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Cuvânt înainte
Daniel MUREȘAN
Membru fondator și președinte al Asociației Colecționarilor din Sălaj
De multe ori pornită dintr-o întâmplare, o colecție ajunge să fie în
timp oglinda personalității colecționarului. La început, se colecționează
la întâmplare, fără prea multă atenție. Pe măsură ce se capătă experiență, prinde contur un program de achiziții. Începe să se construiască o
imagine a actului de cultură, se conturează personalitatea iubitorului
de frumos.
Actualmente, membrii Asociației Colecționarilor din Sălaj cunosc o
binemeritată maturitate profesională, sincronizându-se cu fenomenul
național, poate și cu cel european. Interesul membrilor s-a îndreptat
încet către piesele clasice, ceea ce susține ideea evoluției spre aprofundare și înțelegere.
Multe dintre colecțiile noastre au evoluat natural, în timp, dar
întotdeauna coroborate cu studiul de specialitate. Pasiunile noastre au
creat de-a lungul anilor multe neliniști și frământări, nopți nedormite
cu lupa în mână, emoția de nedescris la întâlnirea cu „bijuteria coroanei”.
Emoții și trăiri speciale cuibărite în sufletele noastre iubitoare de
frumos.

CENTENAR
Medalia CENTENAR – PERSONALITĂȚI
SĂLĂJENE ALE MARII UNIRI
Daniel MUREȘAN
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj

Venind în întâmpinarea sărbătoririi Centenarului României
Mari, Asociația Colecționarilor din Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și
Artă Zalău și Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” – Filiala Sălaj, au lansat în circuitul medalistic medalia CENTENAR –
PERSONALITĂȚI SĂLĂJENE ALE MARII UNIRI.
Medalia are trei variante: varianta în argint, greutate 50 de
grame, diametrul 50 mm, puritate argint 999/1000; varianta în alamă,
diametrul 50 mm; varianta în cupru, diametru 50 mm. Gravura a fost
asigurată de timișoreanul Dogariu Octavian.
Aversul medaliei reprezintă portretele Regelui Ferdinand și a Reginei
Maria, sub care este gravat textul 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE,
ALBA IULIA 1 DECEMBRIE 1918. La exterior, în arcuri de cerc, sunt
inscrpționate cele trei instituții ce au emis medalia. Reversul medaliei
conține harta României Mari și portretele patrioților sălăjeni IULIU
MANIU, GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI și VICTOR DELEU. La exterior, în arc de cerc este gravat textul PERSONALITĂȚI SĂLĂJENE
ALE MARII UNIRI 1918 – 2018.
Iuliu Maniu a fost cel mai important politician transilvănean. Sa alăturat luptei naționale a românilor din Austro-Ungaria încă din
studenție. Spiritul său combativ a servit cauzei naționale, mai ales în
timpul mandatului de deputat în Parlamentul de la Budapesta. A fost
unul dintre inițiatorii Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, din 1
Decembrie 1918.
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S-a născut la 8 ianuarie 1873 în localitatea Bădăcin, comuna
Pericei, pe atunci în comitatul Sălaj (în județul Sălaj de astăzi), fiu al lui
Ioan și Clara Maniu. Tatăl său, Ioan Maniu (1833-1895), a crescut în
casa un-chiului, Simion Bărnuțiu, urmând studiile juridice la Pesta și
Viena. În 1865 Ioan Maniu s-a căsătorit cu Clara Maniu, născută
Coroianu (fiica vi-carului greco-catolic al Silvaniei, Demetriu
Coroianu), cu care a avut 9 copii: Scipio (decedat în anii studenției),
Cassiu (1867-1943), Elena (1869-1935), Ionel (decedat în adolescență),
Iuliu (1873-1953), Cornelia (1876-1956), Sabina (1883-1905), Emilia
(decedată la 2 ani) și Iuliana (de-cedată de mică).
Iuliu Maniu și-a petrecut copilăria la Șimleu Silvaniei și Bădăcin, a
urmat școala primară la Blaj, absolvind, apoi, liceul reformat calvin din
Zalău. A efectuat studii la Universitatea din Cluj (Facultatea de Drept
– 1891-1896), pe care le-a continuat la Budapesta și la Viena, unde a
deve-nit doctor în drept în anul 1896. Revenit în Transilvania, s-a
stabilit la Blaj, unde și-a început activitatea de avocat al Mitropoliei
Blajului și profesor de drept civil la Academia Teologică greco-catolică.
Iuliu Maniu și-a început cariera politică în cadrul Partidului Național
Român din Transilvania. Debutează totodată ca membru, iar apoi
președinte al Societății Academice „Petru Maior”, fiind cooptat în 1897,
la numai 24 de ani, în comitetul de conducere al PNR. În Monarhia Austro-Ungară, a fost ales, în 1906, deputat în Parlamentul din Budapesta,
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ca deputat de Vințu de Jos, comitatul Alba, activitatea sa parlamentară
dezvăluindu-i curajul și intransigența. Pe 22 mai 1906 ține primul său
discurs în Dieta de la Budapesta.
În iunie 1915 Maniu a fost încorporat în Armata Co-mună
austro-ungară și trimis pe frontul italian, de unde a fost demobi-lizat în
1918, întorcându-se la Arad. Împreună cu personalități de primă
mărime ale Partidul Național Român din Ungaria și Transilva-nia,
precum Gheorghe Pop de Băsești și Ștefan Cicio-Pop, Iuliu Maniu a
participat hotărâtor la pregătirea unirii Transilvaniei cu Vechiul Regat. Imediat după întoarcerea din Italia, Maniu a fost trimis la Viena
pentru a negocia drepturile minorității române din Transilva-nia,
înființând, la 30 octombrie 1918, la Viena, Consiliul Național al
Românilor din Transilvania. A sosit la Arad în 14 noiembrie 1918, unde a pus capăt negocierilor dintre CNR și Oszkár Jászi, reprezentantul
guvernului Mihály Károlyi, prin deciderea ruperii Transilvaniei de
Austro-Ungaria, spre unire cu restul teritoriilor românești (Vechiul
Regat).
Iuliu Maniu s-a numărat între organizatorii Marii Adunări de la
Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, unde s-a decis unirea Transilvaniei cu
Regatul României. În cuvântarea pe care a ținut-o cu ocazia Adunării
naționale de la Alba Iulia, Maniu a spus: „Privim în înfăptuirea unității
noastre naționale ca la un triumf al libertății românești”. Pe 2 decem-brie
1918 a fost ales în funcția de ministru-prezident al Consiliului Diri-gent al
Transilvaniei, funcție echivalentă cu cea de guvernator, îndepli-nind,
totodată, și funcția de ministru de interne.
După dizolvarea Consiliului Dirigent la 4 aprilie 1920, de
Guvernul Alexandru Averescu, relațiile dintre Iuliu Maniu și politicienii din București s-au înrăutățit. Acuzând favorizarea PNL și împingerea intelectualității ardelene într-un con de umbră, Maniu a refuzat să voteze Constituția din 1923, considerând-o prea centralistă și
invocând chestiuni de principiu. Partidul Național Român din Transilvania a reclamat prin vocea lui Iuliu Maniu faptul că modifica-rea
Constituției din 1866 putea fi făcută doar prin alegerea unei Adunări
Constituante, așa cum era prevăzut la art. 128. În loc să pro-cedeze
astfel, guvernul condus de Ion I. C. Brătianu a profitat de faptul că
PNL-ul câștigase alegerile din martie 1922, și nevrând să riște ale-gerea
unei constituante, a pus Senatul și Camera Deputaților să voteze,
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la 26 martie respectiv 27 martie 1923, o nouă constituție, folosindu-se,
astfel, de majoritatea de care dispunea în Parlament.
Alegătorii din martie 1922 nu-i învestiseră pe cei pe care i-au
ales cu dreptul de a modifica Legea Fundamentală, ci aleseseră un
parlament obișnuit, cu puteri obișnuite, care trebuia să se supună prevederilor Constituției, nefiind deasupra ei. Așadar, nici nu se poate
vorbi despre un „vot în constituantă”, căci nu a existat o constituantă,
ci parlamentul a fost deturnat și instrumentalizat să facă ceva ce nu intra în competența și atribuțiunile sale. De aceea Maniu nu a recunoscut Constituția din 1923, afirmând că ar fi nulă de drept, ea neprovenind de la o adunare abilitată. În mai multe rânduri, Iuliu Maniu a reclamat faptul că noua constituție nu ar fi făcut nimic altceva, decât să
cimenteze oligarhia din Vechiul Regat, oligarhie aflată sub influen-ța
PNL-ului.
Iuliu Maniu nu a participat la încoronarea regelui Ferdinand și a
reginei Maria la Alba Iulia, ceremonia fiind monopolizată de ierarhii ortodocși, deși ponderea ortodoxă în Transilvania era de doar 27 la sută.
Partidul Național Român din Transilvania s-a unit în 1926 cu
Parti-dul Țărănesc al lui Ion Mihalache, constituind Partidul Național
Țărănesc. Iuliu Maniu a fost președinte al partidului (1926-1933 și 19371947) și de trei ori prim-ministru al României între 1928 și 1933.
Pentru a aduce PNȚ la putere, Maniu s-a implicat în organizarea unor proteste publice împotriva guvernelor PNL (manifestațiile din
mai 1928) și a plănuit efectuarea „Marșului asupra Bucureștiului”, un
marș al țăranilor ardeleni la București, după modelul Marșului asupra
Romei al lui Mussolini. Va reuși obținerea unei majorități favo-rabile
PNȚ, în urma alegerilor din decembrie 1928, din nefericire pri-ma
guvernare țărănistă a avut loc în perioada marii depresiuni economice, iar programul lui Maniu nu a putut fi implementat.
În plan extern a colaborat cu lordul Rothermere, fervent susținător
al revizuirii tratatului de la Trianon și a frontierelor româno-ungare.
După 23 august 1944 Maniu a luptat împotriva preluării țării de
către comuniști, proces pe care a refuzat să-l accepte, încrezător în
sprijinul marilor puteri occidentale. La 1 noiembrie 1944, Iuliu Maniu îl
întreba printr-o telegramă pe vicemareșalului Donald Stevenson dacă
guvernul britanic are de gând să predea România Uniunii Sovie-tice,
răspunsul fiind negativ. Pe 8 noiembrie însă ministerul de externe
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al Marii Britanii (Foreign Office) îi scria reprezentantului său la București (John Le Rougetel) într-o telegramă strict confidențială că înțelegerea dintre Churchill și Stalin privind Grecia și România orientează
politica britanică.
S-a opus instalării guvernului Groza la 6 martie 1945, protestând mereu împotriva încălcării democrației, inclusiv prin memorii
adresate puterilor occidentale. A obținut, alături de PNȚ, o victorie
zdrobitoare în alegerile din 19 noiembrie 1946, rezultate eliminate însă
prin falsificarea alegerilor de comuniști.
În urma înscenării de la Tămădău a fost arestat, la 14 iulie 1947,
de autoritățile comuniste și judecat pentru „înaltă trădare” în procesul
început la 29 octombrie 1947. Prin sentința dată la 11 noiembrie 1947,
Iuliu Maniu era condamnat la închisoare pe viață. Avea 74 de ani și a
fost trimis la penitenciarul din Galați, pe baza ordinului de arestare
105.515/27 noiembrie 1947. În august 1951 este transferat, împreună cu
Ion Mihalache, Ilie Lazăr, Camil Demetrescu, Niculescu-Buzești, N.
Carandino și alții din ”lotul Maniu”, la Sighet. În ultimele luni de viață,
colegul său de celulă a fost N. Carandino, în ale cărui memorii se
găsesc relatările privind ”testamentul politic” și ”testamentul religios”
ale ”Domnului Președinte”, precum și detalii importante din viața, activitatea politică, gândirea morală, religioasă, politică a lui Maniu. Iuliu Maniu s-a stins din viață la 5 februarie 1953 la Sighet, în vârstă de
de ani, cadavrul său fiind aruncat într-o groapă din Cimitirul Săracilor, de la marginea orașului Sighet.
Gheorghe Pop de Băsești (1835-1919), a fost luptător pentru
drepturile românilor din Transilvania, care și-a dedicat întreaga viață
idealului național. În 1872 a fost ales deputat în parlamentului ungar
din partea cercului electoral Cehu Silvaniei, pe care l-a reprezentat
până în 1881. A reprezentat pentru 9 ani interesele burgheziei
românești din Transilvania în parlamentul de la Budapesta. La 9 august 1880 a propus, într-o conferință ținută la Turda, unirea tuturor
românilor din Transilvania și Ungaria într-un singur partid național. În
urma acestei propuneri s-a convocat, la 17 octombrie 1880, o conferință
alcătuită din 30 de fruntași români din Transilvania și Ungaria, care au
decis convocarea conferinței naționale de la Sibiu din anul 1881, care a
decretat solidaritatea partidelor naționale românești din Ungaria și
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unirea acestora sub numele de Partidul Național Român din Transilvania și Ungaria. A intrat în mișcarea românilor din Transilvania încă
din 1866, când a participat la manifestațiile organizate de ASTRA la
Sibiu, pentru trezirea conștiinței naționale. Începând din 1872, timp de
nouă ani, a fost deputat în Parlamentul de la Budapesta, unde s-a remarcat pentru susținerea intereselor culturale și politice ale ardelenilor.
În 1880 a propus, în cadrul unei conferințe ținute la Turda, unirea tuturor românilor din Austro-Ungaria într-un singur partid, propunere
care s-a materializat în anul următor, prin înființarea Partidului
Național Român din Transilvania. Gheorghe Pop de Băsești a fost unul
dintre liderii mișcării memorandiste (1892-1894), care cerea autonomia
Transilvaniei și drepturi suplimentare pentru națiunea română în Austro-Ungaria. Autoritățile maghiare l-au arestat în urma procesului de
la Cluj (1894), însă nu s-a lăsat intimidat. A fost un patriot înfocat până
la moarte, iar în semn de respect a fost desemnat președinte al Marii
Adunări Naționale de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. George Pop
de Băsești și-a donat întreaga sa avere Mitropoliei Greco-Catolice a
Blajului “cu acel scop și acel mandat ca, din această avere, să se înființeze spre mărirea Atotputernicului Dumnezeu și în favorul
dezvoltării culturale a poporului român o fundație perpetuă și neschimbată”, iar “scopul fundației va fi promovarea culturii poporului
românesc”. Pe terenul donat de George Pop de Băsești Bisericii Române
Unite cu Roma a fost ridicată noua biserică greco-catolică din Băsești,
cu hramul “Sfântul Gheorghe”, sființită în anul 2005.
Victor Deleu s-a născut la 25 mai 1876, la Pericei, judeţul Sălaj.
A absolvit şcoala primară din satul natal. A urmat cursurile Gimnaziului Minoriţilor Franciscani din Şimleu Silvaniei între anii 1887-1891.
Primii ani de liceu i-a făcut la Liceul Superior Evanghelic Reformat din
Zalău, între 1891-1893. Următorii ani de liceu i-a făcut la Blaj (18931894), Braşov (1894) şi Beiuş (1895).
După terminarea liceului s-a înscris la Facultatea de Drept din Budapesta, pe care a absolvit-o în anul 1900. A obţinut doctoratul în drept în
anul 1902, devenind doctor în drept al Universităţii din Cluj. După
absolvirea Facultăţii de Drept s-a înscris stagiar în Baroul Avocaţilor
din Oradea. Încorporat în armata austro-ungară, după efectuarea stagiului militar şi-a continuat stagiul avocaţional la Arad. În anul 1905

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VII, 2018 • 13
s-a stabilit la Şimleu Silvaniei, deschizându-şi un birou de avocatură.
Tot în anul 1905 a devenit redactor al Gazetei de Duminică. La începutul anului 1907 a fost ales secretar al Reuniunii Femeilor Române
Sălăjene, iar în 1908 membru al Societăţii pentru Fond de Teatru
Român, filiala Şimleu. În anul 1910 a părăsit redacţia gazetei pentru a
candida din partea Partidului Naţional Liberal din Transilvania la alegerile pentru Parlamentul de la Budapesta. Activitatea de gazetar a
continuat-o prin colaborarea la ziarele Tribuna şi Românul din Arad.
La izbucnirea Primului Război Mondial a fost mobilizat ca ofiţer
în armata austro-ungară şi trimis pe frontul din Galiţia împotriva
ruşilor. Pentru că nu vroia să lupte pentru interesele monarhiei austro-ungare, Victor Deleu a dezertat cu toată compania sa la ruşi, unde
s-a lăsat luat prizonier. În lagărele de prizonieri din Rusia a desfăşurat
o amplă activitate pentru constituirea unui corp de voluntari ardeleni,
care să lupte alături de armata română pentru eliberarea Transilvaniei
de sub stăpânirea monarhiei austro-ungare. După ce în lagărul de prizonieri de la Darniţa s-a constituit primul Corp al Voluntarilor Ardeleni, Victor Deleu a fost în fruntea primelor batalioane de voluntari
transilvăneni care în vara anului 1917 au ajuns la Iaşi, provocând un
entuziasm de nedescris în rândul românilor refugiaţi în Moldova din
calea armatelor Puterilor Centrale.
La 1 Decembrie 1918 a fost ales membru al Marelui Sfat Naţional, participând la Marea Unire. A fost ales de către Consiliul Dirigent
de la Bucureşti secretar general al resortului Interne, fiind însărcinat cu
siguranţa statului şi organizarea poliţiei. A fost ales deputat în Camera
Deputaţilor de la Bucureşti în anul 1919.
În anul 1922 a fost ales preşedinte al Uniunii Foştilor Voluntari
Români. Pentru foştii voluntari, care în viaţa civilă aveau meseria de
pantofar sau de croitor, a înfiinţat la Cluj-Napoca Sindicatul pantofarilor şi Sindicatul croitorilor. A luptat în continuare pentru drepturile
foştilor voluntari ardeleni din armata română din Primul Război Mondial, iniţiind o lege pentru împrorietărirea acestora, lege care a fost
votată în anul 1930.
În perioada 10 iunie 1932 - 18 noiembrie 1933 a fost primar al
municipiului Cluj. A murit la Cluj la 31 decembrie 1939.
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O stradă din municipiul Cluj-Napoca și una din municipiul
Zalău poartă numele Victor Deleu. I s-a ridicat o statuie în municipiul
Zalău, în fața Inspectoratului Județean de Poliție.
Bibliografie:
Enciclopedia României
Wikipedia.

Contribuţia minorităţii germane la Marea
Unire din 1918
Michael WERNER
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Membru al Societății Numismatice Române, Secția Brașov
Având în vedere situaţia creată prin căderea a trei imperii multinaţionale, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman şi cel Ţarist, în
Primul Război Mondial, popoarele din aceste teritorii au ajuns în situaţia de a se exprima în legătură cu ţara în care doreau să trăiască.
Această posibilitate a fost facilitată în primul rând de poziţia preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Woodrow Wilson, care a promovat dreptul popoarelor la autodeterminare.
Astfel, la 27 martie 1918, populaţia românească din Basarabia a
cerut unirea cu Regatul României. În urma destrămării Imperiului
Austro-Ungar, cehii, slovacii şi maghiarii au format state independente,
iar populaţia românească, majoritară în Transilvania şi Bucovina, a decis aderarea la Regatul României.
Minorităţile naţionale s-au bazat pe garantarea protecţiei stabilite
pe criterii de rasă, religie sau limbă, dată de “Tratatul între Principalele
1
Puteri Aliate şi Asociate şi România” . Imperiul Austro-Ungar a refuzat minorităţilor naţionale acest drept, fapt ce a constituit principala
cauză a destrămării sale.
Minoritatea germană din Transilvania, a juns în arcul intracarpatic
încă din secolul al XII-lea, iar regii Ungariei şi mai târziu ai Austriei, leau acordat încă de la început drepturi şi libertăţi extinse, în comparaţie cu alte minorităţi. Astfel, populaţia germană a putut să-şi păstreze identitatea.
O parte din minoritatea maghiară din Transilvania, care în Imperiul Austro-Ungar era clasă conducătoare, a rămas cu ideologia din
Ioan Scurtu, Silvia Popovici, Lidia Brânceanu, Ioana Alexandra Negreanu, România. Documentele
Unirii 1918, Arhivele Naţionale din România, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993, p.
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timpul imperiului bicefal, de a nu acorda drepturi şi libertăţi egale celorlalte minorităţi, ci a dorit să rămână clasa dominantă într-o Ungarie
multinaţională. Etnicii germani au recunoscut însă de la început statutul lor de minoritate şi au fost de acord să beneficieze de drepturi şi
libertăţi egale, împreună cu majoritatea şi cu celelalte minorităţi. Astfel,
nemţii din Transilvania au fost de acord să facă parte din Regatul România, aşa cum au procedat germanii şi polonezii în cazul Unirii Bucovinei cu România.
Încă din luna octombrie 1918, în Kronstädter Zeitung, saşii din
Transilvania erau îndemnaţi “să deschidă ochii, pentru a găsi căile cele
2
mai potrivite pentru viitorul lor” . Reprezentanţi ai saşilor, precum
primarul Braşovului, K. E. Schnel sau Oskar Wittstok, le cer conaţionalilor o colaborare strânsă cu românii, populaţia majoritară a Transilva3
niei .
Conducătorii saşilor din Sighişoara şi din Sibiu, iar mai apoi cei
din Consiliul Naţional Săsesc, cer la 23 noiembrie 1918 (cu o săptămână înainte de Adunarea Naţională de la Alba Iulia), aplicarea dreptului
4
la autodeterminare, pentru populaţia Transilvaniei .
La o săptămână după Marea Unire de la Alba Iulia, adică pe 8 decembrie 1918, saşii din Bucureşti organizează o întrunire la Sala “Transilvania”, în cadrul căreia recunosc hotărârile de la 1 Decembrie 1918 şi
recomandă populaţiei germane din Transilvania să le urmeze exem5
plul .
Două zile mai târziu, la 10 decembrie 1918, scriitorul sas H. Fabritius, publică în “Schässburger Zeitung” un articol prin care în nume
propriu şi în numele minorităţii din care făcea parte, îşi exprima ade6
ziunea la actul Unirii de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia .

Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, vol. II, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983, p. 238.
Ibidem, p. 239.
Ibidem, p. 287.
Ibidem, p. 240..
Ibidem.
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La 1 ianuarie 1919, au avut loc discuţii între reprezentanţii Consiliului Naţional Săsesc şi Consiliul Dirigent, finalizate cu recunoaşterea
noilor realităţi politice de către minoritatea germană. Astfel, o săptămână mai târziu, în ziua de 8 ianuarie 1919, Comitetul Central Săsesc
(Sächsisches Zentralkomitee) împreună cu Consiliul Naţional Săsesc
(Sächsischer Nationalrat) s-au întrunit la Mediaş, unde au adoptat o rezoluţie prin care şi-au exprimat adeziunea la Actul Marii Uniri de la
Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.
Printre altele, în rezoluţia adoptată în sala festivă a Liceului Stephan Ludwig Roth din Media ş, se afirma: “[…] Evenimentele mondiale au
creat fapte noi pentru teritoriul în care poporul Saşilor ardeleni şi-a întemeiat
înainte cu aproape 800 de ani căminul său. Regele Ferdinand al României ş ia declarat şi inaugurat stăpânirea asupra acestui teritoriu prin decretul s ău
de la 27 Decemvrie 1918. Iar poporul cel mai numeros al Transilvaniei şi al
părţilor limitrofe din Ungaria a declarat în adunarea naţională de la Alba –
Iulia, alipirea sa la România. Prin unire cu România a Transilvaniei şi a
ţinuturilor ungurene locuite de români s-a creat un teritoriu compact, unitatea căruia se întemeiază pe relaţiunile lui etnice. În vederea acestor fapte şi în
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convingerea că aici s-a îndeplinit un proces de istorie universală, poporul săsesc din Transilvania, aşezându -se pe tărâmul dreptului de autodeterminare a
popoarelor, decide alipirea sa la Regatul României şi trimite poporului român
salutul său frăţesc împreună cu urări cordiale la îndeplinirea idealurilor sale
7
naţionale […]” .
În urma hotărilor de la Mediaş, o delegaţie formată din A.
Schullerus, R. Brandsch, R. Schuller şi A. Polony se prezintă la 10 ianuarie 1919 în faţa Consiliului Dirigent, cu rugăminte de a transmite la
Bucureşti hotârile saşilor de adeziune la Actul Marii Uniri de la Alba
8
Iulia din 1 Decembrie 1918 .
Urmând exemplul saşilor, şvabii din Banat trimit prin generalulul
Berthelot o declaraţie şi un memoriu Conferinţei de Pace de la Paris,
9
prin care solicită alipirea Banatului la Regatul României .
La sfârşitul lunii ianuarie 1919, o delegaţie săsească s-a întâlnit la Viena cu profesorul Coolidge, membru al Delegaţiei Americane la Conferinţa de Pace de la Paris, pentru a prezenta adeziunea minorităţii ger10
mane la Marea Unire de la Alba Iulia .
Deoarece Banatul s-a aflat o perioadă de timp sub ocupaţia armatelor aliate, iar acest teritoriu era deopotrivă revendicat de Serbia, Ungaria și România, adeziunea la Unirea Transilvaniei cu România a fost
adoptată mai târziu, în cadru unei Adunări organizate de Partidul
Popular German (Deutsche Volkspartei) la Timişoara în data de 10 august 1919, adunare la care au participat reprezentanţi ai oraşelor şi
11
comunelor locuite de şvabi .
Cu ocazia Adunării de la Timișoara, a fost desemnată o delegație
care să prezinte Consiliului Dirigent memoriul ce conținea dorința de
unire a Banatului cu România. Trei zile mai târziu, delegația șvabilor la
Conferința de Pace de la Paris, înmânează acestui for, sub forma unui
memoriu, hotărârea de unire a Banatului cu România, semnată de
Ioan Lupaş, Lecturi din izvoarele române, Bucureşti, 1988, p. 290.
Ştefan Pascu, op. cit., p. 241.
Ibidem, p. 242.
Ibidem, p. 242-243.
Temesvarer

11

Ioan Lupaş, Lecturi din izvoarele române, Bucureşti, 1988, p. 290.

Zeitung, LXVIII, nr. 180, 30 iul./12 aub. 1919, apud, Ştefan Pascu, op. cit., p. 248, nota 215.
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Stephan Frecot, Andreas Burckmann, Franz Timon și Thomas
12
Fernbackerz .
La baza acestor hotărâri au stat dreptul popoarelor la autodeterminare, dreptul natural al românilor de a fi constituiți într-un singur
stat, Hotărârea Marii Adunări de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918
și Decretul Regal emis de Ferdinand I al României la data de 11/24
decembrie 1918, prin care este ratificată unirea Transilvaniei cu Regatul României.
Problema minorităților din România Mare și asigurarea fermă a
acestora în ceea ce privește drepturile și libertățile lor democratice, în
discursurile politice de dinainte de anul 1918 ale unor personalități
precum Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voevod, Vasile Goldiș, Onisifor
Ghibu, Pantelimon Halippa, Constantin Stere, Ion Nistor, I.I.C. Brătianu, Nicolae Iorga etc., sunt abordate cu prioritate și principialitate
13
consecventă în lumina exigențelor democrației occidentale . De fapt,
Onisifor Ghibu, a pus bazele unei veritabile doctrine naționale în pri14
vința relațiilor interetnice într-un stat democratic .
În anii care au urmat, în Regatul României, drepturile și libertățile
minorităților naționale au fost respectate tot timpul într-un mod exemplar, iar după 1990 drepturile și libertățile lor în România sunt mai
complexe decât în oricare alt stat.
În privința numismaticii, sistemul monetar românesc (leul) a fost extins pe întreg teritoriul și a înlocuit în următorii ani coroanele austriece,
coroanele maghiare și rublele rusești care circulau înainte în aceste regiuni.
Evenimentul Unirii a fost marcat în anul 1922 cu ocazia încoronării
Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia, prin emiterea unui
număr de patru nominale din aur. Au fost emise 300.000 de monede de
20 lei, 150.000 de monede de 25 lei, 105.000 monede de 50 lei şi 3.000 de
monede cu valoarea de 100 de lei, toate din aur de 900/1000. Monedele de 20 de lei au diametrul de de 21 mm şi 6,452 gr. (5, 81 gr. aur),
cele de 25 de lei au diametrul de 30 mm şi 8,645 gr. (7, 26 gr. aur), cele

Revista Institutului Social Banat-Crișana, XII, p. 420, apud, Ștefan Pascu, p. 248, nota 216.
Ioan Bojan, Adeziunea minorităților Naționale la Marea Unire de la Alba Iulia, în Făclia de Cluj, 2
decembrie 2014.
Ibidem.

• Colecţii şi colecţionari din Sălaj
de 50 de lei au diametrul de 40 mm şi 16,126 gr. (14, 52 gr. aur), iar cele
de 100 de lei au diametrul de de 35 mm şi 32,258 gr. (29, 03 gr. aur).
Monedele de 25 de lei au pe avers bustul Reginei Maria spre dreapta şi
legenda MARIA REGINA ROMÂNILOR 1922, iar pe revers bustul regelui Ferdinand spre stânga cu legenda FERDINAND I REGELE
ROMÂNILOR şi valoarea nominală. Monedele de 20 lei şi 100 lei prezintă pe avers efigia Regelui Ferdinand spre stânga, cu legenda FERDINAND I REGELE ROMÂNILOR 1922, iar pe revers, stema ţării cu
inscripţia ROMÂNIA deasupra şi valoarea nominală dedesupt.
Toate emisiunile monetare au un cerc perlat spre exterior, cele cu
valoarea nominală de 20 lei, 25 lei şi 50 lei au muchia zimţată, iar cele
de 100 de lei au muchia netedă, cu deviza PATRIA ŞI DREPTUL
15
MEU .

*** Moneda metalică România, 1867-2009/2010. Catalog numismatic, S.C. Zimbrul Carpatin
SRL, Bucureşti 2009.

Der Beitrag der deutschen Minderheit zur
Vereinigung
Michael WERNER
Gründungsmitglied der Sammlervereinigung Sălaj
Mitglied der Numismatischen Geselischaft Rumäniens, Filiale
Brașov
Angesichts der durch den Zerfall von drei multinationalen Imperien im Ersten Weltkrieg, dem Österreichisch-Ungarischen Kaiserreich, dem Osmanischen Reich wie auch dem Russischen,
geschaffenen Situation sind die Völker in diesen Territorien in die Situation gelangt, sich darüber auszusprechen in welchem Lande sie
leben möchten. Diese Möglichkeit wurde in erster Linie durch die Position des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Woodrow Wilson begünstigt, der das Recht der Völker zur Selbstbestimmung vertreten hat.
Somit hat die rumänische Bevölkerung in Bessarbien am 27.03.1918
die Vereinigung mit dem Königreich Rumänien verlangt. Infolge der
Zerrüttung des Österreichisch-Ungarischen Kaiserreiches haben die
tschechischen –, slowakischen – und ungarischen Bevölker-ungen
unabhängige Staaten gebildet und die mehrheitlich rumänische
Bevölkerung in Siebenbürgen und der Bukowina hat sich für den Anschluss an das Königreich Rumänien entschieden.
Alle Minderheiten haben sich auf die, vom „Vertrag zwischen den
hauptsächlichen verbündeten und assoziierten Mächten und
Rumänien“ 1 gegebenen Garantie für den Schutz der rassischen –,
religiösen – oder sprachlichen Minderheiten verlassen, ein Recht
welches das Österreichisch-Ungarische Kaiserreich ihnen verweigert
hat, was die prinzipielle Ursache für den Zerfall des Reiches war.
Die deutsche Minderheit in Siebenbürgen ist beginnend mit dem XII
Jahrhundert in das Innere des Karpaten-bogens gekommen und der
König von Ungarn wie auch der Kaiser von Österreich haben ihr, an-
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ders als den anderen Minderheiten, von Anfang an ausgedehnte
Rechte und Freiheiten gewährt. Somit konnte die deutsche Bevölkerung ihre Identität bewahren. Ein Teil der ungarischen Minderheit in
Siebenbürgen, welche im Reich die führende Klasse darstellte und der
Ideologie der Doppelmonarchie verhaftet blieb, den anderen Mind-erheiten keine gleichen Rechte und Freiheiten zu geben, wollte eine
führende Klasse in einem multinationalen Ungarn bleiben. Die
deutsche Minderheit hingegen hat von Anfang an ihr Statut als Minderheit anerkannt und war einverstanden, gemeinsam mit der Mehrheit
und mit den anderen Minderheiten gleiche Rechte und Freiheiten zu
genießen. Somit waren die Deutschen aus Siebenbürgen einverstanden
Teil des Königreiches Rumänien zu werden, so wie es die Deutschen
und die Polen im Falle der Vereinigung der Bukowina mit Rumänien
getan haben.
Bereits im Oktober 1918 wurden die Sachsen aus Siebenbürgen in
der Kronstädter Zeitung aufgerufen, „die Augen zu öffnen, um die passendsten Wege für ihre Zukunft zu finden“2. Vertreter der Sachsen,
wie der Bürgermeister von Kronstadt, K.E. Schnel oder Oskar Wittstok
verlangen von ihren Mitbürgern eine enge Zusammenarbeit mit den
Rumänen, der Mehrheitsbevölkerung Siebenbürgens gefordert.3
Die Führer der Sachsen aus Schässburg und Hermannstadt und danach aus dem Sächsischen Nationalrat fordern am 23.November 1918
(eine Woche vor der Nationalversammlung von Alba Iulia) die Anwendung des Selbstbestimmungsrechtes für Siebenbürgen.4
Eine Woche nach der Großen Vereinigung von Alba Iulia, also am
8.Dezember 1918 haben die Sachsen aus Bukarest eine Zusammenkunft im „Transilvania“-Saal organisiert, in deren Rahmen sie die
Beschlüsse vom 1.Dezember 1918 anerkennen und der deutschen
Bevölkerung aus Siebenbürgen empfiehlt, ihrem Beispiel zu folgen.5
Zwei Tage später, am 10.Dezember 1918 veröffentlicht der sächsische Schriftsteller H.Fabritius in der „Schässburger Zeitung“ einen
Artikel, über den er im eigenen Namen und im Namen der Minderheit
welcher er angehört den Beitritt zum Akt der Vereinigung von Alba
Iulia vom 1.Dezember 1918 ausdrückt.6

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VII, 2018 • 23

Am 1.Januar 1919 fand eine Besprechung zwischen den Vertretern
des Sächsischen Nationalrates und des Leitungsrates statt, beendet mit
der Anerkennung der neuen politischen Realitäten durch die deutsche
Minderheit. Somit kamen eine Woche später, am 8.Januar 1919 das
Sächsische Zentralkomitee und der Sächsische Nationalrat in Medias
zusammen, wo sie einen Entschluss gefasst haben, durch welchen sie
den Beitritt zum Akt der Großen Vereinigung von Alba Iulia vom
1.Dezember 1918 ausgedrückt haben.
Unter anderem wird in dem, im Festsaal des Lyzeums „Stephan
Ludwig Roth“ in Medias gefassten Entschluss ausgeführt: „(…..) Die
Ereignisse in der Welt haben für das Territorium in dem das Volk der
Siebenbürger Sachsen lebt und in dem es vor fast 800 Jahren sein Heim
gegründet hat, neue Tatsachen geschaffen. König Ferdinand von Rumänien
hat durch seine Anordnung vom 27. Dezember 1918 seine Herrschaft über
dieses Territorium erklärt und eingerichtet und die Mehrheitsbevölkerung aus
Siebenbürgen und den angrenzenden ungarischen Teilen hat in der Nationalversammlung von Alba – Iulia ihren Anschluss an Rumänien erklärt.
Durch die Vereinigung Siebenbürgens und der von Rumänen bewohnten
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ungarischen Gebiete mit Rumänien wurde ein kompaktes Territorium
geschaffen, dessen Einheit sich auf seine ethnischen Beziehungen gründet.
Angesichts dieser Tatsachen und in der Überzeugung, dass hier ein welthistorischer Prozess in Erfüllung geht, entscheidet das sächsische Volk von
Siebenbürgen, sich auf den Grundsatz des Selbstbestimmungs-rechtes der
Völker berufend, seinen Anschluss an das Königreich Rumänien und sendet
dem rumänischen Volk seinen brüderlichen Gruß, zusammen mit den
freundschaftlichen Wünschen zur Erfüllung seiner nationalen Ideale“ (…..)“7
Infolge der Beschlüsse von Medias tritt eine aus A. Schullerus, R.
Brandsch, R. Schuller und A. Polony gebildete Delegation am 10. Januar 1919 mit der Bitte vor den Leitungsrat, die Beschlüsse der Sachsen
zum Beitritt zum Akt der Großen Vereinigung von Alba Iulia vom 1.
Dezember 1918.8
Dem Beispiel der Sachsen folgend, schicken die Schwaben aus dem
Banat über General Berthelot eune Erklärung und ein Memoran-dum
an die Friedenskonferenz von Paris, durch welches sie den An-schluss
des Banats an das Königreich Rumänien fordern.9
Ende Januar 1919 hat sich eine sächsische Delegation in Wien mit
Professor Coolidge getroffen, Mitglied der amerikanischen Delegation
auf der Friedenskonferenz von Paris, um den Beitritt der deutschen
Minderheit zur Großen Vereinigung von Alba Iulia zu unterbreiten.10
Da sich das Banat eine Zeit lang unter der Besatzung der alliierten
Truppen befand und dieses Territorium sowohl von Serbien, Ungarn
und Rumänien beansprucht wurde, wurde der Anschluss an die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien später angenommen, im Rahmen einer von der Deutschen Volkspartei am 10. August 1919 in
Temeschwar organisierten Versammlung, an der Vertreter der von
Schwaben bewohnten Städte und Gemeinden teilgenommen haben.11
Aus Anlass der Versammlung von Temeschwar wurde eine Delegation aufgestellt, die dem Leitungsrat ein Memorandum vorlegt
welches den Wunsch zur Vereinigung des Banats mit Rumänien enthält. Drei Tage später überreicht die Delegation der Schwaben auf der
Friedenskonferenz von Paris diesem Forum in Form eines Memorandums den Beschluss der Vereinigung des Banats mit Rumänien, unterschrieben von Stephan Frecot, Andreas Burckmann, Franz Timon
und Thomas Fernbackerz.12
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Grundlage dieser Beschlüsse war das Selbstbestimmungsrecht der
Völker, das natürliche Recht der Rumänen, sich in einem einzigen Staat
zusammenzufinden, der Beschluss der Großen Vereinigung von Alba
Iulia vom 1. Dezember 1918 und die von Ferdinand I von Rumänien
am 11./24. Dezember 1918 erlassene königliche Anordnung, durch
welche die Vereinigung Siebenbürgens mit dem Königreich Rumänien
ratifiziert wurde.
Das Problem der Minderheiten in Groß Rumänien und die entschlossene Absicherung derer in Bezug auf ihre demokratischen Rechte
und Freiheiten in den politischen Reden vor 1918 von Persönlichkeiten
wie Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voievod, Vasile Goldis, Paun Hallippa, Constantin Stere, Ion Nistor, I.I.C.Bratianu, Nicolae Iorga und
anderen, sind im Lichte der demokratischen Anforderungen des
Westens mit konsequenter Vorrangigkeit und Hauptsächlichkeit
beachtet worden.13 Onisifor Ghibu hat praktisch die Grundlagen einer
wahrhaft nationalen Doktrin in Bezug auf die interethnischen Beziehungen in einem demokratischen Staat erarbeitet.14
Im Königreich Rumänien wurden die Rechte und Freiheiten der nationalen Minderheiten stets in vorbildlicher Weise respektiert und
auch nach 1990 sind deren Rechte in Rumänien komplexer als in
irgend einem anderen Staat.
In Bezug auf die Numismatik wurde das rumänische Münzsystem
(Lei) auf das gesamte Territorium ausgeweitet und hat in den folgenden Jahren österreichische Kronen, ungarische Kronen und Rubel
ersetzt, welche zuvor in diesen Regionen im Umlauf waren.
An das Ereignis der Vereinigung wurde im Jahre 1922, aus Anlass der
Krönung König Ferdinands und der Königin Maria in Alba Iulia mit 4
Goldnominalen erinnert. Ausgegeben wurden 300.000 Münzen zu 20
Lei, 150.000 Münzen zu 25 Lei, 105.000 Münzen zu 50 Lei und 3.000
Münzen zu 100 Lei, alle aus 900-er Gold (21 ct.). Die zu 20 Lei haben
einen Durchmesser von 21mm und 6,452g (5,81g Au), jene zu 25 Lei
30mm und 8,645g (7,26g Au), jene zu 50 Lei 40mm und 16,126g (14,52g
Au) und die zu 100 Lei 35mm und 32,258g (29,03g Au).
Die Münzen zu 25 Lei und 50 Lei zeigen auf der Vorderseite das
Brustbild der Königin Maria nach rechts, mit der Umschrift „MARIA
KÖNIGIN DER RUMÄNEN 1922“ und auf der Rückseite das Brustbild König Ferdinands nach links, mit der Umschrift „FERDINAND I
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KÖNIG DER RUMÄNEN“ und den Nominalwert. Die Münzen zu 20
Lei und 100 Lei zeigen auf der Vorderseite das Kopfbild König Ferdinands nach links, mit der Umschrift „FERDINAND I KÖNIG DER
RUMÄNEN 1922“ und auf der Rückseite das Staatswappen, mit der
Umschrift „RUMÄNIEN“ darüber und dem Nominalwert darunter.
Alle Münzen haben einen Perlkranz am äußeren Rand, die zu 20, 25
und 50 Lei haben einen geriffelten Rand, die zu 100 Lei haben einen
glatten Rand mit dem Wahlspruch „MEIN VATERLAND UND
RECHT“.15
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Sonderausgaben aus Anlass der Krönung des Königspaares in Alba Iulia
1922.

FILATELIE
160 de ani de la apariția mărcilor Cap de bour
în Moldova
Daniel MUREȘAN
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Pe teritoriul actual al României, primele mărci poștale aflate în
circulație au fost cele austriece. În anul 1850, prima emisiune: vultur cu
două capete, iar în anul 1858, a doua emisiune: efigia împăratului spre
stânga. Timbrele au circulat îndeosebi în Transilvania, dar și în Moldova și Muntenia.
În Monitorul Oficial al Moldovei nr. 54, din 1 iulie 1858, se anunța
apropiata punere în circulație a primelor mărci poștale. Stabilirea taxelor de pe timbre (27, 54, 81 și 108 parale) era influențată de francul
francez, care la cursul visteriei Moldovei din acea dată era chiar de 108
parale.
Desenul central al timbrelor era compus dintr-o reprezentare heraldică a stemei Moldovei, și anume capul de bour, circular, cu un diametru care variază în funcție de valoare, de la 19,5 mm la 20,25 mm.
Pe marginea interioară a cercului, cu caractere chirilice, se află scris,
greșit de altfel: PORTO SCRISORI. Corect era FRANCO SCRISORI. În
partea de jos a cercului este desenată goarna poștală, simbol universal
al Poștei, în interiorul acesteia găsindu-se valoarea taxei pentru fiecare
marcă poștală.
Cele patru valori corespundeau pentru:
27 parale pentru scrisori simple, cu greutate de 2,5 dramuri (8,07 grame) și pe o distanță de 8 poște (aproximativ 160 de kilometri).
54 parale pentru scrisori simple, cu greutate de 2,5 dramuri, dar pe o
distanță de peste 8 poște; scrisori simple, în greutate de 2,5 - 5 dramuri,
pe o distanță de 8 poște; scrisori recomandate, cu greutate și distanța
prevăzută pentru valoarea de 27 de parale.
81 parale pentru scrisori simple, cu greutate între 2,5 și 5 dramuri, pe o
distanță de cel mult 8 poște.
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108 parale pentru scrisori simple, cu greutate între 5 și 7,5 dramuri, pe
distanță de 8 - 16 poște; scrisori simple, cu greutate între 7,5 și 10
dramuri, pe o distanță de cel mult 8 poște; scrisori recomandate, cu
greutate până la 2,5 dramuri, pe o distanță de 8 poște cu retur recipisă;
scrisori recomandate, cu greutate între 2,5 și 5 dramuri, pe o distanță
de 8 poște.
Prin adresa nr. 5895/01.07.1858, Ministerul de Finanțe al Moldovei
face cunoscut Atelierului de Timbre că se vor confecționa patru clișee
pe care se vor imprima 24.000 de mărci poștale, repartizate astfel:
6.000 de bucăți a 27 de parale
10.000 de bucăți a 54 de parale
2.000 de bucăți a 81 de parale
6.000 de bucăți a 108 de parale.

Marcă poștală Cap de bour cu valoarea de 108 parale

La tipărirea mărcilor nu s-a folosit o hârtie specială, ea fiind procurată de la magazinele din Iași. Din această cauză, grosimea mărcilor
poștale variază. Și culorile hărtiei diferă, găsindu-se diferențe chiar la
aceeași valoare. Iată o succintă clasificare a culorilor:
hârtie roz pal – roz viu la mărcile de 27 de parale imprimate cu cerneală neagră
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hârtie verzuie la mărcile de 54 de parale imprimate cu cerneală verde
hârtie albăstruie la mărcile de 81 de parale imprimate cu cerneală albastră hârtie roz pal la mărcile de 108 parale imprimate cu cerneală
albastră.
Primele timbre Cap de bour sunt utilizate la Oficiul Poștal din Iași,
începând cu 16 iulie 1858. În luna septembrie, Ministerul de Finanțe
hotărăște schimbarea tarifului poștal, astfel că de la 1 noiembrie nu mai
circulă prima emisiune Cap de bour. Din datele arhivelor Direcției
Poștelor, mărcile poștale au fost întrebuințate astfel:
21 iulie – 31 octombrie la Iași
august – 31 octombrie la Bacău, Bârlad, Botoșani, Dorohoi, Fălticeni,
Focșani, Huși, Mihăileni, Piatra, Roman, Tecuci și Vaslui
septembrie – 31 octombrie la Galați.
După inventarierea făcută de Direcția Poștelor, numărul mărcilor nevândute a fost de 12.308. Nici până azi nu se știe care a fost soarta timbrelor nevândute, majoritatea specialiștilor fiind de părere că ele au
fost distruse.
Datorită rarității mărcilor Cap de bour, ele au fost falsificate încă
din secolul XIX, mai mult sau mai puțin reușit.

Bibliografie:
KIRIAC DRAGOMIR – Catalogul mărcilor poștale românești, București,
1974.
VAL. TEBEICA, Primele mărci poștale românești, Editura Meridiane,
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Emisiunea filatelică Ocupaţia franceză în
Arad
ing. prof. Ioan FODOREANU,
fost consul general al României în Ungaria

Membru asociat al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Scurtă prezentare a contextului istoric în care a apărut
emisiunea filatelică
Apariţia emisiunii filatelice Ocupaţia franceză în Arad se datorează
unor evenimente istorice care au avut loc imediat după încetarea ostilităţilor dintre Antanta şi Puterile Centrale, la încheierea Primului
Război Mondial.
La data de 3 noiembrie 1918, Austro-Ungaria a capitulat, semnându-se Armistiţiul de la Villa Giusti. A urmat Convenţia militară de
la Belgrad din data de 13 noiembrie 1918, negociată de generalul Louis
Franchet d'Esperey, comandantul trupelor franceze din Balcani şi Guvernul ungar condus de contele Károly Mihály, instalat în Ungaria
după Revoluţia Crizantemelor, Ungaria fiind recunoscută astfel ca stat
succesor al Austro - Ungariei. Delegaţia ungară susţinea principiile
wilsoniene şi a încercat să menţină integritatea Ungariei şi a solicitat ca
trupele de menţinere a păcii din zonă să nu fie trupe române, sârbe sau
slovace. S-au stabilit cu această ocazie şi liniile de demarcaţie între
trupele aliate şi cele maghiare, trupele maghiare trebuind să se retragă
spre nord. Potrivit Convenţiei, 2/3 din teritoriul Transilvaniei rămînea
sub autoritate maghiară, inclusiv Aradul. Dar între timp, încă din data
de 9 noiembrie, armata sârbă trecuse Dunărea şi a început ocuparea
Banatului. În 13 noiembrie armata sârbă ocupă Lugojul, în 17 noiembrie Timişoara, iar la 20 noiembrie ajunge pe linia Mureşului, stabilindu-se pe aliniamentul Szeged - Lipova. La 1 Decembrie 1918, românii ardeleni proclamă unirea Transilvaniei cu Regatul României.
În tot acest interval de timp au loc ciocniri, uneori între români,
maghiari şi sârbi. În urma incidentelor dintre români şi maghiari din
data de 29 decembrie 1918, în timpul vizitei generalului francez Henry
Berthelot la Arad, Consiliul Militar Aliat decide intrarea trupelor fran-
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ceze în Arad, ca trupe de menţinere a păcii. La data de 31 decembrie
1918, 15 ofiţeri și 210 soldaţi francezi, conduşi de maiorul Martin, intră
în Arad şi preiau administraţia oraşului. S-a instituit cu această ocazie
o Zonă de Ocupatie Franceză, condusă de generalul francez Leon Farret.
După unii istorici, predarea administraţiei oraşului Arad către autorităţile române s-ar fi făcut la data de 12 iulie 1919, după alţii la data de
iulie 1919, după ce trupele franceze ar fi sărbătorit Ziua Naţională a
Franţei (14 iulie), la Arad. Armata franceză de ocupaţie a părăsit Aradul după ce, în prezenţa generalului Louis Franchet d'Esperey, s-a
fãcut preluarea tuturor organelor administrative ale oraşului şi
judeţului de către autorităţile române. Prefect al judeţului a rămas Iustin Marşieu, prefect al municipiului a fost numit Ioan Robu, iar primar, Romul Veliciu.
Din cele de mai sus se constată că ocuparea oraşului Arad de către
trupele franceze a fost de scurtă durată.

Emisiunea filatelică Ocupaţia franceză în Arad
– Caracteristici generale
Între anii 1850-1871, locuitorii oraşului Arad au folosit timbre austriece pe corespondenţă, iar din 1871 pînă în iulie 1919, timbre maghiare. Toate obliterările din perioadele menţionate mai sus poartă inscripţia „ARAD”. Emisiunea filatelică Ocupaţia franceză în Arad a fost
iniţiată de autorităţile civile din Arad, în perioada în care oraşul Arad
era sub ocupaţia trupelor franceze din cadrul Comandamentului Militar Aliat. După cum am arătat mai sus, administrarea oraşului la momentul emiterii emisiunii filatelice era înfăptuită de autorităţile maghiare. Ca atare, putem trage concluzia că serviciul poştal din Arad era
practic sub administrație maghiară, aceasta putându-şi permite să
emită o serie de mărci poştale locale.
Primul catalog românesc care a inserat emisiunea este catalogul
“România – Catalog filatelic” emis de orădeanul F. Konrád în anul
1947. Emisiunea apare într-o anexă a catalogului intitulată Mărci străine
care privesc şi România, sub denumirea Ungaria – Arad sub ocupaţie franceză. În cataloagul filatelic românesc C.M.P.R. din anul 1974, emisiunea Ocupaţia franceză în Arad este inclusă la capitolul V, Poşte străine în
România, sub denumirea 1919 - Ocupaţia franceză în Arad. În catalogul
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Yvert, emisiunea este inclusă în volumul Pays D”Expresion Francaise,
sub titlul Hongrie 1919-Ocupation francaise. În catalogul german Michel,
emisiunea este inserată sub titlul Ausgaben in den von der Entante Besetzten Gebite Ungarns. În catalogul oficial maghiar Magyar posta – és illetékbélyeg katalogus dijjegyes nyomtatványokkal 2016 - 2017, emisiunea este
inseratră la capitolul Emisiuni locale (Helyi kiadások), sub titlul 1919.
Arad (Francia megszállás)/1919 Arad „Ocupaţia franceză”.
Autorităţile poştale franceze au negat mereu faptul că ar fi fost
implicate în apariţia emisiunii, astfel că apartenenţa emisiunii la filatelia franceză este forţată, fiind cel mult o apartenenţă simbolică. Catalogul maghiar menţionat mai sus afirmă că nici poşta franceză şi nici
poşta maghiară nu îşi asumă această emisiune filatelică şi că această
emisiune nu ar fi fost introdusă în circulaţie având un caracter speculativ, colecţionarii fiind cei care au achiziţionat-o şi apoi au introdus-o
pe piaţă. Atât catalogul maghiar, cât şi filateliştii români dr. Marcel
Shapira şi dr. Valeriu Neaga, care au publicat studii privind emisiunea,
afirmă că timbrele emisiunii nu au intrat în circuitul poştal.
Dar eu nu exclud posibilitatea să fi existat trimiteri poştale timbrate cu timbre din această emisiune, măcar trimiteri speculative ale unor
filatelişti, dar acestea să nu fi fost păstrate. Baza acestei emisiuni sunt
timbrele maghiare din emisiunile Hirlapbélyeg-1900 / Ziare, AratóParlament-1916 / Secerători-Parlament, Fehérszámú-Arató 1916 / Secerători cifre albe Sürgős-1916/Urgenţe, Hadisegély III – 1916/Ajutorul
armatei, Köztársaság- 1918/Republica, Károly – Zita – 1918/Karol şi Zita
1918 şi Magyar Posta/Poşta maghiară – 1919. Supratipărirea timbrelor s-a
efectuat la tipografia Corvin I. Lányi din Arad. Tot catalogul maghiar
afirmă că supratipărirea timbrelor maghiare cu supratiparul Occupation Francaise a fost efectuată în data de 4 mai 1919.
Toate mărcile maghiare au apărut în coli de 100 de bucăţi. Supratiparul Occupation française a fost executat pe două rânduri, fiecare din
cele două cuvinte pe câte un rând, rândurile la o distaţă de 2,2 milimetri unul de altul. Supratiparul a fost executat în culorile albastru
sau roşu. Literele au o înălţime de 1,5 milimetri.
Într-un articol publicat în Curierul filatelic nr. 26 din luna mai 1992,
domnul Dinu Matei din Cluj-Napoca admite că clişeele cu care a fost
realizată emisiunea filatelică ar fi putut ajunge pe mâna unor afacerişti
care au scos o a doua emisiune, ocazie cu care ar fi putut realiza unele
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erori, precum supratipare oblice, lipsa unor litere din textul supratiparului etc.
În anul 1935, la Berlin a apărut lucrarea doctorului A. Schröder,
Schach den fálschungen/Prezentare a falsurilor. În capitolul dedicat Ungariei, subcapitolul Arad, sunt prezentate, mărite, amprentele originale şi
false ale supratiparului Occupation française. A. Schröder afirmă că
mărimea literelor şi culorile au fost respectate de falsificatori, dar alinierea literelor şi mai ales forma acestora sunt reproduse mizerabil. De
exemplu, terminaţiile literelor u, p, i, n, f, r, practic lipsesc, iar liniuţele
transversale ale literelor t şi f, sunt greu perceptibile. Pe lângă supratiparul Occupation française, pe unele timbre Secerători cu valorile de
2 şi 3 filléri, a fost acoperită de o parte şi de cealaltă valoarea cu pătrate
roşii, fiind tipărită valoarea de 45, respectiv 50 filléri, deasupra supratiparului Occupation française. Pătratele roşii sunt la unele timbre
plasate exact peste valoarea de 2 sau 3 filléri, la altele sub valoarea de 2
sau 3 filléri, iar cifrele 4 şi 5, respectiv 5 şi 0, putând fi mai subţiri sau
mai groase. De asemenea, pe unele timbre Parlament/Köztársaság a fost
acoperită valoarea de 1 koroană de o parte şi de cealaltă cu pătrate
roşii, supratipărindu-se cu noua valoare 10, în două variante, cu cifre 1
şi 0 subţiri şi cu cifrele 1 şi 0 mai groase, în ambele variante cifrele
aflate la o distanţă de 1,2 milimetri una de cealaltă şi dedesubtul supratiparului Occupation française. Aceste mărci, cu supratiparele 45/2f,
50/3f şi 10K/1K, au fost supratipărite în rânduri succesive notate Tip I
şi Tip II. Mărcile de Tip I, au înălţimea cifrelor de 5 milimetri, fiind şi
ceva mai groase, iar cele de Tip II, au înălţimea cifrelor de 4 milimetri.
Pentru a reda litera franceză c cu sedilă, tipografii au utilizat uneori
cifra 5, răsturnată. Această cifră şi litera O din supratiparul Occupa-tion
française, au înălţimea de 2 milimetri în loc de 1,5 milimetri. Supratiparul Occupation française are acceaşi dimensiune, indiferent de
mărimea timbrului.
În lucrarea domnului Marcel Schapira sunt socotite ca bază a emisiunii un număr de 61 de mărci, catalogul maghiar susmenţionat
menţionează 55 de mărci, catalogul intitulat Catalog of Hungarian Occupation Issues 1918 – 1921, a lui Christofer E. Brainard, editat în S.U.A.
în anul 2006, acceptă ca bază un număr de 55 de mărci, în C.M.P.R. din
anul 1974 se acceptă ca bază un număr de 55 de mărci, iar Lista de
preţuri din anul 2015, la capitolul Poşte străine în România, acceptă ca
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bază un număr de 54 de mărci din această emisiune. În C.M.P.R. se
menţionează că se respectă numărul de mărci poştale acceptate de catalogul elveţian Zumstein. Toate cataloagele menţionează existenţa
falsurilor. De multe ori, pentru a masca supratiparul fals, pe mărci au
fost aplicate obliterări grosolane.
Mărcile tipice ale emisiunii Ocupaţia franceză în Arad
Prezentăm tabelul cu mărcile tipice ale emisiunii Ocupaţia franceză
în Arad, aşa cum sunt prezentate în lucrarea dr. ing. Marcel Schapira,
cu menţiuni în rubrica Observaţii, cu privire la diferenţele care există
între valorile socotite de bază de dr. ing. Marcel Schapira şi cele socotite de bază de unele cataloge menţionate mai sus.
Nr. Tipul
mărcii Valoare Culoare
Tiraj
Oservaţii
Crt. maghiare

a

supratipar

1.

Ziar

2f

Albastru

34.000

2.
3.

Urgente
Secerători cifre albe

2f
15 f

Roşu
Roşu

67.000
Nespecificat

4.

Binefaceri 1916

10 f

Albastru

300

În C.M.P.R.
apar două
poziţii, culoarea portocaliu şi
culoarea
oliv gri,
ambele cu
supratipar
roşu.
În catalogul
Brainard
apare la
neemise, în
catalogul
maghiar nu
apare. Nu
apare nici în
C.M.P.R..
În catalogul
Brainard
apare ca

• Colecţii şi colecţionari din Sălaj

5.

Binefaceri 1916

10 f

Roşu

Nespecificat

6.

Binefaceri 1916

15 f

Roşu

4.200

7.

Binefaceri 1916

15 f

Albastru

Nespecificat

8.

Binefaceri 1916

40 f

Albastru

3.200

War Relief
III cu
valoarea de
10 f+2 f, în
catalogul
maghiar
apare Hadisegély III.
În catalogul
Brainard
apare la
neemise, iar
în cel maghiar nu
apare. Nu
apare nici în
C.M.P.R..
În catalogul
Brainard
apare ca
War Relif
III, cu
valoarea de
15 f + 2 f, în
cel maghiar
ca Hadisegély III, cu
valoarea de
15 + 2 f.
În catalogul Brainard
apare la
neemise, dar
nu apare în
catalogul
maghiar şi
nici în
C.M.P.R..
În catalogul
Brainard
apare ca
War Relief
III, în cel
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9.

Secerători

2f

Roşu

24.000

10.

Secerători

3f

Roşu

53.900

11.

Secerători

5f

Roşu

2.000

12.

Secerători

6f

Roşu

21.000

13.

Secerători

10 f

Albastru

9.900

14.

Secerători

15 f

Roşu

22.300

15.

Secerători

20 f

Roşu

500

16.
17.

Secerători
Secerători

35 f
35 f

Roşu
Albastru

300
Nu se ştie

18.

Secerători

40 f

Roşu

800

19/I Secerători

45/2 f

Roşu

10.000

.

Tip I

maghiar ca
Hadisegély
III, cu
valoare 40 +
2 f.
În Brainard
se menționează un
tiraj de
24.900
bucăți.

În Brainard
se menționează un
tiraj de
21.200
bucăți.

În catalogul
Brainard şi
în catalogul
maghiar nu
apare.
În catalogul
Brainard
apar două
tipuri,
după cele
două feluri
în care se
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scrie cifra
45, îngustă
sau lată şi
aparte
perechea.
Tirajul total - 5.000
de bucăți.
În catalogul maghiar, de
asemenea
apar cele
două tipuri
la poziţii
distincte,
tip I şi tip
II. Idem
apar în
C.M.P.R.,
tip I şi tip
II.

19/I

Secerători

I
20/I

45/2 f

Roşu

10.000

Roşu

10.000

Tip II
Secerători

50/3 f
Tip I

Explicaţii
ca şi mai
sus.
În catalogul
Brainard
apar două
tipuri,
după cele
două feluri
în care se
scrie cifra
50, îngustă
sau lată, şi
aparte
perechea.
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20/I Secerători

50/3 f

I

Tip II

Roşu

10.000

21.

Parlament

50 f

Albastru

6.800

22.

Parlament

75 f

Albastru

20.700

23.

Parlament

80 f

Albastru

14.700

24.

Parlament

1K

Albastru

2.000

25.

Parlament

2K

Albastru

13.000

26.

Parlament

3K

Albastru

2.300

27.

Parlament

5K

Albastru

2.940

28.

Parlament

10 K

Albastru

260

Tirajul total - 5.000
de bucăți.
În catalogul maghiar, de
asemenea
apar cele
două tipuri
la poziţii
distincte,
tip I şi tip
II. Idem
apar în
C.M.P.R.,
tip I şi tip
II.
Explicaţii
ca şi mai
sus.

În catalogul
Brainard
2.700 exemplare.
În catalogul
Brainard
13.600 exemplare.
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29. Karol
30. Karol

10 f
20 f

Albastru
Roşu

400
46.000

31. Karol

25 f

Roşu

12.000

32. Zita

40 f

Roşu

12.000

33. Scerători/Köztársa-

2f

Roşu

21.300

3f

Roşu

3.700

4f

Roşu

22.000

5f

Roşu

65.300

6f

Roşu

3.300

10 f

Albastru

300

20 f

Roşu

2.700

În catalogul
Brainard
46.600
exemplare.
În catalogul
Brainard
16.800
exemplare.

ság
34. Scerători/Köztársaság

35. Scerători/Köztársaság
36. Scerători/Köztársaság
37. Scerători/Köztársaság
38. Scerători/Köztársaság
39. Scerători/Köztársaság

În catalogul
Brainard
apare la rubrica
neemise. În
C.M.P.R. nu
apare.
În
catalogul
maghiar
apare
cu
poziţie distinctă.
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40.

Scerători/Köztársa-

40 f

Roşu

21.700

1K

Albastru

12.500

3K

Albastru

2.600

K/1 Albastru

3.000

K/1 Albastru

3.000

ság
41.

Parlment/Köztársa-

În catalogul
Brainard
21.200 exemplare.

ság
42.

Parlment/Köztársaság

43/I Parlment/Köztársaság

10
K
Tip I

43/I Parla-

10

I

K

ment/Köztársaság

Tip II

În catalogul Brainard apar
ca tip I şi
tip II, în
funcţie de
forma cifrei 10. De
asemenea,
apare poziţie distinctă perechea. Tirajul total
la cele 3
poziţii este
de 3.000
exemplare.
În catalogul maghiar şi în
C.M.P.R.,
apar în poziţii distincte.
Vezi explicaţiile
de mai sus.
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44. Karol /Köztársaság

25 f

Roşu

14.500

45. Zita/Köztársaság

40 f

Roşu

400

46. Zita/Köztársaság

50 f

Roşu

5.000

47. Secerători/Magyar

5f

Roşu

Nespecifi-

Posta

48. Secerători/Magyar

cat

10 f

Albastru

6.000

49. Porto

2f

Albastru

5.300

50. Porto

10 f

Albastru

10.200

51. Porto

12 f

Albastru

900

52. Porto

15 f

Albastru

700

53. Porto

20 f

Albastru

3.100

54. Ziare

10/2 f

Albastru

5.000

Posta

În catalogul
Brainard
apare la rubrica
neemise.
În catalogul
românesc
C.M.P.R.,
nu apare. În
catalogul
maghiar
apare cu
poziţie distinctă.
Apare atât
în Brainard
cât şi în
catalogul
maghiar.
Tmbre
porto cu
cifre roşii.
Tmbre
porto cu
cifre roşii.
Tmbre
porto cu
cifre roşii.
Tmbre
porto cu
cifre roşii.
Tmbre
porto cu
cifre roşii.
Pe marca
pentru zi-

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VII, 2018 • 47

55. Ziare

15/2 f

Albastru

5.000

56. Ziare

30/2 f

Albastru

5.000

57. Ziare

50/2 f

Albastru

5.000

58. Ziare

100/2 f

Albastru

5.000

are.
Pe marca
pentru ziare.
Pe marca
pentru ziare.
Pe marca
pentru ziare.
Pe marca
pentru ziare.

În tabel se păstrează toată terminologia din lucrarea lui Marcel
Schapira, cu excepţia coloanei Observaţii, care a fost introdusă de autorul articolului pentru a se putea face o paralelă între modul de prezentare a mărcilor în principalele cataloage în care acestea sunt inserate. Catalogul maghiar 2016-2017 şi catalogul românesc din anul 1974,
C.M.P.R., nu prezintă tirajul. La poziţiile în care există diferenţe între
tirajele din lucrarea domnului Schapira şi catalogul Brainard, acestea
sunt prezentate în rubrica Observaţii. Interesant este faptul că în Lista de
preţuri din anul 2015, supratiparele 45/2 f, 50/3 f şi 10/1 K, apar ca
fiind de un singur tip, probabil o eroare a Listei de preţuri.
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Mărci atipice ale emisiunii Ocupaţia franceză în
Arad Mărcile atipice menţionate în lucrarea
domnului Marcel Schapira, Emisiunile de
ocupaţie din nord – vestul Ro - mâniei, capitolul
Ocupaţia franceză în Arad -1919
Eroarea O spart în Occupation;

Eroarea française fără f, eroare menţionată în catalogul Konrád 1947
şi în catalogul Yvert;
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III. Eroarea française în care c cu sedilă apare ca un 5;

IV.

Eroarea Secerători 45/3 filler, în loc de 45/2 filler;
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V. Eroarea Parlament Kötársaság 10 K/1 K, fără Köztársaság;

VI. Supratipar inversat – Catalogul Konrád menţionează ca existând cu
supratipar inversat mărcile nr. 31 şi 44 din tabelul de la punctul anterior. Catalogul Michel inserează ca existând cu supratipar inversat
măcile cu numerele 12, 25, 31, 33, 37, 40, 44, 45, din tabel. Catalogul
Yvert menţionează mărcile din poziţiile 37 şi 44 din tabel. Eu am întâlnit supratipar inversat pe marca Porto 50/2 f.
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VII. Supratipare duble. În cataloagele Konrad şi Michel se menţionează
supratipar dublu pe marca cu nr. 21 din tabel ;

VIII. Supratipare deplasate. Se menţionează mărcile cu numerele 10,
deplasare pe orizontală, 31, deplasare pe orizontală şi 35, deplasare pe
verticală;
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IX. Abklasch. Sunt menţionate marcile cu numerele 19/I şi 21. Eu am
întâlnit mărcile cu valoarea Parlament 10 K şi Secerători/Kötársaság 4 f.

X. Curiozităţi. Supratipare aplicate oblic, supratipare cu litere ciuntite etc.
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4.2 Mărci atipice menţionate în catalogul Brainard
XI. Neemise. Se menţionează măcile 15 filler Numere albe, 10+2 Ajutor
militar supratipar roşu, 15+2 Ajutor militar supratipar albastru, Secerători 45/3 f, Secerători 50/2 f, Paralment10 K/1 K supratipar albastru, Secerători/Kötársaság 3 f, Secerători 5 f Magyar Posta, Secerătoi
20 f Magyar Posta, precum şi valorile de 1 f, 5 f şi 6 f pe mărci Porto.
Nu se cunoaşte tirajul în care aceste mărci au fost tipărite;
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XII. Supratipar inversat. Se menţionează mărcile Secerători 6 f, 10 f şi
15 f, Parlament 75 f şi 2 K, Karol 25 f, Zita 40 f, Secerător/Kötársaság 2 f
,6 f ,10 f (tiraj estimat de 100 bucăţi ), 40 f, Karol/Kötársaság 25f,
Zita/Kötársaság 40 f, estimat că s-au tipărit 100 de bucăţi. La celelalte
mărci nu se cunoaşte tirajul;
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XIII. Dublă impresiune. Se menţionează Secerători 15 f, Secerători 50/3
f Tip I sau II, Parlament 50 f, Parlament 10 K/1 K Tip I sau II, Ziar 30/2
f;

XIV. Supratipare deplasate. Se menţionează Secerători 45/2 f, estimat că
s-au tipărit 50 de bucăți şi Secerători/Kötársaság 4 f, estimat că s-au
tipărit 100 de bucăți;
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XV. Litera f din française, scrisă răsturnat. Se menţionează mărcile
Parlament 50 f tipăritee 136 bucăți, 75 f tipărite 414 bucăți, 80 f tipărite
294, 1K tipărite 54 bucăți, 2 K tipărite 272 bucăți, 3 K tipărite 46 bucăți,
5 K tipărite 58 bucăți, 10 K tipărite 4 bucăți;
XVI. Lipsă litera f în française (rançaise). Se menţionează mărcile
Ziare 12/2 f, 15/2 f, 30/2 f, 50/2 f, 100/2 f. Nu se cunoaşte tirajul;

XVII. Lipsă litera i în française ( frança se ). Se menţionează Ziare 2 f
tiraj 340 bucăți, Parlament 50 f tiraj 68 bucăți, 75 f tiraj 207 bucăți, 80 f
tiraj 147 bucăți, 1 K tiraj 27 bucăți, 2 K tiraj 136 bucăți, 3 K tiraj 23 bucăți,
5 K tiraj 29 bucăți şi Porto 2 f tiraj 53 bucăți, 10 f tiraj 102 bucăți şi 20 tiraj
31 bucăți;
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XVIII. Alte erori. Se menţionează mărcile Ziare 2 f lipsă litera ç din
francaise şi Ziare 50/2 f , ç ca un 5 inversat. Nu se cunosc tirajele.

4.3 Mărci atipice din catalogul maghiar Magyar posta – és illetékbélyeg katalogus dijjegyes nyomtatványokkal 2016-2017
Catalogul maghiar aminteşte doar de mărcile :
XIX. Secerători 1 f, 2 f, şi 6 f, cu supratipar albastru, care ar putea fi eseuri.
Tirajul estimat al acestora ar fi de câte 8.000 de bucăţi. Credem că tirajul a fost mai mic, deoarece se constată o lipsă acută a acestor mărci pe
piaţa filatelică;

Marca cu nr. 32 din coală are litera O din cuvântul Occupation
complet deschisă în partea de sus. Mărcile din poziţiile 4, 5 şi 6 din
coală au partea de sus secţionată;
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Se menţionează existenţa multor falsuri, fără a se specifica valoarea mărcilor. De asemenea se menţionează că mărcile cu şarnieră sunt
evaluate la 50% din valoarea de catalog, valoare de catalog dată pentru
mărcile neuzate şi fără şarnieră. Considerăm că o valoare atât de
scăzută pentru mărcile cu şarnieră este puţin exagerată, mai ales pentru mărcile emise într-un tiraj mic.

4.4 Mărci atipice în catalogul românesc C.M.P.R. din anul 1974
Nu sunt menţionate mărci atipice, se menţionează doar existența
pe piaţă a multor mărci poştale de acet tip, false.

Mărci poştale din emisiunea filatelică Ocupaţia franceză în Arad,
necatalogate, întâlnite de autorul articolului
Aceste mărci poştale ai fi tentat să le consideri apriori false, ele
nefiind menţionate în niciunul din cataloagele menţionate mai sus. Dar
ţinând cont de faptul că unele dintre mărcile atipice sunt menţionate în
unele cataloage, pe când în altele nu, există posibilitatea ca şi mărcile
pe care le voi prezenta mai jos să fi fost tipărite, dar nu au fost cunoscute/întâlnite de autorii cataloagelor menţionate în acest articol.
XXI. Marca de 15 filléri Cifre albe cu supratipar albastru;
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XXII. Marca Ziare 2 filléri cu supratipar roşu;

XXIII. Marca Ajutor Armată 40 f+2 f supratipar roşu;

XXIV. Marca Porto 2 filléri supratipar roşu;
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XXV. Marca Sürgös 2 f cu supratipar albastru;
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XXVI. Mărci cu supratipar auriu, licitate de autorul articolului de pe
site-ul Darabant în anul 2013. Pe colile pe care erau prezentate aceste
mărci poştale se arăta că ele constituie o comandă specială a prinţului
Carol al României, într-un tiraj de 25 de serii. Ţinând cont că prinţul
Carol, viitorul rege Carol al II-lea, avea în anul 1919, 25 de ani şi că era
un filatelist înrăit, există o mare probabilitate să fi făcut această comandă specială. Pe lângă emisiunea Ocupaţia franceză în Arad, principele Carol a comandat mărci cu supratipar auriu şi argintiu şi din emisiunea Ocupaţia română în Debrecen, exemplare din această serie, cu supratipar auriu şi argintiu, fiind de asemenea achiziționate de autorul
articolului de pe site-ul Darabant în anul 2013.
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Mărci din emisiunea Ocupaţia franceză în Arad aplicate pe
corespondenţă
Aşa cum am arătat mai sus, toţi experţii în emisiunea filatelică
Ocupaţia franceză în Arad din România şi din Ungaria afirmă că nu se
cunosc efecte filatelice care ar demonstra că mărcile poştale din această
emisiune ar fi fost în circulaţie. Am să prezint totuşi două efecte filatelice pe care se găsesc aplicate mărci poştale din emisiunea Ocupaţia
franceză în Arad, aflate în posesia autorului articolului.
XXVII. O vedere a gării din Arad, pe care se află aplicate două
mărci poştale din emisiunea susmenţionată, cu valoarea de 5 filléri/Köztársaság, dar necirculată. Pe vedere este aplicat peste înscrisul
maghiar LEVELEZŐLAP, supratiparul CARTE POSTALE, vederea
având pe spate şi înscrisul 77 sz –1918. Vasutilevelezőlapárusitás, Budapest,V.,Kádár-utcza 4., care s-ar traduce Nr.77 – 1918, Budapesta, sector 5,
str. Kadár nr.4. Pe faţa vederii scrie Arad în colţul din stânga sus,
Páyaudvar în colţul din dreapta sus, care se traduce Gara, şi un supratipar în limba română la mijloc Salutare din Arad. Ştampila este
identică ca format şi mărime cu ştampila prezentată în lucrarea lui
Marcel Schapira, despre care autorul afirmă că este autentică. În partea
de sus a acesteia scrie ARAD, iar data ar fi 919 MAI 25.
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XXVIII. O carte poştală trimisă de A. Schöller din Arad, lui A. Lössl din Karlsbad (Karlovy Vary) din Cehoslovacia, pe verso cu un text
în limba germană, care s-ar traduce astfel:
Eu am achiziţionat o importantă colecţie de mărci poştale de ocupaţie, pe care
o promovez personal.
Pe faţa cărţii postale este aplicat un timbru din emisiunea Ocupaţia
franceză în Arad cu valoarea de 50 de filleri. Pe timbru este aplicată o
ştampilă cu înscrisul ARAD, data 919 NOV. 1. Pe cartea poştală sunt
aplicate de asemenea ştampila de cenzură a armatei franceze şi două
cenzuri ale armatei române, ALBA JULIA şi CLUJ. Voi încerca să prezint mai jos argumente pro privind autenticitatea acestei trimiteri
poştale.
Ştampila este identică ca format şi mărime cu ştampila prezentată
în lucrarea lui Marcel Schapira, despre care autorul afirmă că este autentică;
Supratiparul de pe marca poştală este autentic;
Schöller este un nume care se întâlneşte destul de frecvent în zona
Aradului, existând astăzi şi o firmă cu acest nume în Lugoj;

• Colecţii şi colecţionari din Sălaj
Schöller se adresează de fapt unei case de mărci poştale (Markenhaus), reprezentată de A. Lössl din Karlovy Vary. Textul de pe verso,
tradus, este în ton ca şi conţinut cu ocupaţia destinatarului;
La data de pe ştampila aplicată pe marca poştală, armata română ocupa atât oraşul Cluj, cât şi oraşul Alba Iulia;
Valoarea timbrului, de 50 de fileri, reprezintă contravaloarea taxei
unei expediţii în străinătate, conform deciziei Poştei Române din 20
august 1919;
Statul cehoslovac exista la data trimiterii poştale, acesta fiind proclamat la data de 28 octombrie 1918;
Dar trebuie să menţionez şi câteva probleme legate de această trimitere:
Nu este aplicată ştampila de sosire în Cehoslovacia;
Ştampila este aplicată după data de 16 iulie 1919, la care armata franceză de ocupaţie predase administrarea oraşului Arad autorităţilor
române;
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7. Valoarea de tranzacţionare a mărcilor poştale din emisiunea Ocupaţia franceză în Arad
Mărcile din emisiunea Ocupaţia franceză în Arad, cu excepţia câtorva exemplare, nu sunt scumpe. Valoarea mărcilor este dată în catalogul Brainard în dolari, în catalogul Magyar posta –és illetékbélyeg katalogus dijjegyes nyomtatványokkal 2016-2017, în forinţi şi în Lista de preţuri
din anul 2015, în lei. Dintre mărcile de bază, cele mai bine cotate, natural, sunt mărcile emise în tiraj mic. Tirajul este prezentat în tabelul
de mai sus. Prezentăm mai jos cele mai bine cotate dintre mărcile din
emisiunea Ocupaţia franceză în Arad:
XXVIII. Dintre mărcile de bază, bine cotate, după catalogul Brainard citat mai sus, menţionăm Secerători 20 f – 50 $, Secerători 35 f – 65
$, Secerători 40 f – 37,5 $, Parlament 10 K- 70 $, Karol 10 f – 60 $, Secerători/Köztársaság 10 f – 65 $, Zita/Köztársaság 40 f – 60 $.
XXIX. Din categoria mărcilor deosebite, după catalogul Brainard,
amintim Secerători 15 f cifre albe – 75 $, Secerători/Köztársaság 10 f supra-
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tipar inversdat – 125 $, Zita/Köztársaság 40 f supratipar inversat – 125 $,
Parlament 50 f cu litera f din française inversată – 125 $, Parlament 80 f cu
litera f din française inversată – 125 $, Parlament 1 K cu litera f
din française inversată – 250 $, Parlament 2 K cu litera f din française inversată – 125 $, Parlament 3 K cu litera f din française inversată – 250 $, Parlament 5 K cu litera f din française inversată – 250 $, Parlament 10 K cu
litera f din française inversată – 1.250 $, şi valorile cu litera i lipsă în
française, Parlament 50 f, 1 K,3 K,5 K, Porto 2 f ,10 f şi 20 f, fiecare la valoarea de 125 $.
Dintre mărcile de bază bine cotate după catalogul Magyar posta – és illetékbélyeg katalogus dijjegyes nyomtatványokkal 2016-2017,
menţionăm Binefacere 1916 /10+2 f – 12.000 forinţi, Secerători 35 f – 8.000
forinţi, Parlament 10 K – 20.000 forinţi, Karol 10 f – 8.000 forinţi, Secerători/Köztársaság 10 f – 20.000 forinţi, Zita/Köztársaság 40 f – 8.000 forinţi, Secerători/ Magyar Posta 5 f – 15.000 forinţi.
XXXI. La capitolul speciale, în catalogul Magyar posta – és illetékbélyeg katalogus dijjegyes nyomtatványokkal 2016-2017, sunt menţionate
doar mărcile Secerători, cu valorile de 1 f, 5 f şi 6 f, socotite ca eseuri.
Valoarea acestora este estimată la 8.000 de forinţi fiecare.
XXXII. În Lista de preţuri 2015, mărcile cu cotaţie mare ar fi Binefacere 1916/10+2 f – 11,80 lei, Secerători 20 f – 12 lei, Secerători 35 f – 17,10
lei, Secerători 40 f – 10,30 lei, Parlament 10 K- 17,10 lei, Secerători/Köztársaság 10 f – 17 lei, Zita/Köztársaság 40 f – 17 lei.
Prezentăm mai jos cele mai bine cotate mărci de bază, care apar în
cele două cataloage menţionate, precum şi în lista de preţuri.
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8. Expertizarea mărcilor poştale din emisiunea Ocupaţia
franceză în Arad
După cum am arătat mai sus, în România, studii privind mărcile
poştale din emisiunea Ocupaţia franceză în Arad au fost publicate de
Marcel Schapira şi Valeriu Neaga. Dar nu ştiu să fi expertizat mărci
poştale, sau cel puţin autorul articolului nu a întâlnit expertizări făcute
de cei doi. Bun cunoscător al mărcilor acestei emisiuni ar fi fost şi
Gheorghe Cserni din Arad.
În Ungaria, cei care au făcut expertizări, prin aplicarea pe spatele
mărcii poştale a poansonului cu numele lor, sunt Bodor Mihály şi Flasch Dezső, foarte apreciaţi. Poansonul acestora aplicat pe spatele mărcilor poştale, dă garanţie 100% că acestea sunt autentice, ca atare vânzarea acestora se face la preţuri mai ridicate. Fără expertiză, preţul de
vânzare poate coborâ şi la 10 – 20 % din preţul de catalog, iar la valorile foarte mari, până la 2 – 3 % din preţul de catalog. De asemenea, am
întâlnit expertize prin aplicarea poansonului gravat cu numele PAPE.
Valorile cu supratipare deosebite, sau erorile, se vând la preţuri negociate.
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Statuia Libertății în filatelie
Radu-Florin CHIȘIU
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Statuia Libertății este o colosală sculptură neoclasică, amplasată pe
insula Libertății din New York, Harbor, în Statul Manhattan din Statele
Unite ale Americii. Statuia realizată din cupru, este un dar al poporului francez către poporul american și a fost proiectată de sculptorul
Frederich Auguste Bartholdi. Acesta s-a născut la 2 august 1824 în
localitatea Colniar din Franța și a decedat la 4 octombrie 1904. Punerea
în operă a fost făcută de Gustave Eiffel Bonickhausen (n. 15.02.1832,
Dijon – d. 27.12.1923, Paris). Înălțându-se pe Insula Libertății în portul
New York, “Liberty Enlightening the Word”, întâmpină vizitatorii,
imigranții și pe americanii care se intorc acasa pe mare. Ea este considerată simbolul New York-ului.
Potrivit Serviciului Parcului Național, ideea Statuii Libertății a fost
propusă prima oară de Edouard Rene de Laboulaye, președintele Societății Franceze Anti-Slovery, un gânditor politic proeminent și important al timpului sau. Proiectul este urmărit într-o conversație la
jumatatea anului 1865 între Edouard Rene de Laboulaye și Gustave
Eiffel, sculptor. În conversația de după cină, la domiciliul său din
apropiere de Versailles, Edouard Rene de Laboulaye, un susținător
arzător al Uniunii în războiul civil american, trebuia să spună: “Dacă
un monument ar trebui să se ridice în Statele Unite, ca un memorial al
independenței lor, eu ar trebui să cred că este natural doar dacă ar fi
construită printr-un efort unit, o lucrare comună a ambelor națiuni”.
Serviciul Parcului Național, într-un raport din anul 2000, a considerat
însa că aceasta este o legendă apărută într-o broșură de strângere de
fonduri din anul 1885 și că statuia a fost cel mai probabil concepută în
anul 1870.
Într-un alt eseu se sugera că Edouard Rene de Laboulaye era gata
să onoreze victoria Uniunii și consecintele ei: “Odată cu abolirea sclaviei și victoria Uniunii în razboiul civil din anul 1865, dorințele lui
Edouard Rene de Laboulaye de libertate si democratie, se transformau
în realitate în Statele Unite, poporul francez ar fi inspirat să facă apel la
propria lor democrație a unei monarhii represive”.
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În timp ce Gustave Eiffel planuise o călătorie în Statele Unite, el și
Edouard Rene de Laboulaye au decis că a sosit timpul pentru a discuta
ideea cu americanii influenți. Astfel că în iunie 1871, Gustave Eiffel a
traversat Oceanul Atlantic cu scrisori introductive semnate de Edouard
Rene de Laboulaye. Când a fost transportată în America, Statuia
Libertății avea 350 de bucăți și a fost dusă în 214 lăzi. A durat 4 luni sa
fie ansamblată pe o insulă de pe râul Hudson, în portul orașului New
York. Ajungând la portul din New York, Edouard Rene de Laboulaye
s-a concentrat asupra insulei Bedloe (denumită acum insula Liberty) ca
un sit pentru statuie, lovită de faptul că navele care sosesc în New York
trebuiau sa navigheze în jurul ei. El a fost încântat să afle că insula era
deținută de guvernul Statelor Unite - a fost cedată de Legislativul de
Stat din New York în anul 1800 pentru apararea portuară. Pe lânga
întalnirea cu diverși oameni influenți Edouard Rene de Laboualye l-a
vizitat și pe Ulysses Simpson Grant, care l-a asigurat că nu ar fi dificil
să obțină site-ul pentru statuie. Gustave Eiffel a făcut un prim model al
conceptului său în anul 1870. Edouard Rene de La-boulaye și Gustave
Eiffel au considerat cât de bine să își exprime ideea libertății americane.
O figură “Liberty” a împodobit cele mai multe monede americane ale
timpului, iar reprezentările Libertății au apărut în arta populară și
civică, inclusiv Statuia Libertății a lui Thomas Crowford (n. 22.03.1814 d. 10.10.1857), aflată în vârful clădirii Capito-liului Statelor Unite.
Gustave Eiffel a făcut modificări în proiect, pe măsură ce proiectul a
evoluat. Lucrarile au început la atelierul Gaget Gauthier & Co. și la alte
firme din Franța.
În 1881 comitetul de la New York l-a însărcinat pe Richard Noris
Hunt să proiecteze piedestalul.
Modelul piedestal conține elemente de arhitectură clasică, inclusiv
portaluri dorice, precum și unele elemente influențate de arhitectura
aztecă. Statui ale Libertador mult mai mici ca marime, găsim într-un
parc din gradina Luxembourg, în Paris, în Germania, în portul Tokio,
într-un mic orașel din St. Cyr sur Mer din Franta, în orașul Remedios
din Cuba, iar in România în orasul Boldești-Scăieni, județul Prahova.
Cunoscutul simbol universal al libertății și democrației, Statuia Libertății, sau “Lady Liberty”, este un cadou al Franței făcut SUA cu prilejul
aniversarii a 100 de ani de la declararea independenței și reperul preferat al luptătorilor pentru libertate.
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Statuia completă a fost prezentată oficial ambasadorului SUA Levi
P. Morton la ceremonia de la Paris din data de 04.07.1884, iar ulterior
Guvernul Francez a fost de acord să plătească pentru a fi transportată
la New York. Construcția pe fundația de 15 metri a început în anul
1883, iar piatra de temelie a piedestalului a fost pusă în anul 1884.
Responsabilitatea supravegherii lucrarilor i-a fost incredințată fostului
general al armatei, Charles Pomeroy Stone (n. 30.09.1824 - d.
24.01.1887). Strângerea de fonduri pentru statuie a început în 1882,
Comitetul organizând un numar mare de evenimente. La 17 iunie 1885
fregata franceză “Isere”, încărcată cu Statuia Libertații a ajuns în portul
New York în siguranță. În data de 28.10.1886 președintele SUA, Grover
Cleveland a prezidat evenimentul, a condus procesiunea, iar Ferdinand De Lesseps a ținut primul discurs în numele comisiei franceze,
urmat de senatorul William Maxwell Evarts, președinte al comisiei de
la New York. Președintele Grover Cleveland (1837-1908) a vorbit în
continuare, afirmând că “fluxul de lumină al statuii va strapunge întunericul ignoranței și opresiunea omului până când Libertatea luminează lumea”. În anii 1938, 1984, 1996, 2011-2012, statuia a fost restaurata iar între anii1982-2000, au început lucrarile de conservare si
restaurare.
Pe statuie există mai multe inscripții, plăci și dedicări. Dintre ele
prezentăm doar una care poartă și numele lui Auguste Bartholdi.
Acesta declara statuia ca fiind un dar al poporului Republicii Franceze
care onorează “Alianta celor două Națiuni în realizarea Independenței
SUA și atestă prietenia lor continuă”. Pe capul zeitei, coroana este
împodobită cu șapte fascicole de lumină simbolizând cele șapte mări si
șapte continente, și are 25 de ferestre care simbolizează cele 25 de nestemate ale lumii (pietre prețioase). Monumentul este asezat pe un
soclu în formă de stea, construit din piatră, în interiorul căruia se află
un muzeu.
În anul 1984 Statuia Libertatii a fost declarată sit al Patrimoniului
Mondial UNESCO.
Declarația UNESCO descrie statuia ca o “capodoperă a spiritului
uman” care rezista ca o foarte puternica contemplație, dezbatere și
protest fața de idealuri precum libertatea, pacea, drepturile omului,
abolirea sclaviei, democrație și oportunități. Ea este declarată monu-
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ment național și în prezent, un binecunoscut obiectiv turistic care
produce anual un venit de 160 milioane de dolari. Caracteristici:
înaltime statuie de cupru: 46 m;
fundația piedestalului de la sol până la vârful torței: 93 m;
înalțimea piedestalului: 27,13 m;
înălțimea fundației: 19,81 m;
greutatea cuprului utilizat în statuie: 27,22 tone;
greutatea oțelului folosit în statuie: 113,4 tone;
grosimea foii de cupru: 2,4 mm;
greutatea totală a statuii: 204,1 tone;
monumentul cântărește nu mai puțin de 225 de tone;
sculptor: Gustave Eiffel;
cuprul a fost donat de Pierre Eugene Secretan (1836-1899).
Cu ocazia celei de-a 125-a aniversare a Statuii Libertații, Poșta

americană a pus în circulație o marcă poștală reprezentând cunoscutul

monument, având ca poza o replică a Statuii Libertății din orașul Las

Vegas, într-un tiraj de 3 miliarde de exemplare, ce au ajuns pe piața
filatelică. Serviciul Poștal al SUA a regretat această gafa, așa cum a
informat agentia de știri BBC. Această replică din Las Vegas a fost
construită în fața Hotelului New York, în urma cu 14 ani.
Statuia înfațișează o femeie îmbrăcată cu o robă, la picioare se află
un lanț rupt (ascuns pe jumătate de veșmintele femeii și este dificil de
văzut de la sol), ce simbolizează lanțul rupt al sclaviei. Zeița are mâna
dreaptă ridicată spre cer și ține în ea o făclie aurită.
Statuia Libertății este o copie a zeiței babiloniene Isthar și un simbol al frăîiei reprezentând zeița romană a Libertății (Libertas) ce ține în
mână o torță și o tabula ansata cu inscripția 4 iulie 1776, data când a fost
ratificată Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii.
Frederic Auguste Bartholdi, membru al Loji Masonice de Alsa-ciaLorena din Paris, cel care a sculptat statuia și a obtinut un brevet
american pentru structura acesteia, a fost influențat foarte mult de
Phidias, un sculptor antic grec. Maurice Koechlin (1856-1946), inginer
șef la compania de inginerie a lui Gustav Eiffel și proiectantul Turnului
Eiffel, s-a ocupat de proiectarea structurii interne a statuii.
Strângerea de fonduri pentru piedestal, condusă de William Maxwell Evarts, decurgea încet, astfel încât publicistul Joseph Pulitzer (cel
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care a înființat premiul Pulitzer) a deschis paginile ziarului său “The
World”, cu un editorial menit să susțina efortul de strângere de fonduri în anul 1883.
Mulți observatori laudă statuia ca fiind un simbol universal al libertății și unității, purtând speranța libertății în toată lumea cu a ei torță
“a libertății “strălucind luminos de-a lungul portului, urând bun venit
milioanelor de imigranți pe tărâmul oportunităților, un loc special ales
pentru a transmite călătorilor sosiți, aici salutul de bun ve-nit pe
pământ american. Pentru alții ea este o constantă a simbolului Frăției și
a doctrinelor masonice care au o dominație atât de mare în națiunea
americană și în întrega lume, simbolismul lor fiind încorporat și
înrădăcinat în fiecare fațetă a societății.

Emisiuni poștale reprezentând statuia
Libertății în filatelia mondială.
În 1971 a apărut emisiunea de poșta aeriană reprezentând capul
statuii “Liberty”, valoare nominală 17 cents SUA.
St.Pierre si Miquelon, 1986, aniversare de 100 de ani.
Bulgaria, 1959, avion în zbor, Statuia Libertății.
SUA, valoare 3cents, Statuia Libertății cu supratipar, Detroit, statul
Michigan, cu un tiraj de 3 milioane de exemplare.
1922-1925 A-1969 timbrul are dantelura 11, valoare 15 cents culoare gri, Statuia Libertatii cu inscriptia United States Postage.
16 octombrie 1940 Timbrul cu Statuia Libertății pe fundal verzui,
valoare 1cent, perforație 10x11 ½, cu posibilitatea ca o latură orizontală și verticală să fie nedantelată având la bază inscripționate cuvintele “For defense” (pentru apărare).
1954-1968 perforație 11x10 ½ si 10 ½ x 11 valoare 3 cents, culoare
violet, având inscripția în semicerc “in Good we trust” în traducere,
avem încredere în Dumnezeu, pozitia A 482.
1954-1968- două timbre pair sau individual la pozițiile A 488 si A
499 cu valoare de 8 cents individual, perforație 11 cu dimensiunile de
22,7 mm, respectiv 22,9 mm culoare violet albastru și car rose.
1954-1968 A 491a valoarea de 11 cents perforație 11 având culo-rile
car & dk violet blue (61).
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1956-28 aprilie - 6 mai, cu ocazia celei de- a cincea Expozitie Internatională de Filatelie de la New York, au fost tiparite două colițe filatelice, dintre care una nedantelată având încorporate timbrele cu
Statuia Libertății cu valoare de 3 cents, respectiv 8 cents, A 522, cu
urmatoarele dimensiuni: 108 x73 mm.
26 octombrie 1966, pozitia A 742, reprezintă Statuia Libertății
înfășurată cu drapelul SUA până la bust, cu inscripția “ WE APRECIATE” our Serviceman, “apreciem militarii noștrii” având culorile
roșu, albastru deschis/închis, perforație 11, valoare 5 cents.
1975-1981 perforație 11x 10 ½, valoare 16 cents, reprezenta doar
capul Statuii Libertății, culoare albastră, cu inscripția “I lift my lamp,
beside the golden” doar pozitia A1002.
4 iulie 1986, perforație 11-A1604, valoare 22 cents ,timbru aniversar
1886-1986, culori albastru și scarlet, imaginea cu statuia din Las
Vegas, tiraj 3 miliarde exemplare.
1992-1994 timbru nedantelat cu valoarea de 29 cents Statuia Libertății, A1951, multicolor.
15 decembrie 2000, A2679 și A 2680, perforație 11 și 2 laturi nedantelate, respectiv 9 ¾ vertical nedantelat fără valoare inscripționată, cu
mențiunea “First Class”, multicolor, reprezentând Statuia Libertății în
fotogravură și aceleași timbre cu valorile 34 cents.
Franța, îndeosebi, dar și alte state ale lumii au pus în circulație
poștală timbre filatelice având în fundal imaginea Statuii Libertății.
Valoarea de 20 cents a timbrului reprezentând pe sculptorul Frederich
Auguste Bartholdi și în fundal Statuia Libertatii.
În anul 1986 a apărut în SUA o ilustrată maximă cu statuia Libertății având în partea dreaptă a imaginii un timbru cu valoarea de 32
cents.
Timbrul de 18 cents poșta aeriană, apărut în 1974, prezintă statuia
de la bust în sus, în culorile roșu, alb, albastru, fotografiată din lateral
dreapta.
Timbre de poștă aeriană :
1947, perforație 11x10 ½, AP 21, valoare 15 cents, culoare verde
albăstrui (Statuia Libertății și New York Skyline si AP 39, AP 41).
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1959-1966, valoare 15 cents perforație 11, culoare negru orange cu
inscripția “Liberty For All”(Libertate pentru toti), cu retipărire în anii
1961-1967.
1971-1973, valoare 17 cents culoare bluish black red si dark green –
Rotary Press Printing, perforatie 11, reprezentând doar capul Statuii
Libertății.
1974, valoare 18 cents, perforație 11, culoare car black & ultra, Ap
60.
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CARTOFILIE
Hocus-pocus în centrul Zalăului
Daniel MUREȘAN
Membru fondator Asociația Colecționarilor din Sălaj
După cum vă promiteam în numărul din anul trecut al anuarului,
vă voi semnala, de data aceasta nu o eroare ci un fotoshop jenant făcut
de Poşta Română la o ilustrată cu centrul municipiului Zalău.
Prima ilustrată este editată în anul 1995 (Poşta Română – cod
4373/1995, cd. 5001), reprezentând centrul municipiului Zalău, unde
trona o maiestuoasă reclamă a Băncii Dacia Felix. Pe verso este scris:
Zalău – Centrul civic – Le centre de la ville. 1. Traducerea este aproximativă, e Centrul oraşului. 2. Centrul civic este zona unde se găsesc
principalele instituţii publice. Principala instituţie publică a unui oraş
este Primăria, care nu se află în zona fotografiată.
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După şapte ani, adică în 2002, se editează o nouă ilustrată cu centrul municipiului Zalău (Poşta Română - cod 4373/2002). Fotografia e
aceeaşi (doar era greu să se facă una nouă!), de calitate mai proastă.
Marea surpriză vine însă de la panoul-reclamă al Băncii Dacia Felix,
care dispare ca prin minune. Bineînţeles, la data emiterii, de fapt data
reeditării, banca dăduse faliment. Şi fiindcă era foarte greu să se facă o
nouă fotografie, se şterge de pe vechea ilustrată reclama. Problema era
că panoul acoperea şi o bucată din trecerea de pietoni. Nicio problemă
pentru machetator, s-a şters şi trecerea. A mai dispărut şi o maşină, sau retuşat puţin blocurile ceauşiste din zonă (deh, încă nu ajunsese în
oraş reabilitarea termică) şi uite aşa a mai apărut o ilustrată.
O nouă bătaie de joc a Poştei Române, bineînţeles pe banii noştri!

NUMISMATICĂ
150 de ani de la emiterea primei monede
românești din aur (20 lei 1868)
Emanoil PRIPON
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Acum 150 de ani au fost emise primele semne monetare, pe care
apărea denumirea monedei românești: LEUL. Este vorba despre moneda din aur cu valoarea nominală de 20 LEI, emisă în anul 1868 de
1
Carol I, Domnitorul României . Moneda avea aceleași caracteristici cu
monedele de 20 de franci emise de Franța și de celelalte țări membre
2
ale Uniunii Monetare Latine , respectiv 6,45 grame, aur cu finețea de
900/1000 și un diametru de 21 mm. Moneda este cunoscută și sub de3
numirea de “polul de aur al lui Carol I ”.
Aversul prezintă efigia domnitorului Carol I în profil spre stânga,
înconjurată de inscripţia circulară „CAROL I DOMNULÙ ROMÂNILORÙ”, într-un cerc perlat. Reversul are în centru valoarea nominală - 20 LEI şi anul emisiunii – 1868 într-o cunună din frunze de stejar,
înconjurată de un cerc perlat. Muchia monedei este netedă.
Această emisiune monetară a stârnit nemulțumirea Imperiului Austro-Ungar și al Imperiului Țarist, deoarece tânărul principe Carol I
poartă titulatura de „domnul românilor”, cu alte cuvinte al tuturor
românilor, inclusiv al celor din Transilvania, Bucovina și Basarabia.
Aceiași reacția ostilă a stârnit emisiunea monetară și în Imperiul Otoman.

Cu un an înainte, în 1867, au fost emise primele monede românești subdivizionare, realizate
din bronz, cu valoarea nominală de 1 banu (ban), 2 bani, 5 bani și 10 bani. Legea monetară,
adoptată la 22 aprilie 1867 a instituit LEUL, echivalentul a 100 de bani, ca monedă națională.
Uniunea Monetară Latină cuprindea Franța, Italia,Elveția și Belgia, Luxemburg și Grecia, la
care de facto, s-a alăturat printre alte țări și România.
Denumirea de pol, derivă din limba rusă, și face referire la perioada Regulamentelor Organice, când, un leu (ca monedă de calcul) era echivalentul a 40 de parale, iar jumătate din
această sumă echivala cu 20 de parale sau poltinic (lb. rusă: poltinnik); poltinic, adică o
jumătate de rublă.
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Moneda de 20 lei emisă de Carol I, 1868 (foto: Numismatic Guaranty
Corporation®)
Titulatura „domn al românilor”, nu se va mai regăsi pe nici una
dintre emisiunile monetare ale lui Carol I. Spre exemplu, pe emisiunile
monetare ulterioare, efigia lui Carol I este însoțită de legenda: CAROL
I DOMNUL ROMÂNIEI, iar din anul 1881 de legenda: CAROL I REGE
AL ROMÂNIEI.
Moneda de 20 lei 1868 a fost emisă, după unele surse într-un tiraj
de 100 de exemplare, iar după altele într-un tiraj de 200 de exemplare.
Nu se cunoaște monetăria unde au fost bătute piesele, ci doar se presupune că ar fi vorba despre Paris, Berlin sau Viena. Alte surse consideră că ar fi fost bătute la București, cu utilajele aduse înainte de deschiderea Monetăria Statului în anul 1870.
Moneda nu a fost pusă în circulație, ci a fost dăruită de Carol I
unor parlamentari, diplomați și suverani europeni. Din acest motiv
este considerată o probă monetară. De asemenea se spune că un lot din
această emisiune monetară a fost îngropat în 1875 la temelia castelului
Peleș, însă nu se știe cu exactitate nici până astăzi dacă erau poli din
emisiunea 1868 sau din emisiunea 1870.
Astăzi moneda de 20 de lei din 1868 constituie o raritate numisma4
tică și deține titlul de cea mai scumpă monedă românească modernă .
În România sunt cunoscute patru exemplare din această emisiune
În ianuarie 2010, s-a vândut în SUA un exemplar din această monedă cu suma 37.375 de
dolari. La Galerie Numismatique (Auction XXXII) oferă spre vânzare un exemplar, a cărui estimare este între 45.000 și 90.000 euro.
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monetară, trei dintre ele în colecția Băncii Naționale a României și un
exemplar în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României.
În anul 2005 Banca Naţională a României a emis o replică de aur a
monedei de 20 de lei din 1868, într-un tiraj de 250 de exemplare, cu
următoarele caracteristici: aur cu finețea de 900/1000, 6,452 g și diametrul de 21 mm.

Replica monedei de 20 lei 1868 (foto: Banca Națională a României®)
Aversul replicii are în centru efigia domnitorului Carol I în profil
spre stânga, înconjurată de inscripţia circulară „CAROL I DOMNULÙ
ROMÂNILORÙ”; sub portret se află litera „R” de la „re-plică”. Pe
reveres, în centru, se află valoarea nominală a monedei au-tentice,
adică 20 LEI şi anul emisiunii, 1868, într-o cunună din frunze de stejar.
Atât aversul cât și reversul prezintă cerc perlat.
Dincolo de aspectele financiar-economice, rămâne valoarea istorică
acestei emisiuni monetare, plină de semnificație. Titulatura „CAROL
I DOMNULÙ ROMÂNILORÙ”, așa cum apărea în epocă pe monedă, a
testat reacția Marilor Puteri față de proiectele sale viitoare în privința
României și spunea multe despre aspirațiile naționale ale tânărului
domnitor Carol I.
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Evoluţia circulaţiei monetare din Romania
în contextul Marii Uniri din 1918
Emanoil PRIPON
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Membru al Societății Numismatice Române, Secția Brașov

Michael WERNER
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Membru al Societății Numismatice Române, Secția Brașov
Marea Unire din 1918, realizată pe cale democratică prin adunări
cu caracter plebiscitar, a însemnat pentru România un eveniment de
importanță capitală, marcând intrarea societății românești într-o nouă
etapă a evoluției sale istorice. Prin actul Marii Uniri, teritoriul și populația României Mari s-a dublat, însă, până la punerea în valoare a
noului său potențial, țara s-a confruntat cu mari greutăți de natură
administrativă, economică și politico-financiară1.
sarcină dificilă a fost și unificarea monetară, în condițiile în care
pe teritoriul României Mari circulau nu mai puțin de cinci însemne
monetare emise de instituții românești și străine. Pe lângă LEU,
moneda oficială a țării (așa cum se știe, denumirea derivă de la ta-lerulleu olandez – Leeuwendaalder), pe teritoriul României se aflau în
circulație biletele emise de Banca Generală Română în timpul ocupației
germane (1916-1918), coroanele austro-ungare, rublele rusești de tip
Romanov şi ruble rusești de tip Lvov.

ISTORIA ROMÂNILOR, Academia Română, Secția de Științe Istorice și Arheologie, vol. VII.
Tom. II, (coord. Acad. Gheorghe Platon), Editura ENCICLOPEDICĂ, București, 2003, p.
463-532.

• Colecţii şi colecţionari din Sălaj

Fig. 1. Bancnote românești (lei) emise în 1915 și 1918.

Bancnotele ocupației germane sunt cunoscute sub denumirea de
„emisiunea Băncii Generale Române” sau „leii de război”. La 29
ianuarie 1917, au fost pus în circulație bancnote cu valorile nominale
de 25 bani, 50 bani, 1 leu, 2 lei, 5 lei, 20 lei, 100 lei și 1000 lei, emise prin
Banca Generală Română, pe baza unui privilegiu special și acoperite
printr-un depozit de mărci germane în numerar, la Banca Imperiului
German din Berlin2.
În intervalul 29 ianuarie 1917 – 7 octombrie 1918, valoarea totală a
bancnotelor emise de Banca Generală Română (bancă cu capital german)

George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, Monede și bancnote românești,
Editura Sport-Turism, București, 1977, p. 354.
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s-a ridicat la cifra de 2 172 725 000 lei3.
Deoarece populația deținea o mare cantitate de asemenea bancnote,
autoritățile României Unite, au hotărât ca acestea să aibă putere circulatorie și după încheierea războiului. Astfel, prin Înaltul Decret Regal
emis la 3 decembrie 1918, se prevedea că bancnotele Băncii Generale
Române au în continuare putere circulatorie, cu condiția ștampilării lor
la casieria centrală a Ministerului de Finanțe, administrațiile financiare,
birourile vamale, percepțiile statului și sucursalele Băncii Naționale a
României4. A fost stabilit un prim termen pentru ştampilarea lor până
la 1 ianuarie 1919, însă acesta nu a fost realist, termenul fiind prelungit
mai apoi în alte două rânduri. Ba mai mult, în primăvara anului 1920,
datorită penuriei de mijloace de plată, Banca Națională a României a
pus în circulație stocul de bancnote găsite în luna noiembrie a anului
1918 în tezaurul Băncii Generale Române5.

La încheierea Primului Război Mondial, conform datelor păstrate în arhiva Băncii Naționale
Române, se aflau în circulatie 2 114 727 958 lei, împărțită pe următoarele valori nominale:
- 1 172 824 000 lei în bancnote de 1000 de lei;
- 508 695 150 lei în bancnote de 100 de lei;
- 295 568 720 lei în bancnote de 20 de lei;
- 97 003 342,50 lei în bancnote de 5 de
lei; - 4 144 603 lei în bancnote de 2 de lei;
- 25 545 200,50 lei în bancnote de 1 de leu;
- 6 288 415,50 lei în bancnote de 50 de bani;
- 4 658 526,50 lei în bancnote de 25 de bani.
(Apud: Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, Emisiunile de bancnote ale Băncii
Naționale a României în perioada 1896 – 1929 , Seria: Bancnotele României, vol. II, București, 2007, p.
)
Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, Emisiunile de bancnote ale Băncii Naționale a
României în perioada 1896 – 1929, Seria: Bancnotele României, vol. II), București, 2007, p. 49.
Ibidem, p. 56-57.
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Fig. 2. Bancnote emise Banca Generală Română în timpul
ocupaţiei germane.
În Transilvania și Bucovina au continuat să circule coroanele austro-ungare, la paritatea de 50 de bani pentru o coroană, cu condiția
ștampilării lor. Ștampila era de formă rotundă și avea textul: ROMANIA * TIMBRU SPECIAL*. Pentru coroanele cu putere circulatorie în
Transilvania, ștampila a fost aplicată pe partea cu stema Ungariei și
text în limba maghiară, iar pentru cele cu putere circulatorie în Bucovina, pe partea cu stema Austriei și text în limba germană6. Bancnotele
cu valoarea nominală de una și două coroane, au fost primite în plată
fără a fi ștampilate7. Operațiunea de ștampilare s-a desfășurat cu mare
dificultate, astfel încât, pe la jumătatea anului 1919 s-a estimat că doar
aproximativ jumătate din cantitatea de coroane austro-ungare aflate în
circulație pe teritoriul României Mari, fuseseră ștampilate (800 milioane de coroane în Transilvania și 200 milioane în Bucovina)8.

George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, op. cit., p. 358.
Rádóczy Gyula, Tasnádi Géza, Magyar papírpénzek 1848 – 1992, Danubius Kódex Kiadó, Budapest, 1992, p. 196, 198, 204.
Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, op. cit. p. 51.
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Fig. 3. Coroane austro-ungare care au circulat pe teritoriul României
Mari.
În Basarabia, aflată până la Marea Unire în Imperiul Țarist, în paralel cu leul românesc, introdus încă din aprilie 1918, se aflau în circulație și ruble rusești. Cursul a fost stabilit la maximum 1,60 lei pentru o
rublă Romanov9. Pe teritoriul Basarabiei se aflau în circulație două tipuri de ruble, cu un curs diferit: rubla Romanov, emisă de Imperiul
Țarist până în februarie 1917 și rubla Lvov, emisă de primul guvern
post-țarist, condus de Gheorghi Evghienevici Lvov, descendentul
uneia dintre cele mai vechi familii aristrocratice din Rusia.
Ibidem, p. 48.
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Fig. 4. Ruble ruseşti de tip Romanov care au circulat pe teritoriul
României Mari.
Considerăm ca fiind interesant de amintit aici un episod mai
aparte de „unificare monetară”, realizată de Imperiul Ţarist în secolul
al XVIII - lea. Vorbim despre monedele de bronz de 1 para/3 denghi și
2 parale/3 copeici, cunoscute sub denumirea de monede Sadagura,
emise între anii 1771-1774 la comanda armatei rusești de ocupație,
pentru cele două Principate românești, Moldova și Valahia. Legenda
de pe avers spune (în traducere): MONEDĂ MOLDOVENEASCĂ ȘI
VALAHĂ, în câmpul monedei fiind reprezentate stemele Moldovei
(capul de bour) și ale Valahiei (acvila).
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Fig. 5. Ruble ruseşti de tip Lvov care au circulat pe teritoriul
României Mari.
Este de remarcat faptul că pentru prima dată Rusia emite o
monedă comună cu putere circulatorie în două țări distincte, chiar
dacă scopul pe termen scurt a fost unul evident, de spoliere, iar pe
termen lung de anexare a teritoriilor la Imperiul Țarist10.
Vlad Mario Homuțescu, Adrian Homuțescu, O istorie a monedelor Sadagura/A History of the
Sadagura Coins, Iași, Editura STEF, Iași, 2011, p. 7-8.
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Fig. 6. Monede Sadagura emise în perioada 1771-1774.
Cu tot efortul depus de autorități, operațiunea de unificare monetară a României Mari a rămas în continuarea un deziderat ce va fi atins
doar pe parcursul anilor 1920-1921. În acest interval de timp, Banca
Națională a României a pus la dispoziția statului, prin emiterea de noi
bancnote, o sumă enormă pentru acea perioadă: șapte miliarde de lei11.

11 Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, op. cit. p. 56.
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Der Einfluss der großen Vereinigung von
1918 auf die Entwicklung des Geldumlaufs in
Rumänien
Emanoil PRIPON
Gründungsmitglied der Sammlervereinigung Sălaj
Mitglied der Numismatischen Geselischaft Rumäniens, Filiale Brașov

Michael WERNER
Gründungsmitglied der Sammlervereinigung Sălaj
Mitglied der Numismatischen Geselischaft Rumäniens, Filiale Brașov
Die große Vereinigung von 1918, realisiert auf demokratischem
Wege, durch Versammlungen mit plebiszitärem Charakter, war für
Rumänien ein Ereignis von außerordentlicher Bedeutung, welches den
Eintritt der rumänischen Gesellschaft in eine neue Etappe seiner historischen Entwicklung markierte. Durch den Akt der großen Vereinigung haben sich das Territorium und die Bevölkerung
Großrumäniens verdoppelt, bis zur Umsetzung seines neuen Potenzials stand das Land jedoch großen Schwierigkeiten verwaltungsmäßiger – , ökonomischer – und politisch – finanzieller Art
gegenüber1.
Unter den Bedingungen, dass auf dem Territorium Großrumäniens
nicht weniger als fünf, von rumänischen – und ausländischen Institutionen ausgegebene Geldzeichen im Umlauf waren, war die monetäre
Vereinigung eine schwierige Aufgabe. Neben dem LEU, der offiziellen
Münze des Landes (der Name leitet sich ab vom holländischen Leeuwendaalder), befanden sich auf dem Territorium Rumäniens in der Zeit
ISTORIA ROMÂNILOR, Academia Română, Secția de Științe Istorice și Arheologie, vol. VII.
Tom. II, (coord. Acad. Gheorghe Platon), Editura ENCICLOPEDICĂ, București, 2003, p.
463-532.

.
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der deutschen Besatzung (1916-1918) von der Generalbank Rumäniens
ausgegebene Scheine, österreichisch–ungarische Kronen, russische
Rubel vom Typ Romanow und russische Rubel vom Typ Lvov im
Umlauf.

Bild 1. Rumänische Banknoten (Lei) ausgegeben 1915 und 1918.
Die Banknoten der deutschen Besatzung sind unter den Bezeichnungen „Ausgabe der Rumänischen Generalbank” oder „Kriegsleis”.
Am 29 Januar 1917 wurden Banknoten mit einem Nominalwert von 25
Bani, 50 Bani, 1 Leu, 2 Lei, 5 Lei, 20 Lei, 100 Lei und 1000 Lei in Umlauf
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gebracht, ausgegeben von der Rumänischen Generalbank auf der
Grundlage eines speziellen Privilegs und gedeckt durch eine Bareinlage in Deutscher Mark bei der deutschen Reichsbank in Berlin2.
Im Zeitraum 29.Januar 1917–7.Oktober 1918 stieg der Gesamtwert der
von der Rumänischen Generalbank (einer Bank mit deutschem Kapital)
ausgegebenen Banknoten auf 2.172.725.000 Lei3.
Da die Bevölkerung eine große Menge solcher Banknoten besaß,
haben die Behörden des vereinigten Rumäniens entschieden, dass
diese auch nach Abschluss des Krieges in Umlauf bleiben. Somit
wurde durch eine am 3.Dezember ausgegebene Hohe Verordnung
vorgesehen, dass die Banknoten der Rumänischen Generalbank unter
der Bedingung ihrer Stempelung an der Zentralkasse des Finanzministeriums, in der Finanzverwaltung, den Zollbüros, den Steuerämtern
des Staates und den Zweigstellen der Nationalbank Rumäniens 4
weiterhin Umlaufkraft besitzen. Ein erster Termin zu ihrer Stempelung
wurde auf den 1.Januar 1919 festgesetzt, dieser war jedoch
unrelaistisch, er wurde danach noch zwei Mal verlängert. Mehr noch,
auf Grund des Mangels an Zahlungsmitteln hat die National-bank
Rumäniens im Frühjahr 1920 den im Monat November des Jahres 1918
im
Schatz
der
Rumänischen
Generalbank
gefundenen
Banknotenbestand in Umlauf gesetzt5.
George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, Monede și bancnote românești,
Editura Sport-Turism, București, 1977, p. 354.
Bei Beendigung des Ersten Weltkriegs befanden sich gemäß der im Archiv der Nationalbank Rumäniens aufbewahrten Daten 2.114.727.958 Lei im Umlauf, aufgeteilt auf folgende
Nominalwerte:
- 1.172.824.000 Lei in Banknoten zu 1.000 Lei;
- 508.695.150 Lei in Banknoten zu 100 Lei;
- 295.568.720 Lei in Banknoten zu 20 Lei;
- 97.003.342,50 Lei in Banknoten zu 5 Lei;
- 4.144.603 Lei in Banknoten zu 2 Lei;
- 25.545.200,50 Lei in Banknoten zu 1 Leu;
- 6.288.415,50 Lei in Banknoten zu 50 Bani;
- 4.658.526,50 Lei in Banknoten zu 25 Bani.
(Apud: Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, Emisiunile de bancnote ale Băncii
Naționale a României în perioada 1896 – 1929, Seria: Bancnotele României, vol. II, București, 2007,
p. 47.)
Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, Emisiunile de bancnote ale Băncii Naționale a
României în perioada 1896 – 1929, (Seria: Bancnotele României, vol. II), București, 2007, p. 49.
Ibidem, p. 56-57.
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Bild 2. Von der Rumänischen Generalbank in der Zeit der deutschen
Besatzung ausgegebene Banknoten.
In Siebenbürgen und der Bukowina liefen weiterhinn die
östereichisch-ungarischen Kronen im Umlauf, zu einer Parität von 50
Bani für eine Krone und unter der Bedingung ihrer Stempelung. Der
Stempel war rund und trug die Inschrift: ROMANIA * TIMBRU SPECIAL*. Für die Kronen mit Umlaufkraft in Siebenbürgen wurde der
Stempel auf der Seite mit dem Wappen Ungarns und dem Text in ungarischer Sprache aufgedrückt, für die mit Umlaufkraft in der Bukowina, auf der Seite mit dem Wappen Österreichs und dem Text in
deutscher Sprache6. Banknoten mit einem Nominalwert von ein und
6 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, op.cit., p. 358.
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zwei Kronen wurden ungestempelt in Zahlung genommen7. Die Operation der Stempelung wurde mit großen Schwierigkeiten durchgeführt, so dass in der Mitte des Jahres 1919 geschätzt wurde, dass nur
ca.die Hälfte der auf dem Territorium Großrumäniens im Umlauf befindlichen österreichisch-ungarischen Kronen gestempelt waren (800
Millionen Kronen in Siebenbürgen und 200 Millionen in der Bukowina)8.

Bild 3. Österreichisch-ungarische Kronen, die auf dem Territorium
Großrumäniens umliefen.
In Bessarabien, bis zur großen Vereinigung im Zarenreich, befanden sich neben dem bereits im April 1918 eingeführten
Rádóczy Gyula, Tasnádi Géza, Magyar papírpénzek 1848 – 1992, Danubius Kódex Kiadó, Budapest 1992, p. 196, 198, 204.
Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, op.cit. p. 51.
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rumänischen Leu russische Rubel im Umlauf. Der Kurs wurde auf ein
Maximum von 1,60 Lei für einen Romanow-Rubel fetgesetzt9. Auf dem
Territorium Bessarabiens befanden sich zwei Typen von Rubeln mit
verschiedenem Wechselkurs im Umlauf: der Romanow-Rubel, ausgegeben bis Februar 1917 vom Zarenreich, und der Lvov-Rubel, ausgegeben von der ersten post-zaristischen Regierung, geführt von
Gheorghi Evghienevici Lvov, einem Abkömmling einer der ältesten
adligen Familien aus Russland.

Bild 4. Russische Rubel vom Typ Romanow, die auf dem Territorium
Großrumäniens in Umlauf waren.

9 Idem, p. 48.

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VII, 2018 • 105

Bild 5. Russische Rubel vom Typ Lvov, die auf dem Territorium
Großrumäniens in Umlauf waren.
Wir erachten es für interessant, hier an eine besondere, im XVIII
Jahrhundert vom Zarenreich realisierte Episode der „monetären Vereinigung” zu erinnern. Die Rede ist von Bronzemünzen zu 1 Para/3
Denghi und 2 Parale/3 Kopeken, bekannt unter der Bezeichnung
Sadagura Münzen, ausgegeben in den Jahren 1771-1774 auf Bestellung
der russischen Besatzungsarmee für die beiden rumänischen
Fürstentümer Moldau und Walachei. Die Inschrift auf der Vorderseite
lautet (in Übersetzung) MOLDAUISCHE UND WALACHISCHE
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MÜNZE. Auf der Münze sind die Wappen der Moldau (Stierkopf)
und der Walachei (Adler) dargestellt.
Anzumerken ist die Tatsache, dass Russland das erste Mal eine gemeinsame Münze mit Umlaufwert in zwei verschiedenen Staaten ausgibt, selbst wenn der Zweck kurzfristig klar die Plünderung und langfristig die Annexion der Territorien an das Zarenreich war10.

Bild 6. Im Zeitraum 1771-1774 ausgegebene Sadagura Münzen.
Mit allen Anstrengungen der Behörden blieb die Operation zur
monetären Vereinigung Großrumäniens weiterhin ein Vorhaben
welches erst im Verlaufe der Jahre 1920-1921 erreicht wird. In diesem
Zeitraum hat die Nationalbank Rumäniens dem Staat durch die Aus-

Vlad Mario Homuțescu, Adrian Homuțescu, O istorie a monedelor Sadagura/A History of the
Sadagura Coins, Editura STEF, Iasi, 2011, p. 7-8.
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gabe neuer Banknoten einen für diese Zeit enormen Betrag zur Verfügung gestellt: Sieben Milliarden Lei11.
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George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, Monede
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11 Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, op. Cit., p. 56.

Modificări în sistemul valutar după Primul
Război Mondial
Michael WERNER
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Membru al Societății Numismatice Române, Secția Brașov
Sfârșitul Primului Razboi Mondial care în România a dus la Marea
Unire și la prăbușirea a patru monarhii (Rusia, Germania, AustriaUngaria și Turcia) și implicit la dispariția valutei acestor țări care,
parțial, au circulat și pe teritoriul României. Cu aceasta s-a terminat și
legarea valutelor re-spective, de aur. Totmai faptul că aceste valute
erau bazate pe aur iar uni-tațiile mai mici au fost din argint, a avut ca
rezultat faptul că aceste monede au mai circulat în România ani de zile,
după ce, în țările lor de origine și-au pierdut puterea de circulație.
Ultima moneda de argint, emisă de Imperiul German, era o monedă
aniversară de 3 mărci privind nunta de aur a perechii regale bavareze, cu
inscripția Ludwig III Marie Therese v. Bayern 1868-1918. Din această monedă, datorită penuriei de argint, au fost bătute oficial doar 100 buc., care
au fost toate puse la dispoziția perechii regale. Conform tradiției orale, ar
fi fost bătute 130 bucăți. Moneda fiind atât de rară, la licitații se obțin
prețuri foarte mari situate între 24.000 € și 48.000 €.
Astfel, Primul Razboi Mondial marchează începutul renunțării la
standardul monetar bazat pe aur. Conferința din Bretton Woods (1944)
marchează începutul sfârșitului, iar în anul 1971 standardul bazat pe
aur a fost abandonat total. Astfel a început tipărirea excesivă a banilor
și implicit o permanentă pierdere în valoare a valutelor.
În Imperiul German, o marcă (M) era echivalentă cu 0,358423g Au.
Modalitatea de calcul era următoarea: 500 g Au = 46,5 bucăți de 10
Taleri = 30 Marci. Astfel o unitate de 30 de mărci a conținut 10,75269g
Au. Monede cu această unitate însă nu au fost emise. Au fost emise
următoarele monede:
20 mărci cu greutatea de 7,168 g, (69,75 buc., din 500 g aur)
10 marci cu greutatea de 3,584 g, (139,50 buc., din 500 g aur)
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5 marci cu greutatea de 1,792 g, (279,00 buc., din 500 g aur) Monedele de
5 mărci ca și cele de 20 pfennigi au fost respine de piață, fiind foarte
mici și ușoare, motiv pentru care cele de 20 pfennigi au fost emise doar
între ani 1873-1877. Monedele de 5 mărci au fost emise doar în ani 1877
și 1878, pe urmă fiind retrase din circulație. Astfel 20 M = 7,168 g Au, 1
M = 0,358423 g.
Monedele austro-ungare de 20 coroane conțineau 6,10 g Au, 1 coroana
= 0,305 g.
În România monedele de 20 lei conțineau 5,81 g Au, 1 leu = 0,2905
g. Monedele de 20 lei din perioada Regelui Carol II conțineau 5,85 g
Au. Așadar prețul aurului a rămas și după război același.
Astfel rezultă un curs valutar de 1 M = 1,1751 coroane = 1,2337 lei.
Wiki-pedia indică pentru 1912 un curs valutar de 1,25 coroane/1
marcă, iar pa-ritatea publicată de Austria era 1,23 coroane/2 mărci.
Astăzi, aurul este cotat cu 33,28 €/g, deci o monedă de 20 lei/20
coroane sau 20 mărci valorează între 190 € și 240 €.
Conform datelor publicate de Banca Federală Germană, în tabelele
privind evoluția puterii de cumpărare, situația ar fi următoarea:
1 M din 1910 ar fi avut în 2016 o putere de cumpărare de 5,5 €, iar 1 M
din 1914 de 5,1 €.
Dacă luăm metalul ca index al valorii valutare, la un preț de 1.035 €/oz
(03.09.2018) rezultă un echivalent dintre 9,5 € și 12 € / leu, coroană sau
marcă.
Dacă privim evoluția actuală din lume, care urmărește chiar și
eliminarea numerarului, cred că cel mai potrivit ar fi un sistem binom
în care sunt fo-losite avantajele banului virtual, existenței unei cantități
limitate de nume-rar și reintroduse avantajele standardului de aur
(stabilitatea valorii mone-tare, stabilitatea cursurilor valutare și
convertibilitatea liberă a valutelor), prin emiterea unei mase monetare
limitate, bătută în aur și argint, eventual combinată cu o denominare.
Astfel, 240 € pentru 20 lei vechi ar fi aproximativ 1.100 lei. Cu o
denomina-re corespunzatoare ar fi posibilă emiterea de monede de aur
de 5,81 g aur fin cu valoarea nominală de 100 lei sau chiar de 50 lei.
Bibliografie:
Wikipedia.
Direktion des k.u.k.österreichischen Handelsmuseums.
Deutsche Bundesbank „Eurosystem”, Tabelle „Kaufkraftequivalente historischer Beträge in
deutschen Währungen“.

Änderungen im Valutasystem nach dem
Ersten Weltkrieg
Michael WERNER
Gründungsmitglied der Sammlervereinigung Sălaj
Mitglied der Numismatischen Geselischaft Rumäniens, Filiale Brașov
Das Ende des Ersten Weltkriegs, welches in Rumänien zur Großen
Vereinigung führte, führte auch zum Untergang von vier Monarchien
(Russland, Deutschland, Österreich-Ungarn und die Türkei) und damit zum Verschwinden der Währungen dieser Länder, welche teilweise
auch auf dem Gebiet Rumäniens im Umlauf waren. Damit endete auch
die Goldbindung dieser Währungen. Eben die Tatsache, dass diese
Währungen auf Gold gegründet waren und die kleineren Einheiten
aus Silber bestanden, hatte zur Folge, dass diese Münzen nachdem sie
in ihren Herkunftsländern ihre Umlaufkraft verloren hatten in
Rumänien noch über Jahre im Umlauf waren.
Die letzte vom Kaiserreich ausgegebene Silbermünze war eine 3
Mark–Gedenkmünze zur Goldenen Hochzeit des Bayerischen Königspaars am 20.02.2018. Sie zeigt auf der Vorderseite das Bildnis des
Königspaares mit der Umschrift Ludwig III Marie Therese v. Bayern
1868-1918. Von dieser Münze wurden wegen der Silberknappheit offiziell nur 100 Stück geprägt, welche alle dem Königspaar zur Verfügung gestellt wurden. Nach mündlicher Überlieferung sollen 130
Stück geprägt worden sein. Da diese Münze so selten ist,erreicht sie
bei Auktionen Höchstpreise zwischen 24.000€ und 48.000€.
Somit markiert der Erste Weltkrieg den Beginn des Verzichts auf
den an Gold gebundenen Münzstandard. Die Konferenz von Bretton
Woods (1944) markiert den Anfang vom Ende und im Jahre 1971
wurde der Goldstandard völlig abgelegt. So begann der exessive
Gelddruck und damit verbunden der ständige Wertverlust der Valuta.
Im Deutschen Kaiserreich entsprach die Mark 0,358423g Au. Die
Kalkulation war folgende: 500 g Au = 46,5 buc. de 10 Taler = 30 Marci.
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Somit enthielt eine Einheit von 30 Mark 10,75269g Au. Münzen dieser
Einheit wurden jedoch nicht ausgegeben.
Ausgegeben wurden Münzen zu:
20 Mark mit 7,168 g, 69,75 Stück aus 500 g
10 Mark mit 3,584 g , 139,50 Stück aus 500 g
5 Mark mit 1,792 g , 279,00 Stück aus 500 g
Die Münzen zu 5 Mark wie auch die zu 20 Pfennig wurden, weil
sehr klein und leicht, vom Markt zurückgewiesen, Grund dafür, dass
die 20 Pfennig Stücke nur in den Jahren 1873-1877 und die zu 5 Mark
nur in den Jahren 1877 und 1878 ausgegeben und danach aus dem
Verkehr gezogen wurden.
Somit entsprachen 20 M = 7,168 g Au, 1 M = 0,358423 g Au.
Die österreichisch-ungarischen Münzen zu 20 Kronen enthielten 6,10 g
Au, 1 Krone = 0,305 g Au
In Rumänien enthielten die Münzen zu 20 Lei 5,81 g Au, 1 leu =
0,2905 g Au. Die Münzen zu 20 Lei aus der Zeit von König Karl II
enthielten 5,85 g Au. Somit ist der Goldpreis auch nach dem Ersten
Weltkrieg derselbe geblieben.
So ergibt sich ein Valutakurs von 1 M=1,1751 Kronen=1,2337 Lei.
Wikipedia gibt für 1912 einen Valutakurs von 1,25 Kronen/Mark1 an
und die von Österreich publizierte Parität war 1,23 Kronen/ Mark2 .
Heute ist Gold mit 33,28 €/g bewertet, eine Münze zu 20 Lei / Kronen
oder Mark ist also zwischen 190 € und 240 € wert. Gemäß den von der
Deutschen
Bundesbank
in
den
Tabellen
bezüglich
der
Kaufkraftentwicklung veröffentlichten Daten wäre die Situation die
folgende: 1 M von 1910 hätte 2016 eine Kaufkraft von 5,5 € und 1 M
von 1914 eine von 5,1 € gehabt3 .
Wenn wir das Metall als Index des Valutawertes nehmen, bei
einem Preis von 1.035 €/oz (03.09. 2018), ergibt sich ein Equivalent
zwischen 9,5 € und 12 € / Leu, Krone oder Mark.
Wenn wir die aktuelle Entwicklung in der Welt betrachten, welche
sogar die Eliminierung des Bargeldes verfolgt, glaube ich, dass das ein
zweigliedriges System am passenden wäre, in dem die Vorteile des
virtuellen Geldes genutzt werden (Existenz einer begrenzten
Bargeldmenge) genutzt und die Vorteile des Goldstandards (Stabilität
des Geldwertes, Stabilität des Valutakurses und freie Umtauschbarkeit
der Valuta) wieder eingeführt werden, durch die Ausgabe einer
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begrenzten, in Gold und Silber geprägten Geldmenge, eventuell
kombiniert mit einer Umwertung.
240 € für 20 alte Lei wären apr.1.100 Lei. Mit einer entsprechenden
Umwertung wäre die Ausgabe von Goldmünzen mit einem
Feingewicht von 5,81 g mit einem Nominalwert von 100 Lei oder sogar
50 Lei möglich.

Bibliografie:
Wikipedia
Direktion des k.u.k.österreichischen Handelsmuseums
Deutsche Bundesbank „Eurosystem”, Tabelle „Kaufkraftequivalente
historischer Beträge in deutschen Währungen.

MEDALISTICĂ
Doi ani de emitere a medaliilor de către
Asociația Colecționarilor din Sălaj
Michael WERNER
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Membru al Societății Numismatice Române, Secția Brașov
În anul 2016 Asociația Colecționarilor din Sălaj a început colaborarea cu prof. Octavian Dogariu din Timișoara pentru emiterea unor
medalii aniversare și comemorative. Spre finalul anului 2018, a fost
emisă deja a cincea medalie.
La 10 mai 2016 a apărut o medalie dedicată aniversării a 150 ani de
la fondarea dinastiei române române și 135 de ani de la proclamarea
Regatului România. Au fost emise 108 bucăți (40 din argint, 55 din cupru, 10 din alamă și trei din aluminiu). Medalia poartă pe avers efigile
în profil spre dreaptă ale Regelui Carol I și a Regelui Mihai I. Deasupra
reprezentărilor se află textul „150 ani de Dinastie“, în dreapta și stânga
efigiilor se află numele regilor, iar desubt inscripția „135 ani Regatul
României“. Pe revers se află acvila cu crucea în cioc, iar desubt inscripția „10 MAI 1866*1881*2016“ și textul „Asociația Colecționarilor din
Sălaj * Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei“.
În august 2016 a fost emisă o medalie pentru a se comemora 100
ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. Din această
medalie au fost emise 63 de bucăți (26 din argint, 32 din cupru și cinci
din alamă). Medaliile au redată pe avers efigia din profil a Regelui
Ferdinand I spre dreapta și legenda circulară „100 de ani de la intrarea
României în Primul Razboi Mondial * 14/27 August 1916“, iar pe revers Crucea Ordinului „Mihai Viteazul“, instituit prin Decretul nr.
2968 din 26 septembrie 1916 și legenda circulară „Asociația Colecționarilor din Sălaj ∙ Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei“.
Ambele medalii au ca emitent Asociația Colecționarilor din Sălaj și
Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM).

• Colecţii şi colecţionari din Sălaj
În iunie 2017 a apărut o medalie pentru a se marca meciul amical
de fotbal între România Regală și Serbia Regală. Această medalie
poartă pe avers efigile afrontate din profil ale ASR Principesa Margareta și ASR Principe moștenitor Alexandru II a Serbiei. În mijloc, sub
efigii se află o minge care împarte data 11*VI* și anul 2017, iar deasupra inițialele organizațiilor comanditare (ANRM și KS). Pe semicerc, în
partea de jos se află inscripția „MECIUL AMICAL DE FOTBAL ROMÂNIA - SERBIA“, iar pe semicerc sus, numele celor două altețe regale.
Pe revers se află efigile în profil ale Regelui Alexandru I și Principesei Maria a României, reproduse de pe medalia emisă în anul 1922,
cu ocazia căsătoriei celor doi. Sub efigii se află data 08*VI*1922. Pe semicerc, în partea de jos se află aceiași inscripție ca și pe avers, dar în
limba sârbă, iar pe semicerc sus, numele perechii regale în limba sârbă.
Medalia a fost emisă într-un tiraj de 48 de exemplare (cinci din argint,
trei din cupru și 40 din alamă. Dintre acestea, 35 de exemplarea au fost
realizate pentru ANRM, iar 13 pentru prof. Octavian Dogariu). Emitentul acestei medalii a fost ANRM.
La 11.08.2017 a fost emisă o medalie pentru comemorarea a 100 de
ani de la bătăliile istorice de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Medalia
poartă pe avers efigia din profil, spre dreapta a Regelui Ferdinand I cu
coroană, iar pe cerc inscripția „Asociația Colecționarilor din Sălaj /
Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei“. Reversul prezintă
mausoleul de la Mărășești, iar dedesubt anii 1917 și 2017, despărțiți de
două spade încrucișate și o grenadă. Pe semicerc, în partea de sus se
află deviza „HONOR ET PATRIA“, iar pe semicercul de jos inscripția
„MĂRĂȘTI – MĂRĂȘEȘTI – OITUZ“. Au fost emise un număr de 77
de bucăți, dintre care 15 din argint, 18 din cupru și 44 din alamă.
În octombrie 2017 a fost emisă o nouă medalie care marca împlinirea a 500 de ani de la Reformă. Aversul poartă efigia Principelui Ioan
Sigismund, dedesubt în limba latină inscripția „Johannes Sigismundus
Princeps Transilvaniei“, iar de jur împrejur textul „500 ani de la Reformă“, redat în trei limbi (română, germană și maghiară). Deasupra
efigiei se află milesimul 1517 și 2017.
Pe revers, în centru, este redat trandafirul lui Luther, deasupra
textul „Asociația Colecționarilor din Sălaj“, iar dedesupt în trei limbi
enunțul lui Luther „Aici stau, altfel nu pot“.
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Această emisiune medalistică a avut un tiraj de 37 de
exemplare, din-tre care 10 din argint, 13 din cupru și 14 din
alamă.
Toate medalile descrise mai sus, au un diametru de 50
mm și o grosime de 3 mm. Medalile din argint au o greutate
cuprinsă între 50,1 și 50,6 grame, iar puritatea argintului este
de 999/1000.
Mai este de menționat faptul că, după decesul M.S. Regele
Mihai, ANRM a emis un set de trei medalii (argint, cupru și
alamă) într-un tiraj de 30 de exemplare.
Medalile au pe avers efigia Regelui în semiprofil spre
stânga, în-conjurat de inscripția „MIHAI I REGELE
ROMÂNILOR“ precum și datele de naștere și deces. Pe
revers este redată stema mare a Regatului României,
deasupra inscripția „REGATUL ROMÂNIA“, iar dedesupt
anul 2017.
Medalile au un diametru de 37 mm. Medalia de argint
are 22,5 g (Ag 925/1000) și o grosime de 2 mm.
Aceste medalii au fost realizate de artistul plastic Constantin
Dumi-trescu de la Monetăria Statului și sunt prezentate întro cutie concepu-tă special pentru acest tiraj. Cutia urmărește
linia cromatică a catafal-cului pe care a fost așezat sicriul
Majestății Sale Regele Mihai I, la Pa-latul Regal.

2 Jahre Medaillenausgaben der
Sammlervereinigung Sălaj
Michael WERNER
Gründungsmitglied der Sammlervereinigung Sălaj
Mitglied der Numismatischen Geselischaft Rumäniens, Filiale Brașov
Im Jahre 2016 haben wir in Zusammenarbeit mit Prof. Octavian
Dogariu aus Timisoara begonnen Medaillen auszugeben. Dieses Jahr
ist die fünfte Medaille erschienen.
Zum 10 Mai 2016 erschien eine Medaille aus Anlass des 150.
Jahrestages der Begründung der rumänischen Dynastie und des 135
Jahrestages der Gründung des Königreichs Rumänien. Ausgegeben
wurden 108 Stück (davon 40 Ag, 55 Cu, 10 CuZn und 3 Al) Diese tragen auf der Vorderseite die Profilbildnisse von König Karl I und dem
gegenwärtigen König Michael I nach rechts, darüber die Inschrift „150
JAHRE DYNASTIE, rechts und links der Bildnisse die Namen der Könige und darunter die Inschrift „135 JAHRE KÖNIGREICH
RUMÄNIEN“. Die Rückseite zeigt den Adler mit dem Kreuz im
Schnabel, darunter die Inschrift „10.MAI 1866*1881*2016 und am Rand
die Inschrift „SAMMLERVEREINIGUNG AUS SĂLAJ * NATIONALE
ALLIANZ ZUR WIEDEREINFÜHRUNG DER MONARCHIE“
Im August 2016 erschien eine Medaille zum 100. Jahrestag des
Eintritts Rumäniens in den Ersten Weltkrieg. Von dieser Medaille
wurden 63 Stück ausgegeben (davon 26 Ag, 32 Cu und 5 Cu/Zn). Sie
zeigen auf der Vorderseite das Profilbildnis König Ferdinand I nach
rechts, umgeben von der Umschrift „100 JAHRE SEIT DEM EINTRITT
RUMÄNIENS IN DEN ERSTEN WELTKRIEG * 14./27.AUGUST 1916“
und auf der Rückseite das Kreuz des, durch die Verordnung Nr.2968
vom 26.September 1916 gestifteten „Mihai Viteazul“ Ordens, umgeben
von
der
Umschrift
„SAMMLERVEREINIGUNG
AUS
SĂLAJ/NATIONALE ALLIANZ ZUR WIEDEREINFÜHRUNG DER
MONARCHIE“.
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Ausgeber beider Medaillen sind der Sammlerverband des Landkreises
Salaj und die Nationale Allianz zur Wiedereinführung der Monarchie.Im Juni 2017 erschien eine Medaille auf das Fußballfreundschaftsspiel zwischen dem königlichen Rumänien und dem königlichen Serbien. Diese Medaille zeigt auf der Vorderseite in der Mitte
die sich entgegengewandten Profilbildnisse SKH Prinzessin Margareta
von Rumänien und SKH Prinz Alexander II von Serbien. In der Mitte
unter den Profilbildnissen ein Fußball, welcher das Datum 11*VI* und
das Jahr 2017 teilt und über den Profilbildnissen die Initialen der
Organisationen, ANRM und KS. Im unteren Halbkreis die Inschrift
„MECIUL AMICAL DE FOTBAL ROMÂNIA - SERBIA”
(FUSSBALLFREUNDSCHAFTSSPIEL RUMÄNIEN–SERBIEN) und im
oberen Halbkreis die Namen der beiden königlichen Hoheiten.
Auf der Rückseite befinden sich die Profilbildnisse König Alexander I und der Prinzessin Maria von Rumänien, nachgebildet von der
im Jahre 1922 aus Anlass der Hochzeit der Beiden ausgegebenen
Medaille, unter den Profilbildnissen das Datum 08*VI*1922, im unteren Halbkreis die gleiche Inschrift wie auf der Vorderseite, jedoch in
serbischer Sprache und im oberen Halbkreis die Namen des königlichen Paares in serbischer Sprache. Von dieser Medaille wurden 48
Exemplare erzeugt (5 aus Silber, 3 aus Kupfer und 40 aus Cu/Zn – 35
für die ANRM und 13 für Prof. Dogariu) Ausgeber dieser Medaille war
die ANRM.
Am 11.08.2017 erschien eine Medaille zum 100.Jahrestag der
Kämpfe von Marasti, Marasesti und Oituz. Die Medaille zeigt auf der
Vorderseite das Profilbild König Ferdinand I nach rechts, mit Krone,
umgeben von der Inschrift „SAMMLERVEREINIGUNG AUS SĂLAJ /
NATIONALE ALLIANZ ZUR WIEDEREINFÜHRUNG DER MONARCHIE“. Die Rückseite zeigt das Mausoleum von Marasesti, darunter die Jahreszahlen 1917 und 2017, getrennt von zwei gekreuzten
Schwertern und einer Handgranate, im Halbkreis oben die Inschrift
„HONOR ET PATRIA“ und im Halbkreis unten die Inschrift
„MĂRĂȘTI – MĂRĂȘEȘTI – OITUZ. Ausgegeben wurden 77 Stück
(davon 15 Ag, 18 Cu und 44 Cu/Zn).
Im Oktober 2017 erschien die Medaille zum 500.Jahrestag der
Reformation. Sie zeigt auf der Vorderseite das Profilbildnis des Prinzen Johann Sigismund, darunter in Latein die Inschrift „Johannes Si-
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gismundus Princeps Transilvaniei“ und auf den anderen drei Seiten
des Kopfes, in 3 Sprachen (rumänisch, deutsch und ungarisch) die Inschrift „500 Jahre Reformation“ und über dem Kopf die Jahreszahlen
1517 - 2017.
Auf der Rückseite befindet sich im Zentrum die Lutherrose,
darüber die Inschrift „Asociatia Colectionarilor din Salaj“ und darunter in drei Sprachen der Ausspruch Luthers „Hier stehe ich, ich kann
nicht anders“.
Geprägt wurden 37 Stück (davon 10 Ag, 13 Cu und 14 Cu/Zn) Alle
Medaillen haben einen Durchmesser von 50mm und eine Stärke von
3mm. Die Silbermedaillen haben ein Gewicht von 50,1 – 50,6 g.
Anzumerken ist noch, dass die ANRM aus Anlass des Todes S.M. Regele Mihai einen Satz von 3 Medaillen (Ag, Cu, Cu/Zn) mit einer
Auflage von 30 Sätzen ausgegeben hat.
Die Medaillen zeigen auf der Vorderseite das Bildnis des Königs
im Halbprofil nach links, umgeben von der Inschrift „MIHAI I REGELE ROMÂNILOR“ sowie die Geburts- und Sterbedaten und auf der
Rückseite das große Wappen des Königreichs, darüber die Inschrift
„REGATUL ROMÂNIA“ und darunter die Jahreszahl 2017.
Die Medaillen haben einen Durchmesser von 37 mm, die Silbermedaille 22,5g Ag 925 und eine Stärke von 2 mm.

DIN ISTORIA RADIOULUI

Începuturile radiofoniei în România până la
constituirea Societății de Difuziune
RadioTelefonică – noiembrie 1928 –
Florian UNGUR
Membru asociat al Asociației Colecționarilor din Sălaj
După terminarea primei conflagrații mondiale, în condițiile în care
mai toată lumea tehnico-științifică din Europa era cuprinsă de febra
radioului, România a încercat să se alinieze, mai greu, este adevărat, la
marea mișcare radiofonică europeană.
Organizarea emisiunilor regulate de radiofonie sonoră datează din
perioada 1919-1920 cu pondere mai însemnată în S.U.A. și U.R.S.S. În
anul 1922 au fost realizate primele emisiuni regulate de radio în Anglia
și Franța, în 1923 în Germania, Austria, Belgia, Olanda, Norvegia, Cehoslovacia; în anul 1924 în Italia, Spania, Suedia și în anul 1925 în Polonia și Ungaria.
În țara noastră primele emisiuni experimentale de radiofonie au
avut loc în anul 1925, iar mai târziu, în anul 1928, după debutul Societății de Difuziune RadioTelefonică au fost realizate primele emisiuni
regulate având ca destinatar, publicul auditor.
Grație descoperirilor în domeniul radioului din acea perioadă, fenomenul radiofonic ia amploare cu implicații în plan tehnic, legislativ,
organizațional, militar și, nu în ultimul rând cultural-artistic. În acest
vârtej al invențiilor radio, se profillează și producția de receptoare radio ale firmelor constructoare, gama aparatelor de radio diversificându-se de la 1-2 lămpi la 5-6 sau mai multe, asigurând astfel, caracteristici funcționale și parametri tehnici superiori ceea ce adus la creșterea
calității recepției programelor radiofonice ale principalelor posturi de
radio din Europa.

Apariția radiofoniei în Europa, imediat după război, a dus implicit
la conturarea și în țara noastră a interesului tot mai crescut pentru cunoașterea și aprofundarea fenomenului radiofonic, atât în planul
tehnic, ca și invenție, cât și ca fenomen.
În România consecințele descoperirii radioului s-au materializat
începând cu anul 1924 când și-au făcut apariția comercianții de piese
radio și treptat, au fost înființate reprezentanțele marilor firme constructoare dintre care amintesc: Philips, Telefunken, Lorenz, Ericsson,
Tunsgram ș.a. care au facilitat importul de piese și aparate radio tot
mai performante.
Depășind aspectele de ordin pur tehnic în ceea ce privește evoluția
radioului la acea vreme, am să mă refer în continuare la implicațiile
radioului, ca fenomen, în viața social-culturală și de emancipare a
poporului, constituind în același timp un vector important în formarea
spiritului civic și al coeziunii comunitare.
Emulaţia mişcării radiofonice a continuat în ritm alert după
sfârşitul primei conflagraţii mondiale, determinată pe de o parte, de
progresele realizate în domeniul tehnologiei şi construcţiei de aparate
de radio, a componentelor active şi pasive utilizate, şi pe de altă parte
de dorinţa unanimă de generalizare a radioului şi în ţara noastră.
Oameni de ştiinţă şi cultură, ingineri şi specialişti tehnici au reliefat şi susţinut în diferitele publicaţii ale vremii necesitatea introducerii radiofoniei în România, lucru cu atât mai stringent cu cât în alte ţări din Europa radiofonia fusese legiferată încă înainte de 1920. La
acest lucru s-a adăugat şi o mică susţinere din partea politicienilor
vremii, care prin acţiunile lor vedeau în radio un important mijloc de
propagandă.
Radiofonia în ţara noastră a parcurs un drum anevoios, nu pentru
că nu ar fi fost interes pentru această invenţie tehnică, ci datorită în
special ritmului încetinit în care se lucra pe plan legislativ.
Datorită acestei stări de fapt şi înfiinţarea unei societăţi de radiodifuziune nu a avut suportul legislativ pentru finalizare, activitate care sa prelungit destul de multă vreme.
Dacă pe plan extern, legislaţia privind funcţionarea societăţilor de
radio s-a statuat încă de prin anii 1920, în ţara noastră procesul legislativ de reglementare a regimului radiofoniei a durat mult mai mult.

Regretabil, în România, cu toate încercările oficialităților de a legifera
libertatea utilizării radiofoniei, justificări care invocau securitatea
statului au împiedicat luarea de măsuri care să asigure dreptul
cetățenilor la audiții radiofonice. Dacă în țările civilizate numărul receptoarelor radiofonice depășea cifra zecilor și sutelor de mii, în țara
noastră abia au fost autorizate în anul 1925 un număr de 173 de astfel
de aparate, majoritatea aparținând unor instituții ale statului și doar
câteva unor personalități ale vremii (General Moșoiu, Gh. Tătărăscu
ș.a.); statistic, în țara noastră raportul era de un aparat la 100.000 locuitori.

Această situație se datora faptului că existau dificultăți enorme în
procurarea și folosirea receptoarelor, a taxelor vamale uriașe pentru
aceste produse de import la care se adăugau greutățile în obținerea
autorizațiilor radio; în acest context, obținerea unei autorizații de radio
implica o sumedenie de formalități ceea ce a făcut ca multă lume să fie
descurajată, renunțând chiar la radiofonie, sau, cei mai mulți ascultau
clandestin cu receptoare proprii, riscându-și libertatea proprie. Paradoxal, lucrurile nu se opreau aici, printre actele necesare acordării autorizației trebuia să figureze și dovada de bună conduită în societate,
un fel de certificat de bună purtare. Autorizațiile pentru instalarea și
folosirea posturilor de radiorecepție erau valabile numai o perioadă de
timp limitată, iar prelungirea valabilității depindea de decizia comisiei
constituită în acest scop.
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Cu toate aceste greutăți numărul simpatizanților radiofoniei a crescut
permanent, aceștia militând cu stăruință pentru îndeplinirea scopurilor
propuse: obținerea dreptului de recepție radiofonică în baza unei simple
declarații, suprimarea comisiilor de ștampilare a aparatelor radio, reducerea taxelor vamale pentru piesele și aparatele de radio.
Derularea evenimentelor şi dezvoltarea radiofoniei în Europa au
făcut, totuşi, posibilă iniţierea din punct de vedere legislativ a unor
proiecte în vederea legiferării acesteia. După aprige dezbateri în Adu-

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VII, 2018 • 131
narea deputaţilor şi Senat pe data de 12.06.1925 a fost votată ’’Legea
pentru instalarea şi folosinţa staţiunilor şi posturilor radioelectrice’’.

Apariţia unui cadru legal necesar desfăşurării activităţii de radiofonie în ţara noastră a fost determinată de mai mulţi factori: apariţia
şi intensificarea mişcării pro-radiofonie la nivelul întregului teritoriu
naţional, apariţia şi diversificarea publicaţiilor de specialitate radio, şi
foarte important, generalizarea radiofoniei în Europa cu tendinţele de
extindere şi în zona balcanică.
În același context, un pas important în cadrul general de dezvoltare a radiofoniei în țara noastră l-a constituit înființarea la 25 martie
1925 a Asociației Prietenii Radiofoniei, organ care își propunea derularea cât mai rapidă a demersurilor pentru formarea unei societăți de
radio pentru ca în toate colțurile țării muzica, cugetul și cuvântul

• Colecţii şi colecţionari din Sălaj
românesc să fie auzite sus și tare. Programul asociației prevedea demersurile autorizate pentru accelerarea legiferării libertății de recepție,
ținerea de conferințe radiofonice, apariția tipăriturilor de radio ș.a. O
parte din aceste obiective s-au realizat relativ cu rapiditate ceea ce adus
la o impulsionare a procesului de introducere a radiofoniei pe scară
largă pe teritorilul țării noastre.
Începând cu anul 1924 au fost organizate săptămânal diverse conferințe cu caracter științific ținute în cadrul Universității din București,
a fost pus în funcțiune primul receptor radiofonic construit în laboratorul Institutului Electrotehnic din capitală care a permis efectuarea de
audiții radiofonice; totodată, au fost inaugurate și cursurile primelor
ședințe cu amatorii de T.F.F. și au apărut primele publicații periodice
românești consacrate radiofoniei.

Un rol important l-au avut totodată, și apariția publicațiilor radiofonice RADIO ROMÂN și RADIOFONIA reviste prin care a fost mobilizată
opinia publică românească pregătind într-un fel accelerarea constituirii
viitoarei Societăți de Difuziune RadioTelefonică din România.
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Într-unul din numerele sale, revista RADIO ROMÂN avea să remarce entuziasmul amatorilor radiofoniști:
„Cu multă nerăbdare, a șteaptă marele public al amatorilor din cuprinsul
țării, înfiin țarea Societății de difuziune, cari ne va da putința să ascultăm,
ușor și eftin, concerte și conferințe, la gura sobii.
Să ne grăbim ..........
Amatorii a căror nerăbdare a fost atât de mult pusă la încercare, negustorii de
aparate, cari și-au închis imense capitaluri, astăzi imobilizate, și constructorii
ce fac greșeli, neavând pe ce-și încerca posturile, toți cer să ne grăbim.”
Un fapt demn de remarcat este că la 19 noiembrie 1925, ora 15.00,
în cadrul expoziţiei LUNA BUCUREŞTILOR, a fost efectuată prima
emisiune în limba română cu un post de tip Levy de 50 de waţi de
către inginer C.COTTESCU având un program de divertisment. Considerat părintele radiofoniei româneşti, profesorul Dragomir HURMUZESCU emitea de două ori pe săptămână emisiuni dedicate celor
2000 de abonaţi pe lungimea de undă de 350 m.
Revenind la ’’Legea pentru instalarea şi folosinţa staţiunilor şi posturilor radioelectrice’’ cu
toate imperfecţiunile pe care le conţinea, a fost indispensabilă însă pentru progresul radiofoniei; ea
a oferit oarecum cadrul absolut necesar în vederea
înfiinţării unui post naţional de radio. Completarea legii în toamna aceluiaşi an cu Regulamentul de aplicare a avut ca efect clarificarea unor
dispoziţiuni din articolele menite să scoată în evidenţă monopolul de stat.
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În anul 1926 radiofonia românească a cunoscut noi evoluții și dezvoltări atât în planul organizațional cât și cel cultural-științific; apar, în
întreaga țară numeroase filiale ale Asociației Prietenii Radiofoniei ca
exemple în: Craiova, Cluj, Timișoara, Brăila, Constanța, Brașov, în
multe dintre acestea se cerea chiar înființarea unor posturi locale de
radio.
Totodată, se continuă activitatea de publicare a unor articole de presă,
care să sensibilizeze opinia publică și autoritățile în vederea grăbirii procesului de introducere a radiofoniei pe scară largă în România.
Oameni de știință, scriitori și cercetători, artiști au reliefat în paginile publicațiilor vremii, rolul important pe care îl are radiofonia în
viața cultural-artistică a poporului, ca factor de pace, progres și apropiere între oameni și popoare. Chiar Dragomir Hurmuzescu, părintele
radiofoniei sublinia în conferinţele sale importanţa radiofoniei care „va
deveni criteriul de judecată a gradului de dezvoltare a unui popor”.
Adrian Dumitrescu-Bumbești susținea radiofonia menționând
faptul că „fiecare națiune s-a grăbit să pună această minunată descoperire
științifică în slujba culturii și înălțării sale. Exemplele date de statele civilizate
ale apusului, cât și cele de peste ocean, dovedesc că radiofonia poate fi acum
socotită ca cel mai eficace și comod mijloc de cultură și progres.
asculta în liniștea căminului tău muzică și teatru, știri de presă și bursă,
sfaturi agricole, previziuni meteorologice etc. zilnic și în chip metodic, sosite
toate din depărtări de mii și mii de kilometri, cu iuțeala de 300.000 km/s ......
iată minunea, superbul, idealul.”
Pe fondul propagandei menite să urgenteze
înființarea unui post național de radio, au apărut
totodată, diverse lucrări și broșuri care au reliefat
menirea radiofoniei, ca fiind unul din principalele mijloace de comunicare în masă.
Gala Galaction avea să remarce că “... radiofonia
este menită să aibă aceeași însemnătate ca și presa,
asupra c ăreia are superioritatea instantaneității, precum și a expresiunii personale și directe.”
fost subliniată, totodată, importanța pe care radiofonia o putea
avea pentru a întări unitatea națională mai ales în momentele dificile,
de cumpănă.
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Mihail Ralea sublinia că “... o nație întreagă poate asculta, în vremurile
tulburi, glasul conducătorilor ei luminați, care să le arate calea mântuirii; o
oaste nesfârșită poate fi însuflețită de glasul comandantului său, invizibil dar
present, făcut oarecum sensibil pentru orice ostaș.
Este în aceste fapte o tulburătoare posibilitate ce se dă
unei comunități de a-și desăvârși unitatea de simțire și de
aspirații, de a vibra în același timp, de a-și uni sforțările
către împlinirea aceluiași scop.”
Dacă așa se prezenta situația în plan propagandistic, în favoarea radiofoniei, în plan tehnic lucrurile stăteau altfel; acest fapt se explică prin aceea că
în anul 1926 în România existau doar două
emițătoare radiofonice, și acestea în stare experimentală, aparate care erau dispuse în cadrul Universității din București,
respectiv în incinta Institutului Electrotehnic. La finele anului numărul
radioascultătorilor a depășit cu mult cifra de 2000, iar numărul acestora era în continuă creștere, ceea ce dovedește amploarea fenomenului
radiofonic din țara noastră.
În anul 1927 a fost construit, practic, primul post de radio
românesc în cadrul Institutului Electrotehnic, după proiectul inginerului Emil Petrașcu și avea o putință de 200 wați, funcționând pe lungimea de undă de 280 m.
Anunțarea emisiunilor s-a făcut
în patru limbi: română, franceză,
germană și italiană, postul asigurând o bătaie de 1000 km
putând fi recepționat și peste
hotare, în Europa și Orientul
Apropiat; prin acest post modest,
ca dotare, s-au retransmis concerte de la Ateneul Român, dând
posibilitatea afirmării multor
artiști ai Operei Române.
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De remarcat este faptul că un an mai târziu cu mijloacele proprii
ale Institutului Electrotehnic a fost proiectat și dat în folosință primul
post românesc pe unde scurte având o putință de 2 kw și funcționând
pe lungimea de undă de 21, 5 m.
În paralel cu progresele de ordin tehnic de care aminteam mai sus,
s-au înregistrat progrese vizibile și în ceea ce privește înființarea Societății de Difuziune RadioTelefonică; astfel, în cadrul ședințelor Consiliului Superior de Control și Îndrumare a fost aprobat Proiectul de
Statut al Societății de Difuziune RadioTelefonică din România – S.D.R.T.R., act ce va fi aprobat în Adunarea Generală de Constituire a
Societății la 17 ianuarie 1928; societatea a fost înregistrată oficial la tribunal în luna martie a aceluiași an.
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Câteva date de referință consider că trebuie prezentate, după cum urmează:
Capitalul social – 50.000.000 lei împărțit pe acțiuni a 500 lei, valoare
nominală din care:
30.000.000 lei, 60 % reprezintă aportul statului
20.000.000 lei, 40 % reprezintă capitalul privat obținut prin subscripție
publică
Problema dotării tehnice s-a rezolvat în cursul lunii aprilie 1928 prin
achiziționarea unui post radiofonic de emisie, performant, construit de
firma Marconi’s Wireless Telegraph Company Ltd. din Londra.

Societatea de Difuziune RadioTelefonică a achiziționat în cursul
lunii iunie a aceluiași an și imobilul unde va avea sediul central, situat
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pe strada General Berthelot nr. 60 în București, iar, pentru echipamentele tehnice (emițător, antene) un teren de 10 Ha situat în Băneasa, la
marginea pădurii Socola.

Introducerea radiofoniei pe scară largă în România, instituționalizarea ei, au marcat profund societatea românească dotând națiunea și
statul cu mijlocul tehnic cel mai potrivit pentru ridicarea permanentă a
nivelului de cultură al maselor, pentru informarea corectă și formarea,
pe această bază, a celor mai importante curente din sânul opiniei publice; totodată, radioul românesc a contribuit nemijlocit la accelerarea
procesului de închegare sufletească a întregii națiuni.
Radioul românesc a fost încă de la înființare un element de bază al
consolidării și progresului rapid în toate domeniile pe care le-a cunoscut România Mare; radiofonia românească a promovat permanent
valorile autentice care aveau menirea de a strange legăturile dintre
oameni și popoare, ghidându-și activitatea în slujba cauzei dreptății și
a adevărului.
În pofida unui început destul de ezitant, datorat atât lipsurilor
materiale cât și caracterului imperfect al sistemului democratic al acelor timpuri, radiofonia românească a constituit, într-un final, expresia
liberă a democrației din țara noastră.
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ETNOGRAFIE
Porecle din satul Hida, Județul Sălaj
Petru ACHIM
Membru asociat al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Într-un sat în care au trăit de-a lungul anilor români, evrei, maghiari, țigani și poate alții, era normal să fie o varietate de nume, prenume
și supranume. Unele dintre acestea, în anumite condiții istorice, au suferit modificări prin traduceri, adaptări sau preluări.
Oficial persoanele erau identificate după nume și prenume. În cazul în
care erau coincidețe de nume și prenume, pentru precizare, se adăuga
supranumele sau strada (ulița). În unele cazuri erau necesare și alte
precizări pentru a nu crea confuzii.
Trebuie spus faptul că era o diferență clară între supranumele
provenite din locul de muncă, funcția sau ocupația persoanei respective și supranumele privit ca poreclă (poreglă, ciufală), în legătură cu
anumită trăsătură caracteristică a fizicului, psihicului sau a activității
persoanei în cauză și, de obicei cu tentă batjocoritoare. Supranumele
legate de locul de muncă, funcția sau ocupația persoanelor respective
nu erau puse de cineva anume, ele veneau ca ceva firesc și nu aveau, în
niciun caz tentă batjocoritoare. Ele erau definitorii pentru anumite
persoane, fiind adăugate prenumelui sau puteau fi spuse ca atare, fără
a crea confuzii.
În legătură cu locul de muncă se spunea: X de la Cooperativă, X de
la Moară, X de la tapițerie, X de la Poștă etc.
Funcțiile și ocupațiile au creat și ele supranume care putea fi spuse ca
atare sau adăugate prenumelui: căuaciu (căuaci = fierar), cesaru (cesar
ceasornicar), deputata (mama a fost opt ani deputată în Marea Adunare Națională), diacu, fătu, hornaru (hornar = coșar), moașa,
opincărașu, plevaru (plevar = tinichigiu), șuștăru (șuștăr = cizmar), etc.
Alte supranume au provenit din trecerea la feminin a supranumelui
soțului: diecița, fătoaia, hornărița etc. Majoritatea femeilor căsătorite
erau identificate după modificarea numelui sau prenumelui soțului:
Filimonoaia, Lodăneasa, Micloaia, Rățoaia, Timaroaia, etc.
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Unele persoane puteau fi identificate după prenumele care se
adăuga:
prenumele soțului: Măria Petrii (mama), Florica li Bujor, Florica li
Silic, Aurica Costichii;
prenumele soției: Petrea Mării (tata), Iuănu Lucichii;
prenumele soțului modificat: Paladica li Gyula, Vironica Nașculi,
Maria li Ianoș;
prenumele mamei : Victoru Mării (fratele meu);
prenumele tatălui : Nuța li Silic;
prenumele tatălui modificat: Nuța li Gyula, Nușa li Feri;
porecla familiei: Nușa Râpii, Florica Țârdii;
Uneori la prenume se adăuga prenumele soțului, soției, tatălui,
mamei și porecla: Măria Petrii Struguroaii (mama, tata, bunica).
Spre deosebire de aceste supranume, poreclele, în adevăratul sens al
cuvântului, erau date, de obicei, în bătaie de joc, unor persoane cu trăsături caracteristice ale fizicului sau psihicului.
Multe porecle s-au dat în legătură cu reacția celui în cauză față de
anumite situații, ticuri verbale, stâlcirea unor cuvinte de către copii etc.
Poreclele (poreglele, ciufuliturile, ciufelile) erau date de anumite persoane din sat care erau numite ciufulitori.
În sens larg ciufulitor era nu numai cel care punea porecle ci și cel
care făcea uz de porecla altuia, făcea aluzie la defectele fizice, psihice,
defecte de vorbire, stare materială, familie etc. A ciufuli nu era un lucru tocmai de cinste, se spunea: „Așa-i de ciufulitor, își bate joc de tătă
lumea. Nu să vede pă el?”
Acceptată sau nu, porecla a ajuns cu timpul să fie definitorie pentru o anumită prsoană, chiar mai mult decât numele și prenumele.
Sigur, bunul simț nu permitea să te adresezi direct unei persoane folosind porecla. De regulă acestea se foloseau în discuțiile dintre persoane,
atunci când cel poreclit nu era de față.
În general lumea avea simțul umorului și-și accepta porecla fără a
avea racții dure. Erau însă și cazuri de neacceptări, supărări sau certuri.
Uneori, atât adulții cât și copii, la supărare, sau pentru a răspunde
unei răutăți din partea cuiva, îi spuneau acestuia porecla pe care o însoțeau cu cuvinte mai puțin plăcute.
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Se făceau chiar în societate referiri la porecle, dar nu cu tentă batjocoritoare, ci mai mult ca un gest care arată că cei doi au simțul umorului și sunt într-un fel pe picior de egalitate. De exemplu la nuntă
când se striga cinstea și lumea era binedispusă, tarostele mai făcea
unele referiri și la porecle (doar cu cine își permitea, altfel risca să-i
strice cheful persoanei respective).
Unul dintre cei care au pus foarte multe porecle în sat a fost Florea
zis Pesăla, dar sigur înaintea lui au fost și alții. Poreclele au avut ca
punct de pornire:
defecte fizice, aspecte mai ciudate, părți ale corpului etc.: Bucuța,
Cioncu, Cracu, Crăcuțu, Cotu, Gușa, Jejetoi, Netedu, Piroș, Ptielhosu,
Știopu, etc.;
referiri la animale: Calău, Catâru, Circhi, Gaga, Găina, Iambor, Lupu,
Ouăiepure, Sarca, Sărcuța, etc.;
de la palnte: Ciotu, Ciotic, Cireșoaia, Grăuncior, Nucu, Prunea,
Struguroaia (bunica din partea tatălui);
obiecte: Ciocica, Colbosu, Cuibuș, Dețu, Fuștel, Jașcău, Izmănuca
(Izmana), Pipa, Pițula, Porlogoaia, Roștei, Stâlpu (străbunicul din partea mamei), Ștrimflu, Șuba, etc.;
cuvinte spuse cu anumite ocazii: Dobăga, Dărăbuț, Dăraba, Heteș,
Beteg, Liuculiu, Niomaș, Răcoarea, Răgula, Șeșișe, Țucuteaua,
Țuptricătane, etc.;
asemănarea cu cineva sau ceva: Buga, Chicibiro, Dracea,
Hindemburg, Piroșcuța, Râpa, Scaraoschi, Sfântu, Ștraus, etc.;
aptitudini: Ceardaș, Haspele, Joacăbine, etc.;
sărbători: Crăciunoaia, etc.;
alimente: Chigăla, Mujdei, Șoaitoș, Uățăt, etc.
Puteau avea porecle numai soțul, numai soția, amândoi aceeași
poreclă sau diferite, sau niciunul.
Erau și cazuri de persoane cu două porecle: Buleata-Haspele,
Bengu-Dracea, Dăraba-Betegoaia, Ciotic-Hodori, Ptielhoc-Roibu.
Uneori porecla soțului, trecută la feminin, se folosea și pentru soție,
deși în unele cazuri aceasta avea porecla ai: Beteg-Betegoaia (Dăraba).
Diminutivul poreclei părinților trecea și la copii: Sarca – Sărcuța,
Izmana – Izmănuca, Beșica – Beșicuța.
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Pentru o mai bună identificare le voi prezenta în ordine alfabetică,
fără a avea pretenția că lista este completă sau că la unele porecle transcrierea este corectă, deoarece acestea s-au transmis doar pe cale orală
și în mod sigur unele au suferit modificări.
Adiont, etc.
Basic, Bădica, Bălu, Bătoreasa, Benciu, Bengu (Dracea), Bengoaia, Beșica (Beșicuța), Beteg, Betegoaia (Dăraba), Bica, Bisăla, Bisăloaia, Buric,
Bologoaia, Brezu, Bucuța, Buga, Buleata (Haspele) etc.
Calău (Țupticătane), Catâru, Călbaju, Ceardaș, Checheșuc, Cheteli,
Chigăla, Chicibiro, Chipeț (Ilichipeț), Ceacu, Cimbalău, Ciocica, Ciocioi,
Ciombiloi, Cioncu, Ciotic (Hodori), Ciotu, Circhi, Ciresoaia, Colbosu,
Colboasa, Clenciu (Clencerii), Cotu, Cotoaia, Cracu, Crăcuțu,
Crăciunoaia, Cuibuș, Cuibușana, Curci, Chicioaia, Câțâla, Cornu,
Cănina etc.
Dărăbuț, Dăraba (Betegoaia), Dâba, Dâboaia, Dâcu, Dereș, Dereșoaia,
Doboș, Doboșoaia, Dobăga, Dracea (Bengu), Dețu, Dudu, Dublete etc.
Fiscu, Fica, Foafani, Foiuțu, Forca, Frăsâna, Fuștel, Fușteloaia,
Fărinoasa etc.
Gaga, Găina, Găinoaia, Goandi, Golea, Goloaia, Grăuncior, Greșa, Gușa etc.
Handoc, Handocița, Haspele (Buleata), Hăranca, Hârca (Râpa), Heteș,
Hindămburg, Hodori (Ciotic), Hodoroaia, Holoboc, Hoporica,
Hoporicoaia etc.
Iambor, Izmana, Izmănuca, Izmănoaia, Iencăluț etc.
Liliuăr, Lilioroaia, Liuculiu, Loloș, Loloșoaia, Lupu etc.
Mărula, Mandula, Mornoi (Mornău), Mujdei, Mucedu etc.
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Netedu, Netedoaia, Niomaș, Nucu etc.
Ouț (Ouăiepure), Ouțoaia, Oaia etc.
Pâcalău, Pârlea, Pâscu, Pesăla, Pichici, Pipa, Piroș, Piroșcuța, Pițula,
Pliuna, Porlogoaia, Prilej, Prunea, Ptielhoc (Roibu), Puliherț etc.
Raia, Rantău, Răcoarea, Răgula, Râncu, Râpa (Hârca), Richi, Roibu
(Ptielhoc), Roștei, Rotiș etc.
Sarca, Sărăcuța, Scaraoschi, Sfântu, Struguroaia (bunica din partea tatălui), Stâlpu (străbunicul din partea mamei) etc.
Șalbău, Șandri, Șeșișe, Șoaitoș, Știopu, Ștrimflu, Ștudi, Șuba, Șucăla,
Ștraus, Șumanga, Șumăngoaia etc.
Terem, Tichiți, Tichițoaia, Tihi, Tioru, Tioroaia, Tomăguț, Tistu,
Tistoaia, Tiotiu, Tota, Tupuleana etc.
Țânța, Țârdea, Țârdeoaia, Țucuteaua, Țuptricătane (Calău) etc.
Uățăt etc.
Voacoaș, Vlădicu, Vasăr, Vârvoara etc.
Zoabăr, Zobăroaia, Zovroaia etc.
La unele dintre aceste porecle semnificația este clară și nu necesită
explicații, la altele trebuie făcută o „traducere”, iar la altele nu se știe
de unde provin.
Adiont - dioantă = sacâz, Beșica - beșică = vezică urinară sau mică umflătură pe piele plină cu lichid, Beteg - beteag = bolnav, Chigăla chigală = o parte dintr-o mâncare numită ciolent, Ciocica - cioci =
botoșei croșetați din lână, Cioncu - ciung, Clenci - bucată de lemn, Colb
praf, Dăraba – dărab = bucată, Dâba – dâba = caro, Dețu – deț = 100
ml, Fuștel – fuștel = bucată de lemn de la scară, Iambor – nume de bi-

• Colecţii şi colecţionari din Sălaj
vol, Jașcău – jașcău = pungă, Jejetoi – jejet = deget, Piroș – piroș = roșu,
Piroșcuța – piroșcă = sarma, Porlogoaia – porlog = bucată de piele
groasă, Răgula – răgulă = regulă, Știopu – știop = șchiop, Ștrinflu –
ștrinflu = ciorap, Tioru – tior = chior, Tomăguț – tomaji = tăieței, Țânța
– țânță = țintă, Uățăt – uățăt = oțet, Șeșișe – șe și și = așa și așa.
Sunt convins că au mai fost și mai sunt și alte porecle înafară de
cele amintite mai sus. Poate unele cu timpul s-au pierdut, iar la altele sa pierdut semnificația lor.
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