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Abstract
The state of mind of the population from the Semlac commune, from
the Arad County, in a certain period of time, has been ascertained and
documented, in a professional and multilateral way, by the Chief of the
Semlac Gendarme Post, sergeant Idita Ioan, which he reported, in writing,
to the superior echelon.
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La Arhivele Naționale Istorice Centrale din București, în fondul
„Inspectoratele Regionale de Jandarmi”, se află un dosar, din care redăm,
mai jos, în ordine, 25 de note informative1 emise, între 9 ianuarie – 31
decembrie 1941, de Postul Jandarmi Semlac, semnate de plutonierul Idita
Ioan, șeful postului amintit, raportate Legiunii Jandarmi Arad, Secției
Jandarmi Pecica, referitoare la: afișe (XXV); ajutorul de iarnă (XXV);
Aldea Ioan (XXIII); apărarea pasivă (VI); apelul făcut de români pentru
ajutoare de iarnă (XXV); Arad (XVIII); armata germană (XXII); armă și
muniții (XXII); autobuzele C.F.R. (XXI); aviația engleză (VI); avioane
trecând dinspre Ungaria (VI); Baban D-trie (XXIII); biserica reformată
(XXIV); blocarea de cereale ordonată de către Prefectura județului Arad
(VIII); București (XVIII); Călușar Teodor (XXIII); colectarea de ciorapi de
pe la locuitorii mai înstăriți (XXIII); comunele Peregul Mare (III, IV, XXII)
și Secusigiu Timiș (III); comunicate (XVIII); conducătorul Grupului etnic
german Schmidt Gh. (XX, XXV); conducătorul statului (V); contract de
vânzări și cumpărări de imobile (II); cooperativa Pecicana (V); creșterea
prețurilor la cereale și alimente la prăvălii (XIX); directorul școlii (XXII);
1

Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare se va cita: ANIC), Inspectoratele
Regionale de Jandarmi – Inspectoratul Regional de Jandarmi Timișoara, dosar nr. 525, f.
9-40.
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doctorul veterinar din comuna Pecica (XVIII); drumul Arad-Nădlac (XIII);
evitarea de incidente (XXII); executarea de trageri pentru exercițiu (XXII);
extrasul dintr-o lege germană (XXV); frontierele între România și Ardeal
(XX); frontierele între Ungaria și Ardeal (XX); fruntașii Grupului etnic
german (XXV); fruntașul Istin Ilie (XVIII); Galis Ioan rănit în Spitalul
Militar Sibiu (XV); gara Pecica (V); garnizoana Deva (XIII); generalul Ioan
Antonescu (IV); Germania (XX); grâul blocat pentru nevoile armatei (V);
grup de minoritari germani maghiarizați (XXV); Grupul etnic german
(XXII, XXIV); Hai Andre zis și Rauman Andrei (IV); Herțeg Petru (XXIII);
instrucția militară, fără arme, făcută de minoritarii germani (III); Iugoslavia
(VII); izbucnirea războiului ruso-germano-român (XI); împlinirea
efectivului unității (XVIII); însămânțările de toamnă (XVII); învățători
germani (XXIV); învățătorul Chionig Andrei (XXIV); Kalaicu Mihai
(XXIII); locuitorii germani numiți gubasi (XX); Ludovico Ioan (XVIII);
Macean Agatiea (XXIII); mijloacele de transport (XXI); minoritar german
din Semlac (XXII); minoritarii germani de religie reformată (XXIV);
Misiunea militară germană (I); mutarea notarului Giulan Lazăr din comuna
Semlac, jud. Arad, în părțile Basarabiei (XIV); Nădlac (IV, XXII); note
telefonice (XVIII); oamenii de la vatră de naționalitate germană (XIII);
Oarga Nica (XXIII); ocuparea teritoriilor cedate (XVI); ordinele de chemare
verzi (XVIII); Parchetul Tribunalului Militar Timișoara (IV); poligonul de
tragere (XXII); pregătirea minorității Grupului etnic german pentru exerciții
de tragere (XXII); preotul Balog Iuliu Maghiar (XXIV); Pretura Plasei
Pecica (XXIII, XXV); Primăria comunei Semlac (V, XXIII); războiul (VI);
rechizițiile (XVIII): recolta porumbului (XVII); Regimentul 3 Transmisiuni
(XIII); Seghiedi Maghieru (XVIII); servitorul care a spart geamurile la două
ferestre ale conducătorului Grupului etnic german (XXV); societatea de
drumuri germană (XIII); soldatul Marschl Iosif, fiul lui Ioan și al Ecaterinei
din comuna Semlac (XIII); soldații germani ce vin de la orașul Arad (III);
solicitarea unor minoritari germani mai tineri ca, la biserica reformată,
slujba să se facă numai în limba germană, nu și în cea maghiară (XXIV);
stațiile Nădlac si Șeitin (XXI); Sucigan Teodor (XXIII); Suciu Roman
(XXIII); sustragerea de la datorie a unor soldați rezerviști (XVIII); școala
primară ce formează proprietatea bisericii reformate (XXIV); Ștefan Iosif
(IV); știrile din Ungaria (VII); telegrame (XVIII); trageri de tir (XXII);
trecerea frontierei în mod fraudulos în Ungaria (IV); trupe sovietice (VII);
Turcia (XVI); Ungaria (IV, VII, XVI); Vagner Martin (IV); Văduva Kerteg
Gh. (XXIII); vânzarea și cumpărarea cailor (XVII); zvonul că întreg
Ardealul și cel ce este cedat și cel necedat Ungariei, va trece în curând sub
protectoratul Germaniei (XX). Notele se referă și la nemulțumirile
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populației: că nu are cereale de ajuns până la recolta viitoare (IX); că nu
mai primește zahăr și că resimte mult lipsa articolelor de primă necesitate
(XXI); față de scumpirea mărfurilor, pânzeturilor, stofelor și articolelor de
îmbrăcăminte, în raport cu prețurile maximale pe bucate și alimente (XIX);
în ce privește mijloacele de circulație, atât pentru persoane, cât și pentru
marfă și cereale (XII); pentru taxe prea mari la facerea de contracte de către
avocați (II). Documentele reflectă și starea de spirit a populației: agitată
(VIII); față de germani (III); în legătură cu blocarea animalelor într-un
procent de 60% (XI), blocarea noii recolte (X), concentrările și rechizițiile
ce se fac în masă (XVI), scumpirea alimentelor (I), transportul familiilor
răniților (XV).
Majoritatea documentelor sunt validate cu două sigilii rotunde,
imprimate cu tuș albastru sau mov. Ele sunt însoțite, în exergă, de legende
scrise cu litere majuscule: 1) * ROMÂNIA * POSTUL JANDARMI
SEMLAC (I-VI); 2) x COMPANIA JANDARMI ARAD x POSTUL
SEMLAC (IX-XXV). Două dintre documente (VII, VIII) nu sunt
autentificate cu sigilii.

Sigiliile au în embleme, primul, stema mare și al doilea, stema mică
a României de la 1921, arme la care se face referire în Legea pentru fixarea
stemei Regatului României, întregit cu ţările surori unite și care se regăsesc
reproduse color tot la Arhivele Naționale Istorice Centrale2.

2

ANIC, Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 3.

185

Redăm mai jos stema României de la 1921, așa cum a fost descrisă
în legea de la acea vreme3, menționată și mai sus.
Art. I. – Stema Regatului României, întregit cu ţările surori unite, se
compune din trei scuturi puse unul peste altul: scutul mare, scutul mediu şi
scutul mic (peste totul).
I. Scutul mare: pe albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghearele
roşii, cu coroana regală de aur pe cap, ţinând în cioc o cruce pedată (pattée)
de aur, ascuţită la extremitatea inferioară, în gheara dreaptă o spadă, în
gheara stângă un sceptru de aur cu vârful în formă de crin, - acuila
României, armele Regalităţii române.

3

Legea pentru fixarea stemei Regatului României, întregit cu ţările surori unite, publicată
în Monitorul Oficial nr. 92 din 29 iulie 1921, p. 3569-3573.; vezi şi Constantin Moisil,
Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică, Bucureşti, 1931 (extras din „Boabe de grâu”,
II, 1931, nr. 2), p. 20-21; idem, Stema României, în Enciclopedia României, vol. I, 1938, p.
70-71; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Edit. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 162-163; idem, Evoluţia armeriilor Ţărilor Române de
la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX), traducere din limba franceză Livia
Sîrbu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2005, p. 413-416; Maria Dogaru, Colecţiile de
matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 46-47; eadem, Stemele României
moderne. De la Cuza la Marea Unire, în „Magazin Istoric”, serie nouă, anul XXVII, 1993,
nr. 1 (310), p. 3-5; eadem, Arta şi ştiinţa blazonului. Album, Bucureşti, 1994, p. 38, poziţia
45; eadem, Din heraldica României. Album, JIF, 1994, p. 88, 95; eadem, Tipare sigilare
provenind de la suveranii României 1866-1947, Edit. Bibliteca Centrală Pedagogică,
Bucureşti, 2000, p. 14; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale
României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, p. 130-131; Laurențiu-Ștefan Szemkovics,
Matrice sigilare aparținând Ministerului de Interne și unor structuri polițienești (18311931), Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2012, p. 39-41.
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II. Pe pieptul acuilei, scutul mediu, incuartat (ecartelé), cu insiţiune4
între cartierele de jos (enté en pointe), cuprinzând armele ţărilor surori unite:
1. Sus în dreapta, armele vechiului Principat al Ţării-Româneşti: pe
albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghearele roşii, ţinând în cioc o cruce
pedată de aur, însoţită de un soare de aur la dreapta, de o lună-nouă de aur la
stânga.
2. Sus în stânga, armele vechiului Principat al Moldovei (cu
Basarabia şi Bucovina): pe roşu, un cap de bour negru cu gura închisă,
însoţit de o stea de aur (cu cinci raze) între coarne, de o roză de aur (cu cinci
foi) la dreapta, de o semilună de aur la stânga.
3. Jos la dreapta, armele Banatului cu vechiul Banat românesc al
Severinului (fixate acum): pe roşu, peste valuri naturale, un pod de aur cu
două deschideri boltite5, construit din piatră cioplită (podul lui Traian), din
care iese un leu de aur.
4. Jos la stânga, armele vechiului Mare-Principat al Transilvaniei
(cu părţile Crişanei şi Maramureşului): albastru şi aur, împărţit prin o fâşie
îngustă roşie, din care iese o acuilă neagră cu ciocul de aur, însoţită de un
soare de aur la dreapta, de o semilună de argint la stânga; jos, şapte turnuri
roşii, câte patru şi trei, cu câte două rânduri de crenele (sus trei, jos patru) şi
câte două ferestre, cu porţile închise.
5. În insiţiune (enté), armele Dobrogei: pe albastru, doi delfini de
aur afrontaţi, cu cozile ridicate în sus.
III. Peste totul, scutul mic, incuartat de argint şi negru, armele Casei
domnitoare de Hohenzollern.
Pe scutul mare, coroana de oţel a României6.
Scutul e ţinut de doi lei de aur, stând pe arabescuri de aur.
Colanul ordinului „Regele Carol I”.
Pe eşarpă albastră cu marginile de aur, de forma cordonului
ordinului, deviza Casei domnitoare de Hohenzollern, în litere latine de aur:
„Nihil sine Deo”.
Pavilionul de purpură, cu marginile de aur, căptuşit cu ermelin,
timbrat cu o coroană regală de aur ornată cu nestemate.

4

Claude Wenzler, Le guide de l’héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons,
Éditions Ouest-France, Édilarge SA, Rennes, 2002, p. 118.
5
Dicționar de istorie a României, de Dan Stoica, Vasile Mărculeț, Vasile Valentin,
Valentina Bilcea, coordonator: Stan Stoica, cuvânt înainte: Acad. Dinu C. Giurescu, Editura
Meronia, 2007, p. 348.
6
Constantin Moisil, Însemnele regalităţii române, în Enciclopedia României, vol. I, 1938,
p. 83.
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Art. II. – Stema va fi întrebuinţată în trei forme: 1-a, stema cea
mare, cum e descrisă mai sus; a 2-a, stema cea medie, fără pavilion; a 3-a,
stema cea mică, compusă din cele trei scuturi cu coroana de oţel.
Stema cea mare se va întrebuinţa în actele Statului emanate de la
Rege şi în actele oficiale internaţionale, cum şi din Înalt ordin al Regelui în
cazuri speciale; stema cea medie, de armată şi autorităţile Statului; stema
cea mică, pe sigile şi ştampile oficiale. Pentru alte cazuri se va prevedea în
legile şi regulamentele speciale.
Art. III. – Se înfiinţează pe lângă ministerul de interne o comisie
consultativă heraldică care va examina cererile de a se întrebuinţa stema în
alte cazuri decât acelea prevăzute la Art. II şi va lua măsuri pentru ca actele
administrative în legătură cu stemele să se facă în conformitate cu regulile
heraldice.
Un regulament special va stabili organizarea comisiunii.
Art. IV. – Art. 1 până la 5 inclusiv din legea pentru modificarea
armelor ţării, sancţionată cu înaltul decret regal No. 498 din 1872, se abrogă.
Această lege s-a votat în Senat în şedinţa de la 18 iulie 1921 şi sadoptat cu unanimitate de una sută unu voturi. …
Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa de la 20
iulie 1921 şi s-a adoptat cu unanimitate de una sută şapte voturi. …
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Dat în Bucureşti, la 23 Iulie 1921.
FERDINAND7
(L. S. St.)
Ministru de justiţie,
Ministru de interne,
M. Antonescu.
C. Argetoianu.
Notele informative sunt precedate, în mare parte, de rezumate (IXVI, XIX-XXV) și, uneori, de problemele la care fac referire (VII, VIII,
XIX, X, XI, XII). O singură notă informativă conține o posibilă eroare de
raportare (XIX).
Una dintre greutățile întâmpinate la anumite documente, în special la
cele scrise de mână, a fost citirea corectă a numelor unor persoane, existând
posibilitatea ca să apară numele inexacte ale câtorva dintre ele, mai ales că,
7

Ferdinand de Hohenzollern, rege al României între 1914-1927; Nicolae Constantin,
Dicţionar de personalităţi istorice româneşti, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Editura
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, p. 109; Petru Demetru Popescu, Vieţile voievozilor,
domnilor şi regilor poporului român, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008, 394-398.
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în asemenea cazuri, este imposibil să fie cunoscute numele exacte ale
tuturor.
Documentele sunt redate așa cum au fost scrise, cu unele abrevieri
pe care le redăm mai jos:
a.c.
= anul curent
ad-tive
= administrative
art.
= articol (-elor)
aut.
= autoritățile
autob.
= autobuz (-ele, -ului)
C.F.R.
= Căile Ferate Române
calib.
= calibru
chem.
= chemare
com.
= comuna
conduc.
= conducătorul
ctig.
= contingent (-ul)
d-l
= domnul
d-lui
= domnului
D-trie
= Dimitrie
dl
= domnul
dom.
= domiciliu
dr.
= doctor
f.
= fila, filele; foarte
febr.
= februarie
frt.
= fruntaș (-ul)
g-l
= general
Gh.
= Gheorghe
Grup.
= Grupului
învăț.
= învățător (-i, -ului)
j.
= jandarm (-i)
jand.
= jandarm (-i)
jd.
= jandarmi
jud.
= județul
kg
= kilograme
km
= kilometri
Leg.
= legale; Legiunea
milit.
= militare
minorit.
= minoritarilor, minorității
naț.
= naționalitate
nr.
= numărul
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ord.
pl.
plut.
pt.
Reg.
rez.
sept.
sold.
șc.
Trib.

= ordine
= plasa
= plutonier (-ul)
= pentru
= Regimentul
= rezerviști
= septembrie
= soldații
= școlii
= Tribunal (-ului)

I.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 1
din 9 ianuarie 1941
Rezumat: starea de spirit a populației.
Suntem informați că populația în majoritate este nemulțumită de
faptul că prin aprovizionările ce se fac de Misiunea militară germană s-a
scumpit foarte mult viața prin darea prea mare a prețurilor de către aceștia.
Și mai ales cei mai săraci și care au fost mult timp concentrați, în prezent
sunt lipsiți de articole alimentare și prin ajutoarele ce li s-au dat de autorități
sunt prea puține în raport cu scumpirea așa de mare a diferitelor articole de
alimentare, care spun ei că aceasta nu se urca la aceasta dacă militarii
germani nu ar fi urcat așa mari prețuri.
Informația sigură și verificată.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema României de la 1921 și sub ea, scris orizontal, cu litere majuscule, pe
un rând, cuvântul: SEMLAC. În exergă, mărginită la exterior de un cerc
liniar, legenda scrisă circular, tot cu litere majuscule: * ROMÂNIA *
POSTUL JANDARMI8.
8

ANIC, Inspectoratele Regionale de Jandarmi – Inspectoratul Regional de Jandarmi
Timișoara, dosar nr. 525, f. 9.
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II.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 4
din 17 ianuarie 1941
Rezumat: nemulțumirile locuitorilor pentru taxe prea mari la facerea
de contracte de către advocați.
Suntem informați că locuitorii din comuna Semlac sunt nemulțumiți
din cauză că advocații din comuna Semlac le încasează 1079 lei pentru
facerea unui contract de vânzări și cumpărări de imobile. Și totuși
contractele nu li se aprobă de către corpul de armată, pentru că cad în
contrazicere cu dispozițiunile legii pentru crearea zonelor de graniță și
militare, iar numiții rămân cu banii dați în zadar, că nu li se mai restituie la
nimeni niciun ban.
Informația sigură și verificată.
Șeful Postului Jand. Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Leg. Jand. Arad
Secției Jand. Pecica
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema României de la 1921 și sub ea, scris orizontal, cu litere majuscule, pe
un rând, cuvântul: SEMLAC. În exergă, mărginită la exterior de un cerc
liniar, legenda scrisă circular, tot cu litere majuscule: * ROMÂNIA *
POSTUL JANDARMI9.

III.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 10
din 26 ianuarie 1941
Rezumat: starea de spirit a populației române față de germani.

9

Ibidem, f. 10.
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Suntem informați că în comuna Semlac minoritarii germani fac
instrucție militară fără arme, dar în stil militar pe plutoane și grupe. Pe lângă
cei din comună au mai venit și din comunele vecine Peregul Mare și
Secusigiu Timiș. Numărul total al lor se cifra la circa 100. Pe tot timpul cât
au stat la comună la această instrucție, au fost supravegheați de noi și
telefonic am raportat acest caz d-lui șef de <la> Secția Pecica, care ne-a
ordonat cum să procedăm față de aceștia. Mai suntem informați că soldații
germani ce vin de la orașul Arad, se interesează despre noi jandarmii dacă
ne interesăm despre orice mișcare a populației germane, ca: adunări, serbări,
date statistice etc. Populația românească este nemulțumită că ei sunt lăsați
liberi să se adune și pe ei îi oprim conform ordinelor ce se dau în acest sens.
Informația sigură și verificată.
Șeful Postului Jandarmi Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Rap.: Legiunii
Secției
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema României de la 1921 și sub ea, scris orizontal, cu litere majuscule, pe
un rând, cuvântul: SEMLAC. În exergă, mărginită la exterior de un cerc
liniar, legenda scrisă circular, tot cu litere majuscule: * ROMÂNIA *
POSTUL JANDARMI10.

IV.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 14
din 4 februarie 1941
Rezumat: treceri frauduloase ale frontierei de un grup de trei sold.
rezerviști ce erau chemați pentru concentrare la unități.
Fiind informați din zvon public că indivizii: Vagner Martin ctig.
1928, Ștefan Iosif recrut 1941 și Hai Andre zis și Rauman Andrei ctig.
1937, toții de naționalitate germani, cetățeni români din comuna Semlac,
jud. Arad, în noaptea de 29-30 ianuarie 1941 au trecut frontiera în mod
fraudulos în Ungaria, printre comuna Peregul Mare și Nădlac. Primul era dat
10

Ibidem, f. 11.
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dezertor, pentru faptul că a părăsit cazarma și s-a dus în audiență la d-l
general Ioan Antonescu și nu s-a reîntors decât după 4 zile. Era dat în
judecată pentru lovire și rănire grav a tatălui său cu care nu stătea bine din
cauze familiare. Al doilea urma să se încorporeze acum la 15 februarie
1941, așa că pentru acest motiv credem că ar fi fugit în altă țară. Al treilea
urma să se prezinte la regiment pentru concentrare ca și primul care urmau
ca pentru ziua de 31 ianuarie 1941. Și așa ca în loc a se prezenta la datorie
fiind chemați, au căutat de cuviință să fugă în mod fraudulos peste frontieră
în Ungaria. Pentru acest fapt li s-a dresat acte proces verbal nr. 1859 din 3
febr. 1941 care se va înainta Parchetului Trib. Militar Timișoara spre cele
leg.
Informația sigură și verificată.
Șeful Postului Semlac,
J. plutonier Idita Ioan (ss)
Rap.: Legiunii Jd. Arad
Secției Jd. Pecica
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema României de la 1921 și sub ea, scris orizontal, cu litere majuscule, pe
un rând, cuvântul: SEMLAC. În exergă, mărginită la exterior de un cerc
liniar, legenda scrisă circular, tot cu litere majuscule: * ROMÂNIA *
POSTUL JANDARMI11.

V.
Legiunea Jandarmi Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jandarmi Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 15
din 8 februarie 1941
Rezumat: nemulțumirile locuitorilor ce au dus grâul blocat la gara
Pecica.
Suntem informați că locuitorii din comuna Semlac care au avut grâul
blocat pentru nevoile armatei și care au fost obligați a-l duce personal la
gara Pecica în cantități variabile de la 1 vagon în jos, li s-a reținut la fiecare
bani câte 100 lei și i-au scos cu lipsă, socotindu-le câte 2 kg la sac, daraua
sacului, deși sacii nu aveau mai mult ca 1 kg. Pentru aceste motive, acești
11

Ibidem, f. 12.

193

locuitori sunt foarte nemulțumiți de felul cum li s-a cântărit. Ei vând de
acasă grâul cântărit și ceva în plus. De la unii l-a cumpărat magazionerul și
l-a vândut la alții cu (...)12 pt. 1 kg și ei l-au plătit la locuitori cu 8,50 lei pt. 1
kg. Acestea spun ei că li s-a făcut de către magazionerul cooperativei
Pecicana și de către casierul acelei cooperative. Și toți oamenii chiar s-au
prezentat la Primăria comunei Semlac și reclamă acest caz, spunând unii că
au să arate acest fapt în scris până la d-l conducător al statului.
Informația sigură și verificată.
Șeful Postului Jand. Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Secției Jand. Pecica
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema României de la 1921 și sub ea, scris orizontal, cu litere majuscule, pe
un rând, cuvântul: SEMLAC. În exergă, mărginită la exterior de un cerc
liniar, legenda scrisă circular, tot cu litere majuscule: * ROMÂNIA *
POSTUL JANDARMI13.

VI.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 18
din 19 februarie 1941
Rezumat: starea de spirit a populației, în general, la legătura cu
războiul.
Suntem informați că starea de spirit a populației române este
îngrijorată și mai puțin a celorlalte naționalități, pentru faptul că s-a lansat
un zvon că în curând va apare aviația engleză și va fi bombardată. Și aceasta
s-a întărit mai mult, văzând și atâtea avioane trecând dinspre Ungaria în
România și de faptul că li s-a pus în vedere și de aut. ad-tive prin baterea de
tobă ca să se pregătească cu cele prevăzute la apărarea pasivă.
Informația sigură și verificată.
Șeful Postului Jand. Semlac,
12

Ilizibil în text.
ANIC, Inspectoratele Regionale de Jandarmi – Inspectoratul Regional de Jandarmi
Timișoara, dosar nr. 525, f. 13.
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Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Legiunii
Secției
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema României de la 1921 și sub ea, scris orizontal, cu litere majuscule, pe
un rând, cuvântul: SEMLAC. În exergă, mărginită la exterior de un cerc
liniar, legenda scrisă circular, tot cu litere majuscule: * ROMÂNIA *
POSTUL JANDARMI14.

VII.
Registratura specială
Problema: starea de spirit
a populației în legătură cu
știri din străinătate.
NOTA INFORMATIVĂ nr. 22
din 28 februarie 1941
Rezumatul: știri din Ungaria că ar fi în trecere trupe sovietice spre
Iugoslavia.
În ziua de 27 februarie 1941 am fost informați din zvon public,
lansându-se un zvon că prin Ungaria vor trece trupe sovietice înspre
Iugoslavia, scopul nu se știe.
Informația posibilă, însă neverificată.
Raportat: Legiunii Arad
Secției Pecica15.

VIII.
Registratura specială
Problema: starea de spirit a populației
Nota Informativă nr. 29
din 23 mai 1941

14
15
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Rezumatul: în urma blocării de cereale de la populație, starea de
spirit este foarte agitată.
În urma blocării de cereale ce s-a ordonat de către Prefectura jud.
Arad și este în curs de executare, populația este cu spiritul foarte agitat. Pe
această temă nu se manifestă, dar se vede o stare de spirit foarte ridicată.
Sunt foarte nemulțumiți și mai cu seamă românii care nu au o stare
materială așa de bună.
Informația este sigură și verificată.
Raportat: Legiunii Jand. Arad
Secției Jand. Pecica16.

IX.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
Problema: starea de spirit
a populației
NOTA INFORMATIVĂ nr. 30
din 6 iunie 1941
Rezumatul: nemulțumirile populației sărace pt. că nu au cereale de
ajuns până la recolta viitoare.
În comuna Semlac, populația săracă este nemulțumită, căci în urma
blocărilor de cereale, grâu și porumb, de la cei ce posedau peste nevoile lor,
aceștia acum nu au de unde să-și mai procure asemenea cereale, căci cei ce
au în plus le depun la magaziile unde li s-au dat ordine în acest sens.
Aceasta se observă că zilnic vin la primăria comunei și se plâng și cer
autorităților comunale să aranjeze c<umva> și într-un fel oarecare.
Informațiunea sigură și verificată.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Secției Jand. Pecica
Legiunii Jand. Arad
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,

16

Ibidem, f. 16.
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legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC17.

X.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
Problema: starea de spirit
a populației
NOTA INFORMATIVĂ nr. 31
din 25 iunie 1941
Rezumatul: starea de spirit a populației în legătură cu blocarea noii
recolte după cum circulă zvonul lansat.
Suntem informați că în comună circulă zvonul că noua recoltă, adică
grâul, orzul și ovăzul, se va bloca imediat ce va fi treierat cu mașina și se va
lăsa locuitorilor după lista de recensământ ce are fiecare și nu li se va da
decât strictul necesar, iar locuitorii sunt cam nemulțumiți pe această cale.
Informația este sigură și verificată.
Șeful Postului Jand. Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC18.

XI.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
Problema: starea de spirit
a populației
NOTA INFORMATIVĂ nr. 32
17
18

Ibidem, f. 17.
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197

din 27 iunie 1941
Rezumatul: starea de spirit a populației în legătură cu blocarea
animalelor de 60%.
Suntem informați că locuitorii din comuna Semlac, în general, sunt
cam întristați, în sensul că are să li se blocheze animalele ca bovine, porcine
și ovine de un procent de 60%. Deși până în prezent nu a început să li se
blocheze nimic din animale, totuși ei se sfătuiesc și discută în acest sens și
se observă pe ei o îngrijorare și o întristare.
Idem sunt întristați și cu cauza cu izbucnirea războiului rusogermano-român și zi de zi urmăresc ca să afle cum se desfășoară.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC19.

XII.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
Problema: starea de spirit
a populației în g-1.
NOTA INFORMATIVĂ nr. 33
din 30 iunie 1941
Rezumatul: nemulțumirile populației în ce privește mijloacele de
circulație, atât pentru persoane, cât și pentru marfă și cereale.
Suntem informați că majoritatea populației din comuna Semlac sunt
nemulțumiți despre faptul că nu au la îndemână niciun fel de mijloc de
locomoție prin retragerea autob. c.f.r. din circulație pe traseul PecicaNădlac. Și cum până la stația c.f.r. Pecica este o distanță de 16 km și acum
în timpul lucrului agricol trebuie <să> piardă f. mult timp pt. a parcurge
până la stația de cale ferată. Mereu se prezintă locuitori la autorități și cer a

19

Ibidem, f. 19, 24.
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se interveni de către aceștia forurilor superioare pt. a li se pune la dispoziție
un mijloc de locomoție pe acest traseu, pentru satisfacerea nevoilor locale.
Informațiunea este sigură și verificată.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC20.

XIII.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 36
din 20 iulie 1941
Rezumatul: știri că oamenii de la vatră de la diferite unități, pe
măsură ce le vin ord. de chem., în loc să meargă la corpuri, merg la
societatea de drumuri germană, care le iau ord. și le fac cereri pentru a fi
lăsați la vatră.
Suntem informați din zvon public că oamenii de la vatră de
naționalitate germană, când primesc ordine de chemare pentru a se prezenta
la unitățile armatei, merg cu aceste ordine și le predau la un d-l inginer ce
este însărcinat cu facerea drumului internațional Arad-Nădlac, cum și la alte
părți, care le primește și le înaintează la unități și pe oameni îi angajează la
lucrul drumului, arătând că sunt de mai mult timp angajați. Verificând
aceste informațiuni, am constatat caz concret cu sold. Marschl Iosif ctig.
1929, matr. 3892, fiul lui Ioan și al Ecaterinei din comuna Semlac, ce face
parte din Reg. 3 Transmisiuni, Garnizoana Deva.
Informațiunea este sigură și verificată.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,

20
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legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC21.

XIV.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 37
din 22 iulie 1941
Rezumatul: nemulțumirile populației pe cauza cu notarul comunal ce
este mutat și vor să înlocuiască cu notar de naț. german.
Suntem precis informați că în urma mutării notarului Giulan Lazăr
din comuna Semlac, jud. Arad, conform ordinelor superioare, în părțile
Basarabiei, populația românească este nemulțumită de felul cum populația
germană, profitând de această ocazie, caută și au intervenit pe la
organizațiile cele mai înalte germane, pentru a se numi în comuna Semlac
un notar de naționalitate germană.
Informațiunea este sigură și verificată.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Legiunii Jand. Arad
Secției Jand. Pecica
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC22.

21
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XV.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 39
din 4 septembrie 1941
Rezumatul: starea de spirit a populației în legătură cu transportul
familiilor răniților.
Suntem informați că familiile ostașilor răniți ce sunt internați prin
diferite spitale, sunt nemulțumiți că aceștia le scriu ca să meargă la ei și
membrii din familie ar merge, dar fiind la mari depărtări, trebuie să
plătească pe întregul la C.F.R. și chiar se exprimă că statul ar putea să facă o
reducere la acești membri în acest sens. Caz concret cu familia Galis Ioan
rănit în Spitalul Militar Sibiu, ce a fost operat de două ori și a scris acasă la
familie ca să meargă la el, de două ori plătind foarte scump drumul soția și
tatăl său, pe care i-a cerut să meargă la el și ei au căutat ca să-i împlinească
voia.
Informațiune sigură și verificată.
Șeful Postului Jand. Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Rap.: Secției Jand. Pecica
Legiunii Jand. Arad
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC23.
XVI.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 40
din 5 septembrie 1941

23
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Rezumatul: starea de spirit a populației în legătură cu concentrările și
rechizițiile ce se fac în masă.
Suntem informați că spiritele populației sunt foarte agitate pe tema
concentrărilor ce se fac în masă și a rechizițiilor ce se execută în ultimul
timp pe raza comunei și cu toții, locuitorii mai de seamă se miră ce va fi și
se zvonește printre ei că ar fi ceva ori cu Turcia, ori cu Ungaria, pentru
ocuparea teritoriilor cedate.
Informațiunea este sigură și verificată.
Șeful Postului Jand. Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Leg. Jand. Arad
Secției Pecica
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC24.

XVII.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 41
din 11 septembrie 1941
Suntem informați că în urma rechizițiilor făcute în masă începând
din 5 septembrie 1941, până în prezent pe raza postului au rămas mulți
dintre locuitori fără niciun cal, având de dat un locuitor rechiziții la mai
multe unități ale armatei. Majoritatea din acești locuitori sunt în stare
materială foarte bună, ar dori ca să se intervină de către forurile superioare
locului în drept, ca după terminarea rechizițiilor să se lase liberă vânzarea și
cumpărarea cailor ce au mai rămas spre a circula de la unul la altul, pentru a
se putea strânge recolta porumbului și a se face și preparațiunile pt.
însămânțările de toamnă. Ori prin blocarea cailor, chiar care nu sunt buni pt.
unitățile armatei, nu pot circula de la un proprietar la altul, rămânând cu
mare greutate să se facă lucrările agricole în această toamnă.
Informația sigură și verificată.
24
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Șeful Postului Jand. Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Secției Jand. Pecica
Leg. Jand. Arad
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC25.

XVIII.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
Notă Informativă nr. 42
din 12 septembrie 1941
Suntem informați că sold. rez. ce au fost și sunt chemați de diferite
unități ale armatei cu comunicate telegrame, ord. de chem. verzi și note
telefonice, pleacă din comuna natală, se duc prin diferite orașe și comune,
unde au pe câte ceva rudenie și alții umblă pe la cunoscuți, fără a se prezenta
la unități pentru a pierde timpul în zadar și sperând în ei că doar s-o împlini
efectivul unității și el să rămână. Caz concret cu frt. Istin Ilie ctig. 1937, care
a plecat de acasă din ziua de 5 sept. 1941 și în ziua de 10 sept. 1941 a
escrocat pe dl dr. veterinar din com. Pecica cu suma de 500 lei, cerându-i ca
să-l ajute că vine tocmai de la București, dar el venea din orașul Arad.
Căutându-l în com. la dom. și rude nu se află și în felul acesta fac în
minoritate mulți dintre aceștia, care caută a se sustrage de la datorie. La fel
fac și cu rechizițiile, le duc dintr-o comună în alta pe la neamuri, cunoscuți,
mințind că el nu are de dat și altele. Cazuri concrete cu Ludovico Ioan,
Seghiedi Maghieru și alții.
Informația sigură și verificată.
Șef. Post. plut. Idita Ioan
Rap.: Secției Jand. Pecica
Leg. Jd. Arad
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
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legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC26.

XIX.
Legiunea Jand. Arad
Secția J. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 44
din 10 noiembrie 1941
Rezumatul: starea de spirit a populației în legătură cu scumpetea față
de prețul maximal la bucate.
Suntem informați, din sursă sigură, că starea de spirit a populației, în
general, este foarte nemulțumită din cauza scumpetei de negoțuri, ca marfa,
pânzeturi, stofe și art. de îmbrăcăminte, în raport cu prețurile maximale pe
bucate și alimente. Majoritatea populației spune ca să se maximalizeze toate
și la prăvălii și la ei cerealele în raport una cu alta, nu cum este în prezent,
că lor le maximalizează cerealele și alimentele de primă necesitate și la
prăvălii prețurile se urcă din zi în zi.
Informația este sigură și verificată.
Șeful Postului Jand. Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Secției Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac (sâc!)
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC27.
XX.
Legiunea Jand. Arad
Postul Jand. Semlac
Nota Informativă nr. 45
din 14 noiembrie 1941

26
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Rezumatul: starea de spirit a populației în legătură cu zvonul ce s-a
lansat în legătură cu Ardealul.
În comuna Semlac circulă zvonul că întreg Ardealul și cel ce este
cedat și cel necedat Ungariei, va trece în curând sub protectoratul
Germaniei, pentru a nu mai fi neînțelegeri între români și unguri și nu vor
mai exista frontiere între România și Ardeal și Ungaria și Ardeal. Din care
cauză populația românească este tare îngrijorată și frica că așa va fi după
cum se zvonește. Și aceste zvonuri, suntem informați că se zvonesc de către
locuitorii germani numiți gubasi, care sunt mai mult maghiarizați și care
aderă mai mult spre unguri, decât spre germani. Chiar conducătorul grupului
etnic german din localitate ne informează că aceștia sunt tărcați, adică aderă
mai mult spre Ungaria. Urmărim continuu pe cei ce lansează aceste zvonuri
și în cazul descoperirii cu actele dresate, se vor înainta prin legiune
instanțelor judiciare în drept.
Informația verificată în ce privește lansarea zvonului cu protectoratul
Ardealului.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Secției Pecica
Leg. Jand. Arad
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC28.

XXI.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
Nota Informativă nr. 46
din 23 noiembrie 1941
Rezumatul: starea de spirit a populației în leg. cu nevoile lor locale.
Suntem informați din sursă sigură că starea de spirit a populației este
nemulțumită din cauză că nu mai primesc zahăr pe nicio cale și se simte
foarte mult lipsa acestui art. de primă necesitate.
28
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Idem populația mai este nemulțumită pt. scumpetea prea mare a art.
de îmbrăcăminte și încălțăminte în raport cu prețul cerealelor ce li s-au
maximalizat.
Idem în legătură cu mijloacele de transport, căci nu au decât autob.
C.F.R. care se încarcă cu călători de sunt supra încărcate de la stația Nădlac
si Șeitin și pe călătorii de la Semlac îi lasă pe jos, făcând 8 km dus și
înapoiat prin noroi, din cauza drumurilor precare ce există în această
regiune.
Informația sigură și verificată.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Legiunea Jand. Arad
Secției Jand. Pecica
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC29.

XXII.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jandarmi Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 47
din 12.XII.1941
Rezumatul: pregătirea minorit. Grupului etnic german pt. exerciții de
tragere cu arme milit. de calib. mic la poligon, făcând un tir de trageri cu toți
membrii din organizație.
Suntem informați că grupul etnic german se pregătește pentru a
executa trageri de tir, a forma poligon de tragere cu toți minoritarii din
organizație și care sunt prezenți acasă, de nu sunt concentrați sau mobilizați.
Și s-ar fi procurat o armă militară, probabil de la armata germană, de calibru
mic, cu care vor a executa trageri pentru exercițiu.
Verificând în parte aceste informațiuni culese, am stabilit că întradevăr am găsit la directorul șc. o autorizație cu nr. 681 D. Secția 3 Oper.
Instr. M. C. G. eșalonul 2 secret, cerându-ne în același timp ca să-i
29
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certificăm încă două copii pe care vroia să le trimită la comuna Peregul
Mare și la Nădlac, lucru ce am și făcut pentru a nu da de bănuit nimic. În ce
privește arma și munițiunile, continuăm cu verificarea pe mai departe și
strict secret, pentru a nu da nimic de bănuit. Arma a fost văzută de o
persoană de încredere la un alt minoritar german din Semlac. Pe măsură ce
vom verifica și se va dovedi prin nota informativă ca urmare la prezenta,
vom raporta Legiunii și Secției spre a ne ordona cele ce trebuie să facem în
acest caz, pt. a nu da loc de incidente între noi și ei.
Informația sigură și în parte verificată.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Legiunii Jand. Arad
Secției Jand. Pecica
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC30.

XXIII.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jandarmi Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 48
din 21 decembrie 1941
Rezumatul: starea de spirit a populației mai puțin înstărită și care a
contribuit la apelul ce li s-a făcut față de funcționari și cei ce sunt într-o
stare mai bună au refuzat a contribui.
Suntem informați că în comuna Semlac, în urma colectării de ciorapi
ce s-a făcut pe la locuitorii mai înstăriți din comuna Semlac, jud. Arad, în
urma ord. ce a primit primăria comunei Semlac, din partea Preturei Pl.
Pecica, locuitorii: 1. Călușar Teodor nr. 230, 2. Aldea Ioan nr. 336, 3. Oarga
Nica nr. 301, 4. Herțeg Petru nr. 375, 5. Văduva Kerteg Gh. nr. 408, Macean
Agatiea nr. 449, 7. Sucigan Teodor nr. 457, 8. Suciu Roman nr. 441, 9.
Kalaicu Mihai nr. 539, și 10. Baban D-trie nr. 560, toți din comuna Semlac,
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jud. Arad, de naț. română și în stare materială foarte bună, au refuzat în mod
categoric a contribui cu câte un ciorap măcar. S-au dat bani pt. acest scop.
Din această cauză văzând cei într-o stare materială mai slabă sunt
tare nemulțumiți că ei contribuie și aceștia mai înstăriți refuză a contribui cu
nimic, sub fel de fel de motive nereale și neîntemeiate.
Informația sigură și verificată.
Șeful Secției Jand. Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Legiunii Jand. Arad
Secției Pecica
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC31.

XXIV.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 49
din 30 decembrie 1941
Rezumatul: nemulțumirile minorit. germani de religie reformată,
între cei bătrâni și cei tineri, pe tema bisericească și școlară.
În comuna Semlac, minoritarii germani de religie reformată s-au
împărțit în două tabere, bătrânii și tinerii. Cei tineri cer ca în biserica
reformată să li se facă slujba numai în limba germană, nu și în cea maghiară
care li se face de către preotul Balog Iuliu Maghiar, care de două ori face
slujba în limba maghiară și numai o dată în limba germană.
Acest preot s-a unit cu câțiva bătrâni minoritari germani …32
maghiarizați și ei susțin că nu are să se schimbe aceasta odată cu capul, că și
majoritatea sunt germani de origine etnică, iar cei mai tineri, în unire cu
fruntașii grupului etnic german i-au pus în vedere preotului să se facă
demersuri în acest sens la Minister, căci ei nu vor să mai sufere limba
maghiară, când ei sunt germani și cer a se face slujba în limba lor maternă
31
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sau în limba oficială a statului. Grupul etnic german a și făcut demersuri în
acest sens. Preotul văzând că este amenințat, în acest sens a întrunit
comitetul și a pus în vedere învăț. Chionig Andrei a părăsi în cel mai scurt
timp localul șc. primare ce formează proprietatea bisericii reformate, căci
acesta a cerut să fie încadrat la stat ca ceilalți învăț. germani.
Informația sigură și verificată.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Legiunii Jand. Arad
Secției Jand. Pecica
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC33.

XXV.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ nr. 50
din 31 decembrie 1941
Rezumatul: nemulțumirile minoritarilor germani față de conduc.
grup. etnic german Schmidt Gh. din com. Semlac.
În comuna Semlac, un grup de minoritari germani maghiarizați sunt
tare nemulțumiți pe conducătorul grup. etnic german, pentru că li s-au cerut
ajutoare de iarnă și ei nu au voit a contribui cu nimic, pe motiv că ei vor
contribui la apelul făcut de români. Și când din ordinul Preturii Pl. Pecica sa făcut și de români, conduc. grup. etnic german Schmidt Gh. a luat și el
personal parte și a arătat pe cei ce nu au contribuit la germani cu nimic, să
contribuie la români, lucru ce s-a și făcut. Iar aceștia văzând că acesta i-a
arătat la autoritățile române că nu au contribuit, s-au supărat foc pe acesta și
în seara zilei de 28-29 decembrie a.c. au pus un servitor ce nu are nici un fel
de avere și a spart geamurile la două ferestre ale conducătorului grup. etnic
german și îl amenință că îl vor bate unde îl vor întâlni.
33
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Fruntașii grupului etnic german au afișat și un tabel în sala grupului
din localitate cu acei germani ce nu au contribuit cu nimic la ajutorul de
iarnă și în partea stângă li s-a făcut un extras dintr-o lege germană după cum
spun ei, unde se arată că ce ar merita acei ce nu vor ajuta pe cei săraci și
nevoiași, pe care unii din acel grup au rupt aceste afișe, pe motiv că nu erau
iscălite de nimeni.
Se anexează și un afiș din cele ce au fost afișate în sala respectivă.
Informația sigură și verificată.
Șeful Postului,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Legiunii Jand. Arad
Secției Jand. Pecica
Documentul este validat cu un sigiliu rotund, cuprinzând în emblemă
stema mică a României de la 1921. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda scrisă circular, cu litere majuscule: x COMPANIA JANDARMI
ARAD x POSTUL SEMLAC34.
Publicarea documentelor menționate mai sus, care reflectă o parte
din istoria locală din acea perioadă, se constituie într-un apel pentru
depistarea, salvarea și introducerea în circuitul științific și a altor izvoare de
acest fel, rămase încă necunoscute.
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