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Cu prtvlre la per~oane1e dts10cate fn eom.R4ehttoasal ratonu1 

Feteşttl regiunea Conota/lţal asupra e,4rora Comie.ia propune e4 rl/mfn4 
fn continuare cu restricţiunt domici1iarel ftlnd cunoecute ca elemente 
exp10atatoare şt ou activttate duşm4noas41 dup4 cum urmeaz4: 

1.- ARDELEANOY B SLAV -_ v::: noe.1a 20 tunte 1903 fn "#'uamlU1 Mic 
dte1.ou · embr. / V 1:tlllt'l fiul lut Jltluttn ş-t Zorea,'de 

II. - o4LTJlAIBR/ PETRU 
dis1.o 2 membre 

3. - A.RION PETRU 
dis1.cu soţta 

/ • 

prof.agr1.eultorl studH 5 e1e.primare, 
~ posedat 10 ha. teren arab1.1 1 4 oail 
II vaci şt tnventar agricol.A exploatat 
mun;:4 .eo1ar tat(l. 

- noc.1a 27 dec.1903 fn ~nauhetmlftul 
.J lut Ioan ,t 81tsobetal de prof.agricu.l-

. torl studH 4 c1s.gtmnaztu. 
A posedat 53 jug(lre teren arabt1 1 6 
cat l 6 veCtl crflsc4torie de porci ou 
70-80 porci ,t 'nvflntar agrteol.A. 
exploatat munc(l sa1ariat(ll av f nd pe r-

.- manent 3 servitori.A fost membru fn 
G.8.G. f4r(l funcţie. In 1944 a f ug it 
cu trupele nemţeşti fn rfltragere,p fn(l 
fn Austrial de unde s-a fntors fn Ro-
mfnia fn 1945.o4rfl o sor(l care fn .1944 

o fugit - cu trupele nemţeşti ,t se af1(l 
fn Franţa. NU corespondeaz(l cu ea. 

- noc.1a 8 tulie 1895 fn PUBtintş-
" Ttmtşoara l fiUl lut Vichente şt Anal 

de prof.agricu1t9r,studtt 6 c1.primare 
A posedat 8,'11 ha. teren arabtl, 3 caiI 
1 vac4 ş i inventar ag ricol. Iar fntre 
anii 1 936-1945 a avut una c f rctum« fn 
com.PUstini,. 

- nse.1a 1 9 apri.1893 fn Votteg-Ttmtşoar( 
J fiul lut I1ta , i Para seh ival de pro-

fe s ie coafor, studit 6 e1s.primare. 
A posedat 13,1 0 ha,. teren arabil pe 
care-1 1 uc ra fn d ijm(l.SuBnwnitu1 
fntre anii 1922-1948 a lucrat coaf ura 
fn Bucureşt il ia r fl1tre 1948-1950 a 
lucrat coafura la B(ltle Hereulane, dupi 
care B-a mutat fn eom.nata1(llde unde 
fn 1951 a fo s t d islocat cal c h ia bur. 
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5.- AIJIAJ7.N ION - nsc.la 13 mai 1888 fn Semla-dUJ. Mare-
d isl.cu 5 membre Ttmiş. fiul 1 ui Sil/ţion ' şi ' Ana. de pro-/ r 

---.., fesie agricUltor. studii 5 cls.prţmare. 
, . .S. '& '.4 posedat -26 ha. teren arali- U.4 ca i. 

~. 08 2006 1 vaclE. 18 oi şi inventar agricol.A 
': L , q.,.,.,,,,", - ~,, .. ,, expl,oata,t mu"'!ct salariatlE. } 

6.- ALIIAJAN T80U.(}[f.:.:.--=-.:....;..--~ Mc.la 25 mart.1899 fn Semlacul Jlare-
disl.cu 3 membre Ttmiş.fiul - lui Ioan şi 'Domntca.de 

pf'o/;agricultpr • .A. poseaat 29,12 ha. 
teren arabil, un , tractor, o ' batozt1, 
una tIIoarct cu ctocane; 2 cai, 1 vact1 şt 
inventar agricol' • .4 exploatat munct1 
salariatt1. In"195i1 a fost internat 

, (L 
7. - ARDELEAN 'ASILE 

dtsl. c oţia 
..;/ 

a, 
• 8. - ANTON 'ETRfJ

disl.cu soţia 
/' 

, / 
10.- ALTMAI~ !~N VICTOR 

diSl.CU) mbr. 

timp de 24 luni fn C.JI. pentru pt1rt1si
rea ,dClJ'lic il iului obI igatoriu. 
, ' 

- Mc.la 6, oct.1899 fn Yoiteg, ftul lui 
..; (;rigore şt Elena. de prof.agricultor, 

studit 2 cls.liceu.A posedat ' 30 ha. 
teren arabtl, 4 cai, ' 2 vaci şi inven
tar agricol.A exploatat TTU.l.nct1 sala
riatct. av fnd şi un servitor permanent. 
A /licut pol tt icct aver8ean/t, fi ind pr t. 
IIfOr fn c om. Yo it eg fn 1924. 

- Mc.la 27 noc.1889 fn Lenauheim, fiul 
-./ lut Ioan şi Margareta,de prof.agricul-

tor. studii 6 cls.primare;', ' 
A posedat ~jugctre teren arabtl,5 aai 
3 vaa i ş,i"nventar agricol. A , exploatat 
muncct saiariatt1, avfnd şi 2 servitori 
permanenţt.AXpropiat fn 1945.In 1944 

,- a fugtt cu trupele Mmţeştt fn retrage
re pfnct fn Au8tria. de unde s-a fntors 
fn ţart1 fn 1945. 
.. , I 
Mc.lali oct.1902 fn Lenauheim",.TimSş.l 

v/ fiUl lui Petru şi Elena.de profesie 
agricultor. studti il cls.gimnaziu. 
A po·sedat....fELJugt1re teren arabil, 1 
tractor, 1 cal, :3 vaci, cresct1torh 

de porci cu 60 porci şi inventar agri
col.~ exploatat munct1 salariata avfnd 
şi doi ' servitori permanenţt.B%propiat 
fn 1945. A ft1cut parte din (;.8.(;. ft1ra 
funcţie. 

- Mc.la 16 mart.190'l fn LenaUheim.fiul 
li lut Ioan şi .81isabeta. de profesie 

agricultor. ' 
A pos-edat 22 ha. teren arabil. 1 trac
to r. 11 ca t, ' il vac i. cresccttorie de por
ci cu cca. 50 porci şi inventar agri
col.A expropiat munct1 sa1ariatt1~ExRro
piat fn 1945.~ fost membru fn (;.E.~. 
fctrll funcţie. inerc1e sttu Franţ I04n 
cu Care este dislocat fmpreunct a fttcut 
parte din SS. 



, It 
11.- ARAPU STAFIE 

dtsl.cu 211lembr. 

-3 -.,_ ;:... _ ... _. 3 , 
- nsc.la 22 febr.189l fn v-fşcetuţl-lIRSSJ 

li fiul lut Jlotsei şt AnohelinaJde pro
fesie agricult'or • .. , - , 

3 1 1R- 2006 

In Bucovina a posedat 30' ha.teren ara
bil; 2 cat ; 2 boi, 12 ot ş i invl1ntar' 
agric ol.A exploatat· muncit' salăr iatllJ 
avfnd şi un servitor permanent.In ,1940 
a fugit Cii7f Bucovina fn c om. NU(:'et
Ial 'omiţaJ . "efntorcfndu-se fn 1941.In 
1944 a lugit din nou stab~ltnau-ee fn 
FU 'ipeşt i de Pltdure - Prahova, unde a 
lucrat ca muncttijr' ztlier.In 1946 s-a 
muta t fn I,imlluhe i1llJ'unâe a fost · fmpl'o
pietetrtt cu 5 ha.teren arabtl· şt de 
"nde au fos ,t d 'IsI oca ţt •. iL 

12.- ARAPU 
dts cu 

. 
,1... 

13.- ANTON 'AROI, 
dtsl.cu soţ'la 
/' 

Ţ{ 
14.- ANTON JlARGARETA 

dtsl.cu o fi tclt 

1 
I 

15. - ANUNCIN GH80RGHE 
dtsl.~" 2 ... br. 

- nec.la 24 sept.1930 fn Pert~J 'fiica 
lut Franctsc şt BlisabetaJde prof. 
fnvetţettoareJ studi t 11 cI s.l tceu. ' 

A fost dtslocatet fmpreunCt cu petrinţtt 
ei (JlARTIN FlJANCISC)Jcare au' posiJdat . 
46 ha. teren arabtl J exproptaţt fn 1945 
şI care se afiet cu D.·O. fn com.Rubla ' 
raionul Ineurltţel.Susnumtta a fost cet
settoritet cu Arapu Petru fiind fn pre
zent fn curs de divorţ şi locuie;te 
fmpreunCt cu o mtttuşC! a sa -stefan 
Jlariana- Care a fost dislocatlt fn ca
tegoria chiaburt şi pe care ea o fntre
fIne. 

- nac.Ia 10 oct.1887 fn' I,enauhetmJftul 
/ lui Petru şt JlagdalenaJde prof.agrt-

" cultor. A posedat 34J 80 ha. teren ara
bil J 5 cai J 3 vaci J cresclltorie de 
porci cu cca.20 porci şi inventar 
agricol. A exploatat muncit 8iliartatttJ 
avfnd ;i un' servitor permanent.&Xpro
piat fn' 1945.~' fttcut parte dtn G'-E.(J. 
fttrtt funcţie.In 1944 a fUgit ou trupe
le nemţeşti fn retragereJ pfnCt fn 
Austrta,de unde 8-a fnapotat fn anul 
1945. 

- neo.la 26 iunie 1911 fn I,enauheimJit'i
ca lut Iacob şt Jlargareta J de prof. 
agricu1toare • 
.. p08edat 25,40 ha. teren arabUJ 20ai , 
3 1J(J0t, 20 ot J o cresclltorte de, porat 
ou cca. 30 porct,un tractor şt tnven
tar agricol.A exploatat muncit 8ala
riattt.Exproptatll fn 1945.Soţul et,anu
me Anton Petru, fn 1945 a plecat la 
muncit fn lIRSSJ tar fn 1948 a plecat fn 
Gl1rmantaJundl1 se afIC! şt fn prezent ş i 
c o respondeazet. 

- -0 - nec.la 25 dec.1902 fn Sfntciilaul JlareJ 
~ fiul lui Lazttr şt I,ivlta,de prof.agrl

cultor, studIi 5 c18.primare. 
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18.- BOBAN 

dlBl~Q 

./' 

1 

S .. •• "1 " 

19. 1 BBZdI SIMION 
diBl :rcu 2 membre 

... It H " --

.. 
= 

4 
---- ,... .. ,.... 

A posedat 23 Jug~re teren arabil. 4 
cai, 1 iiaq~ şi 'inuentar agricol.A auut 
permanent un seru itor.A , exploata t munct1 
salariat~~ Intre 19,28-1937 a fost jJle:':' 
catM fn , ~mon~on-'anada.Are socrii fn 
Filad~lfia) cu care a corespondat pf~ 
fn 1951. 

nec.la 10 martie 1889 ' fn Ionel~ 
Timiş, fiul lui Ioan -şI Magdal em. 
de prof.agrtcultor.Btudti 6 c18.prl
marii. - - " " ", 
A posedat 41 ha. teren arabU, 4 ca i" 
4 uac j ' şi inuentar agricol. Â exploa
tat munct1 salariatt1, aufnd perFGnent 
3 8ervitori.Â fost membru fn G • .8.G. 
FIul si2'u Matei ou oare este dislocat 
fmpreu~, a ft1cut parte dIn trupele 
~. ' 

- neo~la 27 Bept.1924 fn S t nlcolaul Marti 
ftica lui Arcadie şi Saueta. agricultoG 
rtl. studii 6 cls.prilflare. , 
A posedat 33 ha. teren arabU, dintre 

- oare 22 le-a moştenit de la p~rinţl 
fn 1947. A ma i posedat 4 ca i. 1 uaoll 
şi inuentar agricol • ... exploatat 

muncit Balariattt. aufnd permanent un 
Beruitor. 

- nec.la 20 iulie 1895 fn Folia Votteg
Timlş, fIul luI Gheorghe şI Glula,de 
prof.agricultor. Btudti 6 clB.primare. 
A posedat 12 ha. teren arubll, 30ai 
1 uaoll,i inuentar agricol.A exploatat 
71IUnctt Balariatli aufnd permanent un -
Btlruitor. A fost membru fn P. N.L. din 
1925 fiind primar fn com.Fol ia fntre 
anii 1936-1937 ,1 1941-1944. 

- nec.la 1 sept.1893 fn Cozal,Cetqtea 
Albt1 ~SS, fiul lut Artenie şI ~ofia, 
de prof.agricultor, BtudU 4 Cls,. 
primare. 
In BaBarabla a posedat 9 ho.teren ara
bil pe cartJ-l lucra fn dijmt1, el 
fUnd funcţIonar comercial.In 1940 
s-a refugiat din BasarabIa fn Bucu
reşti, unde a lucrat la o carierli 
de nisip pe Dudeştl Cioplea pfn(! fn 
1941 cînd 8-a fntors fn Basarabia. 
In 1944 s-a refugiat din nou stabtl 'in
du-se' fn Pogoanel e-Buzllu. iar fn 1945 
s-a mutat din nou fn Dudeşti-Cioplea 

şi apoi fn Luctu-Ialomiţa,unde a lucra1 
ca zilier.In l~~? a fost fmproptet~rtt 
cu a. ro a. fn fnpetru Mare de unde 
a fO,st dislocat. 



20/. BELMUSTATA SIMION 
disl.cu a membrii 

21/. BUZE! RADU 
disl.cu 3 membrii 

r 
. . ~ •.. : . 
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- născ.2 mai 1912 în Berecsăul-Mare-Timiş, 
fiul lui Vasile şi Evdochia, agricultor, 
studii 7 clase primare. A posedat 12,51 
ha.teren arabil1 _4 Cair 2 vaci, crescătorie 
de porci cu l a-IL porc şi inve~tar agricol 
A exploatat . muncă salariat!. 

- născ.25 mai 1907 in comuna Sourtu-Vlaşca, 
fiul lui Oprea şi Ioana. de profesie sgrlo. 
studii 3 cl.liceu. In 1932 s-a mutat în cam; 
Sarsînlar-Durostor,unde a fost oi.onizat 
primim 10 ha. teren arabil. In 1940 prin 
schimbul de popula ţie s-a mutat in comuna 
Rimnicul-de-Jos, Constanţa, unde a primit 
7 ha. teren arabll. In 1942 s-a mutat tu 
Mioin, unde s-a angajat ca agent la Poliţie 
lucrînd in biroul de Sig~anţi pînă insept. 
1944, cind a fost oomprimat. In 1945 s-a 
mutat în Tomnatic, unde a fost împroprietă-

" O' rit ou 4 ha.teren arabil şi l~ ha.vie de 
fj)...()' de au fost dislocaţi; 

3/. BAUM FmClSO 
di 71f3 membrii 

,; o 

24/. BORCA .1'RIFU 
disl.cu soţia 

/ 

25/. BOHN C~L 
disl.oQ ~ membrii 

/' 

- născ.la 5 iulie 1902 in Lenauheim-Timişoara 
fiul lui Petru şi Elisabeta, de prof.agrio. 
stadii B cl.liceu şi2 ani Facult.Agronomie. 
A posedat .za j ugăre teren arabil, 1 tract or I 
6 căi, 3 vaci, orescătorie de porci cu 4 
soroafe de prăsil! şi inventar agricol. A 
exploatat !IUlllC~ salariată alJind permanent 

.. 3 servitori. A fost expropist in 1945,iar 
î~ 1946 pe motiv oă a f!ie ut parte numai din 

--- armatp. romină, a fost reîmproprietări t ou 5 
ha.teren arabll,pe care le-e folosit pină 
la data dislocării, 

- nă~~.~ oct.1B98 în Periam" fiul lui Ioan · şi 
Eva, de prof.agric.studii 4 cl.prim. A po
sedat 43 jugăre teren arabil, 1 tractor, 4 
cai~ 4 vaci, 20 oi, 1 crescitorie de porci 
cu 5 soroafe de prăsil! şi inventar agric . 
A exploatat mllllCă salariat!, avind ~r.nanen1 
1 sertitor. A fost expropiat in 1945. A 
fost membru în u.E. G., fără funcţii; 

- născ.25 ian.190B în Sînioolaul-M'are, fiul 
lui Petru şi Versavia, agricultor, a posed.a1 

15 ha. teren arabil, 2 cai, 1 vacă, 12 oi şi 
inventar agricol. A exploatat muncă sala
riati avînd şi 1 servitor permanent. 

- născ.27 apr.l90B în Lenauheim.fiul lui 
Carol şi Margareta .agric.atudii 8 cl.liceu 
şi 3 ani Facult.de Zootechnie pe care a 
urmat-o în Germania între 1926-1928. A pose. 
dat 52 20 ha.t.B., 1 tractor, 4 cai, 2 vaci 
crescătorie de porci cu 70-80 porci şi in
ventar agricol. NU a fOst expropr.in 1945 
.fiind exceptat dela expropriere pt • .faptul 
că s-a manifestat împotriva u.E . G. şi a ia
rolări1 in ar~ata germană; averea a foat 
preluată de Stat pină in 1949; 



~, 

26/. BIBER CAROL 
disl.cu 3 mambrii 

- 6 - 6 
-, 

- născ.25 deo.1899 in Periam, fiul lui Iosif 

... ~ 
3 I ~t~ Zt~i' 

\It l _""1\4 

şi Barbara, agrio., s tudii 4 cl.gimnaziu. A 
posedat 30 jugăre t.s., 2 oai, 1 v 9.că, cres
oătari e de pOl' oi ou coa.36 poroi şi inventar 
agriool. A exploatat muncă salariată. A avut 
permanent 1 servitor. Ln 1944 a fugit ou 
trupele nemţeşti in retragere pină in Austril 
de unde s-a re i ntors in Roml:nia in 1945; 

2 11. BINDER PE.rRU 
disl.oa 4 membrii 

/ 
- năso.ll sept.19l4 in Sinpetru-NOu, Sînioolaw 

Mare, fiul lui Petru şi Elisabeta, de prof. 
agrio. A po~edat 6 ol.prim. A avut 9 ha.t.a. 
3 oai,2 vaoi,invant.agrio. Exprop-r.1n 1945. 
In 1943 a pleoat voluntar in SS.unde a avut 
gradul de oaporal. A luptat pe frontul din 
URSS.şi Danzig,iar în 1945 a oăzut prizonieJ:' 
la am. sov. intoroilldu-s e din prizonierat in 
1951. 

28/. Birkeneuer William - năso.l? mai 1908 in ~onel-Deta, fiul lui 
disl.oa 3 membrii Nicolae şi Mariana, de prof.muncit.agric. 

studii 6 ol.prim.tără avere. In 1943 s-a 
inrolat viHuntar in SS.şi imbolnăvindu-se 
a fost lăsat la va tră după 4 luni, intor-

29/. B1l1gAN T~ 
diS~~ membrii 

30/. ~U~AR~l!:l'RD 
diS./' soţia 

31/. BANDENBU 
disl.o 

33/. BOHN MAG 
disl.o 

oindu-se în Rominia in ianuarie 1944; 

n~o.la l oct .1896 în Genor-Ungaria, fiul 
lui Radoia şi Persa, de prof.agrio. studii 
4 ol~rim. A posedat 25 ha.t.a. 3 oai, şi 
inventar agnQol. A e:xp1oatat muncă sala
riată; 

- năso.28 aug .. 189? in Pustiniş fiul lui Spasa 
şi Karina,agrio.studii 6 ol.prim.A posedat 
32 ha.t.s., 3 oai, 2 vaoi şi inventar agrio. 
A ' expl.muncă salariată,avind permanent 1-2 
eervitori.~n trec~t s făcut politică libe
rală,fiind primar in comun~ ,1ntre 1941 -1942. 

- năso.23 sept.1905 in Ionel-Deta,fiul lui 
Petru şi Ecaterina,agric.atudii ? ol.prim. 
A posedat 40 jugăre t.a., 4 oai, 1 vacă şi 
inventar agricol, A expl.muncă sal~iată 
avînd permanent 1 servitor. Exp:copiat 1945; 

- născ.? febr.1901 in Cenad-Ungaria,fiul lui 
Anton şi Sofia, da p-rof.agric. stlrlii 601. 
prim.A posedat 19,50 ha.teren arabil, 3 oai 
1 vaoă şi inventar agricol. A exploatat 
muncă salariaţă. Intreaga avere a cumpărat
o in 1937,oind a venit prin schimbul de 
populaţia din Ungaria in Rominia, stabi-
lindu-ae in Pustiniş; , 

• năso.3 aug.1920 in Ionel-Data, fioa lui 
Petre şi Suzana,agrio.etudii ? ol.p-rim.A 
posedat 39,44 ha., 4 osi, 2 vaci, 10-15 
porci şi inventar agric.a aXploatat munoă 
salariată,avind permanent 2 servitori. In 
1945 a fost expropiată de 13,92 ha.te~en 
arabil,rămWnd ClI 25,52 ha.oare erau pe 
nUlllele oopiilor răma se dela sO,ţul ei dece
dat în 1942 pe front; 
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'54/. BOKA VI 

/' 

l~ 
35/. B~U} AJ~ 

di,..OU 2 membil 

o 
38/. BIEBE 

disl. 

C 
39/. BUOHIm 

diS:,;,od 2 

40/. BDeA GH 
dis1.0 

(.( 
41/. BT'~~._~ 

diS~~ memb~ii 

- 7 -

- năso.20 mart.1912 în Pustiniş-Timişoara, fica 
lui Iosif şi Maroela1agric.studii 6 c1.prim.a 
posedat 23 ha.t.a •• ~ cai, 2 vaci şi invent. 
agric. a exp1.muncă sa1ariată avind şi 1 s~v. 
permanent; 

- născ.10 aug.1907 în Tornnatic-Tirniş,fiul lui 
Ianoş şi ~agda1ena.de prof.ag~io.studii 6 01. 
p~im.A posedat 2 ha.t.a. In 1943 s-a înrolat 
in e»g.T.O.T.H., ~de a stat pîn~ în 1945,oînd 
a fost luat prlz .de căt~e ·sov.de unde s-a intors 
$n 1948; J/ftk~r \ 

- născ.·26 aug.190B în H9tin ·~· ia .iiu1 lui 
L Andrei şi Rozalia, ag~ic.s udii 3 cl.prim. A 

posedat 9,92 ha~t.-a.! 1/7 t~actar. 3 cai, 1 vac ă 
şi inv.agrio. ,.tiind <lis1.în categ.ohiabUl!i; 

- nisc.7 DOv.1921 in Lenauheim. fica lui Nioolae 
şi Ecate~ina,agrio. A posedat 19 ha.pe care în ... 
cepînd din 1936 le-a lUCl!8t î n dijmă. A făcut 
parte din org.t1neret.gel!rn.din Romînia. ~e o 
SOl' 11. în Gel!rnan1a; 

- născ.13 dec.1909 în Lenauheim.fill1 lui Petru 
şi Ana; agric. A posedat 28 ha.t.a •• 7 caiI 6 
vaoi. o~escătorie porci cu cca.200 porci Ş in
ventar agrio.A exp1.munc~ salar.avîDi serv.perm. 
Expropr.în 1945. A făcut parte din G.E.G. In. 
1944 a fugit cu trupele nemţeşti în ~et~agere 
pînă în )..US tr ia, de ~de s- e l' eintoL' S în Romin1e 
în 1945; 

- născ.9 · ian.1909 în Lenauheim. fiul lui Petru ş1 
EcateL'ina.muncit.ag~ic.fără avere. In 1943 s-a 
inro1at în SS.luiDi parte la luptele pe frontul 
de Vest şi apoi în Ge~rnania. unde în 1945 a 
căzut prizonier la americani. In 1946 s-a intoL's 
fraudulos în Romînia.însă n-a fost arestat S8.f1 
coIldal!Ul8t pt.acest fapt; 

- născ.l& iu11e 1900 in Ote1eg-Timişoars. fiul 
lui Gheorghe şi Ana. de prof.agriqstudii 6 el. 
prim. A posedat~18,50 ha.t.a.! 4 cai. 1 vacă şi 
invent.agric. A exp1.muncă sa ariată,zilieL'i. 

• 
- năso.19 apr.1903 în Lenauheim,fiu1 lui Iacob 

./. 

şi Oarolina, de prof.agric.a pos edat 24 ha.t.a. 
4 oai, 2 vaci, 12 oi, cresoătorie de porci cu 
oca.5o porci şi inveDt.egr.a exp1.m~că salar. 
avind şi 1 s erv.permanent; 
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42.- BRITZ lIIHAI 
disl.oM 5 membrti 

8 "7 ' ." ...• _ B. 
J:1 - ,:- - -

- nsc.la 1'1 nov.1908 i'n Laneauhel14~1' tul 
. lut Iacob §t Eltsabeta~' de prof.agr. 
s'UdIt 4 cls.prt-.are~ ftlrtl avere. 
In 1943 s-a fnrolat fn armata ger.antl 

r--:::----=!Ii----, SS.A lup'ta't pe frontul dtn" Germanta 
.N.. • • .. unde fn 1945 a ctlzut · prt.on'W r la arma

3 1· • 2006 ta 80vte'ttqtl fntorc fiidu-se iitn prtzo
nterat 'fn Ro14fntal fn acelafl an~ luna 

C. --~ ___ ~~-J ~eptembrte. 

43.- B8CHER li. I IOAN 
dtsl.c" 7 .. mbrtt 

• 
44.- ~ . 
44. - BOHN P. U 

dtsl~c 4 membrtt 

45.-

46.- BARTOa FRANCISC 
disl.ou membrti 

- nec.la 24 .dec.189'1 i'n Lenquhet14~ftul 
luI Ioan ft El't8abeta~de jJrofes'le 
agtrucltor.A posedat 15 ha.teren· arabt] 
2 cat~ 2 vact ~ 15- tractor şt tnven
tar ag ric ol.A exploata t 1/IUI'/I)tl sala
riattl auf7td un s"tlruitor . permanent. 
Exproptat fn 1945.A flflJut parte dIn 
'!.8.G. ftlrlJ fUl'/I)ţte. 

- nec.la 31 oct.19l" '.fn lienauhe tza~fiul 
1 ut A7tdret ft .su8ana Jlarta~ de prof. agr1 
cuI tor~A posedat 46 ha. teren arabtl. 
2 cat l 3 vao tI un tractor şi tnuentar 
agrica1.8Jcproptat fn 1945.In 1943 8..;a 
fnrolat fn" armata germartlt SS ft fUnd 
luat prtzonler de armata 80uteticIJ s-a 
fntors fn Rom1'nta fn 1945. 

- nec.l a 19 apr.1915 tn Lenauhel.~fttoa 
luI Ioan şt Jlagdalena,de prof.agr. 
A posedat 3'1~ 7 ha. teren arab tlll 

tractorl 4 caiI 2 vaot l 30 ot~ cresctl
torte de porci ou coa. 100 porct.A 

.- exploatat .uw::1J 8alariaU! aufnd şi un 
seruttor pennansnt.AXproptattl fn 1945. 
Soţul 8usnr.udte t~ anWlle BlaBslIUJnn 
Petru fn anul 1943 s-a 1'nrolat fn SS 
Ş t fn prezent Be afllJ fn America -: 
oorespondeaztl. 

- nec.la 22 dec.1985 fn Lenauhetm. 
ftul lut Ioan şt Jlagdalenalde prof. 
şofer, ftlrtl auerel studH 7 cls.prim. 
Ptlrinţit lui au posedat 12 ha.tere. 
arabil; 
In 1943 s-a fnrolat fn armata germani! 
SS~ a lupta t pe frontUl de est pfnll 
1'n IIGt 1915 ofnd a fost luat prizo
nter de armata BouiettclJ şt fn ac~
laşt an luna tunte s-a fntors fn 9 0 _ 
m1'nta. 

- nec.la '1 tulte 1911 fn Lenauhei.~fiica 
lut Ioan şt Jlagdalena,de prof.agr. 
A posedat 34~80 ha. teren arabtl~4 cat 
3 vaot, cresctltorie de porct cu cca. 
20 porct şi tnuent(Jr agricol.1 exploa
ta t munctl salartattl, au1'nd permanent 
un servitor. Are o cumn4ttl care i'n 
1943 a pl scat 1'n Germanta rtlllftlnfnd 
acolo. NU corespondeaztl. Fiul ~ et 

Brtch Carol cu Care' eBte dtslocattl 
fmpreunb fn anul 1952 a fost tnter
nat 24 luni 1'n C.JI.pentru ptlrtlstrea - ~ --~----, 
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49.-

J 
51.- BIRI(;IAN~IFU 

diSl.~ m,mbril 

1 

53.- BOHN o. ~ORGHE 
dis1 u soţia 

• 

\ 
I 

, ' 

~ ' 9 ,.::.1 .. _ _ . . _ . 9 

- nsc.1a ~O iulie 1888 f~ Sfnpetru NOU 
Timi,. fiul lui Nlco1a, şI katerina. 
d, prof.agricul tor, stud'tt ' 7 olB.prim. 
A p08,dat 37 jug~re teren arabil, 4 cai 
2 vac t {It inventar agrtcol.jJf exploatat 
munc~sa1ariat~, avfnd- şl' un servitor 
permanet.Expropiat fn 1945. Lucreaz~ 
ca zt1ter la (;.A.S • 

- nsc.la 88 marti, 1~12 . tn Periam, fiul 
' lui Martin {Ii E1isab,ta, d, prof.tfm
p1ar. studii 4 c1s.lc.arte {Ii m,serli. 
A pos,dat 52 ha.ter,n arabil, un at,-
1 ier d, tf1iijrlltrl, cu 20 sa1ariaţ i, Iar 
p~mfntu1 f1 lucra fn dijmtJ.Expropiat 
fn 1945. In 1944 a fugit Cu trup,l, 
nemţeşti fn retrager" p'f~ fn ~u8tria, 
d, unde 8-a fntors fn '1945. A fost 
membru fn P.R.S.(;. din 'anul 1936,f~rt!t 

fu,,;:ţie. 

- .. Mc.1a 12 lan-1894 tn L,nauh,im,fIUl 
lut Petru şt Susana,agricu1tor, 6 ela 
primar,; A posedat Ca aver, t/llpreun/J 

cu ginerele s~u Rosenhofer Ion cu care 
este dislocat, 57 jug~re p~mfnt arabil, 
4 cai, 4 vaci ,i inventar agricol.A 
ellP10atat mu,,;:~ sa1ariat~ avfnd şt 2 
s,rvitori pe7'llJansnţt. Au f~cut part, 
dtn (;.8.(;. f~r~ funcţU. 

- nsc.la 119 tan.1891 fn Bt1ad, ftUl 
lui St,fan §I Sav,ta, agricultor, stu-

,· dU 6 el. sprimar,. A posedat 22 ha. 
t,ren arabtl.l3 oai , 2 vaci şi in
ventar agricol.A 'exploata t .unc~ sa1a
riat~ avfnd şi un servitor p,rman,nt. 

·nsc.la 16 apr.1911 fn Banloc-Timi,. 
fiul lui Gh,orghe {Ii Rusa, de prof. 
agricultor, studtt 6 C1s.primare. A 
pOBedat 17 ha. teren arabil fns~ SUB
ţine c~ fn 1945 a vfndut 5 ha.r~m~nf~ 
cu 12 ha. A Ilai pOB,dat 1 cal, 1 vao~ ,i Inventar agrico1.A exploatat mu,,;:~ 
sa1artat~ zi1 ier~. 

- nsc.1a 17 oct.1898 fn Ione1-Deta,~lul 
lui Gheorghe şi Magdalena, de prof. 
agr.atudH 6 c1B.primar,. 
A pos,dat 48 jug~re teren arabl1,D 
cai, 5 vaci ,cre8c~torie de porci 
cu cea. 40 porc i ş i inventar agricol. 
A exploatat munc~ sa1ariat~ avfnd şi 
doi servitori pennanenţi.BXpropiat 
fn 1945.A f~cut parte din G.E.(;. f~rt:t 

funcţie. In 1944 a fugit cu tru/ie1e 
nemţeşti fn retragere. pf~ fn ust ri, 
de unde s-a fntors fn 1945. 

r 
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54.- BOHN AAM J/ARIA 
dtsl.cu 2 copti 

C' . N , C; , A . ~ , 

3 1 -O - 2lOi 

,- C: 
~- B~SSJ/AN 'AfiEZIA 

dtsl.cu m~mbrtt 

~ 
50.- CSORB.A 

dtsl.c 

57.- CIOBA.NlJ. 
dtsl; U 6 

r< 
• 

58. - CIURCEU CO!fsTANTIN 
dtsl.cu membrii 

J 
59. - COCRON 'ICOLAE 

disl.c 4 membrii 

- ' 10 10 - , ... ... . 

- nec.la 14 iunie 1911 fn Lenauhetm, 
fHca lut lIatet şt Ana, de prof. agr., 
studit 6 c1s;prtmare. Â posedat 11 ha. 
teren arabUl 3 ca t, 2 vac t, 10 porc i 
şt tnven,tar agrico1.A ' exploatat muncii 
salariatii avfnd p'e77lUJn.ent un servitor. 
Exprop1at~ fn 1945.Soţul susnumttet, 
fn 1945 a plecat la munctt fn URSS, iar 
fn ~948 fUnd boll'l4v a' plecat de acolo 
fn ermanta,unde fn 1953 a decedat.Are ' 
un cuml'l4t Ura tel e Boţulut) care fn 
1943 a plecat voluntar tn SS şt fn 
prezent se af1ti fn Ge77lUJnta occtdenta1, 
zona americanlt. 

- nec.la 9 dec.1895 fn Lenauhetm,fttca 
lut Hubert şt lIargareta, de prof. agrtc uJ 
toare. A posedat 29 ha. teren arebt1, 
4 cai, 3 vact, 15 porcI şi tnventar 

- agricol.ExpropiattJ fn 1945.Â exploatat 
7IIUnctJ sa1an attJ. 

- nec.la 27 tult. 1913 fn Pusttntş
Ttmiş, ftul lut Iostf şi Rozalta, de 
prof.agricu1tor, studtt 3 cls.prlmare • 
.A pOBedta 17,50 ha.teren arabUl 3 
cai, 1 vacii şt inventar agr. A exploa
tat munctt ' salartattJ zt1 iertt. 

- nec.1a 14 tulie 1903 fn Votteg-Ti7lli
şoara, fiUl lut 11018 e şt lIarta, studt t 
o c1B.primare. A posedat 20,50 jugttre 
(12 ha.) teren arabil, 3 cat, 2 vaci 

" şi inventar agr.A exploatat munctJ sa-
lartattt zi1iert.Â fost membru fn PNL 
dtn 1935. In 1950 a fost condamnat 
la 2 ant - fnchtBoare pentru omtstun~ 
de denunţ fn 1 egttturtt cu banda 1 ui 
Popovtct Gheorghe, tar fn 1952 cfnd 
s-a eltberat dtn fnchtsoarea Gherla 
a ventt la familie care fntre tImp 

fusese dis10cattt fn categorIa chtaburi~ 
ap1 tc fndu- i-se Ş t 1 u t D. O. fn Bul et t
nul de Identttate. 

- nsc.la o dec.1900 fn Beregsttul lIare
Ttmiş, fiUl lut 1I01se şt Terezta, de 
prof.agr.~ studtt 5 cls.prtmare.A pose
dat 19 ha.teren arabil, 5 cat, 2 vact, 
17 ot şi inventar agr. Â exploatat 
muncii sa1artat.:! zi.1 Iert. 

- nsc.1a 1 iulie 1919 fn Tomnatec,fiu1 
lui NIcolae şi lIaria, de prof.agr., 
studtt 3 cls.1tceu ş t 2 c1s.şc.agricu1-
turtJ. Â posedat 23 ha. teren arabt1, 
3,48 ha. vie, 4 cat, 2 vaci,lO porci şt 
tnventar agr. A exploatat munctJ sala
rtattt av f nd şt un servitor permanent.A 
fost membru fn GEG ftirti func ţ It. In 194.:; 
s-a fnro1at fn SS fntorcfndu-se fn Ro
mfnta fn 1945. 
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6 O. - CIllRCEl/ PONA. 
dis3, .. c-U soţia ' 
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61. -CRISMll.RU IOA N 

disl.cu 8 membrii 

62.- CHIVAll ADAJI 
dislc 3 membrii 

63.- CIMPOa :A.SILE 
disl g6 4 membrii 

64. - ~~ISJ.fA.R/sIJfION 
diSl·7soţia 

• 

• 

-' 

- 11 11 
- nsc.la 22 dec.1890 fn Be'regsttul Mare

fiul lut Gavril şi Sofia, de rpof. 
agr.studii '6 ,cls.primare;A pos edat 
25 ha.teren arabil, 3 cai, 1 vactt şi 
inventar agr.A exploatat munctt sala
riattt zilieri.Intre 1938-1944 a avut 
cfrciumtt în com.Beregs~ul Mare.In 
aug.1949 a fost luat 45 zile pt.sabo
taj economic (nepredare de cote). 

- nsc.la 11 sept.1895 fn Ber'egsttul Mare 
Timiş, fiul lui Stoia şi AVa, de prod. 
agr. ,studii 6"cl s.primare.Â posedat · 
12,33 ha.teren arabil, 3 cai, 2 vaci, 
1 taur şi inventar agricol. A exploatat 
munctt salar tatI!, zt1 ier t. 

- nsc • .h ,31 ian.l910 fn Periam, fiul lui 
Vasile şi Livia, studii 2 clase prima' 
praf. agric uitor • .l posedat 5 ha. terer 

arabil primite la ref.agr. din 1945. 
Este dislocat în categoria "cl!lttuze". 
A transportat în 11Ui i multe rfnduri 
diverşi indivizi de la gara Periam 
fn com.~dlag pentru a-i trece front 
tiera fn Jugoslavia, fapt pentru care 
în 1947 a fost arestat şi condamnat 
la 3 ani fnch isoa re. 

nsc.la 27 martie 1895 în Beregsl!uI 
Mare, fiul lui Stoia şi ACaterina,de 
prof.agr.studii 7 cls.primare. A pose
dat 16 ha. teren arabil, 4 c'ai, '2 vaei, 

'"16 oi şi inventar agricol.A. exploatat 
iRuncl! salariattt, zt1 iert. 

- Mc.la 21 nov.1922 î", Beregsl!ul Mare, 
fiul lui Stoia şi Eva, de prof.agr., 
studH 4 cls.primare.A posedat 10 ha. 
teren arabil, 2 cai, '2 vaci şi Inven
tar' agr.A exploatat munatl salariatI! 
avînd şi doi servitori permanenţi. Tot 
în com.Rttchitoasa se afll! CU D.O, şi , 
fiica cu ginerele stiu. 

- nsc."la ;'0 oct.1899 în FfntttlrD Dom_ 
neasctt Gorj, ' fiUl lui Mihai şi 'Maria, 
de prof.învl!ţtttor, studii 6 cls.şc. 
normall!.A. posedat 33,50 ha. teren arab. 
un cazan de ţuictt de 120 1 it ri, 2 ca t, 
2 vaci şi 20 oi, şi inventar agr.A 
exploatat munctt salariatl!, avfnd per
manent 2 - 4 serv itori. A fost membru 
în PNL Brtttianu, avînd fUncţia de 
membru fn Comit.Jud.Nehedinţi.In anul 
1948 a fost reţinut timp de 30 zile, 
fnsl! nu a f ost condamnat • 



66.- COCRON ION 
aisl.cu 2 membrii 

( • N . ~ . 
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, 67.- CGATA 
aisl.c 

69.- CGATA GHEORGHE 
atsl.cu membrii 

70. - CIURCEY. OAN 
aiS? __ soţia 

l 

71.- CARA Dr1J/'ITRU 
atsl.ou soţia 

... MlI .. .. 

12 - 12 
nsc.la 26 iunie 1901 fn T~;;~tec~ fiul 
lui Gheorghe şi llaria, de prof.agr., 
studii 8 cls.primare. A posedat 16 ha. 
teren arabil~ .din care 1 1/2 ha. vie~ 
1/3 batoztt~ 1/3 tractor, 2 cat~ 2 vact 
şi inventar agricol. A exploatat munci! 
salariattt avfnd şt un servitor perma
nent. Expropiat ·fn 1945. A fost membru 
fn Gl!XJ fttrtt funcţii. 

- nsc.la 17 tunie 1897, fn PUsttni,
Timişoara~ ftul lut Nicolae şi Ioana~ 
ae prof.agrtcultor~ 6 els.primare. 
A poseat 14~50 ha.teren arabtl~ 2 cat, 
1 vacii ,t- tnventar agrtcol. Bste dtslo
cat cu 8oţta~ fHca, ginerele şi un 
nepot. Lucreazlt toţi ca zil teri la GAS. 

- nsc.la 27 iunte k912 fn Tomnatec~ftul 
lui Henrieh şt ltsabeta llarta, ae 

jrof.agricultor, studii 2 els.gimnaziu; 
posedta ' 7 ha . teren arabil, 2 cai,l 

uaclt şi inventar agrieol.Bxpropiat fn 
1945~ In 1948 s-a fnrolat voluntar fn 
SS unde a avut gradul de caporal~ a 
luptat pe frontul ain Franţa, iar fn 
1945 pentru a nu fi luat prizoni er s-a 

- f/llbrltcat fn haine civile şi a venit la 
Viena,unde s-a repatriat 1'n Romfnia cu 
lotul de refugiaţi. 

- nsc.la 5 oct.1890 1'n .Pustiniş~ fiul 
lut Nicolae şi Iama, ae prof.agr.,stu
'l1it 7 els.primare. A poseaat 39 ha. 
teren arabil, 3 cat, 2 vaci şi inventar 
agr. A exploatat munctt salariattt~ avfn-d 
1 - ~ servitori permanenţi.In trecut a 
fttcut politictt ltberaltt •• n 1950 a su
ferit o condamnare de 2 luni pentru 
sabotaj economic (nepredare de cote). 

- nsc.la 20 tan.1906 fn Beregsltul llare, 
fiul lui Gavril şi f'erezia, de prof.agr 
6 cls.lic.comercial. A posedat 37 ha. 
teren arabil~ 7 cat, 2 vaci şi inven
tar agr. A exploatat munctt salariattt 
zil ieri. 

- nsc.la 4 ian.1915 1'n ChiHa URSS,fiul 
lut 6tejan şi Ioana, de prof.agr.stu
dii 7 els.primare . In Basarabia a' pose
dat 16 ha. teren arabil. In 1944 s-au 
refugiat stabilindu-se în eom.Gîrbovi-D 
Urziceni, unde au lucrat ca munc . zil ieri 
In 1946 s-au mutat 1'n Periam,~nde a 
lucrat ca şef de echipit la ' GA pîni! 1'n 
1951 cînd a u fost dislocaţi. ' 
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72. - CIlJ8CEU (J.HIZEU 

d is1c u 2 membri i 
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13 

- nsc.~a 28 ia~.1913 în Beregs~u1 Mic 
Timiş, f iica lui Moise ş i Persida, de 

r-:::--::--=-___ J;,prof.casnic~, studi"i (5 c1s. p rima re • 
' C,N.S...... posedat 1 ha.teren arabil, iar între 

./ 

3 1 -03- ZO 
nii 1933 - 1949 a avut ' o pr~v~lie 
ixt~ î n comUM precum ş i o cfrciumlt 
in 1940 pîM î n 1948.Este v~duc~ din 

W'::':::~~~~AJ948 în urma decesului soţului ei. 

'13. - CIOLAC IL:IS 
dis1.cU Boţia 

'( 
'14.- CHITASCU ~ G088 

disl.~u 3 membrit 

~ 

'15. - CH~D/rOSIF 
di/U soţta 

76. - CI~~~Ji! TANTIN 
diS~_ membrit 

'1'1.-

'18.- DANCIU LIV:IUS 
dis1.cu soţia 

- nsc.la 1 oct.j899 în Voiteg Deta, fiul 
lui ndrei şi Maria, de prof.agricu1-
tor, ~studii (5 c1s. primare. Â posedat 
13 ha. teren arabil, 2 ca i, 1 vaCtJ şi 
inventar ag ricol. In 1940 s"a înscris 
în mişcarea 1egionartJ. Funt:ţi t n-a 
avut ş i nici condamMr"nu a suferit. 

- nsc.1a 81 mo.rtie 1912 în Voiteg, 
ftu1 lut Aure1 şi Sel1umica, agricultor, 
(5 c1B.primare, a posedat 11 ha. teren 
arabil, 2 cai, k vactJ şi tnventar agr. 
A exploata mune~ sa1ariattJ zi1ieri. 
Intre ani i 1926 - 1929 a avut c îrc iumtJ 
în comuM, iar între anii 1950-1951 a 
avut oficiul M.A.T. fn COIllUM. A fost 

simpatizant liberal. 

- nsc.1a 12 iulie 1892 în VoJteg-Timi
şoara, fiul lui G1igor şi na,de prof. 
agr; 4 C1s.1iceu. 
A posedat 34 ha. teren din care 29,92 
ha.teren 'arabi1 ş i restul ffneaţtJ, 6 
cai, 2 vaci şi inventar agrico1.A tix
.p10atat munc tJ 8a1ariattJ avfnd ş i un 
serv itor permanent. 

nsc.1a 24 martie 1895 în Voiteg-Timiş, 
fiul lui Simion şi Ioal'/JJ, ag ricultor, 
studtt 6 c1s.primare. A posedat 1'1 ha. 
teren arabil, 1/,4 cai, 1 vaCtJ li inven-
ta r ag ric 01. exp1 oa tat munCtJ sa1a
riattt avînd şi 1 serv itor permanent . 
In 1911-1980 a ftJcut parte din PSD, 
iar în 1930 s-a înscris fn PNL,unde 
a activat ca simplu membru. 

- nsc.la 20 sept .1922 în 'Sînpetru Alare, 
fiica lui Milan ş i Ivant:a, de prof. 
casnictJ, studii ti ols.primare.Âu pose
dat 5 ha. teren arabib primit de la 
ref.agrartJ. în 1945. otul ei anume 
DANICI ST8I.A, în anul 1969 a fost ares
tat şi condamnat la 20 ani înt:ht,s .pt. 
activitate de sptonaj. 

- nsc.1a 15 f ebr.1896 în Folta - Timiş, 
fiu11ut Ioan ş i Cararifila, de prof. 
agr.,studii (5 c1 s .primar. A posedat 22 
ha. teren arabil, 2 cat, 2 vaC t şi in
ventar agrico1.A exploatat munetJ salar
attt, zi1ieri . A f ost membr u în PNL.
BrtJttanu din 1924 , ftJr tJ fu ne ţi i . 



79.- DITRICH FIiIDRICH 
disl.cu 4 membrtt 

/ 

/ 
81.- D~BZL COLAE 

disl.c ~ membrii 

DNJRELL F. NCISC IOAN 
membrii 

I I , / 
83. - D1i1lELA N GHJlORGHE 

disl.cu 2 embrii 
_/ 

84.- DOBOSA 
diSl? 

CONSTANTIN 
soţia 

- 14 - ..... .,. '" 

- nsc.la 26 martie 1923 fn Voiteg-Timiş, 
fiul lui Fridrich şi Eva, de rpof,agr. 
studii 7 cls.primare. Il posedat 45 ha. 
teren arabtl, 5 cai, 2 vaci şi inven
tar agricol. A. exploatat munclY salo.
riattt avfnd şi un- serv itor permanent. 
Exproptat din 1945. A fttcute parte din 
org.hitleristli a tineretului din comunt2 

- nsc.la 14 ian.1897 fn Bexa-Arad, fiul 
lui Iacob şi _1I0,rta, de prof.agr., 
studii 6- cls.primare şi 2 gimnaziu. 

A posedat 50 ha.teren arabtl, un trac
tor, 6 cai, 12 vaci, cresctttorie de 
porci cu 25-30 porci şi inventar agri
col.A exploatat munctt salariatlY avfnd 
şi 5 servitori permanenţi. BXpropiat 
fn 1945. A fttcut parte din G~ fttrlY 
funcţii. Are un fiu - Francisc- care 
fn 1943 a plecat voluntar fn SS şi 
fn prezent se afltt fn Germania Decid. 
zona american/Y - corespondeaztt. 

- nsc.la 8 dec.1909 fn Voiteg-Deta, fiul 
lui Ioan şi 1Iagdalena,de prof.agricul
tor, studii 4 cls.primare. flYrtt avere. 
In 1943 a plecat voluntar fn SS, a 

_ luptat pe - frontul din Austria, iar fn 
1945 a cttzut prizonier la americani, 
fntorc fndu-se fn Romfnia fn 1947 fn 
mod fraudulos. Inaibte de a pleca - fn 

SS a fttcut parte din GNJ flYrlY funcţii. 

- .-nsc.la 28 ian.1898 fn Ionel-Timi" 
fiul lui Ioan şi - Ana, de prof.agr., 
studii 2 cls.gimnaziu. A posedat 40 
ha. teren arabil, 6 cai, 3 vaci şi 
inventar agr.A exploatat munclY sal_a
riattt, avfnd şi 2 servitori permanenţ 
ĂXpropiat fn 1945 • .4 fost membru ' fn 
G~. 

- nec.la 3 febr.1899 fn Cenadu unguresc
[Jl?Qaria, fiul lui Vitalyos şi Marta, 
de prof.agr., studii 5 cls.primare. 
A posedat 48,50 ha.teren arabtl, 4 cai, 
3 vaci şi inventar agr.A. exploatat 
muncii saiariattt, avfnd şi 2 servttori 
permanenH.F-iul slYu - Viorel - fn 1949 
a fugit din ţarlY şi fn prezent se 
afllY fn Italia.NU corespondeazlY. 

- nsc.la 22 dec.1903, Izldxbd f. Bereg
stiul Mare, fiul lui Ioan şi Terezia , 
de prof.agricultor, studii 4 els.prim. 
A posedat 11 ha, teren arab tl, 2 ca i, 

3 vaci, 75 oi şi inventar agrieol.A. 
exploatat muncti salartatti zilieri. 
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85.- DOB~ STEFAN - nsc.1a 1 aug.1903 1'1'1 Sf7'l1lltltafr' 8.oT4tn~ 

dts1~cu :~membrti fiu1 ' lui Gheorghe şi F10area~ de prof. 
r-;---:;--;:--.,,--, a!lr.~ studU' 5 c1s.primare.Â poaedat 

( ."I.s.",. 8~1l1 ha. teren arabil, 3 cai, 11 vaci, 
14 oi~ 11!4 tractor şi inventar agrtco1. 

3 I -0'- 2'06 A exploatat munct! salariatt! zilteri.In 
trecut a ft!cut po1itict! PNT-Maniu ca 
simplu membru. 

/ 

86.- ]fIS1!L 1'. 'ElU 
dis1.cu 3 membrii 

/ 

(;, 
87. - llNGELMA N E 

dis1.cu 

J 

89.-

( 

1JfL1~ JlIUN 
u soţia 

/ 

- nsc.1a 13 aug.1904 1'1'1 God1ob,fiu1 lui 
Nicolae ,i Gertruda, agricultor, studtt 
7 c1s.primare. A pose.dat 34 ha. teren· 
arabil, 1 tractor, 11 cai, 11 vaci,cres
ct!torie de porci Cj 40.50 porci şi 
inventar agrico1r exploatat munct! 
!a1ariatt! v1'nd yi 2 servitori permdnenţ~ 

xpropiat 1'1'1 i945. A ft!cut parte din 
GJlI7. ft!rti Junc ţ H. 

- nsc.1a 117 iulie 1895 1'1'1 Ione1-Timiş~ 
fiul lui Franţ şi lfcaterina, dll prof. 
agricultor~ studtt 7 c1s.primare. 
~ posedat Z9 jugt!re terlln arabil, 6 cai~ 
4 vaci, cresct!torte de porci cu 110 -
30 porei şi invllntar agrico1.A exploatat; 
munct! sa1.ariatt!~ av1'nd şi 3 servitori 
permanenţi. Expropiat 1'n 1945.Fiul st!u 

_ Iosif, 1'1'1 1943 a plecat v01u/'Jtar 1'n 
SS f"ntorc1'ndu-slI 1'n 80m1'nia 1'1'1 1945 şi 
1'n prezent se af1t! dis10caţt 1'mpreuntt. 
Jla t Gre do i fi i-Nic 014 e şt Franc iso-

care' au fost voluntari 1'1'1 ŞS şi 1'1'1 
prezent se af1t! 1'1'1 Austria - corespon
~eazt!. A fost membru 1'1'1 GAU. 

t - 1/I)s.la 20 tult. 1902 1'1'1 Gat-Arad, fiul 
lui Lazt!r şi Drt!ghina~ de prof.fost 
po1iţist~ studii 2 c1s.1ioeu. 

Â posedat 3 ha. teren arabi1.In 1925 a 
intrat ca agent de poliţie Judioiart! 
la poliţia din Timişoara.In 1941 a fost 
transfera~ ca agent de s~guranţt! la 
Insp.Poliţtei şi Siguranţei din Timişoar, 
unde a funcţionat p1'ntJ 1'n 1945 c1'nd a 
fost scos. 

, 
nso.1a 117 aug.1902 1'nEartJ...ţ =Jug9.J1=.. 
la ta~ttoa 1ui_ Nicolae şi Ana/dlr 
prof.casnie7J~ studH 4 els.primare. · 

In Jugos1avia a, poeedat 9 Jugt!re teren 
arabi1.In 1947 a fugit din lagt!r~din 
Jugos1avia şi a trecut graniţa fraudulos 
1'n80m1'nia, stabi1tndu-se la socrii ei 
1'1'1 Stamura germa ntJ. In 1948 s-a muta t 
1'1'1 com.Voiteg~ unde a lucrat ca buctittt-
reast! la GA • .Are doi copit-o fiict! şt 

un fiu 1'1'1 Germania-zona americant!.Fiica 
a ~~ plecat la munct! 1'1'1 uess 1'1'1 1945~ 
de unde s-a repatriat fn Germanta~ iar 
fiul a plecat 1'n 1953 din Jugos1avia pe 
bazt! de paşaport.Jlai ar~ o fiict! 1'1'1 Ame
rica plecatt! din 1944.Corespondeazt! cu 
toţi. 



90.- - SNGELIIANJrIOSIP 
disl.cu ~ membrii 

C,N,~.·.S. 

3 I -0'- zm 

91.- PASSBINDJiR NICOLAI 
disl.ou m.mbrii 

~ 
93.- PORB P~U 

disl.o" 3 membrit 

94. - PRANK I'Il'RU 
disl u 2 14embr:" 

iti , , ~ , 
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- nso.la 14 martie 1895 fn Ionel~D.ta, 
jiul lut 'ilhelm şi Margareta, de 
projesie ' agr.,studii 6 els.primare'. 
A pOsedat 42 jugdre - teren arabil, 5 
cai, 2 vaoi,10-12 porci şi inu.ntar 
agrie 01.04 auut permanent 2 seruitori. 
Expropiat fn 1.945.,f 'fost membru fn 
GArJ jdrlt ju~tH.Ginerele sltu Martin, 
care este dislocat cu ei fmpreunit, fn 
1943 a plecat uoluntar fn ' SS, fntor
cfndu-se fn Romfnia fn 1945. 

, , I 

- nsc.la 3 apr.1907 fn Sfnpetru No~ 
Tb.iş, jiul lut Nico1a. şi Eltsabeta, 
de proj.agricultor. A pos.dat 15,66 lul. 
teren arabil, un tractor, 3 cai, 2 uao~ 
şi inullntar agrio 01 • .f exploatat 1IIU~lt 
salartatd aufnd şi un 811r.vttor perma
nent.Expropiat din 1945. A jltcut partII 
din' GArJ. In 1944 a jUgit cu tr.upe1e 
nemţeşti fn retrag.re pf~ fn Austria, 
fntorotndu-se fn ~omfnia fn 1945.Soţta 
sa, fn 1952 a jost tnternat~ 24 luni 

fn C.JI. pent ru pdrtJstrea D. O. 

nec.la 29 apr.1887 fn Horuatktml.t 
Ungarta, jiul lut Laur.nţtu şi Marta, 

- de proj.preot, studtt FaC. de Teologie, 
A posedat 17,46 ha.tllrin arabil,ale 

btserictt pecare le-a IIxploatat ttmp 
de 23 ani', plus 14 ha.ale salII pllrso
nalll.Atft ptJmfntu1 stIUj' cft şi al 
bisericU l-a lucrat fn dijmtl.In anul 

'-1948 CI jost condamnat la 1 an fncht
soare p.ntru instigare şi manijesttJri 
duşmtJnoase.S. fntreţine din pensia de 
148 lei lunar, CII o primeşte ca preot 
şt fn plUS ţine loc dll preot al comunel 

- nso.la i2 nou.1920 fn Lllnauhet., jtul 
lut Petru şi Jlaria, muncitor agr., 

jtJrd auere. In 1942 a plecat fn Aus_ 
tria,unde a lucrat la o jabricd de 
cismt!rie pfntJ fn martie 1944 cfnd s-a 

fnrolat fn SS. In 194!5 a cdzut prizo
nier la armata soulllticd'hiar fn sept. 
acelaşi an s-a fntors fn omfnia. 

- nsc.la 6 martill 1927 fn Sfnp,t.J"u ' 
Jlare, jiul lut p.tru şi ~tsabeta, 
dll projllsie agrtcultor, • cls.gtmnaziu. 
A posedat 15 ha.tllrlln araoU.In 1944 
a jugtt fmpreund cu ptJrtnţii 'cu trupe
le nllmţeştt fn retragere, ptJll!t fn 
Austria, unde 's-a fnrolat fn S6. A 
luptat pll frontul dtn CII~0810uacta, 
unde fn 1945 a cdzut prtzonier ba la 
armata sovieticd, fntorofndu-s8 din 
prtzonierat fn 1947.Ptlrinţtt lut au 
rltmas fn Austria"'- corespondea;rd.A ' 
jost membru fn org.hitlertstd a tine
retul ut. 
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- Mc.la 30 iulie 1890, fr(stnpetru 

Jrare, fIul lut Nlcolae ' ş l Margareta, 
_____ ., de profeste agricu1 tor, studt , - o cls. 

r--- , .. 4 .S . prImare. A posedat 27 Jug7:Jre teren 

95. - FBIEDBICH- IACOB 
dlsl.cu soţIa 

3 1 -01- 2006 
arabUl ' 3 cal, 2 vacI şi ' tnvenţar 
agrlc 01 • .1. exploatat lRuncet salarlatet 
avfnd şI un' servlto" permanent. Expro
plat fn 1945. Are un -fiu - care fn 

'---------' 1944 a fugit cu trupeltl - nemţeşti fn 
retragere şt s-a fnrolat 1'n 'SS, Iar 

0-
97.- ~UNHOFF. IACOB 

dlsl.cu •• mbrll 

(\, 

99.- FUBBACH . IOAN 
dtsl.c soţia 

. 100.- FIALCOVSCH'I ANDBONIB 
dlsl.c. soţia , 

1'1'1 prezent se aflet 1'n Gtlrmanta Dcc Iden
talet-zona americanct şI co:es~ondeazet. 

- Mo.1a 6 nov.1890 1'n Lenauhebt, fIul 
lut NlcoJ:ae It Ana, de profesie 
agrICultor. lIIb'«.trf A ', posedat 10 
ha.ter.n arabU, 2 cal, :3 vaD 1,12 
oi, crtlscettorle de porct cu cea. 
30 porci şi Inventar agrlcol.A exploa
tat muncet salariatet av1'nd un servI
tor p:J rmanent"1bcproplat 1'n 1945 • .1. 
fost membru 1'7r GllG. In 1944 a fugIt 
cu trupeltl nemţeştI fn retrag'tlre 
p1'nct fn.l.ustria, de unde s-a fntors 
1'1'1 1945. 

, 
Mc.1a 19 sept.1908 1'n Votttlg-TtlRlş~ 
ftul lut FUtp,t Magdalena, de pro
ftlsle t1'lRplar, studlt o cls.prlmartl • 
.1. postldat 5,50 ha.ttlr.n arabll.Expro
plat fn 1945 • .1. IRa t posedat un attlller 
dtl tfmpletrle cu a ' UC tin Ic 1. In 1943 s-a 
fnrolat volunat 1'n SS.In 1945 a cetzut 

.. prlzonl tir la americanI, Iar fn 1946 
s-a fntors frauj.ulos 1'n Bom1'nla. , 

nsc.la al dec.1907 fn Lenauhelm,ftul 
luI Iacob şI liva, ag,rlcultor, 4 cl,s.pr : 
mare, fetrct avere. 'In 1943 s-a angajat 
fn cadrul organlzaţeU TtJrIl, Iar fn 
1945 pentru a nu ft luat prlzonttlr s-a 
f.bretcat fn haine clvlltl ,1 a retmas 1'n 
GerlRanla-zona sovitltlcet,de unde 1'1'1 

1947 s-a fntors fraudulos 1'1'1 Bomfnla. 

- Mc.la 2 apr.1925 1'n P~rla., fIul luI 
Henrlch şI li1 tsabeta, de prof. t 1'mplar, 
studit 7 cl.prlmare, fetret alJtlrtl. In 
1943 s-a fnrolat vo1~tar fn SS, 1up
t1'nd pe frontul dIn xtonla, unde 1'n 
1944 a f ost luat pr,zonter de ccttre 

armata sovteticct, 1'ntorc 1'ndu-se dtn 
prIzonierat fn aal 1951. 

- nso.la' 17 sept.1905 fn MOlaghta 
Cernctuţt llRSS, fiUl luI Ion şI Maria, 
de prof.agr.-analfabet.In BucovIna a 
posedat 12 ha. teren arabll.In 1944 s-a 
refugtat stabillndu-se 1'n Strehaia, 
unde a lucrat cctrduşla.In 1940 s-a 
mutat 1'n Tomnatec, unde a f ost fmpro
pletctrtt cu 4 ha. teren arabtl It 0,75 
ha,vle şt de unde au fost dlslocaţl. 



101.- FRITZ 
disl 

....., 

r 

" DAN 
u 3 _mbrH 

c .~.S." .s. 

3 'CI 2036 

.. VlCnJL "lHI". 

102. -PPAIFAR MATEI 
disl.cu 21118mbrii 

G 
,103.- FRJjCOT N,I. rulf ION 

dis1.cu membrii 

104. 
cu 2 membrit 

106. -
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- Mc.la 25 dec,1909 î'n Tomnatet>,:;(tul lB 
Nicolae şi ~aro1ina, de prof.agr.,studtt 
6 c1s.prima"e.,A -posedat 12 ha. teren arabil , 
3 caii 2 vac" şi inventar agr.lfxpropiat 

î'n 1945.A fost membru fn U~E.U.I'fI 1943 
s-a î'nro1at voluntar î'n SSi tar î'n 1945 
a c~zut prizonier la e~lezi şi î'n aug. 
acelaşi an s-a fntors fraudulos î'n Romî'
nia • 

- nsc.1a 26 iunie 1907 î'n N~-York SUA,fiul 
lut Henrich şi ..!I na, de profeste zidar.A 
posedat 2"ha. teren arabU.In 1943 s-a 
î'nrolat fn SS 1uptfnd pe frontul de est 
pf~ î'n 1945 cî'nd a fost luat prizonter 
de armata soviettc~. In 1946 s-a fntors 
din prizonierat fn Romfnia. 

- Mc.1a 8 dec.1906 fh Tomnatec, fiul lut 
Nicolae şt Cata-rtna, agriCultor, studii 
2 c1s.1 iceu. A posedat 57 Jug~re teren 
arabUl 4 cai, 2 vaei, 15-20 porci şt 
inventar agrico1.A Iixp10atat munc~ sa1a
rtat~ avfnd- permanent 2 servttari.BXpro
piat ' fn 1945. A fost membru f" UE(} fttrtt 
funcţie. Are un' frate şi o cumnattt fn 
~ermania, plecaţi din 1941.MU corespon
deaz~. 

- Mc.1a 19 ian.1886 fn Lenauheim, fiUl lut 
Iohan şi 1lcaterina, de profeste agrtcultor, 

_,A posedat 31 -ha. teren a~bi1, 6 cai, 4 ' vaci 
15 oi, o cresc~torte d, porci cu cca. 50 
por~i şi inventar agrioo1. A exploatat 
munt:tr salartattt, avî'nd un servitor perma
nent. A f~cut parte din GllG. 

- Mc.la 14 sept.1896 î'n Comloşul J/ic,ftul 
lui Petre şi J/aria, de profesie morar- 
patron. A posedat 1 moar~ cu 3 va1ţuri, 
1 cresctrtorie de porct cu cca. 175 porci. 
A f~cut parte din GE(} unde a avut funcţia 
de conduc~tor al organizaţi,i din comu~. 
In 1949 a fost condamnat la 3 ant î'nchtsoal 
pt.crimtt de î'nalt~ tr~dar,.In 1944 a fost 
fugit cu trupele nemţeşti pf~ fn Austria, 
de unde s-a î'nt ors î'n 1945. 

- nsc.1a 5 iu1 ie 1898 fn Sî'npetru Nou,ftu1 
lui Ioan şi BVa, de prof.agr.,studii 3 cI. 
liceu. A posedat 25 jugtrre teren arabil, 
1 cal şi 1 vactt.MlIIfntul f1 lucra fn dijm~. 
Expropiat î'n 1945. Intre 1928-1941 a avut 
bttctrnte fn comu~.A fost membru î'n GE(}. 
Fiul sttu, fn 1945 a fugtt cu trupe1 e 
nemţeşti î'n tetragere şi se af1tt î'n 
Glirmanta-zona occidenta1tt. Corespondeaz~. 
In 1945 s-a î'nscris fn PSD, la untficare 
a intrat fn ~R r~mttnfnd membru de partid 
pf~ la dis10care. 



107.- GANGLER ANA 

C.N.~." .s. 

3 I 01- 2005 

J 

19 - . ' ~. 
19 

- nec.1a' 19 alJ{l.1911 1'n Lenauhetm, fHca lui 
Ioan şt Ana, casnictl,studH 6 c1s.prfmare, 
ftlrit avere. Fostul el soţ, Gangler Iosif, 
1'n 1943 a plecat vOluntar - în SS, rtlmtlnfnd 
în Germania,unde 1946 a decedat. Dtn 1948 
a trtltt în concubinaj cu Iutls ~.~ 

Stefan, cu care a fost dislocattl pe con
siderentul ctl el este ntlscut pe teritoriul 
URSS şi fugit de reg tmuI sovietic.ln 1953 
concubinul el. a fost reţinut de ctltre 
organele de securitate fiind arestat şt 
fn prezent. , 

3 membrii lut Aron şi §nHia Uilca, de prof.agr., 
YLADIlIIR tr Mc.la 9 oct.1899 fn Sfnpetru Mare, ftul 

, studit 4 c1.primare.A posedat' 32,37 ha. 
t teren arabtl, 6 cai, 3 vac i, 15 porc i şi 

inventar agricol.A exploatat munctl sala':' 

-r 
109.- t:MZR FIU" 

disl.cu 5 membrii 

r 

111. - GROS$. 
dtal.~ 

./ 

G . 
112. - t:lIR1JfR ~LENA 

di;~-~;mbrti 

riattl, avînd permanent 1 - 2 servitori. , 
In trecut a ftlcut pol tttctl 'cuztstt!t.ln anul 
1949 IZ suferit o condamnarII dll 3 lunt pe~ 
tril. Ultraj. 

- nec.la 27 sept.1908 fn Peria_, flu1 lui 
Ioan şi Âna, de profesie agricultor, studti 
6 cls.primare. A posedat 16 jugtlrll tllrlln 
arabtl, 2 aat, 3 vaci şt inventar agrtco1, 
~propiat în 1945.In 1943 a p111Cat uo1untaJ 
fn SS, tar în ':1945 a ctlzut prizont er la 
armata sovtetictl şt fUnd rtlntt II-a întors 
fn aClllaşt an fn Romfnta. 

nec;la 17 nou.189l fn Lenauhllt_, fiUl lut 
Ioan şt Ana, de profestll agricultor, IItu
,U i 6 cls.primare. A pos'8dat 21 ha. teren 
arabil, 4 cai, 5 vaC i, 15-20 porct şi in
ventar agricol.A exploatat munctl sala- ' 
riattl avînd şi un IIlIrvitor permanllnt.Fiul 
stiu Carol, care a fost dislocat cu el 
împreuntl în 1943 a plecat voluntar în SS, 
întorc îndu-se în ţartl în 1946, tar 1'n 1953 
a fost arestat de organele Securittlţii 
fiind arestat şi în prezent. 

- nsc.1a 23 iunie 1911 în Semlacu1 Uta-Ttmiş 
fiul lui Filip şi Varvara, de prof.cismar 
studii 5 cls.primare,ftlrtl auere. In 1943 
s-a 1'nro1 at voI unta r în SS, lupt înd PII 
frontul din Lituania pfntt în 1945 cînd a 
ctlzut prizonier la armata sovietictl ş t 
întorcîndu-se din prizoni erat ' în anul 1950. 
Are pe mama sa şi o sorti fUgite în Ger
mania din 1944,unde se afltl ş t în prezent 
fn z ona americantl.Corespondeaztl. 

- nec.1a 3 lIept.191l în Lenauhatm,fHca lui 
Uiahi şi Elisabeta,agrtcultoare, 4 c1s. 
ltceu. A posedat 28 ha. teren arabil, 6 cai, 
5 vact,60 porci şt inventar agrico1. A ' 
exploatat I/lunctl sa1ariattl,avfnd ;2 servitori 
permanenti.BXpropiattt în 1945. Soţul ei 

Gerber Ioan în 1948 a fost condam.nat la 
3 ani 1'nchis, pt. c rimll de "nal tti t rtldare fi i 
în prezent nu mai stie da el. 
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114.- GILLE NI 'GLAS 
dtsl~ membrii 

115. - GUTH NICOLAE 
dt81cu 3 membrii 

(;0' . 116.- GUTH 'EI 
dtsl. 2 membrii 

117.- G~~~~U 
diSl~ 3 membrii 

G '/ 
118. - GLAS A.~ 

disl.cu'3 membrii 

(,"~ 119. - ltB'BRI IOAN PETRU 
di81.c 2 membrii 

- 20 - 20 
;J 1- .. -.. 

- nec.la 66 ' dec.1914 fn Tomna·teO~!tul lui 
Franci8C şi Maria~ de profesie agricl!!.ltor~ 
a p08edat 4 ha. teren arabil şi o m~cel~rie 
din 1936 pi'nd i'n' 1940.In 1943 8-a ' fnrolat 
i'n SS, a luptat pe frontul de e8t~unde i'n 
febr.1944 a c~zut prizonier la armata 
80vtettc~~ 'tar i'n 1945 8-a i'ntors din prt
zonţerat fa Romfnta. 

- nsc.1a 14 io.1-..1884 fn Ionel~ fiul lui 
Nicolae şi na~agTicultor~8tudii 7 c18. 

primare.A. p08edat 58 jug~re teren arabil) 
4 cai~ do~ vaci şi inventar agriqol.A. 
exploatat munc~ 8alariat~ avfnd şi un 8er
vitor permanent.Jlxpropiat i'n 1945. 

- n8C.1a :3 dec.1909 . fn Ionel-Deta~ fiul lui 
Iacob şi Ana) de profe8ie agricUltor) 8tu
dU 6 c18.primare. A. p08edat 31,30· ha. 
teren arabil) 8 cat, 5 vaci)15 oi~20 porci 
şi inventar agrico1.A avut 3 servitori 
permanenţ; i. In 1943 8:'a fnro1 at voluntar 
fn SS, iar fn 1945 a f08t luat prizonier 
de c~tre americani, fntorci'ndu-se fn Romf
nia i'n mod fraudulos i'n 1946. 

- nec.1a 20 oct.1904 fn Ionel-Deta,ftul lui 
.loan şi lIli8abeta,agricultor, 6 c18.primar~ 
A posedat ' 70 jug~re teren arabil, 6 cai~ 
7 vaci~ 15-20 porci şi inventar agricol. 
A. exploatat 'munc~ salariatrt avfnd şt 2 ser
vitori permanenţ;t.Expr.'opiat i'n 1945 • .4 fost 
msmbru i'n Gg;. 

nec.1a 87 nov.1885 fn Lenauheim~fiul lui 
Petru şi Maria, agricultor) 6 c18.pri·mare. 
A. p08edat ll~ 60 ha. teren arabil, 2 ca i, 1 
vac~, 15 porci şi inventar agrico1.A. explo
tat munc~ 8alartat~.Jlxpropiat fn 1945 • .4 
fost membru i'n G~.Fiu1 s(tu Pstru care est~ 
dislccat cu el i'mpreund~ i'n 1941 a plecat 
i'n Austrta, unde a lucrat i'ntr-o fabrict:t 
pf~ fn 1945 cfnd 8-a fntor8 fn Romfnia. 

- nec.1a 15 noc.1906 i'n Semlacu1 Jlic-Timiş) 
fiul lui .Enric şi libatertna, de prof.aur. 
A posedat 14,70 ha. teren arabtl~ 2 cat,l 
vac(t şi inventar agricol.Expropiat fn 1945. 

- n8c.la 28 aug.1902 i'n Tomnatec~ fiUl lut 
Ioan şi Ana, de pro!.agr.~8tridtt 6 c18. 
liceu, A. posedat 44 jug~re teren arabtl~ 
din care 5 jugtfre vie~un tractor,6 cat, 
2 vaci şi tnventar agrtcol.A. exploatat 
munc~ 8alariat~, avi'np permanent 3 servi
tori.Expropiat i'n 1945. A. !08t membru fn 
Gg; fiind casier al cooperattvet Gg; din 
com. Tomnatec. A f08t membru i'n PNSG. 
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120.- G~H~'Ii9: ' " I -OI· 18h
dtsl. u soţ a 

, .. >'lCf\/L ....uaVĂ 

, ' .~ , ~1 
c.la ' 13 lan.1899 fn Io~el, 1~U1 lut 

acob !li Ana, de prof.agr., "stucjt t 2 C1. 
Iceu.A posedat 12,76 ha. teren. arabt1, 1 

cal, 2 vaci !li tnventar agric 01. Expropiat 
~in 1945. A fost membru i'n GEG. C 

121.- GUTH NICQ E 
dts1.c membrit 

y 
122.-

G/ RGABETA \ ~. 

C, 
UJ3.- GliOSS CA 

dtel.cu/ 3 

/ 
OL 
membrU 

DU. - GliOGLO ,ANDREI l.~ dtelou membrii 

I 

127. - GRITA NICOLAE 
dlslcu~ membrti 

:/ 

- nsc.la 23 iulte 1896 i'n Ionei-Deta,ftu1 
lui Iacob!lt Ana,de prof.ag'r~ ' A posedat 
22,62 ha. teren arabil, 4 cat, 2 vacl,12 

01,12 porcI !li tnventar agricol~A exp1oa
-tat munctl salai'iattJ.Exproptat i'n 1945'. ' A 
ftJbut parte din GEG. Gtnerel e stiu 'Rbthen 
Ion cu care este dî s1Qcat i'mpreuntJ, fn 
1943 a plecat voluntar i'n SS, refn,torc i'ndu-~ 
se i'n Romfnia fn 1948 • 

• 
- /'IBc.la 7 febr.1910 i'n Ionel~Deta,fl Ica luI 

Petru ,1 Ana, - de prof.agr~,6tudtt 6 c18;' 
primare.A posedat 23,84 ha.teren ' a~aDI1, 
4 cat, 2 vaci, 10-15 porct !li inventar 
agrtco1. A exploatat munc~sa1ariattl,avi'nd 
,t doi servitori permanenţi.ExpropiattJ fn 
1945. 

- /'IBc.1,a 15 apr.1916 i'n Semlacul Mic,fiu1 
lut (,;aro1 şi E1isabtita, agricultor, ~tJrtJ 
avertl.In 1943 8-<2 i'nro1at i'n armata ger
mant! SS.In 1945 pentru a nu fi luat pri
zonier s-a i'mbrtJcat i'n hatne civile şi 
s-a i'ntors fraudulos i'n Bomfnta. 

- nsc.1a 17 martie 1909 fn Lenauheim,ftu1 
lui anton !li El tsabeta, de proJ.co/'IBtructor 
tehnicc, 3 c1s;ltceu industria1.In 1943 
a plecat ' voluntar i'n 'SS, fUnd luat prizo. 
nier 1945 de americani, iar i'n 1946 s-a 
fnt'ors fraudulos fn Romfnia. 

- nsc.la 15 oct.19l2 i'n Voitell-Timtş,ftul 
lui Petru şi Ana, agri ultor, studti 5 c1. 
primare, ftJrtt avere. In 1943 s-a fnro1at 
vo1u~tar i'n SS.In 1945 a fost luat pri- , 
zonter de armata sovtetictJ fnt~rei'ndu-se 
dIn prizonierat i'n Romfnia, i'n mai 1951. 

- nsc.1a 8 apr.1910 i'n BeregetJul Mare,ftu1 
lut Ioan şi Elisabeta,agricu1tor,Btudtt 
6 e1s.primare. A posedat 14,21 ha. teren 
arab t1, 3 ca i, 2 vaC t, 13 01 , t Inventa r 
agrico1. A exploatat mun.ctl sa1ariattJ zi-
1iert. 

- nBc.1a 13 oct.1905 i'n BeregstJu1 Mare
Ttmi" fiUl lut Gheorghe !lI Eva, de prof. 
agr., studii 4 c1s.primare. A posedat 11 
c1s.primare, 2 a:at, 1 vactl şt tnventar 
agricol. A exploatat mtln.ctl salartattJ şi 
zt1 iertJ. 
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129. - HENZ NICOLAE 
dtal.eu 2 membrtt 

. . 
130. - BARBAR IOSIF NICOLAE 

dtsl.eu 4 membrtt 

/ 

132.-

(, 
132. - HABEL FRA ISC 

dtsl.eu membrit 

Î 

133. - HllSS ~DAM 
dtsl cu 3 membrtt 

1 

134. - HOrVA ~SIF 
dtsl.c soţta , 

C 
.J 

• 
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- nec.la 28 nov.1923, fn Lenauhetm,ftul lut 
Ntcolae ş t Eltsobeta, de prof. muncitor 
zilier, fdr~ avere, 
In 1943 s-a fnrolat voluntar fn SS,iar fn 
1945 11 c(!zut prizonter la armata sovte;'ictt. 
In 1951 s-a fntors dtn prtzon'ierat fn »0-
mfnia.Tatttl BttU an~e Ntcolae, fn 1944 'B-a 
retras cu trupele germane şt fn prezent 
se afltt i'n AUBtria~oreBpondeaztt. 

- nec.la 4 nov.1881 tn Perta1ll,ftul 1 ut 
IOBtf şt Ana, de prol.agrtcultor,Btudtt 
5 els.prtmare.A posedat 22 ha. teren arabtl, 
2 ca', 1 vactt, 6 ' ot şi tnventar agricol. 
ZXproptat fn 1945 • . 

- nee.la 21 dec.1914 i'n Tomnatec, ftul lut 
Ntcolae şt ,Ana, comerctant,studtt 5 c18. 
primore, şi 2 els.ltceu. Intre 1938-1942 
a avut o pr~fJ(!lie de,~(:oloniale fn comunt!., 
fttrtt salariaţt~In anul 1942 a plecat f n 
Germania unde s-a angajat fn organizaţta 
THOTH,unde a stat pfntt fn 1945, efnd 8-a 
fntors frauduloB fn Romfnta. 

nee.la 25 tan.1894 fn Ionel, ftul lut 
Nicolae şt El tsabeta, prof. agricult ori stu
dU 6 els.primare.,A posedat 86 jugttre 
teren arabU, 6 cai, 4 vact,-r. - 12 porc' 
ft tnventar agrteol. A exploatat munctt 
8alariattt av.fnd şi un serv itor per/1lanent~ 

ZXproptat fn 1945, de 44 jugttre, tar 42 
Jugttre care conetttutau partea copt Uor 
rttmlI8tt de la mama lor care a murH fn 1943, 
au fOBt exeeptate de la exprop tere şt pe 
care le-a munctt .. ~ pfntt la data dtslo
cttrH. 

- nse.la 19 oct.190? i'n Tomnatec, f iul lut 
Matei şt Marta, de prof.crottor, studt i 
6 elB.primare. In 1942 a plecat fn Germa
n'a,unde s-a angajat fn organizatta 
THOTH, fntorc fndu-8e fn Romfnta 1'n anul 
1946 fn mod fraudulos. 

- nec.la 26 ian.1899 fn Sfnpetru Nou,ftul 
lut Adam şt Ecatertna, de prof.agricultor. 
A posedat Irlrq 2? ha. teren arabtl şt ma t 
muncea i'nctt 29 ha.luate fn diJmtt. A mat 
posedat un tractor, 3 cat, 3 vaci şi in
ventar agricol.A exploatat munctt sala
rtattt avind servito rt permanenţ i. Expropiat 
fn 1945.,A fOBt membru fn Gg;. 

fi. 

- n8c.la l?c..rtte 1887 i'n Temerin Jugoslavi, 
[tUl lut tet.an şt Veronica, de prof.--
agricul tor; posedat · 12 ha. teren arabil, 
2 cat, 2 vaet şt inventar agricol. A 
exploatat munctt salar·iatli.Tot fn .com.Rlicht
toasa Be afltt dislocaţi fitca şt ftul lor 
fmpreuntt cu fa mU t tl e respect ive. 



185. - HEMJZ ANTON 
disl.cu 2 membrii 

/ C.'\I.~. 
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186.- HlfBP NIUOLAE 
. d is1.cu 6 mtlmbr;dtl 

famUte 

r; / 

18'1. - HUNiAR~lIA 
disş~ 2 membrii 

188. - HTfAfUER'l' IACOB 
dis1.cu 3 mtlmbrii , 

'0 
139.- HUBEp ADAJI 

dis1.cu 2 membrii 

{ 

.. 
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- 718c.la 3 mat 1888 f'n Sf'npe·trul Nou-Timifl~ 
fiul lui Francisc şi Eva~ agricu1tor~ a 
posedat 12~'16 ha. teren arabi1~ 3 cai. 2 
vaci. 15 porci şi invtlntar agricol.A 
exploatat mun::ti sa1ariatti~ avf'nd şi ' un 
servitor permantlnt.AXpropiat f'n 1945 
Ginerele stiu f'n anul 1943' a plecat fn 

SS. rtimtinfnd f'n Germania~unde se af1ti 
fJi ' f'n prezent. tar ff.tca sa (sotia celui 
din Germania) f'n 1945 a pl ecat ia muncti 
fn DRSS.dtl unde f'n 194'1 s-a repatriat 
f'n Germania. I 

- nsc.la 14 iulie 18'16 . fn Ione1~ fiul l~i 
Petru fJi B:ateriM. de pro!.agricultor~ 
studii 6 cl s .primare. A posedat 58 ha.ttl-
rtln arabU, 4 ca'~ 3 tHJC i fJ i inventar . 
agrico1.A tlxp10atat Iftun::ti sa1ariatti, avf'nd 
permanent 4 stlruitori.1lxproptat f'n 1945. 
A fost mtlmbru fn (JID ftirti fun::ţitl. 

- 718c.lo 16 dec.1905 fn LeMuheim~ftica lut 
Jliha i şi Jlargareta, agricultoare. A posedat 
16 ha.teren arabU, 5 cat~ 3 va.ct~ 21 oi~ 
o cresctitoritl de porci cu cca.40 porci şt 
inventar agricol.A tlxp10atat muncti sa1a
riatti~ al1f'nd servitori permanenţi.1lxpro
p'at f'n 1945.A fost mtlmbrti f'n GID. Un fiu 
al stiu~ anume HUlIIAR IULIUB f'n 1943 a 
plecat uo1untar f'n 8S fii f'n prezent se 
aflti f'n Gtlrrnania - ZOM americant'i.Cores-
pondtlazti. . 

- 718c;la 9 ftlbr.1910 fn TomMtec~ fiUl lui 
Ion şi Maria, dtl prof.zidar, studii 6 C1B. 
prtmartl, ftirti avertl. In 1943 s-a f'nro1at 
voluntar f'n SS.In 1945 a ctizut prizonier 
la americant,f'ntorclndu-se f'n mod fraudu
los f'n Romf'nia f'n 1946.A fticut parte din 
G.8.G. 

- nsc.la 8 iunie 1891 f'n CiauofJ~ ftu1 lui 
Iosif şi .&:ateriM. de prof. agricu1 tor, 
studii 6 c1s.primare.A postldat 2'1 jugtirtl 
teren arabil, 3 cai~ 2 uaci şt invtlntar 
agrico1. A tlxploatat muncti salariatti zi-
1ieri.AXpropiat f'n 1945. A fticut parte 
din aID.Are o fi iclt anume- Sheiner Maria. 
C ' re f'n 1946 a fugit din ţaret fn A7IItlrtca~ 

nde se af1ti şi fn prezent,şi cu Carti 
c o respondea-zti. 

- nsc.la 13 dtlc.1897 f'n Ltlnauhet.~fiu1 lui 
Matei şi 81isabeta~ fost mO~ier, studii 
3 clase 1iceu. A poseaarrJ5a.teren arabil, 
un tractor, 13 cai, 33 bact, cresctitorie 

de porci cu 160-180 porci. 11'1 oi şi 
inventar agrico1. A avut permanent6-8 servi· 
tori.In 1944 a fugit cu nemţit fn retra

gere f'n Jugos1avia. dtl unde s-a f'ntors fn 
1945. 
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141.- HAENDLj NICOLAE 

disl.cu/ 5 membrii 

/ . " . . 
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142.- BORVATjf IOSIF 

,disl.cD soţia 

f 

J / 
143. - HORVATj! IlARIA 

disl.cu/l fiu . /S 
144.- H~ I IOAN 

disl u 2 membrii 

) 
145.- HA NAG; 

: 

- 24 ~~ . , ...... 
- nec.la 2? dec.1912 fn Saini Louts SUA, 

fiul lui Ioan şi ECatertna. de prof. 
ttmplar, a posedat un atelier de ttmpl~rie 
cu 2 ucenici.In 1943 s-a fnro1at fn SS, a 
luptat fn Jugoslavia ptnit tn mai 1945 cfnd 
a fost -luat prizonier . de armata sovtet tctf 
şi ' eliberat fn septembrie acelaşi an cfnd 
s-a fntors tn Romtnia. 

- nse.1a 3 iulie 1908 fn PUstintş-Timtş,fiul 
lui Iosif şi Marcelaj de prof. agricultor, 
studti 6 els.primare, a posedat 26 ha. tere 
arabtl, un tractor, 4 cai, 2 vac'l şt 
inventar agricol. A exploatat munc(t sala
rtat~ avtnd şi un servHor permanent. 

- nsc.la 2? -ai Z903 fn Budisirci-Jugoslavia, 
fiica lui Andrei şi Victoria, -agricultoare, 

studii 2 cla.primare. A posedat 17 ha.tereb 
arabil, 4 cai, 2 vaci şi inventar agricol. 
A exploatat munctf salariattf zilieri. 
" ' /' ,. 

- nec.1a JJd,ţt;19l9 fn Lenauheim, jiul lui 
Ioan şi B:: rhia, de prof.frizer.In 1941 
a plec/it la iena, unde ci lucrat frtzeria 
pfnit tn 1943, c fnd s-a fnrolat vol untar 
fn armata germani! SS.A. luat parte pe Iron
tul de est, unde fn aug.1945 a ctfzut prizo
niBr la armata sovi4tictf Vt li ind ltfsat 
liber din prizonierat tn oct. acelaşi an 
s-a fntors tn Romfnia. 

-::- Mc.la 1 iuHe 1931 tn Sfnpetru l!are, fUca 
lui ,!lovac ş-t Zorca~ de prof.agricultoare, 
studii 7 cls.primare. ftfr~ avere",E1flrtnţtt 
ei au ~sedat 2 ha. teren arabil. fost 
d isl ocattf, pent ru faptul c~ ta tcrl tii anume 
Hadnagi Novac, fn 1950 a fost arestat 'Itind 
impl icat fntr-un proces de spionaj pent'ru 
care fapt a fost condamnat la 10 ani 
fnchisoare, pedeapscr fn curs de executare. 

-nea.la 20 aprl188? fn Periam-Sfnicolaul Mare 
fiUl lui Stelan şi Maria, de prof.agr., 

" etudtt 5 cls.primare. A. posedat 31 jug~re 
teren arabil, 3 cai, 3 vaci şi inventar 
agricol.A exploatat lJlunctl salariattt ztl iert. 
BXpropiat fn 1945.A fdCut parte din G~ 
ftfrtl funcţie. 

- nsc.la 11 ian.1904 tn Periam,fiul lui 
Stefan şi Mariana, de prof.agricultor, 
2 cls.gimnaziu.A posedat ca avere 2S jugtfre 
teren arabil, li vaci şi inventar agrtcol.A. 
exploatat munctf salariattl zi1ier.BXproptat 
tn 1945.A fttcut parte din G~ ftfrtl funcţie. 
In 1944 a fugit cu trupele nemţeşti fn 
retragere ptn8 fn Austria,de unde s-a tntors 
fn ţartt fn 1945 • 

• 
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148.- HASEÎJ!A.HN M:tÎlAI PETRU 
dts1.cu 2 embrit 

./ 
( . "-I . ... . ~ . s . 

/ 

HAJlAN OMINIC 
soţia 

150.-

150.- COB GH~BGR8 
dts1.cu soţta 

,/ 

( 

J 
151. - IDV0E!.'!} U- PETRU 

d ts1.r soţ ta 

\ 
~ 

152.- IDVOBEANU '1'~DOB 
dis1.cu soţia 

/ 

, 

-, -: 25 -. . 

- nsc.lci 15 mai 1914 fn VOiteg-:-1',miş,fiu1 
lui Petru şt Ana, de prof. t ,inichtglu,stuatt 
3 cls.pcurs seral de ucenict.pf~ fn .1943 
a lucrat ca tinichigiu la CFB-Votteg.In 
anul 1943 a plecat voluntar fn SS lufnd 
parte pe frontul din Jugoslavio, unde a c~
zut prizonier 'la armata soviet ictt, fntorc 1:1'1-
du-se fn Bomfnia fn acelaşi an. 

- nsc.la l ' iulie 1883 1:1'1 ' Tomnatec, fiUl lui 
Sebast ian şi El isabeta, de prof. t/')vttţtttor, 
studti 8 c1s.şc.nor1l141tt.A posedat '7 jugttre 
teren. qrabU, 2 cai şi inventar agrtco1. 
A mai posedat un atelier de c~rttmid~ cu 
o - 8 lucrtttori. Nu a fost expropiat fn 
1945 posedfnd fntreaga avere pt~ la data 
dis1octtrit.Este dislocat din Tomnatec şi 
1ucreaztt ca maistru de cctrltmidr!t' la GAS
Giurgent~'Ar, un ftu care tn 1943 a plecat 
fn SS şi de ca re şt te cct tn 1945 a cttzut 
prizonter la englezi, ne mat ştiind nimiC 

de spre el. 

- nsc.1~ 20 ian.1906 fn Jlovtleni Iaşi,fiu1 
lui Costache şi 'Catinca, de prof.fost 
plutonier de Jandarmi.Intre antt 1928-
1940 a fttcut serviciul la Legiunea de Jan
darml-Tighlna, iar fn acest an a fost eva
c aat la Ttrgovişte c fnd a fost transferât 
la Legiunea Jandarmi Bihor, de unde fn 
1941 s-a refntors la Tfghin/l, unde a lucrat 
fn continuare la Leg.de Jandarmi ptntt tn 
1944 cfnd s-a refugiat din nou la Ttrgo-
vişte şt reparttzat la Leg.Jandarmi Galaţi 
unde a lucrat pfntt tn 1945 cfnd a fost 
transferat la Leg.Bfr1ad, apoi la Leg. 
Timişoara, tar fn 1948 repartizat la Bat1. 
Jand.Timişoara. In anul 1950 a fost tre
cut fn rezervr!t cu gradul de plutonier ' 
de ctttre Bat1.de Sec.Tlmişoara.In anul 
1951 a fost dislocat din Valcani-Tlmiş fn 
categoria "basarabeni". 

- nsc.1a 28 sept.1890 fn Pusttn 'iş-Timtş, 
fiul lui Ion şi Teodora, de prof.agricul
tor.A re ca studit o cls.primare. A pose
dat 10,30 ha. teren arabil, o vite mari, 
22 stupi albine şi inventarul agrico1.A 
exploatat munc~ salariattt sezoniertt.In tre
cut a făcut po1ttictt 1ibera1tt, iar fn 1938 
a fost primar fn comuna nata1tt t tmp de 
3 1uni.In prezent 1ucreaztt la GAS-Orezul. 

- nsc.la 18 martie 1900 fn districu1 Bel
'grad-Jugoslavia,fiul lui Vaser şt Elena, 

e proles e agrfCii1Tor, stuatt 4 el s.l iceu. 
A posedat 12,72 ha. teren arabil, 3 vite 
mari şt inventar agrico1.A exploatat munctt 
salariattt sezonier~.In prezent lucreaztt 
ca contabil la GAS-Orezu1. 



153.- IANCOVIi 
d isl. 

- 26 - 1; - . . 
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- nsc.1a · 15 febr.1890 fn ~stintş-Timtş, 
fiica #ui Ion şt Mileva, de prof.casnictt, 
studii 5 cls.primare.A"posedat 20 ha. te
ren arabil, 3 vite mari şi inventarul 
agricol.A exploatat munctt salariattt, avfncl 
1 - 2 servitori sezonieri.In prezent lu
creaztt la G.A.S. Orezul. I 

154.- IVANBSCY- ROllAN 
dis1.c soţia 

155. - IJlCl( :A 

156.- IUNG LUD. TC 
disl~membrii 

< 

157.- Jdtanea 
disl.cu 

(( 
158. - JEBELEA 

disl.cu 

159.- KLEIN ~ N 
d/.cU 2 membrU 

~ - nec.la 18 tan.1894 fn Beregsttul lIare-Timtş) 
fiUl lui Ntcolae şi Eudoc/}ia, de prof.agrt
cultor_· studH 6 cls.primare. A' posedat 
18 ha. teren atabil, 11 porci, 45 oi şi 
inventar agricol. Intre antt 1924-1940 a 
avut cfra iumtt fn comuna nataltt.A exploatat 
munett salartattt sezoniertf.In trecut a fttcut 
politictt legionartt.In prezent 1ucreaztt la 
GAS Orezul • 

. - nsc.ia 22 dec.1892 fn Pertam-Sfnicolaul 
Mare, fHca lut Ion şi Margareta, studii 
4 els.primare. A posedat 30~u~e tenen 
arabil, 9 vite mari, 10 - 15 porci şi 
inventar agricol.A avut permanent 2 ser
vitori.In 1945 a fost expropiattf de fntrea
ga avere. In 1944 s-a refugiat cu trupele 
germane pfntt fn Austria,de unde s-a refn
tors fn 1945.In prezent lucreaztt la GAS-
erezul. 

nec.la 28 sept.1906 fn Lenaukeim-Timiş, 
fiul lut Iacob şi ~aterina_ de prof. 

agricultor.StudU 4 cls.primare_fttrtt avere. 
In anul 1944 s-a fnro1at fn armata ger
man4 SS,iar fn 1945 a fost luat prizonier 
de armata soviet~ctt şi tot fn acelaşi an 
B.~a refntors fn ţartt. In prez ent lucreaztt 
la GIIS Orezul. 

- nes.la 20 ian.1907 fn Folea-Timi"fiul lui 
Nico1aie şi Ruja, de prof.agricultor,stu
dU 5 cls.primare. A posedat fmpreuntt cu 
socrul lui 21 ha. teren arabil, 6 vite mari 
şi inventar agricol. Intre anii 1932-1947 
a fttcut pOlittott liberaltf.In prezent lu-
c reaztt la GAS-Orezul. 

- nec.la 2 sept.1904 fn Voiteg,fiul lui 
Moise şi Reveca,agricultor, studii 6 cls. 
primare.1I posedat 15 ha. teren arabil, 2 
tractoare, 1 batoztt, 2 Ca i, 1 vactt şi 
tnventar agricol.A exploatat munctf sala
riattt ziltertt.A fost membru fn mişcarea 
legionartt din 1940, fi ind casier la org. 
legionare din com. Voiteg. 

- nsc.la 25 sept.19l7 fn Tomnatec,fiul lui 
Iacob şi Margareta, de profesie agricultor, 
studii 7 cls.primare,fttrtt avere. (Rarinţit 
au posedat 9 jugttre teren arabil) .In 1943 
s-a fnrolat f'n SS, fttnd ' repartizat la 
lagttrul din Buchenwald,unde a fost suprave
ghetor la o gruptt de 60 deţinuţi.Susţine 
ctf a intrat- în legtt turtt cu partidul spriji
nind deţinuţii din lagttr.In acest sens pre-
"i",f.1f n nnwIIl1f plihRrnt.1f np Il'" fn _e!+. 01>+1_ 
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160. - KELCSO F. 
dtsl.cu 

/: , 

161. - KLEIN NI OLAE 
dtsl.cu ~ membrti 

/ 
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163.- KLEIN NICOLAE 

dtal.c 2 membrii 

164. - KROHN B ~ 
dtsl.c" mamqba 

/ . 
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nut polittc,anume Verner TUrpe din oraşul 
Chemnttz-R.9.Germaro1 şi care poartd ştampila 
prtmdrtei d in acest oraş şt · în care arat~ cd 
numitul Klein Ioan a sprijtnit şi mijlocit 
organizaţiile ilegale de partid dtn lagdr, 
o serie de leg~turi cu exteriorul, infor
mîndu-i asupra unor ~suri care se pregd
tesc de c~tre conducerea lagarului. In anul 
1945 a fost luat prizonier de americani şi 
predat autorit~ţilor sovietice,de unde în 
acelaşt an s-a întors în Romînia. 

" - nsc.la 8 ian.1899 în Ada-Jugoslavia,fiul 
lui Ioan şi Ioana, contabtl, studii '1 c1s'. 
comerţ superior.A posedat 6 jugdre teren 
arabil, 1 magazin de fier~rte şi reprezen
tanţa de maşini dezpusut HSeidel şi Naumann' 
pt.judeţele Timiş oronta1, Cara§ şi Arad. 
A avut 3 sa1ariaţi;Magazinu1 §i repreflen
tanţa le-a avut din 1942 pîro1 în 1944.La 
aceasUI. afacere el a avut 25% ftind socie
tate anonimd.Are un fiu Enrich, care în 
1943 s-a înrolat voluntar în SS şi care în 
prezent se afla I'n Bomînia în local itatea 
Periam.In tabele de bazd §i decizii figu
reaza şi fiUl sdu însa nu a fost dts10cat. 

- nsc.la 2 iulie 1918 I'n Lenauheim, fiul lui 
Ntcolae şi Eeaterina,de profesie agricultor, 
studit '1 c1s.primare. A posedat la un loc 
cu tatal sau cu care este dislocat împre
uro1, 25 ha. teren arabil, 4 cai, 3 vac i, 
crescatorie de porci cu 15-20 porci şi 
inventar agricol.In 1942 a fost condamnat 
2 ·-luni pt.trecere frauduloasa a frontie

rei, unde a stat timp de 2 luni. 

- nsc.1a 10 aug.1921 I'n Semlac-Arad,ftul lui 
Petru şi Susana, de prof.lactttuş-mecanic. 
In 1941 s-a înrolat voluntar în SS unde a 
avut gradul de caporal, a luat parte pe 
frontul de est unde a cttzut prizonier la 
armata sovietica, întorc îndu-se din pri
zonierat în Romînta în 1951, cfnd s-a 
stabilit din nou în Lanauheim, de unde a 
fost dislocat. 

nsc.la 26 febr.1906 I'n Tomnatec, fiul lui 
Nicolae Gheorghe şi lIariana, de ~rof. 
agricultor, studii l' c1s.primare. posedat 
40 jug~re teren arabil, 4 cat, 2 vaci,10-
12 porci şi tnventar agricol.Expropiat - în 
1945. 11 fost membru I'n G.E.G. fara funcţie. 

- nsc.1a 24 martie 1913 în Periam, fiul lui 
Matei §i Mariana, agricultoare, 4 c1s. 
gimnaziu.A posedat 15 ha. teren arabil, 4 c( 
2 vaci şi inventar agricol. A exploatat 
munca sa1ariata, avînd şi un servitor 
permanent. 
EXpropiat în 1945,de 8 ha.,tar '1 ha.care 

erau pe nume1 e fi tcei sa1 e au fost excep
tate şi le-a lucrat pîro1 la data dis10ct!rt. 
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165. KBOJfL MATEI 0)"/ - Mc.la 2 mai 1901 fn Periam,fiU1 lui 

disl.cu 3 bfiA Petru şi Ecaterina,de prof.agricultor, 
studii 5 C1s~pTimare.A posedat 23,50 ha. 
teren arabil, 5 cai, 4 vaci, 20 01., cres
c ttt orie de porc' cu cca.70 porci ş i inven
tar agrico1. A exploatat muncd sa1ariatd, 
av fnd permanent '2 servitori. 

. ~ .. ~ . 

-05- 2035 

166.-

C 
167.- KLEISCHT ~ VOLAE 

diS1.~ membrii 

168.-

( 
KBANZITSKY 'lfTBU 
dtsl.cu~ membrii 

/ 

1(Ş9.- KOHL 

170. - KUZACK./.·.D~ 
disl 3 

EXpropiat fn 1945. 

- Mc.la 2B dec.1900 fn Sfnpetru Nou-Timiş, 
fiul lui Nicolae şi Ana,de p rof~agricu1tor, 
stud ii 3 e1s.1iceu. A posedat 25 ha. teren 
arabil, 5 cai, 4 vaci, cresctttorie de poroj 
cu cca.20 porci şi inventar agricol.A 
exploatat munctt salariattt, av f nd şi 1-2 
serv itori permanenţI.. ' 

- Mc.la 3 sept.1904 fn Periam,ftul lut 
Nicolae şi Ecatertna, de prof .agricultor, 
studii 6 cls.primare.A posedat 30 ha. 
teren arabti, 1/2 tractor, 4 cai, 4 vaci 

şi inventar agricol. A exploatat muncd 
sa1ariatd avfnd şi un servitor p~rmanent. 
RXproptat fn 1945. 

- Mc.la 25 apr.1916 fn Lenauhetm,ltul lut 
Petru şi Ana, de prof.agr.,studtt 7 ols. 
primare.A posedat 0,75 ha. teren arab il. 
A fost dislocat pe motiv ca ar fi ~aout 
parte din SS. In anul 1941 a plecat fn 
(fermania, unde susţtne cd a 1uorat tot 
timpul fntr-~ labrict!! din vtena, neftind 
fnrolat fn SS.rntorofndu-se fn Bomfnia 
cu u'n, transport de persoans din' aoei carII 
fn 1944 au fugit cu trupele nemţllşti fn 
retragerll, pfntf fn Austria. 

-nsc.la 17 tan-1.ro,ltica lui Matei şi E1 ,i-
sabeta, dll prol.agricu1toare, studii 

6 c1s.primare • ... posedat 47 Jugt!!re teren 
arabil, pttmfntu1 fiind lucrat fn dtJmtf. 
Expropt'attt fn 1945. :Intre anH 1922-1931 a 
fost fmpreuntf cu soţul ei fn SUA New-York 
unde soţul a lucrat ca mtfoll1ar şi ea fntr-o 
fabrica dll texti1e, cumpttrfndu-şi la fntoarc 
cer.e averea aratattt mat sus. Are o fiict!! 
care fn 1945 a plecat la munCa fn URSS de 
unde fn 1947 s-a repatriat fn Germania, 
p1ecfnd apoi fn SUA New-York,unde se aflC! 
şi fn prezent şi cu care oorespondeaztt. 

- nso.la 11 mai 1923 fn Tomnatec, fiul lui 
Petru şi E1tsabeta, de prof.agr.,studit 
2 c1a~e şc.agricu1turtt.A posedat 8,50 ha. 
teren arabil. In anul 1943 s-a fnro1at 
fn SS fiind luat prizonier de americani 
fn 1945,iar fn sept.1945 s-a fntors fn 80-
mfnia cu un transport sovietic, deoarece 
zona fn Care se afla a fost predattt armatei 
sovi et ice de ctttre americani. 
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171.- KAZSCH Y1KLOS 
dis1 .c 2 membrii 

/ 

c."'I.s." ..... 

3 I -OI- 2006 

/. . ........ 11JI ....... '" .. 
r 

172 . - KOCH FRA NCISCA 
1!lJAT8RIIVA 

dis1. U 1 f iica 

,.. 
~ 

173 .- xfnfN IACOB 
d is1.eu 2 membrii 

// 
174 .- ~f~.x0N 

, ~i~ soţia 

~ 
175.- KO~~ ~ N 

dis1.e~ ... embrii 

~ 
, (f0l-lf/r 

176.- lfHtlMT IA e. 
dis1.e membrii 
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nec.1a 2 i unie 19 09 f n TOm/'!fl..:fl!e~ ~~1 
l u t Petru ş i Ana~ de prof. qgrii::u1tor~ 
st ud tt 6 e1 s .primare. A. f os t memb ru 1' 71' 

O.E.O. In 1942 s-a angajat f n organiza ţ ia 
THOTH, ' cu care a ' f ost î n Jug 081avia p întt 
î n 1945 c î nd a f os t l uat priz oni e r de 
arma ta' so v ietica şi s-a î napoiat î n ţari! 
î n 1945. A fo s t dislocat din Tomnatec ş i 
lucreaz a la 0.A.S.Orez u1. 

- nsc.1a 22 tunie 1909 "î n "Tomnatec,fUca 
tui Nicolae şi Ana,a, a ' s 71 , i ,a ~stud tt , 
5 c1s.1iceu.A posedat 26-.68 ha. teren ara
b'tl~ din care 1 ha. şi 25 arI vte a1torita. 
pam1'ntUl a f ost lucrat în dijmtJ,deoarece 
soţul ei a fost medic de circumscripţ ie 
pîntt în 1945 cînd a decedat.AXpropiaţi în 
1945.04 fost membra în O~.In 1944 au f~it 
cu trupele nemţeşti în retragere pîntt în 
Austria, de unde s-au ,întors în 1945. 

- nec.1a 22 apr.1895 fn Sînpetru Nou, f iul 
lui Ioan şi B7isabeta, de profesie agricUl
tor,studtt 6 c1s.primare.A posedat 26 
jugare teren arabtl, 4 cai, 4 vaci,15 , 
porci ş i inventar agricol.A exploatat munca 
salariati!, avînd şi un serv itor permanent. 
Expropiat' în 1945. A fost membru în GN] 
f a ra funcţie. In 1944 s-a refugiat cu tru
pele nemţ eşti î n retragere pîntt în Austria 
de unde s-a întors fn 1945.Are un frate 
fugit dot în '1944 şi care se afla în 
Austria ş i cu care corespondeaza. 

- nsc~-la 23 iunie 1907 în Lenauheim, ftul lut 
Iacob şi Margareta, de prof.agrtcu1tor, a 
posedat' 27 ha. teren arabil, 5 cat, 3 vac i, 
25 oi, crescatorie de porci cu coa.50 por
ci ,i inventar agrtcol.llxpropiat în 1945. 
A exploatat munca sa1ariata avînd şi un 
servitor' permanent.In 1944 a f ugit cu 
trupele nemţ eşti în retragere, pîntt 
Austria" de unde s-a întors în 1945.k fost 
membru în GEG. 

- nec.la 12 apr.1895 în Temerin Jug os1avia, 
fiul lui Pall şi Terez ia, ag ricultor, 6 
c1s.prtmare. A pose a - :[3,60 ha. teren ara
bil, 3 cai, 1 vaci! şi inventar agricOl. 
A exploatat munca salariattt av î nd perma
nent un servitor. 

- nec.1a 28 ,febr.1913 în Lenauheim,fiu1 lui 
Iacob şi Aăisabeta, ag ricultor, f ara a~ere. 
In 1941 s-a înrolat î n org.TROTH lucrînd 
la un de pozit de petrol din Berl in,c înd 

s-a întors frau dulos în 80m î nia.Este dislo
cat din Lenauh etm ş i lucreaza la GAS
Orez u.-
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177.- KLEITSCH NICOLAE ANDREI 

diBl.cu 2 membrti 
- nBc.la 12 iunie 1925 fn ' S~T).pe,tru ~are, 

fiul lut Nicolae şt Ana, de prof. agri
cultor, Btudii 4 clB.liceu.fara avere. 
Tatal sau a pOBedat 25 ha. teren arabtl. 
In 1948 B-a fnrolat ' voluntar fn SS,lufnd 
parte pe frontul din Franţa.fn 1945 a 
ct!zut prizonier la americani, fntorc i'n-

(" .N.. • 

3 1 -O - 2005 

178.- KLEIN H8NRICH 
diBl.c 8 membrii 

• du-se fn Romfnia fn 1945. Fttrinţ i i 1 ut 
sunt şi ei dislocaţt tot fn com.Rachi
toasa în categoria chiaburi. . ., . 

- Mc.la 18 dec.1909 i'n LenaUhet., fiul lui 

/.. 
f:'/ 

179. - LOLUNDZ lf DRAGOJlIli 
diBl.cu soţta t-

IacobjJ' Varvara, de prof. dulgher, fara 
avere.In 1948 B-a fnrolat voluntar fn SS, 
cu care a luat parte pe frontul de eBt, 
unde fn 1945 a cazut prizonier la armata 
Bovietica şi fntorcfndu-Be fn Romfnia fn 
Bept.acelaşi an.Are un frate Petru,care 
deasemeni a facut parte din SS şi care Be 
afU! i'n Germania Occ identala.A facut parte 
din GEG. 

nBC.la 15 febr.1908 fn Sfnpetru, fiUl lut 
&nil ,t Jlt1a~a,de prof.agricultor,studti 

180.- KLRXN COB 
dtBl.cu soţia 

181. - KUCHL PI(flTLtK 
disl.flu so+'a 

./ - !' 

182.-

4 clB.prl14llre. A pOBedat 13 ha.tersn arabil, 
8 cat, 2 vac', 10 oi ,i inventar agricol. A 
sxploatat munca Balariata zilisri.Dt8locat 
din Sfnpetru,lucreaza la Inlrpr.de i.:oMtr. 
HtlJraul tca Santterul Giurgeni. 

- nsc.l« 13 aartie 1886 tn LtlnaUhet.,ftul lui 
Iacob şt Ecatirrina" de prof.agrtcultor, a 
posedat 13 ha. teren arabil, 20a', 1 vaca, 
30 Pl)rct ,i tnventar agriool.A exploatat ' 
munca salariata zilieri.~propiat din 1945 • 
.A facut parte din GEG. In 1944 'a fug it cu 
trupele nemţe,tt fn retragere pfnt:t fn AUB
tria de unde B-a fntors tn 1945.Tot fn 
com. 1taohttoa8a se afla cu D.O. fUca şi ' 
ginerele 8aU, anume Yogel Iacob. 

- nec.la 6 oct.1925 fn Lenauhe'tm, fiUl lui 
Anton ,t El 'Babeta, de praf. fnvaţator, 
fara avere. In 1944 B-a fnrolat voluntar 
fn SS 91.1 care a luptat pe frontUl din , 
Cehoslovacia, unde a cazut prizonier la 
armata 80vietica. In 1951 8-a fntor8 din 
prizon(erat fn Romfnia, stabilindu-Be tot 
fn Lenauheim,de unde a fOBt di8locat. 

- Mc.la 2 febr.1922 fn LenaUheim,fiul lui 
Ioan ,i Magdalena, de prof.agricultor.A po
Bedat 27 ha. teren arabil, un tractor, 2 'cai, 
3 vaci şi inventar agrîcol.A exploatat munca 
salariata avfnd şi un Bervitor permanent. 
~propiat fn 1945 • .4 f08t membru fn org.hitle
ri8ta a tineretului ger14lln din Romfnia. In 
1943 s-a fnrolat voluntar fn SS lufnd parte 
pe frontul de eBt şi fiind ranit a fost 
internat fntr-un Bpi taI d in Viena, unde fn 
mai 1945 a fost luat prizonier de catre 
americani, fntorc fndu-Be fn 1946 i'n Romfnîa) 
fn mod fraudulos. 



183.- KANDLER IOAN 
disl.cu 3 membrii 

.. ' . 
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184. / N 

G-
185.- XaOHN 

disl. 

~ 
I 

186. - KLIl7/EISABETA 

187. - KIEFER D()IIJlNINIC 
disl.cu membrii 

31 - , 31 
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nec.la 19 ' iunie ' 1904 1'1'1 Iva'nda-Tim iş,fiul 
lui Ioan şi Ana, de prof.agricultor,A pose
dat 13,90 ha. teren arabtl, 4 cai, 2 vaci 
şi inventar agricol.A exploatat muncd sa-

1ariatd avfnd şi ' un servitor permanent • 
Expropiat 1'1'1 1945 • .4 Jdcut parte ,din GAf}. 
In 1943 s-a fnrolat voluntar 1'1'1 SS fiind 
luat prizonier de cdtre eng1ezt~,:1 S-a 
fntors fn Romfnia ' 1'1'1 1946 1'1'1 mod fraudulos. 
In 1947 a f ost condamnat la 3 luni fnohis. 
pt.trecerea ~raudu1oaBd a frontierei. 
. .' . --

- nec.1a 28 f6br.1895 1'1'1 Voiteg,ftu1 lui 
Jlihai şi ~lciizia, agricultor, stui:l'li 6 

clase primare. A posedat 24 ' ha.'teren ara
btl, una cfroiUllltt din 1919 pfnd tn 1942. 
NU a fost expropiat 1ucrfnd pdmfntu1 fn 
dijmd pfnd fn 1951 cfnd a fost dis1ocat. A 
fdcut parte din aAf} fdrd functii.Are pe 
fi ica şi ginerele sdu Dietrich Ioan,care a 
fdcut parte din sS şi se af1d cu D.O. tot 
1'1'1 com.Bdchitoasa. 

- nec.la 26 iulie 1907 fn Peria., fiul lui 
Stefan şi Jlariana, de profesie agricultor, 
studii 4 c1s.primare. A p08edat 24 jugdre 
teren arabil, 3 cai, 2 vaci şi inventar 
agricol.Jlxpropiat fn 1945.A fdcut parte 
din GAf}.In 1943 s-a fnrolat voluntar 1'1'1 
SS, iar fn 1945 a c(tzut prizonier la armata 
sovieticd, de unde s-a fntors fn Romfnia 
fn 1951. Familia ba fn 1944 a fugit cu 
trupele nemţ.şti fn retragere,pf~ fn 

AU8t~ia) de unde 8-a fntors fn 1945. 

- nec.la 5 oct.1902 1'1'1 Peria., fiica lui 
Ion şi Jlaria71O, de profesie agricu1 toare, 
studii 3 cls.gimnaziu.A posedat 30 jugdre 
teren arabil, 4 cai, 4 vaci, cresc(ttoriiJ 
de porc' cu cca. 20 porei !Ii inventar 
agricol.A exploatat muno(t salariat(t, avfnd 
,i un 8ervitor permanent. Bxpropiatd fn 
1945.In 1944 a' fugit fmpreun/t cu soţul ei 
cu trupele nemţeşti în retragere ,fn/t 1'1'1 

.. Austria, unde Boţul a decedat, iar ea s-a 
întors 1'1'1 Romfnia în 1945.A fost membrd fn 
GAf}. 

- nsc.la 2/iJ sept.19/iJ6 fn Tom7llJtec, fiul lui 
Carol ,i Varvara, de prof.agricultor, 
studii 4 c1s.primare, Idrd avere. In 1944 
a fugit cu trupele nemţe!lti 1'1'1 retragere, 
fnrolî~du-se fn SS,CU care a luat parte ' 
pe f rontul din Ungaria,unde fn 1945 a c(t
zut prizonier la armata sovieticd, fnto re în
du-se 1'1'1 Romfnia fn acelaşi an. Este dislo
cat din Tomnatec şi lucreaz(t la GAS nOrez ul' 
ca mulg(ttor. 
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188.- KIRSCH PETRU - nsc.1a ' 16 sept~1901 fn Pert;;m, fiul lui 
Matei şi Maria, de profesie agricultor, 
studii 6 'ola8e primare, Il posedat 71 ju
gttre teren arabU, 6 cai, 6 vaci, cresctt
torie de porci cu 30-35 porci şi inventar 
agricol. A exploatat munctt salariat tt, avfnd 
şi 2 servitori permanenţi. EXpropiat ' fn 
1945. A fost membru fn GEG fttrtt fUWJtte. 

, diS? membrtt 

,------::--, 

/: 
190.- KIJlFIiIi 

di81.cu 
./ 

6, 

<. • 

3 1 '01- ms 
In 1944 a fugit cu trupele nemţeşti in 
retragere,pfn:tt fn Austria, de unde s-a 
fntor8 fn 1945. 

JlATEI ANTON - nsc.1a 29 sept.191' fn Ionel, ' fiul lui 
7 membrii Ioan şi Magdalena, agricultor, 8tudii 7 

c1s.e1ementare. A .posedat 21 ha.teren 
arabU, 4 cal, 3 vaci şi Inventar agriool. 
A exploatat munott 8a1ariattt avfnd şi un 
8ervitor permanent.llxproplat fn 1945.In 

DAN 
4 membrii 

, 

1943 a plecat voluntar fn SS,lar fn 1945 
a ottzut prizonier la Ceh0810vaci,de unde 
s-a fntO! fn Romfnia fn 1946 • 

n8o.la 2 oot.1920 fn TOlllnatec,f'ul lui 
Seba8tia şi Franclsoa, dtl prof.viticultor, 
studii 2 cls.1iceu,fttrtt avertl.In 1943 a 
pleqat voluntar fn SS lufnd' parte pe fron
turile 'din Finlanda şi Franţa,unde fn 1945 
a -cttzut prizonier la americani. In 1946 s-a 
fntor8 fraudu108 fn Romfnia. Inainte de a 
pleca fn SS,rtlspectiv fntre 1939-1941 a 
fost oonductttorul organizaţiei locale a 
tineretului h Itltlrist din 'com. Tomnat ee. 

- nsc!la 18 nov.1889 fn Tomnateo,fiul lui 
Ioan şi Varvara, de profes ie agriou1 tor, 
~ , p08edat 16,24 ha. teren arabil, . din oare 
1 ha. vie, 50ai, 2 vaoi şi inventar agri
ool.A tlxp10atat munctt 8alariattt zi1ieri. 
BXpropiat fn 1945. Ginerele 8ttU ~. 
Adam Ion cu care tlste dislocat fmpreuntt. 
A fttcut parte din GEG. Âu fost di810caţi . C J 

- >( din Tomnatec şi 1ucreaztt ca zilier la GAS. 

192.- LASIT.Y T~ -."1.,/ ... "" J . 
( 

nsc.la 25 sept.19l0 fn Sfnpgtru Mare,fiul 
lui Mihai şi Iullana, de prof.agricu1tor, 
8tudii 6 . cls.primare. A posedat 18 ha. 
teren arabil, 4 cai, 2 vaci, 8 oi şi 

* 193.- LATICI P. 

inventar agrico1.A exp:loatat mUWJtt sa1a
riattt.Au fost dislooaţi din Sfnpetru Ma re 

şi lucreaztt 'la Intreprinderea de Vonstrucţt ' 
Cernavodtt Santleru1 Giurgeni. 

- nsc.la' 7 iulie 1919 fn Sfnpetru Mare,fiul 
lui Ioţa şi Eviţa, de prof.agrlcu1tor, 
studii 7 c1s.primare.A posedat 19 ha. teren 

• disl.cu 

~ 
~ 

• 
membrii 

arabil, 3 cat, 1 vactt, 18 oi şi inventar 
agric 01. A exploatat munctt salartattt, avfnd 
şi un serpitor permanent.A fost dislocat 
din Sfnpetru Mare şi 1uoreaztt la GAS
Giurgeni. 
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DAN 9f- nsc.la 29 nov.191ji /n S fnpetru Mare~fiul 194.- LAT1:CI 

dis1.c 
, 4 cl s .liceu.A ' posedat 47 jug~re t e ren 

3 membrii 1\ lui Axtnte şi Mila,de prof. agr.~studtt 

_ ~. ~ \ arabtl~ 4 ca i~ 1 vac~ ş i inventar ag r.A 
<: .f'oI~ . • .. exploatat munc~ sala rtat~ av f nd şi un ser. 

t" 3 I ~ 2035 vttor permanent. In 1946 s-a fnecri s fn 

\ 

~ 
196 .LAUB PITRU 

disl.cu 3 membrii 

L 
197.- LAZAR NICOLAE 

di s l.ca 4 membrii 

198 . - LATI CI RAGOMIR 
dis1.cu soţia 

( / 
-../ 

199.- LAllBRE9 T FILIP 
diS1.,?" 2 memb.rtt ~ 

P. M.R. (PeR) ftin,d exclus fn 1949 la ve
riftcare. 

nec.la 27 mai 1885 fn Sfnpetru Mare
S fnicolaul Mare,fiul lU'i Vas il e şi lil enal 
agricultor, AI posedat 18 ha. teren arabil, 
1 call 2 vact şt tnventar agricol.A explo, 
tat munc~ salariat~ zi1ieri.Tot fn com.R~ 
toasa se afl~ cu lJL) ,t fiica cu ginerele 
s~u TOSICI MILAN fmpreu~ cu pttrtnţtt 

s,U fi care fncepfnd din 1947 au lucrat' 
fi p~mfntul susnumitu1ui.A fost d i s10caţi 
din S fnpetru Mare şi 1ucreaztt la planta ţ i, 
de p~dure din cam. Bttdeni. 

- ) 
- nsc.la 20 nov.1923 fn Igriş Sfnicolaul 

Mare,fiul lui Iosif ,i Abate rina,de 
profesie vfnztttor, stud it 1 e 1 8. prtmare~ 
f~r~ avere.In 1943 s-a fnrolat voluntar 
fn SSlcu care a luat parte pe frontul 
din Germania, unde fn 1945 a cttzut priz o

-nier la armata- sovietictt,fUnd el iberat 
s-a fntors fn ţartt fn acelaşi an. Inainte 
de a pleca , fn SS,respectiv din 1941 a 
f ttcut parte . din org.hitlertsttt a tineretu 
lui din cpm.Sfnpetru Mare. 

- n8c.la 7 ian.1906 fn S.mlacu1 Mare-D.ta, 
fiul 1 ui Luca şi Maria, de p ro f . ag ric u1 tor 

. . a post/dat 15 ha. tere n arabil, 2 ca t,l 
vacC! ,i inventar agricol.A. mai posedat 
fntre anii 1936-194/ una cfrciumtt fn ·com. 
Semlacul Mare-D.ta.A f ost membru fn PNT 
din 19361 avfnd funcţia de preşed inte al 
org.comuna1e. ' 

nsc.la 12 apr.190'1 fn Sfnpetru Mare, 
fiul lui Cristina, de prof.mecanic,studii 
6 cls.primare.A posedat 6 ha. teren ara
bil , un tractor, o bato~tt ş i inventar 
agricol.Susnumitul,fn 1950 a fost reţ i
nut de securitate şi condamnat de ctttre 
T~ibuna1ul Militar din Timişoara la 3 ani 
fnchisoare pentru d ifuzare de broşuri 
interz ise.In 1953,luna august,c f nd a f ost 
eliberat din f nchtsoare s-a stabilit fn 
Sfnpetru MareI iar fn anul 1954 luna apr. 
s-a mutat la soţie fn com.R~chitoasa, 
care fntre t tmp fusese dislocat~ fn cate
goria chiaburi~ap1ic fndu-i-se li lui 
D.O. pe Buletinul de Identitate.El nu 
figureaztt fn tabele şi decizii. 

- nec.la 21 ian.1901 fn Lenauhe im~ ftu1 lui 
Ftlip ş i Ecaterina,de prog.agricultorl 
studtt 6 c1s.primare. 
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A posedat 32 jugt!re teren arab,tJ.~ 4 $A~ C. N . !" . ~ . " . 

3 l-Ca- 2005 2 vaci şi inventar agrico1.A exploatat. 
munct! sa1ariatt!, avfnd şi un servitor per

~~~~~~~~ manent.EXpropiat fn 1945. 

dt81.cu 3 embrU I lut Dobromir şi Giuliana, de prof.agricul-
200.- LASITYfL lIILA>(N I . Mc.1a 1'1 nov.1905 fn Sfnptttru lIare,ftu1 

- tor.A. posedat 20,30 ha. teren arabil, 4 cat 
2 vac i, 10 porci şt inventar agricol.A. 

, exploatat munct! sa1artattl, avfnd şi un ser· 

/ 
202. - LUPU OAN

disl.-cu soţia 

203. - LENHARD 
disl.cu 

Ji-' 

vitor permanent. Este dts10cat din Sfnpetru 
·lIare şt 1ucreazt! la GAS Orezu. 

- nsc.1a 10 oct.1920 fn Lttnauheim,fiul lui 
Ioan şt ~aterina, de prof.frtzer,studii 
'1 cls. primare. In 1942 s-a angajat fn 
org.THOTH tar fn 1944 a intrat fn SS, 
cu care a plecat pe fron.t, fiind luat 
prizonier de ctttre armata souietict! şi 
fnto~fndu-se din prizonierat fn Gomf_ 
nta fn 1951,stabi1tndu-se tot fn Lenau
·he·im,de unde a fost dislocat. Fosta lui 
soţie fn 1944 a fugit ~u trupele nemţeşti 
fn retragere, pfntt fn ustria, de unde 
nu s-a mai fntors. El ttste dislocat cu 
concubinf.i lui Jlarltng Eltsabeta. 

- Mc.la '1 apr.1900, fn Folea-Deta, f iul lui 
.Ioan şt Ana, dtt prof.agricultor, 4 clase 
prtJttare.A posedat 11,SO ha. teren. arabil, 
4 ·cat, 2 vaci şt inventar agrico1.A. exp101 
tat munctt sa1ariattt zt1ier.Au fost dis- . 
locaţt din Folia-Deta, ' el nu 1ucreazt! ftl 
bolnav de piept, iar soţia lui lucrsaztt 
ca' ztl terti la GAS. 

- Mc.la 8 sept.1913 fn Semlacul Mare -
. Veta, fiUl lui Iacob şi Âna,de prof.agri
cu1tor. A posedat 24 ha. teren arabtl,3. 
cai, 1 vact! şi inventar· agricol.A. exploa
tat munct! salariatt!, avfnd şt un servi
tor permanent.EXpropiat fn 1945.A fost 
membru fn G~.In 1943 s-a fnrolat fn SS 
fUnd luat prizonier fn 1945 de ct!tre 
engleZi, fntorcfndu-se fn Romfnia, fn 
mod fraudulos fn 1948.In 1949 a fost con
damnat la 3 ani fnchisoare pt.trecerea 

rauduloastl a frontierti. 

- Mc.la 28 martie 1894 fn Vinga-Timiş, 
fiUl lui Jlatet şi Eva, de prof.morar -
patron. studH 6 cls.primare. 
;A- posedat una moart! cu 3 valţurt dubl t 
de 60 şi 80 cm., una ptatrt! de 24 ţolt 
şt ' un motor dtt 50 cat putere, moara ftind 
naţionalizatt! fn 1948.A exploatat munct! 
salartatt!, avfnd 4 sa1ariaţt permanenţi 
la' moart!. Bate dislocat din Periam, 
'oţia sa lucreazt! ca ziliert! la GAS,tar 
fiUl ca mecantc, tot la GAS. 



205. - LICKERT PA VEL 
dts1.cu 2 membrii 

~ 
_.N .~. .,.,. 
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208. - LAZAROVIC 
dis1.cu 

,/ 

'. 
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- nsc.la 7 iunie 1907' în Lenauheim,fiu1 
lui Matei şi Susana, de prof.pantofar, 
fdrd avere. -
Este dislocat în cc.tegr'a celor ce au 
fdcut parte din' SS, fapt pe care nu-l 
recunoaşte. Susnumttu1 în anul 1941 a 
plecat la Viena, unde a lucrat la o fabr l 
cd de cismdrie pîn1 în 1944 cînd s-a 
întors în ţara, în concediu, fugind cu 
trupele nemţeşti în retragere pînd în 
Jugos1avia, unde a fost internat într
un 1agdr, de unde în 1945 fiind pus în 
libertate, s-a întors în Romînia la 
Lenauheim,de unde a fost dis10cat. A fd
cut parte din GEU. 

- nsc.1a 10 nov.1883 în Periam,fiu1 lui 
Fr.anc isc şi Ana, de prof. agr.lltudtt 6 
cls.primare. A posedat 22 jugdre te
ren arabil, 4 cai,4 vaci, 10 porci şi 
tnv.agr.Expropiat în 1945.Are un fiu 
Peter, care se afld în Periam şi care 
a fost voluntar în &8. A fost membru 
în Gg;, fartJ funcţie. A fost dislocat 
din' Periam,nu lucreaza fiind bdtrîn şi 
bo1nav.It întreţ.ine fiica lor care 1u
creazd Ca zi1ierd la GAS Orezu. 

~ nsc.1a 22 dec.1888 în Folia-Ttmtş, fiUl 
lut Avram şt Floare, de prof.agricu1tor, 
studii 6 c1s.primare. A posedat 27 ha. 
teren arabil, 4 cat, 1 vacd şi tnventar 
agricol. A exploatat muncd solariatd 
~tlieni. In trecut a fost simpatizant 
PNL.Dis10cat din Fo1ta-Tim iş.Lucreazd ca 
zi1 ier la GAS Orezu. 

- nsc.1a 31 ian-18f18 i'n Beregsl!!u1 Mare
Timiş, fiUl lui Aronu şi Klena, de ' 
prof.agricu1tor,A posedat 20 ha. teren 
arabil, 4 cai, 2 vaci, 10 oi şi inven
tar agricol.A exploatat TIUlncd salariatI!!. 
Este dislocat din Beregsl!!ul Mare. li1 nu 
lucreaza fiind bdtrîn şi inapt de muncd, 
însd lucreazd restul membrilor de familiI 
la GAS Orezu. 

- nsc.1a 1 dec.1895 în ~isac-Timişoara, 
fiUl lui Stefan şt Anastasia, de profe
sie medic,studii1e le-a urmat la Buda
pesta şi Ita1ia.~ posedat 17,40 ha. teren 
arabil pe care le-a jucrat prin socrul 
sdu care este şi el dislocat în com. 
Fundata-Slobozia.A fdcut po1iticl!!,fiind 
preşedintele org.de plasa dtn Peri~.In 
1947 s-a înscris în PNP, unde a activat 
pîn1 la autodiso1vare. Â fost dislocat 
din , Periam .şi funcţtoneazd ca medic de 
ci re umscripţ ie în circ. Ch ioara ra tonul 
Feteşt i. 



J 

, 
J 

210.- LATITY IXENTIE 
disl.CrSOţta 

.~ 
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211.- LEITZ CAROL 

dial.cu 80ţia 

J\ / 
212. - LAZAR UCA 

disl.ou 2 membrii 
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.-
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213.- JlARSCHAL 
di81.cu 2 

J 
214.- IlIC~N 

dial.c 

IRA ~ 
2 membrti 

- 36 -

- nsc.la 24 mart.1B86 fn Sfnpetru Mare, 
ftul lut IOQn şi Paulina, de prof.agr. 
studii 4 c1s.1iceu şi una c1s.şcoala de 
agricu1tura. A posedat 48,72 ha. teren 
arabil. un tractor, 10 cat, 5 vaci,30 oi, 
crescatorie de porci cu 25-30 porci şi 
inventar agrico1. A exploatat munca 8a1a
riat~ avfnd şi 2 - 4 servitori permanenţi 
Este dislocat din Eff,letr;;,u.Jlaz;e. şi luarea 
z~ ca zilier da GAS. re un ftu ~~ 
LATITY IOVAN, care se af1~ cu D. O. tot 
fn com.R~chitoa8a,care 1ucreaz~ cu fami
lia sa. 

- nec.la 22 aug.1BBB fn Periam,fiul lui 
Carol şi Franeisca, d6 prof.agricultor, 
8tudii 3 cls.gimnaziu.A posedat 23,~B ha. 
teren arabil, 4 cai, 2 vaci şi inventar 
agrico1. A exploatat munc~ salariata zilie 
EXproptat fn 1945. A f~cut parte din 
GEG f~r~ funeţtt. Are 2 cumnate -fn Aus
tria fugtte odat~ cu trupe16 nemţeşti fn 
retragere şi cu oare corespondeaz~.Lu-

creazit la GAS ca zilier. 

- nec.la 22 s6pt.l~07 fn Semlacul llar6, 
fiul lui Luca şi Maria, de prof.agr., 

. studii 6 cls.primare.A posedat 16 ha. 
ter,en arabtl, un tractor, 1 cazan de 
ţuicit d. 220 litri, 2 cai, 1 uacit ,i in
ventar agricol.A .xploatat muneit sala
riatit zil ieri • 

- nec.la 28 ian.191B fn Tomnateo,ftul lut 
Ioan şi Suzana, d6 prof. a'gr., stud ti 8 cla. 
elem.ntare. P6 car6 16-a !~cut fn Ame
rica,unde a fost cu pitrinţii fntre 1923-
1933.Farit avere (Pitrinţii lui au posedat 
5,BO ha. teren arabtl)In 1942 a plecat 
fn Germania,unde s-a angajat fn TROTR, 
fntorcfndu-s6 fn Romfnia fn 1945.E8te 
dislocat din Sfnicolaul Ilare şi lucreaza 
la GAS. 

nec.la 25 apr.1924 fn Bereg8itul Mic,fiul 
lui Cira şi Viposava,de prof.agr.,studtt 
7 cls.primare. A posedat 17,40 ha. teren 
arabil, 2 cai, una vacit şi inventar 
agricol.A exploatat muncit salariatit zi
lferi.Este dislocat din Bereg8t%ul MiC; şi 
1 uc reazit la GAS. -

- nsc.la 29 nov.1903,~z. fn Bereg8itul Mic, 
fiul lui Vlaia şi Cata,de prof.agricul
tor, 3 cls.liceu. A posedat 40,60 ha. teren 
arabil, un tractor, una batoz~, 3 ca i,2 
vaci şi inventar agricol.A exploatat 
munca 8alariatit avfnd şi un servitor per
man6nt.A f08t dislocat din Bqeg§tlJ!.J,. j{~r;.. 
ş i lucreaz~ la GA s Orezu. ' 



216.- J/ATHIASS JlARTIN 
disl.cu 2 membrii 

/ 

<.'.!'I ...... 1'. 
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217.- MIRf~c2 ILS 
diS~_ 2 membrii 

, 

218.- M,fLOS CORPSL 
disl.cu 5 Fembrii 

f 

219. - JlARSCHA. 
d isI. c 
~LAS 
membrii 

/ 
221. - MBSAROS A ONIU 

dis~.cu 3 membrii 
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- nsc.la 12 sept.192l fn Tomnatec,fiul 
lui Martin şi Ana, de rpof.comerciant. 
Intre 1940-1943 a avut prdv~lte mixtd fn 
com.Tomnatec.In 1943 s-a f~rolat volun
tar fn SS,cu care a luptat fn Germarda 
pfnd fn 1945 cfnd a fost luat prizonier 
de c~tre armata sovietic~ şi tot fn 

acelaşi an s-a fntors fn Romfnia,stabi
lindu-se fn Tomnatec,de unde au fost 
dislocaţi. 

- nsc.1a 5 apr.19l4 fn Beregs~ul Mare
Timiş,fiul lui Il ia ,i Catal ina, de prof. 
agr., studii 7 cls.primare.A. posedat 
18 ha. teren arabil, 1/30 parte dintr-un 
tractor, 4 cai, 3 vaci, 20 oi şi in
ventar agricol. A exploatat munc~ sala
riat~ avfnd şi un servitor permanent-
In trecut - a fdcut po1iticd PNT-Maniu, 
fdrd funcţie. Dislocat din Beregs~ul 
llare.Lucreaz~ la GA.S. 

- nsc.la ~ febr.1898 i'n Semlacul Mare
Timi" fiUl lui Toior şi Elisabeta, de 
prof.agricultor, studii 5 cls.primare. 
A posedat 20,88 ha. teren arabil, 1/2 
tractor, 1/2 batoz~, 2 cai, 2 vac i şi 
inventar agricol . A exploatat permanent 

- munca salariat~.A.u fost dislocaţi din 
Sem1acul Mare, lucreaz~ la GAS Orezu 
ca zil ieri. 

- nsc.la 25 iulie 1915 i'n' Tomnatec, fiUl 
Jui Dominic şi Maria, de prof.muncitor 
agricol, f~r~ avere.A fost dislocat fn 
categoria SS.In 1942 a pleCat fn Germa
nia a~ajfndu-se fn ~rg.THOTH cu care a 
fost fn Germania şi ustria pfna i'n 
1945 ci'nd a fost luat prizonier de oatre 
armata sovietic~, întorc fndu-se din priz 
zonierat fn 1946.Este dJslocat din Tom
natec şi lucreaza la GAS Orezu ca zilier 

-" 
- nsc. la 23 uag.19l9 în Ivanda-Timiş, 

fiUl lut Anton şi Roza, de prof.pant.D
far,studii 7 cls.prtmare,/~r~ avere.In 
1943 s-a fnrolat fn SS, fiind luat de 
armata sovieticd ca prizonier în 1945, 
iar în 1946 s-a întors fn Romfnia.A 
fost dislocat din com.Ionel şi lucreazd 
pantofl1ria în particular. 

- nsc.la 2 mai 1905 fn Otelec, fiul lui 
Ioan şi Terezia, agricu2tor,4 c1s.pri
mare.A. posedat 14 ha . teren arabil, 3 cai 
2 vaci,ll porci şi inventar agricol . A 
exploatat muncI! sa1ariatd, avfnd şi un 
servitor permanent . Dislocat din Pust 'i-
niş şi 1ucreazl! la Sant.de Construcţii 

din Giurgeni . 



222. - MILOS 
dts1.cu 

TRIFON 
7 membrii 
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- nsc.1a 12 ian.1893 în Semlacp.r Mare, 

fiul 1 ui Teodor ş'j, El isabeta, de prof. 
/ -----, agr.A posedat 28,57 ha. teren arabi1,un 

224. - 6UHLBAC 
dia1.c 

0; 

\' 

) 3 1 OI Z006 
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225.- lIARTIN ~ARETA 
d iS171 fi icC! 

tractor, 1 batozti, 4 cai, 1 vacC! şi in
ventar agricol. A exploatat muncC! sa1a
riatt! zi1ieri.Dis10cat din Semlacu1 Mare 
1ucreazC! la GAS Orezu. 

- nsc.1a 12 mai 1916 în Ciucu1eni ~SS, 
fiUl lui Ioan şi ' Efimia, de prof.agricu1tc 
fC!rt! avere.PC!rintii lui au posedat 5 ha. 
teren arabtl. In 1938 a fost încorporat 
la Reg.24 inf., iar în 1924 cînd a fost 
1C!sat la vatrt! s-a stabilit în Sem1aou1 
Mic,unde ~useserC! refugiaţi pC!rinţii stii 
~i unde a lucrat ca funcţionar la primtt
rie pîntt în 1948, iar din 1948 pîntt la 
data dis1ocatirii, ca brigadier pîntt la 
data cînd a fost dis10cat.Jn 1947 s-a 
cC!sdtorit cu Lenhardt Barbara, al ctirei 
prim soţ fusese voluntar în SS şi a dece
dat pe front. Soţia lui a posedat 19,70 
ha. teren arabtl.6xpropi atti în 1945. 

- nec.1a 29 ian.191l în Lenauheim, fiul 
lui Gheorghe ~i E1isabeta, de prof.agri
cu1tor_A posedat 41,76 ha.teren arabtl, 
un tractor, 4 cai, 2 vaci, crescC!torie de 
porc' cu cca. 100 porci şi inventar agri
co1.A exploatat muncC! sa1artatC! avînd 
servitori permanenţi. In 1943 a-a înro1at 
în SS .u1lXiu.t1ll«1CIJlZ cu care a luptat pe 
front pîni! în 1945 cînd a fost luat prizc 

nir.r de americani. In 1946 s-a întors 
fraudulos în Romînia, stabi1indu-se în 
Lenauheim, de unde au fost fia10caţi. 

- nec.1a 28 nov.1909 în Lenauheim,fiica 
lui Ioan şi Margareta, de prof.agr. ' 
A posedat 17,40 ha. teren arabil pe care-1 
lucra în dijmtt ~z:t~ fiind vC!duvt! prin 
divorţ din 1935. A fost expropiatC! în 
1945.A fticut parte dinGEU.ln anul 1944 
a fugit cu trupele nemţeşti în retragere 
pîntt în Austria, reîntorcîndu-se în Lenau 
heim f'n 1945, de unde au fost dis1ocaţi. 

226.- MllHLBMJ NI<:OLAE 
d i ;7gfi soţ ia 

- nsc.1a 23 nov.1890 în Lenauheim, fiUl 
lui Iacob şi Ana, de prof.agricu1tor, 
stud ti 5 c1 s .primare.A posedat 25 ha. terel 
ara bil, 4 cai, 3 vaci, 7 oi, 10-15 porc i 
şi inventar agrico1 . A exploatat muncti ' 
sa1ariatti avînd şi 2 servitori permanenţi, 
A fost membru în GEU.ln 1944 a fugit cu 
trupele nemţeşti în r~tragere pîntt în 
Austria de unde unde s-au întors în 1945 
în Lenauheim ş i de und. au fost dis10caţi, 
Are un fiu - Petru- care în 1943 a plecai 
voluntar în SS şi în prezent se af1C! în 
Germania occidenta1ti, cu Care corespon
deazC!. 
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22'1. - MuHLBACn, ADAM 
disl.cu;,soţta 

/- ,S _ 

/' 
228. - MllNSE8 f/ICOLA.E 

disl.cu 3 membrii 

/ 

229.-

( 

r 
231.-

.~ .. 
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Mc.la 3 dec.1897 fn Lenauhe~pL~fiuld1ai 
Adam {I i Margareta,de pro~.agr.icultor, 
studii 8 cls.liceu şi bacalaureat.A pose
dat 17,40 ha. teren arabUl un tractor, 
6 cai, 3 vaci, cresc~torie d. porci cu 
cca. 40 porci şi inventar agricol.A explc 
tat munc~ salariat~, av f nd 4 servitori 
permanenţi. Mat lucra fnct! 40 jugt!re, 
luate în dijma.Exproptat - în 1945.A fost 
membru în Glf,'(] f~rlt funcţ ie.4 re _ un fiu 
Adam, care în 1943 a plecat fn SS şi cerE 
în prezent se aflt! în Danemarca. Corespon
deaz lt.-

- Mc.la 27 mart.190o în Cle111l1and-A,7IIericQ, 
f iul lui Ioan şi .Ecatertna,agricultor. 

A posedat 10 ha.teren- arabil, 2 cat, 2 
vaci, cresct!torie de porc' cu cca. 30 
porc t {Ii inventar agricol.A, exploatat 
7IIUnc~ salariatt!, avînd şi un serv itor 
per7llanent.AXpropiat din 1945.A ft!cut par
te din GJ!,'(].In 1944 a fug it cu trupele 
nemţeşti în retragere pîni! în Austria, de 
unde în 1945 s-a întors' în Lenauheim şi 
de unde au fost dislocaţi. 

- nsc.la 18 dec .190'1 i'n Lenauheim,ftu1 lui _ 
Petru şi Ana, de p rof. agr. A posedat 18 

-ha. teren arabil, 4 cai, » vaci, 12 oi, 
cresc~torie de porci cu cca.100 porci, 
un tractor şi inventar agricol. A exploa
t at munctt salariattt, avi'nd servitori 
permanenti. AXpropiat î n 1945.A f ost 

membru in Glf,'(] fiind memb ru i'n Comit. 
prg. i ocale din Lenauheim,unde a ţvut 
funcţia de casier. 

~ - Mc.la 29 apr.1911 în Lenauhei_, f iu1 lui 
Anton şi Elisabeta, de prof.zldar.A po
sedat 1 h~teren arabil.In 1943 s-a fn
rol at în 88, iar i'n 194. a c l!zut pri z onier 
la america~i întorc î ndu-se î n 80mfnia 
fn mllll'zii 194'1. In 1955 a fost condamft 
nat la 5 ani închis. fn l egttt urt! cu incen
d ierea atelierelor GAS Orezu, fiind -în 
curs de executare a pedepsei, tar soţia 
lucreaztt la GAS. Are un frate fn Germania 
Occidentaltt ,plecat din 1941. 

- nsc.la 23 ma i 1913 î n Lenauheim, fiul 
lui Ghe orghe ş i Elisabeta, de p ro f . agr. 
A posedat 85 ha. teren arabil , 1 tractor, 
4 cai, 3 vaci, cresct.tt ori e de po rci cu 
cca. 50 porci ş i inventar agricol.A, expl0 
tat munctt salariattt avînd servitori per
manenţl.Expropiat în 1945.In 1943 s-a 
fnrolat voluntar în SS fiind luat prizo
nier de americani fn 1945. In 1 946 s-a 
fn tors f ra udulo s în 80mfnia, stabilindu
se din nou în Lenaihe i m,de unde au fost 
disl oca ţ i. 
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232.- MICHELT LACOB 
disl.c~ 3 membrii 
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- nsc.la 11 mart.1922 î n Lenauhe im, J~ 
lui Enrich şi Elisabeta,de pr6f.agF~ult. 
A posedat 8,00 ha. teren ara bil,2 cai, 1 
vactt, 20 porc i ş i inventar agricol.A 
exploatat munctt sal ariattt avînd un serv i-

....... vh. It..; . ".,..." 4 

tor permanent.Expropiat î n 1945.In anul 
1943 s-a înrolat voluntar în SS,cu care 
a luat parte pe front p întt în 1945 c î nd 
a cttzut p rizonier la armata sovietictt, 
iar în oct.acelaşi an s-a î ntors în 
aomînia, respectiv în Lenauheim,de unde 
au fost dislocaţt. . 

233.- MUlrfP~ P U 
dtsl.c membrti 

• 

234. - JlARTIN ROL diS7 o membrU 

• 

\. 
236. - JlARTA 

. disl. ~ 

r 

237.- MULL~ ăOSLF 
disl.cu 2 membrtt 

/ 

I 
LI 

238.- lrfICHELIS IOSIP 
dis;;...crt 3 membrU 

- nsc.la 27 nov.1907 în Lenauheim,fiul 
lui Cristian ş i Maria, de pro f .cismar, 
f/lr ti avere.In 1943 8-a înrolat voluntar 
în SS, luptfnd pe f ront pfn(! f n 1945 
cfnd a fost luat prizonier de ctttre ar
mata sovietic/l.In 1950 s-a î ntors din 
prizonierat fn Lenauheim,de unde au f ost 
dislocaţi. . 

- nec.la 20 aug.ISJi fn Periam, fiUl lut 
Carol şi Ana, ile prof.agr., studii 2 cls. 
gimnaztu.A posedat 30 ha. teren arabil, 
4 cai, 5 vaci, 10-15 porci şi inventar 
agrico"l.A. exploatat munc/l salariatet avfnG 
şi 2 servit ori permanenţi.Expropiat din 
~945.Fiul sttu Francisc,care este dislo
cat cu el fmpreun(! fn 1943 a fost volun
tar fn SS. 

nec.la 21 ian.11l92 în Folia-Ttmtş,fiul 
lui Ilie şi Persida, de profesie agri-

• cliltor, studii o cls.prtmare.A posedat 
16 ha. teren arabil,. 4 cat, 1 vac/l şi 

. inventar agricol.A exploatat munctt s ala
riatet.Au fost dt slocaţ t din Fjlia şi 
lucreaza: la CAS. 

- nsc.la 16 sept.19l2 fn Voiteg-Ttmiş,fiul 
lui Petru şt Ana, de prof .ag ricultor, 
studii 7 cls.primare.A posedat 18 ha. 
teren arabil, 4 cat, 1 vac/l şi inventar 
agricol •. A exploatat munctt salariatet 
zilieri. Au fost d isloca ţ i din Voiteg
Tim iş şi lucreaztt ca ztlieri la CAS. 

- nsc.la 1 mai 1920 fn Lenauheim-Timiş, 
fiUl lui Ioan şi Ana, de prof.cur.lar, 
studii 7 cls.primar,fttret avere. In 1943 
s-a fnrolat voluntar fn SS, luînd parte 
pe frontul din Polonia pfn(! fn 1945 
cfnd a cttzut priz onier la armata 'soviet i 
ctl fntorcfndu-se fn acelaşt an ' în Lenau
hetm,de unde au fost dislocati. 

- nec.la 10 martie 1912 fn Opotiţa-Timiş, 
f iul lut Nicolae şi Iul iana, de prof. 
agrtcultor, studtt 6 cls. primare. 
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239.- MILIN IA lJ3 
dis1.cu membrii 

,. 
240. - MUTH IOA 

d is.cu 

241. - 118NICH CAROL 
dis1.Q. soţia 

242.- ~SA' ~ IOAN 
diB1.~ ~Bmbrit 
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Â lucrat ca vopsitor pf~ fn 1943,~~d 
s -a fnro1at voluntar fn SS.AjUnB la Vieva 
a fo s t supus unei vizite medicale şi gds it 
inapt pentru armatd.A f ost reparti z at sd 
lucrez e la fabrica de vag oane d in Viena, 
şi ap oi a fost mutat la Fraga,unde fn 
1945 a Idzut prizonier la armata sovieticd, 
fntorcfndu-se fn Romfnia fn luna mai ace
laş i - an. A fost membru fn PNS~.Au f ost dis-
10caţi din Voiteg şi 1ucreazd la ~AS. 

- nsc.1a 18 martie 1901 fn Pusttniş-' 
Timişoara,fiu1 lui .F10rea fii ţiubiţa, 
de prof. agricu1tor,2 cls.primare.A pose
dat 11 ha.teren arabil, 2cai, 1 vacd, 
32 oi şi inventar ag ricol. In 1951 c f nd 
a f ost d is10cat~ familia sa fn catego
ria chiaburi, el se af la plecat cu oile 
fn 'com.Rudna.A venit la familie f n ,anu1 
1952 1una aU{/ust, cfnd i s-a aplicat şi 
lui D.O., iar fn apr.1953 i s-a preschim
bat buletinul fdr~ D.O. rd~nfnd cu D.O. 
numai membrU ~amt1 iei sa1e.A fost dislo
cat din PUstintş-Timişoara. 

- nsc.1a 8 iulie 1920 fn Lenauheim,fiu1 
lui Anton şi Ana, de p rof.morar, studH 
? c1s.primare, fdrd avere. Dislocat fn 
oategoria SS. Susnumitul, f n 1943 a ple
cat f11lpreu~ cu soţia la Viel'lGl, unde a 
lucrat oa aj ut or de şofer,iar fn aprilie 
1945 s-a fn'ro1at fn arma ta germa~ 
'ermacht, fntorc f ndu-se fn Romfnia tot 
1'71- 1945.A fost membru fn organizaţ ia 
hitleristd a tineretu1ui.Are un frate ,fn 
Austria, plecat fn 1940, ou care cores-

, 'Pondeazd. 

- nsc.la 1 nov.1912 fn Lenauheim,fiu1 lui 
Ioan şi Ana, de prof~ ag riou1tor, studtt 
5 cls.primare, fdrd avere. In cinul 1943 
a plecat voluntar fn SS şi fiind rdnit 
la un picior a f ost repartizat la orga
nizaţia XYOXY cu care a f ost fn Jugos1a -
via. In 1944 a cdzut prizonier la armata 
Bovieticd, f ntorc f ndu-se din priz onierat 
fn Bomfnia fn anul 1946 cfnd s-a stabi
lit tot fn Lenauheim,unde a fost dislocat 

- nsc.1a 16 nov.1905 fn Sfnpetru Mare, 
-fiUl lui Ioan şi Jfva, de profesie ag ricu1 
tor, a posedat 1 6,24 ha. teren arabil, 
1 tractor şi inventar agricol. A mai po
sedat 3 cai, 4 oaci, 1 6 oi şi 25 porci. 
A exploatat muncd sa1ariatd , av f nd ser

vitori permanenţi. 6xpropiat din 1945. 
A fdc ut parte din ~AU.Dis10cat d in 
Sfnpetru Nou ş i 1ucreazlt la GAS. 
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243. - NAGY AbJilfÂNBRU 

disl.cu 4 membrii 

/ -
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244. - NIBDBRCORN BARBARA 
disl.ou 1 fit,tlr 

/ 

- '!f'~- , 42 
- nsc.la 10 oot.1908 fn oteled-'T'tmiş, 

fiul lui Pavel şi Maria, de prof.agricu 
tor, studii 6 cls.primare.A posedat 31 
ha.terenarabil, 3 cai, 1 vaca, 13 oi 
şi inventar agricol. A exploatat munctt 
salariattt zil ieri.Are un frate şi o so
rit fn America,ou oare oorespondeazd.Au 
fost dislooaţi din Pustiniş-Timtş şi 
lucreazd la CAS. 

- neo.la 31 mart.1912 fn Sfnpetru Mare, 
fiica lui Frano isc şi Ana, de prof.agr. 
studii 6 cls.primare. A posedat 14 ha. 
teren arabil, 20ai, 1 vacd şi inventar 
agrioo1.Intre 1936-1944 a avut brutdrte 
ou un salariat.A exploatat muncit sala
riattt avfnd şi un servitor permanent. 
Soţul ei fn 1943 s-a fnro1at voluntar 
fn SS fntorofndu-se fraudulos fn ţarlt 
fn 1947, iar fn 1951 a decedat. Are un 
frate fn Austria, ou oare oorespondeaztt. 

245.- NICOLIN STOIAN ~
disl.c~3 membrii 

/ r '1 
') 

nec.la 29 apr.1906 i'n Beregsltul Mic
I'imiş, fiul ,lui Vladimir şi Versavia, 
de prof. agr. studi i 6 cls.primare.A pose, 
dat 20,88 ha. teren arabil, 3 cai, 3 vac 
10 o i şi inventar agricol.A exp1 oa tat 
muncit salariatlt ztlieri. A fost dislocai 
din Beregsetu1 Mic şi lucreazet la CAS 
din comuna. 

246. - NEllJIANN IOAN 
disl.c 2 membrit 

I 
? 

247.- NBDA. GHEoRGHE 
a1lI:;; 3 membrii 

• 

- nsc.la 26 oct.1912 fn Pardani-Jugoslavi( 
fiul lui ,Ioan şi Jlaria, de prof. t fmp1ar, 
studii 7 cls.primare.A posedat 1/2 ha. 
teren arabil şi un atel ier de tfmpletrie 

,-fetrtt salariaţi. In 1943 8-a fnrolat uo11 
tar fn SS, ou care a fost pe frontul dil 
Ceho810vacia, unde fn 1945 q cttzut pri-
zonier la armata sovietictt, fntorc fndu

se din prizonierat fn Romfnia, respeoti, 
oom.Ione1, fn 1946 şi de unde a fost 
dis1ocat. A fost membru fn G~ fttrtt 
funoţli. 

- nsc.la 13 nov.1910 fn Petrovan-Timiş, 
fiul lui Gheorghe şi Maria, de prof. 
agricultor" studtt 6 cls.primare.' A po
sedat 23 ha. teren arabi1,l batoza cu 
locomobtla, 4 cai, 1 vaca, 20 oi şi in

ventar agrico1.A exploatat munca salariaU 
avfnd şi un servitor perman.ent.A fost 
membru fn PNT din 1933 fdra funcţie. 

~ 
,ţ Este dislocat din com. Voiteg şi luoreazi. 

la GAS ca ztlier. 
V· 

248.- 'ANOVICI IOAI/} ~/ol - nec.1a 5 aug.1911 fn Chişindu URss,ftu1 
dis1.cu 2 V-i oJ... ~ui Petre ş i Eugenia, de prof.agricul-

~ v? tor, studit-baca1aureat.A posedat 100 h' 
~ O ~,pI". - .V" ,J.- teren arabil fn Basa,rab a, p-e ca re l-a • , ţ.. f "'v U"'" lucrat tn d'lljma.In 1940 • fugi t din Ba-

l.p .".... fJJV sa rabia, stabil indu-se fn Bucureşt i la ( 

~v~~ . r sort! a sa.In 1941 s-a refntors fn Basarl 
.~ bia,de unde fn 1944 s-a refugiat din nOL 

&" ,.Ijf'" /. fn Bucureşti.In 1946 s-a mutat fn oom. 
fv~<.I p'p-P- • f'l Lenauheim,unde a fost fmproptetd~tt cu 
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249. - 08TEB L,.;7;:;;;;n~=--------I 

dtsl. c / 2 ~embrtt 

L, 
250.- OB~TEN IACOB 

disl.cu 4 membrii 

& 
251. - OBJl8TEN -rCOUE 

disl.c 2 membrii 

252.- OBERTEN UDOVIC 
2 m/lmbrU 

43 - 43 
5 ha~teren arabil ş i de unde au' fost dis
locaţi. 

- nec.la 27 oct.1911 1'n' Lenauheim, fiul 
1 ut Ioan şi El isabeta, de prof. cro itor, 
A posedat un atelier de croitorie f~r~ 
salariaţt. In 1943 s-a 1'nrolat voluntar 
'1'n SS, 'lu1'nd parte pe frontul de est, 
unde 1'n 1945 a c~zut prizonier la armata 
sovietic~.In 1951 s-a 1'ntors din prizonţ . 
rat~ stabilindu-se la familie, 1'n Lenau
heim,de unde au fost dislocaţi. 

- nsc.la 20 ian.190l 1'n Tomnatec, fiUl lut 
Petre şi Franci8ca,de prof.agricultor,a 
posedat '12 ha. teren arabil, 2 ca', l ' vacI 
şi inventar agricol.Expropiat 1'n 1945. 
In 1943 e-a 1'nrolat 1'n SS,unde a avut 
gradul de Serg.Naj.şi de unde a repar
tizat la poliţia 8eichului din Berlin. 
In 1945 a fost luat pri.onier de catre 
englezt,tar 1'n 1946 8-0. 1'ntors fraudulos 
1'n 80m1'nia, 8tabilindu-ee la familie 1'n 
Tomnatec, de unde au fost dislocaţi. 

- nec.la 21 dec~19l7 1'n Tomnatec, fiul lut 
, Petru şi Susana, de prof.muncitor agr., 
8tudii 7 cls.primare, ftJrtJ avere.In 1943 
s-a 1'nrolat voluntar 1'n SS, cu care a 
luptat pe frontul din Franfa.In 1945 a 
ct!Jzut prizonier la american', iqr 1'n 1946 
s-a 1'ntors frauduloe 1'n 90m1'niq, stabi
lindu-se la familie 1'n Tomnatec,de unde 
au fost dislocati. 
<-

~sc.l~ 23 mai 19~ 1'n Tomnatec, jiul 
" lui Iacob şi Jlaria-lbaterina, de prof. 

agricultor, 7 cls.prbu:re, ftJrtJ avere. 
In 1943 s-a 1'nrolat 1'n SS, cu care a lutc 
parte pe frontUl din Franţa, unde 1'n 
1945 a ctJzut prizonier la americani.In 
1946 s-a 1'ntor.8 fraudulos 1'n 80m1'nia, 
stabilindu-se 1'n Tomnatec,de unde au fosl 
dislocaţi • 

. - nec.la 26 dec.19l1 1'n S1'npetru Mare,fitcc 
lui Svetosar şi Justina, de prof.casnic(!, 
A posedat 5 ha. teren arabil primite la 
ref.agrar~ din 1945 şi inventar agricol. 
A fost dislocat~ din' com.S1'npetr,u Jlare, 
pentru moti vul ctJ '80ţul ei OSTOIN MIHAI, 
1'n 1950 a fost arestat şi condamnat la 
10 ani 1'nchisoare pentru spionaj. 

- nec.la 14 iunie 1895 1'n Voiteg-Deta, 
JUca lui Iacob şi Ana, de prof.agri
cultoare, studii 6 cls.primare. A pose
dat 26 ha. teren arabil, 4 cai, 1 vactJ şi 
inventar agricol.A exploatat munctJ sala-
riattJ, av1'nd şi un servitor permanent. 

ExpropiattJ 1'n 1945.A fost dislocattJ 
1'mpreun(! cu soţul ei care a decedat 1'n 
1952.A avut un fiu plecat 1'n SS şi care 
a decedat pe front. 
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255. - PALFY ANTON 
dis1.cu 3 membrii 

c. . '" . .. . ,' . 
3 1 -ca 1335 

I 
256. - P.4I:r~AJ VLADIJIIR 

diS1.~ 2 membrii 

257. - PZlTLESAN Gli80RGHE 
dis1.ou 2~.mbrti 

s 
258.- PAuLus 'A.COB 

disl. 3 membrii 

-~ 
259.- POPOVICI 

d ts1.c u 
COLAE 

membrU 
• 

.........., 

/ 

J 
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- 718c.1a 27 aug.1919 fa Tomnatec,fiu1 
lut Francisc şi Magda1enaide prof.1ac~
tuş-mecanic, fara avere. In 1941 a dezer
tat din armata romfna, fnro1fndu-se f n ~ 

org.THOTH, cu care a 1ufl'tat fn Jugos1a
via.In tabele, la motivul dis10carii Sll 
araU! cii a fost fn SS.In 1945 s-a fn
tors fn Romfnia s tabi1indu-se din nou 
fn Tomnatec, de unde au f ost dis1 ocaţi. 

- sc.1a 4 sept.1903 fn Sfnpetru Mar., 
fiul lut Ioan şt Jlmilia, agriCultor, 
stud t i 5 c1s.priTlUlr •• A posedat 14 ha. 
teren arabil, 2 cai, 1 vactE, 8 oi- şt 
tnventar agricol. Au fost dis10caţi 
din Sfnpetru Mar. şi lucreaza la Intrp. 

de Construcţ ti Ctrrna VodtE sant ieru1 
Giurgeni. . 

- nsc.1a 20 ian.1899 fn Macrin-Jugos1avta, 
fiul lui Gheorghe {ti Iu1iana, de prof. 
c omerc iant. A posedat 1 ha. vie, 1 rfş
niţa cu motor de 15 h.p. şi un magazin 
mixt fn com.BeregstEul Mic pe care l-a 
ţinut din 19~5 pfna tn 1951 ofnd au fost 
dis1ocaţi. 

- nsc.1a 20 sept.1926 fn Lenauheim,ftul 
, lut Iacob {ti Eltsabtrta, de prof.agr. 

studii 7 ols.primare. A posedat 39 jp
gare teren arabil, 20ai, 1 vaca şi 
tnventar agriool.Expropiat d8 20 jugarll 
fn 1945, iar d. 19 jugar., oare oonsti
tuiau partea soţiei rtEmase ca moştenire 
de la •• tlil ei au fost exoeptat •• A f ost 
membru fn org.hitlerista a tineretului 
german din Romfnia. In 1944 au fugit ·cu 

.. trupele nelllţeşti fn retragere pfna fn 
Austria, de unde s-au fntors fn 1945. 

- 7180. la J9 oct.1903 fn Semlacul Mare, 
fiUl lui Nicola. şi Cumbria. de prof. 
agr. A posedat 22 ha.t.ren arabil, 6 cai, 
2 vaci, 36 oi şi inventar agricol. 1I ex
ploatat munca sa1ariattE, avfnd şi un 
servitor permanent.rn 1949 a fost con
damnat 1 a una luna fnchis.pt.sabotaj 
economic.A fost dislocat din Sem1acul 
'J/are fii lucreaza la GAS ca zi1 ier • 

260.-PIRCHJlAL UDOVIC - nso.la 12 nov.1896 fn Pertam,fiul lut 
dts1.c soţia Aloiss {ti E1isabeta, de prof. tipograf, 

j . ~ studii - ·baoa1aureat.A posedat 7 ha.terel 
;'f 1.... arabil.Expropiat fn 1945. A TIUli poeedat 

at'J,lwol (- - 1 atelier de tipografh şi un magazin 

0f1IA' ~ ~ "" fost luata fn 1948, tar TIUlgazinu1 l-a 
.(1"" ~ , • ..I~_ ţinut pfna fn 1951 fn com.Periam, de unde 
..f,' G.' tw' ~- , . a f ost dislocat. 

'fii' lM J t!A- -U 'd. cX. X, O • 

f.7ft 



261.- PAIAN P. 'NU 
dtsl.c soţta 

N ",A .•• 

263.- PORISCH~ TBl 
dtsl.cu membrtt 

/ 
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- nec.la 12 apr.1907 fn Beregsltul Ma re, 
fiul lut Ioan ş t Ji,batertna, de" prof~agr. 
A posedat 20 ha. teren arabil, 3 cat, 2 
uact, 15 ot şi tnuentar agricol.A exploa
tat muncit salariattt, aufm seruitori per
manenţt.Au fost dislocatt dtn "Beregsltu1 
Mare şt lucreaztt ca", zilier Iti» la GAS. 

- nec.la 7 dec.1909 " ~n Semlacul "lIare, 
ftul lut Ntcolae şt Cumbria, de ' prof.agr. 
~ posedat' 20,80 ha.teren arabtl, 8 cat, 
2 uact, 75 oi şt inuentar agricol. A 
exploatat I1UJ.nctJ salartatlt aufnd şt ' un ser· 
uttor permanent. In 1949 a fost condamnat 
la 8 lunt fnchtsoare pt. insttgare. 

- nec.la' 23 febr.1891 fn Pertam, ftul lut 
Perenţ ~t Suzana, de pro~.agr.,studtt 
3 cls.gtmnaztu.A posedat 36 ha. teren 
arabU, B ca t, 8 uac t, 10 o t, 10-,15 por
ct ,t tnuentar" agricol.A exploatat munctt 
salariattt, aufnd ,i un seruttor perma
nent.AXpropiat dtn 1945. ~ fost membru 
fn G.E.G. fttrtJ funcţte. 

"J/ILAN * --11SC'la" 12 a 110. 1898 fn BeregstJul Mtc,fiul 
4 membrH lut Relea şi Sosa, de prof.agricultor, 

6 cls.prillW.re. A posedat 17 ha. teren arabt j 
- 1/2 ha. tlte, 4 ca i, 1 vactJ , t tnuentar 

') agrtcol.~ exploatat munctJ saJ.artattt zt-

265.- POTINZ M I 
dtsl.cu membrtt 

~ 
266. -III'ENARIlJ 

dtsl.a 4 

267. - PAPARof 
dtsl.c 

1 tert.Au .fost d tslocat t dtn Bereg stJul Mic 
şt lucreaztJ la GAS Orezu. 

- ~c.la 86 iulte 1918 fn Yotteg-rtmiş, 
fiul lui Mthai şt Margareta, de prof. 
agricultor, studti 6 cls.primare.A pose-

",dat 1 ha. teren a7'Gbtl, exproptat fn 1945. 
In 1943 s-a fnrolat fn SS, cu care a luat 
parte pe frontul din Italta, tar fn i945 
s-a fmbracat ' fn hatne ctutle pentru a nu 
fi luat prtzonter şt s-a fntors fn mod 
fraudulos fn Romfnta, stabtltndu-se la 
familie fn Votteg Timtşoara, de unde au 
f ost dislocati. 

- nec.la 21 iunie 1901 fn Timişoara,com. ' 
Beregsltul Mare, ftul lut Petru şi Marta, 
de prof.agricultor, studH 6 cls.prtmare. 
~ posedat 15#70 ha.teren ar.abil, 2 cai, 
2 uaci şi tnuentar agrtco>l.Au f ost dis
locatt dtn Beregsltul Mare, lucreazlt la 
GAS ca ztl tert. 

I 
- nec.la 25 apr.1906 fn Beregsttul Mare,fiul 

lut Gheorghe şi Elisabeta, de prof.agri
cUltor, studti 4 els.prtmare.A posedat 
10,50 ha. teren a7'Gbil, 4 cai, 1 uaelt şt 
inuentar agricol,tar fntre 1946-1950 a 
auut o e f rc tumt:! f n com.Beregsttul Mare . 
A exploatat muncit salartatlt zilier.In 
trecut a fos t membru fn P.N.L.-Brttttanu. 
fttrlt funet te. 
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- nsc.la 20 apr.1900 1'n Tomnatec,fiul lui 
Jlarton §i Ma ria, de prof.agr.studti-3 

268.- PIER DOMINIC 7 " 80ţia --__ -, cls.gimnaziu.A p08edat 23 ha. teren 
.~ . 

3 I oa· 2035 
arabil din care 1,50 ha. vie , 4 cai,2 
vaci §t tnventar agrtcol.A exploatat 
munc~ salariat~ · av1'nd §i un 8ervitor 
permanent. A f 08t membru fn G.E.G. 

~--.~ ___ ...J f~r~ juncţ i e. 

/ 
2'70.- PARISON "GH80RGH8 

dl8l.cu ftembrlt 

87a. - PARNA VEL :PETRU 
di8l. u 5 membrU .' 

873. - PIB11 ANTOIr' SEBASTIAN 
dlsl.cu soţia 

- nec.la 20 martie 1918 1'n Tomnatec,fiul 
lui Francisc şi Maria, de p rof .muzlcant, 
stdU '7 c18.primare, f~rlt avere. 
In 1941 8-a fn rolat fn SS unde a avut 
gradul de caporal ş i cu care a luat 
parte pe front. In 1945 a f08t luat pri
zonier de armatat sovlettc~, 1'ntorc fndu-s , 
d In prizonierat 1'n 1947 c fnd s-a' stabil It 
la familie, pfnlt au fost dislocaţt. 

- nec.la a8 oct.1908 fn T01llntJteo, fiul lui 
Iaoob şt Jlarla, de prof.agrtoultor,stu
dil 3 c18.glmntJziu. A posedat 37 ha. teren 
arabil, 6 oa t, 6 vao t, 15 - 20 poro t Ş t 
Inventar agrtool." exploatat muno~ 8alart· 
t~,avfnd §I a seriv't'rl permanenţl.In 
1943 8-a 1'nrolat voluntar fn SS, Iar fn 

-1946 s-a fntors fraudulo8 fn Romfnia,8ta-
billndu-s6 la familie fn ToftntJtec, de undl 
au fost di8locaţi. 

- nsc.la 22 martte 1903 1'n Beregs~ul Jlare, 
ftul lui Iultana,i Ioan, de prof.agr., 
studH 3 cls;prlmare. A posedat 13 ha. 

'. teren arabil, 4 cat, 2 vaci şi tnventar 
agrtool.A exploatat munc~ salartat~ -

~ 

ztl Ieri. -In trecut- a f08t membru fn PNL
Br~ttanu fltr~ funcţte.Au f08 t dislocaţt 
dtn Beregs~ul Mare, lucreaz~ la Intrepr. 
de conetr.hidraullce, Santlerul Giurgent. 

- nec.la 21 d60.190? fn B6reg8~ul Jlare, 
ftul lut Moi8e şi Floarea, agr., studH 
6 018.primare. A posedat 24 ha. teren 
arabil, 3 cai, a vaot, 12 oi şi inven
tar agrtool. 
In treout a f~out politicii PNL-Br~tianu, 
oa simplu membru.In 1951 a suferit o 
condamnare d6 30 zt16 pt. sabotaj ' eoonomlc 
(nepredare de oote). 

- Mo.la '7 aug.1904 fn Tomnatec, fiUl lut 
Anton şt Jlarta, de prof.agricultor,stu
dtt 6 c18.primars. 
A p086dat 14 ha. teren arabil, 2 cat, 

1 vac~ şi inventar agrtcol.A exploatat 
munc~ salariat~ ziliert.Exproptat fn 
1945.Au f08t dtBlooaţt dtn Tomnatec şi 
lucreaz~ la Santterul de Conetr.dtn 
Glurgeni. 
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- nsc.la 5 oct.1910 fn ' S f npetru $ftul 
lut Leonte şi lItlanJJ, de prof.agricultor, 

r-'OC----'studti 5 cls.primo.re.A posedat 14 ha. tere: 

3 ' O~ · (OU 
rab tl , 4 ca i, 1 lWacCt § t inventar agr. 
exploatat muncCt salariat~ ztlter.Au fos 

dislocaţi din S..f.nR.w. J!are _~i lucreaz~ I I 
'O. IU ...... ,.. Sant ierul de COMtr. Giurgeni. 

~-__ --':'_...J 

2'15. - P()NEA VASILE 
disl.cu membrU 

j 
2'14.- PAIAN I E 

disl.c:u membrU 

J 
2'1/5. - PETCU VASILE 

disl.cu » membrii 

c 

- Mc.la 12 iunie 1903 fn Beregs~ul lIare
Timiş, fiul lui Vasil e şi El isabeta, de 
profeste agricultor, studii 6 cls.primare 
A posedat 19,14 ha. teren arabil, 4 oai, 2 
vaot şi inpentar agricol.A exploatat muno, 
salariatCt avfnd şi un servitor permanent. 
In trecut- a ft!tcut pOlittctJ PNL-BrCttianu 
fCtrtJ fUl7f)ţţe. 

- Mc.la 9 tan-1911 tn BeregstJul Mare,ftu1 
ţi lut Ioan §i BCaterina~de prof.agricul~ 

tor# studii 6 cls.primare.A posedat 12,5 
ha. teren arab tl, 2 ca i, o rfşntţtJ ou o 
piatrtJ, 2 lJQci §i inventar agrico1.A 
exploatat muncCt salariattJ z11ieri. In 
1942 a fost trimis fn judecata Cons.de 
RtJzboi Timt§oara fn urma unui denunţ ctJ 
ar fi legionar it fUnd gCtstt nevinovat 
a fost achitat. fost dislocat din Bereu
stJul~ şi llJDreaztJ la GAS Orezu. 

- nsc.1a 15 apr.1920 fn BeregstJul Mare,fiul 
lui Vasile şi Teresca,d. prof.agricu1tor~ 
studii '1 als.prtmare.A posedat 18 ha.te
ren arabil, 4 cai, 2 vaai şi inventar 
a,qricol.A exploatat munctJ salariattJ avfnd 
Vi un servitor permanent. Intre' 1945-194'1 
a fost membru fn PNL fCtrtJ fUl7f)ţie. Au fost 

" dislocaţi din Beregs(lul lIare şi lucreaztJ 
ca ztl ier la GAS. 

2'16. - PETROJlANEAMf' GHEORGHE -
disl.cu a .embrii 

Mc.la 18 martie 190'1 fn ~ti~-Se~lac 
Timiş, fiul lui Petru şi Cristina, de 
prof. agricul tor, studU '1 cls. primare. 
A posedat 14,50 ha. teren arabtl~ 3 cai, 

2'1'1.-

{/ " 

PF"fn.ENRA TH ELISABETA 
l!XJA TERJWA 

disl.cu 3 embrti 

1 vaca şi inventar agrico1.DeclartJ oCt' 
aceastCt avere şi-a cumptJrat-o din 1945. 
Au fost dtslocaţi din PUstintş-Timtşoara 
şi'lucreaztJ la GAS. 

- nsc.la 10 sept.1886 fn com.Pertam
Sfnicolaul Mare, fUca lui Francisc şt 
Margareta, de prof.agricultoare.Studit 
6 c1s.prtmare.A posedat 26,68 ha. teren 
arabtl, un tractor, [5 cai, 6 vaci şi in
ventar agricol. A exploatat mUl7f)tJ sa1a~ 
riatet avfnd şi doi serv itori permanenţi. 
Expropiat- fn 1945.Este dislooattJ fmpreu~ 
cu 3 nepoţi deoarece J1.tuz: • .x.~ fiUl -ei 
Franciso, tattJl copiilor, fn 1943 at!:.le
cat fn SS şi fn prez ent se afltJ fn erma, 
nia occ identaltJ-zona americaM, ia r no ro. 
ei, mama copiilor, fn 1944 a fugit cu 
turpele nemţeşti fn retragere şi se aflti 
fmpreuM cu soţul~ coresponcleaztJ.Au fost 
dislocaţt dtn Periam.Nepoţti lucreaza la 
GAS. 



278. - popov. I ALEXA NDliU 
disl.cu 3 embrii 

.. ,~ 
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280. - PETliOVICI ICOLAE 
disl.cu 4 membrii 

/ 

281.-

C( 
BOMEli ~I 
dis1 membrii 

~ 
282. - BAC;' CO~NTIN 

diS1~2 membrii 

2 
, 
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- nec.la 23 mai 1907 f n ' voiteg-Detal fiu1 
lui Nicolae şi E1enal âe prof.agricu1torl 

studii 4 ' c1s.1iceu.A posedat 31 ha. teren 
arabtll 5 caiI ,a ' vact şt , inventar ag ri
co1.A exploatat munctt salartatttl avfnd 
şt un servitor permanent. A fost membru 
fn PNL Brtttianu din 1932 pfntt la des
fiinţare. Dis10ca ţ i din Voiteg.Lucreaztt la 
CAS. ' 

- nec.1a 21 aug.1912 fn Cenadu1 Mic -
Ungarial fi 1.11 1 1.1 i Teodor ş i Socal de prof. 
agr.Studii ? cls.primare. A posedat 24 ha. 
teren arabil, 3 cai, 1 vactt ş i inventar 
agrico1.A exploatat munctt salariatii, aufn. 
un serv itor permanent.Au f os t d i s 1 ocaţ i 
din Pust iniş Timişoara.Lucreazli la GAS. 

- nsc.1a 8 apr.1887 fn Fo1ic-Timiş,fiu1 lut 
Vastle şi Iconie, de p rof.agr., st udii 
6 c1s.primare.A posedat 16 ha. teren ara
btl, 1 cal, 1 vaca ş i inventar agricol. 
Din cele 16ha., 5 ha. le-a dat f n 1934 
unei fiice} cînd s-a ctrsp.,0rit, fne tr au' 
rttmas tot e numele lui} 1.1 ftost dis10caţt 
din Fo1 ia. Lucreazd la GAS ca munc itori 
zi1ierl. -

- - nec.1a 19 febr.1908 în Got10b-Ttmişoara} 
fiul 11.1' Mihai şi El isabeta} de prof. 
medic internist, ftrrtt avere.Intre anii 
1939-1944 a activat în G~ din comuna 
Ionel} fiind şeful acestei organizaţ1i 
fasciste şi membru în PNSG. Are 2 fraţi 
fn Austria} cu care corespondeaztt.Au f ost 
dis10caţi d!n com.Suhaisve1t-Deta.In pre-
zent 1ucreaztt Ca medic la GAS. , 

- nec.1a 8 sept.1902 în Beregsttu1 Mare
Timiş} fiUl lui Vastle şi Paraschtva,de 
prof. agricu1tor.A posedat Ca avere 24 

ha. teren arabil} 6 vite mari,36 oi şi 
inventar agrico1.A exploatat muncd sala
riattt sezoniertr. A fttcut po1itic tt PNT
Jlaniu, iar fntre 1940-1942 a fost primar 
fn comuna nata1tt. A fost dislOCat din 

' Beregsttu1 Mare - Tim işoara. In prez ent 
1ucreaztJ la GAS ca muncitor. 

- !lsc.1a 26 oct.1888 în Beregsttu1 M'c
Timişoara, fiUl lui V1ada şi Draga, 
de prof. agricultor.Studtt 6 c1s.primare. 
A ~osedat ca avere 14}50 ha. teren arabi1 1 
1/2 semt:tntttoare} 1/2 secertttoare, 7 vite 
ftari şi inventar agrico1. A exploatat 
munctJ sa1artattt sezon,iertt. A avut şi un 
servitor permanent. Dislocat din Bereg
sttu1 Mic Timişoara.Lucreazli la GAS. 



284.- RODOLOV -~TA dtsl.c~Qt~embrtt • 
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285. - ROTH HENRICH NICOLAE 

ti 
286. - RO~H N~.4E 

dts~2 membrti 

{7 
287.--RL ~ P~U 

dtsl.au 3 membrii 

288.- ROM~ CAROL 
disl.ou 4 membrii 

/ 
289.- REITEji IOAN 

di~6 3 membrii 

- 49- .-â1J 
nso.la 21 - oct.1899 fn BeregstJul Mio
Timişoara, fiica lui -Liubco şi Zorta, 
de prof. agricultoare, studii 4 c1s.pri
mare.A posedat ca avere 11 ha. teren ara
bil, 1/2 sec ertJtoars, 1/2 sem(Jn(Jtoare, 
4 vite mari şi inventar agrtco~.A. exploa
tat munctJ salariattJ BezontertJ. iBlocattJ 
din BereQstJu! Mtc-TimtŞoar~ f~ prezent 
lucreazt! la GA~ ca zlltert!. 

- nsc.1a 23 sept.1896 i'n Tomnatec-Timişoar. 
fiUl lui Henric şi Maria, de prof. in,giner 
constructor, 8tudit 5 ani Politehnica, 
~e care i-a ft!cut la BUd.pesta şi i'n 
"'u8trta.A. posedat 20 ha. teren arabH pe 
oare l-a lucrat i'n dijmtJ, de care i'n 
1945 a fost expropiat. A fost dislocat 
din com.Tomnatec-Timişoara.In prezent 
lucreazt! la GAS oa muncitor. 

- n80.1a 12 apr.1901 fn Tomnatec, fiul lut 
Ion şi Maria, de prof.agricultor.A pose
dat 17 ha, teren arab H, o 8emttntttoare, ti 
vite mari şi inventar agricol,de care a 
fost expropiat i'n 1945. AI fttcut parte 
din G~ oa simplu membru.A avut un fiu 
care i'n 1943 a plecat voluntar fn SS şi 
care a murit pe front.A fost dislocat 

_din ogm.Tomnatec şi fn prezent luoreazt! 
la GAB oa muncitor. 

- nso.la 9 apr.1910 fn Lenauheim, fiul lui 
Nicolae şi FU ipine, de prof. tfmplar, 
In 1943 a plecat fn $S, fUnd repartizat 
pentru a lucra la şantiere de oonstrucţii 
fn Germania, de unde i'n 1945 vine fn ţartt 
fn mod clandestin.A. fost dislocat din oom. 

-- Lenauheim.In prezent luoreazt! la şantie
rul Topalu ca tfmplar. 

- nsc.la 1. mat 1902 fn Lenauheim, fiul lui 
Iacob şt Ana Maria, de prof.agr.,studti 
7 cls.ltceu.A posedat ca avere 27 ha.te
ren arabil, 1 semttntttoare, 6 vite mari, 
52 porci şi inventar agricol, de c •• e a 
fost expropiat fn 1945.A exploatat munctt 
sa1ariattt Bezoniertt, a avut şi un servi
tor permanent. Din 1944 pf·,tt.J i'n llU5 a 
stat i'n austria.A fost dislocat din 
Lenauhei •• In ;rezent lucra la GAS ca 
1Ilunc i tor. 

- nsC .la 13 apr.1908 i'n Ft-l-ad'elfia- SUA, 
de prof.zidar, fttrtt avere.In 1943 s-a 
i'nrolat voluntar fn SS, tar i'n 1945 a 
cttzut prizonier la amerioani, i'ntorcfndu-
8e fn mod fraudulo8 fn Romfnia fn 1946 
cfnd s-a stabilit la familie i'n Lenauheim 
de unde au f08t dis1ocaţt. 



290.- ROTH NICOLAE 
disl.cu soţta 
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291.- RWZ lrII,Uf), 

dieloc 

292. - R!N'!.5'( JJAT.1/I 
dls~ _ 5 m6mhrit 

membrit 
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- nsc.la 30 ian.1909 fn Tomnatec l fiul 
lut Iost f şi Ma ria l de prof.agr./studii 
2 cls.liceu-A poa-edat U]11J4 ha. teren 
arab tll 4 oa il IJ vao tJl. 10 o il 15-1J0 porc t 
f1i inventar agricol. exploatat munctt 
salariat~1 avfnd ş i un 8ervitor pennanent 
Expropiat fn 1945. In -1943 8-a fnroiat 
voluntar fn SSI unde a avut gradul de Ca
poral şt cu care a- foet pe front fn 
[fTl!Jaria şi fn Franţa.In 1945 a cttzut pri
zonier la ame ricanl,fntorcfndu-se fraudu
los fn Romfnia, .tabtltndu-se la familie 
fn Tomnatec l fn 1946, de und6 a fost disle 
cat. 

- nsc.la 13 iulte 1896 fn C6nadu maghiar, 
fiul lui Gheorghe şi Persida, de prof. 
agricultor, studit 6 cls.prtmare. A POS6-
dat 16 ha. ter6n arabtl, din care 5 ha. 

_grttdintt de zarzavat, 3 cat - şi inventar 
agricol. A exploatat munctt salariattt 
zilter • .A.u fost di810caţi din Pu8t intş
Timig.Lucreaztt ca ztl ier la GAS, iar 
ftul ca fnvitţittor fn comunt:t. 

- nec.la 9 oct.1898 fn Pertam, ftul lut 
.IIatet şi Ecaterina, de praf. agricultor, 

- studtt 6 cle.primare.A posedat 27,1J6 ha. 
teren arabil, 1/2 tractor, 1/2: batoztt, 
4 cat, 4 vaci, 13 ot, 15-80 porci şi 
inventar agriool. A avut pennanent un 
8ervitor.Expropiat fn 1945.In 1946 a 
f08t reţinut timp de 11 luni pt.erimtt de 
tnaltit tr~dare şi el iberat ca nevinovat. 
A ~ost membru fn G~ ftirit funcţie. 

- nec.la 15 febr.1912 - fn Otelec-Ttmtş,fful 
lui Stefan Ion şt Ana, de prof.agr.,8tudl 
3 c18.1ioeu.A posedat 18,56 ha.teren 
arabil, 20ai, 1 vacit şt inventar agrteo~ 
In 1946 8-a fnscri8 fn PMR (PSD) rltmitn fn, 
membru de partid pfnt:t fn 1951 cfnd, 
fnainte eu cfteva zile de di810care i s-( 
ri d-tcat carnetul de part td.Intre 1941-ZSh 
1945 a fost fn [fTI!Jaria,unde a lucrat la 
fabrieit- de unelte din Budapesta.Au fost 
di810cati dtn Otel ee. 

- nec.la 84 tan.1884 fn Tomnatec,fiul lut 
Anton şt Magdalena, de prof.agr., studit 
3 e18.llceu.A poeedat 17,40 ha. teren ara
bO, din care 2130 ha. vie altoitti,4 cai. 
2 vact l 20 porci şi inventar agricol.A 
avut permanent lin servitor, plus zilieri . 

Expropiat fn 1945.A fost - membr.G~ fttrlt 
funcţie.Au fost dislocaţt din Tomnatec 
şi luereazit ca zilieri la GAS, cu excep
t -ta ftului-Ntcolae- Oare este orb din 
1936. 
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298. - SCHlfMliN8 FRAN::ISC 

dis1.cu 3 m4mbrit 
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- nsc.1a 26 iunie 1907 f~ Tomnatec,fiul 
lut Sebastian şi EOaterina, de prof.con
tabi1, studit 4 c1s.1iceu.A posedat 20 
ha. teren arabtl, 1 tractor, 2 cai, 2 
uaci şi inuentar agr.BXproptat- fn 1945. 
A fost membru fn GEG ftirtt funcţie.In 
1944 s-a refugiat cu trupele germane fn 
retragere pfn4 fn Austria, unde s-a 
fnrolat fn SS,fiind furier la ~omandamen ; 
din Zagreb. In 1945 a fost luat prizo-
nier de ctttre. americani, iar fn 1946 
s-a fntors fn Romfnta fn mod fraudulos, 
8tabtl indu-se la fam·tl ie fn Tomnatec, de 
unde au fost dislocaţl. 

- nsc.1a 16 ian.1916 fn Ionel-Deta,fiul 1u : 
Ioan şi El isabeta, de prof.agr.,studit 
4 c1s.1iceu.A posedat 56,84 ha. teren 
arabtl,8 cat,4 uact şi inuentar agricol. 
A exploatat munct! salariattt, avfnd şi 3 
servitori permanenţi. A fost membru fn 
GN}. In 1943 a plecat voluntar fn SS, 
unde a fost reformat şi internat fntr-un 
spttal TBC. In 1947 s-a fntors fn Romfnil 
8 abi1indu-se tot fn com.Ionel,unde aueI 
7amilia şi de unde au fost dislocati. 

- nsc.la 23 nou.1901 fn Xomnatec,f'ul lui 
- 1Ialnnhardt şi Rozina, de prof.medlc.A 

I 

posedat 56 ha.teren arabil, din care 
3,50 ha. .--altotttt.Pt!mfntul arabil fi 
lucra fn diJmtt, tar uia fn regie proprie 
cu muno(l sa1ariata.Expropiat fn 1945, 
fUnd exceptat cu 10 ha.pe coneiderentul 
ca a fost numai fn armata romfntt,unde a 
auut gradul de Lecot.medic. A fost membru 
fn G.FG.Intre 1921-19.a. a facut studiile 
fn Germania.Are o sora şi un cumnat fn 
Germania-corespondeaza.A fost dislocat 
din Tomnatec şi 1ucreazt! ca medic de 
circ. fn com.Piua PetritJ'eteştt. 

- nsc.1a 26JJ.nou.1907 fn Sucean:-Jugoslauta, 
ftu1 1 ul nton şi 1Ia ria, de prof. agr., 
studH 6 cls.primare. A posedat 44,46 ha. 
teren arabil, 6 cai, 4 uacl şi inuentar 
agriool.A exploatat munctt salariatti, auf, 
şi 3 seruitori permanenţi. BXpropiat fn 
1945 • .4. fost membru fn GEG ftirti funcţie. , 

299. - STOIANO 
disl.cu 

( 

D~slocaţl din com~Ione1.Lucreaztt la . GAS. 

DRAGOJlIR \\~nsc.1a 22 iar:t.1925 ·fn· Beregsttu1 Afic,ltul 
membrU /~) - lui Nedelcu şi SUta, de prof.agricultoi 

studii 2 c1s~liceu.A posedat 27,26 ha. 
\ teren arabil, 3 cai,3 uacl şi inuentar 

agrlcol.A exploatat munct! salartattt, 

300.-

zllierl.Au fost dis10caţl din Bereg8a~1 
1Iic gi 1ucreaz'" ca zi1 ieri la GA$. 

- nec.1a 21 dec.1892 fn Tomnatec,fiu1 lut 
1Ie1cher şi Ana, de prol.agr.,studtt 6 c1~ 
primare. A posedat 26 ha. teren arabtl, 4 
ca i, 1 uaca şi inuentar agricol.A exploa
tat munca salartattt, avfnd 3 servitori -
permanenţi.A lost me11lbr • .fn GEG fttrtJ luncI 
Dislocat din TOmnatec. 
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dis1.cu soţia 

/ 

303.- SCR 
dis1.a'U 

t/ 

r 

3 1 -08- 2006 

I 
• 

re 
- 52 -

- nsc.1a' 20 ian.1908 fn Periam~ jt~Ui 
Franc tsc şi ' Mariana, de prof.avocat. 
A posedat 35,96 ha. teren arabil, 2 ha. 
vie, '1 cai, 6 oaci, 25-30 porci şi inven
tar agrico1.A exploatat muncd salariattt, 
avfnd permanent 4 servitori.Expropiat fn 
1945.A fost membru fn GEG, fdrti functie. 
In 1944 a fugit cu trupele nemţeşti in 
retragere, pfnti fn Austria, de unde s-a 
fntors fn 1945.Au fost dis10caţi d i n 
Periam.E1 este inapt de muncti, avfnd 
vederea scurtd şi fiind suferind de nervi 
Soţia lui 1ucreazd ca injirmierd la disp. 
din com.Rdchitoasa. 

- nsc.1a 30 aug.1890 fn Sfnico1au1 Mare, 
fiUl lui Ioan şi Anna, de prof.agr.A po
sedat 60, 88 ' ha.teren arabil, 2 tractoar~ 
2 batoze, un atelier mecanic, 3 cai, 2 
vaci şi inventar agrico1. A mai posedat 
1 bttcanie fn comurtd.A exploatat munca 
sa1ariatd avfnd servitori pennanenţt şi 
zi1ieri.Expropiat fn 1945.Au fost dis1o
caţi din Sfnico1au1 Mare şi 1ucreazd Ca 
zi1 i er la GAS. 

- nsc.1a 22 aug.1910 fn Tomnatec,fiu1 lui 
Vilmoş Gheorghe şi Ana, de prof. agr., stu

- dii 2 c1s.1iceu.A posedat 30 ha. teren 
arabil, 1 tractor, 6 cat, 3 vaci şi inveli 
tar agrico1.A exploatat muncd- sa1ariatd, 
av f nd şi 2 servitori permanenţi.Exprop~at 
fn 1945. A fost membru fn GEG fdrtE funcţiE 
A~ fost dis1 0caţi din Tomnatec, 1ucreazd 
la GAS. 

304.- SCHFARTZ - nsc.1a 3 mai 1908 fn Le~hejm,fiu1 lui 
dis1.cu Iostf şi Terez ia, de prof.frizer,studii 

6 c1s.primare. A posedat 3 ha. teren arabil 
Expropiat i'n 1945.In 1943 8-a fnro1at 'fn 
SS, cu care a fost pe fron.tu1 din Franţa 
şi Unoaria, unde fn 1945 a fost luat pri 
zonier de cdtre armata soviet . cd.In 1951 
s-a fntors din prizonierat stabi1indu-se 
la familie fn Lenauheim,de unde au fost 
dis1oca ţ i. Are un frate fn Austria, ple
cat tot fn 1943 ca voluntar fn SS - nu 

, c orespondeazti. 

305.- SABLICI J2 VCO ~.- ~ - nsc.1a 9 febr .1924 fn Sfnpetru Mare, 
dis1.cu membrtt . , - fiul lui Ion şi Zorca, de prof.agricu1to7 
, /,J 1 '1 cl primare.A posedat fmpreurtd cu mama 

~ sa 14 ha. teren arabil, fiind dis10caţi 
fmp reurtd. A mai posedat 2 cai, 1 , vacd şi 
inventar ag rico1.Au fost dis1 0ca ti din 

Î ' Sfnpetr,,~ 4.U.lr4-§i lucreaztt la GAS ca 
( --; muncitori agricoli. 

PETRU 
Ifzembrii 

- nsc.1a 26 mai 1902 fn Ione1-Deta,fiu1 
lui Ioan şi Ecatertna,de prof.agr.studii 
6 c1 A. primare.A posedat 13,92 ha. teren 
jrabil, 4 cai, 2 vaci şi inventar, agr. 

exploatat muncd sa1ariatd, av fnd şi un 
servitor permanent.Expropiat fn 1945.A 
f ost me~bru fn~.fu fost d i s10caţi din 

Ionel şt 1ucrea GAS. 
~--------------------------------------~----
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309.- SANT"E .laN
diS7 soţia 
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312. - SCHNEIDER SEBASTIAN 
disl.cu 3 membrii 
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- nsc.la 27 febr.1 90l î n Tomna1;ec-Tim işJ 
fiul lui Iosif ş i Ana J de prof.agricu1t. 
A posedat l 5J 08 lfrI.. teren arabil din 
care ~ ha. vie a1totit~J 2 cai J 1 vac~ 
şi inventar agricol.A expl oatat munc~ 
salariatttJ avînd ş i un servitor permane71l 
BXpropiat î~ 1945.A fost _embru în G~. 
In 1953 a fost condamnat 1 an pentru de
tinere de valutti.Au fost dislocaţi din 
Tomnatec şi lucreaz~ ca zilier la GAS, 

• 
nsc.1a 3 dec.1910 în LenauheimJfiica lui 
Mihai şi AnaJ de prof.agr' J studii 4 c1s. 
primare .A posedat 19J 72 ha. teren arabil 
la un loc cu soţul - ei de care a divorţat 
în 1949J partea sotului fiind 8,70 ha .A 
mai posedat 1 cal J 1 vactt şi inventar agl 
Fostul ei soţ nu a fost dislocat . A f ost 

, dtslocat~ din Lenauheim şi lucreaztt ca 
ziliertt la GAS. NU figureaztt în tabelele 

Deciziei .A fost membrtt în G~. IKXţ%~M
Averea a fost expropiat~ 1'n 1945. 

- nsc.la 6 mai 1902 1'n UdvinJ fiul lui 
Francisc şi E1isabetaJ studii 8 cls.1ic. 
comercial. A posedat 25 ha . teren arabil 
şi 1'n plus mai lucra 25 ha.luate fn dijnU 
A mai posedat un tractorJ una batozti şi 

- inventar agricol.A exploatat munct:t sa1a
riattt z -ilieri.BXpropiat fn 1945.Au fost 
dislocati din Folia şi lucreazd ca şef 
de depozit la ~S. 

- nsc.la 3 sept.1988 în Kalalui Kolva
Ungaria J f iUl lui Antoniu ş i ElisabetaJ 

<de prof. agricultorJ 6 clase primare. A 
__ posedat l6J24 ha .teren arabil J 3 caiJ2 

vaci şi inventar agricol.A fost exdeptat 
de la expropiere pentru faptul cti nu a 
activat fn G~J1Jf..r1'nd pt:tm1'ntul ' p1'~ la 
da t a disloct:trii . u f ost dislocati din 
Pustiniş şi 1ucreazd la GAS. 

- nsc.la 2 8 ian.1893 1'n TomnatecJfiul lui 
Nicolae şi ElisabetaJ de prof.agricu1tor. 
A posedat .B3J 78 ha. terenJ din care 4 ha. 
vie altoitttJ restul ~rabil, 4 cai J 2 vacI 
şi inventar agricol. exploatat muncti -
sa1ariatdJ av1'nd şi 2 serv itori permanenl 
Expropiat- 1'71 1945. A fost membru 1'71 G~ 
fttrd funct ie. 

nsc.1a 25 aug.19l4 î n TomnatecJfiul lui 
Maxim şi Ma riaJ de prof.agricultorJfttrtt 
avere. In 1942 s-a 1'nrolat voluntar în 
org.TYOTHJ cu care a fost 1'71 Jugos lauia 
şi AustriaJ tat în 1945 a fost luat pri
zonier de ame ricani. In 1946 s-a î ntors 
fraudulos în Romfnia J stabilindu-se la 
familie 1'n Tomnatec J de unde au fost 
dis10cati . 
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313.- SAVlJLESClJ AUllEL - nsc.la 28. ian.1911 fn Pustiniş,fiul lui 
d isl. u embrit --~ Petru şi Haria, de prof. agro) stud i i 2 

J I -O ZODi 

• 

314.- sr:ffft"cONRAD 
d~ . 2 membrii 

31 5. - SCHLEICH A'DAJI 
d iSl.:/1I0 ţ ia 

316. - SCH8EIBE8 ITILL4M 
disl.cu 2 membrii ' 

~ / 

818.- SZILdK WEORGHE 

. /au 3 membr~ 

cls .primare • .il posedat 18 ha.teren arabi; 
3 cai, 1 vQ.ctt şi inventar agricol.A explc J 
tat munctt sa1ariattt zi1ieri.Au f ost dis-
10caţt d in Pusttniş şi 1ucreaz tt la GAS 

ca zi1 ier • 
- nsc.la 11 mai l89? fn Leb1 inr; fn Timi" 

fiul lui Adam şi Fi1ipi1'D, de p rof.agri
cUltor, s tudii 8 cls.liceu.A posedat 40 
ha. teren arabil, 6 cai, 3 vaci şi inven
tar agrico1. A exploatat munctt salariattt, 
avfnd şi un servitor permanent.Intrucft ~ 
fttcut pa rte numai din armata romfntt a 
fost refmpropietttrit cu 5 lJ,a. teren arabi; 
care fn 1946 i-au f ost date din nO II .A 
fost membru fn G~ ftt rtt funcţie.A f ost 
dislocat din Periam şi lucreaza la GA S . 

- nsc.la 1 febr .189? fn · Tomnatec,fiul lui 
Dosif şi Ana, ;le prof.agricultor, studii 
6 c1s.primare. posedat 11,60 ha. teren 
arabil, 2 ca i, 1 vactt şi inventar agrico~ 
A exploatat munctt -.sa1ariattt zi1ieri.Exprl 
piat fn 1945.De mentionat ctt din cele 
11,60 ha. teren, . 1, '15 ha. era vie al to it, 
A fost membru fn G~ fttrtt funcţie.Au fosl 
dislocaţi din Tomnatec şi 1ucreaztt la 
GAS ca zilieri. 

- nsc.la l8 ·martie 1924 fn Tomnatec,fiul 
lui Wiliam şi Mary, de prof.mecanic,stu
dii 6 c1s.liceu,ftfrtt avere(pttrinţii au 
posedat 20 ha.teren arabil ş~ se afltf cu 
D.O. i'n com.Bumbtfcari - Galaţi) In 1943 
s-a fnro1at fn SS cu care a fost pe 
frontUl din Cehoslovacia.In 1945 a ctfzut 
prizonier la amertcani,tlr i'n 1946 s_a 
fntors fraudulos fn Romfnia, stabil indu
se la familie fn Tomnatec, de unde au 
fost dislocaţi . 

- nec.1a 12 sept.1924 fn Grabttţ, fiul lui 
Nicolae şi Ana, de profesie agriCUltor, 
ft1rtf avere (ptfrinţtt lui au posedat '72 
jugttre iar soacra lui cu care este dis
locat fmpreuntt - 58 jugtfre teren arabil) 
In 1943 s-a fnrolat i'n se cu care a 
fost pe f rontUl din Franţa. In 1945 pen
tru a nu fi luat prizonier s-a fmbrttcat 
civil, venind pfntt la Viena de unde s-a 
fnto rs cu transportul de refugiaţi fn 
Romfnia şi s-a stabilit fn com.Ione1 la 
fa milie, de unde au fost dis10ca ţ i. 

- nsa.la 4 nov.1900 fn Temerin-Jugoslavia, 
fiUl lui .Gheorghe şi Elena, de prof.agr • . 
studii 2 cls.liaeu.A posedat 24 ha.teren 
arabil, 6 cai, 4 vaci şi inventar. agr. 
A exploatat munctt salariata avfnd şi un 
servitor pe rma nent.Au fost dis10caţi din 
Ote1ec şi 1ucreaztt la Comlemn-Tfndt1rei. 
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dis1 .0 4 membrii 
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3.20.- SZALMA PAVEL 
dis1.ou 8 membrU 

,,/ 

3.21.-

3.2.2. - SCHLEICH FRANCISC 
A1JÂJI 

disl ~u .2 membrii 

I 

3.23.- SCHADY ~COB 
dts1 7 / 4 membrii 

c. 
324. - SCHUTZ IOA N 
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- nso.1a 30 ap r.1 913 î n Voit"eg-Deta, f iu1 
lui Anta1 şi Ana, de p rof .agr.,studit 

5 ols. p rimare. A posedat .2 ha.teren ara b il 
Expropiat în 1 94 5. In 1943 s-a î nrolat 
vo1unatr în SS, ou Care a luat parte pe 
frontul din Jugos1avia şi Greoia, fiind 
luat prizonier de armataz sovietiod în 
1945.-In 1951 s-a î ntors din priz onierat 
în Romînia, stabilindu-se la fa milie în 
Voiteg, de unde au fost dislooaţi. 

- nso.la . .26 iunie 1908, în Gh tlad-Timioara, 
fiUl lui Andrei şi Agneta, de prof.agr., 
studii 5 ols.primare.Intre 194.2-l945,s-a 
ooupat ou oontrabanda de mdrfuri în 
Jugoslavta, fapt pentru oare a fost dis1a 
oat în 1951 în oategoria oontrabandişti. 
Au fost dislooaţ i din Ot 'eleo şi 1uoreazd 
la şantierul de oonstruoţii Giurgeni . 

- nso.1a 1.2 nov.190l în Ote1eo-Timiş, fiul 
lui Iosif şi Roza1ia, de prof. agr., 6 ols. 
primare.A posedat 14,50 ha. teren arabtl, 

3 oai, 1 VQod şt inventar agrioo1. A fost 
dis100at din Oteleo şi luoreazd la ~om
lemn Tînddrei oa muncitor. 

- nso .la .28 7100.19.21 în Tomnateo,fiu1 lui 
- Adam şi Margareta, de prof. apr., studii 

3 ols.gimnaziu, f drt:t avere (pdrinţit au 
posedat .21 ha .teren arabil).In anul 1943 
s-a înrolat voluntar în SS luînd parte 
pe frontUl din Cehoslovaoia şi Polonia.La 
oapitu1are pentru a nu fi luat prizonier' 
8:"a îmbrdoat în haine oivi1e şi a' venit 
aoasd ou un transport de repatriaţi. 

, • Ina inte de a pl eoa în SS a fost membru ' 
în org.hitleristd a tineretului din oom. 
~mnatH. " 

- nso.1a 9 nov.188.2 în Tomnateo-Ttmiş,fiu1 
lui "'ntonio şi Margareta, de p rof.agr. 
A posedat 18,56 ha. teren din oa re .2,90 ha 
vie altoitd şi restul arabil, 4 oai".2 
vaoi şi inventar agriool.A exploatat 
muncd sa1ariatd, avînd şi un servitor 
permanent.A fost membru în GEG f drlf 
funoţ te.A. fost exp'ropiat în 1945 • • b:llX1IUtl 
A avut un fiu oare în 1943 a pleoat în 
SS şi a deoedat pe fro nt. 

- nso.la 15 sept.1926 în Teremia Mare,fiu1 
lui Lenhard şi Regina, de prof. învdţdtar, 
studit 7 ols.şo. normald, fdrd avere.A 
fost membru în org.hitler,isttt a tinere
tului, fiind şef de gruptt la 10 t ineri 
(şarfurer). In 1944 a pleoat în Ungaria 
unde se afla ,,"tatttl ' sdu şi unde s -a 
înrolat în SS.A luptat pe frontUl dtn 
Ungaria şi Austria, tar în 1945 a olfzut 
pr'izonier la arma,ta sovietiolf.In apr. 
1951 s -a întors din prizonierat' în Romî
nia,staoi1indu-se în Teremia Mare de unde 
în iunie 1951 a fost dis100at . 
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325.- SCHMIDT IOAN 
disl.au 3 membrii 
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326.- S~R~ F 
dis~ soţia 

(" 

-J 
327. - SECl1LIN S1'. 'AN 

disl.~membrit 

328.-

330. - SUCIU EJADU 
disl.c" soţia 

/' 
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- nsa.la 5 nov.1886 fn Tomnatec, fiul lui 
Antoniu ş i Ma rgareta, de prof. agr., stud ti 
5 cl s. primare.A posedat 12,76 ha. teren 
arabil, un tractor, 3 cai, 1 vaclt ş i 
inventar agric ol.A exploatat muncit sala
riaUt z il ieri. Expropiat fn 1945. Impreun/1 
cu el se afllt dislocat şi ginerele situ 
Fuchs Nicolae,care fn 1943 a plecat vo": 
luntar fn SS fntorcfndu-se fn 'Romfnia 
în mod fraudulos fn 1946.Au fost dislocaţ : 
din Tomnatec şi lucreazlt ca zil ieri la 

CAS. 

- nsc.la 4 sep. 't1894 fn Ceacova-Timiş, fiul 
lui Stefan şi Magdalena, de prof.agr., 
studii 5 cls.primare.A posedat 34 ha. 
teren arabil, 4 cai, 2 vaci şi inventar 
agr.A exploatat muncit salariatlt, avfnd 
şi un servitor pe rmanent. Exproptat fn 
1945.Au fost disloaaţi din Voiteg,lu-
creazlt aa ZZLZ muncitori la CAS. 

- nsc.la 10 tunie 1894 fn Votteg-ftul lut 
Andrei şi Marta, de prof.agricultor,stu
Jii 6 cls.primare.A posedat 18 ha.teren 
arabil, 4 cai, 2 vaci şi inventar agri
col.A exploatat muncit salariatlt avfnd 

,şi ' un servitor permanent. Au fost dislo
oaţi din Voitgg ?i lucreaz(t ca Iltlteri 
la CAS. -

- nsc.la 27 apr./BU fn Tomnatec,fiul lui 
Nioolae şi Varuara, studtt 4 cls.l iaeu 
t~oretic.A posedat 17,40 ha. teren arabil, 
Expropiat fn 1945.In 1943 s-a fnrolat 
voluntar fn SS, cu carg a fost pe fron-

. ·tul din Estonia şi Lgtonia, iar fn . 
1945 a cltzut prizonier la armata sovig
ticlt, fntorcfndu-se fn Romfnia f n acelaşi 
an şi s-a stabilit fn Tomnatec la familie 
de unde au fost d islocaţi. 

- nsc.la 2~iulie 1900 fn Ionel, fiul lui 
Andrei şi Ecaterina, de prof.agr., studii 
6 . cls.primare.A posedat 32 ha. teren ara
bil, 3 cai, 2 vaci şi inventar agricol. 
A exploatat muncit salariatlt, avfnd şi un 
servitor permanent . A fltcut parte' din 
CEG fltrlt funcţie . Au fost dislocaţt din 
Ionel şi lucreazlt Ca zil igr la ICAR. 

- nsc.la 17 deo.19l9 fn Cenadu Mic-U~aria, 
fiul lui Traian şi Ecaterina,de prof. 
agricultor, studti 7 ols.primare.A pose
dat 15 ha. teren arabil, 2 cai, 1 vaclt şi 
inventar agr.A exploatat muncit salariatlt 
zil igrt.A fost dislocaţt din Pl.tst iniş 
şi lucreazlt Ca zilieri la CAS • 
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3Jl;- SPAHN FRANCISC 
disl.cu soţia 

- npsc.18 aug.1896 ~n onel- m ş.fiul lui 
Franoiso şi Eva ,agric., studii 6 c1.prim. 
a posedat 11 jug.t.a. pe care l-a lucrat 
în dijmă şi o măoe1~ie între 1921-1951. 
Au fost disl.din com.lonel . Lucx.1a G.A.S. 
ca muncit.zilier; U 

332.- TOBIASZ FRANClSO 
dial.ou 5 membr. 

- născ.28 ian.1920 în Tomnatic,fiu1 lui 
Francisc Petxu şi Rozina, agxic. A po
sedat 21,10 h.a.t.a., din cre 4 ha.vie, 

333.- TRAMBACI 
disl.cu 

r 

J 
334.-

335.-

4 oai, 1 vaoă, şi inventar agricol. A ex. 
p10atat muncă sa1ariată zilieri, e~ropr. 
în 1945. ln 1945 a fost reîmpxopr.cu 5 ha . 
pt .faptu1 c'ă a făcut. parte din axmata rom 
şi n-a fost înscris în u . E. G., pămînt ce 
l-a posedat pînă în 1951 cînd a fo s t dis
locat; 

FIRIE- născ.4 aug .1908 în PropinceDi-Răzeşti UREl 
oţia fiul lui ~on şi Paraschiva, fost Plt .Jand 

studii 3 01.1iceu. In ~asarab1a a posedat 
6 ha .t.a. pe care-l lucra în dijmă. ln 
1932 s-a xeangajat în jandarmexie, func
ţionînd la Reg.Jand. Bălţi pînă în 1940, 
tar între 1940-1942 a funcţionat la Reg . 
Jand.laşi. In 1942 a fost scos din jand. 
Susţine că pt.că a nutrit idei democrat~. 
Intre 1943-1944 a funcţ.la o fermă viti
colă din comuna Sahova-URSS. In 1944 s-a 
xefugiat stabilindu- Ae în Amărăşti-Dolj, 
ia~ în 1945 s-a mutat în comuna Păduxea
verde,TimişOaba, unde a lucrat la nişte 
şantiere c. f .r. ln 1946 s-a mutat în com. 

/ 

' Voitec-Deta,unde a lucrat la u .A . S .pînă 
î n 1951, cînd au fost dislooaţi; 

~ ,.. 
născ.lo oct.18eB în Sînpetru-Mare, fiul 
ui Milan şi Miliţa, agr. A posedat 17,40 

ha.t.a., 3 oai, 2 vaci şi inv.agr. A ex
ploatat muncă salariată,avînd 1 serv o 
permanent. Intre 1928-1930 a fost în 
America. Are 1 frate anume Vuşan care , 
în 1935 a plecat în Canada şi cu care 
corespondează . Au fost di slocaţi din com. 
Sînpetr~-Ma re . şi lucrează la întrejir. 
oonstr-Diguxi din Giurgeni ; , 

născ.5 apr.1920 în Lenauheim,fiu1 lui 
Anton şi Suz~ , oiamar, fără avere. In 
1942 s-a înro1at în SS.,iar în 1945 a 
fost luat prizonier de armata sovietică. 
In 1951 s-a reîntors din pri zonierat în 
Rominia, stabi1indu-se i n Lenauheim la 
familie de unde au f ost dislocaţi; 

./. 
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336.- TAU(mER PETRU - . nec.1a -3 nov.1901 in Lenauhetm~ftu1 lui 

dis1.cu ' membrii __ --. Petru şi Ana Maria~ agr., A posedat 3 ha. , 

3 1 ·O~· 2006 

teren arabi1~ 1 ca1~ 1 vaod şi inventar 
agrico1.RXpropiat fn 1945.A fost membru 
fn GEG fdrtt- funcţie.In 1944 a fugit cu 
trupele nemţeşti fn retragere~pfntt fn 
Austria, de unde s-a fntors fn Romfnia 
fn 1945. Fiul sttu-Petru- cu care este 
dislocat fmpreuntt, fn 1943 s-a fnro1at 
voluntar fn SS fntorcfndu-se clandestin 
fn Romfnia fn 1945.Au fost dis10caţi din 

V Lenauheim şi 1uareazd la GAS Orezu. 

337.- TOSITY XENTIE:r- nec.1a 12 febr.1902 fn Sfnpetru Mare~ 
dis1.o ~ membrH • fiul lui V1ada şi lItleva~ de prof.agr.~ 

. studii 6 c1s.primare.A posedat 23~20 ha. 
teren arabtl~ 'un tractor~ 4 cai, 3 vaci 

. 10 porci şi inventar agrico1.A exploatat 

338.-

339.-

(jAJ -
TOl/ICI LO/iAD 
dis1.C 3 membri 

( , 
340. - [J1f~ 9.. OL 

~iS~U 4 ·membril 

munod saiariattt avfnd şi doi servitori 
'permanent i.Au fost dis10caţ i din Sfnl!.etru 
lIare şi iucreaztt la Sant.de Const r.Hld rau· 
1 tC8 tUn com. Topa1 u • 

...r-_'-'_- neo.1a 15 martie 1909 fn_ Sţnpetru uare., 
fiul lui lItlan şi Mtlanca, de prof.agri
cu1tor~ studtt 4 ols.primare.A posedat 
11 ha. teren arabi1~ 3 cai~ 2 vaci şi in
ventar agrico1~ Iar tattt1 sttu care este 
d1s1ocat cu el fmpreuntt a posedat 5 ha. 
teren arabi1.El nu a militat fn nici un 
partid po1itic~ iar tattt1 sdu a fost 
membru PNL~ftind aj.de primar fn- comuntt 
fntre 1933-1935. · Au fost dis10cati din 
Sf,t"etru Mare şi 1ucreaztt ca zi1 ieri la 
GAS. 

- neo.1a 7 febr.1930 fn Isvortt1 - Tr.Seue
rin~ - fiu1 lui Mihai şi Maria~ de prof. 
fnvttţdtor~ studît 8 c1s.1 iceu teoretio·. 
A loşt dislocat fmpreuntt cu pttrinţH lui 
fn categoria "chiaburi" fixfrulu-1 i-se 
D.O. fn com.Salcfmi-F1oreştt.Pt1rinţH 

lui au posedat 115 ha. teren arabi1~ 2 oai~ 
2 vaoi~ 1 cazan de fabrioat ţuicd cu o 
capacitate de 120 litri şi inventar agrie 
Pttrinţti au rttmas eu D.O. fncom.Sa:Zcfmt~ 
iar susnumitul a fost mutat ca fnvdţtttor~ 
tot cu D.O. fn com.Rttchttoasa. 

- nec.1a 31 oct.1904 în Lenauheim-Sfni
co1au1 Nare~fiu1 lui Bernat şi Margareta~ 
de prof. agr.A posedat 19 ha. teren ara
btl, 1 tractor~ 2 cai, 1 vaclt, oresCltto7 
de porci cu cca. 100 porci şi inventar 
agrico1.A exploatat muncI! sa1ariattt 
zi1ieri.BXpropiat fn 1945.A fost membru 
fn GEG. In 1948 a fost condamnat la 3 ani 
înc h isoare pt.crimtt de fnalttt trttdare. 
In 1944 a fugit cu trupele nemţeşti fn 
retragere pfntt- în Cehoslovacia, de unde 
s~a fntors în ţartt fn 1945.Au fost dis
locaţi din Lenauheim- şi 1ucreaztt la Sant. 
I.C.A.S.-Gura Ia1omiţet. 
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- Mc.la 30 tan.190l fn Fundu Poient 
staniţa 8oman, fiul lui Ioan şi Victo
ria, de prof.fost plut.Jandarmt.A posedat 
10 ha. teren arabil pe oare l-a luorat 
prin socrul sdu Arapu Statie, Care se 
arld tot cu D.O. fn com. 8(tchttoasa. 

:. ... " ,uI .. "NIV In anul 19B5 s-a reangajat fn jandarmerie 
L-______ -' aufnd funcţia de - şef de post fn com.8uci, 

342. - UNTERAL 
disl.c 3 

343. - WEISZIIA 
disl.c 

344. - .OLF' JlATEI 
disl.cu 2 embrii 

345. - VOICA LAZA8 
disl.cu ~membrii 

Timişoara, Zguriţa, Chetrosu,8aceşti şt 
Dumbrduent, din jud.Soroca-DYSS pfnct fn 
1944.Intre 1944 - 1945 a funcţionat Ca 
şef de post fn com.Ftlipeştit de P(tdure. 
Apoi a fost mutat fn com.8useasoa-Faltt
cent, de unde fn 1946 a fost soos din 
jandarmerie. Din declaraţi~le sale rezul
t(t cd atft timp cft a funcţionat ca şef 
de post fn Basarabia, a lucrat - fn proble
ma oomuntstd, arestfnd mai mulţi oomu-
nişti şi aceasta fn special fn com.Zguri
ţa-Soroca, fntre anii 1931-l933.Au fost 
dislocaţi din Lenauheim şi 1ucreaz(t Ca 
.. tl ier la GAS Orezu. 

- neo.la 4 sept.19015 fn Freidorf-Ttmiş, 
ftul lui Gheorghe şi E7isabeta, de praf. 
agrioult.or, studii 6 c1s.prtmare.A. p08e
dat 12 ha. teren arabil, 6 cai, 4 vaci şi 
inventar agricol .A. exploatat muncd 8a1a-

-rtatd, avfnd şi un 8ervitor permanent
A fost expropiat fn 19415. A f08t membru 
fn G]j1J fdrtJ funcţie. Dislocat fn oom. 
Voiteg-Detd, lucreazd la GAS. 

n~c.la 20 iulie 1898 fn Tomnatec,fiul 
lui Iosif şi Margareta , de prof.agr. 
Studii 4 c18~g ·imnaziu.A. p,)'sedat 27,64 ha. 
teren arabil; din care 1 ,50 ha. vie, , 
cai, 2 vaci şi inventar agr.A exploatat 
munc(t saiariata, avfnd şi 2 ' 8ervitori 
permanenţi.EXpropiat fn- 1945. A fost 
membru fn G]j1J fara funcţie.Dislocat din 
Tomnatec şi lucreazd la Intr. de Conetr. 
ICAS. 

- nec.la 22 ian.1906 fn Tomnatec,fiul lui 
Matei şi .Eoatertna,de prof.agr.A posedat 
14 a. teren arabil, 4 cai,2 vaci,lO 
porct şi inventar agricol.A exploatat 
munc(t 8alar iotd zi 1 ieri. Expropiat fn' 
1945.,4 fost membru fn (J]j1J fdrd funcţie. 
Au fost dislocaţi din Tomnatec şi lu
creaza ca zil ier la GAS. 

- nsc.la 18 nov.1903 fn Beregsdul Mare
Timtş, fiUl lui Adam şi E7ena, de prof • 
agr.,studti 4 cls.primare.A posedat 
16,50 ha. teren arabtl, 5 cat, 4 uaci,2l! 
oi, 12 porci şi inventar agr.A exploatat 
munc(t salariat(t zil ier i.Au fost d tsl 0-

caţi din Beregsdul Mare şi 1ucreazd la 
GAS Ca :rtlieri. . 
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347. - "nl N. OLAI 
dis1.c 

349. - "OU ANTAL- SEBASTIAN 
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- nso.1a 23 apr.1897 fn Maui1ana-Jugos1a
uia,fiu1 lui Mihail şi li1isabeta,de 
prof.morar patron, studii 4 c1s.1iceu 
comeraia1.A posedat una moar~ cu 3 ua1-
ţuri dub1 i, naţional izatlt fn 1948.A exp10a 
tat munclt sa1ariat~, auînd 4 muncitori 
permanenţi la moar~.Are o fttc~ care' fn 
1945 a plecat la ."tmelt i'n lIRSS, iar i'n 
1947 a plecat de acolo i'n Germania,unde 
se af1lt şi i'n prezent. AU fost d is1 ocaţ i 
din ote1ec şi 1ucreazlt ca ei1 ieri la 
GAS. 

- nso.1a 84 sept.190l i'n Tomnatec, fiul lui 
Adam şi Marqit, de prof. agr., studtt 
2 c1s.1iceu.A posedat 18 ' ha. teren arabil, 
1 tractor, 4 cai, 2 vaci şi inuentar 
agrico1.A exploatat munclt sa1ariatlt zi-
1ier.A fost membru i'n G~ f~rlt funţie. 
A f ost expropiat fn 1945.Fiul s~u Ioan, 
fn 1944 fiind e1eu la şc.comercia1lt ger
mant.t din Timişoara, a fugit cu trupele 
nemţeşti în retragere, înro1fndu-se fn 
SS,tar i'n sept.1945 s-a i'ntors fn mod 
fraud ulos i'n Romi'nia şi se af1lt dislo
cat fmpreunt.t cu fami1ia. Au fost dis10caţi 
,din Tomnatec şi se af1lt la GAS. 

- nsc.1a 19 nov.1905 i'n Ione1-Ttmtş,fttca 
lui Petru şi Margareta, de prof.agr.) 
studii 6 c1s.primare. A posedat 27,84 ha. 
teren arabil, 4 cai) 3 uaci ş i inventar 
agric o1.A exploatat munc~ salariattt, 
auînd 1 - 8 servitori permanenţi.XzMZ 
lixpropiat~ fn 1945. Fiul ei Matei cu Care 

. este dis10cattt 1'mpreunt.t, 1'n anul 1943 
s-a înro1at uo1untar i'n SS şi fUnd 1.uat 
prizonier de armata sovieticlt s-a fntors 
din prizonierat fn Romînia 1'n 1951.Au 
fost dis10ca ţ i din com.Ione1 şi lucreaza 
ca zil ier la GAS. 

- nsc.1a 14 aug.1911 1'71 Tomnatec-Timiş, 
fiUl lui Anta1 şi Maria, de prof.agr, 
studii 5 c1s.primare.A posedat 12,76 ha. 
teren arabil, 2 cai, 1 . vaca şi inuentar ' 
agr.A exploatat munca salartattt, aufnd 
şi un servitor permanent.lixpropiat i'n 
1945.A fost membru 1'n G~.In 1943' s-a 
i'nro1at voluntar 1'n SS,iar 1'n 1945 a 
fost luat prizonier de catre americani, 
întorc fndu-se în anul 1946 1'n Romfnia, 
în mod fraudu10s.Au fost dis10caţi din 
Tomnatec şi 1ucreazlt la GAS ca paznic. 
Are m1'na dreapta amputatt! d/1 la cot 
1'n urma unei rt!ni de pe front. 



, 

350.- Vl/C ' VLA. CO 
dislt mama sa 

~ 

351.- VARGA FRANCISC 
diS1 7 0 fi ictl 

r 
3~2.- VOIK~-AH~ 

disl.c~Dmbrii 

~ 
353.- VOGEL LACOB 

dtsl.cu 4 membrii 

3~4. - VOICAU-' GH,t.GHE 
disl.c~embrii 

( 
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nsc.la 31 dec.19l9 fn Sfnpetru Mare, 
fiul lui Grtgore {1t Olga, de prof.agr.~ 
studit 6 cls~p r tmar'e.1I. posedat 11,18 ha. 
teren arabil, 2 cai, 10 cai {1t inventar 
agricol.A exploatat munctl salariattt zi
lieri.Au fost dislocaţi din Sfnpetru 
~z:.1Z.. ţi luc reaztl ca z iIt eri la GAS. 

- nsc.la 23 martie 1890 în Temerin-Jugosia
vta, fiul lui Stefan şi lIarta, de prof. 
agricultor.Studit 3 cls.primare.1I. pose
dat 28, '10 ha. teren arabil, 1 tractor, 1 

batoza:, 2 ca i, 3 vac t Ş t tnventar agr. 
A exploatat munctlsalariattt zilieri.Au 
fost dislocati din Pust-iniş şi lucreaztl 
ca zilieri la GAS.Soţia lui nu a fost 
dislocattl {1i se afla: în Timişoara. 

- nsc.la 3 dec.1914 în Voiteg, fiul lui 
Gheorghe şi Ecate,"-ina; de prof.agr .. 
fttra: avere.In 1943 s-a înrolat voluntar 
în SS, cu Car. a luptat ţn Polonia şi 
Ungaria,iar în 1945 pentru a nu fi luat 
prizonier s-a îmbra:cat civil, rttmttnlnd 
în Austria.In 1948 s-a întors în mod 
fraudulos "în Romîn!a, stabilindu-Be la 
familie - în Lenauheim,de unde au fOBt 
dislocaţi. 

- nsc.la 18 aug.190'1 în Lenauheim, fiul lui 
IOBif şi ·l!J::aterina, de prof.agr.,a poseda 
25 ha. teren arabil, 4 cai, 5 vaci, cresca: 
torie de porci cu cca. 50 porci şi in
ventar agricol.A exploatat munctt Bala
rlattt avînd şi 2 " servitori permanenţi. 
Expropiat î~ 1945.A f acut parte din GNJ. 

",In 1944 a fugit ou"trupele nemţeşti în" 
retragere pî~ în "ustria, de unde 1945 
s-a întors în Romînia. 

nsc.la 3 aug.1898 în Pustiniş-Timiş, 
fiul lui Teodor şi Marta, de prof.agr., 
studii 6 cIB.primare. A posedat 25 ha. 
teren arabil~ 4 cai, 2 vaci, 20 porci 
şi inv.agr. exploatat munctl Bala- -

riattt, avînd şi - 2 servitori permanenţi. 
Au fost dislocaţ! din Pusttniş şi lu
creaztl la GAS Orezu. 

- n8c.la 18 apr.1905 în Cenadu Unguresc
Ungaria, fiica lui Antoniu şi Sofia, de 
prof. agr., studU 6 c1s.primare. posedat 
11 ha. teren arabil, iar fiul ei vitreg, 
deasemeni dislocat, cu care locuia în 
aceiaşi curte, fttra: a forma o singura: 
familie, a posedat 2'1 ha. teren arabil. 
Susnumita şi-a lucrat pttmîntul îJJi dijmtt. 
Este dislocata: din pusttniş şi lucreaztl 
ca "femee de serv.1a GAS. 

- nsc.la 28 oct.18r1 în otelec,fiul lui 
Mihai şi Veronica, de prof;agr.studii 
6 cls.primare.//' posedat 11,50 ha. teren 
arabil; 2 cai, 2 vaci şi inv.agr.Expro
piat în- 1945.~ fost membru în CBa.Au fost 
disloca i din . Otelec. 
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359.- FICHLAND R 'RU 
di81.cu 4 embrii 
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dis1.cu N membrii 
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- nec~la 29 nov.1995 fn Temerin-Jugos1avia, fiul lut Rihai §i R~za1ia, de prof. agr,8tudtt 6 ă18.primare.A p08edat 22 
ha. teren arabil, 4 vite mari şi 'tnv.agr. A exploatat munctf 8a1ariattf zilieri.Au fost dis10caţi din PUsttni§ §i 1uoreaztf ca zt1 ieri la CAS. 

- nec.1a 17 febr.1906 fn Lenauheim,fiul lui Jlihat §i Ana, de prof. tinic&igiu, studii 6 cls.primare,fartf avere.In 1941 a plecat fn Cermanta,unde a lucrat la o fabrictf pîntt fn 1943 cfnd· s-a înro1at voluntar fn SS,iar fn 1945 s-a întors fn Romînia, stabtlindu-se la familie fn Lenauheim, de unde au fost dis1ocaţi. Are un oumnat fn Germania occid.plecat din 1941, cu care corespondeaztf. 

- nec.la 19 oot~914 fn Cadtfu-Deta,fiu1 lui Jlihai gi :J·erezia, de prof.mecanic, 
4 c1s.primare, ftfr~ aOere. In 1943 s-a fnro1at voluntar fn SS, cu care a luat parte pe front, avînd gradul de caporal, iar fn 1945 a cazut prizonier la armata sovietictt, fntorcfndu-se din prizonierat 

fn Romfnia fn 1950.Au fost dis10caţi din 
.com.Fo1ia-Timiş §i lucreaza ca mecanic - la GAS .• 

- nso.1a 18 aug.1906 fn Fo1ia-Timi§,ftu1 lui Nicolae şi Iuliana, de prof.agr. A 
posedat 24 ha. teren arabil, 1 traotor 
ş~ inventar agr.A exploatat munoa salariattt zi1ieri.Au fost dis10caţi din Fo
~ia-:Timiş şi lucreaztf ca zilieri la CAS. 

- nsC.la 1 ian.1885 în Cernia Jlaghiartf, fiUl 1 ui Jlatei şi Jla rja, de prof. agr·., studii 4 C1s.p.imare. posedat 12,18 . ha.teren arabil, 3 vHe mari şi irlV.agr. A exploatat munca sa1ariata sezonieri. Au fost dis10caţi din Ote1ec şi lucreaztt ca zi1 ieri la GAS. 

- nsc.la 1 apr.1895 fn Ote1eo-Timtş,fiu1 lui Ioan şi Marta, de prof.agr., studii 5 c1s.primare.A posedat 23 ha. teren arab. 10 vite mari şi inv.agr.A exploatat munctl salariattt, avfnd §i un servitor permanent . A fost membru fn RYR fiind exc1u8 la verifioare ca ohiabur. 

- nec.1a 22 inie 1999 fn Temerin-Jugos1avia, fiul lui Stefan şi Maria, de prof. agr.,studti 6 ols.primare.A posedat 34 ha. teren arabUl 1 batoza cu looomobiltf 3 vtte mari şi inv.agr.A exploatat munctt salariattt, avînd şi un serv.permanent.'" fost dislocaţi din OTELEC şi lucreaza la GAS ca zi1 iert • 
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- nsc.la 16 sept.1900 fn Temerin-Jugoslauia, 
fiul lui Ioan şi Victoria, de prof.agr., 

studii 7 cls.primare.A posedat 17 ha. teren 
arabt1, 6 uite mari ş i inv.agr. A exploa'tat 
munci! salartattf z il ieri.Au fg,st dis1 ocaţ i 
din Otelec şi 1ue reaztf la GA ca zidar. 

- nsc.la 17 tan.1886, fn Tomnatec/ftul lut 
Iostf şt Isabe1a, de prof.agr.,studU 4 
c1.liceu.A posedat 39,44 ha. teren arabil, 
din care 3,50 ha. vie al to tttt, 8 uite mari, 
12 porci şi tnu.agr.A exploatat munctf Bala
riatit aufnd şi 2 servi t ori permanenţ'. 
Jlxpropiat fn 1945. A fost membru fn GlJl}, 
fi ind primar fntre 1940-1944. Fiul sttu -
Nicolae, cu care este islocat . fmpreunt!, 
fn 1943 a pl ecat voluntar fn SS, fntorc fn
du-se fn mod clandestin fn Romfnia fn 

1946. 

- nsc.1a 27 iunie 1903 fn PUstiniş-Ttm'ş, 
fiUl lui Nicolae şt Stana,de prof.agr. 
st~dii 3 Cls.primare. A posedat 19 ha. 
teren arabil, 6 vite mari şi inu.agr. 
It exploatat munctt salariattt - zilieri. Au 
fost dislocaţi din PUBtini~ şt luareaztt 
la Centr.de colectare din lua Petrit ca 

.,.,. muncitor. 
-

- nsc.la 22 mart.1909 fn Sfnpetru Mare, 
fUca lut Slaveo şt Perstda, de prof.agr • . 
studii 6 cls.pr mare.A posedat 12,18 ha. 
teren arabil, 5 vite mari ,10 oi şi tnu. 
agrJi exploatat muncit salariattt ;ţilieri • 
.A -fost d is10cattf din Sfnpetru MQu... fmpre
unt! cu soţul ei, deoedat fn 1953 • 

..: 'nsc.la 9 febr.1886 în Voiteg,fiu1 lut 
Elisei şi Floarea, de prof.agr.,studit 
6 c1s.primare." posedat 24,94 ha.teren 
arabil, una baloztt cu looomobi1tt,1 oa1 
şi inv.ajr.A exploatat munctt salariatI! 
zt1ieri. fost membru fn PNT-Mantu fiind 
ajutor de primar fn CO l1lunt! în 1946 şt 
primar din 1942-1944.In 1945 s-a fnscrts 
fn PSD, fUnd primar dtn partea acestora, 
Intre 1945-1946.In 1949 a fost condamnat 
la 31unt fnchis,pt.sabotaj (a stricat 
batoza) Au fost dis10catt din Voiteg şi 
lucreaztt· fn prezent la lJAS. -

nsc.1a 15 oct.1896 în Sfnp.etru Mare, 
fiUl lui La,ttr şi Dantţa, de prof.agr., 
studU 5 c1s.primare." posedat 11,60 ha. 
teren arabil, :1 uite mari şt tnv.agr. 
It exploatat munctf salariattf zil ieri. In 
trecut a fttcut po1tttctf uaidtsttt.Au 
fost dislocaţi din Sînpetru Mare şi 
lua reaztf ca zt1 iert la CAS. 
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- nsc.1a 28 mart ie 1900 fn Periam;ftica 
lui Antonio şi Eva, de prof.agr.,studii 
6 cls.primare. A posedat 15,66 ha. teren 
arabil, 6 vite mari, 8 oi şi inv.agr. 

3 1 (l - 203. , 
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3'11.- ZELEZEANU DIJIIR 

3'12. - ZURC.c 
dlsl. 
de f • 

membri I 

G:80RG8 
1 membru 

Ilie 

A exploatat munc~ salariat~, avfnd şi 
un servitor permanent.Expropiat fn 1945. 
A fost membrtt fn GjjU. fttrtt funcţie. In 
1944 s-a refugiat fmpreuntt cu sotul şi 
coptt odat~ cu trupele nemţeşti I'n 
retragere, pfntt fn Austria, de unde s-a 
fntors cu coptt f2 1945 fn Romfnia, iar 
soţul a r~mas fn ustria.Corespondeaztt. 
Au fost dislocaţt din Periam ,i 1ucreaz~ 
ca zilieri la GAS. 

- nec.la 15 aug.1905 fn Chtştnttu-URSS, 
fiul lui Eugen şi Tereza, de prof.fu,ncţ. 
studii 2 cls.liceu. Intre 193'1-40 a fost 
ad-tor de moşie fn Ttgtfneşti-Orhei.In 
1940 s-a refugiat fn com.Ruct-Caransebe,~ 
unde a lucrat ca ajutor ad-tor la o her
ghelle de cat,rntorcfndu-s8 fn 1942 fn 
Basarabta.In 1941 s-a cttstitorit cu fiica 
moşterulut -vganovict Petrtl Oare-c posedât 
100 hâ. teren arlflrU;cî uprnau=se de 
ptfmfntul acestuia.In 1944 a fugit dtn 
nou din Basarabia, stabtlindu-se fn 
BucureştiI unde a lucrat o grtfdintt de 

-zarzavat de 3 ha.luattt fn arendtt.In 1946 
s-a mutat fn Lenauhetm,unde a fost 
fmpropiet~rit cu 5 ha. teren arabil şi 
de unde au 'f~st dislocatt. ~ntre 1949-
1951 tntrase cu p~mfntul la cooperativa 
din Lenaukeim. 

~ 

- nec.la 2 sept.1900 fn Cotul Boiselului
URSS, fiUl lui Vastle şi Axenia, de prof. 

, agr., studii 6 cls.primare. A posedat 
fn Bucovina 4 ha. teren arabil şi inven
tar agricol.In 1940 a fugit din Bucovina 
stab tI indu-se fn c 0711. Il iseşt i-Suceava, 
unde lua rtlazti ca zil ier pfnll fn 1941 
cfnd s-a fntors fn Bucovina.In 1944 a 
fost concentrat la Detaşamentul de Uuncti 
214 RuşiI iar duptf ce a fost desconcen
trat nu s-a mai fntors fn ~&r •• i. 
Bucovina, stabtltndu-se fn Lenauheilll l 
unde a fost împropiet~rtt cu 5 ha. teren 
arabil şt de unde au fost dtslocati. In 
1938 s-a fnscris fn mişcarea 1egtonar~. 
In 1946 s-a fnscris fn PUR (PSD) fiind 
exclus la veriftcare în 1950.In 1952 a 
fost reţtnut ad-tiv timp de 24 luni pt. 
faptul ctt a fost informator al jandarmeri , 

373.- RH LZANU "'NIE ~Otlt la 10 sep t. 19!-0-4n V;sa,Qa_ - _URSS, 
d is10c ct; 2 membri.- \, f iul 1uiS!IGQBE 'ii ~N!aAr!CJ!l ~or.- In 

.,.J.i. ,~k , _, BIl:Saraotîra poseda'!; :;J na .li .... ş:i:-inven-
. 'i'f',.o:It'-,l~, , ar agrico1,de unde in 1944 s e refugiază 
~ ,,\y~;.~.y 

~~{~~ - II -
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st!l.bil indllo se in comuna LeU8ulrErtm, Sîni 
colaul Mare ,undă a fost împropr1et~rit 
c u ~_.ha-t ...a...,-pe- c's:re-l-a 1 t1~ t pin!! 1 a 
d islocate.-l,p 4;)rezent ) l!4l"ează..la Tăndl< 
rei - Feteşti.-
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