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21°54′ 2″ long. E 
Repere�istorice:
1334�- existenţa Lugojului este consemnată
în re gis  trul papal de dijme;
1368�- este atestată documentar localitatea
Lugas;  
22.08.1376 - o diplomă emisă  de regele Si -
gis mund de Louxemburg  amin tea despre
(Castrum�Lu�gas); 
1441-1442�- comitele de Timiş Iancu�(Ioan)
Huniade întăreşte cetatea cu şanţuri, me te -
reze şi pa li sade în timpul unei campanii  an -
ti oto mane;
1551�- Isabella, văduva regelui Ioan�Zapo�-
lya, acordă Lugojului o diplomă de privilegii
şi o emblemă;
1552-1658�- Banatul�de�Lugoj�-�Caran�se�-
beş�rezistă atacurilor otomane;
-banul lugojan îl sprijină pe Mihai�Viteazul
în bătălia de la Şelimbăr în care domnul
mun  tean îl înfrânge pe voievodul Tran sil va -
ni   ei, Andrei Báthory;
1581�- Palia de la Orăştie (primul text biblic
în limba română ce cuprin de fragmente din
cărţile lui Moise - Facerea şi Ieşirea) a fost
tradusă de preotul din Lugoj Moise� Peş�-
tişel; 
01.1601�- Mihai�Viteazul po po seş te, se pa -
re, la Hanul Poştei din Lugoj; 
1648 - Ştefan�Fogaraşi�a tradus la Lugoj un
Catehism calvinesc din limba maghiară în
lim  ba română, lucrare tipărită de Martin Ma -
ior, comanditarul ediţiei fiind Aca�ţiu�Bar�csai,
ban al Lugojului; 
1658�- principele transilvan Acaţiu�Barcsai
le-a cerut lu  go jenilor şi caransebeşenilor să
se  su pu nă otomanilor, care ocupă Lugojul,
in  stalând aici o garnizoană militară condusă
de un agă;
1660� - geograful şi filozoful otoman Evlia
Celebi no tează în lucrarea sa „Seyahat na -
me”�(„Car�tea�Călătoriilor”) că „Lugojul es -
te o aşe za re puternică cu peste 300 de ca -
se, pe ma lul drept al râului Timiş”, consem-
nând fap tul că locuitorii „necredincioşi” erau
ro mâni;
25.09.1695�- nu departe de Lugoj are loc  o
înfruntare armată între habsburgi şi otomani

ca re se încheie cu înfrângerea primilor, co -
man dantul acestora, ge neralul Ve te rani, că -
zând în luptă;
1699�- otomanii demolează „Cetatea Lugo -
ju lui”;
1718�- Lugojul trece sub stăpânire habsbur-
gică şi devine reşedinţa districtului Lugoj -
Făget; 
-Viena colonizează oraşul cu populaţie ger -
ma nă, formându-se pe malul stâng al Ti mi -
şului comuna Lugojul German;
-locuitorii Lugojului German erau privilegiaţi,
dovadă fiind şi faptul că deşi cele două aşe zări,
vechiul Lugoj şi Lugojul German, aveau cam
aceeaşi suprafaţă, impo zitele plă  tite de comu-
nitatea româ neas că erau de 3746 de florini
anual, în timp ce coloniştii şvabi plă teau doar
197 de flo rini, adică de a proa pe do uăzeci de ori
mai puţin; 
1726� - obercneazul Ioan�Raţ din Mehadia
restaurează turnul vechii biserici construită
în secolul al XIV-lea, cuprinsă de flăcări în
anii 1535 şi 1645; 
1759� - începe construirea bisericii ortodoxe
ro   mâne „Adormirea Maicii Domnului” - ter mi   -
na tă în anul 1766 (“Biserica cu două turnuri”);
1778�- în urma încorporării Banatului la Un -
ga ria, Lugojul devine reşedinţa comitatului
Caraş;
1795 - Lugojul Român şi Lugojul German se
uni fică sub titlul de „Târguşorul�cameral�Lu�-
goj”;
sec.�XVIII�- este alcătuit cel mai vechi dic ţi -
o  nar valaho-latin, opera lui Anonimus�Lu�-
gosiensis, lucrare descoperită de Bogdan
Pe�triceicu�Haşdeu;
28� octombrie� 1805� -� s-a născut Johann
Nepo�muk�Preyer, scriitor, istoric şi primar al
Timi şoarei  în perioada 1844-1858 şi judecă-
tor la Curtea Imperială de Justiţie din Timi-
şoara între anii 1861-1876 (d.12.10.1888);
24� decembrie� 1824� - s-a născut Vasile
Maniu, publicist, istoric, scriitor şi avocat ro -
mân, de pu tat, membru al Academiei Româ ne
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(d.10.03.1901);
1830�- burghezia românească din Lugoj în -
temeiază organizaţia revo luţionară “Con�sti�-
tu�ţia”, susţinătoare a principiilor revo luţiei
fran  ce ze de la 1789;
-organizaţia este descoperită de autorităţile
imperiale în anul 1834, iar membrii şi con du -
că  torii  „Constituţiei” sunt arestaţi şi con dam -
naţi la în chi soa re;
1835 - este construit primul teatru din Lugoj,
la iniţiativa frânghierului Anton�Liszka;
1841� - Eftimie�Murgu, originar din localita-
tea Rudăria (azi Eftimie Murgu, ju   deţul
Caraş-Severin) se stabileşte la Lu goj;
1842� - a avut loc un mare incendiu care a
afec tat  400 de case şi clădiri de rang înalt,
printre care: biserica Adormirea Maicii Dom -
nu lui, Turnul Sfântul Nicolae, Capela gre co-
ca tolică;
1842��-�este înfiinţat primul spital din Lugoj
(“Casa Spital”); edificiul în care a funcţionat
la început a fost reconstruit în anul 1871; 
1843�- este construită actuala sinagogă;
25�aprilie�1843 - s-a născut botanistul Au�-
gust�Kanitz, membru cores pondent al Aca -

demiei Române din 1882 (d.30.06.1896);
14-16.11.1846 - marele pianist Franz�Liszt
concertează pe scena Teatrului Orăşe nesc
din Lugoj;
15.06.1848�- are loc  Marea Adunare Na  ţio-
nală de pe Câmpul Libertăţii, prezidată de
Eftimie�Murgu, acolo unde sunt expuse do-
rin ţele românilor bă nă ţeni: înființarea unei
armate române ce va fi înarmată în şase zi-
le, numirea lui Eftimie Murgu ca şi căpitan al
Banatului, recunoașterea națiunii române,
folosirea limbii române în administrație și
armată, vicar mitropolitan român;
1850� -�Lugojul devi ne reşedinţa Episcopiei
Greco-Catolice din Banat;
23�decembrie�1849�- s-a născut avocatul şi
omul    politic  Coriolan�Brediceanu (d.25.01.1909);
1850�- Lugojul avea 8 373 de locuitori; 
-oraşul se dezvoltă lent, ca un centru ad mi -
nis trativ, comercial şi meş te şugăresc;
2�ianuarie�1860�-�s-a născut Liviu�Tem�pea,
pianist şi compozitor (d.26.06.1946);
16� octombrie� 1863 - s-a născut Aurel� C.
Popovici, jurist, publicist şi po li ti cian ro mân
(d.9.02.1917);

TURNUL�CU �LEU�BĂNĂŢEAN�
Turnul (clopotniţă) Sfântul Nicolae - de înălţime nu prea mare - este

unul dintre cele mai vechi vestigii istorice ale municipiului Lugoj. A
aparţinut unei vechi biserici, construită în secolul al XIV-lea, dar care
a fost distrusă (incendiată) în secolul al XVIII-lea pe fondul unor dis-
pute religioase. Clopotniţa a servit la început şi ca turn de observaţie.
Turnul Sfântul Nicolae a fost restaurat în stilul barocului bănăţean
(volutele exterioare) în anul 1726 de obercneazul  român al Meha di -
ei. S-a păstrat pisania ori gi nală de pe frontispiciul turnului - acolo
unde se află şi chipul Sfântului Nicolae, în relief: “AEDIFICATA HAEC
ECLESIA PER ME IOANNEM RATZ DE MEHEDIA SUPREMUM
PREFECTUM INCLITORUM DISTRICTUM LUGOS, CARANSEBES ET LIPPA. ANNO
DOMINI 1726 DIEE 19 IUNI”,  adică „Această�bise�rică�a�fost�(re)clădită�de�mine�Ioan
Raţ�de�Mehadia,�prefectul�suprem�al�strălucitelor�districte�Lugoj,�Caransebeş�şi
Lipova.�Anul�Domnului�1726,�ziua�19� iunie”.�Pe o placă de marmură încastrată în
peretele turnului este cioplită stema�Banatului,�cu�leul�bănăţean�în�mijloc, deasupra
fiind redate stemele districtelor bănăţene româneşti amintite în pisanie. Deşi biserica de
care ţinea turnul a ars, există un inventar (din anul 1775) al obiectelor de cult existente
în lăcaşul dispărut, printre care diferite vase de argint, lemn, fier sau aurite, cruci fere-
cate, două clopote, odăjdii preoţeşti, dar şi  cărţi româneşti, cum ar fi, printre altele,  o
Evanghelie (1746), un Liturghier (1767), un Apos tol (1743),  o Biblie (1688), o  Pravilă
(1652), un Octoih (1774), Noul Testament (1648), toate tipărite în Ţara Româ nească,
dovadă că şi slujba se ţinea în limba română. De altfel, se presupune că turnul a fost ri -
dicat din lemn, în secolul al XIV-lea, de către călugări veniţi din Muntenia, iar temelia lui
de piatră a fost făcută de obercneazul Ioan�Raţ�de�Mehadia în secolul al XVIII-lea,
secol din care se cunosc şi numele câtorva feţe bise riceşti din Lugoj, cum ar fi cele ale
protopopilor Spasoe şi Petru�Popovici.
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1864�- se înfiinţează fabrica de spirt;
1869� - s-a născut scriitorul Ioan�Po�po��vici
Bănă��ţeanul,  cea mai cunoscută operă a sa
fiind nu vela „În�lume” (d.29.08.1893); 
19� aprilie� 1875 - s-a născut Gheorghe
Dobrin,�avocat şi ziarist, fondator al ziarului
„Drapelul” din Lugoj, primul prefect român al
ju deţului Caraş-Severin (d.1952); 
2� aprilie� 1877� - s-a născut compozitorul
Tiberiu�Brediceanu, (d.19.12.1968);
1880�- apare ziarul „Deşteptarea”;
1881�- se formează comitatul Caraş-Seve rin
cu reşedinţa la Lugoj;
20�octombrie�1882�- s-a născut  Béla�Fe�-
renc� Dezső� Blaskó (alias Béla� Lugosi),
ce  lebru interpret de film în rolul lui Dracula
(d.16.08.1956);
1888�- compozitorul şi dirijorul arădean Ion
Vidu îşi începe activitatea la Lugoj, la Şcoa -
la confesională;
-Jakob�Muschong şi soţia construiesc pri -
ma Fa brică de cărămizi („M. Bohn & Comp.”,
pe strada Heren deş tiului nr. 10); 

1889�- Lugojul dobândeşte statut de munici -
piu;
21� noiembrie� 1895� - s-a născut teno rul
Traian�Grozăvescu�(Grosăvescu), fiul con   -
 ta  bilului Costi Grosăvescu originar din Tere -
go va (d.19.02.1927); 
16�mai�1900�- s-a născut Aurel�Ciupe,  pic-
tor şi desenator român, co lo rist sensibil şi
de  licat, director al Muzeului Banatului
(d.8.07.1988);
1901�- apare ziarul “Drapelul”; 
1902� - este realizat Podul de Fier cu cele
două vămi la capăt de pod; 
8�iunie�1902�- s-a născut Henri�Rang, vice-
campion olim pic la hi pism (d.25.12.1946);
16�aprilie�1903 - s-a născut compozitorul şi
dirijorul Filaret�Barbu�(d.31.05.1984);
1906�- Valeriu�Branişte�consemna faptul că
aproape 3 000 de lo cui tori ai Lugojului, în
majoritate meşteşugari şi muncitori, simpati-

zau cu mişcarea socialistă;
13� noiembrie� 1906 - s-a născut baritonul
Constantin�Ursulescu,�solist al Operei din
Cluj-Napoca  (d.1988);
13�septembrie�1908�- s-a născut Georges
Devereux (Gyõrgy�Deutch-Dobó),  fon da -
to  ru l  e tno a na l ize i  ş i  a l  e tnops ih ia-
t r ie i  (d.28.05.1985);
1910 - se naşte Geza�Czitrom - tenor spin-
to, membru fondator al Operei Maghiare din
Cluj-Napoca (d.1980);
3�august�1917 - s-a născut  filozoful şi isto-
ricul literar Ion�Dimitrie�Suciu (d.3.03.1982);
3.11.1918�- are loc la Lugoj o  Mare Adunare
Naţională, în care s-a proclamat drep tul Na -
ţi unii Române la autodeterminare;
26.11.1918�- s-a născut Földvári�Ernő, mu-
zician, profesor, corepetitor, dirijor, membru
fondator a Operei Maghiare din Cluj-Napo-
ca (d.8.07.2007);
1�decembrie�1918� - o delegaţie numeroasă
de lugojeni participă la Marea Adunare Naţi o -
na lă de la Alba Iulia, printre care: Gheorghe
Popovici,�Iosif�H.�Barbu,�Nicolae�Bireescu,
Victor�Bârlea,�Aurel�Ciupe,�Valeriu�Frenţiu,
Constantin� Grozăvescu,� George� Urzică,
Avram�Imbroane,�Constantin�Liuba,�Ioan�T.
Magyar,� Vasile� Mircu� şi� soţia,� Iosif
Popovici,� Virgil� Simonescu,� Constantin
Timei,�Ioan�Ţiucu,�Ion�Vidu;
9�mai�1920� - s-a născut Delia�Pia�Bârlea,
dra maturg, prozator şi poetă în grai bă nă -
ţean (d.17.10.1993);   
12.11.1923� - regele Ferdinand� I� Întregito�-
rul��a vizitat la Lu goj biserica ortodoxă ro mâ -
nă, spitalul, azi lul de orfani şi fabrica de
spirt;
1925�- judeţul Caraş-Severin se desparte în
judeţele Caraş, cu capitala la Reşiţa, şi ju de -
ţul Severin, cu capitala la  Lugoj;
1925 - s-a născut Ioan� Kunts� Ghermă-
nescu, antrenor emerit, profesor universitar,
președinte al Federației Române de Hand-
bal (1973-1986, 1990-1992), (d.1997);
19� februarie� 1926 - se naşte György
Kurtág, compozitor, pianist, profesor;
11�aprilie�1929� - se naşte acto rul Alexan�-
dru�Iosif�Ternovits;
1929� -� s-a născut Walter� Mihai� Klepper,
com  pozitor, violonist, profesor (d.2008);
9.06.1935�- în faţa fostei Prefecturi a Jude-
ţului Se   ve rin este ridicat,  în prezenţa pre-
fectului Victor�Curuţiu şi a primarului Ale-
xandru� Bireescu, “Monumentul Unirii”
(“Soldatul cu Puşca”), o pe   ră a sculptorului
ardelean Radu�Moga;
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23� aprilie� 1936� - s-a născut Mihai� Redl,
campion naţional la handbal, dublu campion
mondial, câştigător al Cupei Campionilor
Europeni, Maestru Emerit al Sportului (d.
20.08.2013);
1937�- începe restaurarea bisericii ortodoxe
române cu două turnuri, fresca actuală a
bisericii fiind  realizată de profesorul Ata�na�-
sie�Demian, iar iconostasul  a fost pictat de
Aurel�Ciupe;
4�aprilie�1938�- s-a născut Aristide�Buho-
iu, ziarist şi scri itor (d.17.09.2006);   
9�iulie�1938 - se naşte  compozitorul şi di -
rijo rul Gelu�Mircea�Stan;
29�martie�1939�-�se naşte  Mircea�Lăză�res�-
cu, prof. univ. dr., medic psihiatru;
1941� - se refugiază la Lugoj Nicolae�Bre�-
ban, cu familia (tatăl său fusese arestat în
anul 1940 în Ardealul ocupat de hortyşti);
23� februarie� 1941� - s-a născut  ac to rul şi
scriitorul Mircea�Belu�(d.2002);
4.02.1942�- se sărbătoreşte împlini rea a 40
de ani de la înfiinţarea Reuniunii Me se ri-
aşilor Români; 
22� noiembrie� 1942 - se naşte scriitorul şi
pu blicistul Lucian�Erwin�Bureriu;
9� ianuarie� 1943� - se naşte  Dan� Floriţa-
Seracin, prozator;
14� ianuarie� 1943 - se naşte Iosif�Ştefan
Dră�gulescu, ministru al Sănătăţii (1996 -
1997), se nator (1996-2000) de putat (2008-

2012), rector al UMF “Victor Babeş” din Ti -
mi   şoara (1992-2012); 
14� iunie�1943 - istoricul Traian�Simu�este
numit director al Muzeului Judeţului Severin; 
3�august�1943�- se naşte  scriitorul Cornel
Ungureanu, critic literar şi eseist;
27.08.1943 - este montat la Lugoj Mo nu -
mentul Reginei Maria (adus de la Oradea);
1944 - în Lugoj funcţionau două şcoli cu
predare în limba germană: Progymnasium
für Jungen (de băieţi) şi Progymnayium  für
Madchen (de fete, administrat de surorile de
la Mănăstirea “Notre Dame” din Timişoara;
15�ianuarie�1944�-�se naşte  Viorel�Toma,
pictor, profesor de belle arte;
29.02.�1944 - este inaugurat Cer�cul�militar
al garnizoanei din oraş; 
29�iunie�1944 - se naşte la Tapia-Lugoj Iosif
Petrică�Toma, interpret de muzică populară
şi corală;
11� februarie� 1945� - se naşte sculptorul
Constantin�Grangure;
16.02.1945� -�mii de lugojeni, mobilizaţi de
comunişti, demonstrează pentru un guvern
al Fron tului Democrat Român; 
26� martie� 1946 - se naşte Constantin
Răducanu, pictor;
16� iulie� 1948� -� se naşte Francisc� C.
Boldea,� profesor, inspector general şcolar
adjunct, primar al Lugojului (2008-în pre-
zent);

HANUL�(BIRTUL)�POŞTEI
În apropierea Poştei  din Lugoj  se află clădirea  care a găzduit o

vreme  staţia de diligenţă care lega Banatul de Ardeal, cu serviciu de
poştalioane (loc unde se schimbau caii) şi un han unde se odihneau
călătorii. Imobilul, cunoscut sub denumirea de Hanul Poştei sau
„Birtul” Poştei, a fost construit pe ruinele unui edificiu ridicat încă din
secolul al XVI-lea şi care - conform unor documente ale vremii - a
fost dăruit, odată cu o moşie, de către principele Transilvaniei, Mihai
Appafy, familiei George şi Adam Fogarassi. Aici - spune tradiţia orală - a poposit  Mihai
Viteazul în anul 1600 în drum spre Praga. Două sute de ani mai târziu a înnoptat în
Hanul Poştei primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naţional
România (1862-1866), Alexandru Ioan Cuza,  în drumul său spre exil în Germania.
Clădire cu etaj, cu temelie pe arcade mari de piatră, ha nul se caracterizează prin
funcţionalitatea sa, cu un plan în formă de „L”, cu piv niţe boltite, iar către curte cu o ga-
lerie de arcade masive de zidărie. Faţadele sunt  simple, chenarele feres trelor nu au
ornamente, tot ansamblul respirând un baroc târziu. Hanul Poştei de altădată găz-
duieşte în prezent Protopopiatul şi Parohia Ortodoxă Română, iar la etaj, într-una din
în căperi, se află o impresionantă expoziţie de: icoane, cărţi, obiecte bisericeşti şi de do -
cumente privind istoria Lugojului şi a Banatului, cum ar fi un exemplar al Noului Tes-
tament tipărit la Belgrad (în anul 1648), Biblia lui Şerban Cantacuzino (1688), cărţi în
limba română tipărite în Oltenia, o cruce din lemn aurit datată 1782, un chi vot lucrat în
argint fin din anul 1755 dăruit de obercneazul Gavrilă Guran şi altele.
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1949�- este deschis Muzeul de Istorie, bazat
pe colecţiile începute în anul 1905;
15.01.1950 - se înfiinţează Asociaţia In ter -
na ţională a juriştilor democraţi;
16.01.1950� - se înfiinţează clubul spor tiv
„Constructorul”;
22�mai�1951�-�se naşte poetul şi prozatorul
Constantin�Buiciuc;
5�noiembrie�1951 - se naşte Da�ni�e�la�Ora�-
vi�ţan, pictor;
1951 - cursurile Şcolii Populare de Artă din
Lugoj sunt urmate de peste  500 de elevi;
28�octombrie�1953 -  se naşte  Vic�tor�Neu�-
mann, istoric şi filozof, director  al Muzeului
de Artă din Timişoara din 1.10.2013;
16�iulie�1955�- se naşte  Carmen�Bla�ga, cri -
tic lite rar, traducător;
1956 -  Staţia de radioficare din Lugoj avea
peste 2 700 de ore de emisie, 120 fiind cu
pro gram local;
2� octombrie� 1956� -� se naşte Lia� Lucia
Epure�(Petric), publicist, doctor în manage-
ment (2011) director al cotidianului „Ziua�de
Vest“; 
27�aprilie�1958�-�se naşte  Alfred�(Freddy)
Stauber, interpret, compozitor, fost membru
al trupelor Omicron L, Betta, Stelele (student
la Timişoara) şi Logic, inginer de sunet, de-
ţinător în 2013 al premiului Inovaţia Anului
acordat de concernul german Daimler A.G.; 
14.05.1958� -�se înfiinţează Clubul� sportiv
muncitoresc�Lugoj, primul de acest fel din
fosta regiune Timişoara (Banat); 
10�septembrie�1960�- se naşte artistul liric
Dan�Patacă;

16�decembrie�1962 - se naşte  pro zatorul şi
publicistul Cristian�Nouraş�Ghi�nea;
1963 - se înfiinţează Ansamblul Folcloric
"Lugojana”;
-este înfiinţat teatrul popular, cu stagiune
permanentă, primul de acest fel în Banat; 
1965�- Clubul ASMR Lugoj face prima le gi -
timare a fotbalistului Petre�Mehedinţu, vi itor
căpitan al „Politehnicii” Timişoara;
22�martie� 1965� -�se naşte Adriana�Luca�-
ciu, grafician, decan al Facultăţii de Ar te
Plastice din Timişoara;
12.04.1965 - este vernisată la Şcoala Po pu -
lară de Artă din Lugoj expoziţia pictorului
Simion�Lucaciu;
2�septembrie�1967 - se naşte pro  za torul Ti�-
nu�Pârvulescu;
21�noiembrie�1967 - se naşte artista lirică
Aura�Avram�Twarowska, soprană la Opera
de Stat din Timişoara şi a  Operei de Stat din
Viena din 2007, decorată cu Ordinul „Meritul
Cultural” în grad de Cavaler (2004); 
13�februarie�1968�-�se naşte poeta Adriana
Weimar,�membră a Uniunii Scriitorilor din
România  (din 2013);
1969 - s-a născut Daniel�Brocea (asasinat
în 20 decembrie 1989 la Lugoj de plutonierul
MApN Pavel Dumitru). Erou�Martir.�
1.11.1969 - este aniversată împlinirea a 200
de ani de la construirea şcolii din Lugoj de
către obercneazul Gavrilă�Gurean;  
14� iulie� 1969� -�se naşte Elicondiu� Iovan,
pic tor, grafician, artist fotograf;
16�iulie�1970 - se naşte Mario�Balint, pro -
zator şi publicist; 

LEGENDA�OBERCNEAZULUI�GUREAN
Biserica ortodoxă românească „Adormirea Maicii Domnului”

(conti nuatoare a celei zidite în stil gotic-bizantin în secolul al XIV-
lea) este o construcţie de dimensiuni impresionante: lungi mea 42
de metri, lăţimea 21,5 metri, înălţimea totală ajun gând la 57 de
me tri, iar u şi le portal ating 3,8 metri. Lăcaşul de cult a fost ctito rit
de ober cneazul Gavrilă Gurean. Credincioşii au numit-o „Bi serica
cu două turnuri”; în turnul stâng se află cele trei clo po te mai mici,
iar în turnul drept două clopote mari. Bulbul tur lelor res pectă stilul
baroc. Unul dintre clopote a fost adus din Grecia în anul 1778. Este bi se ri ca în care de
Sfintele Paşti vestitul cor lugojan „Ion Vidu” susţine un  tradiţional concert. De edificarea
„Bise ri cii cu două turnuri” şi de ctitorul ei se leagă o legen dă tristă. Des pre obercneazul
Gavrilă Gurean se povesteşte că ar fi avut o slujnică care a mers cu mie ii la păscut şi
care ar fi găsit pe câmp o pungă cu bani de argint. Obercneazul a aflat, i-a luat ba nii şi
a ucis-o mişeleşte. Gu rean a găsit apoi pe câmpul unde fata păs cuse mieii alţi bani,
îngropaţi nu foarte adânc în pământ. Cuprins de remuşcări, în anul 1759 ar fi dat toţi
banii pentru zidirea bisericii. Biserica - sfinţită la 28 august 1766 -  a fost pictată de Şte -
fan Zu gra vul - proba bil venit din Ţara Românească, acelaşi care în bi   se rica de la Den -
suş din judeţul Hune doara l-a înfăţişat pe Iisus Hristos purtând ie româ neas că...
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19�aprilie�1972 - se naşte  Graţiela�Benga,
critic literar;
09.1973�- la librăria „Ion Vidu”, I.�C.�Drăgan
lansează volumul „Prin Europa”, prezentat
de criticul literar Valeriu�Râpeanu;
1974 - Lugojul avea 44�000�de�locuitori; 
14� noiembrie� 1974� -� se naşte Christian
Maier,�astronom, astrofizician, specialist în
fotometria quasarilor;
1975� - filmul “Patima” (regia George
Cornea) a fost filmat integral la Lugoj; 
21�octombrie�1976�- se naşte  gimnasta 
La��vi��nia� Miloşovici, campioană olimpică
(Barcelona 1992); 
10�februarie�1983 - se naşte Sergiu�Boian,
profesor, poet în grai bănăţean;
1984 - este înfiinţată Casa�Personalităţilor
Lugojene, într-o clădire de pe strada Corio -
lan Bre di ceanu numărul 6 (ar hi tect  Ilie�Pur�-
ca�riu);
18�iulie�1986 - se naşte Corina�Căprioriu,
judoka, vicecampioană olimpică (Londra
2012), multiplă campioană naţională; 
20.12.� 1989� - Lugojul a devenit al doi lea
oraş liber de comunism din România, după
Timişoara;
1990�- are loc prima ediţie a Festivalului de
Canto Traian Grozăvescu;
23.03.1990 - apare revista Bisericilor Comu -
ni tăţilor Creştine Baptiste, “Harul” (primul
redactor şef, Titi� Marian,� din 1994 Ionel
Tuţac);
20�.06.1990� - apare săptămânalul „Redeş�-

teptarea”�(redactor-şef C.�Popo�vici);
1992� - este fondată Universitatea „Io sif
Constantin Dră gan”;
1993 - pentru prima dată se desfăşoară
Ruga�lugojeană, după Revoluţie; 
17.08.1994�- începe să emită postul de tele-
viziune TEN�TV-Lugoj;
1996�- este finalizată clădirea (cetatea) care
găzduieşte Universitatea Drăgan;
18.03.1997�- apare săptămânalul “Actua�li�-
tatea”�(director Nicolae�Silade);
02.1999 - apare revista în limba maghiară
“Lugosi�Hirmondo”�(Informaţii lugojene);
2002 - îşi încep activitatea Judecătoria şi
Par chetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;
-oraşul avea 46�189�de locuitori stabili;
17.06.2007�- la Chicago, lugojanca  Ana�S.
Mar�cu�devine „Miss�România-USA”;
24.01.2009� -� Cercul Militar Lugoj sărbăto -
reşte nouă decenii de la înfiinţarea Regi�-
men��tului�90�Infanterie, prima unitate milita -
ră ro mânească creată după 1 Decembrie
1918;   
2010�- Spitalul Municipal intră în admi nis tra -
rea Primăriei; 
2013�- are loc “Cupa Balcanică” la volei fe-
minin;
-este montată staţia de tratare a apei pentru
satul Tapia;
-are loc prima  ediţie a Concursului Interna-
ţional de Interpretare Pianistică „Clara Peia” 
-se desfăşoară “Grand Prix Lugoj-2013” (cir-
cuit de viteză şi îndemânare urban); 

BĂTRÂNUL POD�DE�FIER�����
În anul 1901 podul de lemn care lega cele

do  uă maluri ale Timişului  - chiar în mijlocul
Lu  go  jului - s-a deteriorat. A fost nevoie de
con   stru irea altuia, aşa că municipalitatea a
co  man dat la Uzi  nele din Reşiţa peste 185 de
to ne de grinzi  şi accesorii din fier, adu se la
Lu  goj cu care trase de câte patru boi. În luna
au gust 1902, podul este inau gu rat, uşu rându-se astfel legăturile dintre sud-estul Euro -
pei şi vestul continentului. Noua cons trucţie a devenit un simbol al oraşului. Cele două
maluri ale râului Timiş au fost siste matizate cu acel prilej. Abia peste câ teva zeci de ani
a  fost ridicat al doilea pod peste Ti miş. Por ţiu nea dintre cele două poduri, cel de fier şi
cel de be ton, are aspectul unei pro me na de. Malurile Ti mişului au fost îndiguite cu talu -
zuri de piatră îm potriva inundaţiilor, iar în digui rea a făcut posi bi lă amenajarea fale zelor.
Pe malul stâng al râului sunt am pla sate busturile a trei mari personalităţi ale oraşului:
Ion Vidu, Coriolan Bredi cea nu şi Traian Grozăves cu. Bustul marelui tenor Traian Gro -
ză  vescu a fost aşezat în faţa Teatrului Popular, bustul lui Coriolan Brediceanu - avoca -
tul românilor bănăţeni în timpul regimului imperial austro-ungar - e aşezat în faţa liceu-
lui ce-i poartă numele, iar cel al dirijorului şi compozitorului Ion Vidu se află pe splaiul
Coriolan Brediceanu.
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Populaţia�stabilă�la�1�ian-
uarie�2012�-�total�=�40 361
persoane, din care:
- mas culin = 19 099  persoa -
ne
- feminin = 21 262 persoane
Numărul� locuinţelor� la� 1
ianuarie�2012�=�18 152
Sate� aparţinătoare� muni-
cipiului:��Măguri şi Tapia;
Instituţii� şcolare: Colegii
naţionale: două; Colegiu
Teh  nic: 1; Liceu Tehnologic:
1; Şcoli  gimnaziale: 6; Gră -
diniţe:  14;  
Instituţii� sanitare: Spitale:
două; Policlinici: 4; Farmacii
umane:15; Cabinete sanitar-
vete rinare: 7; Farmacii sani-
tar-veterinare: 4.
Instituţii� culturale: Muzeul
de Istorie, Et no  grafie şi Artă;
Tea trul Municipal „Traian

Gro  zăvescu“; Ca sa de Cul-
tu ră; Biblioteca Mu ni ci pa  lă
(1956); Galeria „Pro Arte”;
Că  mi ne cul tu ra le: Măguri şi
Ta pi a.
Baze� sportive� şi� de� agre-
ment: Săli de sport: 3; Sta -
dionul Tine re tu lui, ştranduri
do uă, Centrul de fitness; 
Biserici� şi� alte� lăcaşe
de� cult: Biserici ortodoxe
ro mâne: Biserica „Ador mi -
rea Mai cii Domnului” (1759);
Ca pela „Sfinţii Îm pă raţi Con -
stantin şi Elena“ (1883); Bi-
se rica „În vierea Dom nului“
(2004); Bise rica   „Po gorâ-
rea Sfântului Duh“  (1991);
Bi  serica  „Sfân   tului Ie rarh Io-
sif cel Nou de la Par toş“
(2002); Capela „Sfinţii Ar-
hangheli Mihail şi Gavril“
(1920); Capela „Ador mirea

Mai cii Domnului” (1895); Bi -
serica „Naş te rea Maicii
Dom nului“ Măguri (1936);
Bi se rica  „Sfân tul Mare Mu -
ce nic Dimitrie“ Tapia (1870);
Bi  serica ro ma no-catolică
(1733-1735); Bise rica gre co-
ca tolică (1843-1854); Bise-
rica reformată (1906); Bise-
rica ucra i nea  nă (1993); Bi -
se  rica baptistă „Harul“
(1992); Bise rica penticostală
(1995); Si na goga  (1843);
Bi  se  rica evan ghe lică; Bise ri -
ca ad ventistă de zi ua a şap -
tea; Biserica creş   ti nă de rit
vechi, ucraineană (1993);
Ruga� şi� alte� manifestări
culturale: Lugoj şi Măguri
(15 august - Sfânta Maria
Mare), Tapia (20 iulie -
Sântul Ilie);  Ziua Lugojului
(20 decembrie);

Nicolae� Titulescu,� Constantin�Atanasie� Bona,� Cornel� Petrassevich,� Lavinia
Miloşovici� (1992);� Gheorghe� Afrim� (1995);� Iosif� Constantin� Drăgan,� Mihai� Bre-
diceanu,�Dan�Popescu�(1998);�Gelu�Barbu,�Ilie�Ilaşcu,�Ştefan�Higyed,�Vasile�Stoica,
I.P.S� Nicolae� Corneanu� (1999);� Ştefan� I.� Drăgulescu,� Ion� Boldea� (2000);� Anita
Osterloh�(2001);�Remus�Porumb�(2002);�Heinrich�Lay,�Remus�Taşcău�(2003);�Traian
Vuia�(postmortem),�Silviu�Orăviţan�(2004);�Walter�Mihai�Klepper;��Florin�Paul;�Dana
Paul�Giovaninetti;�P.�F.�Daniel�Ciobotea;�P.�S.�S.�Alexandru�Mesian;�Aristide�Buhoiu
(2005);� György� Kurtág� (2006);� prof.� dr.� Constantin�Octavian� Luca,�Alina�Goreac,
Mircea�Lăzărescu,�Vladimir�Fluture�(2007);�Nicolae�Breban;�Ioan�Cărpineanu�(2008);
Simion�Popescu�(2010),�Corina�Căprioriu�(2012)

CETĂŢENI�DE�ONOARE�

TEATRUL�MUNICIPAL�“TRAIAN GROZĂVESCU”
Clădirea Teatrului Municipal din Lugoj a fost construită între anii 1899-1900 (inaugurată

la 1 decembrie 1900) în stil neoclasic, după planurile arhitecţilor vienezi Ferdinand
Fellner�şi Hermann�Helmer (cei care au proiectat şi teatrele din Oradea, Cluj, Cernăuţi,
Odessa etc.).Actul de naştere al reprezentaţiilor de teatru la Lugoj pare a fi mult mai vechi:
într-un do cu ment intitulat "Ephemerides five Diarum Ven Con ventus Lugossiensis", datat
10 mai 1841, apare o însemnare despre un spec-
tacol de teatru şcolar, la care şi-au dat concursul şi
elevi români de la gimnaziul local. 

Teatrul Municipal din Lugoj poartă azi numele
marelui tenor lugojan Traian Grozăvescu şi găz-
duieşte Concursul Internațional de canto „Traian
Grozăvescu”. Concursul a debutat în anul 1995,
iar la ediţia din anul 2000 juriul l-a avut ca preşed-
inte executiv pe tenorul Corneliu� Murgu, direc-
torul Operei Române din Timişoara.
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Traian�Grozăvescu�(sau Grosăvescu, cum scrie  în certificatul său

de naştere) s-a născut în 21 noiembrie 1895, la Lugoj, ca fiu al lui Costi
Grosăvescu, originar din Teregova, contabil şef la „Comitat" (Pre fec -
tura). Face liceul la Lugoj, iar în toamna anului 1914 se înscrie la Fa -
cul tatea de Drept din Budapesta, urmând în paralel şi cursurile Aca -
demiei de Muzică. Tânărul lugojan se formează ca artist liric la Opera
Română din Cluj, între anii 1919-1923. Se pregăteşte cu maestrul
Franz Steiner, iar în februarie 1923 pleacă la Viena, ca solist al Volks -
oper. Debutează în opera „Paiaţe" de Leoncavallo, alături de Jean Athanasiu. Vocea sa ex -
cep ţională permite criticii să-l compare cu Enrico Ca ruso, Leo Slezak ori Alfred Piccaver. Un
moment emoţionant  s-a petrecut în decembrie 1926. Tenorul bănăţean se afla la opera din
Berlin - Charlottenburg, unde a sus ţinut reprezentaţii de gală cu operele „Carmen", „Tos ca" şi
„Rigoletto". Toate cele trei spectacole  au fost retransmise de studioul de radio berlinez (înfi-
inţat chiar în acea perioadă), iar la Lugoj autorităţile  au amplificat emisiunea radiofonică, aşa
că tot oraşul de pe Timiş  a putut auzi vocea celebrului concitadin. 

În plină glorie a tenorului lu gojan, care dobândise deja fai mă mondială, s-a în tâmplat însă
tragedia: într-un exces de ge lozie, soţia lui Traian Gro ză vescu, Nelly�Koveszdy, l-a îm puş-
cat mor tal pe marele ar tist, în timp ce se aflau în apar tamentul familial din Viena, pe  Lacher -
felder  stra s se nr. 62. Nelly, so ţia ucigaşă, scapă fără a fi ju decată şi con dam nată pentru că le -

gis laţia tânărului stat austriac nu pedepsea crima pasiona lă iscată din
gelozie. Interesantă este o “amintire din copilărie” a scriitorului  Viorel
Marineasa: „...�tata�m-a�făcut�părtaş�la�un�moment�care�m-a�impre-
sionat�(...)�Achiziţionase�un�pistolet�de�damă,�de�la�cineva�din�Lugoj.
Se�pare�că�era�arma�cu�care�amanta� (de fapt, soţia n.a.) lui�Traian
Grozăvescu�l-a�ucis�pe�marele�tenor.�Din�gelozie.�Tata�m-a�întrebat
ce�să�facă�cu�acel�pistolet.�Mi-a�sugerat�că�trebuie�să�scape�de�el,
pentru�că,�dacă�s-ar� fi�aflat,�ar� fi�venit�o�maşină�şi� l-ar� fi�bagat� la
puşcărie.� L-a� învelit� într-o� pungă� şi,� pe� înserate,� l-am� aruncat� în
Mureş.”� În anul 1957, numele străzii Lalelelor din oraşul Lugoj a fost
schimbat în strada Traian Grozăvescu. Pe peretele casei în ca re faimo-
sul tenor a copilărit a fost pusă o placă me mo rială, cu efigia  în bronz a
artistului, în care stă inscripţionat următorul text: "În� această� casă� a
copilărit� tenorul�Traian�Groză�vescu,�care�prin�glasul�său�a� ridicat
faima�ţării,�cu�cerind�un�loc�de�cinste�în�rândul�cântăreţilor�lumii".

BéLA�FERENC�DEZSŐ��BLASKÓ,�
„VAMPIRUL”�DIN�LUGOJ

S-a născut în anul 1882, ca al patrulea  fiu al unui brutar lugo-
jan. Plecat de acasă la 12 ani, Béla lucrează la Reşiţa ca miner,
apoi la căile ferate din Subotiča, în Banatul sârbesc. De vine cân-
tăreţ în corul Teatrului Popular, apoi pleacă la Timi şoara, actor al
Teatrului Franz Josef. În 1910 e actor la Se ghedin, apoi la Bu da -
pesta, unde joacă în primele sale filme sub pseudonimul Arisztid.
Pe scena budapestană, Lugosi e remarcabil în chip de Hamlet
sau Iisus. În viaţa publică îşi manifestă puternic simpatiile de
stânga. Béla din Lugoj devine în capitala Ungariei  un adevărat
lider comunist: face parte  din guvernul de extremă stânga al lui
Béla Kuhn - guvern înlăturat de trupele române, la îndemnul
Franţei, în anul 1919. Este motivul pentru care Lugosi pleacă în Ger mania, iar în anul 1921
emigrează în America, ajungând la New York. În 1929, regizorul Tod Browning îl invită în stu-
diourile MGM să filmeze „Dracula”.
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Foto Dorotea

Miomir 
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Începe pe rioada de glorie a actorului Béla Lugosi, care a jucat vreme de 25 de ani rolul
fiorosului Conte de Transilvania. Un rol cu care, „îm�bră�cat�în�costum�de�vampir,�misterios,
cuceritor,�terifiant”,�îşi face o fulminantă intrare la Hollywood, devenind un veritabil sex-sim-
bol, „unul�cu�mai�multă�trecere�în�societate�decât�avea�în
epocă�un�Clark�Gable”, după cum îl vede criticul de film Lu -
ci an Maier. La fel de spectaculos a fost şi sfârşitul carierei lui
Béla Lugosi, văzut de acelaşi critic: „Cea laltă parte a vieţii lui
Lugosi, căderea dintre stele, este la fel de viabilă pentru spec-
tator, fiindcă-i stârneşte compasiunea. Prin re petiţie, prin pu -
nerea elementului Dracula în toate dezvoltările cinema -
tografice posibile, gustul caracterului său îşi pierde rafinamen-
tul. În plină carieră, Lugosi îşi sugrumă treptat statutul de ve -
de tă datorită încăpă ţânării de a nu accepta şi alte înfăţişări,
poate mai puţin ofertante din punct de vedere al com po  ziţiei,
dar roluri prin care un Boris Karloff a avut un succes nebun.
Sfârşeşte prin a interpreta un Dracula bat jo co rit de toată lu -
mea, în spec tacole de revis tă de mâna a doua. Şi cum viaţa
de sex-simbol presu pu ne multă chel tuială, şi banii i se vor fi
dus precum îi câştiga.” A trecut la cele veşnice în 16 august 1956.

În anul 2007, regizorul timişorean Florin Iepan termina un film documentar despre viaţa şi
cariera lui Béla Lugosi: „De�la�Isus�la�Lenin,�dar�pentru�eternitate�Dracula�-�Bela�Lugosi/
The�Fallen�Vampire”, fiind sprijinit în de mersul său de cineastul István Sza bó. 

FONDATOR DE UNIVERSITATE
Iosif� Constantin� Drăgan, fondatorul Butan Gas, al editurii

Nagard şi al Universităţii Eu ro pene „Drăgan”, s-a născut la 20 iunie
1917, la Lugoj - în fami lia unui tă băcar înstărit. Obţine licenţa în
Juris prudenţă la Universitatea din Bucureşti. Este mobilizat în
Armata Română din 1939 şi până în 1940, la serviciul auxiliar, unde
a îndeplinit funcţia de procuror militar. Obţine demobilizarea din
armată la 16 ianuari e 1940. La 24 ianuarie 1940 plea că în Italia ca
bursier al guvernului itali an. I.C. Drăgan a obţi nut a doua sa licenţă,
în Ju ris prudenţă şi în Ştiinţe Politice şi Econ omice la Universitatea
din Roma, acolo unde şi-a susţinut şi docto ratul în drept.

În anul 1941 îşi începe afacerile im por tând petrol din România în Italia. În anul 1948 cre -
ează societatea Butan Gas S.p.A., specializată în îmbutelierea şi distribuirea Gazului de Pe -
trol Lichefiat (GPL), iar peste o jumătate de veac Drăgan se va afla pe primul loc în „Top 300”
al revistei româneşti „Capital”  (2002-2003-2004 şi 2006). În anul 1967 în Italia profesorul
Drăgan a întemeiat Fundaţia Europeană „Drăgan”. A fost fondator al Camerei de Co merţ
Italo-Române. Fondator al Editurii Na gard, în Italia, şi al Editurii Europa Nova, în România. A
înfiinţat în România Universitatea Europeană Drăgan (1991) cu sedii la Lugoj, oraşul său na -
tal, şi la Braşov.  

Drăgan a scris mai multe lucrări, publicate în româneşte, dar şi în alte limbi, cum ar fi „The
World Mission of the In ternational Mar keting Fede ra tion”, „Geocli mate and History, En tropy
and Bio eco nomics”,  „Istoria Ro  mâ nilor”, „An tonescu-Marshal and Ruler of Ro ma nia”, „La ve -
ra storia dei Romeni”, „Im  periul Romano-Trac”, „Au service de l’Europe”, „Prin Europa”, „Dal
Paese di Dra cula”, „La mia Italia” etc. De-a lungul carierei sale a fost distins cu numeroase
titluri: Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana (cea mai înaltă distincţie
italiană), Crucea de Aur a Or dinului George I (Grecia), Medalia de  Aur a Meritului Euro pe an
(Lu xemburg), Premiul European Lorenzo il Magnifico (AIM, Flo renţa) etc. A fost ono rat cu
titlul de  Doctor Honoris Causa al Uni ver sităţii din Cra io va şi al celei din Ti mi şoara şi  cu cel
de cetăţean de onoa re al oraşelor Lugoj şi Cluj-Napoca. Profesorul Iosif Constantin Drăgan
a trecut la cele veşnice la Palma de Mallorca, în Spa nia, în vila lui, la vârsta de 91 de ani,
fiind în să înmormântat  la 25 august 2008  în ora şul său natal, Lugoj. 
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IOAN�BĂLAN,�EPISCOPUL�MARTIR
Piaţa care poartă azi numele lui Iosif Con stantin Drăgan se află  între Podul de Fier şi Pri -

mă rie, fiind  tangentă cu strada  Mitropolit Andrei Şa guna. După Revoluţie, în fiecare an, la
20 de cembrie, aici se sărbătoreşte „Ziua Lugojului“, ca res pect pentru ziua din luna decem-
brie a anului 1989 în care Lugojul  a devenit al doi lea oraş liber din România, după Timişoara.

Piaţa este dominată de catedrala greco-catolică „Coborârea Sfântului Spirit”, a Episcopiei
de Lugoj, edificată în stil clasic între anii 1843 - 1854. Lugojul a fost sediul unei Episcopii
greco-catolice înfiinţată prin bula papală „Apos tolicum Mini sterium”, dată la anul 1853, prin
dezmem bra  rea mai multor pa rohii care ţineau de Eparhia Făgăraşului şi Ora diei.  Pe lângă
ca te drala din actuala Pia ţă I.C. Drăgan (fos  tul om de afaceri lugojan a fost de credinţă greco-
ca to lică), în Episcopia greco-catolică a Lugojului a funcţio nat o şcoală normală confesională,
apoi de teo logie.

Printre cei mai ce lebraţi episcopi gre co-catolici ai Lu goju lui pot fi amintiţi epis copul dr. Ale -
xan dru Nicolescu şi  episcopul Ioan Bă lan. Episcopul Nico lescu, în timpul pri mului război
mondial dintre anii 1914-1918, nu a acceptat în nici un chip să sem  neze De cla ra ţia de Loiali -

tate faţă de Im periul austro-ungar şi, de aceea,
auto ri tăţile de la Vie na şi Bu dapesta l-au de cla -
rat trădător!  

După Marea Unire de la 1 de cem brie 1918, în
anul 1922, Alexandru Nicolescu  este ales epis-
cop de Lugoj. Devine se nator de drept în Par -
lamentul Ro mâniei. Îndeplineşte trei sprezece
ani de episcopat la Lugoj, pentru ca în luna mai
1935 să fie ales mitropolit al Bisericii Ro mâne
Unite cu sediul la Blaj. Ca membru al Consiliului

de Coroană al Regelui Carol al II-lea a refuzat să semneze ce -
darea nordului Tran silvaniei către Ungaria horthystă prin Dicktatul
de la Viena. În  noiembrie 1936, Ioan Bălan a fost consacrat la Blaj
ca epis cop al Lugojului, odată cu numirea episcopului dr. Alex an -
 dru Nicolescu ca Mi tro polit. 

Episcopul Ioan Bălan a refuzat să trea -
că la ortodoxie şi a fost arestat la 28 oc -
tombrie 1948. A fost dus forţat la Mă năs -
tirea ortodoxă Dra goslavele, apoi la Mă -
năstirea ortodoxă Căl dă ru şani (1949).
Este deţinut  la Pe ni ten ciarul din Sighe tul
Mar maţiei, din luna mai 1950 (vezi foto,
dreapta, gă sită în dosarul său de la Se cu -
ri ta te), apoi a fost pedepsit de au to ri tăţile
comuniste cu  domiciliu obli ga toriu la Mă năs tirea Curtea de Ar geş
(1955). În 1956 a fost transferat la Mă năs tirea ortodoxă de maici

de la Ciorogârla (lângă Bucureşti), unde va rămâne în izolare până la sfârşitul vieţii. Se îmbol -
năveşte  grav şi tre ce la cele veşnice la 4 august 1959, fiind  înmormântat în cimitirul Bellu
ca tolic din Ca pi tală. Pe scurt, istoria tragică a unui martir al Bisericii Unite cu Roma: Episcopul
Ioan�Bălan al Lugojului.

Catedrala

greco-catolică 

Episcopul Ioan Bălan

60 MIC�ATLAS�
AL JUDEŢULUI TIMIŞ

BREDICENII�LUGOJENI,�SPIŢĂ�DE�BOIERI�GORJENI
„Stâlpul” celebrei familii lugojene a Bre di cenilor a fost, indiscutabil, Coriolan�Bre�di�cea�nu

(23 decembrie 1849 - 25 ianuarie 1909), avocat şi  om politic român. S-a năs cut la Lu goj, ca
fe cior al unui meşter să punar, Vasile Brediceanu, acesta din urmă fiul lui Ion Bredi ce a nu din
Boldur şi nepot al lui George Brediceanu, ultimul fiind un  boier plecat din Oltenia şi stabilit în
Banat după Pacea de la Bel grad din 1739, în urma căreia stăpâ ni rea habs bur gi că asu pra 
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Ol te niei încetează, re gi unea re venind otomanilor. Des pre Geor ge  Bre diceanu, care pro ve -
nea dintr-o  familie bo ie rească  apropiată de  austrieci, se ştie că era din satul Bră di ceni -
Gorj. Într-o petiţie  scrisă în limba latină, adre sată în anul 1749 către Maria Therezia, George
Bre diceanu solicită „o slujbuliţă”, cu care să-şi procure hrana cotidiană, similară ce lei pe care
o de  ţi nuse în Ţara Ro mânească (ca plăieş sau scăunaş). Cererea i-a fost aprobată de îm pă -
ră  teasă. „Lui George Bre diceanu îi revine meri tul că a dus în Banat entuziasmul şi flacăra ro -
mânească, transmisă urmaşilor săi care au luptat acolo pentru existenţa neamului românesc.
Fiul său, Ioan, din comuna Boldur, trece la Lugoj, unde creşte urmaşul Vasile, tatăl lui
Coriolan Brediceanu, marele luptător pentru cauza românilor din Banat şi Transilvania. Fiii
acestuia sunt Caius, fost diplomat român, şi T iberiu, distinsul folclorist şi com pozi tor...”, con-
semnează dr.�Gheorghe�Gâr�du, în lucrarea „Brădi�ceni-Gorj�în�pri�mele�ates��tări�do�cume�-
n�ta�re”.

Coriolan Brediceanu a ur mat liceul la Be iuş, iar Fa cul -
tatea de Drept la Uni ver si ta tea de la Budapesta. Do bân -
 deş te di plo ma de avocat în anul 1874. Membru al Co  mi -
tetului Central al Parti dului Na ţional Ro mân (1881-1892),
de pu tat de Oraviţa în Dieta Un ga riei, Coriolan Bre di cea -
nu a apărat oameni poli tici români şi ziare româ neşti din
Ungaria şi Tran  silvania în pro cese in tentate de autori tă -
ţile austro-ungare ale vremii. Aşa a fost în anul 1896,
când a luat par tea ţăranilor din Me ha  dia, ori a mi nerilor
din Ci clo va Montană, din Caraş, persecutaţi de au to ri -
tăţile ma     g hi a re. În anul 1895, la Ti mi şoara, Corio lan Bre -
diceanu îl apără pe Valeriu Branişte, cărturar, fondator
(1894) şi redactor al ziarului Dreptatea din Timişoara.
Branişte a atacat frecvent în zia rul său politica anti ro mâ -
neas că a guvernului de la Budapesta şi, ca
atare,  i-au fost  intentate peste 70 de pro-
cese. Deşi apărat de Co rio lan Brediceanu,
Va leriu  Branişte a fost condamnat la doi
ani de închisoare, dar Coriolan i-a plătit
cauţiunea de 5.000 de florini. Da torită atitu-
dinii sale naţionaliste, Brediceanu  a fost
ales în anul 1906 ca re pre zentant al
poporului românesc din Banat în dieta ma -

ghiară, în două cir cumscripţii. Şi tot Bredi ceanu este cel care l-a
sprijinit pe un alt bănăţean de frunte să se afirme, Traian  Vuia,  in -
ventatorul pri mului aeroplan românesc.

Cel mai însemnat membru al familiei Bre dicienilor, Corio lan, a
avut trei  ur maşi. T�iberiu�Bredi�cea��nu��a studiat mu zi ca la li ceul din
Blaj, dar s-a li cenţiat în drept la Cluj. A fost membru fon da tor al
Teatrului Na  ţio nal, al Conser va  to rului şi al Operei Ro mâne din Cluj,
al că rei director a şi devenit. A apre ciat în mod deosebit fol clorul  ro -
mâ nesc şi a cu les peste 2 000 de me lodii popu lare, mai ales din
Banat şi Ma ra mureş. 

Al doilea fiu al lui Co ri olan, Caius�Bredi�cea�nu, a fost om politic şi
diplomat, expert pe probleme etnografice şi geografice în cadrul de -
legaţiei româ ne la tratativele de pace  de la  Paris de după primul
război mondial. A lup tat ca şi înaintaşii săi pentru drep turile ro -
mânilor bă năţeni, a căror cau ză a pledat-o în Parla mentul de la Bu -
dapesta, ca deputat în anii 1906, 1907, 1908. Doc tor în drept şi şti-
inţe po liti ce la Viena în anul 1909, s-a stabilit ca avocat la Buda -
pesta. A fost un fruntaş al  Partidului Naţional Ro mân. După 1

Decem brie 1918 a fost ales secretar ge ne ral pentru Externe al Consiliului Dirigent al Transil -
va niei, din 1919 a fost deputat în noul Parla ment al României întregite. 

Pen tru o scurtă pe rioadă, Caius Brediceanu a fost ministru de stat (17 de cem brie 1921-17
ia nua rie 1922, pri mul bă nă ţean ajuns într-o a se  me  nea func ţie im  por tantă la Bu cu reşti). In -

Tiberiu Brediceanu

pt Ionut FINAL CMYK-Grey 051-064 Mic Atlas - 2013 - Cap Mun :Layout 1  14.02.2014  09:13  Page 61



LUGOJ

tră în di plo ma ţie, înde pli nind di ferite  mi   siuni în Bra -
zilia, Ar   genti na, Aus tria, Fin  landa sau V a  tican.

Fiul lui Ti beriu, Mihai� Bre�diceanu, născut în  14
iunie 1920 la Braşov, a fost un apre ciat com    po zi tor, di -
ri jor şi mu zi co log. A stu diat pia nul la Con ser va torul din
Bra şov, te orie mu zicală, di ri  jo rat şi com    po ziţie la Aca -
de mia de Mu  zi că din Bu cu reşti. A ur mat cursuri de
Drept şi Ma tema ti că. Di rector gene ral al Operei Na ţio -
nale din Bu cureşti (1959-1966). Dis tins cu premiul de
folclor al So cietăţii Com po z ito rilor Ro mâni (1925),
Pre miul Na ţional pen tru Mu zică (1927). Ma estru
Emerit al Artei (1956), Artist al Po porului (1957), Ordi nul Mun   cii, cla sa I
(1956), Ordi nul Me ritul Cultu ral, clasa I (1967). A trecut la cele veşnice în
4 martie  2005.

Fiica lui Cori o lan, Cornelia�Bre�dicea�nu, a fost so ţia ma re lui poet şi fi losof Lucian�Blaga.
Fiica celor doi, Dorli�Blaga, o de s cri a astfel pe mama sa, Cornelia: „Era�o�femeie�fru�moa�-
să,�sigu�ră.�Ele�gant,�dar�so�bru�îm�brăcată.�La�mo�dă,�tunsă�scurt�şi�cu

ro�chii� scurte,� de� foarte� bu��nă� calitate� şi� gust.”
Cornelia Bre  di cea nu a fă cut stu dii medi cale, aşa că în
anul 1924, după mutarea familiei Bla ga la Lugoj, pe stra-
da Fă getului numărul 4, Cor nelia şi-a des  chis un cabinet
stoma tologic, prilej pentru Lu cian Bla ga să-şi alinte soţia
cu „Dr.�C.�Brediceanu,�arhan�ghel�den�tist“, iar  pentru
Dorli să constate sec: „Mama�câştiga�bine”, do mo  lind
într-un fel su pă ra rea tatălui, care nu obţinuse un post la
Uni ver si tatea din Cluj. Dorli Blaga se va că să tori cu so -
cio logul, filo lo gul şi pu bli   cis tul Tudor�Bug�na�riu, cel ca  re
va fi primul primar al Clujului du pă 23 au gust 1944. Întru
cinstirea marii familii a Bredi ce nilor stau versu rile popu-

lare: „Nu-i�român�ca�bă�nă�ţea�nu’,�bănă�ţean�ca�lugojanu’,�lugojan�ca�Bredi�cea�nu!”.

Mihai

Brediceanu

Caius
Brediceanu 

62 MIC�ATLAS�
AL JUDEŢULUI TIMIŞ

La Lugoj, la 16 septembrie 1912, în familia generalului Silviu Bordan
seni or, s-a născut viitorul inginer Silviu�Bordan. A absolvit Liceul de băieţi
„Con stan tin  Diaconovici Loga” din Timişoara în anul 1930. A făcut studii
teh nice la Fa cul tatea de Electromecanică a Politehnicii din Timişoara, pe
care a absolvit-o în anul 1935. Datorită calităţilor sale profesionale, după
abolvirea facultăţii este angajat în cadrul vechii fabrici de ma  şini a Uzinelor
de Fier şi Domeniile Reşiţa (U.D.R.). Este promovat peste un an la
Serviciile Fabri caţie şi Armament din cadrul U.D.R. Este trimis la spe -
cializare în Germania (1939). În anul 1941 a proiectat şi organizat fabri ca
de maşini (actuala secţie de motoare Diesel navale şi compresoare), cea

în care s-au realizat în anul 1943 renumite tunuri antitanc şi antiae riene, pre cum şi pie se
mecanice pentru locomotivelor cu aburi. A condus în două rânduri această fabrică, prima dată
în timpul celui de-al doilea răz boi mondial şi imediat după (1941-1946), apoi după naţiona -
lizare (1947-1948). Inginerul Silviu Bordan pune bazele introducerii prelucrării automate a da -
te lor cu folosirea tehnicii de calcul în uzinele reşiţene. În anul 1971 coordonează apariţia
monografiei „200 de ani de construcţii de maşini la Reşiţa - 1771-1971”.  Şi tot Silviu Bor dan,
în urmă cu 40 de ani şi alături de inginerul Iosif Şchiopu, a fost iniţiatorul Mu zeului în aer liber
din Triaj Reşiţa (considerat monument isto -
ric), un muzeu inedit care expune diverse mo -
dele de locomotive cu aburi fabricate de-a
lungul anilor în România, printre care şi prima
locomotivă con struită, în anul 1872. Silviu
Bordan a  trecut la cele veşnice la 3 iulie 1996
la Reşiţa.

SILVIU BORDAN�JUNIOR�

Dorli�Blaga
Lucian Blaga

şi Dorli 
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CĂLĂREŢUL�
DE�ARGINT

Henri�Rang s-a născut la data de 8 iunie
1902, la  Lugoj. Termină Şcoala de Ofiţeri de
Ca  valerie din Târgovişte. Du  pă cel de-al doi-
lea război mondial îl găsim în Regimentul 1
Ro şiori din Lugoj. 

În tre anii 1932 şi 1938, sportivul bănăţean,
cu calul „Delfis”, a fost medaliat la competiţii-
le ec   vestre organizate la
Paris, Nisa, Berlin, Var   şo via
şi Londra. A reprezentat
România la Jocurile Olim -
pice de Vară de la Berlin din
anul 1936, la proba de sări-
turi pes te ob-stacole şi dre-
saj individual. Henri Rang a
câştigat medalia de argint
cu calul „Delfis” situ ându-se
pe locul II, după reprezen-

tantul ţării gazdă, Kurt Hasse.  A fost pri ma
medalie de argint câştigată la olim pia de de
România (bronz au obţinut rugbiştii la Jo cu -
rile Olimpice 1924 (Paris). „Ga zeta Spor -
turilor” relata prin Camil Mo ţun, trimisul spe -
cial al zia rului la Berlin: „...�Mărtu�ri�sesc�că
în�acea�clipă�am�avut�o�sen�zaţie�cu�totul
ine�di�tă.�Am�privit�în�ju�rul�meu�şi�am�a�vut
impresia�că� fiecare�e�pă�truns�de�ace�eaşi
emo�ţie�şi�căldură�ca�re�m-a� în�văluit�şi�pe
mine.�Că�fiecare�mă�priveşte�cu�alţi�ochi,
că�nu�mai�sunt�un�anonim�oare�ca�re.”�

În anul 1936, concurând cu e chipa hi pică
„de aur” a Ar ma tei Ro mâne (a lă turi de Felix
Ţo pes cu şi To ma Tu doran, an   tre nor fiind
Pe tre Kir  cu les cu) Henri Rang şi ca lul „Del -
fis” au câş tigat nu me   roase con  cur suri in -
terne şi inter na ţionale din ca drul Li gii
Naţiu nilor. În 1937, Rang câş  ti gă Cu����pa
Chal�����lenge� de� Aur şi titlul de cam  pion
mon   dial mi litar la înălţime, să rind 2,14
metri la con cursul de echitaţie organizat la
Londra, cu prilejul încoronării regelui
George al VI-lea.  În acelaşi an 1937, Henri
Rang a pri mit „Pre�miul� Na�ţional� pentru
Sport”, distincţie motivată astfel de oficia-

lităţile ro mâne: „pentru�faptul�că�a�re�purtat
în� stră�i�nătate� nume�roase� succese,� iar� la
Olimpiada�de�la�Berlin�din�1936�a�făcut�să
fâlfâie� trico-lorul� românesc� pe� ca�targul
olimpic.”

“Călăreţul de Argint “ Henri Rang a trecut la
cele veşnice la doar 44 de ani, în urma unui
accident de motocicletă, la 25.12.1946.

LAVINIA�MILOSOVICI
Marea gimnastă Lavinia Miloșovici s-a născut în 21 octombrie 1976 la

Lugoj, într-o familie cu tradiţie sportivă: tatăl, luptător olimpic, iar mama
voleibalistă de performanţă. “Milo” a început să practice gimnastica la 6
ani. Ajunge la centrul de pregătire de la Deva, se antrenează cu pasiune,
iar rezultatele în timp se arată: în anul 1991 a devenit campioană naţiona-
lă la individual-compus. 

Lavinia este una dintre cele mai valoroase gimnaste românce, cu cele19
medalii mondiale și olimpice obţinute la fiecare Campionat Mondial şi edi-
ţie a Jocurilor Olimpice între anii 1991 si 1996.  În  finala de la sol la Jocu-
rile Olimpice de la Barcelona din  1992, a primit nota 10.  La Jocurile Olim-
pice din 1996 (Atlanta, SUA)  a cucerit medalia de aur la sărituri şi  pe cea
de bronz la bârnă, contribuind totodată la locul III obţinut de echipa Ro-
mâniei. A fost prima gimnastă de la Nadia Comăneci care a urcat pe podiumul olimpic la două
ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice. De asemenea, Lavinia Miloşovici a reuşit să câştige
un titlu mondial sau olimpic la fiecare aparat, performanță reuşită doar de gimnasta cehoslo-
vacă Věra�Čáslavská. Singurul regret al Laviniei  este acela că nu a câştigat niciun titlu olim-
pic sau mondial la individual-compus. În anul 2000 termină I.E.F.S./A.N.E.F. şi devine profe-
soară la Clubul Municipal din Timişoara. Lavinia Miloşovici a intrat în International Gymnas-
tics Hall of Fame, galeria fostelor glorii mondiale, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la
Petroleum Club din Oklahoma City (SUA) în anul 2011.

pt Ionut FINAL CMYK-Grey 051-064 Mic Atlas - 2013 - Cap Mun :Layout 1  14.02.2014  09:13  Page 63



64 MIC�ATLAS�
AL JUDEȚULUI TIMIȘ

În anii ’60-’70 ai secolului XX, editura
bucureşteană “Stadion” a iniţiat colecţia “Mic
îndreptar Turistic”.  În anul 1971, Lugojul este
prezentat printr-un mic îndreptar turistic sem-
nat de Nicu Dumitrescu. Textul acestuia
poartă în el parfumul vremii. Iată descrierea
unui traseu turistic lugojan recomandat de
autor: „O plimbare pe dealul Viilor, chiar dacă
n-am ajunge până sus - deşi osteneala ne-ar
fi răsplătită, deoarece aici sunt cele mai fru-
moase şi complete privelişti de ansamblu ale
oraşului - prilejuieşte cunoaşterea câtorva
locuri şi obiective demne de luat în seamă.

Plecând din Piaţa „23 August”, din faţa
Consiliului popular municipal (Primăria de
azi, n.a.), pe strada Victor Vlad Delamarina
întâlnim Biblioteca municipală instalată în
prima clădire de pe dreapta. Dispunând de
un fond de aproape 50 000 de volume, de
personal calificat şi pasionat, biblioteca este
cel mai important punct de atracţie. Anual,
12-13 000 de cetăţeni (aproximativ 1/3 din
populaţia oraşului) împrumută cărţi de la
această bibliotecă. Pe aceeaşi stradă, la
numărul 19, poate fi văzută casa în care a
copilărit şi crescut poetul Victor Vlad
Delama-rina (1870-1896), autor a numeroa-
se poezii în grai bănăţean, a unei schiţe,
însemnări de călătorie, piese de teatru.

Clădirea de la nr.37, în stil vechi lugojan,
cu balcon în interior, numită în trecut „Hanul
Fă-getului”, poartă o plăcută amintire istori-

că. Aici a avut loc în ziua de 15/27 iunie 1848
o scurtă consfătuire a lui Eftimie Murgu cu
ceilalţi fruntaşi bănăţeni, între care se aflau
Aloisiu Vlad, Maxim Pascu, Axente Bojincă
ş.a., după care, în mijlocul mulţimii, au plecat
spre „Balta Lată”, câmpul de sub Dealul
Viilor, unde a avut loc o mare adunarea
populară.”

Nicu Dumitrescu recomandă şoferilor
turişti Staţia de benzină nr. 1 de pe aceeaşi
stradă, apoi, mergând pe strada Făgetului,
ajunge în cimitirul ortodox român, numit de
localnici „Pantheonul Lugojului”, deoarece
aici odihnesc marile personalităţi al oraşului.
Iar în nord-vestul „Pantheonului”, autorul
remarcă obeliscul ridicat la căpătâiul eroilor
din Primul Război Mondial. Lasă pe dreapta,
tot pe strada Făgetului”, Spitalul de psihiatrie
infantilă şi Autobaza transporturi auto,
şoseaua urcă şerpuind printre ultimele case,
ajunge la kilometrul 5 (9 - n.n.), acolo unde,
scrie Nicu Dumitrescu, „găsiţi un frumos
punct de odihnă şi agrement, cu aer curat de
pădure şi o minunată privelişte.” Adică,
cunoscutul han „Ana Lugojana” de azi.

DEALUL�VIILOR

Ziua de 8 august 1897 a fost una important
pentru mişcarea ciclistă din Banat. La Lugoj,
clubul “Fulgerul” a organizată o mare cursă
ciclistă cu participare unor concurenţi din
Seghedin, Cluj, Hodmezovasarhely, Timi şoa -
ra, Becicherecu Mare, Cenad şi nu numai,
juriul întrecerii fiind alcătuit din 11 persoane
venite din Timişoara, Lugoj, Caransebeş şi
Deta. (Încă din anul 1885, exista la Lugoj
Athletic-Club, în cadrul căruia se înfiinţează
în 1897 secţia de ciclism „Fulgerul”. La puţin
timp după înfiinţare, clubul a organizat un bal
simandicos la hotelul „Regele Ungariei”

(König von Ungarn), prilej cu care cei 20 de
ciclşti membri ai clubului a fost onoraţi cu o
polcă compusă special pentru ei de compo-
zitorul lugojan Wilhelm Schwach.)

  Pista de ciclism la concursul din 8 august
1997 a avut 333 de metri lungime şi 5 metri
lăţime, iar pentru spectatori s-au improvizat
tribune care puteau primi câtva sute de per-
soane. Publicaţia „Lugoscher Heimatblatt”
relata atunci că au existat trei categorii de
concurenţi: domni, doamne şi „junior”, iar tro-
feele atribuite au fost în număr de opt.
Echipa lugojenilor a fost condusă de un
comerciant cunoscător al industriei de bicle-
te, Ladislaus Naschitz. Numărul spectatorilor
prezenţi pe traseul din zona Ştrand a fost
unul peste aşteptări: în jur de 1 000 de per-
soane.

Tradiţia începută la sfârşitul secoluui al
XIX-lea a fost continuată în anul 1932 prin
înfiinţarea la Lugoj a unei filiale a Touring
Club Banat, în cadrul căreia excursiile cu
„biţicla” erau la loc de cinste…
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