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,- ',Ou , privire la pers.'oanele disloca t.e in oom'.Rublţi,raioli 
- t -" ' ' ~ - " 

.r' . Insur~ţe·i;lteg.GalJlţi-,asup~a ci!.ro'ra ' ~9m1s!f1 prop~/e : să r~!nă ~b. 
.. ':. continuare o~ restricţiun1 -dqnii'(il11are ;tl1nd oun.Qseute- o'a ,element 

... . expioatatoare şI' cu aCtiVltate, - ~i1tp!!l1;Oad'~UP! om urmeazllt -

: .. l~-::~lF KAsm·,7f;//c (~~~~-!~C-ut '1~~:~~ mal1884 in Jugoslavia 
_', _ ' __ ~ a1s1ocat clfl.).~ membr1~- , _ :flul ~1Q.1 IAOOB -şi G, HIULZADE,agr!c. 

, . :-,' , f( 'l~~ ' "-. In-' 1951 ' a fost d.1s~ocat pt.mot1vul 
~ . ' _ ~ 'f -'t ~,-"tr/ ' '. , 'că ~lul·~~ lul ' ARIF r SABAN tn 1950_· 8. -
- -_. f:JJ V~ " ~"'// ' ... ·.~,,·~. f.uglt:- în Jti$o~la~1a.-Este dlsloca.t 
... -< . . . . '\.... . ,~.d1li.;Adaealeh.~In prezent luoreaz! 

_.. . ~. :> l~G"S- oamuncitor.- . -

: ."" 2.~ ALBERT NICOQ.E .. ' ~/- Nlsout . l'a le ian·.1883 , in IECEA MARE 
. . .:. _' , dislocat :~u ~ memb~l;- ". T1in10~a,ra, ţ~u~ luJ;'~ ANTON_IU .ş1 ·-SUZAn. 

. ':, -~'~. ' . f7: ,- ·ag~"oUltoJ;' .. --A ___ 1?o~~dat 44 ha.t.a. ,:un 
'. . ~ -. - .. 1)'(." .. '" tra~)'~or,.~v1 te, ~ar.l şi inventar agr . .. l' " - ~01.. 001.- Aexploat"tmuno! 'salariaU,.--

. _ .. : ; . - '. //~ -.... .. ~e~~n1~r~ ,:a .--avut şi un s~rvl tor per· 
. - . - - manent.-~ste dislooat din 'com;Ieoea 

' , -' , Mare -v1 'in prezent lucreaz! la GAS G. . oa -munci tor.- - , " 

3 .. - BETENDORF FILIP ' 
dislocat cu; sot!a~ 

- I 

4~- BOSOH ' MIHAI 
- dislocat ou , sot1a~,.. 

-~~} . -
t ' 

N~seui ~a ~ iulie 1895 in Iecea' 
Malle ~ - imişc)'ar8., fiul lui FRANCISO 
şi SUZANA,.agricultor~A posedat 27 
ha:; t~ a.;8 vi te : mari şi inventar 
agricol de ca're a fost expro plat th 
19~5.-A exploatat muncii salariat! 
sezonle~lJa avut şi 2 seivitor per
manent1~Bste dislocat din lecea Mar! 
In prezent lucreaz~ ca muncitor la 
GAS.-

N~scut la 25 ia~~1895 în Ieoea-Mare 
Timl§oara,fiul lui MIHAI şi r~GDA
LENA,agri6u1tor~-A_ posedat 28 ·ha.t,. , 
? 1{1 te inar! şi lnventar agricol de 
Q'are a f .(}s,t ·. expropiat tn 194.5~~. 
exploatat munci salari~t~ta ,avut şi 

_ . servitor! permanent1~'_Are un · fiu 
'FRANTZ, . oare .tn 1943 a plec~ t în S
şi ' in, preze~t se g~seşte in G·arma-
n1a . .ocCl~~n'tal~ ~ z~na ~ngleza:~--

, J 
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. 6.~ BOLARIOI FRIDERIOH o o' - Năsout' la -f4 aprilie 1927 'Jn Orşova, 
<lisl.ooat cU .,2 membr1~- . · ţiullul O.AROL ş! . ANA} , !lunoltor, . o. 

./ ' 

filr~ avere ·~..;-In 1943 . :;_oa ,tnrolat , VO-
- luntar'cîn armata ger.maDJ SS~. · intor

o/ţl;i~1i-~e·, tn: tara în ;1.946 Jn plodY frau
dUlos;-~ ,o .făctit . parte din org';fa~olsti 
4 ' Tlneretul\l1 ,German 'oa' simplu membrl 

/ .l5ste ·d~sl .oo8. t din 0rş<?va, în prezent 
Î- lucrează la GAS-Rubla~~ .' . WiJr!lllJ .' . . . . " . 

? .-. BOSCH-lvlATEI . Născut la 22 noembrie ·1895 ·tn I.eoea 
: . dlS1oca,t cu~ membrl~- y ~are - Timişoaţa, fiu! ,ui IOSIF şi. . ". tĂ' - ,\ 17,f . "\ ECATERINA,agrioultor.A . posed~t 24 ha. 

~ 
:-, .~ .'. .,tV · t; .a~. usr; .ţraet()~,s.em!. ri!to .. are,s~cer~-

. '11 .' '.. , . . ţ' . t oare ·'t ~~ven tar .agr.lco~ de oare ,8. 
I f1!'-- ' % f·' ... . ';1' • fos ·te,xpropiat in . l~45 • ..A __ e+ploatat-
.- : . '. '" _ ~ . . "", ' munol ' sal~la~ă. ' sezonl-erl~~1'lul său 

,- , - 4'" FRANTZ in I ~943 a, plec-a t , in Ss...-. şl -
care"· t;o. p~tez)ânt _ se:- găs~~te' fi -Angl1.a 

'0 . "0 ,l' -... t' 

p 

cu care. ·~o~esp:oţţdeazl. -~ste, dislocat 
din . I.egea ~ 'NIaŢ~~~I~' pr~zent\ lucrează 
la GAB-Rubra-;-- .; ' . . . \ 

' .1. ", ... 

,-.8 .. - " BAU]! IOAN - ... -. ,'o , - ' •. - N!scut la ~ 14 noemb~1e 1895 în Per-lam 
! ·d1s1o.cat eu ~oţ~a~-_ -. Timişoarş;, fiul ' lu1 10AN şi, EVA,agr,t-

n J ' . eultor:·- A p.Qse-dat 19 '~â·~t.a. ,un trac-

j;!J)' ,. - '- . tor,? vi te mari, semln!toare, seoer~-

/. 

- .' toare şi -inventar agriool de care a 

~ 
fost eXI~, ropia t !n 1945.-I n 1944 se 

' o' •• , / ' t re!.t;,giazl cu t~ele ger~an~ in re-
tragere pl:r;! in . ~i.ustr ia de unde se 
inapoiazif în 1~45 ';-Este dislocat din 
Periam - Sî nlcolaul Mare.-In prezent 
l~creaz~ la GAS_Rubla~- . 

9.- BAUM IOSIF - Născut la 17 noembrie- 1900 în Satu-
dislocat ou 2 membri.- . Mare ... Timişd)ara., fiul lui PETRU şi 

-. ... ' .. 

n~RGARETA,agricultor.-A posedat 24 
ha.t~a~,3 vite mari,sec~er~toare~se
măn!toare şi inventar agricol de carE 
a fost expropiat, in 1945~~A exploatat 
munc!1 -salar1atl1, â avut şi un servi.tor 
permanent.~In 1~44 s~ refugiază ou 

, truR;le ~erman1el in "re tŢagere . pînă 
în ustrla de unde se tnapo1ază ., ·în 
'1945'. -~ste dislocat din Periam - S.!n.i 
calaul ~Ia.re.!-In ' prezent lucrează la 
GAS-lţubl~f= ' 

; -' 

11 0

-' 

; • . i 
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10.- BEISZER ANTON 
dislocat cu 5 membr1.-

t~~ 
{r 

11.- BEP~ATH ELISABETA 

~~~§ 
12.- BRUOH FRANCISO 

di~t cu 3 membri.-

~dA~ 
13. - BERGAUER CAR OL 

;;. , 
14.- BEJAN - R.El~1US 

. 2 9 -07- 2004 3 
SER~tC~uL ARHIV~. 

N~scut la 15 iulie 1909 în ' .Iecea-Mare 
Timişoara, fiul · lui IOSIF şi BARBARI, 
agrioultor.-~ - posedat 23 ha.t.a.,un 
tractor,6 vite mari şi inventar agriool. 
In 1943 a plecat voluntar in SS.,înapoif 
dU-se în ţară în 1945.-~ste dISlocat · 
din Iecea Mare~_In prezenţ lucreaz! ~a 
GAS-Rubla ca muncitor~-

- N~scutl la 29 sept.190o în lecea Mic~ ~ 
Timişoara,fiica lui MATEI şi SUZANA, 
~gricultoare.-A posedat 18 ha.t.a.,o se· 
cerăt oare,semănltoare,7 vite mari şi 
inv~agricol.A exploatat muncă sal~rjată 
a avut şi un servitor permanent.-~ ste 
dislocat~ din lecea' Mică.-In prezent 
lucreaz~ la GAS-Rubla~-

- Năsgut · la 10 mai 1968 în Periam - Timi
şoara,fiul lui FRANCISC şi 1~GDA~E!M. 
agricultor.- A 'posedat 26 ha~t.a.,o se
cer~toare,semăn~toare,8 vite mari şi 
lnv.agrico~ de care a fost expropiat 
în 1945.-In 1943 a plecat volunta~ în 
armata ge~rnal SS inapoindu-se în ţară 
în '1945.·-"'!"ste dislocat din Periam,iar 
în praz'ant lucrează la GAS-Rubla ca mun-
ci tor~ perinanent!- ' . 

. ~~ . 

Născut la l iunie 1915 în Seghedin -
Ungaria,fiu1 1u~ IOSIF şi EMILIA,munci
tor zi11er,f~r~ avere.-In 1943 a plecat 
vo1~ntar în trupele germane SS,luînd 
parte pe frontul de Croaţia unde a clzu 
~rizonier la - armaţele s?Viet1ce v~hind 
ln tar~ în 1945.-~ste dIslocat din Or
şova.-In prezent lucreaz~ la GAS-Rubla. 

- . Născut /la 29 fenruarle 1920 în Viena -
soţia.- ; fiul lui PO:IICARP şi EMMA ,munc.zilier.-

~ 
.i In 1942 a. fos.t încorporat la. Rgt.22 

. <fflslocat 

{( 

.\ lnf.Tîrgovişte, iar în ace1aş an pleacă 

~ 
'1" vol.untar la Se .de subofiţeri a trupelo r' 

.~' l' ~ -11\ ~J,lrepezij d in Gemrmania, de unde se înapoi e 
\ \ t~ in ţar~ în 1946,angajîndu~se ca bri-

gadier silvic - Orşova,unde a lucrat 
(r , pîn! la disl ocare.-

15.- BRUCH FETRU 
dislocât cu soţ1a.-

{ - ~ 

(} ttfiJ . ~~ 
f 11 oV rlft'; / 
r-- -/ 1 

~, 

Născut la Il martie 1891 .în per-iam -
Timişo~ra,fiul lui FfuiNCISC şi MAR Li , 
agr i c ul t.ur • - ii po se da t . 1;8 ha. t • a. , se oe
rătoare,sem~nătoare,8 vite mari,inven
tar agricol de care a fost expropiat î n 
1945.-A exploatat munoă salariaz~ zili
eră,a avut şi servitor permanenţ1.-kre 
un fiu care în 1943 a plecat voluntar 

.cu trupel ~ ger~ane S§ şi care a deoedat 
~e front.~ste dislocat din oom. Periam
vîn1oo1aul Mare.-In prezent luc'reaz~ 
la G.A.S-Itubla.-

- II _ 
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~/~iJ1~Y . 
1?- BRAUN MIHAI L~ . ~ '

'disloQat' oU1J membri!~ 

. '~~ L . 

. ţ-.. 
18'~ - BOSCH BARBAR& - ". . d~:fo~ac ou~.mem~ri' 
~~ ( '. 

- Născut· la 19 ' de.c.1908' 'în Biled .,,:, Ţimiş. 
-fiul lui . IOAN şi' AN'A,agricul t.or ·~_i~ pose 
dat 40 ha~t.a.,un . tractor,sem!n~toare, 
secer~toare,5 ' vite mar! . şi \' inv~agrlcol I 
de care ,a fost expropiat in 1945.-A . 
expl.mun~~ sa1ariat!--Z-tt-teră. _A avut- şi l 

.. serv 1 tor i peltmaD.an"ti ~, - In 1943 a P1: eca t 
voluntar' irr trupele ger~ane s~,tna~o1n
duese. in ~fr~ · .. î .n 19~5. _Este d1s-:lo.oa t 
din B.ll~d.,. 1mlşQ.ara.-In prez'ent lucrea"!" 
z~la: GAS-HUbla.- '-, . a . '. , ' 

- Năs'cut! la -9 -.1atCia96 tn Ieoea-' Mara -
Tinilşoar.a',··f 11 ca ţul IOAN şi 'BARBAŞA, 
agricn1'toare' •. -A- posedat 26 ' hş. t. a~; se-
cerătoare, se~Îl.lttoăre·,5 vi t~ ·, mari . şi 
lnv,agriool da cara' a fost expropiat! . 
tn 1945~-~lul ei MIHAI 'în 1943 a plecat 

. -îri . armata germană ~ SS ';'lntorc1ndti-'se '--1n . 
var! .. in '1945. ,,",Este ' d~slecat! :din lea,ea 
l1are,.-In ,-preze'~~ ~ucreaz!l ' la Gtţ; ... Rub1â; 

. " 

Ni1scut i .a· 5 no,embrle 189.6 in Conuaşul,
Mare - ';rlmlşo~~a. f.Pll lui FRANOlSOşi 
ROZALIA;agr~oultor.~A posedat 31 ha. 
t.a.,se6erăto~re,semăn!toare,5 vite mar 

.. şi invlag;-lcol 'de ' care a- fost expropia t 
în 1945.-Â expl~muncă sa1ariată z·il·,i'ere 
~ făcut parte din grupul Etnic german 
f~ră funoţie.-Este dislocat din Bul'gărc 
In prezent lucrează la GAS~Rubla.-

2'o~- BALTEANU PARASCHIVA I'J~scu tii la i? iulie 1901 ~ in Lupşa -

~" JJ
diJS~17oa/ .. Iă cu 4 membTl~- Strehaia,fi·ica lui IOAN ~i- rlLP ... RIA,agri-

. . cu1toare~-A posedat 34 hM.t.a.,un ca-
zan de ţuioă . de 160 l~ , şi inv.agŢiool.
A expl.munoă salariată zilieră.-~ fost 
dislocat~ din Lupşa -Str,ehaia.- : ti pre
zent 1ucreaz-ă, la GAS uJustln Georgescu 

~ ca muncitor ~ermanent.-

21.- ' BRAD -PETRU 

';)hOU soţ-ia~ : 

\ 

- .' 
~ - Născut la 18 .oot.19l2 in M~rg!u -Cluj, 

f4 . fiul lui ' PETRU' şi 'lJlARIA, comerciant _. 
geamgiu.-A posedat 38 ha. teren pe ? 
fraţi.-Din 1923 pînă în 1938 a 1uo~at 
meseria -de geamgiu şi oadrane de ramă. 
In 1938 şi-a deschis o prăvălie de 
sticl~rîe şi geamuri în Bucureşti pe . 

.,)ts 7Jl.... J.J...b.. ' 
. _1/ ~ 
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. 22. '- BILC ' SIMION · 
dfslo,oat (cu 3 

~;~ 

,- - -

,'. :. cont -propr1u;~.ţar < 5.;. ~ .9~.·: · ~j~~ ~e.schis 
( ,-alt~ ·pr~vâ11e, ttt~_.G~uJ,_ " pe 'care'· a l tlnut-c 

. - numai, 2 ~an1 ~~ 7' Iii> t 1mpul Ţ-9 be_llU~l i '.1 e-
'.~ glonare, JmpreJi#l-, '~il , leglo~~;rol ~UC:A 

PETRE, de'f~st~az!r: 'prlv!11a unui.' evreu 
Ş 1 ~ fotteaz!o pe ' a 'oesta el l>rede~ ' inagaz i 
nul, fapt- pt ~.Q.~r~ . ,a 'fost ' a'r'estaţ ' şţ apo : 
pus . in,., 11bertate.-In 195,0 a fostaon-

. daunat -la 3 lunL înohisoare pt.lnstl
gâre~-~st'e dialo'cat din com. Mărgllu - ' 
C1uj :;~In . prez'entluorează la GîS - Jus -
tin GE?orgesc1.i~- ' . . 

- Născu t 1'8. 22 iulle . 1899 , in Măguri -
membri: , ' 01 uj; fiul l.ll:i GHEORGHE ~ 1 NASTAS IA, 

~/· · agr1?u1 t ar ~~ A. posedat 14 ha ~ ~e~el?-' . 
1. 10 Vl te mari',20' 01, 10 cap~~ ş~ ~nveny 

,, ~ tar ~gr1col-~,- ,In 1954 a fo-st .improprie-
It JI\ tărţ t I cu 2 ~a~ t .~~ în oom~Ru~la,~-In pre 

- 'J . ~ zent lucreaz! 1a GAS ca z111er.- '--
Ina1ntp :de :~ 23 âugt 1944.:: a fos~ :" Î:Îloadrat 
in P~N.L~-Be!tianu,.iar după _ aceastii 
dată,pi~~ la dislooare a fost cunoscut 

.cu man'fest~rl ' duşmănoase împ~tr1va 
regimul~l~-

23~"'; 'BASIC4 --GRIGORE 
. d!s10~at cu soţia~-

Niisout ' ia ';0, 'oct~1894 în Fioi-eşti 
Bala de- ArţUJll!'J f inl lui GHE:a;~HE şi A..~ 
agricul tor! ;.A poseda t 35-ha"~ t\~a.,o 
moar! cu o p1atrl,o maşl~!. de · treer, / 

" 

25.- BOBAN VICHENTE 
. dislooat ou~ membri~-

~o/ 

un oaza de.' ţulcl . de 100 l~; - ş1 ' inventar 
_ ag'r1col~-A expl_oatat munc! salariat!.-
A ·f~c.ut poll~lel PNL-Brltlanu,fl1tid 
~re.ed:: Ooni1s1el Inter:tmare ., Comunal:e:
'~stî ' dis,;ţooat . . d~- .aO~.;Fl~reşt1 . - BaSa 
de ' r~!- -In prezent lucr ·az! la GA -
ti Justin ~e orgesou'! oa munc1-tor~-

- Născut la15 martie 1892 în Negoeşt1 -
liIel).edinţl;fiul lui' aONSTANTINşl 
OPRITA,morar.-A posedat 3 ha~t.a~ ,o 

. moară mecanioi! ou 2 'pietre de 36",una 
' cas~ in TŢ.Severln~-A exploatat m~~că 
, 'sa1ariată';Intre ann1 1913 - 1942 a 
fost ofiţer in ar~i~.-Este ~ dislocat 
din Ruptura- Mehedinţl.-

NKsout la 31 deo~1904 in Comloşul Mare 
Timişoara,fiul lui GHEORGHR, şi PERSIDA 
fi>st plut .maj '. de lJ-andarml. -In- 1928 . 
intră în · Janda~mer1e,fl1nd ~e .f de post 
prin mai multe comuni tin tar~ pin! 
in .l943 cînd a fost scos la pensie 
pt~o'az de b~al~.-Este dislocat din com 
Jupalnic - -.ev~n •. -In ~r.ezex:;t lucrea-
,z!. la GAS.-.AU "~ . . !' ..... ~ ' . ' 

/1 
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. ) .z.. - - - -· ERt//C/IJL ARHIVA ţ' .. . - ' . 26~- BUTOIi~J.tP· 9. '. - .. N~s,cut la 29 aug~18a .. in Floreştl " - Ideh d1slocat~ cu ~mam~ri~~Y dlnţi~f11oa· lu1 . IOAN ş~ ~~A,agr1cul~ 

~ 
. tJ toare.-A posedat 18 h.~.t.a.,un cazan 

. , _~ . J , • ~- d~ t~lo~ de 300 1,.,3 v1te . mari Şs 1nv~ .'$' \! ~~~.. " , a gr . .ţcol.A e.xpl~muncă salariat~-.- otul r gv- ei in 1952 a fost '. arestat şi cara :ş1 
in prezent se g~seşte arestat ~-Este d iş -

l ' locată din com~ Flora şti .Baia de Ar8.IM ... ' In ' prezent lucrează la GAS.- . 

N!scut la 17 oct~l893 In Maguri - ·Cluj, fiul .lui ANDREI şi MARIA,Ergr~cultor.-
li. poseda t a . ri t, 2 jlloagăr ~ 
una moară a r·~nea , cu 2 p1e tre, o 

... p~,..!L ,O A ~ um ,presM de ~~!I şi inv~ a:.gtioo1.- exp .mlrncă salarrat~.-In trec-ut a f'~cut poli tiei! PNT-Maniu.- . . 
Este dislocat din oom.Măgur~Oluj,in 
prezent lucrează la GAS-Rubla.-

Născut la 2 iunie 1896 in Adakaleh - me .. 
hâdinţi', .fiull.hi BECTES şi BAfuttIA, ,ae
ţionar.-A posada~ 6o ~ aotiuni:la F~ca. de rahat ~1 ~om din Adakaleh.~~ste fratf cu ALI b~DRŢ,fost~ preşedlnte al in~ulei 
Adakaleh care în 1940 a pleca t în I.ul!ci f 
cu c~re a purtat .oo~spond~nţă pîn! în 
1949 . -~Â I f -oJt dis 1 ooat g~ ~dakaleh.- In . ~reze~t lucrează la GA .... Rubla. - . 

. 29. - '/ OADRII HAMDI ' ~ Nă'scu t . l 'a 8 sept. L928. -iri .1' imi şoara, criul dislooat ou.j meinbri~- . lui !v'fEID:1ET şi CHEBlHE J munci tor~ -Este ,.- , . I'fiul lui OADRI MEHMET oare a posedat -- . J ~Y' ~ . .;~ o fabrioo , de rahat in insula Adakaleh ' . 

~ ~ 
JJA. . uK şi acţiuni la f-oa. de liohior şi ţigări. ,_U _rl'- -,,\ ._ . ~ ? \ Are un unchi care a ,fost preşd.d~fabrioei ~1 _ de ' ţigări şi care în 1940 a fugit in , Turcia cu 120 vag~sticl~.-Este dislocat 

d n Adakaleh.-In prezent lucrează la /?-- - GllS-Ru bla, -

· 3o.~ CIUREL ILIE 
dislooat cu soţi~.-

~;# 
12-

31 ... - CAT.AN VICTGR !) 
disl?oat cu soţia.-

~-~ 

" - Nă scut la 7 dec ~~898 în Orşova - Severin fiul lui ILIE şi .ANASTASIA, .avocat ·.-Din 1935 p1nă în 1945 a fost grefier la Tribuna1ul' luj şi Orşofa,cînd a fost comprimat din servici.-~ făcut politică 
PNT-Maniu fiind preşed.P~.T.-P1asa 
Orşova şi candidat de deput~t în 1946 din partea acestui Partid.-~ fost dislocat din Orşova.-In prezent lucrează la GAS-Rubla.- . 

- Născut la 9 iulie 1891 în Lupşa - Stre
hai~,fiul fU! NICOLAE şi ELISAB~~A -
agrlcultor.-~ posedat 38 ha~teren,pămînt 
oe a fost lucrat in dijml.-A fost invă
ţ~tor pînă în 1946 cînd a fost scos la pensie.-In trecut a f~ut politică ~JL-
Brătlanu şi apoi în PNT~l\lfaniu.-
Este dislocat din Lupşa-Me?edinti.-

//'-
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32.- OĂPOTA GHEORGHE 

, ~iSl~;I;:at ~U _soţla~-

. _; . $ .-', ,-: - I . 

fi-, 
33.- CRISAN MARIA 

\ '. . 

34.- CHIRCULESCU VOICHITA 
dislocată cu 2 membri.-

\ 

. ~ 2 9 ~il7- 2004 - .,~, 

ER\lICtUl ARHjV}: 
- : l~ăscut la 21 · martie 1889 In M!rgi1u -
- Huediil, fiul 'lul ' ONUT . şi.' F~OAREA, agri-:o 

cUltor.-Â posedat ca avere . lS ha .~t ·~a~ 

una c!ro1\?Bll,un depozit de , cherestea • 
A~e un .fiu fost o~pltan cara a fost 
Qond~at la 15 ani temniţă grea \pt~

or1m! de tnalt~ tr!dare.-Mai ire un fi 
IOSIF, care a fost deputat Manist şi 
car~ în 1948 a fugit in Jugoslavia~
E~te dislocat din ~om.1U!rgi.tf~ In :prezen 
lucreazl la GASyRubla~-

- Născut« la. 22 oot.1900 în AI'bac - Cîm
peni-dlkjrfiica lui .NICOLAE ş~ SANFlaf 
atricultoare.-A po~edat,ll ha.t,a.,una 
presă 'de ulei,u~ărao de lîn~,o moară, 
pe ap~ cu-piatr~,dou~ oîroiumi - una 
in Hued,ln şi una in lVU1rl,~lJun j 'oagăr, 

u~a combain~,20 vite marl,50 01 şi inv 
agriool.-A exploatat munc~ salariat~.
A fost disloca tă din com. Raşca -Hued'in 

Gluj,tn 1952.- ' 

N!scută ~a 19 iulie ·1901 in Tirioi ~ 
Strehala,fl1ca lui DUMITRU şi ELENA, 
agricultoare·.-A posedat 46 ha~t~a~ îns 
a mai lucrat înc!,' 5?ha'. -ale unor fraţ 
ale soţulul,un cazan de- ţu1că,9 vite 
mari,25 oi şi inventar agricol~~A expl 
muncă ' salarlat!.~_Este dls100ată din 00 

Ruptura in pre~ent lucreaz! la GAS -
Just.in Georgescu •. -

35.- CARAlMAN GH:EtORGHE 
'.' . . .Ydls1oca;_Ju lP membr~.- , 

! ~. / 

Născut l~ 25 iulie 1914 in Oălugăreni 
Baia de ' ~ratru1', fiul lui DUMITRU l ' IOAN 

agrlcultor~-~ posedat da avere j ha. 
teren,tnsă a ma! lucrat şi !ncă 5 ha. 
ale socrului său,140 oi şi inv.aRricol 

~~\ " ~~~~ 

L 
36.- CAPRARESCU .CONSTANTIN 

dislocat cu 1 membru. 

.. : ..... 

A expl.Munc_ · dalariată zilier!.- avut 
şi 2 servitori permanenţi~-
Intre anii' 1936-1940 a avut cîrciumă 
în com~natal~,una b~cănie şi un debit 
de tutun~ Zste dislocat din 'Floreşti 

Baia de ~ram~.-In prezent luorează la 
GAS- Justin Georgescu ca munci ter .-

- N~ scut la 14 oct.1896 în Ruptura - b tr 
haia,fiu1 1h1 MILA şi MARIA,agricu1tor 
A posedat 10 ha.teren,o ,batoză cu locc 
mobil~ ~i inv.agricol~A espl.muncă sa
lariată';1J. fost membru PNL-Br!(t iariu, ia r 

între 1934-1936 a fost ' primar în comun 
na tal~ '. - Es te disloca t din com. !'tuptura. 
In prezent 'lucrează la GAS.Justin· Geor 
gescu.-

- 'II 

./ 
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COSTESOU ANA . 
dls1ocat~ ou 6'membri.-

1\ . ~?t ,'!, \l~ 1" f 
. ~r ~~ 

4o'~ - C.A.TAN. ALEXANDRU 
dislQcat cu 3 membrii'~ 

~~~/ ~~#~~ 

.. / .. ~ ... ' 

41.- CARAlrrlAN DUMITRU 
, diSl!t cu $ membri. 

~~~7 , 
i-

42.- CATAN MIHAIL 
dislocat cu 3 membri. 

8 2 9 -07- 2004 
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SERVICIUL ARHIVA 
- .~!scut la 29 ma! 188? in Plavişevlta

~ever1.,· .fi1ca lui MOISE l şl lIlARTA,agri
oultoare~~A posedat împreun~ cu gine
rele el 20 ha. te.Ţsn arabil J un oaz.an V' 

de tuic~ de 150 l~,una cîroium!,pr~
v-Ule mixtlJfabrlc~ de slf0.rne,s vi te 
marl,42 o~ şi lnv .agr1col~- e:xpl:~lluncti 
salariatlt-A fost dislocati! din com~ 
Plev1şov1ta împreuni cu ginerele el' 
FILIPESCU STEFAN;-

- Năsout la 30 aprilie 1906 în Bulg~ruş 
Timlşoara,fiul lui ' PETRU şi TEREZIA, 
a~ricultori~ A posedat 32 ha.t.a.,10 
vite marl,35-40 porc! şi lnv.agrico1 
de oare a fost expropiat în 1945~~A 
ixpl~muncă salariati z!lier~~_Este 
d6s1ooat din .BulgMruş.-ln prezent lu-
crează la GAS~- . 

- N~scut la 15 mai 1894 în Svinlţa'- - . 
Severin,fiul lui LAZAR şi ELENA,agri
cu1tor.--'1. posedat 2 ha.t~a.,:; .vite mari 
18 stupi şi inv.agricol.-In 1940,s9 
înscrie in mişoarea .1egionară,unde a 
acti~at pîn~ în 1941~-In 1946 se inscri 
în iORjdevenind membru p~m,iar ' după 
verifioare a prlm~t oarnete provizoriu 
şi el şi soţla;- vin 1947 pîn! in 1950 
a fost preşedinte al Comit~Frovizoriu 
în comuna nata1~~In prezent 1ucreaz~ le 
GAS~-

- Năşout la 10 iunie 1888 în Lupşa -
Strehaia, f .iul lui NIOOLAE şi EI~ISABETA 
agricul tor;..A posedat 22 ha. t.a~ ,3 vite 
mari şi · inv.agr~co1~A exp1~munc~ sala
riată zilier~.-~ făcut politic~ PNT-Ma
niu,fiind primar ~în 1939,apoi se înscr~ 
în miş6. 1 egionară unde continu~ să fie 
primarIPînă în 1941.-Este dislooat din 
Lupşa Strehaia,-In prezent lucreaz~ la 
GAS uJustin GeorgesauH.- . 

--N~scut la 8 oct.1908 în Orzeşti - Baia 
de Aramă,fiul lui DUfIIITRU şi IOAHA,agri. 
cUltor,-A posedat 10 ha.t.a.,4 vite mar 
70 oi şi inv.agricol.-Â expl.muncă sale
riată z11ieră ~~ste dislocat din Flore s 
Baia de Aram!.-In pţezent lucrează la ~ 

. GAS,.Ru b la .~ - . 

Născut la 20 noembrie 1919 îu. Flore şti 
Mehedinţi, fiţ,tl lui HARALAr.IBIE şi IviARIA, 
agricul tor.-·~ posedat împreună cu tat~l 
său 55 ha.t.a.j1 inv.agricol.- A expl; 
muncă 8alariat~ .sezonieră.-Din 1946 
pîn~ în 1948' a fost membru Billi şi exclu 
la , verif! care~- ' 

- / / -
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43. - CADRI SEFJ!!D IN . 
dislocat c 3 membri.-

~~~1 

j't.UfTli-
44.- DOliR FRANCISC 

dislocat cu 4 membri.-

( .
MlflP" 

• 
" C.N., .14 . • 

9 -
2 9 -07- 2004 , 

SERvICllJL ARHIV~ 

- Născu t la Bo oot .1918 în Adaka1e - Mehe
dinţl,fiul lui ME~~D şi KEBIRE,pantofar 
Este fiul 'fostului acţionar de fabric~ 
de ţigări şi a fabrice! de r shat şi li
chior din Alaka1e anume CADRI MEHrUED 
care şi al se găseşte cu D.O. în corn. 
Rubla-.-1n-1940 susnumitul 'se însorie în 
mişo~legionar~,unde a activat pînă în 
1941.-A fost membru prdR din 1947 pînă 
în 1949,fiind exolus Ia verificare.
~ ste dislocat din Adakale şi lucrează 
la GAS "Just in li-eorgesouII.-

- Născut la 16 JCebmari e 1910 în lecea -
I;:Iare - Timişoara, fiul lui FRANCISC $1 

ECATERIlIA, agr iou1 tor. - J J. po seda t~ 29 ha. 

t.a.,un tractor, secerătoare, semănătoare , 

Il vite mari şi inv.agrioo1 de care a 
fost ezpropiat în 1945.-A expl. ffiunc~ 

salariat!,a avut şi 2 servito»1 parma
nenţi.-Din 1945 . p1nă în 1949 a fost la 
muncă în URSS.-~ ste dislocat din Iecea 
Mare. -In pre zent 1 ucr.eaz~ la. GA.S. ti J'us t i J 

Georgescuv.-

45. - DOHR Hll\.RGARETA 
dislocată cu 2 

bP/#/ 
- Născut! la 27 iunie 1906 în lecea Mare, 

membri. fiica lui NICOLAE şi ZCATERmA,agricul

"J' toare~- _ posedat 52 ha~t~a.,un tractor, 

.. - I"",-ţj" secer~ aare,JLy~_ţ~ mari şi inv.agrico1 
I e' ~ " de care a fo.st exp;ro:plată in 1945.-A 
pttt' \, expl ~munc~ salari._at~ sezoni~r~. -~;, . avu t 

şi 3 servitori permanenţl.-~ ste d~slo
cat! din lacea Mare.-In ~rezent la GAS~ 

II Justin Georgesou".-fr 
.1 IJ t/Oj 

46.- DREHER IOAN 
dis~ocat .U 2 

1 11' ~ 
JijJ) tT~: 

membri.-

47.- DABCAU DUMITRU 
dislocat ou sotia • 

. ' -

/-- -

- Născut la. februarte 1908 in Sî nico1aul 

Mare,fiul lui ANTONIU şi ANA, oomercian
a posedat 34 ha.t.a.,o prăv~lie de I în~ 

zeturi din 1936 pînă în 1951,3 vite mar 
şi inv. agri col. -A expl. muncă salariat ă 
A făcut parte din grupul ethic german, 
făril funcţie;- l.:.: ste dislooat din c.om.Bul 

g!ru§.-In prez alt. luoreaz~ la GAS -Ju'st 
Georgescu'~ -

- născut la 8 februar.i3 · 1884, î n Raptura, 
~-) trehaia, fiul lui CONSTANTIN şi MARli, 

învăţ ător,pensionar.-A posedat 25 ha~ 
t .a., un cazan de ţuică de 100 1.,3 ' vi t e 
mari şi inv.agrico1.-A expl.muncă sala
riată.- Din 1905 pînă în 1941 a fost in
văţător.-In prezent pensiortar.-~ste di s 
loca t din oom. Ruptura •. -~%DftXfli"Wt 

48.- DUI'rITTRESCU IOANA - Născută la 28 februarie 1913 în Negoiu-

d1s1ocat~~u 2 membri.- Do1j,fiica lui IOAN şi ELru~A,muncitoar€ 

~
~ z11ieră,f~rfr avere.- Este soţia lui Dill.J-

/1 ~ ' .. TRESCU STEFAN, care in prezent este CQI1-

.ti, \t·tbJ ' 1 / / _X. damnat la 10 ani închisoare făcînd par t 

)J~~ ~ r y \ f1ntr-o org.subverslv~ 1eglonară.-

I Este d!slooată din Orşova.-In pre zent 
luoreaz~ la G.A.5. - Rubla~-
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49.- DEAC ALEXANDRU 

dislocat cu 2 membri. 

~~~ 
l-

50~- DREVE STEFAN 
dislooat ou soţia.-

51. - EHLING RAlMUND 

fo ;;;~~SOţia.-

{;--

SERviCiUL ARHIV} 

- l\f~sout la 28 iulie 1915 fri. Orşova,fiul 

lui ALEXANDRU şi CAROLINA, agriOlltor~-

A posedat 2 ha~t.a~ şi inv~agrlool.In -

1940 se î~sorie ,in mi,o.legionar! aotivîn 
pînă î n 1941.-In 1949 a f ost arestat timp 

d e 1 şi 3 luni pt.1 egii turiI e oare le-a 
avut ou 'banda subversiv! Artimescu şi 
Cristesou~-~ste dislocat din Orşova.-In 
prezent luereaz! l:.a GAS-Justin Ge orgescurJ 

Nă sout la 30 oct.19lo în Mîn~s ,tiren1 -
Huedln,fiu1 lui GAVRIL şi VERONA, comer
ciant.-A poseda t un ~telier de .rA{tori8 
cu 2-3 salariaţi; o IIbz:tllDltl oîrclum~ şi 
ye~~4e,o fabrioă de oherestea împreun~ 
ou fra tele său, o moar~ olt , mot·or şi un ha.'~ I 

t.a.~ In 1952 ' a fost oondamnat la 1 an . 

închisoare pt.sabotaj economh- A făcut " 

politică PIn-Maniu ea sdtmp1u m~mbru~-t;ste 

dislocat din O!l~tele ' Huedin.-Ln prezent 
lucrează la GAS-Justin Georgescu.-

- /~ăscut la 10 dec~1882 în Sinpetru German , 

J.imişoara, fiul lui FRANCISC şi ANA, agriou~ 

tor~ _A ' posedat 9 ~a~t, ereri ce a fost lu- r' 

arat în dijm~ şi o oofet~ie în Periam 
fE1r~' salaxiaţl ele oare a fost expropiaţ 

în 1945.-A fost membru în G. E.G. ,fără funl 
t1e.-Este '~ dislooat din com.periam Sînico-

1au1 Mare.-E1 nu luoreaz~ fiind b~trîn ' 1 

însă lucreaz~ soţia care --este mai tînără.~ 
, I 

52.- EBINGER ECATERINA -Născut~ la 14 aprilie 1915 în Bulg!ruş T1~ 

~r
d~iSl~Qc%at,\!/ , .cu 2 membri. m1şoaraAfiloa lu~ IOAN şţ :MARIANA,agricul

toare.- posecţat 31 ha. t.a. ,un tr~etor" I 

se (; erătoare,s,emăn~toare,ll vite mari,loo : 
porc! şi inv~agrico1 de care a f~st expro~ 

~.tată în 1945.::A · expl.muncă 5alariată~ ,- .; 
~ste disl.din culgăruş.ln prezent lucreazl 
la GAS-Justin Geo,rgesou.-

(1 
53~- EBNER BARBARE - Născută la 17 martie 1908 în Ieceea Mare 

dislooati1 cu 1 meIi1bru~ Timişoara, fiioa, lui Iolj"'-şi BAHBARA • . ' 

~~ 
agriculteare~-·u. posedat 87 ha~t ~ a. ,un tra( 

~ 
/ t<»:, semănătoare, secerătoare,4 vite mari 

I ""-/ şi inv.agrico1, de care a fost expropiate 

~ / in 1945.-A exPl.munc~ salariată sezonieră 

. G Lucrează la GAS-Justin Georgesou~-

54.- EHLING FRANq~O - Născut la 15 sept.1894 in Periam., fiul lui 

dislocat ou~ membri.- IOAN şi ELISABEI'A,agricultor.-1. posedat 

-
~ ,,' C' .... 

,18 ha.t.a.,secerătoare,semăn!toare,6 vite 
mari şi inv.agricol de care a fQst expro
plat în 1945.- Â fost membru în GER f~~ 
funcţie .-In 1944 se re 'fuglază în Austria 

ou trupele ge~m~ne în re :.tragere, înapoln
du-se în 1945.- ste disII" PerJam.-In 
prezent lucreaz~ la GAS-Justin Georgescu. : 

'.- II -



55~- EKSTEIN MARIA 

11 

, c.~.·, 

29-07- .2004 

'* . , /' 

SERviCiUL ARHIV} 

, .. ~ 

11 

- N~sout~ 1. 28 aug_1910 în BUdapeita -
membru.- fiica · lu! EMERIK şi ELISABE~,oomer

ciant!.-A avut o · 11rm! de Import-Export 
denumlt~ nTranz1t",comerolallztnd măr

~I ..• fur! cu străin~tatea.-In 1941 soţul e1 
~ a lucrat cu englezii la b1ooad!,unde 

j

.{'" ~ recrutat o serie de pilot! de marină 
a asemeni soţul ei în 1952 a fost are f 

tat pt~act1vitate 4a sp!onaj,iar in 
1954 l-a primit toate hainele ou oare 

- a fost la arestare .... şi spune că nu mai 
ştie nimic de el.-~ste dislocat~ din 
Orşova~-In prezent lucreaBI la 'GAS
Justin Georgascu.-

56.- EHLING, MATEI: 
dislocat ,cu ,, membri. 

Născut la 18 oct.1884 in Periam - Sini
oolaul Mare,f!ul lui Mate! şi Maria -
agrloultor.-A posedat 7 ha.t~a.,o sem~· 
nltiareJsecer~toare şi inv.agrlcol,de 
care a . fost expropiat in 1945.-Are pa 
ginerele s!u an~e BAUCH CAROL,oa~e ib 
1943 a plecat voluntar in SS şi care î l 
prezent se slseşte in German1.,iar f1u ~ 
lui , este în u,str1a,plecat din 1936 pt . 
a-şi continua studl11e.- Este d~locat 
din Periam.-In prezent luoreaz! famili l 
la GAS,el fiind inapt de muncă .-J ' 

57~- ENESOU ·PAVEL.~ ~ Născut ' la 26 iunie 1903 in Tereutoa -
disloo~t ou 2 membri~,J" URSS,fiul ~u1 ST~~AB ~1 VICTORIA,fost . 7 sergent maJor de,. Jandarml,care in 1954 

11 ~! ' {/ " a fost arestat şi in prezent se g~seşt( 
' f,J)t , ~. ~ in Penitenoiarul Craiova.-In 1951 a 
I LĂ . / î · fost di"looa t cu intreaga fa~111e din 
f' , Bl1ed în oateg.elementelor pleoate de 

, pe teritoriul mRSS._ 

58.- EBINGER PETRU 
dislooat cu 3 membri.-

&~JJ1,rf<~ 
- Născut la 5 februarie 1912 in Bulg~ruş ~ 

fiul lul IOSIF şi EOATERINA,zugrav.-In 
194:3 a plecat volunt.ar cu trupele ger
mane SS luînd parte pe frontul din Ger· 
mania,o~zînd prizonier la armatele so
vietioe,întorcindu-se d in prizonierat 
in 1951 cînd a fost dis loca t din com; 
Bulg~ruş.-~n prezent lucrează l a GAS 
Justin Georgescu.-

- N~scut la 19 oot.1902 în Orşova,fiul 
lui EMIL şi RACHEL,comerciant~-A· pose
dat o prăvălie de m~runţişurl din 1938 
pînă în 1951.-Intre anii 1945-1946 a 
făcut oontrabandă cu m~rfur1,împreună 
cu fratele s~u Fruu~CISC,care ta plezerr· 

-- as te deoedat. -Susnumi tul în 1952 a su-
." ferit o oondamnare de 6 luni inchlsear: 

pt.sustragere de alimente insă a fost 
amnestiat.-Este dislocat din Orşova.
In prezent luorează la GA8-Just1n Geor · 
gescu~-

II -
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60.- FOOHT -IAOOB 

~;4~ cu 

61.- FRITZ IOAN 
dislooat cu soţia.-

~J 
V~~V'> 

62'. - GE~ I DAN 
dislocat cu 5 membri.-

12 - . 2 9 -07- 2004 

SERviCIUL ARHIV.} 

N~scut la 4 aprll~e 1911 in Periam,fiul 
lui IAOOB şi ANA,agricultor,a~posedat 
11 ha~t'~a.şi lnv.agrlcol de oare a fost 
expropiat in' 1945.- I n 1943 a pleoat vo
luntar în, armata germanl SS c~ztnd pri
zonier la armatel.e sovie tioe de unde a 
:!em't in ta.r~ in 194? tn ,mîd o1andestin~ 
~ste dislocat din Periam;- n prezent 
1ucreaz~ ' la GAS-Justin Georgescu~-

- Năsout la 27 iunie 1892 in Gotlob - Ti- . 
mişoara, flul "lui ORISTOFOR şi ALOISA, 
agricu1tor.-~ posedat 26 ha.t.a~,o sece
rltoare,sem!n~toare,9 vite mari şi inv. 
agrioo1 de care a fost expropiat în 1945 ' 
A exp1.muncă salariat~.-Este dislocat 
din com.Godlob.-In prezent lucreaz~ la 
GAS-Just1n Georgescu~-

- N~scu.t la 10 fabrtiarle 1913 in Iecea 
Mare-Limţşoara,fiul lui IO~ şI EVA,agri~ 
cultor.-4

",1. posedat l? ha.t~a ';,un tractor 
secerătoar~J"semlinătoare,5 vi te mari şi 
lnv;agri,colide oare a fost eXPIopiat în 
1945.-A expl.muno~ sa1ariat~.- f!cut 
parte din grupul ethlc german • ..;.;, Este dis.i 
locat din Com.lecea Mare.-1n prezent lu
crează ca muncitor la GAS-Justin Beor-
gescu.- I 

, I 

63.- GRIESEL PETRU 
dislocat cu :; meu bri.-

Năsout la 18 '1an~192o in B~lgăruş Timi- I 
şoara1.fiu1 lui NIOOLAE şi W~RIAJagriCul- l' 
tor.-A posedat 27 ha.t.a~,un .tractor,se-

J {/ 
~:~A #"Jj: 
fi\\" 

, \ 

~ , oer~â.oare, semăn~toare, 6 vi te marl,3o por
~'( ai şi inv.agricol,expropiat tn 1945.-In 

~ 1943 a plecat în armata germa~ SS de : 
unde vine in ţară ' în 1945.-bste dislocat 
din BUlgăruş şi in prezent lucrează la 
GAS.-

64~- GlLDE FfutNClSO 
dislocat ou 5 membri.-

~~~ 
l.\Iăscu t la 1 martie 1896 în lecea 'Mare 
Timişoara,fiul lui F~U~ClSO , şi ~~RGARETA 
agricultor.-A posedat 22 ha.t.a;,seceră
toare semăn~toare,? vite mari,inv.agrico: 
eXl?ropia t în 1945. - Ginerele său GIl1'1PEL 
ION în 1943 a fost ~oluntar în SS. Este 
di~locat din lecea Mare şi lucrează la 
GA..:J._ 

65.- G~~HL-IOAN~- , - Născut la 12 ~ug.l8~1 ~în~ Periam - Sîni-
dl.slocat cUr-D membrl..1"· colaul IViare, fl.ul lul. IilAT~I şi VARVARA, 

01
' 'fA' agricultar,-..I." posedat ,24 ha. t.a.,8 vite-

(Y., mari J,secertitoare, semăn~tca. re, 30 porci 

\JJ
A v~ ~~ ii l'nv.agricol,expropiat în 1945.-Are un 

I }~ 1/ ~"981 · fiu - MA'l'EI - care în 1943 a , p1~cat în 
J i'""" SS şi în prezent se g~seşte în Germania I 

zona americană.-E ste dislocat din Periam 
şi lucrează ~a GAS.-

II -
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66. - GRAF ~RBARA 

67.- GLASBN PETRU 
dislocat cu 2 membri.-

. ~jJ~\k 
68. - GA!1DAREA.l"'VU- GHEO EGHE 

;;~f 3 membr1.-

69~- GILDE IAOOB 
dislocat ou soţia~-

07' 
70.- GlLDE r~2ATEI 

dislocat cu soţia.-

,!l ,Jt~,/ 
ţLJv ', ~ 

rPflO) . 

71.- GILYOlB IO~N 
dislooat cu ~oţia.-

j
A J)(~ 
~J.~ Cf.~ 

, SERv'IC"iUL ~RHIV "" 
- Nl1sout! la 1 iunie ' 1900 în Timi"şoara" 

fiioa lui MIHAI şi ~aRIA,agricultoare.

A posedat 15 ha.t.a. şi a fost luorat 
in dijmă~-A ' mal - posedat o moar~ ou 4 " 
valţuri dubli na. iona1iza n ' 

zan e u c e o. ş~ nv.agr 
de care a fost exprop1~tl in 1945~-A 
expl.muno! salariată,-are un fiu care 
In 1943 a pleoat in SS şi în prezent se 
află în Canada.-Mai are o fiic~,care în 
1946 a plecat în Franţa,căslttorit ~ cu 
um maior engl ez. -A fos t dislo ca tă din 
Jupalnio - Orşova. şi în prezent lucreazE: 
la GAS",-

- Născut la 2 iunie 1889 în Satchinez -
T imi şoara ,-r iul lui FRANCISO şi Ivlfu'1.IA, agT 

cultor,-A posedat 17 ha.t.a.,sem~n~toarE 

secerătoare,? vite mari şi inv.agricol 
de care a fost expropiat în 1945.-A expl 
muncă salariat!.-Este dislocat în Bl1ed 
şi în pr~zent lucreaz~ la GAS.-

rJăS9ut la 18 iunie 1918 "în Floreşt! SaiE 
de ll.ram~, fiul lui NICOLAE şi NUTI,agri
cultar ~-a ' posedat ?3 ha~t.a. ",5 vite mar i 
şi lnv.agricol.-A eapI.muncă sal~riată~ 
A avut şi servitori permanenţ1,-~ste 
dislocat din Floreşti Bai4. de AramM , şi 

în prezent ~ucrează la GA~.-

- Născut la 24 sept ."1896 în BILED -T IMl
şoara,fiul lui IACOB şi ECATERINA,agri
cultor.-A posedat 21 ha~t".a~,o " seceră
toare,semănătoare,5 vite mari şi inv. 
agricol fiind expropiat în 1945.- In 
1944 serefugiaz~ cu ţrupele germane. 
în reţragere pînă în :8.ustr~a de .!."unde 

se reÎlntoarce în.~,ţar~ în 1946.-~ste dis

locat din Bl1ed- "imişoara,în prezent lu
crează la GA~'& J, 

N~scut la 2 9 aug.1894 în lecea Mare,fiu= 
lui FRANCISC şi l\r1ARURETA, agr icul tor.-
A posedat 17,40 ha. t .a~, secerătoo re, se
mănătoare,5 vite mari şi inv.agricol 
expropiat în 1945.-A expl.muncă salarla
tă.-A , făcut parte din GEG ca simplu mem
bru.-A fost dislocat din Iecea Mare şi 
în prezent lucrează la GAS.-

N!scut la 31 oct.1904 în lecea Mare,fiur 
lui IOAN şi I~lAGDALEI\JA," agr1cu1 tor;-A po
sedat 15 ha.t.a,smănătoare, secerăt oare, 
5 vite mari " şi " inv.agricol,-fiind eppro
piat în 1~45.-~ fost membru ~n GEG f~~ 
ftuioţie.-wste dislocat din 19cea Mare 
şi în prezent luoreaz~ la GA~~-

- II -
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dislocat cu soţ 
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- Născut la 6 1an~19l3 în Ieoea ,Mare,fiul 
PETRU şi ,rIiARGARETA, agricul ţo~ ,_A posed'at 

. 5,6 ha.t.a~~un t~~~,~~~l ţlind lu
crat în d1Jm~ de oare a-rost expropiat 
în 1945.-Este dislooat dinBDea Mare~-In 
prezent l uoreaz,! la GAS~- ' 

~3~- GHITA GHEORGHE - Născut la 24 martie 1885 in Mî~~stireni- ' 

dislocat cu 3 membri.- ~uedintfiul lui VASILE Ş1 ~ULqIA,ag~icult 

~
' .li poseday 12 ha.t '.a. ,1/10 batoz~ şi inv~ 

, agricol.11. expl.muncă salariată,a avut şi , I~' r' '/ un sefivitor permanent.-Inainte de 2§ aug~ 

~ 
. ~ , / ') 1944 a fost numit de mai multe ori .p.rimar 

-J' [ ·al comunei. -.8. mai ocupa t şi functia~ăe. I 

preşedeinte al proprietăţilor de păduri. 

74.- HERBEK MIHAI 
dislocat cu soţia.-

J J~t1 
~ 1 ~ O tp v' '-~ Î 
V" ,d""' "'\ 

TI..(., - ,1" . 
. \ 

şi administrator al bunurilor bisericeşti, 
A f9st membru P~T.L-Br~t1anu,făcînd parte - , 

din conducerea comunal~ a acestui partid:. 

Ea te dislo cat din lVlîn!!st iren! şi în pre
zent lucreaz~ la GAS.-

~ Născut la 26 aug.1892 în Gotlob SînicolauJ 
Mare fiul lui I,QA!~ şi ANA, agr ieul t ar ~-Â 

posedat 16 ha.t ••• ,2 cai,o vaci şi inv~ 

agricol.-A expl.munc~ salariat~ zilieră.
Ginerele s!u FRImZ NICO~E în 1943 a ple
oat v91untar în SS unde a.decedat pe fron1 
Este dislooat din Gotlod şi luorează la 

GAS.-

75.- HEINCZ ELISABETA 
dislooată cu 2 membri~-

t~~ 
Născută la. 15 1an.1914 în Pe-riam - Timi

şoara,f~1ca lui FRANCI~ ş~ SUZ~JÂ,agricul 
toare._.tl. posedat 16 ha.t.a~,6 v1te mari 1 

şi inv.agricol .. - A, expl.rnuncă salariată.
In 1945 a fost expropiată toat~ averea.
Este dislocat~ din Periam şi luorează 
la GA~'- ' 

76.- HAUPT ELISABETA - Născută la 24 aprilie 1908 în U.S.~~ '. -

diSlr;ţcat IC~ 1 membru. fiica lui PETRE şi TEREZIA,agricultoare.-

( - / ,/ A posedat 20 ha.t.a. ,semănătoare,4 vite 

n",, ~ J .Jtlil ", ) / . mari Şj. :i'~inv.agriC, 01 ., fiind expropia t~ în 1 

IJlY- . 1945.- expl.muncă salariat~ , sezonieră.-

.p 'Y / / ~\. i: ste dîslocată din BUlgiiruş Timişoara şi 
în prezent' lucrează la GAS.-

- ~ăscut la 29 dec.1914 în Bulglruş - Sini
colaul Ii';aŢe, fiul lui NICotAE şi ELISABETA 

zidar.-In 1943 a pleoat voluntar în SS, 
unde 1945 a oăzut nrizonier la armatele 
sovietio9,venlnd in ţară în aprilie 1951. 
Este dislocat din Bulg~ruş şi în prezent I 

lucreaz~ la GAS ca zidar.-

- N~scut~ la l beembrie 1904 in Biled.-T!

membri~- mişoara, fiica 1\),.1 NIC .OLAE- şi MARGAIţETA, 

agricultoare.- ~ posedat 33 ha~t~a~Jun 
traotor,6 vite mari şi inv.agricol,fiind 
expropiat~ în 1945.-A expl.muno~ salar1a
t~.-Este dislocată din B1led şi i n prezen' 

1 u ore az ~ 1 a :=; AS. - ' 

'1~/' 

. ~ Ivf' 
,~ ,&\1 
i \ ' 

\ 
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?9.- HAUPT VARVARA ~ N~soută, La 21 aprilie 1894 . in Sandra 

d!]-slooa ! cu un membru~~: Tlm1şoar~llţca lui NIOOLAE ş~ MA, RGAR.ETJ 

( D, ~.\CI agrlcul toare.;.A posedat 13 ha. t" f~r~ 

~ 
jrtP, '" ~ ~~ in'!_ agr1-coltpltmintul fiind luora~ in 

... U'" / ~'~.ţb~ , , diJm!ţ.-'n 1951 a , ţos't dislocat~ dIn 
;p~ Bulgăruş în .oateg.II chiaburin.-In arezerrt: 

80. - HAPUT ' CLARA 
dlS100TlngUril..-

~fl~, 
81~- HAHN PETRE 

dislooat cu 2 membri~.;. 

P
w-.(-' · 

• I 
A' I 
~ 

\ 

82~- IQST 'ELISlBETA 
dislocatl cu 3 membr1~ 

83~- IOSZT SUZANA 
dislocată cu 2 membr!.-. g 

n j.~/ 
~qW ,t' / 

84;- IONESCU ELENA 
eu, I /U.4~ p 

lucrează 1~ GAS.- ~ 

- N!isou tă la' 6 d'e,o;1901 in 5ulgăruş, fiica 
,lui IOAN şi MARIA,agrlcultoa,re.-A ', pose
dat 20 ha.t.a.,un traotor,4 vite mari 
şi inv~agrlcol,f1ind expropiat in 1945. 
A expl.muno~ salarlată sezonier~~-
Fiul ei ~~OOLAE în 1943 a pleoat volun
tar în SS şi care în prezent se află î n 
Germania Occidentală zona Engleză ,--Are ' 
o fiică,care în 1942 a pleoat în German 
şi nu s-a ma! intors~_Dis1ocat~ din Bul , 
g~ruş ş i in prezent luoreazl la GAS.-

Născut ' la 23 mai 1884 în Bi1ed,flul lui 
IACOB şi BARBARA,agrioultor, _A posedat 
14 ha;*.a~,un traotor,seoer~t~are,semă
~toare.9 vite mari şi lnv~agriool,fiin 
expropiB: t in 1945. _A a:xpl~muncă salar ia 
a avut şi 2 sefvltorl parmanenti~-
Are un fiu IOAN care !n 1943 a fost în 
ss , · căzînd prizonier la armatele so:v.ie
t1ce şi a veni t in ţar~ in, '1948. - .c.,ste 

'dislocat din Blled şi in prezent lucrea 
. ză la GAS~- ' 

- .Născu.la 4- sept.i907 in Iecea Mare -
T~1şoaraJfl1c~ lui MIRAI şi ELIS~BETA 

, agricultoare~.;..A posedat 15 ha; t .a~, se
mln~ toare,6 vite mar! şi inv. agrlcol , 
fiind expro~iatt an 1945:J expl~munoă 
salar1ată.-~ ste dislocatl din Ieoea 
Mare şi in ,prezent lucrează la GAS ca 
muncltoare~ -

- Născută la 23 iulie 1914 in Iecaa Mare 
, fiica lui IOAN şi EVA, agricultoare.-

a posedat 19 ha.t.a_,semăn~toare,seoe
r~toare,5 vite mari şi inv.agricol,fi1n 
expropiată in 1945.-A expl.muncă sala
riat~,a avut şi 2 servitori pe~nenti. 
Soţul ei in 194' a pleoat voluntar ru 
trupele gemmane SS şi care în 1949 a 
decedat .-Este dis10cată din oomuna 
leoea Mare - Tţmişoara,iar în prezent 
lucrează la GA~. ca munoitoare zllieră. 

Născută la 27 ma!. 1906 în Vida. - Bucu
reşti,fl1oa 1yi OONSTANTIN şi SULTANA 
invăţătoare.- Aposedat 20 ha.t.a.,3 vi t 
mari şi dif'erite unelte agrico1e.-A. 
expl.munc~ salariat!.- In 1950 ' soţul ei 
MARIN a fost arestat pt.partic1pare la 
răsmeliţele chiabureşt1 ie care nu mâ 

ştie unde se arlă.-Este dislooat~ din 
Cil1nQT't'H:~ni '.Vida.-In nrezent ' lucrează 
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- Născu t la 15 8.ug'~1925' în ' B11ed "- Timişoa 

ra, fiul lui PETRU 'şi ANA, agrlctil tor'"!-
" A posedat 18 ha.t.a~,semăn~toare,,,ecer!

I ~. toare şi.inv.agr1col exproplat in 1945 • 
. v\ In 194~ a pleca t volunt a.r in "SS, venind " 

' " in tar! î n 1946.-Este d1sl.d1n Bilel.-In 
prezent lucrează la ~AS". 

86. - IOAN IOAN 
dislocat cu 2 membri. 

• 
I 

87.- ION VASILE ~ 
dislocat OU~ membri. 

1-
88.- ISMANA CONSTANTIN 

d~slocat cu-3 membri.-

'·'N9 ~~~~/ . /;: 

- Născut la 3 februarie 189? în Tr.Severln 
fiul lui ACHIM şi w~RIA,comerciant.-A 
posedat o eîrclum!, o moar! t~r"ănease~ 

cu 2 p1etre,un caza de ţuioă de 140 1., 
? ha.t.a. şi inv.agriool~-A expl.muncă 

salariat«.-Este dislooat oin Eselnlţa 
şi " în prezeDt lucrea.! la GAS ~ - ~/~:f~ 

, , '4.,-.......vI· 

- N~scut la 25 iunie 192Q in Eselniţa -
Severln,fiul lui IOAlI şi ECATERDJA,f0st 
p1uţ.maj~de jandarml.- In 1941 intră în 
Se.Militarl de Infanterie,de unde In 
1943 este trimis p~ front iar în 1946 
~ute numit comanqant al Seot.de Jandarmi 
Uaraş,unde a funcţionat pînă în 194? "" 
dînd a fost trecut in cadrul disponlbil~ 
In 1949 a fost arestat 1 ta şi 4 luni 
pOt. faptul că ii avu t legă tur1 cu banda 
subversi!~ condus! de ARt1nescu şi Oris
tes~u.- ste dis16cat din ~selniţa.-In 

prezent luereaz~ " la GAS.-

~ Nl!scu t la 21 martie 1919.i în Eselni ţa 
Severin,fiul lui ANTON "- şi PELAGHIA,tîm
p1ar,-f~r! avere.-A f~cut parte din mişc. 
legionară din 1940 pin! in 1941.-In 1949 
a fost arestat şi " condamnat la :3 ani în- " 

c hisoare pt.mot1vul oă a făcut parte din 
banda subversiv~ condus~ de Artinescu şi 
Oristescu.-Este dislocat din Eseln1ţa şi 
în prezent lucreaz~ la GAS.-

- I-J~ scut la 17 februarie 1908 în Măguri -
89.- IAI~CU SIMION 

dislocat cu soţ1a.-

~JJ~:~ . )l~' 
Gluj,fiul lui VASILE şi .ANA,agricultor~- I 
A posedat 11 ha~teren, a expl.munc~ sala
riat~.-A făcut politică EtL-Br~tianu,a 

fost şi prl mar în comuna natal~.-Tot în 
acest timp a fost numit preşe dinte al 
Composesoratulul pădurilor,unde abuzînd 
de calitatea ce o deţinea,obliga p e ţă-

\" 

90.- l UNG IOAN IQSIF 
dislocat ou 4 membri. 

. (. 
!.} ,/ 

$~:J/\~ 

ranii din com.să lucreze pe gratis.-După 
1944 se ocupă cu comercializarea cheres
telei,iar după restricţiile de t~iere, 

s-a ocupat cU devastarea şi tăierea elan~ 
destin~.-Este dislocat din Măguri - Oluj 
şi în prezent lucreaz~ la GAS.-

- Născut la 1; oct.l909 în Periam - Sînico
laul Mare, fiul lui IACOB şi 1~GDALENA, 

agricultor.-A posedat 17 ha.t.a~,un trao- I 
tor,semănătoare,secerătoare,3 vite mari 
şi inv.agricol,fiind expŢopiat in 1945.-

- " II _ 
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dislocat ou 4 

n,jJl. k./ 
P0\ 

, 2 9 -07- 2004 
.... 
I 

, ' 

-:- 17 
SERviCiUL ARHIV~ 

membru. 

membr1.-

A expl.muncă salariat!.-In 1944 "se refu
giază ou trupele germane in retragere 
n lnă în Austria de unde se relntoarc~ 
în ţară in 1945.-Este dislocat din Peria· 
Slnicolaul Mare.-1n prezent 1ucreaz! la 
GAS.- \ 

- Născut ~a 17 aug.1892 în Bulg~ruş,fiul 
ltii MIHAI şi I\'1ARGARETA',agr ieu 1 tor. -A po
seda t 13 ha". t.a~, seceră"toare, semănătoare 
4 vite mari şi inv.agr1col de care a " 
fost expropiat tn 1945~- A expl.munc~ 
s~iată.-E ste dislocat din Bulgăruş 
şi ,în prezent lucreaz~ la GAS.-

- l'~ ăsout la 26 mai l89? în Periam, fiul lui 
Matei şi Mariana,agricultor.-A posedat 
45 ha.t.a.,o semăn~toare,secer~ oare,5 
vite mari şi inv.agricol de care a fost 
expropiat în 1945,-..t1. expl. m~ncă sal a
riat~~-Are un fiu n1ATEI, care în 1943 a 
pleoat în SS iar în prezent se află în 
Germania Occidentală zona franceză.-A 
făcut parte din GillG ca simplu membru.
In 1944 a pleca t în llu stria cu:; trupele 
germane în retragere de unde _s-a îna
poaiat în 1945.-A fost dislocat din Fe
riam,în prezent lucrează la GAS.-

93.- KEMPER NI90LAE - Născut la 2 august 1900 în recea IJIare, 
dislocat cu 6 membri.-~ fiul lui IOSIF şi ELISABETA,agricult ar.-

~~
' 7 ~ A posedat )4 ha •. t.".a. ,un tractor, semănă-*. t?a~e şi secer~tpar"e, 1.3- vi t~ mari, ~o oi, n, ~ ~. ş~ lnv.agricol.-A expl~unca salarlat! 

ţJ) ~ \ sezonieră.-A făcut "parte din GgG ca sim-
plu membru.- DiBlocat din Iecea Mare -
Timişoara,şi în prezent lucrează la GAS • 

• 
94.- KEMPER WENDEL - Născut la 28 noembrie 1908 in recea Mare 

dislocat cq....1-membri.-~ fiul lui IOSIF şi ELlSABETA,agricultor.-
A ~ -J . rit ' .A posedat 31 ha~t.a. ,un tractor, semănă-

a 11 ff'V~)f!/ .~~ toare,secerătoare,8 vite mari şi inv. 

~ ~J In 1943 a plecat voluntar în SS,venind 
'~I/ r tJV',fPI:::;rr .... ./ J , / agricol de care a fost expropiat în 194~ 

i • ".\..\ în ţară în 1946 în mod fraudulos.- ~ ste 
I dislocat din lecea r2~are.-In Drezent lu-
I c re ază la GAS.- "-

95.- KAPDEBO TULLIUS-IOAN 
dislocat cu 4 membri.-

- Născut la 2 sept.1908 î n Timişoara,fi~l 
lui IOAN şi SUZAI'JA, comerciant. - A pos eda t 
3 bacuri,2 şalupe,2 bărci cu motor.-A 
fost cbproprietar al firmei comerciale 
de Import-Export 11 TRANZIT", nRUBHIO-C~{ OI~"" 
IIKVATZ-Q,AULINtt şi nLULIU-CAl?- de boun, 
fiind totodatl şi conducătorul ad-tiv. 
al acestor firme.-In 1952 a fost arestat 
de către Org.MAI,fiind suspect că ar fa
ce spionaj în favoarea im~rialiş~ilor.
Este dis loca t din Orşova.-In prezent lu
crează la GAS.-

J I 
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membri.-

97.- KROOLOFH IfiARIANA 
di'slooa1ll ou ~ membri.-

". 

98. - KLEIN LAI\lBERT 
dislocat cu:"'3 membri.-

~~j~\ 
99.- KREMLING IOAN 

dislooat cu soţla.-

, ~ . ,ţ~ 

ţ&t~ · 

100.- KOTZIAN IA~B 
diS10?atpu :3 

rr .) n "J ~ I\,~ • 

! .1 1 ,f{~ A jY' 
(lI {f-" ~' . 
("A r( 

101.- KLEIBER PETRU 

membri.-

. 1 ,/ f' ,~ . 
\ 'i t" . / /" ) \ 

I \~DI )H ..
\ :&. it " .... ~J;) / 
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SERviCiU L ARHIV} 
Năsout la ' 27 mai 1894 in Per1am,fiul lui 
Th~TEL\S şi ECATERINA,agr1oultor.~A pose
dat împreună 'ou ginerele s!u 44 ha.t,a ~, 
sem~~toare,secer~toare,l2 vite marl,şi 
inv.agricol,fl1nd expropiaţi ' i n 1945.
Au expl.muncă salarlată.-In 1944 se re
fugiază împreună cu ginerele său WAGER 

. IOAN în Austria, de unde se înapoiazjt in 
1945.-Sste dislooat din Periam şi in pre 
zent lucreaz~ la GAS.-

- Născută la 9 sept ~l9l4 în Bencecul de Jcs 
fiica lui ADAM şi EVA,agricultoare'~- A 

posedat 14 ha.t.a.,un tractor,secer~toarE 
semănătoare,5 vfte mari şi inv.agricol 
de care ~ fost expropiat în 1945.-A expl. 
muncă salaria~~.-A avut şi 2 servitori 
permanenţi.-2 ste dislocată din Biled şi 
în prezent lucreaz~ la GAS.-

- N~sout la 10 aprilie 1913 în Biled - fiul 
fiM lui IOAN şi Th1\RAGARETA, agricultor.
A posedat 20 ha.t.a.,şi inv.agricol.In 
1943 a plecat voluntar în armata germană 
SS,iar în 1946 a venit în ţar~ în mod 
ol~destln. E ste dislocat din Biled şi în 
prezent lucreaz~la GAS.-

- Născut la 4 oct.190o în Bulgăruş,fiul 
lui ANTONIU şi EVA,agricultor.-A posedat 
25 ha.t.a.,5 vite mari şi inv.agricol.
A expl.munc.9. salariată,a avu: şi servi
t~i permanenţ1.-Din 1945 pînă în 1948 
a fost la muncă în URSS.-Este dislocat 
din Bulgăruş.-In prezent lucreaz~ la 
GAS-Rubla.-

Născut la 1 sept.190?,în Bulg~ruşJfiu1 
lui ·IACOB şi EVA ALOISIA,agricultor.-
A posedat 15 ha.t.a.,un tractor,seceră
toare,semănătoare,4 vite mari şi inv. 
agricol de care a fost expropiat în 1945. 
A .~ost membru în GEG.- Di .:: 1945 pînă în ! 
1947· a fost ma muncă în UHSS,Este dislo
cat din Bulg!ruş~-In prezent lucrează la 

li-A!!l. - I 
- N&scut la 28 aug.1925 în Periam,fiul lui 

IULIUS şi C'ECILIA, tipograf,- fără avere. 
A f!cut parte din org.fascistK a tinere
tului german, fiind şef al unei grupe de 
30 tineri pînă în 1943 cînd se înrolează 
voluntar în SS,unde a căzut prizonier la 
armatele sovietioe şi a venit în ţară 
din prizonierat în 1951.-Este dislocat 
din Pe~iam.In prezent . lucreaz~ la GAS.-

- li -



105.- KELLER FRANCISC 
dislocat cu 2 membri. ~ 

t('~~EJ~ ÎE LI; 
106.- KLlNGLER ORISTIAN 

diSi~U 3 membri~-

~Q~ 
107.- KAFKCA IOSI F 

dislocat cu un memhru. 

~( C 
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SERvIC'UL AftH~V} 
- Născut la 6 oct.1910 in Iecea Mare,fiul 

lui FHANCISO şi ECATERI&, agricnl tor.
A posedat 48 ha~t.a.tun traotor,secer~-

t oare , ·semănătoare, 16 vi tw mari ,30 ' porci 
şi inv.agrlcol de oare a fost expropiat 
în 1945.-A axpl.munc~ s alar iat ă,a avut 
şi 3 servitori p~~manenti.in 1943 a ple
cat voluntar in ~~ venind în ţar~ in 
1948.-Este dislocat din Iecea-Mare.- 1n 
prezent lucreaz~ la GAS-Rubla.-

- H'ăscu t la 30 sept .1919 în .ll.dakale, fiul 
lui ARIF şi LUTF~Elmuncitor.-In 1951 a 
fost dislocat din l~daka.le· pt.mot1vul că 
are un frate anume ALI-SABAN,care în 1~ 1 
a fugit în JU8~slavia şi în. prezent se 
găseşte în Franta.-~ ~te dislocat d~n 
Adakale.-1n prezent lucreaz~ la GA~ -
Rubla.-

- Năsout la ' 16..1l~~1906 in Bulgărq,fiul 
lui · IAOOB şi EVA,inglner e l ectro-tehnic. 
făr~ avere.-1n 1943 a plecat voluntar cu 

. trupele germane SS unde a lucra't ca alee 
fr1aian tehnic la Se.de ofiţeri din Vien 
de unde In 1945 a venit în ţară în mod 
clandestin.-Este . dislocat din Bulg~ruş. 
In prezent lucr-eaz~~la GAS ca ele.trl
cian.-

Născu t la 28 fe'bruarie 1922 în lecea Ma I 
Timişoara,fiul 1u1 ·CRISTIAN şi ELISABET.A 
înv~tător.T f~r! a~ere.-In 1943 a plecat 
voluntar în AS,unde a luat parte pe fron 
tul din Narva,iar in 1945 a c~zut prizo
nier la amerioanl,de unde a venit în ţar 
în 1946 clandestin. ~ste dislocat din Ăe
cea Mare şi în pre zent lucrează la G11. 1:)_ 

"Rubla.-
J." 

- !scut la 27 aug.1905 în lecea Kare,fiul 
l ui PETER şi ECATERn~A,agricultor.-A po
sedat 17 ha.t.a~,5 vite mari şi inv.agri 
col de care a fost expropiat în 1945.-
A expl.munc~ salariatl sezonieră.-~ ste 
dislocat dJn Iecea 1Jare.-In prezent lu-
orează la GAS~Bubla~- -,.., 

- Nescut la. 12 martie 1895 î n Iecea Mare, 
fiul lui PETRU ş i SUZANA,agricultor.-
Â posedat 18 ha.t.a.,8 vite ma.ri,o cres
cătorie de porci cu 6 scroafe şi inv. 
agricol de care a fost expIUpiat în 1945 
A f~cut parte din GEG ca slmplu " membru~ 
Are o filc~ plecată în Austria din 1947. 
Este dislocat din reoea Eare.-In prezent 
lucrează la GAS-Rubla.-

"1 - :' -
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KRUTSCH ANTO~IE - N~scut la 24 februarie 1924 in Orşova; 
dislooat CU~ membri.- · fiul lui N~COLAE şi r~RGARETA,strungarf 

108.-

X
~ făr~ avere~-In 1943 a plecat volun~ar în, , r o. S5_, cu care a lua t parte pe frontul din fl,J,tP <~ .y Franţa şi Olanda,olidnd prizonier la ame-

p1~ vl ~~\ ricani,de unde in 1246 a venit in tar~ 
\ în mod clandestln~_Lste dislocat din Orşo 

va.-In prezent 1uoreaz! la GAS-Rub,la.-

lo9~- KLlrJGLE,R NICOLAE 
dislocat cu soţia.-

- ' Născut la 27 dec.1898 în Iecea N~re - Ti
mişoara,fiul lui IOAN şi Y~RGARETA,agri, 
oultor~_A posedat 23 ha.t.a.,secerătoare, 
semăn toare,S vite mari şi inv.agricol de 
care a fost expropiat în 1945.- In 1943 

')JAr(J.· 
L: ~ ~ .f""'" 
~ rf4" <t 
I ~/ 

,'fiul său a plecat voluntar în SS şi a muri 
pe front.-A făout parte din GEG fără fune
ţie.- Dislocat din Iecea nIare.-In prezent 
luoreaz~ la GAS-Rubla.-

11o~- KILBURG IO~q 
dislooat cu :; 

'1 n .~J 

- N~scut la ? aprilie 1894 in Periam - Timi
membri.- şoara,fiul lui IOAN şi CATARINA.agricu1toI 

\l '~ ' / ' 
)J ' ~\. 

A posedat 11,66 ha.t.a',3 vite mari şi 
1nv.agrlcol,de care a fost exproplat în 
1945~-A făcut par~e din GEg făr~ funcţie.
In 1944 s-a retras în Austria,cu trupele 
germane de unde vine în ţar5 în 1945.-
~ste dis1oc~t din Periam.-In ;~ezent lu
crează la GJl.S.-

lll.-LUCA CONST~J~N - Născut la 9 mulie 1901 in Ruptura - Stre-
. dislooat ou,. membri.- haia,fiul lui SPIRIDON şi NLARIA,agriew.tor 

~
' .~~. A' posedat 10 ha.teren,una batoză cu loco-

.. :- ~ 'U UJr . mobilli,un circular de tăiatr'emne,una moa-
a ~ ră in stare de ' netuncţionare,12 stupi 815-

I U ~ 'A~'~ tematic! şi inv.agr1col.A expl.muncă sala-
~ N~~ riată zilieră.~In 1950 ' a fost condamnat 

~. 

la 2 luni inchisoare pentru nepredarea co
telor.-~ste disloc~~ din Ruptura.-In p re
zent lucrează la G~STRubla ca mecanic.-

s 
112.- LICHTFUSS IACOB - Născut la 13 sept.1893 în Biled,fiu1 lui 

IO.Al'J' şi Ea\. T "~RINA. agricul tor.-A poseda t 
15 ha.t.a.,semănătoare,secerătoare,6 vite 
mari şi inv.agricol,de care a fost .expro
piat în 1945.-A făcut parte din GEG făr~ 
funcţie. - il exploatat muncă s' alariată zili
er~.-Lste dislocat din BiIed.-In prezent 
lucrează la GAS.-

. dislocat ~u soţia.-

il ~ ~~ ; ;- 1A\J , , ~ \'\ 
." i"\JOJ ~QI ~ ,",y', 

113.- LIND IULIA}~ 
dislocată cu 

1~~~ l::J I\VJ / 

-Născută la 25 iunie 1899 în Bulgăruş,fiica 
4 membri.- lui PETRU şi EVA,agricultoare.-A posedat 

îmnreună cu THIERJm~G IOSIF - ' rud'ă a sa ... 
, 48"'ha.t.e..,un tractor,16 vite mari,3o pora 
şi in~.agricol de care a fost expropiat 
în 1945.-Au expl.munc! salariat~ zilier!. 
Au fost disloc~ţi din Bulgăruş~!n prezent 
lucreaz~ la GAS~Rubla.-

- II -
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114.- LOEW Y\ÂRL":' IYlA.-RTIN 
dlsloo~ cu soţia~-

~~~~-. ~ 

115.- LAUB IGNAOZ 
dislocat , cu 2 

~~{ty . membri. 

j~~ 
\ . 

116.- ~~RISESCU VASILE
dislocat cu 2 membri. 
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- Născut la 23 iunie 1895 în Sibiu,fiul lui 
KARL, şi LOUISE, con-€abl1-expert • - A poseda t 

în Orşov"un atelier de păllrii.-Din 1948 
pînă în 1944 a fost preşedintele PNSG -
din Orşova,fapt pentru oare în 1944 a fos ' 
internat pe timp de 12 luni în lagărul 
de la Tg.Jiu.-~ ste dislocat din Orşova.

In prezent lucrează la GAS-Rub1a.-

- Născut la 30 oct.1901 în Vinga - Timiş, 

fiul lui MATEI şi EVA,morar.-A pas edat 
3 ha.t.a."a moar~ sistematic~ cu 4 val
ţuri şi 3 salariaţi ce a fost naţionalize 

tă în 1948.- Din 1945 pînă în 1948 a fos t 
la mun'că în uRSS.-Este dis loca t din Peria 
In prezent lucreaz~ la GAS-Rubla~-

- Născut la 9 dec.190l in Eselniţa - Sever i 
fiu'l lui VASILE şi WARIA, funcţionar fisc D 

it posedat 37'2 ha.t~a~-Intre anii 1919 -
1 934 -a fost conti.abil la Percepţia din Me

hadia,cînd a ieşit la pensie pe care a 

primit-o pin' in 1948 cînd a fost sistat~ 

In 1949 ~ fost condamnat la 7 luni închi
soare ptp'faptul că a avut legături cu org 
subversiv~ Cristescu şi Artinescu.-
0ste dislocat din ~ Ogradlna-Eseln~ta.In p r 

zent lucrează la GA -Hub1a.-. ~ ' 

117.- J:'tIARTIN IACOB tt: - Nilscut la 16 martie 1909 in Periam, fiul 

dislooat -cu ~ .m.e ;ubrl. ltii FRÂNCISC şi ivlARIA, agr icul tor. _li. po se-

j 
(i ' _/ sJ d-at 46 ha. t ,. a. ,un traotor,semănătoare, se-

~ ~~ cerătoare,12 vite mari şi inv.agricol,de 

~ y.~ / 1; o~re a fost &xpro:pl8,t în 1945~_A expl.mun , 

Uie ,ţi' //~. ., ţ'" :!nţ~:~~!ai:43 :V~ie~;t3 v:~:n!!~rtnP:~~; 
~ /1 , 

/- unde s':'a inapoiat in 1946 in mod fraudulo 

118.- MAYER PAVEL 
disloca,t singur. 

119.- N~RTIN FP~NCISC 

dislocat cu soţia.-

Este dJ:'slooa t din Perlam~ In pre zent lu
crează la GAS-Rubla~-

- Născut la 13 martie 1923 în Timişoara, 
"fiul lui NICOtAE şi M~l{IA, ţesEltor, f~r~ 
avere.- In 1943 .a pleoat voluntar în arma· 
ta german~ SS, înapolndu-se în ţară în a n 
1945 ou transportul.-Nu a luat parte pe 
front întruoît a avut un accident de tren 
~u care ocazie şi-a pierdut pioior~stîng 
bste dislocat din Orşova.-In prezent lu
crează la GAS.-

- Născut la 2 martr'â 1884 în :Periam,fiul In 
Iacob şi CAfarlna,inginer agronom.-A pose · 
dat 45 ha~t~a.,făr~ inv.agricol,pămîntul 
fiihd lucrat cU muncă salariată.-Are un 
fiu care în 1943 a pleoat în SS şi a muri 
pe fro~t.-Nu lucrează nioăerl,fiind ihva
lid din primul război mondial, primind o 
pensie de 300 lei J.unar.-Â fost dislo ca t 
din Periam. In prezent soţia l'ucrează la 

;.;; 
GA .-

- II -
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120.,.. 1'IEININGER IOAN 
dls1o'oat cu 3 membrl~-

~~~;ţ' 
121 •. - MALETICI ~OMA 

disloca , cu 6 membri.-

!L
A ţI î ;~ ,'(! ~.~ \,\ 

~ .... ,.. r ~" _ ,~! / .. ....::,r. 
; ,- - ~ 

i '. , 

122.- MA.TICI DUSAN . 

. diSl~~~ CU ... soţia.-

) . ~i ; . 
} -.., ... .l ţ ~ ;./ 

i"'" 'f\~~ ~. " .. ~ 
'- ) -~-.. 

l\. ·'~I· 

123. - MOTEA IORDAN 

;::w 
membri.-

membru.-

22 
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- N~scut la 12 aprilie 1880 in Bulg~ruş . , 
fiul lui IOAN şi ECATEgINA;agrioultQr~
A posedat 54 jugăre t~a.,un tractor,4 
vi.te mari şi inv.~ricol,de oare a fost 
expropiat în 1945~-A expl.muncă salaria
tă .-A avu t şi tin serv it or permanent.-, 
~ste dislocat din Bulg~ruş - Sînicolaul ' 
Mare.-In prezent lucrează familia la GAS 

- ~ăscut la 27 s~ .1885 in Divic-Belobrea · 
ca-Caraş,fiul lui ~IUBITA,agrioultor.-
A posedat 7 ha.t~.~,o batoz~ ou motor, 
o moară ţărănească cu o piatr~ şi un' 
atel.meoanic.-In 1950 a fost oondamnat 
la 4 l~ni închisoare pentru nepredare de 
cot~.-d fost dislooat din Pojeje~~ d~~f 
In prezent lucreaz~ la GAS-rtubla.-

- N~scut la 24 oot.1886 în Ivanda- Data, 
fiul lui SFETOZAR s1 LIL~ITA,agrlcult6r • 
A posedat 24 .ha~t.â.,5 yite nari,osemă
n~toare şi inv.agrico.~A expl.muncă sala 
riată.-Este dislocat din Ivanda-Deta.-

. v · f.. .........of"'I'\' .. "....~~oyoo. ..-..--~- ----'" ...... 

In prezent lucreaza la G.aS-hubla.- . 

- Născut la 26 dec.l914 în G!ureni - aul- i 
gariaifiul lui CRISTEA şi IOANA,agricul- : 
tor~~ n 194; pleacă din Bulgaria în Ră- I 
dăuţi iar în 1944 s-a mutat în Beşenova I 

Veohe~~ In 1944 p1eac~ cu armata Germană 
in retragere pînă în Gernani~ de unde se 
înapoiaz! în 1946.-In aceasta perioadă 
a fost informatorul armatei germane.
Este dislocat din Periam.-In prezent lu
crează la GAS-Rubla.-

Născut la 22 ian.190o în Adakale- Mehe
dinţi, fiul lui HARAN şi REsrVIIE, .. munCi tore i 
In 1951 , a fost dislocat lmpreună cu fami-
lia pt. motihvul că fiul lui TJlliMET-ASAN
MEffi~ET în 1950 a fugit in Jugo~lavia de 
unde nu m~i ştie mţmic de el.-~ste dis
locat în ~dakale.-~n pre~ent lucrează l~ 
GAS- Rubla.- -

- Născut la 10 mart ie 1890 în Corbu - RII. 
Sărat,fiul lui DDMITHU şi 11ARIA,marinar.-1 
A fost marinar din 19l3 ' pînă în 1949 
cînd a fo st pens iona t, cu grad de opt·. de ' 
vapor.- Soţla lui în 1950 a fost arestată 
timp de 11 luni pt.găzduire şi căI~uză 
a unor elemehte care au fugit · în Jugos
lavia.- In' 1942 susnumitul a fost inter
nat în lagărul Tg .Jiu timp de ?6 zile 
pt. faptul că a .. lucrat ca marinar pe un 
vapor eng1ez.-~ste dlslocat din Orşova.
In prezent lUcrează la GAS-Rubla.-

II 
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126.- MOCIOIU DUMITRU 
dosl~oat cU ,2 membrl.-

Nlscuţ la 29 1un~e 1907 in Galeşoaia 
G~rjJfipl lui 60nstanttn şi Mar1a,invă
tător,f~ră avere~-Din 1926 pîn~ în 1951 
a fost învăţ!1tor în Orşov'a.-In 1936 se 
înscrie in ~işo.~eg1onar~ actlvlnd pîn~ 
în 1940.-In 1942 a p1eoat pe front cu 
Rgt.95 Inf~fiind deoorat · cu uCruoea de' 
fier" germanl1 C1.III-a şi insigna ca 
distrugătorde tancuri,pt.fapţul oă a 
distrus 2 tancuri sovietice~- A mai pri

mit r. decoraţia "Coroana Homîniein şi Ste;:; 
ua .i.\ omîniei u ol~III-a.-In 1951 a fost 
disl ocat în ca teg~ elementelor fugi te . 
de pe teri'toriu URSS ,deoa:rece soţia e 
născutti 13 Basarabia~-Este ' dis loca t din 

J~~-

127.- fi~RTIN - FRANClSO , 
dislocat cu fi1oa;-

' Orş~va.- In prezent este înv~ţător în 
c om. Rubla.-

~ Ni!scut la 14 lan;l901 în Pe riam. f lul lui 
N1ATEI şi l!!:LISA,BETA, agricul tor.-A posedat 
§p ha.t.a. ,un trao"tor,o batoz~,o seoeră
~oare,semănătoare,15 vite mari şi inv. 
agricol.A expl.munc~ salariată,s avut 

, \~ şi:; servitori permanenţi~_E ste dis1oca ~ 

~ din Periam.ln prezent lucreaz~ la GAS -
Rubla.-

- N~scut la 7 februarie lj96 în Topleţ -
Severin,fiul lui STEFAN-şi MELANIA,co
merciant.-a posedat o moară ţ~răneasc~, 
5. ha.t.a.TÂ f~c~t comerţ cu cereale, 
a expl.şi munc~ sa1ariată.-~ste dislooa ~ 

- , din oom.Jupaln.io in eateg :~ i ~ chiaburly.

Lucrează la. GA:ş-Rubllff.- ' 
l. 

12"~- MORARIU SERGIE - Născut la 19"apr11ie 1894 în Gubin -Ti-

dislooat cu soţia._"" . .1-,. mişoara, fiul lui IOSIF şi _ OLIlf1PIA, conta 

~ / 1.';1 A.r ,/ bil.-A fost di~ect~r al Băncii agrare . 

• ,,)\ ~J >1 I ql uj - .el-g. Orşova d1n 1928 pîn~ in 1929. · 

~ e/ (f. #~ Din 1929 pitiă în '1931 il fost deputat PN: 

nI' ~"')/ '" ~, v. pe plasa Orşova, iar din 19:;8 pînă în 

'JP// ~ r. ~ i 't\: 193~ a fost deputat de Severin.-Din 193~ 
I ~~' . ' '\ pin! în 1946 a fost consilier la Comis i r 

,1 ' " Dunăreană din Orşova.-In 194:8 a fost 

~ r. '\ ares1a t şi .. , cercetat în legă tură ou cazu: 

y ' GHIL~ Z.A,N .-~ste d 15 locat din Orşova.:j:n 

130. - r.:L~R IS PRECUP 
dislocat cu soţla.-

~, \...Il' j -~{L~ 
bLJ ~ cv"pv " 
: /;/~ 

. / \ 

prezent lucrea:: e. la Construcţii.-

- Născut la 8 lul1:e 1889, in I!i}'ăgur1 - Cluj ! 
fiul ~ u 1 IOAN şi FLOAREA, agr i eul tor. -
A posedat , 10 ha.teren,G vite mari,lo oi 
şi inv.agricol.-A avut o' cîrcium~ şi o 
:pr~vf1l1e de" ,col'onla1e,-Â :(ost copropriew 

tar la o fabric~ de cherestsa pe care 
le-a lichidat în 1945.-A fost membru 
E~T~Man1u.-Este dislocat din ~arlşer -
Cl~~-In p~ezent lucreaz~ la GAS-Rubla. -

- 11-
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131·;- MUMPER -ANA 
d1s1ooat~ ou 2 membri~-

Născut' la 8 mai 1910 in Biled - Tlm1- . 

şoara,fl1ca lui IOAl~ şi ANA.&grioultoa~e~ 

A posedat 2? ha~t.a.,secer~toar~t5 vite 
mari şi lnv~agr!col.- A expl.munc~ sala-

riat~,a avut şi 2 servitori permanenţi.
Este disloo"am din Biled.-In nrezent lu-
or ::.azM. .1 a GAS-Rubl a. - ... 

- Născut~ la 25 aprilie 1905 în Biled -
membrl.- Timişoara,fiioa lui NICOLAE şi ELISABETA 

a gricultoare.-A posedat 32 ha.t.a.,9 vit 
mari şi inv.agr~col,de care a fost expro 
:piată il! 1~f5_ • ..A expl.muno, salariată zi 

lier~.- fost disloxată din Blled.In pre 
zent luBreaz~ la GAl-ca bucăt~eas~.-

133.- MARTIN IABIDB -Născut la 11 aprilie 1904 in Periam_ - ! 

dislocat ou 3 membri.- Timişoara, fiul 1u! GHEORGHE şi ECATERINA, 

-. 

agricultor .-Â posedat 30 ha.t.a".,~ vite I 

. 
\) mar1,.secerătoare,semăn!!oare şi 1nv.ag~1~ 
~' col -expropiat in 1945.- expl.munoă seJ. "~.J 

J , r iată zilie ră.-.rl;ste dislooat din Perlam' 
In prezent lucrează la GAS".-Rubla.-

Năsout la 20 dec.192l in Per1am~ "flul lui 

membri~-. .r Iilatei . şi Elisabeta,agriou~lm-A pcs edat 
.1 1? ha.t.a.,ş1 inv.agr1col.expropiat in 

X " "1945.-In 1943 a pledat"~.volun~ăr in SS 
,J " de unde vine in 1945.-"'ste dls10cat din 

Periam şi in prezent lucrează la GAS_Rub 

ItJlfnt::J 

135.- MEININGER IOAN 
dislooat cu soţ1a.-

t1 .. · ~~V· 
pJF:vJ / 

- Năsout la 9 setp.1893 tri Bulgăruş,fiul 
lui NIOOLAE şi ORlS'TDm-, agrlcu1t "or"~_A -

posedat 1? ha.t.a;,o secerltoare,sem!nl
toare şi inv.agr1col.-A expl-~munc! sa+a- " 
riată,a avut şi un servitor permanent ".
Are un fiu care în 1943 a plecat in SS 
şi a dispărut · pe front.-Este dislooat d1 
Bulgăruş.-In prezent lucreaz~ la GAS -
Rubla .-

- N~scut la Il februarie 1898 în Per1am, 
fiul lui KAROL şi CATARlNA,agricultor-.
A posedat 22 ha.t.a.,un traetor,6 vite 
mar! o seoerătoare,semăn~toare şi inv. 
agricol.-A expl.munc 0. salariată,a avut 
şi servitori permanenţi.-Este dislocat 
din Per1am~In IX' ezen t lucreazf la GA.Ş·~-

137.- NICLOS PNrRu(' -Născut la 29 apr ilie 1890 în Peri-am, fiul 

dislocat ~u i~.membri.- FETRU şi DEMETRIAJagrlcultor~_A posedat 

• 

i!
( >! oU' 32 ha. t. 0.., secerătoare, semăn~toare,8 vi t 

J 
"" // ),.t' mari şi inv.agricol de care a fost expro 

~ 
. ~ piat in 1945.- A expl.munc~ salariat! 

~) , ,! '"' . r:J ·, z il ier!. -Are un f fu şi un ginere care au 

I (/'J" - ) '. in arJllllta SS.- Este dislocat din Periam. 

/ ,Â,\ . In prezen t lucrează la GAS~-

- II -
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138.- ·NEIDENBAOH N.ICOLAE . 
dislocat ou 4 membr1.-

.J ' 

139.- NEUSER NICOLaE 
dislocat cu soţia.-

J 

140.- OMER TEYZI 
dislocat cu 

O ~.J YsJ.~~ 

/IJlJed· 
141.- PINCZES IOAN-

diS1re~- ou .3 

1 \~tli .p rJ'j~ / \1\ 

50ţi~.-

membri.-

SERviCIUL ARHIV.~ 

N~scut 'la '2P ' lan~1899 in Jimbolla - T1mi 
şoara,fl~l lui CRISTOF şi ECATERINA,agrj 
oultor;-~ posedat 30 ha~t.a~~lo vite 
~ari şi inv.agriool de qare a fost ~x
propriat in 1945.~A expl.muncă 'salariat8 
11. avut şi servitori permanenţi.--Â făcu i 
parte din GEG oa simplu membru~_D1s1oca i 
din Jimbo!Tlr'.~Luoreaz~ la GAS-Rubla.-

Născu t la 9 aug~1903 in Simpetru Nou -
Sînicolaul Mare, fiul 1t"t.! VENDELIN şi 
EOATERINA,agricu1tor.-A ,posedat 20 ha.t . 
secerătoare,semănătoare,6 vite mari şi 
l~v.agricol~-A fost expropiat în 1945.
A făcut parte din GEG ca sImplu membru. 
Este dislocat din Sînpetru Mare şi lu
crează la GAS-Rubla.-

- Născut la 24 februarie 1895 in Adacale, 
fiul lui AHMET şi EmINE,contabil~-Din 
1930 pînă in 1933 a fost direotor al 
fabrice! ' eie vig~ri din Adakale şi apoi 
administr~t or pîn~ în 1946.-A mai po
sedat şi a rînduri de case.~A fost mam
bru PMR, din 1947 pînă în 1952 cînd i 
s-a ridicat carnetul de către o oomisie 
venită de la ce al PIV1R~-
Este dislooat din Adakale.-Lucrează la 
GIt) 

A .- _ ' 

- Născut la 25 ma! 1913,în Bulgăruş, fiul 
lui ENRICr şi EVA,cr·oitor.-A posedat 2 
ha~t.a~_In 1943 a plecat voluntar în SS 
de s-a reintors in 1946 olandestin.-Est ( 
dislocat din Bulg~ruş~_ItWrezent luorea
ză la GAS.-

ELISABETĂ -
2 membri~ 

Nil.out! la 16 aprilie 189? in Periam, 
fiioa lui 'ADAM şi ELISABETA,agricultoar( 
A posedat 20 ha.t.a.,? vite mari,semănă
t oare, secerăt oare şi inv.agricol. -A ex
ploatat munc~ salariat~.-A avut şi ser
vi tori permanenţi. -In 1945 a fost expro
piată toat~ averea~- A fost disloc~t~ 

143~~ PORTSOHER CAROL-ANTON 
dislocat cu/;f- membri.-Jt . 
~ ).}} / 

~oU / 

din Periem.In pre~. nt lucreaz~ la GAS
Rubla.-

- LI ăscu t la 25 apr ilie 1929,fli. Periem, fiu ] 
lui CAROL şi SUZANA,agricultor.- A uose 
dat 18,56 ha.t.a,o secerătoare~semănăt02 
6 yite mari şi inv.agricol de care a f0 2 
expropiat în 1945.-A expl.muncă sa1aria; 
A avu t şi un seevi tor permanen~-A fO.st 
dislocat din Feriam.-In prezent ~uoreaze 
la G.AS-Rubla~-

- II -
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dislocat cu 3 membri.-
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Născu t la 11 'februarie ,'1885 ' în ' Oostelec 
Jugos1avia,flu1 lui N~T~ şi ELI SA BETA, 
agrlcultor.-A posedat 23 ha.t.a.,sem!n~-

t08:re,secer~t(Bre,3 vite mari şi inv~ 
agricol de care a fost .expropiat .în 1945 
-A făcut parte din GEG, f~r! funotle'~-In 
1944 se refugiază cu trupele gemrane în 
retragere tn Austria de unde se înapoia
ză în 1945.~Ginerele sliu BECHER IOD cu 
care u '-a locui t impreun.!l în 1943 a pl e:' 
cat în SS şi în prezent este în Germania 
Occidentală - zona ameria anl1. -Mai are . 

. un frate şi o soră în Âustria,un frate 
şi o sor~ în Germania - zona american~, 
toţi plec.aţi in 1944.-A ţost d.1s loca t 

. din Ivanda . - .t."Timişoara ___ ~.:~n. pre.zent lu-
crează la GAS.- . '. . 

145.- FELICIU FLOREA . 
disloca't ou '.membrl~-

~«~ i~(:' 
-Născut la 29 iunie l89? în Găuren1 - Bul

garia,fiul fui DUMITRU şi NEATÂ,agricul
tor~-In 1942,ou ocazia sohimbu1ui de , 
populaţie pleacă din Bulgaria s1n bilindu
s·e în Rădăuţi, iar de acolo în Per.ia m und 
. a fost împroprietlirit cu 5 ha. t.a·; ,pe 
care l~a lucrat pînă la d1s1ocare.-In 
194?,fiul lui a fugit din ţar~ iar în 
prezent se află în Marsilia.-Lucrează la 

146. - FATROI Dlm!ITRU 

ld~Sl~7~U 2 membri.-

VJr)/V\ . . \ 

147.- POPOVICI NICOLAE 
di~locat cu 5 ·membri.-

148.- POPESCU EVA 

GAS-Rubla.-

Născut la 1 oct~188? ' în Matuşti - Vîlce-a 
fiul lui IOAN şi MA1"1IA,agricultor.-A po-
sada t 35 ha. t .a • ,7 v 1 te mar 1 şi inv. . j 

agricol.-mtre anii 1910-1933 a fost 
.plut.major de jan~armi,filnd şef de post 
în mai mul te locaţităţi.-E ste di3 locat· 
din com.Ruptura - -Strehaia. -In rrezent 
lucrează la GAS-Rubla.-

- N!scut la 18 aug.1896 în E~elniţa - Seve 
rin,fiul lui NICOLAE şi EMILIA,agricu1to 
A posedat 6 ha.t.a.,4 vite mari şi in~~ 
agricol.-A făcut politic! legionară fiul 
său - GIEO~iGHE -, iar după 23 aug.1944 
a fscut parte dintr-o org.subversivă 
condusă de Artinescu şi Criste~cu,fapt 
pt.care în 1951 a fost arestat şi con-
damnat la 5 ani inchl.soare eliberîndu-se 
în 1953.-Este dislocat din Eselni~a.-I~ 
prezent lucrează la GAS-Rubla ca muncito 

- Nă scută la 28 ~anj1903' în Berlasca - MtBl 
dOv.a Nouă,fiica lui GHEORGBE i~ şi Nu\.RIA, 
fost · moşieriţă.-a posedat 189 ha~teren 
dintre ca!:e -99 ha.tttd~ ha.âzlaz şi 
inv.agricpl.-A fos expropiată în 1945.· 
A fost dislocată din Baia de Aram~,c6m. 
Bal ta.-In prezent copii lucrează. la GAS
Rubla.-

- II -
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. 149. - PURCEL AVRAM 
dislocai cu 3 membr1.-

.~J) y 'i ~ "f MĂ'" 

150.- PETREA RO~~N 

~»J~ cu sot

ia

.-\ 

151.- POPOVICI STEFAN 
dislocat cu sotia~~ 

t "'. / 

152.- FOPOVIOI BOGDAN 
dislocat cu 5 membri.-

.. \ 
\ . . ~ 

\ 
/ <' 

... 
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SERviCiUL AkH'''' 

- N~scut la 6 martie 1913 în MI~url -Cluj, 
fiul lui FILIP şi MARIA, agricultor.-
A posedat 9 - ha~t.a. ,0/2 bato~,8 vite mar 

26 01,15 capre ' şi lKv.agrico1.-A expl~ 
muncă sa1.ariată,.aa avut şi servi tor 1 per 
manenţi.-A fost membru PNT-Maniu.-Este 
dislooat din M~gur~ - Cluj~In prezent 
lucr.ează la GAS-Rubla.-

- :ll1scut la 2? iunie 1909 î.n .A.lbac-Oîmpanj . 
fiul lui DE~~TER şi RACHELA,agricullor.
A posedat 5 ha.t.a.,un joag~r de tăiat 
lemne,4 vite mar! şi inv.agricol.-Aceas t 
avere a obţInut-o prin comercializarea 
lemnului şi oharetela1.-A făcut politic ~ 
~~T-Manlu,~ar ou ocazia 1nfilnt~rl1 GAC

urilor,a făcut instigaţle in mas~.-
Este dislocat din A1bao - Cluf:ln prezer 
1ucreaz~ la GAS-Rubla.-

N~scut la 24 dec~1884 in Ivartda-Timlş. 
fiul lu1 ARCADIE. şi IULL~NA, agricul tor . 
A posedat 15 ha.t.a.,4 vite ffi\ri,13 por ( 
,şi inv.agrlcol.A expl.muncă salariat ~ 

zilieră.-A f~cut politică ~~-Brătianu 

fiind primar în com.natal~ intre anii . 

1920-1921 şi 1930-1934~-A fost dislocat 
din Ivanda.-In prezent lucreaz~ la GAS 
ca muncitori z111er.- 1n com.Rubla mai 
este dislocat şi ' nepotul lui POPOVlaI 

BOGDAN cu care loouşşte împreună.-

- Născut la 25 oct.19l9 în Ivanda - Timi
şoara,fiul lui DRAGUTIN şi IOSElfINA, 
agricultor. -A posedat 34 ha. t'~a~ ,7 vite 
mari şi inv~agrico1.-A exp1.muncă sala
riată , zilieră,a avut şi un servitor pe r 
manent.-In 1950 a fost condamnat la 2 
lu~ i închisoare pentru nepredare de cotI 
i ste dislocat din Ivanda~-In prezent lu· 

~
cJ' crează la GAS-Rubla.- • 

\ .. : 1 
\ 't" . \.\ 

153.- PREDESCU VAS IL E \ ~ . ,~","I!<--~scut la 13 august 1908 în PIere ş ti -

dis!;{oca cu soţi~W \c" ~< ~ia de Aramă, fiul lui. VAS IL E şi ANA, 

J 
lt~(~S '~' ţost mo ş ier.-A pose dat 61 ha.teaen, un 

, . t;.V" ~ .L\. :_ .... ~J,~<~~zan 4e ţuică de 160 1. şi inv.agricol 

. / \ \ . J .(jAf ~~e e <. .;:./' expl':munoJ salari ată .-In 1940 se î n-

J)e" ~ .lt ~J~\;\) \'-~"lc;;~ ~ .~Yscrie în mişcarea legionară fiind şi 
, '~ v' 'fI' '\~o-. . ' Jt ~~ primar legionar.-deţinînd. funcţia de 

~~ ' J-(!F-{~,~ )~)P şe~ de cl:lib.-A !ost dislocat d-in ~lore ş 
"I~ !..~ \i' 1; 6 \ nal.a de Aramă. -l..n preze n t lucreaza la 

~ " ~ ......... ,-4 \~ '- G" S _ 
(J' ,.; " ) .ti. • 

U y..-' 
154.- PIRVU VASILE ' t - Născut la 7 ian.1923 în Eselni ta - Seve 

dislooat cu 5 membri.- rin,fiul lui DANIL şi BORCA,agricultor. 
A posedat 5 ha.t.a.,una batoză,2 corpur 
de casă,una măcelărie,băcăni.e."n:Ş~ cîrciu 
mă,3 vite mari şi inv.agricol~-a exp1. 
muncă salariată,a avut şi servito r i per 
manenţi.-Esţe dislocat din Eselniţa.-In 

~re zent lucrează la GAS-Rubla~-



.155. - PORTSCHER ANTON" 
dislocat cu l :membru;! ... 

J 

156.- RUPTUREANU GHEORGHE 
dislocat cu un ' membru~ 

~~1f~ . . 
157.- RUSU IOAN 

dis100at cu soţia.-

' J~/ 
. ~~f~ 

158~- RAUCA PETRE 
dislocat cu fi1ca~-

159.- RECKTENVALD lVIATEI . 
dislocat cu soţ1a.-

~~~\ 
. 11 

, I t 
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SERviCIUL ARHIV}· 

- , Născut la 17 aug.1924 în S1m:pet'r~-Nou

Sînioolaul Mare.,f.lu1 lui IOAN ' şi ANA, 

zldar,-f~r! avere"-~n 1943 a plecat vo
luntar în trupe1~ 'germane 85 CU~tcare a 
luat parte pe frontul din Fran;~,de unde 
1946 se înapoiaz în ţar~.-l,:ai are un 
frate ION care şi e1:~t~ în 1943 a p1e- ' 
'cat în SS şi în prezent se află în Germa
nia Zona engleză.-Este dislocat din 
Sîmpetru Mare - Sînicoga.1l;iL Iiare,-In 

. prezent lucrează la GA .- ' 

IJ1îscut la 31 oct .18~6, in Ruptura - Stre- I 
·haia, fiul lui NICOLAE' şi RUXANDRA, agri

eul tor.-A posedat 17 ha. t.el ., un caza de 
ţuică de 96 l~, 3 vite mari şi inv.agri
col.-A expl.munc~ salariată,~vînd servi
tori permanenţi.- In prezent nu ~ucrează 
fiind bolna~ de TBC.-~ucrează fiul . lui 

la GAS . '-

Născut la 1 iunie 1908 în Beliş-Huedin, 
fiul lui MIHAI şi DE1~TRIA,agricultmr:

A posedat 8 ha~t.a.,2 case de piatr. şi 
inv.agricol.-A exploatat din 1932 pîn~ 
în1938 braţe de muncă pînă la ciroa 200 
muncitori angajaţi din rîndul Moţ11or 
la construcţia drumului .' BeI1-._Arada,unde 
era antreprenor de 1ucr!ri;-A f!cut poli
t1c~ P~~-Maniu unde a depus o intensă 

a.ctivitate pînă la alege,rile din 1946 
cînd a fost arestat pt.propagamd~ huli
gan1că. - Este disloca t . din Be11ş-Cluj.
Lu~reazK la GAS.- . 

- Născut la 10 aug.1906 in Mărg~u - Huedin 
îiul,lui TE9BOR şi W~RIA,agricultor~-
A posedat 5 ha.t.a.,un .agazin de sticlă. 

rie în Bucureşt i, ' un · automobil tax1,a 
expl.muncă salariată,avînd şi 3-4 anga
jaţi permanent.-1n timpul rebeliu~ii 1e

gionare,împreună cu B~D P ETRE a devasta1 
prăvălia unu' evreu.-A făcut politic~ 

PNT-maniu,unde a desfăşurat activitate 
~uliganic~,fiind omul de încredere al 
lui Capot~ Iosif,fost deputat manist în 
prezent fugar şi al lui Capotă Gheorghe 
fost cpt.de marin,în prez,ent condamnat 
la 15 ani temni ţă grea.-~ste dis loca t 
din Mărg~u-Huedin.-In prezent lucrează 
la -G1iS-Rubla~-

- Născut la ,21 septembrie 1900 în Periam, 
fiul lui Adam şi Mar1ana,agrieultor.-
A posedat lq ha •• t.a.,semăn~toare,sece
rătoare şi inventar agricol,de care a 
fost expropiat în 1945.A exploatat brate 
de munc~ ziliere,In 1944 se refuglaze cu 
trupele germane, în Austria şi în '1945 

vine în ţară. Este d1sl.din Periam 

lucreaz~ la G.~S-Rubla.-
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16o~- RAITER MAGDALENA 
dislooată cu 2 membri.-

Năsoută la 2 ian .• 1904 tn Biled, fiica lui 

PETRE şi MAImALENA,agrioul·toare~-.â pose
dat 32 ha.teran,9 vite mar1,seoer~toare, 
se~ănătoare ' şi inv.agricol~A expl.munoă 

salariată.-4 avut şi 2 sşrvitori perm
nenţi.- A f ost di slocată din BiI ed .-In 
prezent lucreaz~ la GAS-Rubla.-

~~;f 
c:;. • 

161.- RE~ITER EOATERID - N~scut~ la 3 mal·1906 . !n Iecea Mare, 
fiica lui DIETRIOH şi MAGDALENA,agricul
toare.-A posedat 10 ha.t.a.,5 vite mari 
şi ,. inv·~sgrlcol fiind expropiat în 1945.

Soţul ei lOHAN în 1945 a plecat la munc ·~ 

în URSS,iar în prezent se găseşte în 
Germania~_A exp1.muno~ salariată z11ier t 
Dislocat~ din Iecea ~~re.-In ~ezent 
l.oreaz~ la GAS-Rubla.-

162~- SCH[LLER IAOOB - Născut la Il sept.1920 în Biled,f1ul lu 

dislocat cu $ meDDrie~- IACOB şi EOATER]IA,agrloultor.-A poseda 

~ 
'23 ~~t.a~,untractor,6· vite mari,20 

~'. ' ~j",.. 11~ ~ porci, o' seoerătoare,o sem~nătoare şi 
"v, I inv.agriool,expropiat în 1945.-A expl. 

mun că salariatii z·ilier~.~E ste disloc 'st 

~ din Diled.-ln prezent lucrează la GAS.-

Născut la 14 aprilie 190? în Bulg~ruş, 
fiul lui IOAN şi ELISABETA,agrieultor.
A posedat 14 ha.t.a.,un tractor,o sece

răt'are,o semănătoare,4 vite mari şi 
inv.agricol fiind expropiat în 1945.-A 
expl.munoă salariată zilier~,a avut şi 
un servitor permanen.-A fecut parte din 
GEG ca simplu membru.-Este dislooat din 
Bulgăruş.-In prezent Iuoreaz~ la GAS-

~~ Rubla.-

164.- STE I~ER IOAN - Hăsc~t la 211JNt .. 192 0 în Biled, fiul lui 

diSlocatl-CU~~embrl. J: IOAN şi ELlsA~ETA,agricultor.-·i. posedat 

J
,~{J'1 lt' .rJ' 50 ha.ţ.a.,de care a fostexpropl a 'ti în 

1\ . . _)4 Y 1945.-ln 1943 a plecat voluntar în SS, 

I \t r , ~! ~ V\ î n torcîndu-se în ţară. în 1946 în mod 

~' / ' \\J.,} W / / .j~ • ..Av' "" \ clandest in. - .8. făcu t parte din G-EG ca 
lJ ~. ,,-" 1 

r simp u membru.-Ă ~ost dislocat din Bil e 
In prezent lucrează la G~S.-

165 .- SZEIBERT T2Hf ZIA - Născută la 19 ianAl902 în Sîmpetru -

d islocat ii cu 2 membrdi·1 ... i.~·~·are-Timişoara,fiica lui IOAN şi ~\~·ARI.All 

/' agricultoare.- Â posedat 31 ha.t~ren 

~ _~ ( . arabil,o secerătpare,o semănătoare,? 

'1,. .I;-U:~~.~ / vite mari şi inv.agrico1,fiind expro- . 

~ ~y~ piat în 194~.- Â expl.munc~ sal ariată 
. sezonieră.~A avut şi s ervitori perma
nenţi. - Disloc a tă din Periam. -In pre ze.nt 
lucreaz~ la GAS.-

- II -
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166~- SCHBARTZ IOAN 
dislooat o. 3 membri. 

167.- SCHILLER IOAJ~-VILL~M 

~$U 5 membri.-

(;-
16$.- SZEIBERT PETRU 

dislocat cu soţia.-

v-

169.- SCHMIDT PETRU 

d~X~/CU soţia.-

~Jfl~ 
170.-- SCn[vIIDT IACOB 

dislocat cu soţia.-

171.- STEn~~R IOSIF 
dislocat cu 3 membri~-

• / J; 
~ovJ/ ' 

. , 
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N~scut la 4 februarie 1898 in Pisohia

Timişoara,flul lui · IOAN şi ANA,agr1oul

tor.-A posedat 17 ha.t.a.,un tractor, 

2 batoze,2 locomobile,un atelier meoanio 

cu 5-6 salariaţi,o' secerătoare,semăn~

toare,4 vite mari şi inv.agrico1i.-A 

fost expro~iat în 1945.-Este dislocat 

tt). Bl1ed.- n prezent· luorează la GAS -

Rubla.-

Născut la 4 dec.19l4 ân Bi1ed,fiul lui 

IOAN şi I\i..ltRGArrETA, agrlcul tor. -A po seda t 

24 ha.t.a.,un tractor,o secerătoare,se

măn5 toare,6 vite mari şi inv.agricol.

A fost expropiat în 1945.-A expl.munc~ 

salariat~ zilieră.-In 1943 a pleoat vo

luntar în · SS,venind in ţară în 1947 

clandestin.-Bste dislooat din Eiled.-In 

prezent lucreaz~ la GAS.~ 

- I-Jăscut la 5 iulie 1897 în Periam, fiul 

lui I~: ILOS şi MARGARETA J agrirul tor. -Â po

sedat 22 ha.t.a.,"secerătoare,semănăt
oare 

7 vite mari şi 1nv.agricol,expropiat în 

1945.-A exPloatat munc~ salariată zilie

ră.-In 1944 s-a refugiat cu trupele ger.,. 

mana pînă în Austria,de unde vine în 

tarlxpix~xtxx'msxxx.+i~x
«x~.xxix.xixxxx 

ţară în 1945.-Â făcut parte din GEG ca 

simnlu membru.-Dislocat din Periam.-In 

prezent luorează la GAS-Rubla.-

- Născut la 31 dec.1897 în recea Mare, 

fiul lui FRANCISC şi ECAT~RINA,agricu1-

tor.-A posedat 12,75 ha~t;.a~,seceră

toare, semănătoare,9 vite .mari şi inv. 

agricol.-Expropiat în 1945.-A ex~.munoe 

salariată zilieră.- A făcut parte din 

GZG· ca simplu membru.-~ste dislocat din 

Iecea Mare.-In prezent lucrează la GAS. 

- I~·ăscut la 16 iane i895 în Biled, fiul lui 

ADAM şi ELISABETA, agri cu1 tor .-Â posedat 

45 ha.t a.,un tractcr,8 vite mari şi 

inv.agricol.-Expropiat în 1945.-A expl. 

muncă salariată sezon
ieră.-

Fiul său ADA.l\~ în 1943 -a pleoat v~)luntar 

în SS şi în prezent se ~~seşte în Germa

nia - zona engleză.-A fost dislocat din 

BiIed.-In prezent lucrează la GAS-Rubla. 

- N!scut la 21 oct.1879 în Iecea Mare -

Timişoara, fiul lui SEBASTIAN şi ECATERlr,: 

agricu1tor.-A posedat 11 ha.t.a.,5 vite 

mari şi inv.agricol,expropiat în 1945.

Fiul său în 1943 a pleoat ~oluntar în 

SS, iar în prezent se afl~ în Germania 

în iona de ocupaţie francez!.-Este dis 

locat din lecea Mare.-In prezent l~crea

ză la GAS.-

- II -



~ 1?2.~ STIBIANSKY LADISLAU. 
WILHE_~ r 

dlS1~,~u soţia.-. ~~P . 
J . 

17~~- ' STEMPER OAROL 
dislocat cu 2 membr.i.-- . 

• 
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- N~ scu t ~ la 7 mai 1925 ·în Orşova, fiul lui 
IOSIF ii IiliARIA,meean1o,-f~r~ avere . -1n 
1943 a p1eoat voluntar in S ,înapoindu-s f 

in ţară în 1948.-Este dislocat din Orşove 
In prezent lucreaz! şa GAS-Rubla.-

- I~~scut la 21 aug.1Ş8? in leoea Mare, 'fiul 
lui CAROL şi Th~GDÂLE~,agr1cultor.-AIpe
sedat 43 ha.t.a.,5 vite mari şi inv.agri· 
col, expropiat. ip 1945. - Â expl.muncă sal a
riat~ zilier ~.- ~iul 8~u STEF~~ in 1943 
a pleoat în SS, ~ iar în prezent se afl~ 
în aerman1a Oocldental~.-S ste dislocat 
din Iecea mare.-In prezent lucreaz~ la 
G~';'S. -

1 74~- STREBEL lVlA.RIA-ANNA '( ', - Născu t~ la 1 mai 1906 in Bulgăruş, fiioa 
J ' dls10oată " cu 2 membj.!. lui IOAN şi TEREZIA,agricultoare.-A: po-

.. ,,1' '~'1 1 1 .·f ;" L • :,~" " (" .;. f.~ • • , sedat 18 ha.t.a.,4 vite mari şi inv. 
'''//' (, ( 'I" r. . ' ! ... LI . '. agric?l,expropiat in 1945.-A expl.muncă 

..... '. / . . . " ;. , ~~ / salarl.ată zilieră,a avut şi servitori 
• 1. : .. ·. 1 . .'~:.. J ', ,\~ . L/ -' ~ermanenţi.-Este dislocat din nulgăru~.-

. ;\-- ' Ju- l . .Lucreaz~ la GAS-Rubla.-

1 75 .... S:PERLEA- IONlm.a . . - Născut la 10 iulie 1897 in Ruptura - Str' 

'~ 

. ~ . -"r .• 

• 

dislocat cu ·3 membri.- \ liaia,fiu1 lui GHEORGHE şL Th~R L1,agricu1-. M'1 / t or.-A posedat 27 ha. t.4. ,4 vite mari şi 

~ 
~ 7 inv.agriool.A expl~muncă salariată zilie· 

tft r ~.-ln 1950 a fost condamnat la 2 luni 
tv' . inchisoare pt.nepredare de · oote.-Este 

- dislooa t din oom.Rtiptura ·~-In preze~t lu-

1?6~-

creaz~ la GAS-Rubla.- J~C).,' . 
• ILOft 

STOIANOVICl · ~. - ~ăscut~ la 26 februarie 1914 in Rudna -
d1s1oQst! cu un membru~ Oaraş,fiioa 'lui'COSTi\. ';1 DRAGHINA, agri-

. l ' , cultaare.-A posedat 2, ~o ha. t. a. ,şi 1nv. 
, (1' , · . agricol~-In 1951 a fost disloca t! pt. 

J J l ) < > 1 .. , " ~ motivul eli soţul ei STOIANOVICI SIMA,a 

\
'!_.:, .' ~- . ;MfP ' fost arestat şi oondamnat la 10 ani in-
_ oh1soare pt.spionaj.-A fost d1s10cat~ 

\ " din R",adovna.-In preEent 1ucreaz~ la GAS-

.... 

Rubla.':' .---. - .. 

- Născut la 28 mai 1920 tn J upalnic - Seve 
rln,fiul lui GHZORGHE i BRINDUSA,lăcă
tuş.-Oa avere a posed~~ una moară ţ ă ră
neasc! cu 2 pietre.- ~n 1948 a fost are ~· 
tat şi con damnat la 2 ani închisoare pt. 

ajutor legionar,iar în închispare i s-a 
prelungita pedeapsa cu încă 6 luni pt. 
c~ a men1inut legături cu elemente de 
afară.- ~n 1940 se inscrie în mişclagio
nară unde a activat.-Este dislocat din 
Jupalnic-Severin.-In prezent lucrează la 
GAS-:1ubla.-

- II -



1 ?8'~ - SIlJ1IAN FETRU 
dislocat ou 5 membrl.-

C,H . . ' .•• -. 
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Născut la .lo iulie 1904 In Ese1niţa 
Sever1n,fiul lui ALEXANDRU şi ELENA, 
agrioultor._·A posedat 10 ·ha.t.a •. ,o vilă. 
cu 32 camere,una locomob11~,un auto-Duri 
3 vite mari şi inv~agrloo1.A expl.munoă 
s~lariată,a avut şi servitori permanenţi. 
Este di~looat din Ese~.ita~-In prezent 1 
luoreaza ~a GAS-Rubla~-

1?9~- STOICOVIOI ECATERlNA - 1~ă8cut~ la 4 noe~brie 1912 in Pojejena 
dislofat! cu 4 membri.- Cara,f,f11ca lui VLADJllIR ' :ş1 CRISTINA, 

) 
I xt .~ agricultoare '~~A posedat 11 ha.t.a..,o moaî . -'~" ~ ~~ \,:~' ~ ' ~\ :~6 /, ~ . r! ţ~r~neaso~ ou 2 pietre, o batoză ou 

, • f .~ ...... ţ .. mot or, un a tel ier me canie şi inv. agr ieol.-
.~ .~, ~ .~ . )L .. ! A expl ·.munc~ salariatIă __ Este dis looată 
~;. din Rojei;;UJa-Oaraş.- n prezent 1uoreazfl 

la GAS-Rtibla.:' 

18o~- STABCIU IOAN . ~ 

. ~;~ cu soţia.-
- ~ăscut la ~ ~.1903 în Floreşti - Mehe

<lin ţi, fiul lui CONSTANTIN şi .ANA, agri
cultor.-Â pose4at 8 ha.t~a.,un cazan de 

I ţuiclî de 100 l '~ şi inv~agricQ1.-·Â expl. 
muncă salariate tllieră.~~ ste dislocat 
din Floreşt 1 - . IiJehedinţi.-1n prezent lu
creaz~ la GAS-Rubla.- . 

181. - SEVERINEA.NU GRIGORE 
dislocat cu 4 merr~ri.-

- Născu t la 27 aug.190? în Flore şt i - r~:ebe ... 
~intl,fiul lui . IOAN şi .ANA,agricultor~-

182. - SZEIBERT 1,t ICOLAE 
dislocat ou soţ1a.-

183.- SZZ IB~RT PETRE 

-,1. poseda.t 24 ha. teaen,un oazan de ţuică 
de 150 l'~,:; vite mari şi inv,agrico1.-
A expl.muncă salariată zilier~~-A făcut 
poli tic~ P~""L-Br ·!:itianu, fiind primar în 
1933 şi din 1941 pînă .în 1942 în comuna 
natală.-Este dis100at 'din Baia de Aramă.
In prezent lucreaz~ - laGAS-Rubla.-

.. I'.J~scut la '29 oct.1891 în Periam -' Timi
şoara, fi~l lui NIO) LAE şi I.7ARGARErA, agri. 
culţor.-1-~ posedat 26 ha.t.a., ,15 vite mar; 
şi inv.agricol.-A expl.braţe de munoă sa
lariată sezonier~,a avut şi 2 servitori 
permanenţi.-A făcut parte din GEG,făr~ 
funcţie.-In 1944 se refugiază cu trupele 
germane în retrag3re pîn~ în Aistria de 
unde se înanoiază în 1945.-Are doi fii 
care în 194~ a plecat in SS şi în preze~ 

s e află in Ge rmani a~-

.~. 

- N~scut la 13 aug.l89? în Periam, fiul lui 
IA~~S şi 1~RIA,fost moşier.-A posedat 
53 ha.t.a.,o secerătoare,semănătoare, 

'\ / ,15 vite mari,;? oi,26 porc! şi inv.agri-
~ c ol,de c~e a fost expropiat în 1945.-

A expl.muncă salariată permanent~.-Are 
o fiică, oare i'n anul 1944 s-a re fugia * 
în austria cu trupele germane,venind~ in 
ţară în 1945~-Este dislocat din Periamy
In prezent lucrează la G~S-Rubla~-
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184.- SLAVIK- IOAN , - ,N~sout la 23 sept.190o în Biled,Tim1şoa-

dislocat cu 2 membri~ ra,fiul lui NICO~\E şi EOATERINA,agrlcul 
tor~-A posedat 26 ha.t.a.,un tractor,o 

' s: emăni1toare, seoer~ oare,4 vi te mari şi 
inv. agricol. - de care a fost ex:propia t 

în 1945.-A făcut parte din G~G fără func 
ţle.-A exp1.muncă salariat! sezonieră.
In prezent nu lucreaz! fiind suferind d e 
uloer,îns~ lucreaz~ soţia la GAS-Rubla. 

1, - Născutl1 la ~ aprilie 1890 îu. Periam- Ti - . 185.- STEIN EVA 
ais1o'catl cu J!J me mbri. htişoara, fiica lui IACOB şi- ECAT.:EH INA, 

"J a gricultoare.-A posedat 25 ha.t.a., 3 
; vi te ·mari, secerătoare, seml1n~.toare, şi 

~ alte un~lte agricole,de care a fost ex-
N I propiat în 1945.-A expl.munc~ sa1ariată. 

/ 
Este 4Js locatii~ din Periam. - In pre zent 
lucr.ează la GA.J-Hub1a.-

SCHA.FFER ELISAB.8TA - Născută la 2 martie 1917 în Satu.- ;~:are, 
dislocată cu 2 membri - fiica lui ~'ILI:P şi MARIANA,agrialltoare. 

~ 
( • li poseda t 10,44 ha. t.a. , semănă toare, se-

«/,.,.. c·erătoare,5 vite mari,20 01 şi inv.agri· 

'\0
". /;-1'(.... col,de care a fost expropiată în 1945.-
I I"~' In 1943 soţul ei a plecat în Germania 

cu tr upele german~S,iar în prezent se 
i §ăseşte în Austria,cu care corespondeaz E 

I~ ste dislocaW din Periam,-In prezent 

"" 'i1/ RJ. 
187.- SCHIPPER_nftATEI 

dislocat cu 5 membri.-

• 

membri. 

189.- STEI NER IOAN 
dislocat cu 2 membri.-

~~ 
" 

lucrează la ~A§-Rub1a.-

- N~scut la 27 noembr~e 1908 in Bulgăxuş, 
fiul lui MATEI şi ZCATERINA,agricultor. 
A posedat .34 ha. t.l!': ,un traator,o secer ,~ 

t oare,o semănătoare,4 vite mari,40 porc i 
şi inv.agricol de care a fyst expropiat 

. în 1945. - Â fă ou t parte din GEG, f iill{Î. 
ajutor conducător al acestei organizaţi i 
pînă în 1943 cînd a plecat în SS,venind 
în ţară după 3 luni fiind reformat.-
3ste dislocat , din Bulg~ ruş~- In prezent 
lucreaz~ la G~S-Rubla.-

- N~scut la 27 iunie 1902 în Biled,fiul 
lui IOAN şi [:.'iA:a.GAEETA,agricu1tor.-A l?os ~ 
da t 12 ,18 ha.t.a., secer~tpar e ~sem~nătot 

r e,4 vite mari şi inv.agricol,de care a 
fost expropiat în 1945.-":'" e7.pl. muncă sa ... 
lariată zilier~.- . 
A făc ut parte din grupul etnic german 
fără funoţie.- 2ste dislocat din BiIed. 
In prezent lucrează la GAS.-

--Născut la 9 martie 1896 în Biled,fiul 
lui IOAN şi m ... ~GARETA, agricul tor·.-.A po SE: 

dat 50 ha. t. a';secerătoare, sem~ne:toare, 
16 vite mari şi inv.agrlcol de care a 
fost expropiat în 1945.-A expl.muncă . sa
lariat~.-Lste d.1s locat din Biled.ln pre
zent lucrează la GAS- Rubla.-

• 
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190~- S~VIK PETRU . ;;J~ 4membrl~-
. / 

191.- SOHNEIDER NICOLAE 
dislocat cu) membri.-

$~ -

193~- STOICOVI01 SIMION 
dislcc~t cu 5 membri. 

'~t) 
, ;, ! ,i '-h:~ :r~'. 
. ~,, ; ' '(j . 
.... . 1 ,' ~ \ .. . /' 

• / , . Ilo 

~ r . 

/' / .. 

194.-'SZEIBERT fi~RG~ETA 

- I\Jăscu t la. 4 aprilie 1899 in Biled, f ·iul 
fui IO.{N şi W~~GARETA.agrlcultor.-A po
'sedat 15,66 ha.t. a~ ,seoerătoare, se~n!-

t o.are,5 vite mari şi inv.agr1col de care ' 
' a fost 'ex:propiat in 1945~-Ginerele ' său 
SCK«ARTZ IOAN in 1943 'a plecat volunt~ 
în SS,de unde s-a înapoiat în 1945'-Este 
dislocat din Biled,1n prezent lucrează 
la GAS-Rubla.- ' . , ' . 

-Născut la 20.-iunie 1891 în BuIgăruş,fiul 
~ui NIOOLlt.E şi EIJI.S~BETA, agriOll tor.--
a posedat 36 ha.t.a~un tractor,o moar~ 
cu ciocane,5 vite mari şi inv.agricol.
A exp 1.muncă. saI ari at!. -li făcut part e 
din GEG,făr~ funcţie.-Este dislocat din 

, Bulgăruş.-In prezent lucreazlola GAS
Rlibla.-

- Născut la 21 dec.1908 în Btilgărqş,fiul 
lui ANTON şi BAHBARA,agr1cul tor, fără ave
re.-In 194P a plecat, în detaşamentele 

,T'~H~O~T~ în Viena,venind în ţară în' 1945. 
Este dis10cat ~ gi~ Bulgăruş.-In prezent \ 
lucreaza la, GA -Rubla.-

- Născut la 14 aug.1898 în pojejena .Caraş, 
, fiul lui VLADlllIR şi AGNIT.l\.,agricultor.
A posedat 4 ha.t.a.,un cal şi lnv~agri
col.In 1951 a fost dislocat din Fojejenş 
pt. faptul că tat.ăl lui ,_- STOICOVICI GH. 
în prezent este condamnat pt.avtivitate 
de Spionaj. -Lucrează la GAS-Rubla.-

l\,;J.aa;' CU , membr i. 

'f r!P j)( 
\ 

- N~scut~ la 23 iulie 1901 în Periam,fiioa 
lui IOAN si hlARGARETA,agriculto·are.-A po 
eedat 27 na.t.a~,una secer~oare,semănă
toare,şi inv.agrico1,de care a fost ex
propiat4 în 1945.-Giner~le ei NIKOS IACa 
cu care este dislocat în 1943 a plecat 
voluntar în SS,venind în ţară în 1945~y 

196.- STAN VAS ILE 
Dislocat/cu 

~ (~ 
ijJ~/' 

2 membri.-

soţia.-

Este dlslocată din Periam.-Lucrează la 
GAS-~ubla.-

- Născu t la ' l~ oct .1906 în Wăguri-Cluj, fi u]! 
lui YA~; I~E ~i KARI~,agricu~tor.-A pose~a~ 
6 ha:. t~, a' ~ ,una cî re lum!, un J oagăr de t fi lat, 
lemne.-A foout politică I'NL-Brătianu,fii 
primar între ' anii 19~8-l940.-In 1951 a 
luat parte la rebeliunea chiaburească 
din Beliş.-In 1952 a fost dislocat din 
Măguri-Cluj.-In prezent Iucreaz~ la GAS
Rubla.-

- Născut la 9 apr~lie 191o,în Albac-Cîmpen~ 
fiul lui PETRU şi A~rtELIA,contabil.A po- I 
sedat 3 ha.t.a~,iar între ~nil 1928-1949 : I 

a avut prăvălie mixtă în oomună.-In 1938 j 
se înscrie în mişc.legionară,fiind numit . 
şef de cuib.fiind şi primar legionar în 
com.natală,iar după 23 aug.1944 a avut 
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197.- TOMESCU IOAlJ 

dislooa.t ou 

198.- TINTOI VASILE 

17X
2 

· ·~ membru~ 

membri, 

199. - UNGER IOAN- IVIIHliI 
diSl~embri'-

/ 

200.- WILHELM 'FRANCISC 
diSl~cat p: membri.-

)1 Jpfrv/.// · X· 
~ //\~ ' \ 

'\. 

C r' 

membri.-

, ... . 

202.- WOLFF IOSIF 
dislocat cu soţia.-

SERVICIUL ARHIV} 

manifestiir i .duşmănoase .-A între~1nut le
gături cu elemente legionare ·.-1n. 1952 
a fost .dislocat din com~A1bac-Bluj.-In 

. prezent lucreaz~ la GA~-Rubla.-

- N~scut la 9 aug~1920 î~ ' Eselnita-Severir 
fiul lui ILIE şi ELENA,agricultor.-A po ~· 
dat 5,36 ha. t . a~ ,un ca.zan de ţuică de 

·160 1.,78 stupi sistematici şi 1nv.agri-
o 01.'- In 1949 ·a fost condamnat la 2 ani 
înohisoabe pentru uneltire oontra regi
mu1ui,întrucît a subvenţionat cu bani 
banda subversivă,condus~ de Cristesou 
şi Artineşcu.-3 ste c1.D:slocat din 3 sel~itl 

.J Severin.-.l..n prezent lucreaz~ la GAS_ ... iub ~ 
~~~,., . . 

- Născu t la 5 februarie 1917 în Pasac ... Sî ~ 
colaul Mare t fiul lui IULIAN şi MAH IA, ag} 
cultor.-A posed~t 5,65 ha.t.a.,o cîrciur 
din 1947-pînă în 1951 şi inv.agricol.
Este dislocat din Pesac.-In prezent 1u-
creaz~ la GAS-Rubla.- . , 

- Hf1sout la 2J noembrie 1885 în Bulgăruş -
Timişoara, fi~l lui IOAN ~i ELISABE TÂ~ 
agricUltor.-Â posedat 169ha.t.a..,3 vlte 
mari şi inv.agrico1 de care a fost expr ~ 
piat în 1945.·-A expl.munoă salariată zi"l 
lieră.- A foşt membru GEG fără funcţie. ~ 
Este dislocat ~i~ Bulgăruş.-In prezent 
lucrează la GA~-Rubla.- . 

- Născu·t · · la 1 anril ie 1917 în Periam, f iuI 
lui IOSIF şi EâATERINA,agricuit9r~-A po~ 
sedat 5 ha.t.a., şi inv.agricol'-Iri 194; 
pleacă voluntar în armata german~ SS,ia! 
în 1944 vine în ţară,fiind reformat.-In 
1944 luna sept.,se ref~giază ou trupele 
germane în retrage·re pină în ... 'J..ustria, de 
unde vine în ţară în 1945.-Este dislocat 
din Feriam.-In prezent lucrează la GA ST -

- N~scut la 19 oct. 1914 în Biled,fiu1 lui 
I OAK şi AN1ALIA,fierar.-A avut un at e1i e . 

(1 e fiersrie în Blled.-In 1943 pleac ă. vo· 
l un tar în SS c~zînd prizonier la arma te] 
sovietice şi vine în ţars în 1948.- ~ ste 
dislocat din Biled.-In prezont lucrează 
la GAS oa fierar.-

- Născut la 16 iulie 1897 în Bu1găruş,fiu l 
lui IOiiN şi ISAGDAL~NA, agricul tor.-A pOS E: 

dat 26 ha.t.a.,un tractor,secerătpare,s ( 
menătoare,6 vite mari şi inv.agricol,de 
care a fost expropiat în 1945.-Are un f : 
IOSIF care în 1943 a plecat în SS şi în 
prezent se găseşte în Germania Oeoident ~ 
zona a.mericană~-2 ste 'd1slocat din Bulg ă
ruş .-.In prezent lucrează la GA~-Rubla.-

.:" 

• 
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203.- WOLFF IOAN 
dislocat 

I 

ţi"-

204.- WEBER fi~GDALENA 
dislocat singur.-

~~~!~ 
li 

0/' , 
"n 205.- WIZI~IUC NICOLAE 

dislocat cu soţia.-

\ ~~ J~
' ·/~· 

~J) " ~-\. 
,.-
r ' 

2m6.- VOLK NICOLAE 
dislo cat cu 3 membri.-

~~//~ 
/ 

( ,. -

207.- WElLAND NICOLAE 
diSlocat~ 2 membri. 

(lt lrJ.~ · 4J O "fi' / '\)\ 

[',f~/7t/ . 
208.- U~~RIAS FRANCISC 

d islocat cu 5 roe mbri.-

~~~ 
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- Născut la 26 ~n.1907 în Biled,fiul lui 
IACOB şi ILARGARETA,agricultor.-A posedat 
23 hk.t.a.,secer~oare,semăn3 toare~8 vit 
mari ş~ inv.agricol.expropiat ' in 1945., I 
A expl.mu~c~ salariată sezonleră.-A f~cu· 
parte din G: G f~ră functie.-~ ste disloca
din Biled.-In prezent lucrează la GAS-
'Rubla.-

- Născut la 30 iunie 1901 in Iecea-Mare, 
fiicA lui IOAN şi fJIAGDALENA, agri eul toare.· 

A posedat 12 ha.t.a.,4 vite mari şi inv. 

agricol,de care a fost expropiat in 1945. 
A expl.muncă salariat~ zilier~.-Este dis

locat~ din" Iecea Ware.-1n prezerit lucre~ 
ză la GAS-Rubla.-

- Născut la 3 dec.1896 în Adincata - URSS,. 
fiul lui SAI~IDILA şi .~LENA,functionar.

F~r~ avere.- Din anul 1919 pînă în 1937 
a fost agent de poliţie de Siguranţ~ 
din Tg.Nistru-Basarab1a,cînd a ieşit la 
.pensie.- Iri 1944 se ref*giază din Basa
rabia. stabilindu-se în Lupşa - Vînju- :r~7arl 

de unde în 1951 a fost dislocat.- In . 
prezent lucrează la GAS-Rub1a.-

- ~ăscut la ' 17 mai 1903 în Bulgăruş,fiul 
lui GE ORG şi I.1AGDELENA, agricu1 tor. -
A TIosedat 26 ha.t.a.,secerătoare,semănă
to~re,6 vite mari şi iny.agricol,de care 
a fost exproplat în 1945.- A făcut parte 
din GEG făr ,~ funoţie.-1n prezent este 

dislocat din Bulg~ruş.-Luoreaz~ la GAS
Rubla.-

- Născut la 28 lan.1897 în Periam-Sînico
laul rLlare, fitil lui PETRU şi fiiARGARETA, 

,a gric~l*or.-A posedat 14,50 ha.t.a.,6 
vite mari,secerătoare,semăn~ toare şi 

inv.agrico1,de care a fost expropiat în 
1945.-A exul.muncă salariată.-~ avut şi 

2 servitorl permanenţi.-I~ 1944 se refu
giază CU " tr.tlpe le germane în retragere 
pins. în .:"~ustr ia, de unde se înapoiază în 

1945.- ~ ste disl ocat din Feriam.-In pre
zent lucrează la GAS~Rubla~-

- K,ăscut la 17 ian.1908 în r ecea-Mare -
Timişoara,fiul lui AHTON şi BArtBARA, 

agricultor.-~ posedat 15 ha.t.a.,Y2 trac 
tor, sece!'ă toare, semănătoare şi inv.agri
col de care a fost expro:piat în 1945".
In 1943 a plecat voluntar în SS,venind 
în ţară în 1946 clandestin.-i ste dis1o~ 
cat d~n Iecea illare.-In prez ent lucrează 
la GAS-rtubla.-

~ 
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. 209.- ZAHAnIAS IOAN 
dislocat cu 5 membr1~-

- N!fscut- la 1 aJlg.1895 în Iecea-rl~are, °fiul 

lui IOAN şi ELISABETA,agriculto~.-A pose~ 
dat 26 h~.t~a~,9 vite mari şi inv.agri-

o col de care a fost expropiat în 1945~-
A expl.muncă salariată.-A avut şi 2 ser
vi tori permanenţi .-Es te disloca t din 
Ieoea~Mare.-In prBzent luoreaz~ ca munci · 
tor la GAS-Rubla.-

LT.DE SECURITATE, 
Catalina Ion 
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