul de director şcolar local a fost atribuit preotului, care îndeplinea 
atribuţ ia de preşedinte al comisiei şcolare. învăţ ătorii îndeplineau funcţ ia de secretari 
ai comisiei (notari).

Inspectoratele şcolare corespundeau cu protopopiatele. în anul 1867, Kertişul 
aparţ inea de protopopiatul Ineu, care avea 29 de învăţ ători, iar ca inspector şcolar pe 
Moise Ghergariu. In protopopiatul Buteni erau 26 de învăţ ători şi inspector şcolar era 
Ioan Muntean.

Protopopiatul Ineu cuprindea localităţ ile din dreapta Crişului Alb, de la Ineu până 
la Zimbru, Brusturescu-Dulcele. De protopopiatul Buteni aparţ ineau localităţ ile din 
partea stângă a Crişului Alb: Buteni, Bârsa, Iercoşeni, Cuied... până la Bodeşti.

După uzul intrat în tradiţ ie, inspecţ ia şcolară era exercitată, în majoritatea cazurilor, 
de protopopii cercurilor respective.

Pentru întreţ inerea şcolilor s-a creat un fond şcolar. Sursele veniturilor 
următoarele: sume votate de comitetul parohial pentru întreţ inerea şcolilor, amenzile 
şcolare, contribuţ ii benevole, venituri realizate din grădinile şcolare, taxele de cult pe 
care le plăteau sătenii. Pe la anul 1900 apare practica elaborării de bugete (preliminarii).

Cursurile şcolare începeau la 1 octombrie şi ţ ineau până la 31 iulie. Ele se încheiau 
cu examene publice la care participau: protopopul, părinţ ii elevilor şi autorităţ ile 
comunale.

Activitatea şcolară se desfăşură între orele 8-11 şi 14-16, în cinci zile pe săptămână, 
ziua dejoi fiind zi de recreere.

Sinodul din 1876 a decis ca anul şcolar, în toate şcolile, să înceapă la 1 septembrie 

şi să se sfarsească la 30 iunie. .
în anul 1870, Congresul naţ ional bisericesc al Mitropoliei ortodoxe a stabilit 

următorul plan de învăţ ământ pentru şcolile populare româneşti: 1) leligia, 2) citirea şi

erau
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scrierea, 3) computul (socoata) pe de rost şi cu cifre, 4) cunoaşterea măsurilor şi a 
banilor din ţ ară, 5) gramatica, 6) exerciţ ii de limbă, 7) geografia şi istoria ţ ării noastre, 
cu privire la români, 8) elemente de istorie şi geografie universală, 9) elemente de 
fizică si istorie naturală, 10) introducere practică în agricultură si grădinărit, 11) 
drepturile şi îndatoririle cetăţ enilor, 12) cântul bisericesc şi naţ ional, 13) gimnastica (V. 
Popeangă, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŞcoala românească din părţ ile Aradului în perioada 1867-1918, ediţ ia 
1976, p. 56).

Dela 1 ianuarie 1876 au intrat în vigoare măsurile metrice stabilite prin articolul de
lege VIII din 1874 (V. Popeangă, op. cit., p. 66).

în anul 1879 a fost înfiinţ ată Tipografia Diecezană din Arad. Aceasta a tipărit
manuale şcolare pentru toate şcolile româneşti.

Pe acele timpuri, cărţ ile erau scrise cu litere chirilice. în jurul anului 1880 au început
să apară manuale scrise cu alfabetul latin.

în anul 1877 a apărut revista „Biserica şi şcoala”, în paginile căreia se găseau
informaţ ii din România. Revista stăruia mult asupra problemelor ortografice. Sinodul
mitropolitan din 1879 a acceptat ortografia fonetică. în revistă se explica sistemul
acestei scriseri (V. Popeangă, op. cit., p. 196).

în şedinţ a sa din 3 noiembrie 1904, senatul şcolar din Arad decide ca ortografia
stabilita de Academia Română în anul respectiv să fie adoptată ca ortografie oficială
pentni toate institutele şcolare din dieceza Aradului (V. Popeangă, op. cit., p. 198).

într-un document care are data de 18 februarie 1869 se arată reţ eaua şcolară din» >
anul 1868 a protopopiatului Ineu. Documentul are următoarele rubrici: numărul curent, 
localitatea, locuitori români ortodocşi, învăţ ătorul local, numărul elevilor şi observaţ ii. 
Sunt înscrise localităţ ile în ordinea următoare: 1) Ineu, 2) Răpsig, 3) nu e notat satul, 4) 
Susani, şi aşa mai departe. Din tabel lipseşte numai localitatea Kertiş. Credem că la 
numărul curent 3 datele sunt pentru localitatea Kertiş. Aceste date sunt: locuitori români 
ortodocşi 587, învăţ ătorul local Iacob Ioan si 42 de elevi (V. Popeangă, op. cit., p. 
220).

Pe baza conscripţ iilor şcolare din 1873, situaţ ia şcolii populare din Prunişor se 
poate contura în felul următor: „127. Prunişor. Şcoala funcţ iona într-o construcţ ie de 
lemn. în localitate se aflau 625 de locuitori români ortodocşi. Cursurile şcolare erau 
frecventate de 20 de băieţ i si 10 fete în vârstă de 6-12 ani din efectivul de 25 de băieţ i 
şi 20 de fete de vârstă şcolară. Din cei 16 băieţ i în vârstă de 12-15 ani recenzaţ i pentru 
cursurile de repetiţ ie, numai 7 urmau aceste cursuri. Şcoala nu avea fond şcolar, nici 
grădină de pomi, şi era slab dotată cu material didactic. învăţ ătorul Constantin Zopota 
absolvise în 1867 cursurile Preparandiei din Arad şi avea o vechime de 6 ani în 
învăţ ământ. Avea un salariu de 100 de florini, la care se adăuga suma de 240 de florini, 
calculată pentru bunurile în natură pe care le primea. Director şcolar era Nicolae 
Fereştean” (V. Popeangă, op. cit., p. 125).

în anul şcolar 1880-1881 şi următorii, şcoala din Kertiş l-a avut ca învăţ ător pe 
Tăutan Florian. în timpul lui s-au introdus manualele şcolare scrise cu alfabetul latin. 
Elevii scriau cu peniţ e confecţ ionate din pană de gâscă. (Informator: Popa Giuri 32, de 
75 de ani, n. 1870.)

La sfârşitul anului şcolar 1880-1881, învăţ ătorul Tăutan Florian a prezentat la 
examen 10 elevi: 5 băieţ i + 5 fete, din 11 băieţ i + 19 fete obligaţ i de şcoală.

Pe la anul 1887, învăţ ătorul Muntean facea serviciu la şcoala din Prunişor. Până la 
1900 au mai servit ca învăţ ători: Cornea, Bogdan Simion, Perva, Bodea şi Stănuţ . 
(Informator: Popa Giuri.)

Cea mai veche clădire care a servit ca local de şcoală era o căsuţ ă de lemn pe 
grădina de la nr. v. 104, pe uliţ a de către Vale. Mai târziu, învăţ ătorul Bogdan Simion,
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care era localnic, a ţ inut cursuri cu elevii în casa proprie, de la nr. 6 v. Aici locuise 
Bogdan Ioan, cel care a făcut parte din comisia pentru repartizarea loturilor urbariale 
în anul 1855.

Când a venit alt învăţ ător, s-a închiriat pentru şcoală casa cu nr. v. 93 a lui Gergar 
Iosif. (Preotul locuia în casa parohială.) Aceasta era o construcţ ie din lemn, foarte 
veche, joasă la pereţ i, cu plafon din scânduri, cu vatră de pământ şi ferestre foarte 
mici. Era acoperită cu şindrilă. A servit ca local de şcoală până în anul 1903. (Informator: 
Popa Giuri.)

In anul 1899, casa şi grădina erau proprietatea lui Cofan Pavel. A trecut apoi în 
proprietatea lui Hada Vasile, care a demolat casa prin anul 1941, iar grădina a vândut- 
o lui Cofan Vasile-Baia. Acesta a construit o casă nouă pentru nepotul său Cofan Terente.
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Şcoala între anii 1900-1922
In anul 1903 s-a construit un local nou pentru şcoala confesională, pe grădina de 

Ia nr. v. 96, care era proprietatea şcolii, conform cărţ ii fîmduare nr. 92 (Iskola. 1. (213- 
214) Haz 96 szâm udvar es kerttel 800 szogol). Casa nr. 96, curte şi grădină (800 stj. 
p.)* Grădina a fost primită în conformitate cu legea XXXVIII din 1889. De primire au 
semnat Gergar Iosif şi Balaj Todor.

Şcoala a fost construită de maestrul lemnar Groza Moisă nr.v. 27. Primar era Hada 
Milentie. (Informator: Popa Giuri.) Localul avea o sală de clasă cu dimensiunile de 5 x 
4 x 2,80 m şi locuinţ ă pentru învăţ ător, compusă din: o cameră de locuit, o bucătărie şi 
o cămară pentru alimente. Sala de clasa era pardosită cu scânduri, iar locuinţ a avea 
vatră de pământ.

Mobilierul din sala de clasă consta din: 6 bănci lungi de câte 2 metri, o tablă de 
lemn de 1/0,75 m, atârnată pe perete, o masă şi un scaun. Ca material didactic era 
dotată cu o hartă a judeţ ului Arad si câteva tablouri intuitive.

în anul 1913, localul a fost declarat necorespunzător de către autorităţ ile adminis
trative. Totuşi, a servit interesele învăţ ământului până la 1 septembrie 1930, când a 
fost dat în folosinţ ă noul local, cu două săli de clasă.

Şcolile confesionale erau întreţ inute de locuitorii aparţ inători confesiunii respec
tive şi care alcătuiau comuna bisericească. Comitetul parohial se îngrijea de întreţ inerea 
localului, de publicarea concursului pentru ocuparea postului de învăţ ător, de salarizarea 
învăţ ătorului.

Preotul preşedintele comitetului, iar învăţ ătorul îndeplinea funcţ ia de notar. 
Hotărârile comitetului parohial trebuiau aprobate de sinodul parohial. Uneori comitetul 
parohial a ales ca preşedinte altă persoană din sânul său şi nu pe preot.

Pentru stabilirea sumelor necesare întreţ inerii localului de şcoală şi pentru salariul 
învăţ ătorului, în fiecare an se întocmea un „preliminar \ La sfârşitul anului calendaristic 
se prezentau „socotile” asupra, veniturilor şi cheltuielilor.

Salariul învăţ ătorului se compunea din o parte bani şi două părţ i cereale. Ca cereale 
primea, de obicei, nouă sinice de grâu şi nouă şinice de porumb. Mai primea patru 
stânjeni de lemne aduse în curtea şcolii, locuinţ ă în mod gratuit şi dreptul de folosinţ ă

24 de drepturi urbariale pe care le putea folosi

era

asupra grădinii şcolii. Şcoala avea
învăţ ătorul titular. ’ .

Lemnele de foc pentru învăţ ător şi şcoală se dădeau din imaş (pădurea şi păşunea 
urbarială). Fasonatul si transportul le făcea comuna politică.

La 10 februarie’1909, preşedintele comitetului parohial anunţ ă că: 
comunală nu satisface datorintei conform usului vechi de a aduce lemnele şcolare... 
Comitetul parohial hotărăşte cu unanimitate ca să constrângă antistia comunală a-şi 
face datorinta”.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J

„antistia
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Sumele de bani se încasau de la locuitori sub denumirea „taxă de cult”. Pentru 
aceasta se facea repartiţ ierea după „darea directă”. Taxa de cult reprezenta 52% din 
darea directă. Pentru încasarea cultului se angaja un „cultariu”, care gestiona aceste 
sume.

O sursă sigură pentru asigurarea cerealelor necesare salarizării învăţ ătorului, precum 
şi procurării de bani necesari întreţ inerii şcolii, era fondul de bucate.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F o n d u l d e b u ca te
înainte de anul 1880, în comuna Chertiş a luat fiinţ ă un fond de bucate condus de 

corporaţ iunile bisericeşti. S-au colectat bucate de la locuitori. S-au dat cu împrumut, 
pe timp de un an ori mai puţ in, percepându-se o dobândă (camătă, interese), care 
ajungea până la 25%. în câţ iva ani, capitalul a crescut foarte mult. La sfârşitul anului
1906, situaţ ia fondului de bucate era următoarea: cucuruz în sat: 703 măsuri 22 litri, 
iar în gata 424 măsuri 02 litri; grâu în sat: 294 măsuri 04 litri si în gata 145 măsuri 19 
litri (procesul verbal al sinodului parohial din 17 martie 1967). Deci, în acel timp, 
fondul de bucate ajunsese la 338,34 hectolitri de porumb şi 133,13 hectolitri de grâu. 
La 26 mai 1907, comitetul parohial constată că „sunt prea multe bucate pe podul 
şcolii” şi hotărăşte „să se vândă 100 de şinice de cucuruz, iar grâu să se dea în sat. 
Grâul ce va rămâne să se vândă. La toamnă să se cumpere grâu cu 10 coroane şinicul”. 
în şedinţ a din 14 iulie, acelaşi an, se aduce hotărârea de a se vinde cucuruz cu 9-10 
coroane şinicul, iar grâu cu 14-15 coroane.

în anul 1908, la 8 februarie, s-au prezentat socoţ ile pe anul 1907 - bisericeşti şi 
cultuale. „Socoţ ile pentru fondul de bucate se amână... să vină Dl. protopresbiter. Au 
obvenit neînţ elegeri între comitetul bisericesc şi bărbaţ ii de la fond”.

Până la ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA) martie 1909 nu s-a mai amintit despre fondul de bucate. în acest timp nu 
se mai ştia precis cine este proprietarul lui: comuna bisericească, ori comuna politică. 
La data de mai sus: „preşedintele pune la ordinea zilei trecerea fondului de bucate la 
sfânta biserică şi dă sfaturi. Comitetul parohial nu voieşte a intra în dezbatere”.

Peste un an se pune din nou problema fondului de bucate. La 12 martie 1910, 
comitetul parohial hotărăşte ca: „la toamnă să se facă o colectă în comună pentru grâu 
şi cucuruz, spre a se face un fond de bucate bisericesc”.

Preotul dorea să lămurească situaţ ia fondului de bucate existent. Pentru aceasta, în 
şedinţ a din 12 iunie 1910, deschide din nou discuţ ia şi adaugă: „fondul de bucate a 
fost făcut de la început cu scopul de a plăti la timpul său bucatele învătătoreşti si birul 
preoţ esc; totodată, acel fond a fost condus totdeauna, de la înfiinţ area iui până la anul
1907, prin corporaţ iunile bisericeşti. Au cunoştinţ ă? De când? De ia cine? Popa George 
sen. (n. 1855) zice că dânsul a auzit de la cei ce strângeau bucate când s-a înfiinţ at 
fondul, că strâng bucate ca să facă un fond de bucate din care cu timpul să se plătească 
preotul şi învăţ ătorul, iar ceilalţ i membri unanim zic că din auzite ca mai tânări şi ei tot 
aşa ştiu ca Popa George sen., dar pe lângă aceea se pot face si alte spese de acolo”.

La 21 septembrie 1910, sinodul parohial, după ce hotărâse să plătească jumătate 
din salariul învăţ ătoresc de la fondul de bucate, iar jumătate să se împărţ ească după 
darea directă în comună..., „declară fondul de bucate existent de avere irevocabilă şi 
inalienabilă a comunei bisericeşti gr. ort. române din Chertiş”, iar „meniţ iunea lui o 
enunţ ă a fi solvirea cu timpul sau chiar şi de azi înainte a salariului învăţ ătorului 
confesional gr. ort. român, birul preoţ esc si a altor cerinţ e parohiale ce după posibilitatea 
stării viitoare a fondului se va decicfe prin comitetul şî sinodul parohial”.

La 15 februarie 1913 se arată că „fondul de bucate e în apunere”.
în şedinţ a din 8 februarie 1923 comitetul parohial a hotărât „să se încaseze toate 

bucatele restante în comună şi apoi să se vândă şi să se plătească datoriile bisericii”.

M.
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Unii datornici nu plăteau bucatele împrumutate ori dobânzile, la timpul stabilit. 
Acest fapt determină comitetul parohial să ia măsuri de constrângere împotriva lor. 
încă la 27 octombrie 1904, comitetul a hotărât „împrocesuarea restanţ ierilor cu interese 
(grâu) la magazinul bisericesc”. Semnează: Sabin Micluţ ia, paroh, preşedintele 
comitetului parohial; Demetriu Stoian, notariu subscriitor de nume; Cofan Milentie şi 
Balaşiu Todor, bărbaţ i de încredere.

POLITICA DE DEZNAŢ IONALIZARE>

După anul 1900, cercurile guvernamentale maghiare duceau o luptă susţ inută pentru 
deznaţ ionalizarea populaţ iei române din Ardeal. în anul 1907 a apărut o lege prin care 
se stabilea salariul minimal al unui învăţ ător confesional la 1000 de coroane. Susţ inătorii 
şcolii erau obligaţ i să-l achite integral şi la timp.

Statul acorda ajutor pentru întregirea salariului, dar numai învăţ ătorilor care 
cetăţ eni maghiari, ştiau să citească şi să scrie corect limba maghiară.

In anul 1908, autorităţ ile administrative au cerut comitetului parohial să elibereze 
învăţ ătorului un act de dotatie (Dylevel) în care să se specifice salariul pe care îl primeşte, 
în şedinţ a din 19 iulie 1908 s-a eliberat actul cerut. învăţ ătorul primea 706 coroane. In 
aceeaşi şedinţ ă, comitetul a hotărât „să se îngrijească de adjusţ area salei de învăţ ământ 
şi „să se facă rugare la înaltul Minister să acorde geratuit obiectele de lipsă .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P la n de învăţ ământ
Autorităţ ile maghiare au elaborat şi planuri de învăţ ământ pentru şcolile 

confesionale. Structura planului la o şcoală cu un singur învăţ ător era următoarea, în 
anul 1911:

La toate clasele

1. Religia .........................
2. Limba română ..............
3. Limba maghiară ...........
4. Matematica ....................
5. Geografia ......................
6. Istoria ............................
7. Constituţ ia ....................
8. Istoria naturală .............
9. Fizica şi chimia ............
10. Economia ......................
11. Cântarea .........................
12. Gimnastica .....................
13. Desenul şi lucrul manual
14. Exerciţ ii practice ..........

erau

ore total:

3 ore
5
13
6
2
1 »

1/2
1/2 „
1/2 „
1/2 „

1
1 »>

.......... 1 „
o zi după-amiază

35 oreTotal

(V. Popeangă, op. cit., p. 64)

Deja la 11 februarie 1911, comitetul parohial hotărăşte de a subscrie Dedaraţ iunea 
că învăţ ătorul va propune după planul ministerial edat sub nr. 80.000/1910 , trimisa
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cu ordinul nr. 7/1911 al Oficialului presbiterial.
în anul 1913 a apărut Legea XVI, prin care se stabilea salariul minim al unui 

învăţ ător începător la 1.200 de coroane. Tot prin această lege ministerul stabilea că 
„ajutor de stat, ca întregire de salariu, pot dobândi numai acei învăţ ători care predau pe 
baza planului elaborat de minister”.

învăţ ământul trebuia „să dezvolte şi să întărească în sufletul copiilor spiritul de 
alipire către patria maghiară şi conştiinţ a aparţ inerii la naţ iunea maghiară” (V. Popeangă, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
op. cit., p. 34).

în anul şcolar 1912-1913 s-au introdus registre şcolare redactate în limba maghiară, 
în arhiva şcolii din Prunişor se găseşte un registru matricol din acel an. Jumătate din 
registru este scris numai în limba maghiară şi s-a folosit în 1912-1913. De la jumătate 
înainte, o foaie matricolă este scrisă în limba română, iar alta în limba maghiară şi s-a 
folosit în anul şcolar 1920-1921.

Foaia matricolă are următorul cuprins:
Numele elevului şi datele personale. Clasa.
Purtarea morală ... diliginţ a ... disciplinele şi calculul general ...
1. Purtarea morală ... 2. Diliginţ a
Progresul:
Religiunea şi morala ...
Exerciţ ii de vorbire şi cugetare

Cetirea ......
Ortografia ......
Gramatica ......
Bucăţ i de cetire >

Stilizarea ......

Limba
română cetirea fluentă ... 

reproducerea conţ inutului ...

Cetirea ......
Ortografia ......
Gramatica .......
Bucăţ i de cetire >

Stilizarea ......

Limba
maghiară cetirea fluentă.......

reproducerea conţ inutului ...

Aritmetica ...........................
Geometria ...........................
Geografia ...........................
Istoria ...................................
Drepturi si datorinte cetăţ eneşti .
Naturale ...............................
Fizico-chimice ....................
Caligrafia ............................
Cântarea .............................
Desen .................................
Gimnastica .........................
Cunoştinţ ă economice teorie

praxă
Lucru de mână 
Calcul general
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Progresul:

Finea anuluiPaştisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i

Crăciun

învăţ ătorDirector (semnat preotul)
Miclutia Sabin >

’ Laza Teodor

Prin politica, de deznaţ ionalizare se urmărea şi maghiarizarea numelor elevilor. 
Numele de familie nu se putea maghiariza decât scriindu-1 cu alfabetul maghiar. De 
exemplu: Fereştean se scria Ferestyan, Săbău se scria Szabo, Hălmăgean se scria 
Halmazsan. Numele mic însă a fost scris ca şi când ar fi fost unguri. In loc de „c se 
scria „k”, în loc de „t” = „czo”. Numai numele Maria a rămas neschimbat. Celelalte au 
fost modificate. De exemplu: Nicolae - Miklos, George - Gyorgy, Elisabeta - Erzsebet, 
Floarea - Virâg, Pavel - Pâl, Vasile - Văzul, Teodor - Tivadar. Uneori învăţ ătorul a scris
numele românesc neschimbat. . .

în anul şcolar 1912-1913 au fost înscrişi la şcoală 74 de elevi, născuţ i intre anii 
1898 si 1903’. Prezentăm tabelul acestor elevi în ordinea în care sunt înscrişi in registru:

1.’ Mihulin Ilona, 2. Mihulinn Maria, 3. Kofan Nicolae, 4. Kofan Elena, 5. Szabo 
Erzsebet, 6. Racz Gyorgy, 7. Racz Pâl, 8. Halmazsan Gyorgy, 9. Halmazsan Erzsebet, 
10. Kofan Virâg, 11. Dronka Zorinka, 12. Karpine Iânos, 13. Kofan Văzul 14 Kofan 
Anna, 15. Rossu Ilona, 16. Szabo Virâg, 17. Bun Pâl, 18. Filip Miklos, 19. Im ip 
20. Szabo Mina, 21. Szabo Mariska, 22. Halmazsan Miklos, 23. Karpine Gergely, Z4. 
Ferestyan Paulina, 25. Negru Ilona, 26. Mos Iânos, 27. Groza Pal, 28. Ha mazsan 
Ilona, 29. Ferestyan Roza, 30. Popa Mariska, 31. Posa Pâl, 32. Ferestyan Paulina, 33. 
Ferestyan Ilona, 34. Mos Elena, 35. Kofan Katicza, 36. Herbei Virag 37. Popa Mariska, 
38. Popa Ilona, 39. Mos Katicza, 40. Perva Erzsebet, 41. Pei^a Man^ 42. Ardelean 
Ilona, 43. Ferestyan Lento, 44. Kodrean Iuliska, 45. Oprea Anna 46. Oprea Mariska, 
47. Balazs Mozes, 48. Kofan Raveka, 49. Herbei Mariska 5°»7'm°!7'c^1 ’ 
Negru Maria, 52. Posa Todor, 53. Rossu Pâl, 54. Szarandan Mana, 55. Szarandan 
Văzul, 56. Ferestyan Iânos, 57. Ferestyan Pâl, 58. Popa Ilona, 59. Herbei Aurel, 6a 
Bogdan Pâl, 61. Bogdan Ilona, 62. Ferestyan Gergely, 6^-.Toma Gyorgy, 64.
Maria, 65. Filip Tivadar, 66. Filip Paulina, 67. Brădean Gyorgy, 68. Herbei Katicza, 

69. Togyer Văzul, 70. Benea Ilona, 71. Popa Maria.

Notarea elevilor se făcea cu cifre de la 1 la 5. Nota corespun ea c , . »
„foarte bine”; nota 2 corespundea cu „bine ; nota 3 era „mulţ umi or , iar , ”
Anul şcolar era împărţ it în trimestre.

Media anuală se îacea cu calificative.

ÎNVĂŢ ĂTORII

în arhiva Oficiului parohial din Prunişor am aflat unele date în legătură cu şcoala

Ianuarie WWW  • 

ii. La 27 octombrie 1904, comitetul parohial a întocmitînfiinţ at si condus un cor cu sătenii > >
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preliminariul pentru anul 1905 
stabilind „la cele cultuale: 605,04 
coroane, iar la fondaţ ionale: grâu 38 
măsuri si cucuruz 32 măsuri”. 
Procesul verbal a fost semnat de 
Sabin Micluţ ia, paroh, preşedintele 
comitetului parohial, Demetriu 
Stioian, notariu subscriitor de nume 
si Cofan Milente, Balaşiu Todor, 
bărbaţ i de încredere.

în luna ianuarie 1905 s-a 
îmbolnăvit. în timpul spitalizării, 
comitetul parohial a angajat 
suplinitori, pe care i-a plătit după 
înţ elegere.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . G e o r g e A c h im a ş. Din luna februarie 1905 până la sfârşitul anului şcolar a făcut 
serviciu George Achimaş. în şedinţ a din 25 februarie i s-a stabilit salariul de 10 coroane 
lunar. Acesta semnează procesul verbal ca notar.

în anul şcolar 1904-1905 au fost înscrişi la şcoală 39 băieţ i şi 41 fete în vârstă de 
6-12 ani. La examenul de sfârşit de an au fost prezenţ i 14 băieţ i şi 8 fete. în acel an, 
Prunişorul aparţ inea de Inspectoratul şcolar Buteni (VÎ Popeangă, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŞcoala românească 
din părţ ile Aradului în perioada 1867-1918, p. 239).

3 . V ic to r  F a u r . La 9 august 1905, comitetul parohial constată că învăţ ătorul Stoian 
este tot bolnav. Ca urmare, îl angajează pe Victor Faur ca învăţ ător suplinitor pentru 
noul an şcolar 1905-1906. Nu sunt specificate condiţ iile de angajare. Acesta semnează, 
ca notar, la 9 august 1905 şi ultimul proces verbal la 22 aprilie 1906.

Pentru acest an şcolar, comitetul parohial a întocmit un preliminar, la 9 octombrie
1905, stabilind: „la cele şcolare 615 coroane 12 fileri; fondaţ ionale 36 măsuri de grâu 
şi 36 măsuri de cucuruz .

La 22 ianuarie 1906, sinodul parohial a ales un nou comitet pentru anii 1906- 
1908. Cu această ocazie a fost ales ca „magaziner şi perceptor cultual Popa George 
iunior, cu un salariu anual de 50 coroane”.

în şedinţ a ţ inută la 17 martie 1907, sinodul parohial a aprobat socoţ ile pentru anul
1906, după cum urmează: cultuale: venite 948 coroane 58 fileri; cheltuieli 761 coroane 
26 fileri; bani gata 187 coroane 32 fileri.

4 . A n a Ş e r b . Pentru anul şcolar 1906-1907 a cerut să fie angajată ca învăţ ătoare 
suplinitoare Ana Şerb din Zimbru. La 19 septembrie 1906, aceasta solicită să i se 
plătească salariul întreg. Comitetul parohial este de acord să plătească numai pe jumătate 
şi hotărăşte „să ceară Vener. Consistor: ori învăţ ător cu jumătate de salariu, ori ajutor”.

La 21 noiembrie 1906, sinodul parohial a aprobat preliminariul întocmit cu: „cele 
cultuale 666,94 coroane; cele fondaţ ionale 74 măsuri: 1/2 grâu, 1/2 cucuruz, pentru anul
1907, La 8 februarie 1908 se prezintă socoţ ile pe anul 1907. La cultuale s-au încasat 893 
coroane 63 fileri şi s-au cheltuit 804 coroane 13 fileri. Bani gata 89 coroane 50 fileri.

Din cele arătate mai înainte rezultă că în comună a fost învăţ ător în acest an şcolar.
5 . A u r elia  J o r z . Anul şcolar 1907-1908 a fost început de învăţ ătoarea Aurelia 

Jorz. Dar n-a lucrat prea mult. La 13 octombrie 1907, preşedintele îi încunoştinţ ează 
pe membrii comitetului că: „învăţ ătoarea şi-a dat demisia din postul învăţ ătoresc de 
aici. Comitetul parohial ia la cunoştinţ ă abzicerea susnumitei cu plăcere”.

6 . G e o r g e B a r n a . La 1 decembrie 1907 a fost angajat ca învăţ ător George Bama. 
Comitetul parohial, în şedinţ a din 14 decembrie 1907 a preliminat „20 coroane să se

Şcoala confesională construită în anul 1903 - 1950srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J
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cumpere manuale şcolare şi harta Ungariei cu comitatele”. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP la ta învăţ ătorului a fost 
stabilită la 1 ianuarie 1908, când comitetul hotărăşte că: „pe lângă salariui de 33 coroane 
33 fileri lunar, să se dea şi un şinic 20 litri pe fiecare lună - jumătate grâu, jumătate 
cucuruz, plătibil pe pătrar înainte”.

Se apropia sfârşitul anului şcolar. Comitetul parohial a început să se preocupe de 
pregătirea noului an de învăţ ământ. La 28 aprilie 1908 a hotărât „să meargă trei delegaţ i 
la Consistor pentru a cere deschiderea concursului pe sesia învăţ ătorească, fiindcă au 
trecut trei ani de când Demetriu Stoian se află în casa alienaţ ilor din Oradea Mare”.

In aceeaşi şedinţ ă, s-a hotărât construirea unui grajd si a unei porţ i la şcoală.
Răspunsul Consistoriului a venit mai târziu. Aşa că învăţ ătorul Bama a rămas la 

Prunişor şi pentru anul şcolar 1908-1909.
La 16 ianuarie 1909, comitetul parohial „ia în dezbatere actul protopresbiterial nr. 

804/1908 ca în sensul art. de lege XXVII din 1907 să se întregiască salariul învăţ ătorului 
la minimalul prescris de lege, adică la 1000 de coroane”. „Comitetul parohial în 
unanimitate hotărăşte că salariul învăţ ătoresc nu pot şi nu sunt în stare a întregi la 
minimalul prescris de lege; fiindcă abia sunt în stare a plăti salariul actual, care si aşa e 
de 59%. Procesul verbal a fost semnat de Micluţ ia, preşedinte, şi Bama, notar. Sinodul 
a aprobat hotărârea comitetului parohial.

In şedinţ a din 23 ianuarie 1909 s-au prezentat socoţ ile pe anul 1908. Se arată că: 
„la cele cultuale au fost venite 904 coroane 48 fileri; spese 807 coroane 07 fileri si bani 
gata 97,41 coroane”.

In luna mai a aceluiaşi an s-a primit aprobarea privind publicarea concursului 
pentru ocuparea postului de învăţ ător.

P u b lic a r e a c o n c u rsu lu i
La 20 mai 1909, „Comitetul parohial, cu unanimitate, hotărăşte să se publice 

următorul concurs:
„Pe baza ordonatiunii Vener. Consistoriu arădean de sub nr. 2583/1909, prin aceasta 

publică concurs pe staţ iunea învăţ ătorească cantorală din Chertiş cu termen de 30 zile 
de la prima publicare.

Emanumentele împreunate cu acest post sunt:
1) în bani gata 400 coroane, 2) în naturale 840 1 grâu si 840 1 cucuruz în preţ  de 

193 coroane 20 fileri, 3) patru stânjeni de lemne pentru învăţ ător şi patru stânjeni 
pentru încălzirea salei de învăţ ământ, preţ uite la 192 coroane, 4) conferinţ e învăţ ătoreşti 
12 coroane, 5) scripturistica învăţ ătorului 8 coroane, 6) de la înmormântări mari 80 
fileri, de la mici 40 fileri, cortil şi grădină 751 stj. p. Cel ales va avea să îndeplinească 
si conducă cântările bisericeşti în sfânta biserică şi totodată a instrua pe şcolari în 
cântările rituale fără altă remuneraţ ie. Doritorii de a ocupa acest post sunt avisaţ i ca 
recursurile lor adjuate regulamentar si adresate comitetului parohial din Chertiş, să le 
trimită pentru Oficiu protopresbiterial din Buteni, având a se prezenta în sfânta biserică din 
Chertiş spre a-şi arăta dexteritatea în cant şi tipic. Paroh, preşedintele comitetului parohial 
Sabin Micluţ ia! învăţ ător, notarul comitetului parohial George Bama.”

în urma publicării acestui concurs nu s-a prezentat nici un pretendent. în v ă ţ ă to r u l 
Bama a plecat din comună.

A lţ i în v ă ţ ă to r i
7 . ’G e o r g e P r ib a c . La 14 septembrie 1909, comitetul parohial „ia la cunoştinţ ă 

actul Oficiului protopresbiterial nr. 780/1909 în privinţ a denumirii de învăţ ător provizoriu 
pe sase luni a lui George Pribac”. Acesta era prezent la şedinţ ă şi a semnat procesul 
verbal ca notar ad-hoc.
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în 19 septembrie 1909, a fost întocmit preliminariul pentru anul 1910. La cele 
cultuale se stabileşte suma de 971,94 coroane. Despre bucate nu se mai aminteşte.

La punctul III se propune să se cumpere cărţ i şcolare şi de cult, „iară după aceea 
să se încaseze suma de la părinţ ii şcolarilor prin judele comunal”.

La 24 octombrie 1909, comitetul hotărăşte să publice din nou concurs pentru 
ocuparea postului de învăţ ător cu adaosul: „conducătorii de cor vor fi preferaţ i”.

Nici de data aceasta nu s-au prezentat concurenţ i.
La 19 februarie 1910, comitetul parohial nu aprobă întregirea salariului învăţ ătoresc 

conform legii din 1907, „fiind cultul şi aşa destul de mare, adecă cât darea directă”.
La punctul IV din ordinea de zi se hotărăşte „să ceară de nou de la comisia 

administrativă pe alte 6 luni un învăţ ător”..., dar să nu ceară pe George Pribac, pentru 
că „a produs numai ceartă şi neînţ elegeri între parohieni”.

în şedinţ a din 12 martie 1910,’comitetul parohial hotărăşte: „de la 14 martie să se 
sisteze salarul înv. Pribac”.

La 22 mai 1910, preşedintele aduce la cunoştinţ a membrilor că „pe 6 luni n-au 
avut învăţ ător. Deci, 1/2 din intravilanul şcolii e al parohiei. H.M. cu puterea cosit 
lutema aflată în acel jumătate de intravilan”. Se hotărăşte „să se împrocesueze după 
preţ ul luţ emei de 36 coroane”. în 19 august 1910 arată că „împrocesuând pe H.M. 
pentru luţ ernă, a pierdut procesul”. în continuare se aduce hotărârea: „să se facă 
rugare la minister pentru întregirea salariului învăţ ătoresc şi adjustarea salei de învăţ ământ 
cu mobilier şi rechizite”.

8. Teodor Laza. După şedinţ a din august a fost angajat învăţ ătorul Teodor Laza. 
în această situaţ ie nu s-a mai trimis rugare la minister. în şedinţ a sa din 21 septembrie 
1910, sinodul parohial dezbate din nou problema întregirii salariului învăţ ătoresc la 
1000 de coroane.

„Sinodul parohial cu unanimitate hotărăşte că întregesc din al său salariul 
învăţ ătoresc la minimalul prescris de legea din 1907, adeca la 1000 de coroane şi 
adecă jumătate din salariu să se plătească din fondul de bucate, iar jumătate să se 
împărţ ească în comună după darea directă.”

în ceea ce priveşte rechizitele şcolare, preşedintele arată că „Cf. prot. avizează că 
Vener. Consistor a donat suma de 100 coroane pentru procurarea rechizitelor şcolare”.

Procesul verbal a fost semnat de preotul Sabin Miclutia ca preşedinte şi învăţ ătorul 
Teodor Laza ca notar. Timp de 2 ani şi jumătate postul învăţ ătoresc a fost ocupat de Teodor 
Laza. Mai trebuia rezolvată problema salarizării. în fiecare an, comitetul parohial primea 
diferite ordine cu referire la această chestiune. La 9 aprilie 1911 a primit actul nr. 558/1911 
al comisiei administrative privitor la aceeaşi problemă. în urma acestui act, comitetul 
hotărăşte „să se facă rugare la stat pentru întregirea salariului învăţ ătoresc. Salariul să se 
deie învăţ ătorului conform legii din 1907 şi până la rezolvarea rugării la minister”.

La 29 octombrie 1911 se întocmeşte preliminariul pentru anul 1912, stabilind la 
cele cultuale 1036 coroane 90 fileri. în aceeaşi şedinţ ă se prezintă şi socoţ ile pe anul 
1910. în acel an au fost venite în sumă de 1055 coroane 11 fileri şi spese de 849 
coroane 56 fileri, iar bani gata 205 coroane 55 fileri.

La 12 ianuarie 1912, Fereştean Pavel a fost reales cultariu. Problema salariului 
învăţ ătoresc rămâne nerezolvată. Se iau hotărâri pentru întregire, iar peste câteva 
săptămâni se dezic. în 22 februarie 1912, comitetul hotărăşte că „la caz că nu primesc 
ajutor de la stat, parohia nu are de unde să întregească salariul învăţ ătoresc”. Peste mai 
puţ in de o lună, adică la 17 martie, preşedintele aduce la cunoştinţ ă că „ministerul a 
respins rugarea pentru ajutor de stat pe seama şcoalei”.

în acest an au intervenit neînţ elegeri între preot si membrii comitetului parohial. 
Acestea s-au accentuat într-atât încât, la 30 iunie 1912, preotul „îşi dă abzicerea şi
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propune comitetului a-şi alege alt preşedinte”. Peste o săptămână, adică la 7 iulie 1912, 
comitetul parohial alege ca preşedinte pe locuitorul Hada Nicolae, „care îşi ocupă 
locul”.

La punctul IV de la ordinea zilei, preşedintele aduce la cunoştinţ a membrilor 
„repartiţ ierea salariului învăţ ătoresc, conform legii din 1900, la 1006 ’ ”

Comitetul parohial alcătuit din: Hada Nicolae, preşedinte, Micluţ ia Sabin, paroh, 
Teodor Laza, notar, Teodor Valaş, sen., George Popa iun., Ioan Popa, Obârşan Vasile, 
Popa George sen., Ardelean Pavel, Herbei Pantelie, Hada Pantelie şi Moş Aron, 
„primeşte cu unanimitate preliminarea salariului învăţ ătoresc 1a 1000 coroane, plătind 
ce nu se ajunge în salariul învăţ ătoresc din fondul de bucate al comunei. împărţ irea 
cultului are a se face în următorul mod:

coroane .

Gelerii care au casă fără numai puţ in pământ
să solvească 2 coroane 50 fileri

Acei care au casă şi grădină 5
„ „ „ „ „ „ şi până la 3 jug. 6
„ „ „ „ „ „ fi până la 4 „ 9
„ „ „ „ „ „ şi până la 7 „ 10
„ „ „ „ „ „ şi până la 8 ” 12
„ „ „ „ „ „ şi până la 12 „ 13
„ „ „ „ „ „ şi până la 20 „ 20
»> » » i> » » peste 20 „ 30 „

Semnează Hada Nicolae preşedinte şi Laza notar.
în ziua următoare, adică la 8 iulie, sinodul parohial nu aprobă hotărârea comitetului şi 

stabileşte ca si de acum înainte cultul să se împartă „după darea directă ca şi până aci”.
Hotărârile referitoare la plata salariului învăţ ătoresc în conformitate cu legea din 

1907 n-au putut fi respectate si îndeplinite.
După puţ in timp, membrii comitetul parohial au fost suspendaţ i şi s-a instituit o 

comisie din oficiu, care îl avea ca preşedinte tot pe preot.
în şedinţ a din 15 februarie 1913, comisia din oficiu instituită „îşi exprimă părerea 

de rău că nu poate întregi salariul învăţ ătorului la 1000 coroane... fiindcă dintre 
locuitorii comunei mai mult de jumătate asa au sărăcit, de întregă averea lor e pusă la 
licitatiune si nu vor fi în stare a plăti cultuî înmulţ it, care şi până acum a fost destul de 
mare’de 82%” (Semnat T. Laza, notar).

La 9 martie se întocmeşte preliminariul pe anul 1913, stabilind suma de 1.109 
coroane 20 fileri la cele cultuale. învăţ ătorul Teodor Laza, văzând că la Chertiş nu i se 
întregeşte salariul, a concurat pe alt post şi a fost ales la Păiuşeni, unde a şi plecat.

La’ 15 martie 1913, comisia „alege ca notar pe Vasile Hada, deoarece fostul notar 
s-a depărtat din comună”. în continuare, preşedintele arată că postul de învăţ ător a 
rămas vacant, după plecarea lui Laza. Le propune membrilor să stabilească venitele 
pentru publicarea concursului. Comisia aduce următoarea hotărâre: „Parohia noastră e 
atât de săracă, ba jumătate din locuitori a trebuit să ia bâta pribegiei, iar jumătate din 
cei rămaşi încă sunt numai de azi pe mâine... pentru că sunt şi fixate termenele de 
licitatiune; până acum a fost 82% cultul, de azi înainte pe a patra parte din locuitorii 
care ar mai fi în stare a plăti cult ar cădea la 300-320%, ceea ce în împrejurările de azi 
ar fi imposibil; prin urmare nu suntem în stare a mai susţ inea şcoala şi nici nu publicăm 
concurs pe postul vacant învăţ ătoresc.’

La 15 aprilie 1913, comisia ia la cunoştinţ ă „actul Of. protopresbiterial de sub nr. 
137/1913, referitor la formarea unui fond religios-cultural „din banii ce vor rămâne la 
cult, nefiind învăţ ător”, şi „actul nr. 154, referitor la suspendarea membrilor comitetul 
parohial şi instituirea comisiei”.
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în continuare, comisia analizează cererea învăţ ătorului Laza de a i se plăti restanţ a 
de 240 coroane din salariu. Se aduce următoarea hotărâre: „A primit salariul întreg 
până la finea lunii februarie... a primit cât a vrut din un fond de bucate disponibil pe 
care însuşi l-a manipulat numai spre folosul său. Afirmative s-ar fi încasat din fond 
vreo 720 coroane şi bucate cât a voit.”

în luna mai 1913, Institutul de economii Crişana din Brad a donat pe seama şcolii 
din Chertiş suma de 100 coroane.

Deşi nu era învăţ ător în comună, totuşi, problema salarizării acestuia preocupa în 
mod permanent comitetul parohial.

La 27 iulie 1913, preşedintele propune să se ia în discuţ ie „regularea salariului 
învătătoresc conform legii şcolare din 1913 art. XVI”. Membrii comisiei arată că „cei 
mai mulţ i locuitori nu mai sunt în stare să plătească nici cultul de până acum”. „Sala de 
învăţ ământ de până acum nu e corespunzătoare legii... Rechizitele şcolare ne lipsesc... 
prin urmare: nefiind în stare a corespunde legii... nu suntem în stare a mai susţ ine 
şcoala confesională de azi înainte. Rugăm însă prin aceasta autorităţ ile noastre bisericeşti 
a ne da sfatul, că cum am putea scăpa mai uşor de sarcinile grele ce ne apasă: cerând 
şcoală de stat sau confesională?”

Semnează Miclutia, preşedinte, si Vasile Hada, notar.
Procesul verbal a fost înaintat autorităţ ilor bisericeşti.
Pentru soluţ ionarea problemei s-a prezentat în comună protopopul din Buteni, 

Florian Roxin, fa 2 august 1913. Este convocat sinodul parohial. „Protopresbiterul 
tractual pune la ordine afacerea regulării salariului învăţ ătoresc şi întreabă cu câtă 
sumă ar putea contribui la susţ inerea şcolii şi în salariul învăţ ătoresc.” Se aduce 
următoarea hotărâre: „Sinodul se angajează a contribui la susţ inerea şcolii cu suma de 
200 coroane, iar în salariul învăţ ătoresc cu 200 coroane; cfeci, roagă conducătorul 
oficiului parohial să ceară în numele comunei întregire de salariu de la stat.” Semnează 
Florian Roxin, protopop, Micluţ ia, paroh, preşedintele sinodului parohial şi subscriitor 
de nume, Vasile Hada, notar ad-hoc, Popa George şi Balaş Todor sen., bărbaţ i de 
încredere.

Iată că prin legile şcolare din 1907 şi 1913 stăpânirea maghiară reuşise să 
desfiinţ eze şcoala confesională din Chertiş. Dacă cererea de întregire a salariului 
învătătoresc ar fi fost aprobată, urma să se deschidă şcoală de stat cu limba de predare 
magfiiară. Autorităţ ile administrative nu s-au grăbit să soluţ ioneze cererea.

A început primul război mondial de când a plecat învăţ ătorul Laza din comună. La 
22 noiembrie 1915, „la învitaţ ia preotului s-a prezentat Petru Nica, învăţ ător pensionar, 
să se înţ eleagă pentru cât ar veni ca învăţ ător substituit pe anul şcolar 1915/1916 . 
„Comitetul parohial îl substituie pe învăţ ătorul Petru Nica de învăţ ător pe anul 1915- 
1916 cu salariu de 200 coroane, cuartir cu grădină şi 4 stânjeni de lemne aduse acasă, 
din care să se încălzească si sala de învăţ ământ, pentru care susnumitul e îndatorat a 
provedea şi cantoratul şi afară de biserica pe lângă ţ inerea prelegerilor”. Semnează 
Hada Nicolae, preşedinte, Ion Fereştean, notar, şi Petru Nica.

Copie de pe procesul verbal s-a înaintat autorităţ ilor bisericeşti pentru aprobare. 
Oficiul protopresbiterial, prin actul nr. 503, le recomandă „să aştepte rezoluţ ia 
Consistoriului”. Comitetul răspunde: „De patru ani comuna bisericească n-a avut 
învăţ ător nicicum, iar pruncii cresc ca sălbatici încât nici nu se cunosc unii pe alţ ii... 
nu pot plăti mai mult... şi învăţ ătorul Petru Nica s-a învoit ca pentru această sumă să se 
aplice ca învăţ ător pe anul şcoiar curent, rugăm pe prea onor. domn protopop cât şi pe 
Vener. Consistor ca cel puţ in pe anul acesta să ne substituie de învăţ ător pe susnumitul”. 
Semnează: Hada N., preşedinte, şi Ioan Fereştean, notar (procesul verbal din 12 
decembrie 1915).
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în 30 decembrie 1915, comitetul primeşte actul Oficiului protopresbiterial nr. 545/ 
1915, prin care „se substituie învăţ ător Ioan Sferdian cu aceeaşi plată”. Comitetul 
parohial aduce următoarea hotărâre: „Membrii comitetului nu iau la cunoştinţ ă actul 
prea onor. Of. protopresbiterial, respectiv denumirea învăţ ătorului Ioan Sferdian si zic 
în unanimitate că rămân aşa cum au fost şi până acum 3-4 ani fără învăţ ător.’’ Asa 
stând lucrurile, pentru anul şcolar 1915-1916 n-a fost angajat nici un învăţ ător. La Î6 
iunie 1916 s-a întocmit preliminariul pe 1915, stabilindu-se suma de 273 coroane 78 
fileri necesară pentru achitarea taxelor oficioase.

Pentru anul şcolar 1916-1917, comitetul parohial l-a angajat ca învăţ ător pe ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a la ş 
V a sile din Chertis. Acesta avea studii de notar, profesând apoi la Beliu. (Informator: 
Bun Pavel, n. 18^8.)

La 4 februarie 1917, sinodul parohial aprobă preliminariul pe anul 1917, la cele 
cultuale cu suma de 904 coroane 78 fileri.

în acest an, comitetul parohial a fost înlocuit cu o comisie din oficiu instituită, care 
îl avea ca preşedinte pe preot. La 4 noiembrie 1917, preşedintele aduce la cunoştinţ ă 
că: „Domnul protopresbiter a denumit de învăţ ător provizoriu pe părintele Sabin Micluţ ia 
pentru anul şcolar 1917-1918.” Ca salariu „comisia hotărăşte că nu poate da mai mult 
ca în anul trecut, adecă 500 coroane şi 4 stânjeni de lemne din care să se încălzească şi 
sala de învăţ ământ”. Semnează Micluţ ia, preşedinte, si F. Ardelean, notar.

Pentru anul 1918, preliminariul întocmit Ia 10 februarie de către sinodul parohial 
a fost de 990 coroane 78 fileri.

Cu această ocazie se propune spre aprobarea Consistoriului o comisie care să 
substituie comitetul.

în anul şcolar 1918-1919 a îndeplinit serviciul de învăţ ător suplinitor preotul Sabin 
Micluţ ia.

La 17 august 1919, comitetul parohial, care fusese restaurat la 14 ianuarie 1919, îl 
alege ca preşedinte pe preotul Micluţ ia şi ca notar pe Crişan Ioan. Cu această ocazie se 
întocmesc ş’i preliminariile pe anul 1919. De data aceasta, preliminariul cultual se 
întocmeşte defalcat pe articole: „Salar învăţ ătorului 500 coroane; Scripturistica 40 
coroane; Asigurarea contra focului 18,50 coroane; Convenţ ie episcopească 10,50 
coroane; Aucta şcolară 4,20 coroane; Plata cantorului 30 coroane; Ecuivalent 9,08 
coroane; Perceptor 40 coroane; Canţ elaria protopopească 24; Scripturistica Of. parohial 
20 coroane; Contribuţ ia de 1 coroană cap de familie 194,20 coroane; Fondul casei 
protopopesti 41,50 coroane; Fondul regnicular 24 coroane; Curăţ irea salei de învăţ ământ 
160 coroane; Internat Beiuş 5 coroane; Spese neprevăzute 10 coroane; Fondul cultural 16 
coroane; Biserica si şcoala’20 coroane; Taxa fondului preoţ esc I parohie 24 coroane.” La 
aceeaşi dată, sinodul’parohial aprobă preliminariul în suma de 1.231 coroane 07 fileri.

Pentru anul 1920 se întocmeşte peli la 27 decembrie 1919, cu aceleaşi articole şi 
şi pe anul 1919, dar se mai adaugă art. 3: plata curatorului 100 coroane şi un 

articol: „’revidierea socoţ ilor” 40 coroane. De data aceasta totalul este de 1315,07 
în ziua următoare, sinodul parohial este încunoştintat că „forurile superioare 

bisericeşti au denumit de învăţ ător pe părintele Sabin Micluţ ia’. Sinodul „votează salariul 
vechi şi anume: 500 coroane în bani şi 14 şinice bucate, jumătate grâu, jumătate porumb, 
şi 8 stânjeni de lemne”.

suma ca

coroane.

P u b lic ar e a c o n cu r su lu i
La 21 septembrie 1920, comitetul parohial hotărăşte să publice concurs pentru 

ocuparea postului de învăţ ător. S-a publicat acelaşi text ca în anul 1909, fără nici o 
modificare, deşi acum erau alte condiţ ii, altă situaţ ie administrativă. în aceeaşi şedinţ ă 
s-a întocmit şi preliminariul pe anul 1921 în sumă totală de 2.297,54 lei.



190 Vasile Brăiloiu

în urma concursului publicat, la 1 noiembrie 1920, a fost ales ca învăţ ător ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN ic o la e 
H a n sa . Acesta a servit ca învăţ ător confesional până la 1 noiembrie 1921. Pe acest 
timp a primit, conform concursului, 200 lei salariul în bani, 30 lei conferinţ e şi 10 lei 
scripturistică. în naturale a primit 28 măsuri cucuruz şi 27 măsuri 01 1 grâu. Restanţ ă 
29 1 grâu (procesul verbal din 22 august 1922). De la 1 noiembrie 1921, plata 
învăţ ătorului o face statul român. Cheltuielile pentru întreţ inerea şcolii le suportă 
comuna. Comitetul parohial îi alesese pe Hada Nicolae ca preşedinte şi pe Crişan Ioan 
ca notar, la 5 februarie 1921. în anul următor trebuiau întocmite preliminariille pe 
1922. Când, la 1 aprilie 1922, preşedintele a propus să se întocmească preliminariile, 
comitetul parohial cu unanimitate hotărăşte „de azi înainte nu mai preliminează la cult 
nici un leu, fiindcă nu mai avem învăţ ător confesional, iar contribuţ iile oficioase le 
preliminează de la venitul bisericii. Astfel din venitul bisericii preliminează 645,35 lei”.

Pe lângă contribuţ iile oficioase, de la cult se plăteau şi cheltuielile de întreţ inere a 
localului şcolar. Pentru a-şi menţ ine dreptul de proprietate asupra şcolii confesionale, 
la 4 decembrie 1922 preşedintele comitetului parohial a propus să se facă un preliminar 
cultual pentru prevederea şcolii cu lemne, curator şi altele. Membrii comitetului au 
înţ eles mai bine cum se prezenta situaţ ia cu fostele şcoli confesionale româneşti, că 
întreţ inerea şcolilor de stat cădea în sarcina comunelor politice, nu bisericeşti. De aceea 
a adus următoarea hotărâre: „Comitetul parohial cu totalitatea voturilor (afară de 
părintele Sabin Miclutia şi preşedintele Nicolae Hada) hotărăsc că nu sunt în stare a 
susţ ine şcoală confesională ci o predau la stat.” Semnează: N. Hada, preşedintele 
comitetului parohial, Ioan Crişan, notarul comitetului parohial, Mos Aron, Vasile 
Obârşan, Popa George, Teodor Matcău, Pavel Mihulin, Teoder Balaş, ftada Pantelie.

în felul acesta, comitetul parohial a scăpat de o mare răspundere. Pe viitor urma să 
se preocupe numai de problemele bisericeşti.

în anul şcolar 1921-1922 au fost înscrişi 61 de elevi în patru clase. Au frecventat 
şcoala în mod regulat 56 de elevi, din care au promovat 52, iar 4 elevi au fost declaraţ i 
repetenţ i. Din lipsă de locuri, au rămas neînscrişi 40 de copii de vârstă şcolară. (Date 
din situaţ ia şcolară generală de la sfârşitul anului şcolar 1921-1922.)

C o n clu z ii
Analizând activitatea şcolară din comuna P r u n iso r  între anii 1900-1922, se constată 

că în acest interval de timp au fost trei învăţ ători titulari la şcoala confesională: Demetriu 
Stoian (1900-1905), Teodor Laza (1910-1913) şi Nicolae fiansa (1920-1921). împreună 
au servit 8 ani. Au suplinit în câteva luni pe an: George Achimaş (februarie - iunie 
1905), Victor Faur (august 1905 - aprilie 1906), Aurelia Jorz (septembrie - octombrie

1906), George Bama (decembrie 1907 - 
mai 1909), George Pribac (14 septembrie 
1909 - 14 martie 1910), Vasile Balaş 
(1916-1917) si Sabin Miclutia (1917- 
1918, 1918-1919 şi 1919-1920).

în total au suplinit ca învăţ ători opt 
ani şcolari şi jumătate. Şcoala a fost fără 
învăţ ător patru ani şi jumătate, cel mai 
lung interval fiind cuprins între luna martie 
1913 şi toamna anului 1916. De 
întreţ inerea şcolii şi de salarizarea 
învăţ ătorilor s-au îngrijit comitetul şi 
sinodul parohial. Ca preşedinte al 
comitetului parohial a fost preotul Sabin

Primii elevi în anul şcolar 1921-1922
- învăţ ător: Hansa Nicolae *
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Micluţ ia sau, după anul 1912, locuitorul Hada Nicolae. Funcţ ia de director al şcolii a 
îndeplinit-o preotul Sabin Micluţ ia, după cum se constată din foile matricole din anul 
şcolar 1912-1913.

După cum reiese din actul de concurs, învăţ ătorul era obligat să îndeplinească si 
serviciu de cantor bisericesc.

In vremurile grele de opresiune din partea autorităţ ilor administrative, 
urmăreau desfiinţ area şcolilor confesionale si înlocuirea lor cu şcoli de stat, pentru 
deznaţ ionalizarea popufaţ iei româneşti, Consistoriul din Arad, precum şi Institutul de 
credit Crişana din Brad, au donat câte o sută de coroane pentru procurarea celor necesare 
şcolii confesionale.

Din cauza datoriilor contractate la diferite bănci, populaţ ia sărăcise. Srăcia şi şicanele 
făcute de autorităţ ile administrative au contribuit la faptul că în anul 1913 comitetul 
parohial a renunţ at să mai publice concurs pentru ocuparea postului de învăţ ător. Ba 
chiar în prezenţ a protopopului tractual a luat hotărârea să ceară întregire de salariu 
pentru învăţ ător de la stat, ceea ce înseamnă că renunţ aseră la şcoala confesională.

Fiind însă în ajunul declanşării primului război mondial, ajutorul cerut nu a venit, 
în schimb, sfârşitul războiului a adus eliberarea din subjugarea străină ce dăinuise 
veacuri de-a rândul.

Surse de venituri erau numai taxa de cult plătită de populaţ ie şi fondul de bucate.
In repetate rânduri au cerut ajutoare de la stat pentru procurarea rechizitelor şcolare, 

pentru întregirea salariului învăţ ătoresc, dar li s-au refuzat.
S-au gândit că ar putea să primească un ajutor de la fraţ ii din România. De aceea, 

la 25 octombrie 1908, comitetul parohial „însărcinează pe preşedintele comitetului şi 
pe epitropul bisericesc ca, în numele comunei bisericeşti, să redacteze o rugare către 
Vener. Consistor pentru o colectă afară de marginile ţ ării noastre, adecă în România”. 
Semnează Micluţ ia şi Bama. La 26 octombrie 1908, sinodul parohial aprobă hotărârea 
comitetului. N-am aflat dacă a fost făcută rugarea, dar numai faptul că s-au gândit la 
acest ajutor are o mare semnificaţ ie.
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ŞCOALA ÎNTRE ANII 1922-1948 )

întreţ inerea şcolii
Cu data de 1 noiembrie 1921, învăţ ătorul confesional a fost plătit de stat, iar la 4 

decembrie 1922 comitetul parohial a renunţ at să mai întreţ ină localul şcolii confesionale, 
ci a predat şcoala la stat. De la acea dată se intitulează: „Şcoala primară de stat”.

întreţ inerea şcolii trece în grija comunei politice. Părinţ ii elevilor de vârstă şcolară 
alcătuiesc adunarea generală şcolară, care înlocuieşte în atribuiţ ii sinodul parohial. 
Adunarea generală şcolară alegea din sânul său membrii comitetului şcolar în număr 
de 5-7, aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, aproba conturile de gestiune (socoţ ile).

Comitetul şcolar alegea din sânul său un preşedinte. învăţ ătorul îndeplinea funcţ ia 
de secretar al comitetului şcolar.

Comitetul şcolar se îngrijea de aprovizionarea şcolii cu cele necesare bunei 
funcţ ionări. Pentru aceasta, în fiecare an se întocmea un buget de venituri şi cheltuieli. 
Capitolul venituri era compus din contribuţ ia comunei pentru întreţ inerea şcolii (14% 
din veniturile comunei), venituri provenite din arendarea lotului şcolar, din amenzile 
aplicate părinţ ilor si altele.

La capitolul cheltuieli se prevedeau sume:



192 Vasile Brăiloiu

- pentru comitetul şcolar judeţ ean,
- pentru repararea şi îngrijirea localului,
- pentru leafa servitorului (curatorului) şcolii,
- pentru fasonat, transport şi tăiat lemne,
- cheltuieli de cancelarie,
- cheltuieli de deplasare la cercurile pedagogice,
- pentru bibliotecă,
- ajutoare acordate elevilor săraci.
Pentru fondurile întrebuinţ ate, secretarul comitetului conducea registre contabiile 

şi încheia conturi de gestiune în fiecare an. Atât bugetul, cât şi conturile de gestiune, se 
supuneau spre aprobare adunării generale şcolare. După aceea se înaintau Comitetului 
şcolar judeţ ean, spre verificare şi aprobare.

Comitetul şcolar sprijinea şcoala şi în privinţ a frecvenţ ei şcolarilor.

ÎNVĂŢ ĂTORII>

în primul an de învăţ ământ, la şcoala primară de stat a făcut serviciu învăţ ătorul ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H a n sa N ic o la e , care fusese învăţ ător confesional. în acel an, .1921-1922, au fost 
recenzaţ i 101 elevi de vârstă şcolara, dintre care au fost înscrişi 61, iar 40 au rămas pe 
dinafară. în luna septembrie 1923, învăţ ătorul a cerut să se mai înfiinţ eze un post de 
învăţ ător. Cu ordinul nr. 58/1923, publicat în Monitorul Oficial, Ministerul 
învăţ ământului a aprobat înfiinţ area postului al doilea, care a fost ocupat, la 1 octombrie 
1923, de către preotul Sabin Micluţ ia, ca învăţ ător suplinitor.

La 18 ianuarie 1924, preotul a fost înlocuit cu tânărul P o p a Io a n , venit de pe 
plaiurile Moldovei. A făcut serviciu aproape doi ani. S-a căsătorit cu Fereştean Elena 
de la nr. 25. în luna decembrie 1925 a fost detaşat la Chereluşi.

La 26 august 1924, învăţ ătorul Hansa Nicolae a plecat la Aliuş, judeţ ul Timiş, 
unde a fost transferat. învăţ ătorul Hansa Nicolae a servit timp de patru ani la şcoala din 
Prunişor. A fost un învăţ ător destoinic, după cum îşi amintesc sătenii. A căutat să 
înzestreze şcoala cu mobilier şi material didactic. A procurat un dulap pentru arhivă, o 
tablă mare, un clopot de 15 kg, cu care chema elevii la şcoală. A făcut cor cu tineretul. 
N-a voit să se supună preotului şi să facă pe cantorul bisericesc.

în locul devenit vacant prin plecarea învăţ ătorului a fost numit H a r a la m b ie  T u d o se , 
ca învăţ ător suplinitor pentru anul şcolar 1924-1925. în locul devenit vacant prin 
plecarea învăţ ătorul Popa Ioan, la 12 decembrie 1925 s-a prezentat la postul al doilea 
învăţ ătorul suplinitor J u g u D u m itr u ,  care a făcut serviciu până în iunie 1926. Pentru 
acelaşi an şcolar - 1925-1926 - a fost numită învăţ ătoare în postul I domnişoara J ia n u  
M a r g a r e ta , pe data de 20 septembrie 1925. Aceasta a făcut serviciu până la 29 iunie 
1926.

Cu data de 1 septembrie 1926 a fost numit învăţ ător suplinitor S to g a M a r in ,  în 
postul I. Acesta a făcut serviciu până la 30 iunie 1927. Pe data de 1 septembrie 1926 a 
fost numită învăţ ătoarea titulară a postului al II-lea, domnişoara Vanei Paulina din 
comuna Donceni, judeţ ul Arad, absolventă a Şcolii Normale de învăţ ătoare din Arad. 
S-a căsătorit cu învăţ ătorul Brăiloiu Vasile din Igneşti şi a făcut serviciu la această 
şcoală timp de 35 de ani fără întrerupere. La 15 septembrie 1961 a fost transferată la 
şcoala din Sebiş- Pentru anul şcolar 1927-1928 s-a prezentat învăţ ătorul suplinitor 
R a d u G h e o r g h e , la 2 noiembrie 1927, iar la 8 octombrie 1928 s-a prezentat învăţ ătorul
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suplinitor ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA le x a M â n d r a , pentru anul şcolar 
1928-1929.

Pe data de 1 septembrie 1929 a fost numit 
învăţ ător titular în postul I F ilip e sc u S im io n , 
originar din comuna Ianca, judeţ ul Romanaţ i.
La 1 aprilie 1933 a fost detaşat în comuna 
natală, iar postul a fost ocupat de învăţ ătorul 
J u r că u  P e tr u  din Prăjeşti, judeţ ul Arad, până la 
sfârşitul anului şcolar.

La 1 septembrie 1933 a fost transferat de la 
Igneşti în postul I învăţ ătorul B r ă ilo iu  V a sile 
din comuna Ceauru, judeţ ul Gorj, care a absolvit 
Şcoala Normală de învăţ ători din Târgu-Jiu în 
anul 1927. A făcut serviciu la şcoala din 
Prunişor, fără întrerupere, până la 1 ianuarie 
1956, când a fost transferat la Şcoala de 7 ani 
din Sebiş, judeţ ul Arad.

R e tr ib u ir e a  în v ă ţ ă to r ilo r
Pentru funcţ ia de învăţ ător, tinerii erau 

pregătiţ i în şcoli normale. După ce obţ ineau di
ploma ae capacitate erau numiţ i de Minister ca învăţ ători cu titlul provizoriu. După trei 
ani de activitate se supuneau unui examen de definitivat, în urma căruia erau nimiţ i cu 
titlu definitiv. După alţ i cinci ani urma un examen pentru gradul II, apoi, peste cinci 
ani, examen pentru gradul I, şi după alţ i cinci ani gradul superior, în urma unei inspecţ ii 
speciale. Din cinci în cinci ani se acorda câte o nouă grupă de salarizare, până la 25 ae 
ani de serviciu.

în 1926 un învăţ ător începător primea 2.980 de lei lunar. De la 1 ianuarie 1930, 
salariul era de 3.400 de lei lunar. La 1 ianuarie 1932 s-a redus cu 500 de lei, iar 1a 1 
ianuarie 1933 cu încă 368 de lei lunar, curbe de sacrificiu.

La 1 octombrie 1934, salariul unui învăţ ător cu definitivat şi cu o gradaţ ie era de 
3.050 de lei. La 1 decembrie 1937 învăţ ătorul definitiv cu două gradaţ ii primea 3.700 
de lei. După ce s-a plătit şi gradul II şi 2 gradaţ ii, salariul s-a urcat la 4.300 de lei de la 
1 iunie 1938.

La 1 august 1939 salariul a fost 
majorat la 5.002 lei.

începuse inflaţ ia să-şi arate colţ ii.
Acelaşi salariu la 1 august devine 5.400 
de lei,’ pentru ca de la 1 ianuarie 1941 să 
devină 6.100 lei, iar la 1 octombrie 1941 
până la 1 aprilie 1942 să fie 8.100 lei.

Pe lângă salariu, învăţ ătorul mai 
primea un carnet cu 12 tichete de călătorie 
pe C.F.R. cu reducere de 50%.

La fiecare şcoală unul dintre 
învăţ ători era diriginte (până în 1940), şi 
apoi’ director. Directorul avea drept la 
locuinţ ă în mod gratuit. Mai avea dreptul 
la 8 metri steri de lemne de foc aduse în 
curtea scolii. Dacă era căsătorit primea

învăţ ătorul Vasile Brăiloiu - 1933 *

învăţ ătorul Vasile Brpăiloiu cu un grup 
de elevi - 1953
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12 metri steri de lemne. Prin reforma 
agrară din 1921, şcoala din Prunişor a 
primit 12 iugăre de pământ arabil ca 
dotaţ ie învăţ ătorească, pe care le foloseau 
învăţ ătorii, ca întregire de salariu. Tot 
atunci s-au mai primit cinci iugăre de 
pământ ca grădină şcolară, care se arenda 
în folosul şcolii. în 1948, aceste 
pământuri au fost predate consiliului 
comunal.

învăţ ătorii aveau drept la concediu 
egal cu durata vacanţ elor: de iarnă, de 
primăvară, de vară.Corul sătesc condus de învăţ ătorul 

Hansa Nicolae- 1922ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C u r su r i  şc o la r e

Până în anul 1924, când a apărut o nouă lege şcolară, 
obligativitatea învăţ ământului de cultură generală cuprindea 
copiii de la 6-12 am împliniţ i şi avea o durată de şase ani. La 
Prunişor erau numai patru clase în anul şcolar 1921-1922. 
Legea şcolară din 1924 stabilea înscrierea elevilor în clasa I 
numai de la vârsta de şapte ani împliniţ i înainte de 15 
septembrie, când începeau cursurile. Erau obligatorii şapte 
clase, care trebuiau absolvite până cel mai târziu la ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\6 ani. 
Cei care depăşeau vârsta erau obligaţ i să urmeze cursuri de 
adulţ i. Clasele I-1V formau cursul inferior, iar clasele V-VII 
formau cursul superior (supraprimar). La Prunişor, elevii 
obişnuiau să urmeze numai cinci clase. Din anul 1930 au 
început să urmeze şi clasa a Vl-a si mai apoi si clasa a Vil-a. 
în anul şcolar 1933-1934 a fost prezentată la centrul de exa
men Sebiş prima serie de elevi care au absolvit şapte clase. 
Până în anul 1948, în fiecare an s-a prezentat câte o serie de 
elevi^ la examen şi au absolvit câte şapte clase.

în anul 1935, elevii Popa Ioan şi Obârsan Vasile, din clasa 
a IV-a, s-au prezentat la un concurs organizat între şcolile din 

regiunea Timişoara, de care aparţ inea şi 
judeţ ul Arad. Elevul Popa Ioan a primit 
„menţ iune” în urma concursului.

Până al 15 iunie 1930, cursurile s-au 
ţ inut alternativ, într-o singură sală de clasă, 
şi aceea necorespunzătoare. Unele clase 
mergeau la şcoală între orele 8-13, iar altele 
după masă, între orele 14-18.

De la 15 septembrie 1930, toţ i elevii 
veneau la şcoală dimineaţ a. Cursurile se 
ţ ineau în două săli de clasă, spaţ ioase, 
luminoase. Activitatea începea la orele 8 şi 
dura până la orele 11, apoi de la orele 14 
până la 16. în zilele de joi se ţ ineau cursuri 
numai în orele de dimineaţ ă, iar după masă 
era liber.

învăţ ătoarea Paulina 
Vanei - 1926

învăţ ătoarea Paulina Brăiloiu - iunie 1958
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M a n u a le şc o la r e
Elevii erau obligaţ i sa-si cumpere manuale şi rechizite şcolare. Preţ ul de cumpărare 

al acestora era destul de ricficat şi mulţ i părinţ i âi elevilor nu aveau posibilitatea de a le 
plăti. De multe ori, aceasta constituia un motiv pentru care unii elevi nu frecventau 
şcoala. Cei care păstrau manualele în stare bună le puteau vinde anul următor şi, cu 
Danii primiţ i, îsi procurau cărţ i pentru clasa respectivă. Mulţ i elevi cumpărau cărţ i vechi, 
cu file lipsa, f*apt ce le pricinuia dificultăţ i la pregătirea îectiilor. Manualele noi erau 
comandate de învăţ ători, de multe ori cu întârzieri mari, din lipsă de fonduri. Alteori se 
epuizau manualele din librării şi până se facea comanda în alte părţ i trecea jumătate de 
trimestru şcolar. Problema manualelor şcolare erau greu de rezolvat la şcoala din 
Prunişor.

Elevii din clasa întâi scriau cu condeiul pe tăbliţ ă. Aceasta era o placă neagră de 
ardezie, de mărimea unei file de caiet, montată într-o ramă de lemn. Era liniată cu roşu, 
pe o parte cu spaţ ii mari şi spaţ ii mici, ca şi caietele pentru începători, iar pe partea 
cealaltă era liniată cu pătrăţ ele.

Condeiul era un beţ işor de ardezie, de lungimea unui creion. Scrisul era alb. Se ştergea 
cu o cârpă udă ori cu un burete. Avea avantajul că se ştergea de multe ori şi elevul facea 
multe exerciţ ii până se deprindea să scrie frumos. Nu se putea păstra scrisul, pentru a se 
putea vedea progresul făcut, asa cum se păstrează pe caiet. Cu creion şi cu cerneală 
deprindeau să scrie numai din trimestrul al treilea. Nici cerneală nu se prea găsea. Unii 
elevi îşi pregăteau cerneală din mină de creion chimic ori din fructe de „boz”.

La abecedar se învăţ au mai întâi literele mici de mână. în trimestrul al doilea se 
învăţ au literele mari şi cele de tipar. în ultima parte a trimestrului trei treceau la abecedar 
- partea a doua, scris numai cu litere de tipar.

în anul 1941 s-a înfiinţ at cooperativa şcolară condusă de elevii claselor V-VII. 
Aceasta aproviziona elevii cu rechizite şcolare şi chiar avansa bani pentru procurarea 
manualelor şcolare.

Revizorul de control D. Balint notează, la 19 noiembrie 1927: Subsemnatul organ 
de control am arătat elevilor clasei I ţ inerea tăbliţ ei.”
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După anul 1920, construirea localurilor de şcoală în fiecare comună devenit o 
problemă de stat. întreţ inerea şcolilor era în sarcina comunelor politice. Tot ele trebuiau 
să construiască localuri noi în locul celor necorespunzătoare. Pentru aceasta primeau 
şi ajutor de la stat.

în anul 1925, Prefectura Judeţ ului Arad a elaborat un regulament referitor la 
stabilirea taxelor comunale pentru construcţ ii de şcoli prin care recomandă să se ţ ină 
seama si „să se aibă în vedere evaluarea averilor făcută de comisiunea de impuneri 
fiscale”.

în bugetul comunal întocmit pentru anul financiar 1925, în sumă de 468.600, 09 
lei la venituri si tot atâta la cheltuieli, s-a alocat suma de 210.773,650 lei pentru 
construirea şcolii. Această sumă reprezenta 17,10% din valoarea locativă a întregii 
averi a locuitorilor.

Până la 31 decembrie 1925 comuna a încasat din totalul bugetului suma de 
175.361,87 lei, iar rămăşiţ e din veniturile exerciţ iilor închise 289.841,69 lei (Rolul 
taxelor comunale pe 1925 şi procesul verbal din 16 iulie şi 20 septembrie 1928).



Vasile Brăiloiu

După ce s-au încasat banii s-au procurat 
materiale de construcţ ie, care s-au depozitat 
pe grădina şcolii confesionale. La 7 
decembrie 1926, revizorul şcolar de control 
Lazăr Igrişan consemnează: „Este adunat 
material pentru noua construcţ ie.”

înţ elegând că se vor construi şcoli de 
stat, autorităţ ile bisericeşti au căutat să-şi 
menţ ină dreptul de proprietate pe grădinile 
si localurile fostelor şcoli confesionale.

După cum am mai arătat, în anul 1925 
Consistoriul diecezan ortodox român din 
Arad a intervenit şi a intabulat grădina şi 
şcoala confesională pe comuna biseri
cească, la 15 ianuarie 1926. Bazat pe acest 

fapt, consiliul parohial din Prunişor hotărăşte (în şedinţ a sa din 21 octombrie 1928) 
următoarele: „Preşedintele aduce la cunoştinţ a membrilor ordinul Vener. Consiliu 
Eparhial care dispune că dacă s-ar lua iniţ iativa a se edifica pe intravilanul şcoalei 
confesionale şcoala de stat, consiliul parofiial să protesteze imediat. în urma căreia 
preşedintele propune a se face protest contra hotărârii de a se face şcoala de stat pe 
intravilanul bisericii. Consiliul parohial decide: Protestăm cu unanimitate în contra 
deciziunei adusă de Prefectura judeţ ului, prin care a dispus să se edifice şcoală de stat 
pe intravilanul şcoalei confesionale, intabulat pe biserica ortodoxă română din Prunişor, 
cu atât mai vârtos că statul are în teritoriul comunei alt teren pentru a edifica şcoală de 
stat.” Procesul verbal e semnat de Aurel Ionuţ aş, paroh, preşedintele consiliului parohial, 
Pavel Mihulin, notarul consiliului parohial, membrii: Cofan Pantelie, Roşu Zaharie, 
Moş Aron, Balaş Terente, Hălmăgean Pavel, Cofan Isai şi Câra Ambrosie.

Construirea localului de scoală a început în anul 1929, fără să se ia în considerare 
„protestele”. Este construit din cărămidă. Are două săli de clasă de câte 60 mp fiecare, 
o sală pentru cancelarie, una pentru bibliotecă şi locuinţ a pentru director, compusă din 
două camere spaţ ioase, bucătărie, cămară pentru alimentate si antreu. în anul 1929 a 
fost ridicată în roşu, iar în anul 1930, la 1 septembrie, a fost dată în folosinţ ă. Şcoala a 
fost dotată cu mobilier nou: 50 de bănci pentru câte doi elevi, catedre cu postament, 
table mari aşezate pe trepied şi trei dulapuri pentru arhivă, bibliotecă şi material didac
tic. Pentru construirea şcolii, comuna a contribuit cu bani şi muncă cu căruţ ele şi cu 
braţ ele. Sumele de bani pe care trebuia să le plătească locuitorii erau destul de ridicate 
pentru acel timp. Mulţ i n-au putut să le plătească la termen. Au făcut cărăuşii şi zile de 
muncă cu braţ ele în mod voluntar. S-au angajat să lucreze cu căruţ ele şi cu braţ ele în 
contul datorii for pe care le aveau din neachitarea impozitelor.

în şedinţ a consiliului comunal din 15 septembrie 1929, „primarul aduce la 
cunoştinţ a consiliului comunal că trăsurile si muncitorii la localul şcolii numai pe lângă 
plată se pot căpăta. Propune ca, pentru a putea continua lucrul, să se plătească din 
rămăşiţ e aceste lucrări şi adică să fie scoşi la lucrul şcolii tot de aceia lucrători care sunt 
în restanţ ă cu taxele comunale. Taxele pentru zilele lucrate la şcoală se jumalizează în 
taxele lor comunale”. Se hotărăşte ca plăţ ile să fie stabilite în felul următor:

Pentru cărăuşia de nisip de la Criş ............
Pentru cărăuşia de la gară sau var’din Sebiş
Pentru trăsura de pământ de umplut .........
Pentru nisip adus din hotarul comunei .......
Pentru lucrări cu mâinile bărbaţ i, femei ....

pentru copii.........

Noul local de şcoală construit în 
1929-1930 -1938

70 lei 
60 „ 

.60 „ 
60 „ 
60 „ 
30 „

A\
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Semnează procesul verbal: Balaş Terente, primar, Mihulin Pavel, Miclea Zaharie, 
Popa Ioan şi Hălmăgean Nicolae.

în vara anului 1930, localul a fost gata, mobilat şi predat beneficiarului.
Pregătindu-se pentru a începe anul şcolar 1930-1931 în noul local, învăţ ătorul 

Filipescu Simion a întocmit un inventar despre averea şcolii la acea dată: clădire, mobilier, 
grajd, grădină si altele, încheind un proces verbal despre cele aflate. Un exemplar din 
procesul verbal a fost predat consiliului parohial pentru luare la cunoştinţ ă. Acesta a 
ţ inut o şedinţ a în 24 august 1930, discutând următoarele: „Se citeşte procesul verbal 
dresat de domnul învăţ ător director în care se arată conform inventarelor starea mobilă 
şi imobilă a şcoalei confesionale numită ‘de stat’. Care inventar pretinde trecerea acestor 
proprietăţ i în patrimoniul statului. De faţ ă fiind şi comitetul şcolar, cu unanimitate cu 
consiliul parohial declară că nu recunosc această autoritate, nu recunosc ca averea 
bisericii ort. române din Prunişor să se predea Statului. îşi susţ ine biserica ort. rom. 
dreptul de proprietate, intabulat în cartea funduară din Buteni sub nr. topografic...” 
Semnează A. Ionuţ aş, paroh, Mihulin Pavel, notar, Balaş Terente, Chirilă Ioan, Cofan 
Pantelie, Cofan Isa’i, Miclea Zaharie, Câra Ambrosie, Roşu Zaharie şi Moş Aron.
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Arendarea şcolii confesionale
La 14 septembrie 1930, consiliul parohial constată că „edificiul şcolii confesionale 

este evacuat din partea statului”. Ca urmare, hotărăşte să arendeze locuinţ a, sala de 
clasă, grajdul, grădina şi vatra pe care a fost clădită şcoala de stat, stabilind preţ uri 
după cum urmează: „locuinţ a, intravilanul si o parte cîin grajd cu suma de 1.500 lei, 
sala de clasă 400 lei, iar pentru intravilanul (vatra) recvirat de stat pe care este edificată 
şcoala de stat precum şi o parte din grajd se statoreşte suma de 200 lei” (partea de grajd 
folosită ca magazie pentru lemne).

„Potrivit ord. Cons. Eparhial nr. 359/1932 şi al of. Protopop, nr. 190/1932, prin 
care se cere a se lua o sumă minimală ca arendă anuală pentru susţ inerea dreptului de 
proprietate a scolii confesionale, consiliul parohial, în înţ elegere cu comitetul şcolar 
decide a se lua în bugetul scoalei pe anul 1932 suma de 100 lei ca arendă anuală 
pentru intravilanul şcolii confesionale pe care este edificată şcoala de stat... „în felul 
acesta chestiunea cu şcoala confesională este tranşată.” Semnează: Ionuţ aş, paroh, N. 
Hada, notar, Crişan Ioan şi Mihulin Pavel, membri’ verificatori (procesul verbal din 14 
februarie 1932).’

în noiembrie 1933, consiliul parohial decide să dea grădina şcolii şi grajdul la 
licitaţ ie publică.

în 18 martie 1934 se majorează arenda la 500 lei pentru vatra de sub localul şcolii 
şi o parte din grajd.

Până la reforma învăţ ământului din 1948, consiliul parohial a tot pretins arendă 
pentru grădina si grajdul scolii. După ce a predat la stat sesia parohială, în 1949, 
n-a mai pretins arendă de la scoală. Clădirea scolii confesionale a fost folosită ca 
local pentru primărie, până în toamna anului 1944, când a fost amenajată de 
„capelă”.

Mai trebuia lămurită problema unui clopot pe care îl cumpărase învăţ ământul Hansa. 
La 6 martie 1927, preotul Ionuţ aş aduce la cunoştinţ a consiliului că foştii uniţ i au 
donat un clopot la sfânta biserica şi „deoarece nu era armonie între ele, propune să se 
schimbe cu clopotul care se află în edificiul şcolii . „Consiliul decide că clopotul s-a 
schimbat cu tot dreptul şi legal făcând parte din proprietatea bisericii.

La 19 ianuarie 1936, învăţ ătorul Brăiloiu Vasile prezintă adunării parohiale o 
chitanţ ă de 2.650 de lei ce reprezintă preţ ul de cumpărare a clopotului de către învăţ ătorul 
Hansa’pentru şcoala de stat. Chitanţ a este ataşată la contul de gestiune al comitetului
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şcolar. Adunarea parohială a fost de acord să se înapoieze clopotul şcolii de stat, care 
a fost instalat în faţ a localului, sub streaşină.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G o sp o dă r ia  şc o la r ă
După terminarea localului de şcoală, curtea şi grădina erau pline de resturi de 

materiale, cărămizi, moloz, balast, gropi de var. Gardurile de stobori erau dărăpănate. 
S-au astupat gropile şi s-au adunat resturile de materiale. In anul 1934 s-a săpat fântână 
în curtea şcolii, iar în vara anului 1937 s-a construit un gard spre uliţ ă cu fundament şi 
soclu din piatră, stâlpi de cărămidă şi rigle cu lăuteti de stejar. Au fost construite cocini, 
coteţ  pentru păsări şi cuptor pentru copt pâine. S>-a construit gard de stobori pentru 
despărţ irea curţ ii de grădină.

Grădina a fost curăţ ită de pietre şi cărămizi, apoi împărţ ită în tarlale şi pregătită 
pentru cultura pomilor şi a altor plante. în curte şi grădină s-au plantat pomi fructiferi, 
cu elevii. în anii următori, elevii au pus în practică în grădină cunoştinţ ele dobândite în 
clasă. Au învătat să planteze, să altoiască şi să îngrijească pomi. Au semănat şi au 
îngrijit tot feluf de plante de cultură. în fiecare an, elevii au executat lucrări practice în 
grădina şcolii, pentru a-si forma simple deprinderi de muncă agricolă. într-o parte a 
curţ ii s-a amenajat o grădină de flori. Aici a fost instalată şi o mică prisacă, unde elevii 
s-au familiarizat cu creşterea albinelor.

Iată cum a fost apreciată gospodăria şcolii din Prunişor de către inspectorul general al 
regiunii Timişoara, Ioan Cioată, cu ocazia inspecţ iei făcută împreună cu subrevizorul şcolar 
Dimitrie Radu, la 14 ianuarie 1936: „Edificiul are două sale destul de spaţ ioase, pline de 
lumină şi foarte bine întreţ inut. Tablourile istorice puse în rame şi hărţ ile întinse pe pânză 
sunt dispuse pe pereţ i cu mult gust... Lângă şcoală, o grădiniţ ă în care se văd ronduri 
pentru flori şi în care dl. învăţ ător îşi aranjează şi mica stupină. Mai în fund, grădina de 
legume şi pomi în care elevii fac practică agricolă... în cancelarie, dulapul pentru bibliotecă, 
care a luat fiinţ ă prin stăruinţ a ambilor învăţ ători şi care are până în prezent 360 volume. 
De asemenea, dulapul pentru colecţ iunile de seminţ e păstrate în sticluţ e... colecţ iuni de 
plante presate, de minerale necesare învăţ ământului, un frumos început de muzeu şcolar. 
Ori unde te întorci, întâlneşti multă rânduială şi curăţ enie. Gospodăria şcolară de la Prunişor 
este demnă de laudă şi înfiriparea ei se datoreşte numai soţ ilor Brăiloiu, care nu se dau 
înapoi de la nici un sacrificiu bănesc ca să o facă cât mai frumoasă ca atare demnă de un 
local al luminii... Rezultatul constatat mi-a umplut inima de bucurie.”

D in  în se m n ă r ile o r g a n e lo r d e c o n tr o l
Pentru a arăta populaţ ia şcolară în diferiţ i ani, unele activităţ i desfăşurate în şcoală, 

precum şi unele aprecieri făcute asupra muncii depuse în decursul anilor, prezentăm în 
continuare câteva „extrase” din procesele verbale încheiate de organele de control cu 
ocazia inspecţ iilor făcute la şcoală.

Revizoruî de control Lazăr Igrişan nota la 26 octombrie 1926: „Prelegerile urmează 
din 15 septembrie. Din 190 recenzaţ i la cursul primar şi de adulţ i s-au înscris după 
cum urmează: la clasele I-II conduse de Dş. Vanei Paulina prov. 40 elevi din cari 
frecventează zilnic 27. La clasele III-V conduse de Dl. Marin Stoga s-au înscris 33 din 
cari frecventează zilnic până la 10. învăţ ătorii ţ in cursuri alternativ, clasele cursului 
primar superior înainte de masă, iar clasele I-II, după masă. în prezent am aflat la Dl. 
Stoga 5 copii. Până în prezent nu s-a făcut nimic în ce priveşte obligativitatea, comitetul 
şcolar a zis ca învăţ ătorii să lase aşa până la 1 noiembrie. Am luat măsuri la faţ a locului 
cu primăria ca să se facă amenzile fără amânare.”

La 19 ianuarie 1929, acelaşi organ de control nota: „în clasele III-IV sunt înscrişi 
24 elevi, 20 prezenţ i în ziua respectivă.” în continuare notează: „Am aflat apoi că la
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această şcoală să face si educaţ ia adulţ ilor în orele de seară la lumină de lampă, de 
către ambii învăţ ători. £unt regulat la şcoală câte 20-25 ascultători.”

Subrevizoruf şcolar Vichentie Cătana constată, la 13 ianuarie 1930, că „la clasele 
I-II erau prezenţ i 38 elevi din 55 înscrişi. în sala de învăţ ământ ordine, curăţ enie şi 
disciplină.” La 29 septembrie 1934, subrevizorul Dimitrie Radu consemnează: „Localul 
nou zidit, corespunzător şi bine întreţ inut. Mobilierul nou şi bine îngrijit. Afară de câteva 
tablouri istorice, religioase, alt material didactic şcoala nu are. Şcoala este prevăzută cu 
registre şi combustibilul necesar... Aci am găsit 102 elevi înscrişi repartizaţ i în 7 clase. 
Clasele f-III-VI şi VII cu 57 elevi înscrişi sunt conduse de D. Vasile Brăiloiu învăţ ător 
definitiv. Clasele III-IV şi V cu 45 elevi înscrişi sunt conduse de Dna Paulina Brăiloiu înv. 
def.” Cu ocazia inspecţ iei făcută la 19 aprilie 1935, deci, la acelaşi an şcolar 1934- 
1935, se arată situaţ ia elevilor înscrişi defalcată pe clase si sex: „înscrişi: cl. I 14 b. 24 
f.; cl. II 7 b. 10 f.; cl. III 3 b. 5 f.; cl.’lV 12 b. 5 f.; cl. V 7’b. 4 f.; cl. VI 3 b. 4 f.; cl. VII 
2 b. 2 f. Total: 48 b. şi 34 f.”

La 18 ianuarie 1939, subrevizorul de control Petru Roşu constată următoarele: 
„Clasa I-III şi V sunt conduse de Dna Paulina Brăiloiu învăţ ătoare gr. II. Are înscrişi în 
clasele I-II 27 b. 17 f., iar în cl. V 1 b. 2 f. Frecvenţ a 100°/o. în general se constata că 
Dna înv. lucrează cu diliginţ ă.”

La 5 mai 1939 au fost inspectate clasele conduse de Dl. Brăiloiu Vasile înv. gr. II: 
„Conduce clasele II-IV-VI si VII având înscrişi în ciclul inferior 23 b. 13 f., iar în cel 
superior 5 b. 3 f. Toţ i elevii sunt prezenţ i afară de unul din ciclul inferior. Frecvenţ a la 
ciclul inferior 97%, iar la cel superior 100%.

în anul şcolar 1939-1940, şcoala a fost inspectată de două ori de către 
subinspectoruf şcolar judeţ ean Petre Ugliş. La data de 19 octombrie 1939, notează: „în 
timpul cât înv. ’dir. Brăiloiu Vasile a fost’concentrat, învăţ ătoarea l-a suplinit, cu toate 
acestea elevii sunt la zi cu materia corespunzătoare timpului parcurs, ceea ce serveşte 
Dnei spre laudă deosebită.” „Şcoala are un muzeu bogat din care se vede că învăţ ătorul 
pune tot sufletul ca această şcoală să fie la înălţ imea ei.”

Iar la 7 februarie 1940,’adaugă: „Am constatat cu ocaziunea acestei inspecţ ii că, 
deşi dl. învăţ ător dir. a fost concentrat aproape tot timpul de la începutul anului şcolar, 
totuşi, învăţ ământul nu se vede să fi suferit, ceea ce dovedeşte că şi în trecut la această 
şcoală s-a muncit cu multă trudă şi temeinic.”

La 25 aprilie 1942, subinspectorul şcolar Crucin Vasile constată că: „învăţ ătorul 
director Brăiloiu Vasile este concentrat de la 21 ianuarie 1942 .

Acelaşi organ de control, făcând o inspecţ ie la şcoala din Prunişor, la 17 octombrie 
1942, constată: „1. Dl. director şcolar Brăiloiu Vasile, deşi în concediu medical dat de 
spitalul Z. I. 303 din Bucureşti,’totuşi, a deschis şcoala la data de 5 octombrie 1942, 
ţ inând în mod regulat prelegeri cu elevii. Dna învăţ ătoare Brăiloiu Paulina este în 
concediu de boală până la 28 noiembrie 1942.

2. La această scoală s-au înscris în clasele I-IV 30 b. şi 28 f., în total 58; în clasele 
V-VI1 16 b. si 7 f.’, în total 23.

3. Localul scolii este în perfectă ordine şi curăţ enie. Combustibilul este depozitat 
în curtea scolii.

4. Directorul şcoalei, deşi în concediu medical fiind, s-a silit să aducă localul în 
perfectă stare de curăţ enie. A comandat manualele şcolare.

Subinspectorul şcolar Dimitrie Radu consemna, la 13 martie 1943: „In ambele 
sale se găseste ‘Colţ ul eroilor’, ‘Colţ ul voivozilor biruitori’ şi ‘Colţ ul actualităţ ilor’. 
Cartea eroilor este scrisă de elevi. Ca instituţ ii anexe sunt: Cooperativă şcolară cu un 
capital de 2000 lei, condusă de elevi, muzeu şcolar şi cantină şcolară la care mănâncă 
zilnic mâncare caldă pregătită de elevele cursului supraprimar, sub supravegherea dnei
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înv. Paulina Brăiloiu, 25 elevi, iar restul elevilor în număr de 45-50 primesc pâine şi 
zahăr.

Clasele I-V-VI şi VII mixte conduse de dl. Brăiloiu Vasile înv. gr. II ... le-am găsit 
în grădina şcoalei, unde învăţ ătorul lucra cu cursul supraprimar la semănatul răsadurilor 
de zarzavaturi în răsadniţ ă; a plantat cartofi în grădina scoalei pentru cantina şcolară. 
Din cercetările făcute am constatat că dl. Brăiloiu lucrează cu clasele cursului 
supraprimar potrivit noii programe.”

Tot în anul şcolar 1942-1943, şcoala a fost inspectată, în ziua de 5 mai 1943, de 
către Dl. T. Stan, inspector general primar al regiunii Timişoara, însoţ it de Dimitrie 
Radu, subinspectorul şcolar, în vederea propunerii să se acorde titlul de învăţ ător gr. I, 
învăţ ătorilor Brăiloiu Vasile si Brăiloiu Paulina. Cu această ocazie, printre altele, au 
fost consemnate şi următoarefe: „Brăiloiu Vasile a înjghebat şi un mic atelier şcolar... 
Practica agricolă o face cu elevii în grădina şcolară împărţ ită în parcele. Are şi o mică 
pepinieră şcolară unde elevii învaţ ă altoitul. Are şi o răsadniţ ă făcută cu elevii. Grădina 
şcolii plantată şi însămânţ ată cu legume şi diferite zarzavaturi. Grădina de flori bine 
aranjată... A completat materialul didactic cu hărţ i, tablouri istorice şi intuitive. A 
întreţ inut şi întreţ ine edificiul şcolar într-o stare de ordine şi curăţ enie ca să servească 
de model cetăţ enilor...”

în ajunul începerii acţ iunilor militare în zona Prunisorului, şcoala a fost inspectată 
din punct de vedere administrativ, la 13 septembrie 1944, de către Dimitrie Radu, 
subinspector şcolar, care consemnează: „Şcoala a funcţ ionat în cursul anului şcolar 
1943-1944 cu două puteri didactice şi anume: 1. Dl. Vasile Brăiloiu şi 2. Dna Paulina 
Brăiloiu, ambii titulari la şcoală si înaintaţ i gradul I. în prezent se află la post Dna 
Paulina Brăiloiu, soţ ul Dsa’le Vasile Brăiloiu fiind mobilizat. Localul de şcoală... este 
bine întreţ inut. înscrierile pentru anul 1944-1945 s-au făcut la timp având următoarea 
populaţ ie şcolară înscrisă: cl. I-FV 10 b. 35 f.; cl. V-VII 13 b. 9 f.; în total 97 elevi. 
Contul de gestiune al comitetului şcolar pe exerciţ iul 1943-1944 este încheiat şi lucrat 
conform legii contabilităţ ii publice urmând să se înainteze Comitetul şcolar judeţ ean 
spre aprobare.”

La 11 octombrie 1944, acelaşi organ de control constată: „Localul de şcoală cu 
două sale de clasa se găseşte avariat greu din cauza războiului dintre trupele româno- 
maghiare în zilele de 17, 18 şi 19 septembrie a.c. Cursurile nu se pot deschide întrucât 
atât exteriorul, cât şi interiorul localului reclamă mari reparaţ ii, cari nu se pot termina 
înainte de 15 noiembrie a.c. dacă Comitetului şcolar i se vor pune fonduri la dispoziţ ie. 
Cu tot timpul ploios ce era azi şi cu toate că sala de clasă este fără geamuri, am găsit în 
sala de clasa pe Dna Paulina Brăiloiu lucrând cu elevii cl. I-IV în număr de 49 prezenţ i, 
în atari împrejurări, în şalele de clasă nu se pot ţ ine lecţ ii, fiind periclitată sănătatea 
elevilor. Dl. Vasile Brăiloiu în prezent este concentrat, în lipsa căruia administraţ ia si 
gospodăria şcoalei a rămas în sarcina Dnei Paulina Brăiloiu care, în împrejurările actuale 
caută să-şi facă datoria în mod serios.”

La 13 decembrie 1944 se constată: „Cursurile nu se pot începe nici de data aceasta, 
din lipsă de sticlă din ferestrele de la şalele de clasă, distrusă în timpul războiului. La 
edificiul şcoalei Dl. Brăiloiu a făcut toate reparaţ iile posibile, însă nu găseşte sticlă. La 
stăruinţ a Dlui Brăiloiu primăria a intervenit la Prefectură pentru a putea primit sticla 
necesară şcoalei.”

La 7 martie 1945, şcoala a fost inspectată din nou. Subinspectorul şcolar Dimitrie 
Radu consemnează: „Din cauza lipsei de sticlă din ferestre, lecţ iile se ţ in în bucătăria 
dlui director şcolar. Peste câteva zile va fi tenninată renovarea unei săli de clasă în care 
se vor putea ţ ine lecţ ii în mod alternativ. Clasele I si V-VII mixte conduse de Dl. Vasile 
Brăiloiu înv. gr. I, pe care l-am găsiit făcând lecţ ii în bucătăria locuinţ ei.

/k\
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Cu toate că cursurile se ţ in în mod regulat numai de la 8 ianuarie 1945, elevii se 
prezintă bine din toate punctele de vedere, corpul didactic al şcolii facându-şi datoria 
în modul cel mai serios.”

Nici în anul şcolar următor o sală de clasa nu s-a putut repara. La 25 februarie 
1946, acelaşi organ de control consemneză: „O sală de clasă nu se poate întrebuinţ a, 
din cauza lipsei de sticlă în ferestre... Cursurile de alfabetizare au luat fiinţ ă şi 
funcţ ionează trei zile pe săptămână între orele 17-19.”

Intre anii 1946-1955, au fost alfabetizaţ i un număr de 157 de neştiutori de carte 
din Prunişor şi Topliţ a.

La 4 septembrie 1946, şcoala a fost inspectată din punct de vedere administrativ 
de către subinspectorul şcolar Ion Diaconescu: „Verificând numărul elevilor ce urmează 
a frecventa cursurile şcoalei din Prunişor în anul şcolar 1946-1947, am constatat 
următoarele: înscrişi în’cl. I 22 b. 18 f.; total 40; cl. 1110 b. 10 f.; total 20; cl. III 6 b. 7 
f.; total 15; cl. IV 6 b. 5 f.; total 11. Total clasele I-IV 46 b. 40 f. = 86. înscrişi în cl. V 
6 b. 4 f.; total 10; cl. VI - b. 1 f.; total 1; cl. VII 7 b. 5 f.; total 12. Total general 53 b. 45 
f. = 98. Fată de această situaţ ie, ambii învăţ ători - la clasă - au numărul de elevi suficient. 
In vederea deschiderii cursurilor, şcoala este prevăzută cu combustibilul necesar, în 
acelaşi timp fiind asigurarea şi curăţ enia localului... la a doua sală lipseşte complet 
sticla de la ferestre.”

în martie 1947, subinspectorul şcolar Ion Balaban consemnează: „Localul de şcoală 
de tip nou, funcţ ionează cu o singură sală de clasă - cea de a doua sală fiind fără 
ferestre din cauza faptelor de război... Ca instituţ ii anexe găsesc: bibliotecă, muzeu, 
farmacie şi cooperativă şcolară. Toate aceste anexe funcţ ionează cu rost pentru buna 
creştere a copiilor de la această şcoală.”

Ultimul proces verbal din această perioadă este cel încheiat la 17 aprilie 1948 de 
către Dl. George Beuran, inspector general în Ministerul învăţ ământului Public, care 
consemnează: „Azi, 17.IV. 1948, potrivit delegaţ iilor date de M.I.P. cu nr. 314974 din 
11 decembrie 1947 şi 262861 din 9 octombrie 1947 şi avizelor C.I.G. nr. 1489 şi 
3398/1947, la şcoala din Prunişor, judeţ ul Arad, am făcut inspecţ ie specială în vederea 
înaintării la gradul superior a dlui Vasile Brăiloiu - gr. I titular la această şcoală.”

„Activitatea şcolară si extraşcolară a colegului Brăiloiu este cuprinsă în procesul 
verbal încheiat de subsemnatul cu prilejul inspecţ iei din 24 iunie 1947, când l-au propus 
pentru a fi distins cu gradaţ ie de merit.”

„Concluzii. Având în vedere că dl. Brăiloiu nu numai că îndeplineşte condiţ iunile 
legii 148 publicată în Mon. Of. nr. 58 din 9 martie 1946, ci se dovedeşte a fi un ele
ment de elită al învăţ ământului primar, având în vedere rezultatele obţ inute la toate 
probele din a căror notări rezultă media generală ‘f.b.’, propun să fie înaintat la gradul 
superior cu nota generală ‘f.b.’ pe data de 1 septembrie 1947.” „Prin decizia nr. 238.829/ 
1947 i s-a acordat gradaţ ia de merit pe data de 1 septembrie 1946.

- în aceeaşi zi a făcut inspecţ ie specială şi dnei înv. Paulina Brăiloiu, propunând să 
i se acorde gradaţ ia de merit şi gradul superior pe data de 1 septembrie 1947.

- în anul şcolar 1947-1948 - ultimul înainte de reforma învăţ ământului - au fost 
înscrişi în şapte clase 96 de elevi. Au frecventat cursurile 86 elevi; 6 au rămas repetenţ i, 
iar 4 elevi au avut alte situaţ ii. Ultimul buget întocmit de comitetul şcolar a fost pentru 
anul şcolar 1948-1949.

Cercuri culturale
Pentru a face schimb de experienţ ă între cadrele didactice, învăţ ătorii din localităţ ile 

apropiate alcătuiau câte un „cerc cultural . O dată pe lună se întruneau la câte o scoală, 
unde ţ ineau o „şedinţ ă intimă”, în timpul căreia se făceau lecţ ii practice cu elevii, pe

201ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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care apoi le „discutau”. Câte un învăţ ător trata o lucrare din domeniul pedagogiei. Se 
făceau „discuţ ii” asupra subiectului tratat.

Urma apoi o masă colegială pregătită de învăţ ătorul din localitate.
După masa se organiza câte o „şedinţ ă publică”. Unul sau doi învăţ ători ţ ineau 

câte o conferinţ ă despre probleme ce îi interesau pe săteni. Urma apoi un program 
artistic prezentat de elevii din localitate.

Ziua în care învăţ ătorii se adunau la cercul cultural era o adevărată sărbătoare, atât 
pentru cadrele didactice, cât şi pentru săteni.

La una din şedinţ ele cercului cultural Sebiş, ţ inută la şcoala din Prunişor, în ziua 
de 17 noiembrie 1935’ a asistat şi subrevizorul şcolar Dimitrie Radu, care consemnează 
următoarele: „La acest cerc, în afară de învăţ ătorul Nicolae Palade de la şcoala din 
Rănuşa, au luat parte toţ i învăţ ătorii ce aparţ in acestuia.” (Din satele: Moneasa, Rănuşa, 
Dezna, Laz, Slatina, Neagra,’Nădălbeşti, 3usani, Igneşti, Minead, Buhani, Sălăgeni, 
Donceni, Prăjeşti, Sebiş şi Prunişor). „1. La şedinţ a intimă, învăţ ătorul Vasile Brăiloiu 
de la şcoala din localitate ţ ine o lecţ ie practică cu clasa a VlI-a ‘Volumul piramidei’. 
Lectiunea s-a predat cât se poate de intuitiv şi metodic, fiind declarată de toti învăţ ătorii 
ca foarte bine reuşită. învăţ ătorul Dimitrie Partache tratează subiectul ‘Importanta 
intuiţ iei în şcoala activă’.

ÎI. La şedinţ a publică, învăţ ătorul din localitate Vasile Brăiloiu şi Dna Paulina Brăiloiu 
desfăşoară cu elevii un program bogat şi bine ales constatator din recitări, coruri, o 
piesă de teatru şi jocuri naţ ionale, în faţ a unui numeros public. Au vorbit sătenilor: 
Lazăr loja, învăţ ător la şcoala din Sălăgeni, despre ‘Cauzele crizei morale şi materiale’ 
şi Spiridon Vâneaţ ă, învăţ ător la şcoala din Donceni, despre ‘Importanţ a coperaţ iei’.”

ŞCOALA DUPĂ ANUL 1948

în anul 1948 s-a făcut o reformă a învăţ ământului. Potrivit acestei legi, învăţ ământul 
de cultură generală are durata de 11 ani şi cuprinde:

a) şcoli generale de 7 ani (clasele I-VII);
b) şcolii medii (clasele VIII-XI).
învăţ ământul de cultură generală este gratuit (clasele I-XI). învăţ ământul de 7 ani 

este obligatoriu pentru toţ i copiii în vârstă de 7-16 ani.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Reţ eaua şcolară
a) Şcoli generale de 7 ani: unităţ i cu clasele I-VII şi unităţ i cu clasele I-IV
S-au înfiinţ at şcoli de 7 ani la Sebiş, Cărând, Igneşti, Răpsig, Buteni etc.
La Prunişor a rămas şcoala elementară de 4 ani. După absolvire, elevii erau obligaţ i 

să continue la şcoala din Sebiş clasele V-VII.
Potrivit acestei legi, învăţ ământul de zi se desfăşoară în general în prima jumătate 

a zilei, între orele 8-12 sau 8-13.
Unităţ ile şcolare care cuprind numai primele patru clase ale şcolii generale de 7 ani se 

înfiinţ ează în fiecare localitate în care există cel puţ in 7 copii în vârstă de 7-11 ani.
în clasa I se înscriu copiii care împliniresc 7 ani până la 15 septembrie, data începerii 

cursurilor.
Structura anului şcolar
Cursurile şcolare încep la 15 septembrie şi se desfăşoară în trei etape de muncă 

(trimestre): trimestrul I: 15 septembrie - 22 decembrie; trimestrul II: 10 ianuarie - 21 
martie; trimestrul III: 6 aprilie - 30 mai.



MonografiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA satului Prunişor -  judeţ ul Arad

Examenele de absolvire a şcolii de 7 ani se desfăşoară între 5-11 iunie. Elevii 
clasei a patra dau examen de absolvire a celor patru clase. Asemenea examene s-au 
desfăşurat până în anul 1959. Pentru a continua cursurile în şcoala de 7 ani, absolvenţ ii 
clasei a patra dădeau examen de admitere în clasa a V-a.

Având în vedere că învăţ ământul de 7 ani trebuia să se generalizeze, peste câţ iva 
ani s-au desfiinţ at examenele de absolvire a patru clase şi examenul de admitere în 
clasa a V-a.

Pentru absolvirea a patru clase elementare se elibera o adeverinţ ă, de către 
direcţ iunea şcolii.

Adeverinţ a era valabilă pentru înscriere la şcoala de 7 ani, pentru a merge ucenicsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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etc.
Peste câţ iva ani, s-au adus îmbunătăţ iri acestei legi. Au fost înfiinţ ate cursuri fără 

frecvenţ ă, dându-li-se tinerilor absolvenţ i a patru clase posibilitatea de a-şi completa 
clasele V-VII ori V-VIII prin examen în sesiuni de iarnă şi de primăvară.

Potrivit acestei legi, elevii claselor I-IV aveau dreptul să primească manuale şcolare 
în mod gratuit. Direcţ iunea şcolii comanda manualele în timpul vacanţ ei de vară. în 
prima zi de şcoală, elevii găseau manualele şcolare pe bănci, aşezate de către cadrele 
didactice. In felul acesta se putea începe munca în mod serios, din primele zile de 
şcoală.

Potrivit legii din 1948, învăţ ământul a devenit laic, adică în planul de învăţ ământ 
nu a mai fost introdus studiul religiei.

Din anul şcolar 1949-1950 s-a introdus Limba rusă ca obiect de învăţ ământ de la > >
clasa a IV-a, până în anul 1956.

Personalul didactic
Numirea personalului didactic se face de Ministerul învăţ ământului. Prin legea 

din 1948 nu s-au mai recunoscut gradele didactice şi gradaţ iile de merit pe care le 
obţ inuseră cadrele didactice cu vechime în învăţ ământ.

în anul 1958 au fost formate Comisii de atestare a personalului didactic. Comisia 
era alcătuită din cinci persoane, cadre didactice. în urma recomandării Comisiei, 
învăţ ătorii au primit câte un „Atestat de învăţ ător” cu următorul cuprins: „în baza 
decretului nr. 313/1954 al Prezidiului Marii Adunări Naţ ionale a R.P.R., se acordă Tov.
............... gradul didactic de învăţ ător cu dreptul de a preda la clasele I-IV.”

în toamna anului 1959 s-au reînfiinţ at gradele didactice. S-au înscris învăţ ătorii 
mai tineri pentru gradul definitiv, iar cei mai vârstnici pentru gradul II.

în vara anului 1960 s-au organizat cursuri de pregătire la Oradea. Cadrelor înscrise la 
examene li se facea o inspecţ ie specială. Trebuia să prezinte şi o lucrare personală cu 
subiect pedagogic. Prima sesiune de examen pentru gradul II s-a ţ inut între 1-10 ianuarie 
1961, la Cluj, pentru învăţ ătorii din regiunile Oradea şi Cluj.

Prin ordinul Ministerului învăţ ământului şi Culturii nr. 475 cab. din 1961, s-a acordat 
gradul de învăţ ător definitiv, pe’data de 1 ’august 1959, conform instrucţ iunilor de 
aplicare a hotărârii Comitetului Central al P.M.R. şi a Consiliului de Miniştri al R.P.R., 
nr. 1059/1959, învăţ ătorilor cu mai mulţ i ani de serviciu.

în baza Legii nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic din Republica 
Socialistă România, s-au recunoscut gradele didactice II şi I învăţ ătorilor care le-au 
avut înainte de 1948 şi care se mai găseau în activitate la data de 1 aprilie 1969, când 

legea a intrat în vigoare.
De la această dată s-a plătit şi salariul potrivit gradului recunoscut.
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Drepturile cadrelor didactice
Pentru activitatea didactică desfăşurată în şcoală şi în afară de şcoală, cadrele 

didactice primesc salariu lunar şi beneficiază de concediu anual egal cu vacanţ a de 
vară. Directorii şcolari primesc chirie pentru locuinţ a şcolară dacă o folosesc.

Finanţ area şcolilor
Cheltuielile cu întreţ inerea localului de şcoală se efectuează prin Sfatul popular. 

Şcoala nu mai are gestiune. Nu mai este comitet şcolar.
Regulamentul şcolilor de cultură generală
învăţ ământul general de 8 ani
Până în anul 1964, învăţ ământul de cultură generală obligatoriu de 7 ani aproape 

se generalizase. Pe baza legilor care erau în vigoare, în anul 1964 apare Regulamentul 
şcolilor de cultură generală.

Art. 3 din acest regulament stabileşte că învăţ ământul de cultură generală are durata 
de 12 ani si cuprinde:

a) şcoli generale de 8 ani (clasele I-VIII);
b) şcoli medii (clasele IX-XII).
Art’. 4. învăţ ământul de cultură generală este gratuit (I-XII). învăţ ământul general 

de 8 ani este obligatoriu pentru toţ i copiii în vârstă de 7-16 ani. Elevii care până la 
împlinirea vârstei de 16 ani nu au absolvit învăţ ământul general de 8 ani îşi pot completa 
şcoala generală prin învăţ ământul fără frecvenţ ă.RQPONMLKJIHGFEDCBA

R e ţ e a u a ş c o la ră
Art. 5.
a) şcoli generale de 8 ani care au: unităţ i cu clasele I-VIII şi unităţ i cu clasele I-IV;
b) şcoH medii (clasele IX-XII).
Art. 7. învăţ ământul de zi se desfăşoară în general în prima jumătate a zilei. Clasele 

I-IV funcţ ionează dimineaţ a.
Art. 12. Unităţ ile cu primele 4 clase - care au până la 30 de elevi - vor funcţ iona cu 

un post de învăţ ător, de la 31-60 cu 2 posturi, iar de la 61-80 cu trei posturi.
în s c r ie re a  e le v i lo r
Art. 16. în clasa I se înscriu copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 

decembrie a anului când urmează să fie cuprinşi la cursuri.
Art. 31. Elevii din şcolile de cultură generală au dreptul să primească gratuit 

manualele şcolare în clasele I-VIII,
- să beneficieze de burse, cantină, cămin pentru elevi, odihnă în tabere, excursii, 

asistenţ ă medicală.
După cum am observat, se prelungeşte data împlinirii vârstei de 7 ani cu trei luni 

şi jumătate, timp pentru care alte dăţ i se acorda dispensă cu îndeplinirea unor formalităţ i.
Structura anului şcolar este ca si în anii anteriori. Cursurile şcolare încep la 15 

septembrie şi se încheie la 30 mai.
Personalul didactic
Art. 242 stabileşte personal didactic de conducere şi personal didactic de predare.
- de conducere: director, director adjunct şi diriginte;
- de predare, învăţ ători, profesori şi profesori de lucrări practice.
Art. 244. Drepturi: salariu pentru munca depusă.
Art. 246. Personalul didactic poate obţ ine - în conformitate cu normele în vigoare 

- următoarele grade didactice: gradul definitiv, gradul II şi gradul I.
Art. 247. Personalul didactic are dreptul la un concediu egal cu durata vacanţ ei 

şcolare de vară.
Art. 248. ... poate obţ ine titlul de Profesor emerit sau învăţ ător emerit.
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De asemenea, poate fi distins cu 
titlul de Profesor fruntaş sau învăţ ător 
fruntaş.

ACTIVITĂŢ ILE ELEVILOR PE
j

LOTUL ŞCOLARsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
95

Art. 270. După trei ani vechime 
în învăţ ământ, învăţ ătorii şi profesorii 
sunt obligaţ i să susţ ină examenul 
pentru obţ inerea gracfului definitiv.

Comitetul de părinţ i
Art. 294. Comitetele de părinţ i 

sunt organe auxiliare ale conducerii 
şcolilor şi îşi desfăşoară activitatea 
sub îndrumarea şi controlul 
directorului şcolii.

Art. 296. Principalele acţ iuni în 
care şcoala este sprijinită de 
comitetul de părinţ i sunt următoarele:

- realizarea învăţ ământului gen
eral obligatoriu de 8 ani,

- organizarea unor activităţ i 
menite să contribuie la educarea

Se recoltează prune - 1955

comunistă a elevilor (excursii, 
serbări, cercuri cu elevii, tabere, 
muncă patriotică, concursuri, 
manifestări cultural-artistice şi sport
ive, expoziţ ii etc.),

- propaganda pedagogică în 
rândul părinţ ilor,

- îmbunătăţ irea condiţ iilor 
materiale ale desfăşurării activităţ ii 
şcolii,

- antrenarea părinţ ilor la acţ iuni 
patriotice.

Finanţ area şcolilor 
Art. 354. Finanţ area şcolilor 

generale de 8 ani, a şcolilor medii, 
internatelor şi cantinelor se asigură 
din bugetul de stat. Cheltuielile 
şcolilor generale de 8 ani se 
efectuează prin sfatul popular raional 
(orăşenesc).

Art. 366. Prezentul regulament 
intră în vigoare începând cu anul 
şcolar 1964-1965.

Elevii recoltează mere - 1955

iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e g u la m en tu l şco lilo r  g e n e r a le
în anul 1969 a apărut Regula

mentul şcolilor generale..., elaborat 
pe baza Legii privind învăţ ământul 
din R.S.R. din anul 1968 şî a Legii 
privind Statutul personalului didac-

Elevele plivesc buruienile din straturi - 1955

V a'-
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tic din R.S.R. din martie 1969. La art. 9 al acestui 
regulament se arată că durata învăţ ământului 
obligatoriu de cultură generală este de 10 ani.

Art. 11. învăţ ământul obligatoriu de cultură 
generală cuprinde toţ i copiii începând cu vârsta 
de 6 ani împliniţ i la data deschiderii cursurilor 
anului şcolar (15 septembrie).

Art. 12. Elevii care au promovat clasa a VIII- 
a a şcolii generale pot continua studiile liceale de 
cultură generală sau de specialitate pe baza 
concursului de admitere.

Art. 10. Pot funcţ iona scoli de cultură generală 
cu clasele I-X, I-VIlf

Structura anului şcolar
Cursurile încep la 15 septembrie şi se 

desfăşoară în trei etape de muncă (trimestre). 
Trimestrul I: 15 septembrie - 21 decembrie; 
trimestrul II: 10 ianuarie - 5 aprilie; trimestrul III: 

20 aprilie - 15 iunie.
Art. 283. Personalul didactic de 

predare prestează în medie 8 ore de 
muncă pe zi, în şcoală şi în afară de 
şcoală, în instituţ ii cultural-educative.

Art. 55 din Statutul personalului di
dactic precizează că personalul didactic 
de predare şi personalul didactic de 
conducere a unităţ ilor şcolare beneficiază 
de un concediu anual de odihnă plătit a 
cărui durată este de 62 de zile 
calendaristice si care se efectuează, de 
regulă, de la 1 iulie la 31 august.

în anul 1974 a apărut H.C.M. nr. 
354/1974 privind măsuri pentru 
generalizarea primei treapte a 
învăţ ământului liceal începând cu anul
şcolar 1974-1975.>

Legea educaţ iei si învăţ ământului 
nr. 28/1978

în şedinţ a din 21 decembrie 1978 a 
Marii Adunări Naţ ionale a fost adoptată 
Legea educaţ iei şi învăţ ământul nr. 18/ 
1978, care va intra în vigoare începând 
cu anul şcolar 1979-1980. La art. 3 se 
arată că „şcoala este despărţ ită de 
biserică”.

Art. 5 precizează că „întregul 
învăţ ământ este gratuit. Pentru

i-iv.sau

Filip Iuliana a cultivat varză - 1955

Hălmăgean Ana a cultivat roşii - 1955

Eleve prăşesc fasole - 1955
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învăţ ământul primar, gimnazial, liceal şi profesional se asigură gratuit manualele
şcolare”.)

Art. 7. Sistemul de învăţ ământ este organizat într-o concepţ ie unitară şi cuprinde 
învăţ ământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi profesional, de maiştri şi superior.

Art. 8. ... învăţ ământul obligatoriu are durata de 10 ani.
Sistemul de învăţ ământ

9

Art. 23. Sistemul de învăţ ământ din Republica Socialistă România cuprinde:
a) învăţ ământul preşcolar;
b) învăţ ământul primar - clasele I-IV;
c) învăţ ământul gimnazial - clasele V-VIII
d) învăţ ământul liceal, organizat pe doua trepte:
- treapta I - clasele IX-X şi treapta a Il-a - clasele XI-XII, la cursurile de zi, şi 

clasele XI-XIII, la cursurile serale;
e) învăţ ământul profesional şi de maiştri;
f) învăţ ământul superior;
g) cursurile de calificare şi învăţ ământ agrozootehnic de masă;
h) învăţ ământul postuniversitar, doctorat şi alte forme de perfecţ ionare a pregătirii 

personalului muncitor.
învăţ ământul primar, gimnazial şi treapta I de liceu constituie învăţ ământul 

obligatoriu de 10 ani.
Art. 25. învăţ ământul preşcolar se organizează pentru copiii în vârstă de 3-6 ani şi 

se realizează prin grădiniţ e de copii.
Art. 29. învăţ ământul primar şi gimnazial se desfăşoară în şcoli organizate pe 

circumscripţ ii şcolare.
în funcţ ie de mărimea populaţ iei şcolare, de gradul de dispersare a localităţ ilor şi 

pe baza materială existentă, şcolile funcţ ionează cu clasele I-IV; clasele I-VIII sau I-X.
Art. 31. în clasa I a învăţ ământului primar sunt cuprinşi, de regulă, copiii care au 

împlinit 6 ani până la data începerii anului şcolar.
Art. 32. învăţ ământul primar şi gimnazial se desfăşoară pe baza unor planuri de 

învăţ ământ şi programe şcolare unice. Planurile de învăţ ământ, programele şi manualele 
şcolare se elaborează şi se asigură de Ministerul Educaţ iei şi învăţ ământului.

Art. 34. Elevii care promovează clasa a VUI-a sunt obligaţ i să urmeze cursurile de 

zi ale treptei I de liceu.
Art. 40. în clasa a IX-a se înscriu fără consurs toţ i absolvenţ ii învăţ ământului 

gimnazial...
Art. 42. Admiterea în treapta a Il-a de liceu se face pe bază de concurs.
Art. 41. La absolvirea clasei a X-a, elevii primesc diploma de absolvire a 

învăţ ământului obligatoriu de 10 ani, precum şi certificat de calificare, care le dau 
dreptul să se încadreze în producţ ie ca practicanţ i în meseriile în care s-au pregătit, să 
se înscrie în învăţ ământul profesional ori să continue studiile pe treapta a Il-a a 

învăţ ământului liceal.
D. Perfecţ ionarea pregătirii personalului didactic
Art. 102.'a) Pentru personalul didactic din învăţ ământul preşcolar şi primar se 

organizează cursuri de perfecţ ionare, activităţ i metodico-ştiinţ ifice periodice, consfătuiri 
şi schimburi de experienţ ă, precum şi activităţ i de pregătire în vederea definitivării în 

funcţ ie şi obţ inerii gradelor didactice.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Personalul didactic
Art. 138. ... Personalul didactic este format din: a) educatoare - în învăţ ământul 

preşcolar; b) învăţ ători - în învăţ ământul primar; c) profesori - în învăţ ământul gimnazial 
şi liceal etc. ...

Art. 139. Funcţ iile didactice se ocupă în învăţ ământul preşcolar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional şi de maiştri prin repartizare sau concurs, iar în învăţ ământul supe
rior prin concurs. ... condiţ ii de studii:

a) pentru educatoare - absolvirea cu examen de bacalaureat a liceului pedagogic; 
b) pentru învăţ ători - absolvirea cu examen de bacalaureat a liceului pedagogic. 

înzestrarea şcolii
Şcoala elementară de patru ani din Prunişor dispunea de un local nou, cu două săli 

de clasă spaţ ioase şi luminoase. Avea mobilier suficient, corespunzătar si bine îngrijit. 
La început, materialul didactic era insuficient. Se procuraseră câteva harţ i geografice 
si tablouri intuitive. în anii 1950 si 1951 şcoala a fost înzestrată de către Ministerul
A ) ) s

învăţ ământului cu hărţ i puse pe pânză, tablouri istorice, planşe, glob geografic, corpuri 
geometrice, microscop şi multe altele. S-au primit câteva sute de cărţ i pentru biblioteca 
şcolară.

Experiment pe lotul şcolar
în anul 1954, mai multe şcoli din tară au făcut câte un experiment de cultivare a 

diferite plante de cultură cu elevii claseîor I-IV din regiunile Timişoara, Oradea, Piteşti 
şi oraşul Bucureşti.

Inspectoratuî şcolar al regiunii Oradea a propus ca şcoala din Prunişor să facă un 
asemenea experiment.

Pentru aceasta, grădina a fost împărţ ită în tarlale, pe care elevii au semănat şi 
cultivat grâu, porumb, fasole, cartofi, morcovi, păstâmaci, ceapă, usturoi, mac, ardei
etc.

Experimentul s-a făcut în anul 1955, sub conducerea învăţ ătorului Brăiloiu Vasile 
si sub îndrumarea tov. Timoftei Mihai, cercetător ştiinţ ific la Institutul de Stiinte 
Pedagogice din Bucureşti. Acesta a vizitat şcoala din Prunişor în luna mai 1955 şi a 
asistat la lecţ ii, care s-au desfăşurat pe lotul şcolar. Cu această ocazie a văzut organizarea 
lotului, planul de muncă şi felul de a munci al elevilor. Experimentul a avut rezultate 
foarte bune. Observaţ iile asupra experimentelor efectuate şi a rezultatelor obţ inute, 
însoţ ite de fotografii ce înfăţ işau munca elevilor la scoală şi în grădinile părinteşti, au fost 
tipărite în anul 1956 de Institutul de Ştiinţ e Pedagogice în lucrarea Formarea deprinderilor 
de muncă agiicolă la clasele I-IV.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P o p u la ţ ia şc o la r ă
Până la sfârşitul anului şcolar 1954-1955, cursurile şcolii din Prunişor au fost 

frecventate şi de copiii din Topliţ a. în septembrie 1955 a fost numit un învăţ ător la 
Topliţ a, luând astfel flintă o şcoală elementară şi în acest cătun. Erau pe atunci 17 elevi 
care veneau la şcoala cfin Prunişor, în clasele I-IV. Aceşti elevi nu puteau frecventa 
cursurile şcolare în mod regulat din cauza depărtării de şcoală, sărăcie, vremuri rele, 
cu ploi şi ninsori. Elevii din Topliţ a au contribuit foarte mult la micşorarea procentului 
de frecvenţ ă şi promovaţ i. După ce s-a înfiinţ at şcoală în cătunul lor, acest lucru a 
contribuit la micşorarea numărului elevilor recenzaţ i pentru şcoala din Prunişor. Acest 
fapt a periclitat însăsi existenta unui post de învăţ ător, care a si fost desfiinţ at între anii 
1972-1976. ’

Prezentăm mai jos câteva situaţ ii şcolare ale elevilor din unii ani cuprinşi în perioada 
de care ne ocupăm.
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Anul şcolarsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

Nr. înscrişi Au Promo- Repe- Alte Obs.
frecv. vati tenti situaţ ii » > »cls.

reg..

1949- 1950 4 71 71 69 2

1950-1951 4 59 59 54 3 2

1951- 1952 4 47 47 43 2 2

1956-1957 564 54 52 2 2

1972- 1973 4 30 29 29 1

1975-1976 4 25 25 25

1980- 1981 4 47 47 43 4ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C o p iii  d in  P r u n işo r  la şc o a la d e 7 a n i ş i la  şc o a la m e d ie d in  S e b iş
în trecut, locuitorii din Prunişor nu obişnuiau să-şi trimită copiii la şcoli cu studii 

mai înalte. Nici chiar cei mai înstăriţ i nu cutezau să facă acest lucru. Prin anul 1916 
absolvit o şcoală de notari Balaş Vasile, fiul sămădăului Balaş Teodor. Acesta a făcut 
serviciu de învăţ ător la şcoala din Prunişor în anul şcolar 1916-1917. După aceea a 
ocupat un post de notar fa Beliu, în judeţ ul Bihor.

în anul 1927 a absolvit Şcoala Normală de învăţ ătoare din Arad Hada Elisabeta, 
care a ocupat post de învăţ ătoare în comuna Aldeşti.

în anul 1951 a absolvit’cursurile Institutului Zootehnic din Arad Popa Vasile, fiul lui 
Popa Pavel. Acesta profesează în Cluj.

în anii următori au mai absolvit facultăţ i băieţ ii preotului şi fetele învăţ ătorului, 
băiatul ceferistului Onaga Gheorghe.

în anul 1958 era o elevă la Şcoala Pedagogică din Arad (Matcău Florica) şi numai 
3 elevi la şcoala de 7 ani din Sebiş. La început, deplasarea la şcoala din Sebiş se facea 
pe jos ori cu bicicleta. în anul 1960 s-a înfiinţ at Şcoala medie din Sebiş, care era 
comuna de centru a circumscripţ iei şcolare de care aparţ inea si satul Prunişor. Prin 
munca de lămurire depusă de cadrele didactice de la Sebiş s-a reuşit să se înscrie tot 
mai mulţ i absolvenţ i a patru clase din Prunişor în clasa a V-a. în anii următori, toţ i 
absolvenţ ii din Prunişor au fost obligaţ i să urmze clasele I-VII şi apoi V-VIII la şcoala 
din Sebiş; iar mai apoi clasele V-X.

Pentru transportul elevilor la cursuri şi apoi acasă, şcoala a fost dotată cu un autobuz. 
Mai târziu s-au format curse de autobuze pe soseaua Prunişor-Beliu. S-au pus în circulaţ ie 
autobuze care transportă elevii la şcoală în fiecare dimineaţ ă, iar după masă îi transportă 
acasă. Majoritatea elevilor din Prunişor au primit burse. La şcoală s-a construit şi un 
internat cu cantină. Unii elevii au fost cazaţ i la internat.

După absolvirea celor şapte clase obligatorii, mulţ i elevi dotaţ i au dat examen de 
admitere la şcoala medie. în urma posibilităţ ilor de învăţ ătură create, unii tineri din 
Prunişor nu s-au mulţ umit numai cu şcoala medie din Sebiş, ci au concurat pentru 
admiterea în învăţ ământul superior. Au îndrăznit şi au reuşit.

a



Vasile Brăiloiu

îi amintim dintre aceştia pe câţ iva:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Micula Floare si Micula Catita, care au * * .

îmbrăţ işat profesiunea de farmacistă, iar 
Micula Maria pe cea de tehniciană;

Hârdăuţ Pavel, feciorul cantorului 
bisericesc Hărdăuţ  Florian şi al Lucreţ iei, s-a 
dedicat învăţ ământului şi lucrează în Cluj ca 
profesor de limba română;

Mureşan Ioan, fiul lui Mureşan Iancu 
şi al Măriei, profesor de matematică, 
lucrează la Oradea;

Cofan Roman, procuror în Bucureşti;
Cofan Nicolae, fiul lui Nicolae şi al 

Măriei, profesor de matematică, asistent la 
Facultatea Electrotehnică din Timişoara, 
catedra de matematică;

Moş Maria , fiica lui Moş Damaschin şi 
a Măriei, profesoară la Checea, judeţ ul 
Bihor;

învăţ ătorul Mariş Mihai - iunie 1967

Bortis Terente. fiul lui Terente si al 
Veturiei, profesor de matematică la 
Moneasa.

Mai mulţ i băieţ i si fete au absolvit > » # t>
cursurile Şcolii medii din Sebiş, care a 
devenit mai apoi liceu teoretic industrial. Pe 
baza diplomelor obţ inute au ocupat diferiteînvăţ ătoarea Mariş Victoria - iunie 1967
servicii.

în ultimii ani, mulţ i tineri, bărbaţ i şi femei, s-au înscris la cursurile serale sau fără 
frecvenţ ă pentru a-şi completa clasele Î-VIII sau IX-XII.

ÎNVĂŢ ĂTORII ÎNTRE ANII 1948-1980 
1

Soţ ii Brăiloiu şi-au continuat activitatea la această şcoală şi după anul 1948. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB r ă ilo iu  
V a sile a fost transferat la Şcoala de 7 ani din Sebiş, judeţ ul Arad, pe data de 1 ianuarie 
1956, după o activitate de aproape 23 de ani la şcoala din Prunişor.

B r ă ilo iu  P a u lin a a mai continuat munca încă cinci ani, adică până la 15 septembrie 
1961, când a fost transferată la Şcoala medie din Sebiş, după o activitate de 35 de ani 
desfăşurată la şcoala din Prunişor.

La 1 martie 1956 s-au prezentat la posturi două suplinitoare: Catonaş M a r ia ,  la 
postul I, care a servit până la 30 august 1956, şi M a tc ă u F lo r ic a , fiica lui Matcău 
Teodor (Şuştăru) şi a Catiţ ei din Prunişor, la postul II, în locul Dnei Paulina Brăiloiu, 
care era în concediu de boală. A suplinit până la 31 mai 1956.

Pe data de 1 septembrie 1956 postul I a fost ocupat, prin transferare, de învăţ ătorul 
D a v id e sc u M a r in ,  de la Dezna, care era de loc de prin părţ ile Galaţ ilor. A făcut serviciu
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timp de nouă ani, până la 31 august 1966, când s-a pensionat. După pensionare a 
locuit câţ iva ani ia Arad. Când s-a îmbolnăvit, a revenit în Prunişor. A fost înmormântat 
în cimitirul din Prunişor la data de 3 mai 1971, prin grija lui Roşu Pavel de la nr. 92.

In anul şcolar 1961-1962, după transferarea Dnei Brăiloiu, postul al II-lea a fost 
ocupat de ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL u n g u ţ  E c a ter in a , soţ ia învăţ ătorului Davidescu.

Pe data de 1 septembrie 1962 a fost transferată G r o z a A u r elia  din Sebiş în postul 
al II-lea. Făcuse serviciu la şcoala din Selegeni. La 2 februarie 1965 a fost mutată la 
şcoala din comuna Avram Iancu.

Pentru anul şcolar 1964-1965 a fost înfiinţ at şi postul al III-lea, care a fost ocupat, 
la 1 octombrie 1964, de suplinitoarea M ih o c a ş E le n a din Sebiş. Aceasta a făcut serviciu 
până în luna iunie 1965.

în anul 1965-1966, postul al II-lea a fost ocupat de F r u n z in a  M a r ia  din Minead. 
în timpul iernii a fost suplinită de F ilip  Iu lia n a  din Prunişor, fiica lui Filip Gheorghe şi 
a Rafilei.

După pensionarea învăţ ătorului Davidescu, ambele posturi au fost ocupate, prin 
transfer, de soţ ii M a r iş  M ih a i  şi V ic to r ia ,  pe data de 1 septembrie 1966. Aceştia au 
muncit cu elan timp de doi ani. în anul 1968, Mariş Mihai a fost încadrat ca 
vicepreşedinte la Consiliul orăşenesc din Sebiş.

Pentru anul şcolar 1968-1969, postul a fost ocupat de D r o n ca H o r te n z ia din 
Sebiş.

Pe data de 15 septembrie 1969, Mariş Victoria a fost detaşată la Sebiş, unde a 
condus clasa I de copii de 6 ani - prima serie - în anul şcolar 1969-1970. în anii 
următori a obţ inut transferul la Sebiş. Acelaşi lucru s-a petrecut şi cu Mariş Mihai.

în anul şcolar 1969-1970, postul I a fost ocupat de S fâ ş ie D o in a din Sebiş, 
făcut serviciu până în luna august 1974. în acelaşi an, postul al II-lea a fost ocupat de 
Moţ  Iosana din Sebiş, căsătorită apoi Dumbravă.

Pentru anul 1970-1971, Sfâşie Doina a avut-o colegă în postul II-lea pe Dronca 
Hortenzia, până la 15 octombrie 1970, şi apoi pe A g e u P e tr u din Buhani. Şi în anul 
şcolar 1971-1972 au muncit împreună Sfâşie şi Ageu. în anul şcolar 1972-1973 au 

fost înscrişi 15 elevi.
A scăzut numărul copiilor de vârstă şcolară. Postul al II-lea a fost desfiinţ at, după 

exact cincizeci de ani de vieţ uire. De aşteptat ar fi fost ca, după atâţ ia ani, numărul 
copiilor de vârstă şcolară să se dubleze, nu să se reducă cu trei sferturi. Pesemne că 
lumea modernă are altă concepţ ie despre rostul familiei, rostul vieţ ii şi... alte rosturi!

în asemenea situaţ ie, Sfâşie Doina a mai muncit încă doi ani, singură la patru 
clase. Făcea naveta la Prunişor de la Sebiş. în 1974 s-a transferat în altă parte. Postul a 

devenit vacant.
La 1 septembrie 1974 a venit în Prunişor Toader T o d o r  de la Apateu, unde i s-a 

redus postul. Este originar din Donceni-Arad. Şi Toader a muncit singur cu patru clase, 
timp de doi ani.

în anul 1975-96 au fost înscrişi 19 elevi.
Pe data de 1 septembrie 1976 s-a reînfiinţ at postul al II-lea şi a fost ocupat, prin 

transfer, de M o ţ  Io a n , de la Cuied, originar din Buteni, care s-a căsătorit cu Filip 

Iuliana din Prunişor.
Cei doi învăţ ători vor mai munci mulţ i ani la şcoala din Prunişor.

211
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T A B E L  N O M IN A L  
c u în v ă ţ ă to r ii t itu la r i  ş i su p lin ito r i  

c a r e a u fă c u t se r v ic iu la şc o a la d in  P r u n işo r

Cismaşovici Nicolae - titular - anul 1820-1821 

Iacob Ioan - titular - 1869 

Zopota Constantin - titular - 1873 

Tăutan Florian - titular - 1880-1881 

Stoian Demetriu - titular - 1900-1905 

Achimaş George - suplinitor - februarie-iunie 1905 

Faur Victor - suplinitor - august 1905 - mai 1906 

Şerb Ana - suplinitoare - septembrie 1906 

Jorz Aurelia - suplinitoare - septembrie-octombrie 1907

10. Bama George - suplinitor - 2 decembrie 1907 - 1 iunie 1909

11. Pribac George - suplinitor - 14 septembrie 1909 - 14 martie 1910

12. Laza Teodor - titular - septembrie 1910 - 1 martie 1913

13. Balaş Vasile - suplinitor - 1916-1917

14. Micluţ ia Sabin - suplinitor - 1917-1918, 1918-1919, 1919-1920,

octombrie 1923 - ianuarie 1924

15. Hansa Nicolae - titular - noiembrie 1920 - august 1924

16. Popa Ioan - suplinitor - ianuarie 1924 - decembrie 1925

17. Haralambie Tudose - suplinitor - 1924-1925

18. Jugu Dumitru - suplinitor - decembrie 1925 - iunie 1926

19. Jianu Margareta - suplinitoare - septembrie 1925 - iunie 1926

20. Stoga Marin - suplinitor - 1 septembrie 1926 - 30 iunie 1927

21. Vanei Paulina (căsătorită Brăiloiu) - titulară - 1 septembrie 1926 - 

15 septembrie 1961

22. Radu Gheorghe - suplinitor - 2 noiembrie 1927 - iunie 1928

23. Mândra Alexa - suplinitor - 8 octombrie 1928 - iunie 1929

24. Filipescu Simion - titular - 1 septembrie 1929 - 1 aprilie 1933

25. Jurcău Petru - suplinitor - 1 aprilie 1933 - iunie 1933

26. Brăiloiu Vasile - titular - 1 septembrie 1933 - 1 ianuarie 1956

27. Catona Maria - suplinitoare - 1 martie 1956 - august 1956

28. Matcău Florica - suplinitoare - 1 martie 1956 - 31 mai 1956

29. Rusu Emil - titular - 1 septembrie 1956 - august 1957

30. Davidescu Marin - titular - 1 septembrie 1957 - august 1966

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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31. Lunguţ  Ecaterina - suplinitoare - 15 septembrie 1961 - iunie 1962

32. Groza Aurelia - titulară - 1 septembrie 1962 - 2 februarie 1965

33. Mihocas Elena - suplinitoare - 1 octombrie 1964 - iunie 1965

34. Frunzina Maria - suplinitoare - 1965-1966

35. Filip Iuliana - suplinitoare - ianuarie 1966 - martie 1966

36. Mariş Mihai - titular - 1 septembrie 1966 - 1968

37. Mariş Victoria - titulară - 1 septembrie 1966 - august 1968

38. Dronca Hortenzia - suplinitoare - 1968-1969

39. Sfâşie Doina - titulară - 1969 - august 1974

40. Moţ  (Dumbravă) Iosana - suplinitoare - 1969-1970

41. Ageu Petru - suplinitor - octombrie 1970 - 1972

42. Toader Todor - titular - 1 septembrie 1974 -

43. Moţ  Ioan - titular - 1 septembrie 1976 -

GRĂDINIŢ A DE COPII >

■ înainte vreme, în oraşe si comunele mai mari, în care se aflau diferite întreprinderi 
industriale, s-au înfiinţ at grădiniţ e de copii, cămine şi creşe, unde mamele muncitoare 
îşi lăsau copiii în timpul zilei, pentru ca să poată lucra fără grijă. Cu timpul, s-au înfiinţ at 
grădiniţ e de copii şi în sate.

La 29 septembrie 1950 s-a deschis grădiniţ a de copii în Prunişor sub conducerea 
educatoarei Secan ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIu lia n a  din Sebiş. Era fiica brigadierului silvic Teodor Gheorghe 
din Minead. Făcea naveta de la Sebiş la Prunişor. Călătoria se făcea pe jos. Pe atunci 
erau mijloace de transport în comun şi pe la sate.

Erau înscrişi la grădiniţ ă copiii în vârstă de 5-7 ani. în primul an s-au înscris 35 de 
copii, din 65 câţ i erau recenzaţ i pentru învăţ ământul preşcolar.

Cursurile se ţ ineau într-o sală de clasă, alternativ cu elevii şcolii elementare, pentru 

că grădiniţ a nu dispunea de nici un fel de mobilier.
Copiii învăţ au diferite jocuri, cântece, poezii, reguli de purtare şi altele. Anul de 

activitate începea la 1 martie şi se încheia la 30 noiembrie. Decembrie, ianuarie şi 
februarie erau luni de vacanţ ă.

S-a înfiinţ at şi cantină pentru copii, unde primeau hrană caldă.
în luna septembrie 1953, educatoarea Secan Iuliana a fost transferată la 

grădiniţ a de copii din Sebiş. Pe data de 20 septembrie 1953 postul a fost ocupat de 
educatoarea B u n g h e z M a r ia ,  care fusese mutată disciplinar de la Pecica. Aceasta 
a amenajat cancelaria şcolii spre a servi ca sală de clasă pentru grădiniţ ă. De la 
Secţ ia de învăţ ământ a raionului. Gurahonţ  s-au primit câteva scăunele pentru copii, 
o ladă cu diferite corpuri şi cuburi din lemn, pentru executarea unor construcţ ii,, 
câteva păpuşi şi alte jucării.

nu
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La 1 septembrie 1955, educatoarea Bunghez a fost mutată la Cărând, făcând schimb 
cu ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT o d ic a A u r ic a .  Aceasta era necalificată. Avea locuinţ a în Sebiş. Se deplasa la Prunişor 
cu bicicleta. A făcut serviciu până la 30 noiembrie 1956, când s-a încheiat activitatea 
anului şcolar de grădiniţ ă. La 1 martie 1957 grădiniţ a de copii nu s-a mai deschis 
pentru începerea unui nou an de învăţ ământ.

Secţ ia de învăţ ământ a raionului Gurahonţ  a transferat postul în altă localitate.
Grădiniţ a de copii s-a reînfiinţ at în satul Prunişor după aproape zece ani. La 15 

septembrie 1966, postul de educatoare din satul Pescari, împreună cu mobilierul şi 
registrele de activitate zilnică, a fost transferat la Prunişor. Postul a fost ocupat de 
D a v id R o d ic a , educatoare suplinitoare din părţ ile Hălmagiului. De la 6 mai 1968, 
semnează în registru cu numele de Mihocaş, în urma căsătoriei cu Mihocaş Eugen din 
Prunişor. Primea un salariu brut de 775 de lei lunar, potrivit unui stat de plată a salariilor 
de pe luna mai 1968.

Erau înscrişi 27 de copii, repartizaţ i pe două grupe: 10 copii născuţ i în 1960 şi 6 
născuţ i în 1961 formau grupa mare, iar 11 copii născuţ i în anul 1962 alcătuiau grupa 
mică. Dintre aceştia: 25 au frecventat grădiniţ a în mod regulat, iar 2 neregulat. Datele 
acestea au fost trecute în raportul de activitate pe anul şcolar 1966-1967. In raport se 
mai arăta că „mobilierul a trebuit să fie reparat, fiind uzat în urma transportului”. In 
anul 1967, „grădiniţ a dispunea de un suficient mobilier, de asemenea, şi de materialul 
didactic necesar”.

Pentru anul şcolar 1967-1968 a avut înscrişi un număr de 25 de copii.
Educatoarea s-a înscris la Institutul Pedagogic de 2 ani din Oradea, secţ ia fără 

frecvenţ ă, pentru calificarea ca învăţ ătoare.
De la 1 septembrie 1969 a intrat în vigoare legea cu obligativitatea învăţ ământului 

de 10 ani. In clasa I primară se înscriu copiii care au împlinit 6 ani înainte de 15 
septembrie.

Pentru anul şcolar 1969-1970 erau înscrişi la grădiniţ ă 27 de copii, dintre care 15 
împliniseră 6 ani şi trebuia să se înscrie în clasa I primară. In urma acestui fapt, rămâneau 
la grădiniţ ă numai 12 copii de 4 şi 5 ani. Copii de 3 ani erau numai 3. Deci, în total erau 
15 copii pentru grădiniţ ă.

La 25 august 1969, educatoarea a raportat Inspectoratului şcolar judeţ ean Arad 
situaţ ia de mai sus şi adaugă: „In urma analizelor făcute s-a constatat că nici pentru 
următorii ani numărul copiilor nu creşte în măsura în care să poată funcţ iona grădiniţ a. 
Datorită acestui fapt, începând cu data de 1 septembrie 1969, grădiniţ a din satul Prunişor, 
oraşul Sebiş, nu va mai putea funcţ iona, datorită faptului că numărul copiilor înscrişi 
nu corespunde cerinţ elor trasate de Ministerul învăţ ământului în ceea ce priveşte 
numărul copiilor înscrişi pentru funcţ ionarea unei grădiniţ e.”

în urma acestui raport, grădiniţ a de copii de la Prunişor a fost din nou desfiinţ ată. 
Mobilierul, materialul didactic, cele trei registre de activitate zilnică şi evidenţ a copiilor 
pe anii 1966-1969, împreună cu registrele pe câţ iva ani ale grădiniţ ei din Pescari, au 
fost încărcate pe căruţ ă şi transportate la Aldeşti, unde s-a înfiinţ at grădiniţ ă de copii.

După trei ani de pauză, pe data de 1 septembrie 1972, iarăşi a luat fiinţ ă o nouă 
grădiniţ ă de copii în satul Prunişor. La această dată a fost încadrată ca educatoare 
H a d a M a r ia ,  fiica lui Nicolae si a Măriei din localitate.

Grădiniţ a îşi desfăşoară activitatea tot în localul şcolii primare. La reînfiinţ are 
a fost dotată cu mobilier nou, material didactic si alte obiecte necesare desfăşurării 
activităţ ii didactice în bune conditiuni.

> j
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CĂMINUL CULTURAL

Ca instituţ ie cu activitate de culturalizare a maselor, căminul cultural din Prunişor 
a luat fiinţ ă la 27 decembrie 1942. îşi desfăşura activitatea de pregătire şi prezentare a 
manifestaţ iilor culturale în localul şcolii sau în curtea acesteia. Se amenaja câte o bină 
(scenă) din scânduri întinse pe capre de lemn ori pe butuci. Pereţ ii se confecţ ionau din 
lipideie (cearceafuri, macaturi) adunate din sat. Pe asemenea scenă îşi desfăşurau 
activitatea cu programe artistice, echipe de şcolari şi te tineret.

La 5 septembrie 1948, în cadrul unei adunări populare, căminul cultural s-a afiliat 
Aşezămintelor pentru Cultura Poporului şi a adoptat un act de constituire, care a fost 
aprobat de forurile superioare. Adunarea populară a ales un comitet de conducere 
alcătuit din opt membri. Brăiloiu Vasile director, Hălmăgean Nicolae (primar) preşedinte, 
Popa Mihai vicepreşedinţ e, Ţ âca Simion-Brancu, casier, Hălmăgean Todor secretar, 
Hada Nicolae bibliotecar, Sărăndan Vasile şi Popovici Ambrosie membri.

De la această dată s-au organizat echipe culturale de teatru şi de joc, din rândul 
tineretului din comună. La 7 noiembrie 1948, echipa de teatru, compusă din tinerii: 
Câra Maria, Toma Maria, Sărăndan Eftimie, Balaş Vasile, Florut Gheorghe şi alţ ii, a 
prezentat o piesă de teatru la concursul organizat de plasa Sebiş. du acest prilej, echipa 
a fost clasificată pe locul I.

La 2 ianuarie 1949 s-a organizat un concurs la Arad între echipele de jocuri 
populare, ale căminelor culturale din judeţ ul Arad. Căminul cultural din Prunişor a 
prezentat o echipă alcătuită numai din patru perechi de „dansatori” şi anume: Sărăndan 
Eftimie conducătorul de joc, Câra Maria, Popa Mihai, Toma Maria, Balaş Vasile, Moş 
Săli, Raţ  Ştefan şi Matcău Marioara. La acest concurs echipa din Prunişor, care a prezentat 
jocurile locale, a fost clasată pe locul I.

în ziua de 6 martie acelaşi an, s-a organizat încă un concurs, la Arad, între echipele 
de Jocuri populare. De data aceasta, echipa din Prunişor a primit „drapelul roşu” ca 
cea mai bună echipă de joc din judeţ . Această apreciere au menţ inut-o şi au meritat-o 
echipele din Prunişor, până în anul Î956.

In anul 1950, echipele culturale au prezentat mai multe programe artistice în faţ a 
locuitorilor, la diferite ocaziuni.

In anul următor, echipa de joc, alcătuită din: Roşu Nicolae-Puiu conducător de 
joc, Hălmăgean Maria-Tuţ a, Carpine-Raţ  Gligor, Cofan Elena, Cofan Toader, Matcău 
Marioara, Balaş Todor, Oprea Floarea, Moş Pavel, Lunga Elena, Roşu Pavel si 
Hălmăgean Elena, a prezentat programe artistice în mai multe localităţ i. A participat la 
concursul organizat pe centre de comune, la Sebiş, apoi pe raion, la Gurahonţ , la Arad 
şi la Muntele Găina. între 2 şi 12 septembrie 1951, a participat la concurs - faza pe ţ ară 
- la Bucureşti. A primit două diplome cu premiul I, de la regiune şi de la Bucureşti. A 
primit un premiu de 12 mii lei în bani, un aparat de radio, un clarinet, un stilou şi altele.

în anul 1955, a participat la concursul organizai pe raion, o echipă alcătuită din 
tinerii: Miclea Ioan, Moş Lina, Moş Pavel, Oprea Floare, Roşu Simion, Matcău Marioara, 
Roşu Pavel, Hălmăgean Maria.

Jocurile prezentate de echipele culturale din Prunişor au fost cele locale: ardeleana ca 
la Prunişor, mărunteaua şi ţ igănescul. Figurile jocurilor sunt originale. Au fost însă aranjate 
într-o anumită ordine, de către învăţ ătorul Brăiloiu, pentru a se putea juca de echipă.

La horă în sat, fiecare perecfie de jucători executa figura de joc ce-i venea la 
socoteală. învăţ ătorul a ales figurile mai caracteristice fiecărui joc şi a stabilit ca toate 
perechile de jucători să execute aceeaşi figură deodată, iar jocul să fie o înlănţ uire de 
figuri. în felul acesta iese mai mult în evidenţ ă gingăşia, vioiciunea şi frumuseţ ea fiecărui
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joc în parte şi varietatea figurilor celor 
trei jocuri executate în suită. în timpul 
jocului, băieţ ii rostesc unele strigături.

învăţ ătorul a compus câteva 
„strigaturi” ce trebuiau rostite în timp 
ce Jocul se desfăşura:

Foaie verde şi-o alună
în Republica Română
Toţ i muncim cu voie bună.»

Floricică de cicoare 
Ţ ărănimea muncitoare 
Â pornit la ’nsămânţ are 
Pentru-a ţ ării-mbelşugare.

Unindu-ne-n câmp ogorul 
Pentru a-1 munci cu tractorul 
Scăpăm de-al robiei jug 
Şi umplem casa de belşug.

Muncitorii din uzine 
Lucrează mereu mai bine 
Produc mărfuri de valoare 
Pentru clasa muncitoare.

ACTIVIŞTI CULTURALIsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t

Echipa de jocuri populare la Arad - 
2 ianuarie 1949

Ţ ăranul cu muncitorul 
tlădesc ţ ării viitorul. 
Viitorul Fericit 
Ce de veacuri l-au dorit.

Pe scena teatrului din Arad, 13 mai 1953 Cât e lumea să trăiască 
Republica Românească 
Si partidul muncitor 
fubitorul de popor!

Ardeleana ştiu să joc. 
Lemne nu ştiu pune-n foc. 
Ardeleana ştiu juca 
Pâinea n-o pot frământa.

Mie-mi place a-nvăţ a 
Dar mai place-mi a juca 
Cu cartea-mi fac meserie 
Cu jocu-mi fac bucurie.

Haideţ i fete si băieţ i 
Cu noi toţ i sa vă-ntreceţ i, 
Să jucăm si să muncim 
Ţ ară mândră să clădim.

Mica fanfară din Prunişor. 
Dirijor Floruţ  Lazăr 1953
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La repetiţ ii şi duminica la horă „zicea” muzicantul din vioară. Acesta era Traian 
Lingurar, iar mai târziu Trăienuţ , fiul lui Traian. S-a încercat să se alcătuiască şi un mic 
„ştab” cu instrumente de suflat. S-a primit un clarinet, s-au procurat: o trompetă, o tobă 
mare şi o tobă mică. S-au găsit şi oamenii Florut Lazăr-Lăzăruţ , instructor şi suflător la 
clarinet, Rus Pavel cu trompeta, Groza Moisă-Varca ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc u toba mare, iar Crişan Pavel- 
Fanea cu toba mică. Mică formaţ ie dar făcea treabă bună.

Când echipele se deplasau în alte localităţ i, pentru a participa la diferite concursuri, 
erau însoţ ite de ştabul de la Bârsa. Acesta avea mai mulţ i instrumentişti şi „zicea” nişte 
ardelene care electrizau tălpile. Jocurile de la Prunişor erau admirate cu multă plăcere 
de publicul spectator, iar echipa era aşteptată cu nerăbdare să apară pe scenă. De fapt 
şi avea ce admira. Echipa era alcătuita din feciori voinici, bine făcuţ i, isteţ i şi veseli, 
fete frumoase, cu mişcări elegante şi pline de voioşie. Atît băieţ ii cât şi fetele aveau 
costume naţ ionale din partea locului. Fetele purtau catrinte lucrate in casă, cu aţ ă (lâniţ ă) 
în diferite culori si islogi, rochie albă cu flori mărunte, faibăr de catifea neagră pe care 
coseau flori cu islogi, spătoi cu flori în diferite culori pe mâneci şi pumnari. Pe cap se 
înveleau cu cârpă roşie de dălin (caşmir) cu flori, legată la spate. Băieţ ii îmbrăcau cămaşă 
de bumbac cusută cu aţ ă albă, cioareci cu găitane, laibăr negru şi căciulă, vara purtau 
pălărie neagră de păr. Se încălţ au cu cizme. îmbrăcau pantaloni negri în loc de cioareci.

După prima apariţ ie la concursul din Arad, sindicatul întreprinderii Flamura Roşie 
a trimis o profesoară de dans, două perechi de dansatori şi un muzicant la Prunişor, să 
înveţ e aceste jocuri. Prezentându-se apoi la concurs, echipa acestui sindicat a primit 
premiul I la faza pe ţ ară.

în luna mai 1949, echipele artistice ale sindicatelor Flamura Roşie si F.I.T.A. din 
Arad au făcut o vizită la căminul cultural din Prunişor. S-au deplasat $0 de persoane cu 
două camioane. Au prezentat un spectacol pe o scenă improvizată în curtea şcolii. S-a 
adunat întregul sat cu mic cu mare. Au jucat şi cele trei jocuri învăţ ate de la Prunişor.

A urmat apoi horă ţ ărănească. Au jucat împreună ţ ărani şi muncitori, simţ indu-se 
înfrăţ iţ i ca şi în muncă.’Se simţ ea lipsa unui local propriu, în care, echipele culturale 
să-şi poată desfăşura activitatea.

L o ca l p e n tru  c ă m in u l c u ltu r a l
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă din anul 1948, comitatul căminului cultural a 

organizat o serbare în localul şcolar. A încasat suma de 5.900 lei (nestabilizaţ i). în 
şedinţ a din 12 ianuarie 1949, directorul căminului, învăţ ătorul Brăiloiu, a propus 
comitetului de conducere să găsească o modalitate de a obţ ine fonduri cu care să se 
construiască un local pentru căminul cultural. Comitatul nu dispune nici de teren pe 
care să se construiască. Trebuia găsit un teren la strada principală pentru a fi barem 
căminul situat în centrul satului, dacă şcoala a fost construită pe stradă lăturalnică. A 
indicat ca loc potrivit acestui scop grădina locuitorului Hălmăgean Gheorghe. Comitatul 
a fost de acord cu propunerile făcute.

Peste puţ in timp, a apărut un prilej potrivit pentru procurare de materiale şi fonduri. 
Din pădurea comunală se distribuia locuitorilor câte un parchet de lemne în fiecare 
iarnă. Lemnele se fasonau în metri steri şi - după ce aproviziona şcoala si primăria cu 
cantitatea necesară, restul de câte 2-3 m steri se distribuiau locuitorilor. Pentru parchet 
se achita o taxă de exploatare la Ocolul silvic. în acest an, parchetul s-a primit târziu, 
iar taxa se părea a fi cam mare faţ ă de cantitatea de material lemnos. Locuitorii comunei 
propuneau să se renunţ e la el. Comitetul căminului s-a gândit să ceară acest parchet de 
la locuitori pentru a-1 ’folosi în scopul ce-şi propusese.

în adunarea populară din 8 februarie 1949, convocată la propunerea comitetului 
de conducere s-a arătat scopul întrunirii. Unii lo c u ito r i,  în frunte cu Bogdan Savel, ausrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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propus să se doneze parchetul pentru reconstruirea bisericii. A fost chemat preotul şi i 
s-a adus la cunoştinţ ă propunerea făcută. Acesta a refuzat să-l primească spunând că: 
„nu-i momentul potrivit pentru reconstruirea bisericii”.

în urma acestui fapt, toţ i locuitorii prezenţ i au votat să se doneze parchetul pentru 
construirea Căminului Cultural.

Comitetul căminului s-a îngrijit de fasonarea lemnului din parchet, a achitat taxa 
de exploatare către Ocolul silvic, iar în ziua de 4 mai 1949 a încheiat un act de 
angajament cu conducerea fabricii de cărămizi din Comeşti ca aceasta să livreze cărămizi 
în schimbul lemnelor de foc. Din partea căminului au participat: Hălmăgean Nicolae, 
Carpine Gligor, şi Embei Emeric, iar din partea fabricii: Kadar Iosif. Fabrica va plăti 
lemnele transportate cu 10.100 lei vagonul şi livrează cărămizi socotite cu 5200 lei/ 
1000 bucăţ i în depozitul fabricii. S-a făcut înţ elegere şi cu Societatea Comlemn care 
plăteşte lemnele cu acelaşi preţ , transportate la gara Bârsa. Cu banii primiţ i de la 
Comlemn s-a plătit taxa către Ocolul silvic, fasonatul şi transportul lemnelor.

La 8 mai 1949, s-a reorganizat comitetul de conducere a Căminului Cultural, potrivit 
instuctiunilor primite „de a se ridica la posturi de conducere ţ ăranii muncitori”.

Adunarea generală, prezidată de primarul Embei Eremic, a ales următorii membri: 
Filip Gheorghe, Sărăndan Vasile, Floruţ  Gheorghe, Popovici Ambrosie, Hălmăgean 
Antonie, Carpine Gligor, Cofan Vasile Goldină, Hărdăut Pavel, Poleac Vasile, Sergheci 
Martin si Sergheci Carol. Ca reprezentanţ i ai organizaţ ilor şi instituţ iilor din loc au fost 
cooptat?: Embei Emeric, secretar P.M.R., Ţ âca Simion, preşedinte F.P., Matcău Todor 
Şustăru, preşedinte sindicat a agric., Fereştean Damaschin, agent agricol, Hălmăgean 
Teodor, pădurar şi Brăiloiu Vasile, director şcolar.

Ca cenzori au fost aleşi: Matcău Teodor Dodi, Popa loan şi Cofan Vasile (nr. 86).
în continuare s-a ales sfatul restrâns, după cum urmează:
1. Popovici Ambrosie, director
2. Cofan Vasile Goldină, preşedinte
3. Hălmăgean Teodor Dirica, vicepreşedinte
4. Poleac Vasile, secretar
5. Carpine Gligor, organizator
6. Filip Gheorghe, casier
7. Hărdăut Pavel, bibliotecar
8. Brăiloiu Vasile, muncă culturală
Sfatul astfel constituit a trebuit să se ocupe cu procurarea materialelor, procurarea 

grădinii şi construirea Căminului Cultural.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P r o c u r a r e a g r ă d in ii  p e n tr u  c ă m in u l c u ltu r a l
După primirea parchetului de lemne din partea locuitorilor, învăţ ătorul împreună 

cu Embei Emeric au intervenit la autorităţ ile administrative rugându-le să sprijine Sfatul 
căminului pentru cumpărarea unui teren pe care să construiască localul.

în ziua de 14 februarie 1949, s-a deplasat la faţ a locului notarul cercual Baron. A 
stat de vorbă cu locuitorul Hălmăgean Gheorghe, care are o grădină potrivită pentru 
Căminul Cultural. Acesta are pretenţ ii pe care comuna nu le poate satisface. Notarul 
propune să se construiască căminul pe grădina liberă nr. 85, proprietatea bisericii. 
Totodată, dsa. îşi ia angajamentul să anunţ e telefonic Serviciul Tehnic din Arad ca să 
trimită un arhitect care să vadă terenul şi să întocmească planul clădirii.

în 15 februarie, Sfatul căminului s-a întrunit pentru precizarea terenului.
Directorul aduce la cunoştinţ a membrilor că s-a primit parchetul de lemne, care 

trebuie exploatat până la 31 martie a.c. De asemenea îi înştiinţ ează despre deplasarea 
notarului Baron în comună şi despre rezultatul convorbirilor.

218baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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In continuare, directorul propune să se trimită o delegaţ ie care să întrebe pe preotul 
Ionuţ aş dacă consiliul parohial ar putea ceda grădina pentru Căminul Cultural. Sfatul 
deleagă pe Fereştean Damaschin şi pe Popovici Ambrosie. Aduc răspunsul că dsa nu 

■ este contra, dar va trebui să meargă o delegaţ ie la autorităţ ile bisericeşti.
După acest răspuns promiţ ător, Sfatul propune să fie cliemat Hălmagean Gheorghe 

în şedinţ ă, să-şi arate pretenţ iile în vederea schimbului de terenuri. Acesta se prezintă 
si cere să i se construiască o casă de 8 metri şi o fântână pe jumătate din grădina 
bisericii, ori să i se dea jumătate din grădină, 6 fire de goron şi o sută de mii de lei. Nu 
se ajunge la o înţ elegere.

In timpul şedinţ ei soseşte arhitectul R. Tenczlinger din Arad. După ce vede cele 
două terenuri este de părere că cel mai potrivit este acela care formează proprietatea lui 
Hălmăgean Gheorghe. Arhitectul îşi notează încăperile ce ar urma să cuprindă clădirea 
şi anume: sala de spectacole de 17x7 m; sală pentru repetiţ ii de 4x3 m; bibliotecă 4x3 
m; sală de lectură 5x4,50 m; hol 3x 4,5 m; bufet 3,5x 4,5 m; 2 camere pentru primărie 
de câte 5x 4,5 m; o cameră pentru sediu 4x4 m. Va face 3-4 schite simple pentru 
fiecare teren şi le va trimite în termen de 6 zile pentru ca Sfatul să aleagă pe cea mai 
potrivită, după care va comanda planul clădirii.

Membrii Sfatului căminului au continuat să stea de vorbă cu familia lui Hălmăgean 
Gheorghe în legătură cu schimbul de grădini. în şedinţ a de la 1 martie 1949, s-a ajuns 
la o înţ elegere şi anume: a) Comuna va primi de la Hălmăgean Gheorghe grădina de la 
nr. 89, în suprafaţ ă de 200 stj. P. Liberă (fără construcţ ii); b) Hălmăgean Gheorghe va 
primi în schimb o jumătate de grădină (400 stj. p.) din terenul bisericii, nr. 85 sau de la 
Hada Vasile. Pe această grădină i se va construi un grajd de 10 m din materialul lui. 
Comuna va da ţ igla şi 6 scânduri sub căpriori, va ajuta la transportul lemnului şi a 
pietrelor din curte pană la grădina nouă. Grajdul se construieşte de comună până la 
acoperit, păreţ it si podit. La casă se vor pune 3 tălpi de câte 9 metri şi toate grinzile. Se 
pun podele noi (îa tavan) 5 ferestre- 3 a câte un metru şi 2 a 70 cm. Şi două uşi dublate. 
Se va pune din nou tot materialul care nu e corespunzător. Hălmăgean Gheorghe va da 
ajutor un om la transportul materialelor şi la toate lucrările până când se termină casa şi 
grajdul. Umplutul cu pământ a casei şi al grajdului îl priveşte pe Hălmăgean Gheorghe. 
La fel lipitul şi văcălitul. Contractele le plăteşte comuna.

Procesul verbal încheiat cu ocazia acestei înţ elegeri a fost semnat din partea 
Căminului Cultural de: Brăiloiu Vasile, director; ’Hălmăgean Nicolae, preşledinte; 
Hălmăgean T, secretar; Poleac Vasile, Embei Emeric, A. Popovici, Sărăndan Vasile şi 
Matcău Teodor. De altă parte Hălmăgean Gheorghe şi fiul său, Hălmăgean Nicolae.

Pentru ca înţ elegerea făcută să se poată realiza, era necesar ca Sfatul căminului să 
obţ ină o grădină de la biserică, ori să cumpere grădina lui Hada Vasile, pentru a o da în 
schimb lui Hălmăgean Gheorghe.

La 11 mai 1949, Sfatul Căminului Cultural a trimis o adresă Oficiului parohial 
rugându-1 să convoace Consiliul pentru a trata împreună donarea unei grădini de la 
biserică pentru Căminul Cultural. După convorbirile avute în luna februarie cu preotul 
Ionuţ aş, acesta s-a grăbit să raporteze Episcopiei din Arad despre intenţ iile Sfatului 
căminului. Episcopia a comunicat Prefecturii judeţ ului. Aceasta a ordonat Preturii să 
ancheteze cazul. Pentru executarea anchetei s-au prezentat în comună, în ziua de 15 
mai 1949: Raicu Iuliu, pretorul plasei Sebiş şi Imbroane Dumitru, secretar de plasă. A 
fost convocată Adunarea Generală parohiala. S-a încheiat următorul proces verbal: 
„Astăzi 15 mai 1949, şedinţ ă comună a Sfatului Căminului Cultural cu adunarea 
generală parohială din comuna Prunişor, judeţ ul Arad. Ordine de zi: 1. Donarea unei 
grădini de la biserică pentru Căminul Cultural. Potrivit hotărârii din 10 mai 1949, Sfatul 
Căminului Cultural a cerut cu adresa nr. 11 Oficiului parohial din Prunişor să convoace
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Consiliul parohial pentru a trata împreună donarea unei grădini de la biserică pentru 
Căminul Cultural. Astăzi a fost convocată adunarea generală parohială pentru a hotărî 
în această problemă.

Adunarea generală este prezidată de preotul Aurel Ionuţ aş, Fereştean Damaschin, 
secretar, Onaga Gheorghe şi Bogdan Savel, asistenţ i. La şedinţ ă asistă domnul Raicu 
Iuliu, pretorul plasei Sebiş şi domnul Imbroane D, secretar de plasă, veniţ i din ordinul 
Prefecturii judeţ ului. Se constată că sunt prezenţ i majoritatea membrilor adunărilor 
generale parohiale.

Preşedintele deschide şedinţ a şi dă citire adresei Sfatului Căminului Cultural prin 
care acesta arată că doreşte să construiască un local şi, că neavând teren, roagă adunarea 
generală parohială să cfoneze în mod gratuit grădina liberă de la nr. 85, pe seama 
Căminului Cultural. Preşedintele întreabă adunarea generală dacă se învoieste să doneze 
o grădină. Toţ i membrii’ prezenţ i au hotărât că donează o grădină pentru (iăminul Cul
tural. Fiind întrebaţ i care grădină doresc să o doneze, la propunerea locuitorilor: Onaga 
Gheorghe, Moş Ioan, Hada Axente şi Cristea Nicolae, membrii s-au hotărât să doneze 
grădina de la nr. 83, aceea pe care este clădită biserica veche.

Deoarece Sfatul căminului transportă materialele pentru clădire, le va depozita pe 
această grădină, luând-o în folosinţ ă cu data de astăzi. Procesul verbal încheiat la oficiul 
parohial se va înainta spre aprobare la Episcopie.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
Preşedintele ss. A. Ionuţ aş, membri asistenţ i ss Onaga Gheorghe şi ss Bogdan 

Savel, cfirector cămin ss Popovici Ambrosie, preşedintele căminului ss Cofan Vasile, 
primar ss Embei Emeric.

Sfatul căminului considera rezolvată problema grădinii. în 18 mai s-a început 
transportul lemnelor la fabrică. Cărăuşii primeau 25 lei pentru o mie kg lemne 
transportate la fabrică, iar la înapoiere transportau câte 200 bucăţ i cărămizi în mod 
gratuit. în câteva zile au fost transportate 6 000 bucăţ i cărămizi pe grădina bisericii.

învăţ ătorul nu se împăca cu ideea de a construi Căminul Cultural pe o stradă 
lăturalnică. A propus comitetului să se mai stea de vorbă cu familia locuitorului 
Hălmăgean Gheorghe, să schimbe grădina sa cu jumătate din grădina donată de 
adunarea parohială, în condiţ iile înţ elegerii din 1 martie.

în ziua de 22 mai 1949, a intervenit o nouă înţ elegere între conducerea Căminului 
Cultural si Hălmăgean Gheorghe, după cum urmează: 1. Hălmăgean Gheorghe dă 
Căminului Cultural grădina de la nr. 89, liberă de orice sarcini. 2. Căminul Cultural dă 
jumătate din grădina de la nr. 83, lui Hălmăgean Gheorghe pe lângă condiţ iile stabilite 
la 1 martie a.c. Se mai adaugă leaţ uri pe grajd şi podele pe sobiţ ă. în acest an va folosi 
prunele din toată grădina.

în folosinţ ă se intră cu data de 23 mai a.c. Hălmăgean Gheorghe va folosi grădina de 
la nr. 83 unde îşi va muta lemnele pentru grajd începând de luni, 25 mai. în zilele acestea 
se vor angaja maistori să clădească grajdul. începând de marţ i, 24 mai, Căminul Cultural 
va depozita cărămida pe grădina de la nr. 89, proprietatea lui Hălmăgean Gheorghe.

Procesul verbal este semnat: din partea Căminului Cultural: Popovici Ambrosie, 
director, Cofan Vasile, preşedinte, Brăiloiu Vasile, secretar, Filip Gheorghe, Ţ âca Simion, 
Hălmăgean Antonei, Matcău Teodor, Carpine Gligor, Hărdăuţ  Pavel, Sărăndan Vasile 
şi Embei Emeric, membri. De altă parte: Hălmăgean Gheorghe şi Hălmăgean Nicolae.

în zilele următoare, cărămida a fost depozitată pe grădina de la nr. 89. Până la 15 
iunie au fost transportate 35 000 bucăţ i cărămidă. Din parchetul primit s-au transportat 
lemne de construcţ ie pe grădina bisericii. în zilele de 20 şi 21 iunie 1949 s-a ţ inut 
licitaţ ie publică pentru angajarea maistorilor ce vor construi grajdul. A fost angajat 
Groza Ilarie, dar Hălmăgean Nicolae preferă pe Hălmăgean Nicoîae.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Lucrările au început la 4 iulie 1949, dar au fost întrerupte în mai multe rânduri 
din motive diferite invocate de Hălmăgean Gheorghe. Abia în 11 iunie 1950 a 
intervenit ultima înţ elegere prin care comitetul căminului s-a obligat să satisfacă 

g toate pretenţ iile suplimentare ridicate de Hălmăgean Gheorghe. Grajdul a fost 
transformat în casă, iar casa veche a fost demolată şi reclădită în ţ arină pe un teren 
al lui Hălmăgean Gheorghe.

Tergiversările cu lucrările la casă s-au petrecut din pricină că Episcopia nu aproba 
donarea grădinii.

La 15 iunie 1949, oficiul parohial a predat comitetului căminului următoarea adresă: 
vSfanta Episcopie română a Aradului, nr. 2705/1949, Of. protopopesc ort. rom. Buteni. 
In referire la raportul P.C. Tale nr. 306/1949, comunicăm următoarele: Consiliul eparhial 

poate aproba hotărârea adunării parohiale din Prunişor nr. 1 din 15 mai a.c. să se 
doneze comunei Prunişor, pentru zidirea Căminului Cultural, intravilanul parohiei pe 
care a fost zidită vechea biserică, avariată complet în luptele de la finea lunii septembrie 
1944. Parohia, din 1944 nu mai are biserică. Toate încercările de a aduna fondul necesar 
pentru zidirea ei, a rămas fără rezultatul dorit, din cauza crizei financiare. în astfel de 
împrejurări, parohia este avizată la posibilităţ ile ei financiare, de aceea nu poate dona 
intravilanul în chestie, ci-1 va vinde pentru a mari şi întregi fondul bisericii, când lucrările 
de rezidire a edificiului bisericesc se vor începe.

Arad, la 23 septembrie 1949; ss. Andrei, episcop ss. Traian Cibian, vicar eparhial.” 
în urma acestei întâmpinări, comitetul căminului a înaintat un raport la Comitetul 

provizoriu al plasei Sebiş, arătând situaţ ia creată. La 23 iunie 1949, s-a primit următorul 
răspuns: „Comitetul provizoriu al plasei Sebiş. Către Primăria comunei Prunişor. Avem 
onoare a vă face cunoscut că autorizăm pe locuitorul Hălmăgean Gheorghe din comuna 
dv. ca, pe terenul bisericii ortodoxe române să-şi construiască o casă, aceasta în schimbul 
intravilanului pe care l-a cedat acest locuitor pentru locul unde se va construi Căminul 
Cultural din comuna dv., vă punem în vedere a vă conforma întocmai celor de mai

Acest ordin dat de Comitetul provizoriu al plasei Sebiş, serveşte ca drept act până 
la sosirea contractului şi aprobarea Episcopiei.

Sebiş la 23 iunie 1949. Preşedinte ss. M. Zdrâncă L.s.”
Comitetul provizoriu al plasei Sebiş a anunţ at şi Secţ ia de învăţ ământ şi Cultură a 

judeţ ului Arad despre problemele ce se frământă la Prunişor. Cu ordinul nr. 6997/1949 
din i iulie 1949, ni se comunică: „din moment ce poporul prin adunarea parohială a 
hotărât cedarea acelui teren în folosul Căminului Cultural, el are dreptul să se folosească 
de acest bun al său în folosul său. Veţ i lua măsuri cu organizaţ iile de masă şi adminis
trative din loc pentru ca hotărârile poporului să fie respectate. Pentru orice alte nelămuriri 
vă veţ i prezenta ocazional fie din partea dv., fie din partea comitetului Căminului la 
Secţ ia de învăţ ământ şi Cultură a comitetului provizoriu judeţ ean ss. indescifrabil. 
Şefa secţ iei învăţ ământ şi Cultură ss. Angela Bej. Pentru conformitate cu originalul 
âeful Secţ iei învăţ ământ şi Cultură ss. A Dârlea.”

Lucrul la casa s-a întrerupt. Trebuia contract. Comitetul căminului a cerut din nou 
sprijin Comitetului provizoriu al plasei Sebiş. în ziua de 3 octombrie 1949, s-au deplasat 
la Prunişor: Zdrâncă Moise, preşedintele Comitetului provizoriu al comunei Sebis şi 
Lăcătuş îoan, secretarul Comitetului provizoriu al comunei Sebiş. Au convocat consiliul 
parohial, comitetul căminului si pe Hălmăgean Gheorghe. Cu această ocazie s-au stabilit 
următoarele: 1) membrii consiliului parohial sunt de acord cu hotărârea adunării generale 
din 15 mai 1949 şi va da tot concursul lui Hălmăgean Gheorghe să-şi termine clădirea 
casei pe intravilanul donat Căminului Cultural, iar după aprobarea Episcopiei, va delega 
o persoană să semneze contractul legal pentru a intra în posesiunea grădinii. 2) Comitetul 
căminului va lăsa jumătate din grădină în folosinţ a bisericii.
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După această înţ elegere s-a reluat lucrul la casă, dar după câteva zile s-a întrerupt 
din nou. La 27 octombrie 1949, Comitetul provizoriu al comunei Sebiş înaintează 
următoarea adresă la Episcopie:

„Comitetul provizoriu al comunei Sebiş - Prunişor, nr. 769 din 27 octombrie 1949. 
Către Consiliul Eparhial Arad. Avem onoare a vă înainta alăturat dosarul referitor la 
donarea unei grădini de la biserică pentru Căminul Cultural, cu rugămintea de a-1 
cerceta şi aproba ca să se dea contract tabular pe această grădină. Adunarea parohială 
din Prunişor, bazată pe faptul că locuitorii comunei, fără deosebire de religie şi 
naţ ionalitate, au donat pentru reconstruirea bisericii, în anul 1947, un parchet de 450 
m cubi lemn de construcţ ie clasa I, din valorificarea căruia parohia a procurat cca 
17000 bucăţ i cărămizi, ce valorează astăzi 100 000 lei şi mai are încă 110 steri lemn de 
foc depozitat prin comună, ce valorează 70 000 lei, ştiind că parohia va vinde grădina 
atunci când îşi va construi un nou local şi că toţ i locuitorii comunei vor contribui cu 
bani şi muncă la această construcţ ie, a hotărât în şedinţ a de la 15 mai a.c. să doneze 
grădina de la nr. 83 pe seama Căminului Cultural.

Parohia nu va fi capabilă să-si construiască biserică numai cu banii ce va primi din 
vânzarea grădinii sus amintită, ci tot comuna va fi aceea care va construi acest local.

Consiliul parohial în şedinţ a din trei octombrie a.c. a hotărât că este de acord cu 
hotărârea adunării parohiale din 15 mai a.c. după cum arată procesul verbal anexat.

Având în vedere că pe această grădină, în urma diferitelor acte încheiate, a fost 
construită o casă de către Căminul Cultural, pentru a nu se produce dezbinări în sânul 
poporului şi între diferitele consilii şi comitete ce au fost amestecate în această chestiune, 
Vă rugăm să binevoiţ i a da cuvenita aprobare în urma căreia Căminul Cultural să 
primească contract tabular pe această grădină. Preşedintele ss. Dragoş Alexandru, 
secretar ss. Ioan Lăcătiş.

Dosarul a fost dus la Arad de Brăiloiu Vasile şi Popovici Ambrosie, delegaţ i ai 
Comitetului provizoriu şi înregistrat sub nr. 6400 din 28 octombrie 1949.

Preasfinţ ia Sa nu era în localitate. Deci, dosarul a rămas să fie rezolvat ulterior.
La 2 noiembrie s-a primit următorul răspuns:
„Sfânta Episcopie ortodoxă română a Aradului. Către Comitetul provizoriu al 

comunei Prunişor. La adresa Dv. nr. 769/1949, Vă comunicăm că Consiliul nostru 
Eparhial nu poate aproba hotărârea Consiliului parohial din 15 mai a.c. de a dona un 
intravilan parohial pentru construirea unui Cămin Cultural , din următoarele motive: 1) 
Regulamentul pentru administrarea afacerilor epitropeşti în parohii, prin art. 5, opreşte 
înstrăinarea averilor imobile parohiale, care, dealtfel este inventariată şi după 
instrucţ iunile patrimoniului public. 2) Parohia din Prunişor, de 5 ani de zile nu a fost în 
stare să-si rezidească biserica distrusă în toamna anului 1944, asa că este avizată la 
toate resursele materiale proprii, neavând posibilitatea de a face donaţ ii. De altcum, 
după informaţ iile ce ie avem, acel intravilan, încălcat azi, nu va servi la construirea 
Căminului Cultural, ci la o casă particulară. Arad, la 2 noiembrie 1949 ss Andrei, 
episcop; Secretar eparhial ss. indescifrabil.

Nici în urma acestui răspuns negativ, comitetul căminului n-a pierdut nădejdea în

'

izbândă.
în luna februarie 1950, Comitetul provizoriu al comunei Sebiş a cerut din nou 

Oficiului parohial Prunişor să cedeze grădina pentru ca să poată începe lucrările la 
clădirea căminului. Răspunsul a fost următorul: „De la Oficiul parohial Prunişor nr. 14/ 
1950, Către Comitetul provizoriu comunal Sebiş. La comunicatul Dv. nr. 769/1950, 
Vă răspundem consiliul parohial fiind organul administrativ şi executiv al adunării 
parohiale, nu-i competent, deci nu are atribuţ ia de a decide în chestiunea grădinii 
parohiale. Competentă este adunarea parohială care, în şedinţ a din 15 mai 1949 şi-a
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spus cuvântul. Urmează ca să interveniţ i la Episopia din Arad pentru solicitarea aprobării 
deciziei adunării parohiale din Prunişor. Fără decizia de aprobare de la Episcopie, 
hotărârea adunării parohiale nu are valoare. Prunişor, la 16 februarie 1950. paroh s.s.

" Ionutaş Aurel.”
Comitetul provizoriu al comunei Sebiş cunoştea că în şedinţ a din 23 martie 1949, 

Consiliul parohial „ca şi reprezentant legal al bisericii ortodoxe române” a cedat statului 
17 ha 4560 m.p. din sesia parohială plus 1 ha si 8400 m.p. în 1950. Dar nu era „com
petent” să mai cedeze 14 ari pentru Căminul (Cultural.

La 6 martie 1950, preotul a fost chemat la Comitetul provizoriu al comunei Sebiş 
unde^ au fost discutate aceste probleme.

In urma convorbirilor, preotul s-a angajat să facă personal un raport la Episcopie 
prin care să ceară aprobarea mult aşteptată.

A doua zi a întocmit raportul unnător:
„De la Oficiul parohial ortodox român Prunişor nr. 24/1950.
Prea Sfinţ ite Părinte Episcop! Venerat Consiliu Eparhial! Adunarea parohială din 

Prunişor, în şedinţ a din 15 mai 1949, a donat comunei intravilanul nr. top. 215 din 
cartea funduară nr. 93, pentiu construirea unui Cămin Cultural. în luna februarie a.c. 
Sfatul căminului a fost anunţ at de către Secţ ia gospodăriei locative de pe lângă Comitetul 
provizoriu al plasei Sebiş ca în planul de stat pe anul 1950 a fost prevăzut construirea 
unui Cămin Cultural în Prunişor şi că edificarea va începe la 1 aprilie 1950. Comitetul 
provizoriu comunal nu are teren pe care să construiască Căminul Cultural şi nici nu are 
de unde să cumpere. în acest scop au fost convocaţ i într-o şedinţ ă comună la Comitetul 
provizoriu din Sebiş: secretarul P.M.R. Sebiş, secretarul organizaţ iei de bază P.M.R. 
Prunişor, reprezentantul Căminului Cultural şi subsemnatul.

în această şedinţ ă, Comitetul provizoriu al comunei Sebiş cere numai jumătatea 
liberă din intravilanul în cauză pentru Căminul Cultural, iar cealaltă jumătate, pe care 
este biserica, să rămână şi pe mai departe proprietatea parohiei. Pentru partea ce o 
îşi ia angajamentul să dea ajutorul cuvenit la reclădirea bisericii noastre, distrusă în 
război, după cum este menţ ionat în procesul verbal aici anexat.

Avându-se în vedere că biserica ar da dovadă că sub orice împrejurări a contribuit 
cu obolul său la culturalizarea maselor, prin acest fapt să dovedim şi de astă dată că 
suntem pe linia trasată de regimul actual, îndeplinind şi dorinţ a poporului de 
Cămin Cultural în comună, după care ar urma refacerea bisericii, prin această aprobare 
s-ar dovedi că biserica nu este duşmanul poporului şi a culturii, după cum unii o susţ in, 
cu respect Vă rugăm a aproba hotărârea noastră din 15 mai 1949 pentru cedarea 
intravilanului bisericesc (jumătate) în scopul construirii Căminului Cultural din Prunişor. 
Prunişor la 7 martie 1950. ss. A. Ionuţ aş, paroh” Comitetul provizoriu al^
Sebiş a delegat pe Brăiloiu Vasile , Popovici Ambrosie şi Embei Emeric să ducă raportul 
la Episcopie, în ziua de 8 martie 1950. De data aceasta s-au înapoiat împreună cu 
delegatul Episcopiei, referentul eparhial Cros Cornel, care a fost trimis să cerceteze 
problema la fata locului. în urma referatului întocmit de către referentul eparhial, 
Episcopia, cu nr. 1433/1950, a aprobat cedarea grădinii şi a autorizat pe protopopul 
Aurel Ionutaş să semneze contract tabular.

încă în’luna martie 1950 s-a încheiat contract între Parohie şi Comitetul provizoriu 
al comunei Sebiş-Prunişor. Din cartea funduară 93 s-a transmis în c.f. 1481 unde s-a 
intabulat jumătate (14 ari) în favoarea comitetului provizoriu al comunei Prunişor ca 
teren destinat pentru Căminul Cultural. Nr. top. 215/a.

Cealaltă jumătate de grădină a vândut-o consiliul parohial locuitorului Roşu 
Gheorghe, nr. 102 v., (Frona). Comuna a încheiat act de schimb cu Hălmăgean 
Gheorghe şi astfel s-a pus capăt diferendului.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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în şedinţ a din 2 aprilie 1950, comitetul se înţ elege cu maistrul lemnar Hălmăgean 
Nicolae să continue lucrările la casa lui Hălmăgean Gheorghe.

La 11 iunie i se acordă ajutor pentru demolarea casei vechi şi transportul materialelor 
pe locul unde va fi reconstruită.

în termen de două zile, terenul a fost eliberat şi se puteau începe lucrările pentru 
construirea Căminului Cultural.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C o nstr u ir ea  lo c a lu lu i
Cunoscând activitatea culturală desfăşurată de echipele de tineret din Prunişor, cât 

şi faptul că aveam cărămida necesară, Comitetul provizoriu al plasei Sebiş a prevăzut 
în planul său de investiţ ii pe anul 1950 şi construirea Căminului Cultural din comuna 
noastră. încă la 24 februarie 1950, inginerul Druzenco, Şeful Secţ iei gospodăriri loca
tive si comunale, a anunţ at comitetul Căminului Cultural despre acest fapt.

în ziua de 15 iunie 1950 s-au prezentat în comună: arhitectul Novac de la judeţ , 
inginerii Buzaş şi Nadrai pentru a vedea locul pe care se va construi căminul. Au adus 
şi planul. în 23 iunie 1950 s-au prezentat din nou pentru amplasarea construcţ iei. De 
data aceasta au adus alt plan mult mai simplu. Acesta ar fi costat 1.700.000 lei, iar 
primul costa 1.920.000 lei (nestabilizaţ i). Comitetul căminului nu a fost de acord să se 
execute cel de-al doilea plan. în ziua de 24 iunie, înv. Brăiloiu Vasile s-a dus la Arad şi 
a rugat pe dl. Constantinescu, preşedintele Comitetului provizoriu judeţ ean, să aprobe 
continuarea căminului după primul plan. Intervenţ ia a avut rezultat pozitiv.

Proiectul şi devizul de cheltuieli au fost întocmite de arhitectul Novac. Lucrarea a 
fost prevăzută în planul de stat. Ministerul a aprobat ca Statul să contribuie cu un 
milion de lei, iar comuna cu 920.000 lei. Lucrarea a fost dată în antrepriza antreprenorilor 
Buzaşi Francisc şi Nadrai Ludovic din Arad, de către arhitectul Novac. Aceştia au 
angajat pe maistrul zidar Corbăceriu Teodor din Buteni, s-o execute. S-a adus piatră de 
pe Valea Prunişorului pentru fundaţ ie şi de la cariera din Sebiş pentru soclu.

în ziua de 26 iunie au început săpăturile pentru fundaţ ie. Lucrau cinci zidari şi 
câte nouă zilieri din Prunişor.

Şanţ ul a fost săpat de 0,80 m. Piatra la fundaţ ie a fost „spănulită” şi legată cu var. 
Nu s-a folosit ciment.

în 11 iulie a fost zidită prima cărămidă. Până la 1 august, lucrările de zidărie au 
fost terminate. în plan nu au fost prevăzute coşuri pentru sobe. Le-a construit comitetul 
ulterior.

S-a adus lemn de cer pentru grinzi, pe sala de spectacole, de la Moneasa. Pentru 
sălile mici s-au adus grinzi de plop cioplit din pădurea Prunişorului. La fel şi pentru 
căpriori. Lemnul a fost cioplit la faţ a locului.

Pentru confecţ ionarea şarpantei au fost aduşi dulgheri de la Aradul Nou. La 1 
septembrie au început lucrările. Au fost aşezate grinzile pe sala mare şi montati căpriorii. 
La 23 septembrie dulgherii şi-au luat uneltele şi au plecat acasă, lăsând fucrarea în 
stadiul arătat, fără să spună la cineva care este cauza părăsirii lucrului.

A trecut aproape o lună de zile de aşteptare. Nici o veste de la antreprenori. Comitetul 
provizoriu al comunei Prunişor a delegat pe înv. Brăiloiu Vasile să meargă la Arad 
pentru a cerceta care este pricina sistării luciului. în zilele de 19. 20 şi 21 octombrie 
1950 a fost în audienţ e şi a stat de vorbă cu arhitectul Novac, cu antreprenorul Buzaşi, 
cu Mărgăritescu, şeful secţ iei financiare a judeţ ului. Acesta din urmă a arătat că s-au 
epuizat fondurile acordate ae stat. Urmează ca restul lucrărilor să le suporte comuna. A 
stat apoi de vorbă cu inginerul Filip, şeful Secţ iei construcţ ii, cu vicepreşedintele 
Comitetului provizoriu judeţ ean, Scutaru, cu şeful Secţ iei culturale, Dascălu, cu responsabilul 
Secţ iei artă şi cultură, Ponta, de la comitetul judeţ ean de partid.
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Problema este cea arătată de 
Mărgăritescu şi cu aceasta antreprenorii şi- 
au îndeplinit angajamentul faţ ă de lucrarea 
de la Prunişor. în acelaşi timp construiau un 
grajd în comuna Chisindia şi o crescătorie 
de gâşte în comuna Macea. Poate că pe acelea 
le-au terminat la timp si în bune condiţ iuni.

De la secţ ia culturală am primit 
promisiuni că ne va ajuta cu ceva materiale. 
S-au ţ inut de cuvânt. Aşa stând lucrurile, învă
ţ ătorul s-a înţ eles cu antreprenorul Buzaşiu 
să trimită dulgherii să acopere clădirea, iar 
plata pentru lucru o va achita comitetul 
căminului din fondurile sale, agonisita de la 
horile ţ ărăneşti şi de la serbări.

Planul iniţ ial al clădirii avea acoperiş de 
ţ igle numai pe sala de festivităţ i. Coridorul şi 
cele trei săli mai mici trebuiau acoperite cu o 
placă de beton armat. în 23 octombrie 1950, 
au venit dulgherii şi au acoperit sala mare. 
Pentru coridor si celelalte săli au fost 
confecţ ionate acoperişuri provizorii tot cu ţ igle, 
deoarece nu se găsea ciment şi fier beton. 
Neavând înclinarea corespunzătoare, aceste 
acoperişuri s-au dovedit a fi nefolositoare. Era 
necesar să se facă modificări la clădire. Planul 
pentru modificare l-a întocmit învăţ ătorul şi 1- 
a aprobat inginerul Filip de la Secţ ia construcţ ii 
a Comitetului provizoriu judeţ ean.

în anii următori s-au executat modi
ficările, pe măsura procurării fondurilor.

în anul 1951, Secţ ia de Cultură şi Artă a 
regiunii Arad a donat’1000 kg ciment, 4000 
bucăţ i cărămizi, 2 lăzi cu geamuri şi 6 metri 
cubi scândură pentru tavan. Cu o parte din 
aceste materiale şi cu fonduri locale s-a făcut 
modificarea faţ adei principale. Lucrările de 
zidărie le-a executat tot maistrul zidar 
Corbăceriu Teodor. Acoperişul l-a modificat 
Filip Ioan Juca. în anul 1952 s-au făcut 2 usi 
şi 2 ferestre la o cameră şi scenă, din fondurile 
căminului. Cu bani din „autoimpunere ’ s-a 
tencuit sala mare. Cu ajutorul primit de la 
Secţ ia culturală a raionului Gurahonţ , s-au 
montat toate uşile şi ferestrele.

în anul 1^53, cu fonduri locale şi ale 
comitetului de conducere, s-a modificat şi 
faţ ada a doua.

în anul 1954, s-a construit un mic cori
dor la faţ ada a doua şi s-au padimentat toate

CĂMINUL CULTURAL

Localul în anul 1952

Localul în anul 1973

Noul local pentru căminul cultural. 1984

Grajdul comunal amenajat club 
pentru tineret. 1981
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încăperile. în anul 1957, s-au făcut scări din beton, iar în 1958, s-a tencuit în exterior. 
Locuitorii din Prunişor au contribuit cu bani realizaţ i din valorificarea parchetului donat, 
cu autoimpunere si alte fonduri realizate din păşunea comunală. Au transportat cărămidă, 
nisip, piatră si alte materiale, prin muncă voluntară. Au muncit cu braţ ele, dând ajutor 
ziarilor si dulgherilor. Secţ ia culturală a regiunii Arad, prin tov. Dascălu şi Crişan a mai 
donat un dulap pentru arhivă şi o bibliotecă, o masă, bănci, scaune, un birou (masă). 
Tuturor acelora care au sprijinit acţ iunea pentru construirea acestui Cămin Cultural, 
comitetul de conducere le aduce mulţ umiri. Acest Cămin Cultural a adus mari servicii 
locuitorilor din Prunişor timp de 30 ani.

Din cauză că nu s-a folosit ciment la construcţ ie, fundaţ ia nu a fost făcută 
corespunzător, terenul s-a deplasat şi din alte cauze, pereţ ii s-au fisurat. în ultimul timp 
prezenta pericolul de a se surpa. De aceea s-au luat măsuri să fie demolat. Acest lucru 
s-a executat în martie 1980.

Cu materialele recuperate se va reclădi un nou Cămin Cultural.

Construirea unui nou local
Consiliul popular orăşenesc Sebiş a hotărât să reclădească Căminul Cultural în 

regie. Printre angajaţ ii Consiliului sunt şi zidari. Pentru a se putea folosi materialele 
vechi, s-a întocmit un plan asemănător cu clădirea veche. S-au mai procurat cărămizi, 
var ciment, iar în anul 1981 s-a construit fundaţ ia şi soclul, în anul 1982- s-a construit 
parterul, iar în anul 1983, s-a construit etajul şi s-a acoperit.

Lucrarea au executat-o Filip Gheorghe al lui Giţ a şi Filip Todor al lui Mura, ajutaţ i 
de locuitori.

Cinematograful
în localul Căminului Cultural a fost instalat un grup eletrogen. Cu ajutorul lui s-a 

inaugurat cinematograf în Prunişor, în 2 august 1964.
La 31 decembrie 1969, a fost electrificat satul. Curentul electric a fost adus de 

către Cărând. Pentru a scurta drumul de transport, în anul 1980 s-au plantat stâlpi de 
beton şi s-a făcut legătura direct de la Sebiş.

Cinematograful a fost condus de locuitorul Popovici Pavel Păliuţ , timp de 12 ani, 
adică până în 1976, când localul a fost declarat necorespunzător.

în primăvara anului 1981, s-a amenajat o sală din locuinţ a îngrijitorului de la 
grajdul comunal. Aici s-a deschis un club pentru tineret.

în cadrul clubului s-a repus în funcţ ie aparatul de proiecţ ie pentru filme.

Agenţ ia P.T.T.R.
După desfiinţ area comunei, în 11 ianuarie 1956, telefonul a fost instalat în casa 

locuitorului Popa âligor, nr. 60 v. Acesta a fost angajat ca poştaş al oficiului P.T.T:R. Sebiş. 
Primeşte şi distribuie corespondenţ a si ziarele în sat. înainte vreme această sarcină o 
îndeplinea’omul de serviciu de la primărie.

Agenţ ia s-a înfiinţ at în anul 1962 şi a fost instalată în casa locuitorului Popa Gligor. 
După 12 ani, s-a constatat că este „nerentabilă” şi s-a desfiinţ at. Telefonul a rămas în 
continuare, fiind socotit ca abonat personal.
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BISERICA

Locuitorii din Prunişor au avut local pentru biserică din vremurile vechi. înainte 
de anul 1800, cei care locuiau în crângul Hălmăgeni aveau o bisericuţ ă de lemn în

A
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apropiere de Vadul Onii, pe locul numit până astăzi 
Bisericuţ a.

In Rusca, în apropierea cimitirului, era crângul 
Hăndăbăsasca. Locuitorii de aici şi cei din Moţ asca,
Fereşti şi Cofaneşti aveau o biserică construită din 
lozdoabe de stejar, pe ridicătura de teren din partea 
de sud a cimitirului, în dreptul porţ ii de intrare. Se 
cunoaşte locul unde a fost.

După ce toti locuitorii s-au adunat pe vatra nouă 
de sat, au vândut biserica locuitorilor din Rănusa.
Casa parohială a fost construită în apropiere de colţ ul 
sud-vest al cimitirului, pe holda care a devenit 
proprietatea lui Mihulin Pavel Aleuaşu.

Pe grădina cu nr. top. 215 (între nr. v. De casă 
96 - şcoala confesională - şi nr. v. 97-Herbei Matei) 
au construit o biserică din piatră albă adusă de la 
Găvojdia (Livada) din cariera grofului Keneszki.
Turnul a fost construit din lemn. Biserica a fost 
acoperită cu şindrilă. (Informator Popa Giuri, nr. v.
32, de 70 ani).

în 1856, când s-a întocmit cartea fundurară nr.
93 pentru grădină şi biserică (fără număr de casă) a 
semnat preotul Gergar Iosif şi Balaj Teodor.

Biserica a fost reparată în mai multe rânduri. în anul 1889, prin preocuparea 
preotului Damaschin Ştefan, s-a construit şi tumul din cărămidă.

Pentru repararea bisericii a contribuit şi comuna politică cu bani rezultaţ i din 
dobânzile ce încasa după acţ iunile primite de la stat, în contul sumelor cu care 
contribuise la construirea liniei ferate de la Ineu la Sebiş. Linia ferată Arad-Ineu a fost 
terminată în anul 1877. în acelaşi an a început etapa a doua Ineu-Sebiş, care s-a încheiat 
la 12 august 1881. ....

în anul 1897, comuna avea un fond în acţ iuni de 2750 forinţ i. Antisţ ia comunala 
a hotărât ca din dobânzile acumulate între anii 1890-1899, să dea bisericii 240 florini

Biserica, 1981

(Proces verbal din 11 martie 1897).
Biserica a mai fost reparată în anul 1906 de Winter Gustav din Beliu, pentru 700 

coroane. Până în anul 1929, clădirea se deteriorase mult. Pereţ ii fisuraţ i începuseră sa 
se deplaseze. Acoperişul de şindrilă era cârpit cu bucăţ i de tablă şi de carton as a a .
Necesita reparaţ ii radicale. • î î

Consiliul parohial a început să strângă fonduri pentru renovarea bisericii. In anul 
1929 a primit 20.000 lei ajutor de la Ministerul Cultelor. In anul 1933 a primit un 
ajutor bănesc de la firma Berătău şi banii depuşi la Banca Victoria din Butem. b-au 
vândut 74 sinice de porumb si 19 sinice de grâu de la fondul de bucate.

La 25 aprilie 1933, au fost angajaţ i maistori pentru repararea bisericii. .
■ Moldovan Antonie execută lucrările de zidărie pentru suma de 2450 lei.

Construieşte stâlpi de susţ inere a pereţ ilor.
• Groza Ilarie înlocuieşte şindrila de pe acoperiş cu ţ igle, pentru suma de 2000 lei.
• Tinichigiul Holtzer Iacot sin Sebiş acoperă tumul şi altarul cu tabla zincaţ a.
■ Toader Nicolae Ciocârlie din Prunişor zugrăveşte biserica pentru 9896 lei şi cinci

şinice de grâu. .. cr .
Până la începutul lunii septembrie, lucrările de reparaţ ii au fost terminate, btmţ irea

s-a făcut la 17 septembrie 1933.
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La 14 septembrie 1933, s-au prezentat socoţ ile despre cheltuielile efectuate cu 
repararea bisericii, care s-au ridicat la suma de 79.529 lei.

Exact după unsprezece ani de la sfinţ ire, adică la 17 septembrie 1944, clădirea 
bisericii a fost avariată grav în timpul luptelor dintre armatele române şi cele maghiare, 
în zilele de 17-19 septembrie 1944. Un obuz de artilerie a căzut la baza turnului şi 
două au spart peretele dinspre nord. Clădirea nu s-a mai putut repara. în luna iulie 
1950, tumul s-a dărâmat singur, până la temelie. Din cauza zguduiturii a crăpat peretele 
la şcoală. în anul următor a fost demolat şi corpul clădirii.

* în toamna anului 1944, s-a amenajat o capelă în localul fostei şcoli confesionale, 
în care s-a oficiat serviciul religios până la 1 noiembrie 1981.

Consiliul parohial a început o acţ iune pentru strângerea fondurilor necesare 
construirii unui nou local. în anul 1947, comuna a tăiat pădurea de pe cele 30 ha din 
Cioaca Ulmului. Lemnul de stejar a fost donat consiliului parohial ca să-l valorifice în 
vederea sporirii fondului pentru construirea bisericii. Cu banii obţ inuţ i din vânzarea 
lemnelor s-au cumpărat 17.000 bucăţ i cărămizi, scânduri şi ciment.

Din cauza inflaţ iei monetare, care se accentua tot mai mult, s-au procurat prea 
puţ ine materiale de construcţ ie cu banii primiţ i pe lemne. O parte din materiale 
deteriorat până să înceapă construcţ ia.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L o c a l n o u d e b iser ică
Locuitorii erau nerăbdători să înceapă lucrarea cu materialele ce posedau. Fereştean 

Pavel, nr. v. 25, care lucrase pe ceva şantiere din Braşov şi se pricepea, a făcut un plan 
de biserică. Consiliul parohial a angajat pe zidarul Corbăceriu Teodor din Buteni să 
construiască biserica. La 22 octombrie 1951, la sfârşit de toamnă, au început lucrările 
de edificare pe grădina nr. 85, cu nr. top. 212. S-a construit fundaţ ia şi soclul. A început 
zidirea pereţ ilor, care au fost înălţ aţ i aproximativ cu un metru deasupra soclului. Banii 
şi materialeie s-au terminat. Zidurile au fost acoperite cu scânduri şi carton asfaltat, 
pentru a fi ferite de intemperii. A venit iama. A trecut. A venit alta şi alta.... Zidurile au 
aşteptat 23 de ani să vină meşteri care să le înalţ e şi să le pună sub acoperiş. Abia în 
anul 1974 s-a primit autorizaţ ie pentru construire de biserică. S-au demolat zidurile 
care deja se vechiseră. S-a făcut un nou plan şi deviz de către arhitectul Tritaler Francisc 
din Arad. Lucrarea a fost angajată de cooperativa Sebişana, secţ ia construcţ ii, care a 
fost trecută la întreprinderea judeţ eană de construcţ ii, lotul 5 Sebiş. Ca zidari 
angajat: Rusu Vasile, Boşcai Isai şi Bogdan Damaschin, toţ i din Prunişor.

Construcţ ia a fost începută în luna aprilie 1974. Zidirea a fost acoperită în anul 
1975. în anii’următori a fost tencuită. în anul 1981, a fost pictată de către pictoriţ a 
Angela Voiticeanu, din Arad. La 1 noiembrie 1981, a fost sfinţ ită de către Vicarul 
episcopesc Gherasim Hunedoreanu, asistat de consilierul adm. econ. Buptea, arhidiacon 
eparhial Băbuţ a, protopopul Ineului Ioan Brădean şi un sobor de preoţ i: Mladin Simion, 
din Hăşmaş, Monea Ştefan, din Igneşti, Ardelean Ioan, din Buhani, Moţ  Dorel, din 
Cărând şi Puiu Ioan, din Prunişor.

Construcţ ia, până la sfinţ ire, a costat 1.116.041 lei, din care: 250.000 lei ajutoare 
de la episopie şi patriarhie; 50.000 lei de la alte parohii şi 816.041 lei contribuţ ia 
locuitorilor din Prunişor.

P r o p r ie tă ţ i le b ise r ic ii
Conform cărţ ii funduare nr. 93 din 1856, biserica (Templomestor-Kirche) fără 

număr de casă, posedă grădina nr. top. 215^ în suprafaţ ă de 800 stânjeni pătraţ i. A fost 
primită de Gergar Iosef şi Balaj Teodor. In anul 19^6 a fost întabulată pe comuna 
bisericească ort. rom. din Prunişor.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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în anul 1836, preotul din Prunişor folosea o sesie parohială de 32 iugăre. La 1856, 
s-a înscris la cartea fiinduară nr. 91 ’ pentru preotul din Prunişor (ritus angemerkt) casa 
nr. 109, două grădini în suprafaţ ă de o holdă cadastrală şi 29 iugăre 692 stj.p. ca sesie 
parohială. A primit preotul Gergar Iosef şi Fereştean Gheorghe (ctitor).

Cartea fiinduară nr. 91

229

A
(Plebania) I. Urberi birtok (posesiune urbarială)

1. (212) Haz 109 syam udvar es kerttel
(casa nr 109, curte şi grădină)

2. 319 Szanto (arător) a Ruska duloben (duleu)
a Ferest duloben 
a Muczaska duloben

5. 543 Ret (consălău) a Halmazsan duloben

Terulet 
hold _ ol

7 64
7 64
7 64
8 500

1

3. 330 Szanto
4. 438 Szanto

B
1. 1125/1856 poziţ ie sistată
Pr. la 15 ianuarie 1$26 nr. 53

în baza procesului verbal adresat în comuna Chertiş, în 9 decembrie 1925 şi a 
adresei Consistoriului diecezan ort. rom. din Arad sub nr. 4452/925, în sensul 7 al legii 
XXXVIII din 1889, se înscrie dreptul de proprietate asupra imobilului de sub nr. de 
ordine A. I. 1-5 cu titlu de drept rectificare şi în baza folosinţ ei faptice în favoarea 2 
Comunei bisericeşti ort. rom. din Chertiş.

Pentru aceleaşi motive şi în virtutea aceleaşi legi (maghiare) la aceeaşi dată a fost 
intabulată şi şcoaîa confesională cu grădina, în favoarea 2 Comunei bisericeşti.

Prin reforma agrară din 1921, comuna bisericească a primit 3 iugăre şi câţ iva 
stânjeni pătraţ i în Luncă (Comeşti) nr. top. 608 c. f. Nr. 685 pentru întregirea sesiei 
parohiale. A mai primit 10 iugăre (5 ha 9574 metri pătraţ i) cu nr. top. 608, înscrise în 
c.f. nr. 682.

în 11 aprilie 1932, Consiliul parohial s-a deplasat la faţ a locului şi a constatat că 
pământul bisericii dat în mod definitiv în Comeşti este aproape tot băltos, deci consiliul 
în unanimitate aduce următoarea hotărâre: pământul bisericii se compune din 3 iugăre 
şi câţ iva stânjeni pătraţ i întregirea sesiei parohiale, 10 iugăre pământul bisericii şi 8 
iugăre pământ cantoral. .

în anul 1949, pământurile bisericeşti au fost predate statului. Consiliul parohial a 
încheiat următorul: „Proces verbal dresat în şedinţ a consiliului parohial din comuna 
Prunişor, ţ inută la 23 martie 1949, obiect: cedarea pământului bisericesc, sesie parohială, 
cantorală. Prezenţ i: Ionutas Aurel, preot paroh; Popovici Ambrosie, notarul consiliului, 
Cofan Vasile, Carpine loan, Hada Damaschin, Hărdăuţ  Florian, Popa Isai, Filip Iosif, 
Miclea Alexandru, Filip Vasile... Având în vedere adresa Ministerului Agriculturii, nr. 
556378 din 17 martie 1949, referitor la preluarea de către Stat a terenurilor agrare, 
oferite de organele mănăstireşti, bisericeşti si parohiale, precum şi adresa Ministerului 
Agriculturii nr. 556487 din 17 martie 194$ către Direcţ ia Agricolă Judeţ eană Arad, 
consiliul parohial ort. rom. din Prunişor, renunţ ă' în folosul Statului şi pune la dispoziţ ia 
Ministerului Agriculturii, fără nici o condiţ ie şi fără nici o despăgubire, următoarele 
terenuri, aparţ inând parohiei Prunişor:
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L
Cedăm din parcela:
1. Fereşti, nr. c.f. 91, nr. top. 330-.......................
2. Lunca, nr. cf. 685, nr. top. 608........................
3. Hălmăgeni, nr. c.f. 91, nr. top. 543 .................

Din pământul bisericii cedăm tot din paracela:
1. Lunca, nr. c.f. 681, nr. top. 608.......................
Din pământul cantoral cedăm tot din parcela:
1. Lunca, nr. c.f. 682, nr. top. 608.......................

Cedăm în total:.....................................................

Intravilanele bisericeşti şi parohiale nu se cedau.
Din pământurile bisericeşti exceptate de la expropriere de la reforma agrară din 

anul 1945, care se află în comuna Prunişor, reţ inem cu titlu de proprietate şi folosinţ ă 
pentru preotul paroh în parcela:

1. Rusca, nr. c.f. 91, nr. top. 319 ...
2. Moţ asca, nr. c.f 91, nr. top. 438
Total..’...............................................
Pentru cantor în parcela:
1. Moţ asca, nr. c.f. 91, nr. top. 438
2. Fereşti, nr. c.f. 91, nr. top. 330 ..
Total................................................
Pentru crâsnic în parcela:
1. Moţ asca, nr. c.f. 91, nr. top. 438
2. Fereşti, nr. c.f. 91, nr. top. 330 ..
Total................................................

... ha, 6284 mp 

.. 2 ha, 626 mp 
4 ha, 2088 mp

■

5 ha, 9574 m p

4 ha, 5988 m p

17 ha, 4560 m p.

3 ha 5482 m p
1 ha

4 ha 5482 m p

1 ha 5482 m p 
1 ha 4158 m p

3 ha

1 ha
1 ha
2 ha

Retinut pentru paroh, cantor şi crâsnic total general: 9 ha 5482 mp.
în urma celor de mai sus şi având în vedere că este avansată campania pentru 

însămânţ ările de primăvară, vă rugăm de urgenţ ă să desemnaţ i delegaţ ii Dv. care să 
preia terenurile mai sus arătate. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces ver
bal.” (urmează semnăturile). Crâsnic era Tâca Simion, iar cantor Hărdăut Florian, nr. 
19. „Se aprobă. Arad din şedinţ a Consiliului Eparhial indescifrabil L.s. 1949. Episcop 
s.s. Andrei, Cons. Ref. Eparhial indescifrabil L.s.”.

în anul 1950 s-a mai cedat Iha 8400 mp, din Rusca.
în anii următori s-a cedat şi restul de pământ arabil.
Parohia mai posedă două grădini întregi.
Pe lângă averea imobilă, biserica mai dispunea de un capital bănesc pe care consiliul 

parohial îl împrumuta credincioşilor, contra „interese” anuale.
De asemenea mai dispunea de un fond de bucate, care creştea în fiecare an, cu 

dobânzile plătite de datoraşi.
După ce se făcuse repararea bisericii în anul 1933, se cumpăraseră clopotele în 

1935 şi se reduseseră datoriile potrivit legii conversiunii din 1932, la începutul anului 
1936, biserica mai dispunea de bani şi cereale.

La 11 ianuarie 1936, s-au prezentat socoţ ile pe anul 1935, după cum urmează:

în bani:
Venituri 31.314, 08 lei
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Spese..............
La finea anului

31.238,00 lei 
76,08 lei

_baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i
în obligaţ iuni:
Venituri..........
Spese ............
Reduceri ......
Rest................

27.995 lei 
800 lei 

..7. 867 lei 

.19. 328 lei
I

La fondul de bucate:
Grâu

In obligaţ iuni
încasat..........
Total..............

...16 şinice 60 1 
20 şinice 116 1 
...37 şinice 56 1

Porumb
în obligaţ iuni 11 şinice 99 1 

Ovăz
în obligaţ iuni 16 şinice 77 1
încasat la fond 33 şinice 86 1
Total
Total general 99 şinice 78 1

Se vinde un şinic de grâu cu 350 lei pentru acoperirea speselor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C a sa p a r o h ia lă  _ „ „
După ce satul s-a aşezat pe vatra nouă, pentru preot a fost repartizată o grădină in 

suprafaţ ă de o holdă cadastrală. Pe partea din această grădină cu nr. top. 212, s-a 
construit casa parohială cu nr. 109.

După anul 1900, această casă a fost foarte deteriorată şi trebuia reconstruita.
La 22 aprilie 1907, antistia comunală aduce hotărârea nr. 11, prin care cedează 

dobânda de la împrumutul de stat, pe anul 1908, pentru construirea casei parohiale.
Peste un an, comitetul parohial reia în discuţ ie problema reconstruiri casei parohiale. 

La 28 aprilie 1908, arată şi fondurile ce 
crede că le va avea la dispoziţ ie: „ca bani 
gata 400 coroane de la groful 
Venckheim, 1250 coroane din acţ iunile 
drumului de fier şi ce rezultă din licitarea 
casei vechi”.

La 25 octombrie 1908, comitetul 
parohial arată: „Casa parohială se surpă, 
administraţ ia, prin sentinţ ă, a dispus 
demolarea ei.”

Abia la 9 iulie 1911, sinodul 
parohial a angajat maistru care să edi
fice casa parohială. La şedinţ ă a 
participat şi Iuliu Bodea, administrator 
protopopesc din Buteni. A fost angajat 
Sabău Nicolae din Prunişor, pentru 
suma de 2400 coroane. Şi de data 
aceasta se indică „izvoare” pentru

50 şinice 43 1

CASA PAROHIALĂ COSTRUITĂ

Faţ ada la stradă, acoperiş în două ape 
cu cioancă. 1981
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realizarea fondurilor necesare: „domeniul 
Boros-Sebiş votat si a semnat 400 

de la biserică bani gata 200coroane,
coroane si împrumut în numele bisericii 
1000 coroane”.

La 12 noiembrie 1911, comitetul 
parohial arată: „casa parohială e aproape 
gata. Mai trebuie 400 coroane pe care e 
lucru îndoielnic că-i vom primi de la 
domeniu ca dar. A făcut rugare la comuna 
urbarialistă pentru un dar de 400 coroane 
care a şi votat acea sumă pentru comuna 
bisericească. Casa acum se zideşte, 
respectiv cu acea sumă să se plătească 
maistrul Sabău Nicolae”.

Casa parohială a fost terminată, dar 
maistrul n-a primit toti banii pentru executarea lucrării. Peste doi ani, la 11 mai 1913, 
comitetul parohial hotărăşte „să plătească 60 coroane lui Sabău Nicolae pentru casa 
parohială, din economisirea salariului învăţ ătoresc.” La 22 decembrie acelaşi an, comuna 
bisericească a primit 735 coroane 84 fileri după drepturile urbariale ale învăţ ătorului 
ca o dăruire pe seama comunei bisericeşti... solvindu-se din ea datoria ce o are parohia 
în bancă pentru facerea casei parohiale! Ca suma să nu se piardă însă, se îndatorează 
comuna bisericească ca, în tot anul din venitul bisericesc, să se depună la bancă sub 
titlul de: „Fondul cultural al parohiei gr. ort. rom. din Chertiş” câte 50-100 coroane 
până ce suma depusă ar face cel puţ in atâta cât s-a primit de la urbarialişti pentru 
parohie, adică suma de 735 coroane §4 fileri.

Până în anul 1927 nu s-a mai vorbit de casa parohială. La 6 martie 1927, consiliul 
parohial a hotărât să mai construiască un grajd cu colnă şi coteţ  pentru păsări. Pentru 
îndeplinirea hotărârii, la 9 octombrie 1927, s-a întocmit un preliminar supletor, stabilind:

La venituri:
1. Din capitalul şi interesele banilor daţ i în obligaţ ii
2. Eventuale...............................................................
Total............................................................................
La spese:
1. Şindrilă la biserică şi cuie....................................
2. Patru bucăţ i vălaie de ciment...............................
3. Maistrul..................................................................
4. Material lemnos pentru grajd şi colnă.................
5. Ţ iglă, cuie, scânduri, încuietori, balamale.........
6. Material lemnos pentru coteţ ul de păsări............
7. Maistrul..................................................................

Faţ ada din curte. 1981 *

30.000 le 
.. 1.000 le
31.000 le

.... 760 lei

... 1000 lei

.... 800 lei

... 8000 lei 

... 3900 lei 

... 1200 lei 

... 6000 lei

.... 500 lei

... 2000 lei 
124.160 lei

8. Olane......
9. Eventuale
Total................. ......
Preliminarul întocmit la 16 ianuarie 1927, stabilise la venituri 8.600 lei şi la spese 

4.095,45 lei.
La 16 ianuarie 1928, s-au prezentat socoţ ile bisericeşti pe anul 1927, constatându- 

se la venite 79.646,99 lei, iar la cheltuieli 72/581,05 lei. Rămân bani gata 7.065,94 lei.
în anii următori s-au mai făcut reparaţ ii la casă. Aproape în fiecare şedinţ ă a 

consiliului parohial, preotul Ionuţ aş anunţ a „că se îmboardă casa parohială” şi trebuie
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«parată. Cu reparaţ iile ce i s-au făcut, a rezistat până în anul 1981. Şi va mai rezista 
>ână îi va veni rândul să fie demolată şi rezidită sub altă formă.

La 8 martie 1936, a fost angajat locuitorul Crişan Teodor din Bocsig să sape fântână 
n curtea casei parohiale, pentru suma de 4000 lei.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V ia ţ a r e lig io a să
Din cele mai vechi timpuri, românii din judeţ ul Arad au fost ortodocşi.
Ca iobagi, pe moşiile grofilor unguri, au avut de suportat multe obligaţ ii. Trebuiau 

să achite impozite către stat şi către domeniu. Executau zile de urbariu şi dădeau dijme 
din produsele muncii şi din animalele ce creşteau. Pe lângă acestea, trebuiau să achite 
taxă de cult pentru întreţ inerea bisericii, a şcolii confesionale, salariu învăţ ătorului şi 
preotului. După anul 1806, catolicii căutau să atragă pe români la catolicism, promiţ ându- 
le tot felul de înlesniri şi avantaje. Pe la 1834, această propagandă devenise foarte stăruitoare. 
Aşa se explică faptul că în urma războiului de la 1834, pentru extirparea ortodoxiei la 
români, a fost cucerită şi comuna Chertiş, trecând la unaţ ie 77 case cu preotul. (Gh. Ciuhandu, 
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ , pag. 145).

După ce şi-au părăsit credinţ a, au văzut că făgăduielile nu se împlinesc. Având 
remuşcări pentru fapta săvârşită/în anul următor au făcut o petiţ ie la rege pentru a 
aproba să se întoarcă la religia ortodoxă (op.cit., pag. 168).

La 6 martie 1836, satul Chertis avea 493 suflete unite şi 4 suflete neunite. In anii 
următori au revenit la ortodoxie (V. Popeangă, Şcoala românească din părţ ile Aradului 
în perioada 1867-1918, pag. 125).

Locuitorii din Chertiş respectau toate sărbătorile bisericeşti. în ziua a treia de Paşti 
şi de Rusalii, sărbătoreau pentru a fi ferită ţ arina de grindină în timpul verii. „Ţ ineau de 
piatră’ cum spuneau ei. Erau însă unii care munceau în aceste zile. La 12 iunie 1910, 
comitetul parohial ia în discuţ ie această problemă şi hotărăşte ”să fie pedepsiţ i 
coroane acei locuitori care lucrează cu braţ ele şi cu cinci coroane aceia care lucrează 
cu căruţ ele în aceste sărbători. Cine face clacă în sărbători să fie pedepsit cu 20 coroane. 

Vremurile erau din ce în ce mai vitrege cu populaţ ia românească. După 1907, 
mereu hărţ uiţ i să întregească salariul învăţ ătoresc potrivit legilor statului. 

La 15 martie 1913, comisia din oficiu constituită a primit actul nr. 52 din 1913 al 
Of. Protopresbiterial referitor la dotaţ ia preoţ ilor exclusiv din partea comunelor 
bisericeşti. Comisia aduce următoarea hotărâre: „Parohia noastră e aşa de săracă, ba 
jumătate din locuitori a trebuit să ia bâta pribegiei, iar jumătate dintre cei rămaşi trăiesc 
de azi pe mâine , prin urmare nu este mod şi nici un izvor de unde s-ar putea sistematiza 
dotatia postului exclusiv numai de la parohie.”

La 30 noiembrie 1913, s-au întocmit preliminarele pentru anul 1914. La cele 
bisericeşti se stabileşte suma de 126 coroane. La cele culturale, lipsind învăţ ătorul, nu 
preliminează nimic.Din taxa de cult se plăteau şi contribuţ iile oficioase ale parohiei. 
Preşedintele arată că suma contribuţ iilor oficioase ar fi de 255 coroane 66 fileri. Comsia 
hotărăşte: „deoarece toti locuitorii comunei sunt aşa de îndatoraţ i încât de la nr. 1 până 
la cel din urmă stau sub licitatiune... deoarece şi câţ iva dintre locuitori, ca să scape de 
cult, şi-au părăsit legea străbună şi preliminându-se suma de mai sus, din nou s-ar 
întâmpla spargere în biserică”. Semnează procesul verbal: preotul Sabin Micluţ ia, preşedinte, 
Ardelean Pavel, notar adhoc; Ioan Ferestean, Herbei Pantelie şi Nicolae Hălmăgean, membri. 
Cei „câţ iva dintre locuitori” au fost: Moş Teodor, Hada Acsente, Cofan Vasile al Ilenei 
(Bodreanţ ă), Sabău Vasile (Siţ a), Caipine îoan (Nuţ u) şi Miclea Iosa.

Uniţ ii (greco-catolicii) îsi amenajaseră o capelă în casa nr. v. 62 a lui Balaş 
Alexandru. Preotul unit din Buteni oficia serviciul religios tot a doua duminică. Moş 
Teodor şi Ferestean P. erau cantori. (Informator Ferestean Pavel, iun., Bâţ u).srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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La 31 ianuarie 1915, Sinodul parohial a înscris în lista membrilor pe Balaş Teodor, 
fiul lui Lisandru, care a revenit la ortodoxie. în anul 1927, obiectele de cult şi un 
clopot au fost predate bisericii ortodoxe, când toţ i credincioşii au renunţ at la religia 
greco-catolică.

Peste cinci ani iar au început dezbinările. La 21 ianuarie 1933, preşedintele 
consiliului parohial arată că în parohie s-au încuibărit rătăciţ i care sapă la temelia bisericii. 
Cere concursul factorilor competenţ i precum şi al domnului învăţ ător.

în anul 1932, au trecut trei familii la secta penticostală. îşi spuneau aconfesionali, 
fiindcă nu erau recunoscuţ i.

în anii 1935-1937 au mai trecut câteva familii la această sectă. în anul 1941 erau 
14 suflete membri penticostali.

Se zice că şi această spărtură s-ar fi datorat unui procedeu greşit al slujitorilor 
bisericii. Totul ar fi pornit de la un pui de găină care ar fi intrat în curtea vecinului. 
Acesta l-a prins şi l-a tăiat. Preotul a anunţ at întâmplarea în biserică. Persoana în cauză 
s-a supărat si nu s-a mai dus la biserică. După un timp, a trecut la penticostali. De fapt, 
numai de cinci ani revenise de la greco-catolici.

Despre un adept al acestei secte (M.T.) se spunea că ar fi decedat fiind înţ epat de 
un spine. S-a infectat şi n-a voit să primească asistenţ ă medicală.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B ir u l  ş i ta x e le sto la r e
în vremurile vechi, românii au plătit bir preoţ ilor. După 1746, fiecare iobag înstărit 

va da preotului său câte o vică de grâu şi alta de orz sau de porumb. Iobagul care nu 
are vite va da numai pe jumătate. (Gh. Ciuhandu, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARomânii din Câmpia Aradului de 
acum două veacuri, pag. 131). Asemenea bir au primit preoţ ii din Prunişor până la 
anul 1944. în şedinţ a comitetului parohial din 12 iunie 1910, preotul arată că fondul 
de bucate a fost făcut de la început cu scopul de a plăti la timpul său bucatele învăţ ătoreşti 
şi birul preoţ esc.

La 20 mai 1925, când s-a publicat concurs pentru ocuparea postului de preot, se 
arată: „Bir preoţ esc nu este”. Totuşi, locuitorii au plătit preotului câte o brădie de grâu 
şi una de porumb, până prin anul 1944, potrivit obiceiului din bătrâni.

Pentru diferite servicii făcute credincioşilor, preotul primea taxe stolare, stabilite 
de forurile superioare. La 3 aprilie 1927, preotul aduce la cunoştinţ a membrilor 
consiliului parohial ordinul nr. 207/1927, al Of. protopopesc, referitor la norma stolară, 
prin care se stabileau următoarele taxe:

„înmormântarea băieţ ilor sub 7 ani, 50 lei. Până la 15 ani, 100 lei. De la înmormântare 
fără pompă 200 lei, cu pompă 350 lei. Cantorul ... la înmormântări de frunte: 50 lei; 
simplă: 40 lei; iar la prunci: 30 lei. Pentru cununii 50 lei, iar la botez cât vrea naşa”.

C lo p o te le
Electrica din Prunişor avea trei clopote instalate în turn. Din câteva motive, un 

clopot s-a spart. La 12 martie 1910, comitetul parohial a hotărât să toarne din nou 
clopotul cel mic, fiind nevoie de el la Sfintele Paşti. începuse primul război mondial. 
Pe lângă rechiziţ ii de cereale, animale, căruţ e şi cai, populaţ ia trebuia să suporte şi alte 
poveri. La 14. februarie 1915, în şedinţ a comitetului parohial se face propunerea să 
ofere clopotul cel mare, la caz de lipsă, armatei. Se aduce hotărârea: Comitetul parohial 
în unanimitate hotărăşte să ofere - pe lângă restituirea în greutate si material asemănător 
- clopotul cu inscripţ ia „făcut pe spesele lui Todor Balaş, Todor Irilip, Paraschiva Balaş 
şi Maria Borşa. Clîertiş în anul 1889, în greutate de 180-200 kg”. Preşedintele 
Comitetului Parohial, Hada Nicolae.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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în Cronica parohiei Prunişor preotul Ionuţ aş arată că în anul 1915 au fost 
rechiziţ ionate trei clopote, de către armatele austro-ungare şi că au fost cumpărate 
altele mai mici, în anul 1923. La 4 octombrie 1935, consiliul parohial a hotărât să 
cumpere două clopote de la Agriş, în greutate de 104 si 152 kg.

Se întocmeşte un buget supletor pentru venite: 5000 lei de la Prefectură, 8000 lei 
ajutor de la comuna politică şi 6000 lei din vânzarea a 20 şinice de grâu.

în 13 octombrie, adunarea parohială a aprobat hotărârea consiliului parohial. La 
20 octombrie 1935, preşedintele arată că: „au făcut târg cu preotul Motorcă pentru 
clopote cu 17000 lei, respectiv cu 18000 lei. Spesele efectuate sunt 627 lei, 2 persoane.”

în 17 noiembrie 1935 se arată că. „au fost cumpărate clopotele cu 17000 lei. Se 
vând 20 şinice de grâu neales cu 300 lei şinicul. Pentru corpurile străine se dă un şinic 
de grâu în plus.” La 22 decembrie 1935’ se aduce la cunoştinţ ă că clopotele au fost 
instalate în turn de către Miclea Zaharie.

Preoţ ii
Preoţ ii ortodocşi nu formau o castă privilegiată ca cei catolici. Preoţ ii românilor 

erau din rândul iobagilor. Din statistici reiese o seamă de nume de preoţ i care 
figurează între contribuabilii judeţ ului şi sunt indicaţ i cu numele de Popa sau Pop, 
ceea ce înseamnă că purtau slujbă preoţ ească. în statistica de la 1746, figurează 
următorii preoţ i: la Chertiş: Popa George, Pop Balaş, la Prăjeşti: Pop Mihai, la 
Donceni: Popa Gheorghe. Aceştia erau ridicaţ i la preoţ ie din starea de rând a 
ţ ăranilor cu oarecare carte. (Gh. Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum 
două  ̂veacuri, pag. 79-83).

în satul Chertiş au fost şi sunt şi în prezent multe familii care au numele Popa. La 
1856 erau nouă familii cu acest nume. în anul 1925 erau tot nouă. în anul 1956 au fost 
11 familii înscrise cu acest nume la recensământul populaţ iei. De la 1856 până în anul 
1980, nici un preot din Prunişor n-a avut numele Popa. Se poate ca prima familie care 
a primit numele Popa, să fi purtat slujbă preoţ ească.

Preoţ ii care au păstorit în satul Chertiş (Prunişor) despre care îşi amintesc bătrânii, 
ori se găsesc urme scrise despre ei, au fost:

Ghergar Iosif (Gergar losef). La 1856 a primit sesia parohială întabulată în cartea 
funduară nr. 91 şi grădina bisericii înscrisă în cartea funduară nr. 93. în anul 1871 era 
proprietarul casei nr. v. 93, pe care a arendat-o pentru şcoala confesională.

Ghergar Alexandru. în anul 1868 era proprietarul casei nr. v. 33. la 1871 a cumpărat 
casa nr. v. 1 de la Balaş Todor. Preoţ ii Ghergar au fost înmormântaţ i în curtea bisericii.

Damaschin Ştefan.’ în timpul cât a păstorit în Chertiş, a reparat biserica, în anul 
1889. Informator Popa Giuri. w .

Draga Gheorghe. A făcut serviciu între anii 1899-1902. A fost căsătorit cu Târziu 
Victoria. în anul 1904 au cumpărat grădina nr. v. 48 de la Bejan Petru. Preotul s-a 
îmbolnăvit şi nu a mai putut face serviciu. Este înmormântat în cimitirul din Prunişor, 
unde l-a urmat si soţ ia după 30 ani.

Micluţ ia Sabin. A făcut serviciu în Prunişor timp de 20 ani. La 27 octombrie 1904, 
a semnat procesul verbal în calitate de paroh, preşedinte al comitetului parohial cu 
ocazia întocmirii preliminarelor pentru anul 1905. La 22 aprilie 1924, în prezenţ a 
protopopului Florian Roxin din Buteni, a predat consiliului parohial documentele despre 
bunurile bisericii şi se despart în bună înţ elegere. A fost ales preot în Aliuş, judeţ u 
Timiş.
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Preotul Micluţ ia a făcut parte din „antistia comunală în mod permanent. A luptat 
mult pentru susţ inerea şcolii confesionale. între anii 1917-1920 şi în anul 1923 a 
îndeplinit şi serviciul de’învăţ ător suplinitor.
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Protopopul Florian Roxin şi preotul Ioan Cosma, din Buteni, au administrat parohia 
timp de doi ani (1924-1926).

La 20 mai 1925, comitetul parohial, sub preşedinţ ia locuitorului Hada Nicolae, a 
publicat concurs pentru îndeplinirea parohiei vacante. A participat şi protopopul Florian 
Roxin. în publicaţ ia de concurs se arăta. Beneficiu: I. Sesia parohială întregită la 32 
iugăre de pământ arător situat în cinci locuri. II. Casă parohială. III. Stolele legale. IV. 
Un intravilan lângă intravilanul cu casa parohială. V. întregirea salariului de la stat, pe 
care parohia nu o garantează. Bir preoţ esc nu este. Darea după beneficiul preoţ esc o 
va plăti alesul. Va avea să catechizeze fa şcolile din loc fără altă remuneraţ ie. Parohia 
este de clasa a Il-a, deci de la reflectanţ i se cere să aibă calificaţ ia preoţ ească pentru 
clasa a Il-a. Semnează: Florian Roxin - protopop, Hada Nicolae - preşedintele 
comitetului parohial, Crişan Ioan, Popa Gheorghe, Balaş Toader, Filip Solomon, Moş 
Todor, Popa Georgiu, Roşu Zaharie, Popa Pavel, Moş Aron, Matcău Todor- membri.

Peste un an si jumătate, adică în toamna anului 1926, a fost ales ca preot Ionuţ aş 
Aurel. înainte a fost învăţ ător în părţ ile Hălmagiului. S-a căsătorit cu Ştefia Nina, fiică 
de preot. Au avut doi fii: Bujor şi Ionel. Amândoi au îmbrăţ işat cariera de medic 
veterinar, Bujor profesând prin Moldova, iar Ionel la Buteni, în judeţ ul Arad.

Sub conducerea preotului Ionuţ aş s-a reparat biserica veche în anul 1933, s-a 
amenajat o capelă în localul fostei şcoli confesionale, în anul 1944 şi s-a zidit şi acoperit 
noul local de biserică în anii 1974-1975.

A fost pensionat la 1 mai 1957, dar a continuat să servească până la 1 noiembrie 
1976, totalizând 50 ani serviciu. în luna ianuarie 1981, a trecut la cele veşnice, având 
venerabila vârstă de 84 ani.

Puiu Ioan. De la Berindia. A preluat ştafeta ca preot, la 1 noiembrie 1976. A continuat 
conducerea lucrărilor pentru tencuirea si pictarea bisericii, care s-a sfintit la 1 noiembrie 
1981.

CALAMITĂŢ I SI ÎNTÂMPLĂRI NEOBIŞNUITE > > »

La 30 mai 1931, s-a dezlănţ uit o furtună cu descărcări electrice. Mulţ i locuitori se 
aflau la muncile câmpului. Au fost lovite de trăsnet femeile: Fereştean Pauiina şi Toader 
Catita, care au decedat pe loc. Moş Milente şi Mos Ştefan au fost numai răniţ i.

în vara anului 1934, batoza lui Scheiner Iosif' treiera grâul în arie, către Topliţ a. 
După amiază s-a pornit un vânt urmat de o ploaie torenţ ială cu descărcări electrice. 
Muncitorii s-au adăpostit pe lângă stoguri. Locomobilul batozei a rămas în funcţ iune. 
Lângă el a rămas Mihulin Vasile, soţ ul covăciţ ei. Un fulger, o bubuitură de trăsnet şi 
Mihulin a rămas mort pe loc.

în vara anului 1937, într-o zi de duminică, tineretul organizase horă ţ ărănească în 
curtea birtului, la Hada Mărioara. La joc a venit şi un oarecare Coşa din Donceni cu 
doi băieţ i ai săi. Aceştia au provocat scandal. Unul dintre ei a scos un pistol şi a tras, 
lovind mortal pe tânărul Balaş Pavel, fiul lui Ionuţ  al Sămădăului, nr. v. 4.

în urma acestui fapt, tineretul din Prunişor s-a înfuriat şi puţ in a lipsit ca cei trei 
agresori să fie linşaţ i. I-au bătut crunt, facându-i numai răni. Abia i-au salvat cei doi 
guarzi comunali care i-a închis în casa comunală până au venit jandarmii de la Sebiş.

în anul 1940, locuitorul C. V., suferind pe semne de o boală incurabilă, s-a hotărât 
să-şi curme firul vieţ ii prin înec. La podul peste Teuz, lângă Ciutărie era o dălbină. într- 
o zi de joi, când venea lumea de la piaţ ă, a fost văzut în dălbină, fără viaţ ă.
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H.N. avea un băiat P. Acesta îşi facea serviciul militar la Ineu, în anul 1940. într-o 
zi de sâmbătă, venea acasă, în permisie. In Fereşti, aproape de holda lui Cristea, erau 
nişte goroni. Cu centura s-a agătat de creanga unui goron.

Musca columbacă. Era o adevărată pacoste pe capul ţ ăranilor muncitori, înainte 
de anul 1950. Erau nişte musculiţ e mici, ca şi muşiniţ ele. în fiecare primăvară apăreau 
în roiuri de milioane de indivizi, aşa cum se ridică muşiniţ ele de pe căzile cu prune, 
când fermentează. Se aşezau pe corpul animalelor, mai ales pe salbă şi pe pântec, 
înţ epăturile erau veninoase. Unele animale mureau.

Ţ ăranii pregăteau o alifie din untură şi zeamă de pelin, cu care ungeau vitele pe părţ ile 
atacate. Timp de câteva zile, până dispăreau muştele, se suspendau toate lucrările în timpul 
zilei. Animalele erau ţ inute în grajd, iar în curte se făcea foc cu bălegar, ca să producă fiim 
pentru îndepărtarea musculiţ elor. Vitele erau duse la păşune în timpul nopţ ii.

în anul 1949, între 2-7 iunie, a fost suspendat’transportul de cărămizi pentru 
Căminul Cultural, din pricina acestor musculiţ e. în anii următori au apărut tot mai 
puţ ine, până au dispărut cu totul.

în vara anului 1955, s-a revărsat Valea, din cauza ploilor abundente. Apele au 
acoperit mare parte din ţ arină, pricinuind multe pagube în culturi. Acestea erau asigurate 
si o parte au fost despăgubite de ADAS. în luna august 1955, un miliţ ian ţ igan a venit 
in delegaţ ie la Miliţ ia Prunişor. A făcut cunoştinţ ă cu Lingurar Floarea a Marişchii. O 
fată de 1$ ani cu trăsături simpatice. Conducâ’nd-o spre casă , cam pe la orele 16,00, în 
stradă, i-a descărcat pistolul în piept. în drum spre spitalul din Ineu, a decedat, fiind 
înmormântată în cimitirul din Ineu.

La Covaci Petru, nr. v. 36, locuia un tânăr ţ igan Lingurar Marţ ian. în anul 1959, în 
urma unei petreceri, a fost omorât de un ţ igan, care l-a lovit cu parul în cap.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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STAREA ECONOMICĂ A LOCUITORILOR DUPĂ 1962

în ultimii ani, au fost create multe locuri de muncă în cadrul unor întreprinderi şi 
instituţ ii din Sebis, ori în alte localităţ i. Pe lângă munca în agricultură, locuitorii s-au 
socotit să găsească locuri de muncă cu salariu lunar, cel puţ in pentru câte un membru 
al familiei. Au avut posibilitatea să se angajeze ca zidari, salahori, şoferi, mecanici, 
drujbişti, paznici şi altele. .

Unele femei s-au angajat să lucreze la confecţ ii, la dopuri, la confecţ ionat lădiţ e, la 
vopsit mobilă. în felul acesta, aproape din fiecare casă sunt angajaţ i, care primesc 
salarii lunar. . .

Unii membri ai familiei, mai ales femeile şi bătrânii, lucrează în cadrul cooperativei 
agricole de producţ ie. După orele de serviciu şi angajaţ ii dau o mână de ajutor la 

muncile câmpului.
Cresc bovine si porci. Contractează cu statul animale şi produse animale. Unu 

locuitori aveau 4-5 vaci si tineret. în anul 1980, fiind în sat peste 300 vaci şi tot atâţ ia 
porci. Impozitele sunt mici, încât fiecare gospodar le poate achita la timp.

Nu se mai îndatorează la bănci ori la alţ i particulari, fiind scutiţ i de a mai plaţ i 
dobânzi împovorătoare. _ .

Mulţ i gospodari realizează produse pe care le valorifică la piaţ ă. Veniturile băneşti 
le folosesc pentru dotarea gospodăriei cu cele necesare ridicării nivelului de trai. Nu se 
mai gândesc să cumpere pământ, ca altădată. Acum îi preocupă casa şi supraedificatele 
din jurul ei. Bunăstarea se cunoaşte după cum este organizată gospodăria.
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Au construit case din cărămidă cu 
fundaţ ii din beton. Acestea sunt mai 
încăpătoare şi mai luminaose ca cele din 
trecut. Unele.au stil ca la oraş. Pe lângă 
camerele de locuit au încăpere pentru 
baie, cămară de alimente. Au plafon şi 
pardoseală. în baie au instalat hidrofor 
şi boiler. Camerele sunt mobilate cu 
dormitoare şi camere combinate. 
Electrificarea satului a adus un plus de 
civilizaţ ie. Pe lângă că a înlocuit sterţ ul 
de altădată şi lampa cu petrol, elec
trificarea a dat prilej gospodinelor să fo
losească maşina electrică de călcat rufe, 
maşina de spălat, frigiderul. Mulţ i 
locuitori şi-au instalat râşniţ e pentru 
făcut pisat.

Aparatul de radio şi televizorul se 
află aproape în fiecare casă. în 1980 
erau înregistrate 110 aparate de radio şi 
96 televizoare. Un număr de 10 
gospodării posedă şi aragaz. Televizorul 
a schimbat şi preferinţ ele tinerilor. Dacă 
altădată erau nerăbdători să vină ziua 
de duminică pentru a merge la horă în 
sat, acum preferă să stea în faţ a 
televizorului, pentru a viziona diferite 
meciuri, programe artistice sau filme. 

Mulţ i locuitori au pavat curtea cu 
pavele. Mălaiul a fost scos din consumaţ ie. Acum toată populaţ ia consumă pâine 
pregătită în casă, ori procurată de la alimentările din Sebiş, sau de la cooperativă.

Mijloacele de transport, fie personale, fie în comun, au uşurat mult traiul locuitorilor. 
Dacă în anul 1940 erau în sat doar trei biciclete, acum acestea s-au înmulţ it de nici nu 
li se mai ţ ine socoteala. în 1980, se aflau în Prunişor 8 motorete şi două motociclete. Şi 
numărul autoturismelor personale a depăşit pe al bicicletelor de acum 40 ani. Până in 
luna martie 1980, erau proprietari de autoturisme Dacia 1300, Petruse Ioan, Roşu Simion, 
fost brigadier la CAP şi Bortiş Terente, profesor. Moţ ul Marc Ion avea autoturism Aro. 

Alţ ii sunt în aşteptarea anunţ ului să meargă după autoturisme.
Altădată drumul până la Sebiş, Buteni ori Beliu era străbătut pe jos. Era fericit cine 

se putea deplasa cu căruţ a ori cu carul tras de boi sau de bivoli.
în toamna anului 1979, s-a construit autogară în sat, unde se adăpostesc călătorii 

în timp ce aşteaptă sosirea autobuzului.

Autogara, 1981

Vedere din Prunişor, 1984

CĂTUNUL TOPLITA

Până prin anul 1860, teritoriul cuprins între soseaua Prunişor-Cărand, pârâul Teuz, 
până în Cotul Popii şi hotarul spre Cărând, în întindere de 23li iugăre şi 1130 stânjeni
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pătraţ i, proprietatea grofului Waldstein Kristian, era 
acoperit cu păduri. Acest teren se numeşte Lunka.

Groful a adus câteva familii de slovaci de la Somcuta> »
şi câteva de la Alejd şi le-a aşezat în Cotul Popii. Aceştia 
au tăiat pădurea, au scos butucii şi au transformat terenul 
în pământ arabil. O parte din materialul lemnos îl făceau 
cărbuni. Aceştia erau folosiţ i la topitul minereului de 
fier, în cuptoarele de la Sebiş.

La cca 150 m, la vest de şosea, în unele grădini, se 
cunoşteau şi în 1980, vetrele unde au fost pregătiţ i 
cărbunii. Pământul era încă negru. (Informator Manciu 
Ilie n. 1875 şi Turcu Gheorghe, n. 1900).

Pă măsură ce tăiau pădurile, îşi mutau căsuţ ele tot 
mai spre şosea. Cam până în anul 1870, s-au aşezat pe 
vatra de azi, lângă şosea. Au construit casele numai pe 
partea din jos a şoselei, deoarece pe partea din sus era 
proprietatea urbarială a locuitorilor din Prunişor.

După ce terenul a fost curăţ it de păduri, a fost 
construit un conac, în Comesti, alcătuit din locuinţ a 
pentru muncitori şi grajduri pentru animale.
Slovacii au primit câte patru iugăre de 
pământ în legătură cu curtea şi grădina casei.
Pentru acest pământ plăteau câte 12 zloţ i 
arendă anuală. Casele erau slabe şi acoperite 
cu paie. Nu formau proprietatea personală.
Dacă nu munceau după cum li se ordona, 
erau alungaţ i şi înlocuiţ i cu alţ ii (Inf. Manciu 
Ilie).

TOPLITA>

Clopotniţ a, 1981

Aşezarea întemeiată lângă şosea s-a 
numit Topliţ a şi a aparţ inut de comuna 

Chertiş, din punct de vedere administrativ, 
fiind situată pe teritoriul acestei comuni.
Forma însă proprietatea grofului. In 18 
martie 1908, Zakarias Ieno, reprezentantul grofului Wenckheim, a propus ca Topliţ a 
să se numească Tottelep ne (Cartierul Tot). La acea dată s-a prezentat la primăria 
comunală o comisie care se ocupa cu schimbarea numirilor comunelor. Comuna Chertiş 
rămâne cu acelaşi nume. Prin hotărârea nr. 3/908, antistia comunală ia la cunoştinţ ă 
înţ elegerea dintre inspectorul comisiei şi delegatul grofului referitoare la Topliţ a. Totuşi 
locuitorii au păstrat si mai departe numirea Topliţ a pentru cătunul lor.

Când s-a făcut reforma agrară, în anul 1921, statul român a împroprietărit pe slovacii 

din Topliţ a cu terenurile ce le folosiseră în arendă.
După câţ iva ani, loturile au fost împărţ ite prin moşteniri şi curţ ile deveniseră prea 

înguste pentru a mai construi case. în anul 1956, locuitorul Segheci Vilhelm, cu de la 

sine putere, si-a construit o casă peste şosea, în averea urbarială, care acum era păşune

Fântâna sătească, 1981
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comunală. în anii următori şi alţ ii i-au urmat exemplul. în anul 1980 erau şase gospodării 
peste şosea şi localul de şcoală.

Topliţ a a aparţ inut la comuna Prunişor până la 11 ianuarie 1956. La acea dată s-a 
făcut o nouă împărţ ire administrativă a teritoriului ţ ării. Cu această ocazie, Topliţ a a 
fost alipită la comuna Cărând, care este mai aproape şi aparţ ine tot de judeţ ul Arad. 
Hotarul între judeţ ul Bihor şi Arad s-a stabilit la nord de Şiad Susag.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L o c u ito r i i

Până prin anul 1935, în cătunul Topliţ a au locuit numai slovaci, urmaşii celor 
veniţ i de la Şomcuta Mare şi Alejd. înainte de 1924, Putzavetz Veroana se căsătorise 
cu Manciu Ilie, român din Musteşti. După anul 1940, mai multe fete de slovaci s-au 
căsătorit cu băieţ i români. Astfel au apărut numele: Ţ âsca, Popescu, Vanei, Iercan; 
Posa etc., iar mai târziu Ţ âca Rus, Lazăr. Unele fete s-au căsătorit cu români. Până în 
anul 1980, aproape în fiecare gospodărie se aflau şi membri de naţ ionalitate română.

Locuitorii vorbesc limba slovacă, dar cunosc foarte bine şi limba română. Având 
în familie şi membri de naţ ionalitate română, caută să vorbească mai mult româneşte.

Portul locuitorilor este asemănător cu al prunişorenilor.
La început au fost de religie romano-catolică.
Aparţ ineau de biserica din Buteni. Preotul venea în localitate numai pentru 

înmormântări. Cu trecerea timpului, mulţ i locuitori au părăsit această credinţ ă. Unii 
merg la biserica ortodoxă din Cărând, alţ ii la Prunişor. Câţ iva au trecut la secta 
penticostală. Pentru oficierea unor servicii religioase, apelează la preoţ ii ortodocşi din 

Cărând ori din Prunişor.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A  y

în mijlocul localităţ ii au construit o clopotniţ ă în care au instalat un clopot pe care 
îl folosesc în sărbători, la înmormântări si cu alte ocazii.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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N u m ă r u l  lo c u ito r ilo r

în anul 1925, au fost aproximativ 66 locuitori, socotind în medie câte trei membri 
în fiecare din cele 22 gospodării înscrise în registrul „Rolul taxelor comunale pe anul 
1925”.

Până în anul 1948, s-au mai construit 8 case. Şi numărul gospodăriilor a crescut. 
Conform recensământului populaţ iei din ianuarie 1948, erau 112 locuitori şi posedau 

30 case.
în jurul anului 1960, câteva familii au considerat că ar putea să găsească un loc de 

muncă mai uşor şi mai rentabil decât în Topliţ a. Au căutat. Au găsit. Au lichidat 
gospodăriile de aici şi au plecat în alte localităţ i. Posa Ambrosie-Tica s-a mutat la Sebiş; 
Iercan Traian la Miniş; Segheci Gheorghe, Putzavetz Ioan Maniu, Segheci Martin, Garai 
Costică, Şaba Carol, Iavor Anrdrei - la Arad; Popescu Tudor s-a mutat la Cărând.

După anul 1956, s-au construit 6 case peste şosea. Până la începutul anului 1982 
au mai rămas 27 case de locuit în Topliţ a, plus localul de şcoală. Un număr de 9 case 
au fost demolate, după plecarea din localitate a familiilor arătoase mai înainte.

în cele 27 de gospodării rămase, locuiesc 76 membri, dintre care 30 români şi 45 
slovaci - în medie - mai puţ in de trei membri într-o gospodărie. (Inf. înv. Rusu Emil).
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în anul 1948, erau în Topliţ a 30 gospodărij cu o populaţ ie de 112 persoane. Până 
în anul 1956 se mai împărţ iseră’unele grădini. în vederea recensământului din acel an, 
s-a făcut o nouă numerotare a clădirilor. De data aceasta casa locuitorului Manei Ilie a 
primit numărul 1, iar ultima a primit nr. 31. La nr. 32 era o grădină liberă.

După anul 1956, s-au mai construit case peste şosea, în fosta avere a urbăriştilor 
din Prunisor. Cătunul a fost alipit la comuna Cărând. Ca urmare, s-a făcut o nouă 
numerotare a clădirilor, care să corespundă situaţ iei create.

TOPLITA>

NUMEROTAREA GRĂDINILOR DIN 1948 ŞI 1956

19481956
I

2972
2982

2994
3005
3016
3027
3038
3049
30510
306A
306B
307A12
307B13
30814
30915
310A16
310B17
3 IOC18
31119
31220
31221
31322
31423
31524
31525
31626
31627
31728
31829
31930
320A31
320B
32132
++++++
++++++
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O c u p a ţ ii le lo c u it o r ilo r
Prin reforma agrară din anul 1921, fiecare gospodărie a primit patru iugăre de 

pământ arabil, situat în grădina casei. în anul 1953, terenul aflat în proprietatea 
locuitorilor din Topliţ a era tot 88 iugăre, sau 50 ha şi 60 ari. Fiecare gospodar şi-a 
delimitat curte pentru casă si grădină pentru legume si pomi fructiferi. Restul pământului 
îl cultivau cu grâu, porumk şi ovăz. Semănau şi trifoi pentru hrana animalelor.

Pământul era aproape de casă. Cu multă uşurinţ ă se transporta gumoiul de grajd 
pentru fertilizarea solului. Topliţ enii erau harnici şi pricepuţ i plugari. Munceau bine 
pământul şi obţ ineau recolte bogate.

Se ocupau şi cu creşterea animalelor. în anul 1925, cele 22 gospodării dispuneau 
de 9 atelaje. Aveau în total 45 capete de vite mari. Cinci gospodării nu posedau animale.

în anii următori, numărul gospodăriilor a crescut. Potrivit recensământului din 15 
februarie 1952, aveau în localitate 31 gospodării care posedau: 26 boi, 4 juncani, 12 vaci,
4 juninci, 3 tineret, 3 bivoliţ e, 4 cai de muncă, 3 tineret, 6 porcine, 2 capre şi 32 oi. Şase 
gospodării nu aveau animale.

în timpul iernii, bărbaţ ii se ocupau cu fasonatul lemnelor în pădure, iar femeile 
torceau cânepă, ţ eseau pânză, confecţ ionau îmbrăcăminte pentru familie.

Cei care aveau vite pentru jug se ocupau si cu transportul lemnelor din pădure 
până la gară.

Pindeac Ştefan şi alţ ii se mai ocupau cu confecţ ionarea ştreangurilor, căpestrelor 
pentru cai şi alte împletituri din fire de cânepă.

Când s-a înfiinţ at gospodărie agricolă colectivă în comuna Cărând, s-au înscris şi 
locuitorii din Topliţ a. Terenul lor era comasat într-o singură tarla şi se putea lucra cu 
tractoare şi alte maşini agricole încă din primele zile.

Apa potabilă se găseşte la mare adâncime. Din această cauză se săpau fântâni. 
Locuitorii se aprovizionau cu apă de la ştiubeiul situat în ţ arina Cărandului, la cca 300 
m distanţ ă spre nord-vest. Pentru adăpatul vitelor, spălatul rufelor şi alte necesităţ i, 
locuitorii colectau apă din ploi şi din topirea zăpezilor în nişte gropi săpate în grădină. 
Locuitorul Putzavetz Gheorghe Turcu a săpat o fântână pe care a zidit-o cu pietre, dar 
apa o colecta în ea prin jgheaburi instalate la acoperişurile clădirilor.

După anul [935, câţ iva locuitori au săpat fântâni cu sfredelul şi le-au dogit cu 
tuburi de beton. în anul 1955 erau 8 asemenea fântâni în curţ ile locuitorilor. în mijlocul 
localităţ ii, la marginea şoselei, au săpat o fântână sătească, pentru adăpatul vitelor.

Şcoala
Copiii din Topliţ a cunosc limba română din familie. De la înfiinţ area cătunului, au 

urmat cursurile şcolare la Şcoala din Prunişor. Străbăteau distanţ a de 2 km pe vreme 
bună şi pe vreme rea. Absentau mult de la şcoală şi rămâneau în urmă cu învăţ ătura. 
Până prin anul 1932 mulţ i elevi din Topliţ a nu terminau nici patru clase primare. Se 
simţ ea nevoia deschiderii unei şcoli şi în cătunul lor.

în anul 1942, Ministerul Culturii Naţ ionale, prin Decizia nr. 232771/1942, a înfiinţ at 
o secţ ie şcolară cu limba de predare slovacă, în Topliţ a. în septembrie s-a prezentat un 
învăţ ător din Bratislava pentru a ocupa postul. în acel an erau numai cinci copii de la 
Topliţ a. Local de şcoală nu era. Să formeze secţ ia slovacă în cadrul şcolii din Prunişor 
nu le-a convenit părinţ ilor elevilor. învăţ ătorul a preferat să meargă la Nădlac.

După cel de-al doiiea război mondial, numărul copiilor în vârstă de şcoală a crescut. 
Erau între 12 şi 17. în anii 1954 şi 1955, învăţ ătorul Brăiloiu a cerut autorităţ ilor şcolare 
să înfiinţ eze un post de învăţ ător la Topliţ a.

în anul 1955, cererea a fost rezolvata favorabil. Pe data de 1 septembrie postul a 
fost înfiinţ at şi a fost ocupat de învăţ ătorul loan D. Ursu, de origine din Baia de Aramă,RQPONMLKJIHGFEDCBA
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absolvent al Şcolii Pedagogice din Tumul 
Severin. ŞCOALA ELEMENTARĂ DIN TOPLIŢ A > *

Trebuia găsit un local si amenajat 
pentru şcoală. Locuitorul Staşac Ioan 
avea o clădire cu o încăpere de 4x5 m şi 
un şopron. S-a învoit să cedeze clădirea 
pentru şcoală, cu condiţ ia ca locuitorii să 
transforme colna (şopronul) în cameră de 
locuit.

învăţ ătorii Brăiloiu şi Ursu au 
mobilizat locuitorii din Topliţ a pentru 
amenajarea localului. Aceştia s-au angajat 
cu multă plăcere să execute lucrările ce 
le-au fost repartizate. Unii au adus lemne 
pentru pereţ i, pietre pentru soclu, pământ 
pentru lipit. Alţ ii au zidit, au păreţ it, au 
lipit şi văcălit, au spoit cu var. S-a montat 
o uşă şi o fereastră la sala de clasă. S-a 
curăţ it şi nivelat curtea. în timp de două 
săptămâni localul a fost amenajat. A fost 
dotat cu bănci, scaune şi tablă de la şcoala 
din Prunişor.

Pe perete s-a fixat o bucată de scân
dură, pe care era scris cu cretă albă: Şcoala 
primară Topliţ a.

Pentru amenajarea localului şi-au dat 
concursul toti locuitorii. S-au distins în 
mod deosebit: Putzavetz Ştefan, Tâsca 
Simion, Segheci Carol, Pindeac Maria, 
Tâsca Ana, Segheci Cati, Pindeac Elena, 
roescu Ana şi alţ ii.

în ziua de Î7 septembrie 1955 s-a 
făcut inaugurarea într-un cadru festiv. A 
participat întreg cătunul: tineri, bătrâni şi 
copii. Au mai luat parte la festivitate: 
învăţ ătorul Brăiloiu Vasile şi secretarul 
PCR Sebiş, Pele Alexandru.

învăţ ătorul Ursu loan a arătat 
împrejurările în care s-a înfiinţ at şcoală în 
Topliţ a şi cum au decurs lucrările pentru 
amenajarea localului. A mulţ umit partidului 
pentru înfiinţ area acestei şcoli şi locuitorilor 
care au contribuit cu muncă la amenajarea

Primul local amenajat pentru şcoală în 
1955

Localul nou construit în anul 1962ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■••v - lJ

e i.

Au mai vorbit: Brăiloiu Vasile şi Pele 
Alexandru, care au arătat că numai în 
timpul regimului de democraţ ie populară 
s-a putut înfiinţ a şcoală şi în acest cătun. 
Fac apoi apel la locuitori să sprijine, în 
curând, construirea unui local de şcoală

înv. Ursu D. Ion şi primii elevi ai şcolii. 
17 septembrie 1955
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corespunzător, care să servească la ridicarea 
nivelului instructiv-educativ şi cultural a 
întregii populaţ ii din cătun. A urmat apoi un 
scurt program artistic.

Din prima serie de elevi, care au absolvit 
patru clase primare la şcoala din Topliţ a, 
eleva Ţ âsca Silvia a mers la şcoala de şapte 
ani din Sebiş, pentru completarea studiilor.

La 1 martie 1958, învăţ ătorul Ursu s-a 
detaşat în satul natal. A urmat la post 
învăţ ătorul Rusu Emil, din loc din Selegeni, 
judeţ ul Arad si căsătorit în Prunişor.

în anul 1^62, s-a construit local nou din 

cărămidă, compus din: sală de clasă, 
cancelarie şi locuinţ ă pentru învăţ ător. 
Localul a fost construit pe partea de sus a 
şoselei, în proprietatea satului Prunişor. A 
fost dotat cu mobilier si material didactic. 
Din pricini neprevăzute, localul a servit 
numai 20 ani în scopul pentru care a fost 
construit. Dacă prin anii 1954-1964 erau în 
cătun câte 12-17 copii în vârstă de şcoală, 
în anii următori numărul lor a scăzut sub cel 
prevăzut de lege, adică sub 6. în acest caz, 
pe data de 1 septembrie 1975, postul de 
învăţ ător de la Topliţ a a fost transferat, cu 
învăţ ător si elevi, la şcoala de opt ani din 
Cărând.

TOPLITA*

Casa locuitorului Manei Iancu, 1982

Şi până în anul 1975, absolvenţ ii a patru 
clase de la şcoala din Topliţ a au continuat 
studiile în clasele V-VII sau V-VIII la Şcoala 
din Cărând. După anul 1970 când învăţ ă
mântul de cultură generală s-a extins la 10 
ani, au urmat cursurile la Liceul din Sebiş. 
înainte de 1981, două fete din Topliţ a au 
absolvit cursurile liceale- 12 clase. 
(Informator Rusu Emil).

Autogara construită în 1981.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ta r ea e c o n o m ic ă d u p ă 1 9 6 2

Toţ i locuitorii din Topliţ a participă la 
muncile agricole din cadruî cooperativei 

agricole de producţ ie din comuna Cărând.
Tarlaua de pământ este situată în 

imediata apropiere a casei. Pentru acest 
motiv pot participa la muncă cu braţ ele, chiar 
bătrânii şi copiii mai mari. Unii membri din 
familie s-au angajat ca muncitori la 
întreprinderile din Sebiş sau din alte localităţ i. 
La începutul anului 1982 erau 13 salariaţ i 
din Topliţ a. După orele de serviciu şi aceştia

Veder din Topliţ a, 1980
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ajutau la muncile agricole. Cu produsele primite de la cooperativa agricolă de producţ ie, 
unii locuitori cresc animale şi păsări de curte. La sfârşitul anului 1981, erau 11 vaci în 
proprietatea particulară a locuitorilor. Un gospodar avea şi căruţ ă cu cai.

Pindeac Andrei continuă îndeletnicirea lui Pindeac Ştefan, confecţ ionând căpestre, 
ştreanguri şi alte împletituri din fire de cânepă.

Cu veniturile obţ inute prin muncă, locuitorii au început să-şi organizeze mai bine 
gospodăriile. Mulţ i şi-au construit case noi, mai încăpătoare. Până la sfârşitul anului 
1981, cinci gospodari îşi cumpăraseră mobilă ca la oraş, iar patru îşi construiseră case 
din cărămidă.

Reţ eaua electrică, extinsă de la Cărând spre Prunişor, trece prin Topliţ a. In acest 
caz, fiecare gospodar şi-a introdus lumină electrică în casă. Aceasta a adus un plus de 
trai mai civilizat. Pe lângă că a dispărut lampa cu petrol, în multe case a apărut radio şi 
televizorul, maşina de spălat rufe, fierul de călcat electric. în ianuarie 1982, erau 10 
televizoare şi 20 aparate de radio.

S-a asfaltat şoseaua Sebiş-Beliu. S-au înfiinţ at curse de autobuze pentru transportul 
în comun. în toamna anului 1981, s-a construit autogară şi la Topliţ a. Autobuzele au 
uşurat foarte mult transportul populaţ iei dintr-un loc în altul. între Sebiş şi Beliu sunt 
cateva curse zilnic. Şi elevii se duc la şcoală în Cărând cu autobuzul.

Pentru distanţ e mai mici, se folosesc bicicletele ca mijloc de transport. La începutul 
anului 1982, erau’ 15 biciclete şi o motoretă în Topliţ a.

Toţ i locuitorii sunt încadraţ i în câmpul muncii: unii ca mecanizatori, alţ ii ca muncitori 
în diferite întreprinderi, femeile, bătrânii şi o parte din tineret la cooperativa agricolă 
de producţ ie din Cărând. Se aprovizionează cu cele necesare de la cooperativa de 
consum din Cărând, de la Prunişor, ori de la Sebiş.

Impozitele sunt acceptabile. Munca se desfăşoară în condiţ ii tot mai uşoare. Câştigul 
este bun. Totul contribuie la ridicarea nivelului de trai.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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