Scurt istoric

În mijlocul Ardealului, pe malul drept al Mureşului, în apropierea locului
unde Târnava îşi varsă apele în Mureş, se află oraşul Teiuş, localitate cu un bogat
trecut, a cărei istorie este strâns legată de istoria Transilvaniei şi a României.
Locuitorii Teiuşului au luat parte la importante evenimente istorice, au
răbdat cu stoicism încercările vremilor şi nu şi-au pierdut încrederea în ziua care
să le aducă o viaţă mai bună.
Oraşul Teiuş ocupă o poziţie centrală în cadrul judeţului Alba, pe
următoarele coordonate: 46˚12' latitudine nordică şi 23˚40' longitudine estică,
fiind situat la extremitatea vestică a Podişului Transilvaniei, în culoarul
depresionar străbătut de râul Mureş, cunoscut sub numele Alba Iulia-Turda,
străjuit atât la est cât şi la vest de zone geomorfologice mai înalte. Între acestea se
află lunca şi terasele Mureşului.
Cu un debit mai însemnat, Valea Stremţului străbate Teiuşul, cursul
acesteia având o lungime de 49 km. Izvoarele sale pornesc din masivul Poeniţa
(1473 m), din Munţii Metaliferi şi se varsă în Mureş pe teritoriul localităţii Teiuş.
Din punct de vedere administrativ, oraşul Teiuş aparţine judeţului Alba,
fiind situat în partea centrală a acestuia, uşor nord-estică, ocupând un loc
privilegiat între cele două municipii ale judeţului: Alba Iulia în sud şi Aiud în
nord.
În componenţa oraşului Teiuş, ca unitate administrativă, intră
următoarele localităţi cu statut urban: Beldiu, Peţelca, Căpud şi Coşlariu Nou.
Atestări documentare. Primele atestări documentare le avem din Evul
Mediu: 1269 - Ratka1, 1290 - Villa Spinarum, Thuys, Tywis, 1293 - Thyues, 1303
- Tyvis, 1332 - Sacerdos de Spinis şi Twys, 1346 - Tyuis, 1347 Tyus, 1348 Tuys,
1410 - Thywys, antiquo nomine Kokka, 1431 Thywys,1493- Theonis2, 1498
- Thewswd, 1499 - Teowis, 1525 - Thewys, 1575 - Themis (Teleki I), 1603 Teowys. Alte denumiri aparţin perioadei moderne şi contemporane: 1733 - Tövis
(conscripţia Klein), 1808 - Tyous, Dornstadt, 1820 - Tiuş, 1850 - Tyeus, 1854
- Tövis, Dreikirchen, Teiuş3, 1910 - Teiuş, 1934 - Teiuş propus (I.G. Duca)4,
1935-2009 - Teiuş.
Etimologic, numele localităţii semnifică un ţinut care odinioară era
dominat de existenţa unei vegetaţii de tufişuri, probabil alcătuită din măceş şi
porumbar. De altfel, numele de Villa Spinarum, adică Satul Spinilor este în
concordanţă atât cu traducerea germană, cât şi cu cea maghiară, semnificaţia
rămânând aceeaşi. Excepţie face o variantă de la mijlocul secolului al XIX-lea
(1854), când numele localităţii Teiuş era Dreikirchen (Satul cu trei biserici).5
Istoricul maghiar Orbán Balázs afirmă că denumirea localităţii este
maghiară şi provine de la numele unuia dintre membrii familiilor vechi, care au
avut în posesie cetatea de la Teiuş şi moşia ce-i aparţinea şi anume Antonius de
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Thyvys.6 După alţi autori, localitatea a fost întemeiată de coloniştii saşi, aduşi în
Ardeal de Regele Ungariei Géza al II-lea.7
Actele medievale fac menţiuni în repetate rânduri despre Teiuş. Cea mai
veche mărturie este o diplomă dată cetăţenilor dejeni de voievodul Rolandus, de a
avea permisiunea să ţină târgul săptămânal în ziua de joi, fără să plătească
pentru acest drept, impozit. Diploma este datată la Teiuş, având următoarea
specificare: Datus in vila Thyues, in octavis sancti Michaelis arhangheli, Anno
Domini MCC nonagesimo tertio (1293). În secolul următor, Teiuşul este menţionat
în două diplome, una datată în Mănăştur, la 14 iulie 1347, cealaltă din 15 iulie
1347, denumirea localităţii fiind: Tyus, Tyuys. De la începutul secolului al XV-lea
există două diplome: cea a voievodului Iancu, din 9 iulie 1408 şi a lui Nicolae din
14 octombrie 1415, amândouă fiind date la Thywis (Teiuş).
În secolul al XVI-lea, Teiuşul este prezent nu doar în documente, ci şi în
unele hărţi din această perioadă. Între hărţile lui Johannes Honterus se află şi
harta Chorographia Transylvaniae, tipărită la Bassel în anul 1532, în care Teiuşul
apare sub denumirea de Durnnen.
O altă hartă a Transilvaniei, editată la Viena în 1566 de către umanistul
Ioannes Sambucus include şi ea Teiuşul, în rândul localităţilor din apropierea
oraşului Alba-Iulia.8 Localitatea este marcată cu silueta unei clădiri colorate în
roşu care sugerează o biserică, cetate sau fortificaţie.
În lucrarea lui Michael Lebrecht, Descrierea Transilvaniei, Teiuşul este
amintit în documente şi cu numele german Dreikirchen, iar mai târziu, ca Tövis,
Dreikirchen, Durnnen.
Repere arheologice. Primele dovezi cunoscute ale vieţii pe teritoriul
Teiuşului datează din epoca neolitică, o aşezare neolitică aparţinând culturii
Turdaş fiind localizată pe terenul fostei ferme Müller. S-au găsit fragmente
ceramice cu ornamentaţie incizată, precum şi câteva unelte de piatră. Aici s-a
mai găsit şi un topor de piatră şi fragmente ceramice, aparţinând culturii
Coţofeni.9
În valea Stremţului, la intrare în Teiuş a fost găsit un vas cu decor textil
de la începutul epocii bronzului.10 Pe teritoriul oraşului, în puncte neprecizate,
au fost găsite două topoare de aramă cu câte două tăişuri şi fragmente ceramice
atribuite culturii Wietenberg din etapa mijlocie a epocii bronzului. La marginea de
est a localităţii, în zona grajdurilor fostului C.A.P, în locul actualei ferme de
păsări, în zona numită Sub Drum, săpături executate în 1961 au scos la iveală
şase morminte cu schelete şi ceramică aparţinând culturii Noua de la sfârşitul
epocii bronzului. Un al doilea cimitir aparţinând aceleiaşi culturi a fost descoperit
pe dealul Cetăţuie, spre sud de oraş. Anumite trăsături ale ceramicii descoperite
la Teiuş l-au determinat pe profesorul K. Horedt să definească un aspect târziu al
culturii, pentru care propunea denumirea specifică de Noua-Teiuş.11
Pe dealul numit Cetăţuie au fost efectuate cercetări arheologice în 1938
(M. Moga), în 1949 (K. Horedt) în 1969 şi 1972 (V. Vasiliev), fiind descoperit un
cimitir cu morminte din patru epoci. Primul grup îl formează mormintele de
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inhumaţie în poziţie ghemuită, orientate cu capul spre răsărit şi având ca ofrande
vase cu toarte butonate, atribuite culturii Noua de la sfârşitul epocii bronzului. Al
doilea grup de şase morminte de inhumaţie, cu inventar destul de variat (cercei
cu capete conice, vase bitronconice, vârf de lance fier, akinakes, vârfuri de săgeţi
scitice de bronz, aplică în formă de rozetă, o aplică cruciformă de tolbă, în stil
animalier scitic, oase de cal şi ofrandă de carne) a fost atribuit grupului scitic de
la sfârşitul primei epoci a fierului.12
În ceea ce priveşte vestigiile dacice din a doua epocă a fierului,
cunoaştem faptul că în 1900 s-a descoperit un tezaur de monede de tipul Filip II.
Din perioada romană s-a descoperit un tezaur de denari, datând din
epoca republicană şi până în secolul al II-lea d. Hr., din care 27 au ajuns în
Muzeul Naţional din Budapesta.13
În perioada antică, Teiuşul era, probabil, o aşezare mai modestă, plasată
în apropierea vechiului drum imperial construit de împăratul Traian între anii
106 -108 d.Hr., drum pavat cu piatră şi cărămidă arsă. Acesta era un drum de
legătură între marile aşezări ale acestei perioade: Apulum, Potaisa şi Napoca.14 La
capătul de sud al localităţii, aproape de cimitirul din epoca feudală, sunt
semnalate şi urmele unei necropole romane.15
Odată cu retragerea armatei şi administraţiei romane, o parte din
populaţia romană, cu siguranţă cea mai înstărită din oraşe şi din villae, a părăsit
colonia de la nord de Dunăre, pentru a se refugia pe malul drept al Dunării.
Restul populaţiei a continuat să vieţuiască în perioada migraţiilor în mici aşezări
rurale, plătind tribut populaţiilor nomade care au străbătut acest spaţiu.
Cele mai cunoscute descoperiri din perioada migraţiilor sunt mormintele
avare timpurii, cu inventar specific (scăriţe, zăbale, cercei şi pandantive de
argint), aflate cu ocazia cercetărilor de pe dealul Cetăţuie.16
Teiuşul în Evul Mediu. Atrase de bogăţiile deosebite ale Transilvaniei,
începând cu secolul al X-lea, triburile maghiare au început pătrunderea în forţă
în acest teritoriu, lovindu-se de rezistenţa unor formaţiuni prestatale ale
populaţiei româneşti, organizate în jurul cnejilor şi voievozilor săi. La sfârşitul
secolului al XIII-lea, procesul de cucerire a luat sfârşit, noul teritoriu fiind
organizat în 7 comitate. Populaţia băştinaşă supusă şi-a pierdut drepturile de
proprietate asupra pământului. Românii au devenit iobagi pe moşiile nobililor
maghiari, ale Episcopiei romano-catolice de Alba Iulia sau ale domeniului
princiar.
Situată la răspântie de drumuri, localitatea Teiuş a fost grav afectată în
anul 1241, când tătarii au năvălit în Ardeal. Andrei de Geoagiu s-a remarcat în
luptele împotriva tătarilor, care au avut loc în luna aprilie a anului 1241, pe
Mureş, lângă Rădeşti. Impresionat de curajul şi loialitatea supusului său, ducele
Ştefan, viitorul rege Ştefan al V-lea al Ungariei, i-a dăruit acestuia trei sate aflate
în apropiere de locul sângeroaselor lupte.
Din secolul al XIII-lea până în 1541, domeniul Diodului în care era
integrat şi Teiuşul făcea parte din comitatul Albei. Pământurile şi satele din zona
centrală a comitatului erau în proprietatea nobililor de Geoagiu sau în
proprietatea cetăţii Alba Iulia. Un document din 1328 adevereşte faptul că
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domeniul Teiuşului şi domeniul Diodului aparţineau nobililor de Geoagiu, care se
judecau pentru ele cu capitlul din Alba Iulia.17
În anul 1303 este pomenit un magistru Ştefan, care se plânge
voievodului Ladislau Kan că voievodul Andrei de Geoagiu şi fratele său, comitele
Nicolae, au cotropit spre marea lui pagubă partea sa din satul Teiuş. Voievodul
Ladislau Kan hotărăşte să dea moşia Teiuşului lui Ştefan şi urmaşilor săi.18
O răzvrătire locală antifeudală a avut loc în comitatul Alba în 1352.
Nobilii din mai multe sate, între care Geoagiu de Sus, Galda, Mesentea şi Teiuş
(Spini) foloseau în comun un loc plantat cu viţă-de-vie. Această plantaţie a fost
atacată de ţărani aparţinători castrului de la Piatra Craivii şi de pe moşiile lor. Au
fost alungaţi paznicii şi a fost răpită recolta. Nobilii păgubiţi s-au înfăţişat în 22
august 1352, voievodului Transilvaniei, Ştefan pentru a se plânge şi a recupera
paguba.19
La mijlocul secolului al XIV-lea, în vremea Episcopului Andrei, paroh al
Teiuşului era Toma.20
Într-un document bisericesc din 1443, se arată că episcopul de Alba
Iulia dispunea de dijma de la Teiuş, iar episcopul Ştefan a înfiinţat în acelaşi an,
Altarul Sfintei Cruci, în biserica din Alba Iulia.21
În anul 1442, turcii au atacat Transilvania, sultanul Murad trimiţând
împotriva lui Iancu de Hunedoara pe Mezid, un iscusit conducător militar. Iancu
l-a întâmpinat cu o oaste din care făceau parte mulţi teiuşeni, dar nu a reuşit să
ţină piept puhoiului turcesc, fiind înfrânt. În urma înfrângerii suferite Iancu şi-a
refăcut armata şi a pornit împotriva turcilor conduşi de beiul din Vidin.
Iancu de Hunedoara a avut în stăpânirea sa domenii la Teiuş şi Stremţ şi
a ctitorit o biserică şi o cetate în 1449.22 Ea a fost construită în amintirea luptei
pe care acesta a avut-o cu turcii la Sântimbru, în anul 1442. Din arhiva anului
1704, aflăm că Iancu de Hunedoara a dat pentru parohia din Teiuş o moară şi
viile din Alba Iulia şi a plătit suma de 4000 de coroane pentru biserică şi 1000 de
coroane pentru altar.
Constructorului bisericii şi cetăţii, pietrarul (lapicida) Konradus, Iancu
de Hunedoara i-a dăruit în anul 1455 o şesime dintr-o moară din apropierea
Braşovului. La intrarea în Biserica romano-catolică din Teiuş se păstrează şi azi
stema familiei Huniazilor, cu corbul care ţine în cioc un inel. Biserica se compune
dintr-o nava dreptunghiulară, un cor cu trei travee încheiate pentagonal, iar în
nord este alipită sacristia suprapusă clopotniţei. Ceea ce dă o mare frumuseţe
acestei biserici, este frumosul portal apusean încadrat de toruri cilindrice.
În anul 1455 este pomenit un spital de târg la Teiuş.23 Peste 15 ani, în
1464, regele Matei Corvin emitea o diplomă prin care opidul Teiuş primea
privilegiul de cetate liberă regească.24 După moartea sa, moşia a trecut în posesia
familiei Tövisi, ultimul membru al acestei familii fiind Tövisi Antal.25 După
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stingerea familiei Tövisi, cetatea din Teiuş, împreună cu donaţiile regelui Matei,
trec în posesia familiei Pongrátz.
La începutul secolului al XVI-lea, cetatea şi moşia au trecut în posesia
familiei Balassa, după cum reiese din ordinul voievodului ardelean Ioan Zápolya
din 26 decembrie 1515, în care sunt cuprinse dispoziţiile capelanului din Alba
Iulia cu privire la ridicarea de sub sechestru a moşiilor lui Francisc Balassa şi ale
soţiei sale Ursola.26
În urma confruntărilor dintre turci şi imperiali, în cetatea Teiuşului au
fost închişi un număr de oşteni credincioşi lui Zápolya, care ulterior au fost
eliberaţi, după cum reiese din şedinţa de împăcare a Dietei de la Turda.27
Datorită faptului că Emeric Balassa a participat la mişcarea din 1540,
moşia sa din Teiuş a fost împărţită, o parte a trecând în posesia familiei Paap,
înnobilat la 1 mai 1594 de către principele Transilvaniei, Sigismund Báthory,
celelalte părţi ajungând în posesia familiilor Orbán şi Mikó.
Tot atunci în Teiuş este menţionată familia nobilului Petru Raţ, căruia
Sigismund Báthory i-a dăruit o casă în Teiuş.
Legat de rezistenţa românilor fată de presiunile de trecere la religia
reformată, merită menţionată şi prezenţa Episcopului ortodox Sava la Teiuş în
jurul anului 1564. Sava, statornic în credinţa strămoşească, nu a vrut să
îmbrăţişeze credinţa calvină şi a preferat să părăsească ţara, iar Sigismund
Zápolya a dăruit casa acestuia din Lancrăm, în 4 noiembrie 1570, lui Pavel
Tordasy, al doilea episcop romano-calvin.28
Există informaţii privind sprijinirea campaniei lui Mihai Viteazul de către
locuitorii Teiuşului. O parte a nobilimii a părăsit însă localitatea, nobilul Ioan
Iezernycky rugându-l ulterior pe împăratul Rudolf al II-lea să îl sprijine în
restituirea casei sale din Teiuş, pe care a părăsit-o la intrarea lui Mihai Viteazul
în Transilvania.29 Drept răzbunare pentru acest sprijin, în anul 1603, generalul
Basta a incendiat localitatea.30 Cetatea nu s-a mai refăcut niciodată, materialul
de construcţie care a mai rămas din zidurile cetăţii a fost folosit pentru
construirea bisericii şi a caselor din jur. Cartierul în care se găseşte biserica şi
fosta cetate este cunoscut şi azi sub numele de Coştei, după denumirea vechiului
castel. (kastely în limba maghiară înseamnă cetate).
În secolul al XVII-lea familia Apafi deţinea moşiile cetăţii din Teiuş. În
anul 1665 moşiile sunt donate unor familii de croaţi veniţi din Ineu. Privilegiile
lor au fost întărite ulterior de Maria Tereza.31
Cu ocazia marii invazii turco-tătare din 1658, Teiuşul a suferit
importante distrugeri. Localitatea este menţionată în cuprinsul Tratatului de la
Blaj din 1687, încheiat între austrieci şi Apafi, printre cetăţile ce urmau să
găzduiască trupe imperiale pentru iernat, ceea ce face dovada că între timp
Teiuşul se refăcuse din punct de vedere economic-edilitar. Peste puţină vreme, în
anul 1704, în contextul răscoalei antihabsburgice condusă de Francisc Rakooczi
al II-lea, Teiuşul a fost din nou ars şi ruinat, evoluţia sa fiind iar încetinită pentru
o bună perioadă de timp.32
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În anul 1731, sunt menţionate familiile nobiliare Teleky Iozsef, Apor
Péter, Bálint Gyorgy, Tholdy Laszlo, Inczédi Matyás şi familia Pallos. Din
conscripţia urbarială din 1820 aflăm că cele mai bogate familii erau Sebesi
István, Miske Jozsef, Kerekes Pál, Kornis Imre şi Teleki László.33
În locul numit Casină a meseriaşilor din Teiuş, vis-à-vis de actuala
clădire a şcolii generale, a fost găsit într-un mic vas metalic, un tezaur medieval
compus din 14 piese, datând din secolele XVII-XVIII, care a intrat în posesia
Muzeului Unirii din Alba Iulia. Piesele sunt emisiuni ale monetăriilor din Polonia,
Transilvania, Ungaria, Tirol şi Stiria.
Piesele ce constituie tezaurul se înşiruie pe o perioadă de 90 de ani, între
1622, data primei piese de 1,5 groşi, emisă de Sigismund al III-lea Wasa şi 1711,
dată înscrisă pe piesa de o poltură emisă de Iosif I.34
După trecerea unei părţi a românilor ortodocşi la religia greco-catolică
(1699), au existat tendinţe de revenire la vechea credinţă. Astfel, în anul 1733
episcopul Făgăraşului Inochentie Micu-Clain indica pentru Teiuş un număr de 80
familii române (incolae valachici)35, pentru ca, în timpul mişcării călugărului
Sofronie din Cioara (1759-1761), o parte din teiuşeni să părăsească religia grecocatolică şi să revină la ortodoxism, fapt dovedit de conscripţia efectuată de către o
comisie aulică între anii 1760-1772, cu scopul de a cunoaşte progresele unirii.
Această conscripţie înscrie la rubrica celor uniţi 2 preoţi cu 41 de familii, cu 39
de familii mai puţin decât recensământul precedent iar la rubrica celor neuniţi
120 de familii. 36
Un moment important în viaţa localităţii Teiuş l-a constituit înfiinţarea,
în conformitate cu decretul din 1762 al împărătesei Maria Tereza cu privire la
regimentele grănicereşti, a unui escadron de dragoni (cavalerie grea), care peste
câţiva ani va fi trecut în subordinea regimentelor secuieşti de graniţă. Grănicerii
primesc în folosinţă o parte din terenurile şi bunurile părăsite de către foştii
proprietari. La scurtă vreme comanda escadronului va obţine reînnoirea privilegiilor vechi ale Teiuşului, ca cetate liberă regească, inclusiv acela cu privire la
târgurile sale, devenite mai târziu vestite pe o arie întinsă. De acum, localitatea va
fi numită adeseori în documente şi opid militar. Viaţa a început din nou să
pulseze şi să prospere în străvechiul târg de pe cursul mijlociu al văii Mureşului.
În 1779, Mathias Bél citează Teiuşul printre cele mai importante
localităţi ale comitatului Alba Inferioară.37 În 1854, cu cei 1774 locuitori ai săi, el
se afla pe locul al V-lea în privinţa populaţiei, fiind depăşit doar de Alba Iulia,
Aiud, Abrud şi Blaj.38
Graţie aceloraşi împrejurări favorabile, românii din Teiuş au fost printre
primii din zonă şi chiar din Transilvania, care şi-au întemeiat o şcoală, datată în
1765, aceasta beneficiind tot timpul de o parte din vama (regaliile) târgului, iar
după desfiinţarea escadronului de cavalerie, în 1851, de fondul special constituit
în scopuri şcolare de către Asociaţia foştilor grăniceri.39 Şematismul pe 1900 al
Mitropoliei Blajului face menţiunea că în anul 1800, şcoala din Teiuş avea clădire
33
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de piatră cu o vechime de 45 de ani. Aceasta înseamnă că ridicarea ei a avut loc
la 1855, ea aparţinând Companiei Grănicereşti din Orlat. Şcoala a fost înzestrată
prin diplomă împărătească, dată de Maria Tereza, cu dreptul de a beneficia de
subsidii din taxele vamale ale târgurilor săptămânale şi de ţară ale Teiuşului.40
Reperele epocii moderne. Răscoala din anul 1784, condusă de Horea,
Cloşca şi Crişan, a ajuns să cuprindă şi Teiuşul, în ciuda măsurilor luate de
organele nobiliare de la Aiud, care încercau să împiedice extinderea
evenimentelor. Temerea lor era pe deplin întemeiată, deoarece starea de spirit a
românilor de aici era foarte agitată încă din vara lui 1784, cu ocazia conscripţiei
militare. Regimentele grănicereşti erau formate din români ce proveneau din
judeţele de graniţă ale imperiului habsburgic. Aceştia, în schimbul datoriei de a fi
gata, la orice chemare, cu armele lor erau eliberaţi de iobăgie. Una dintre
măsurile pentru liniştirea spiritelor a fost publicarea, în limba poporului, cu
ocazia târgului anual de ţară din Teiuş din 27 august41, de către comisarul
gubernial Halmagyi, a faptului că respectiva conscripţie nu avea valabilitate. În
localitate s-au adunat în 15 august 1784, ţărani din satele Heria, Botez, Fărău şi
altele, care veneau cu scopul de a se înscrie în armata împăratului şi au întâlnit
aici alte cete de ţărani, ce se întorceau din Alba Iulia, cu vestea că nu se mai fac
înscrieri. Ţăranii au ales din rândul lor doar câte doi reprezentanţi care să
meargă până la Alba, restul s-au întors acasă.42 La târgul din Teiuş, încă în
cursul răscoalei, românii veniţi din mai multe sate vorbeau că dacă ar dispărea
nobilii, n-ar mai sluji şi moşiile rămase de la ei le-ar reveni lor.43
În zilele următoare, nobilul Ştefan Szotyori din Cetea, conform
declaraţiei ţăranilor de aici, luând cu el grăniceri din Teiuş, căuta prin satele
învecinate pe conscriptorii iobagilor, cu intenţia de a-i prinde şi aresta.44 Oprită la
numai câţiva kilometri de Teiuş, în perimetrul satelor Tibru, Cetea, Benic,
dezlănţuirea socială şi naţională a ţăranilor a influenţat puternic şi atmosfera de
aici.45
Mult mai complexe, mai dramatice şi de mai lungă durată au fost
evenimentele petrecute la Teiuş, în timpul revoluţiei din 1848-1849. Încă din
primăvara lui 1848, agitaţia revoluţionară, concretizată mai ales în refuzul
ţăranilor de a mai împlini slujbele iobăgeşti, a luat mari proporţii. Plină de teamă,
la Teiuş, ca şi la Ighiu, Şard, Vinţu de Jos, Bărăbanţ o parte din nobili s-a
înarmat, constituind gărzi.46
În vremea evenimentelor din 1848 după confruntările dintre trupele
moţilor şi unităţile de husari maghiari, a fost luat prizonier preotul greco-catolic
din Teiuş, Ioan Sina şi a fost jefuit de suma de 1000 de florini şi ucis după ce a
fost torturat prin tăierea mâinilor. Corpul lui a fost despicat în patru.47 În 2 iulie
1848, prefectul Axente Sever, care avea tabăra la Bărăbanţ, împreună cu Simion
Balint, odată cu ivirea zorilor, au iniţiat un atac şi au întâlnit rezistenţa trupelor
maghiare de la Teiuş aşezate în linie, dotate şi cu artilerie superioară.48
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În contextul organizării Transilvaniei ca ţară românească, în prefecturi şi
legiuni constituite din înarmarea poporului după cea de-a treia adunare de la
Blaj, din septembrie 1848, Teiuşul, ca şi celelalte sate din apropiere, cuprinse
între Munţii Apuseni şi râul Mureş, fiind pus în subordinea nemijlocită a
viceprefectului Ioan Balaş din Cricău, a fost încadrat în prefectura Auraria
Gemina, condusă de însuşi Avram Iancu.49 O parte din lăncierii care, sub
conducerea amintitului viceprefect şi a lui Axente Sever, au repurtat prima
victorie, cea de la Părăul Cingăului de lângă Cricău, din 28 octombrie 184850, au
fost ţărani teiuşeni. La începutul lunii noiembrie, Teiuşul a fost locul de
concentrare a forţelor revoluţionare române, conduse de prefecţii Avram Iancu,
Axente Sever, Ioan Buteanu, Simion Balint, Nicolae Solomon şi Dionisie PopoviciMarţian.51 Au avut loc confruntări între români şi maghiari şi în zona Teiuşului,
în zona de câmpie. În ziua de 6 noiembrie 1848 trupele lui Avram Iancu au
preluat, în urma unei lupte, magazia inamică, care constituia un avanpost al
trupelor ce apărea Aiudul.52
Avram Iancu, în fruntea a 4000 de oşteni, a făcut legătura dintre trupele
sale şi ale celorlalţi prefecţi, pornind ofensiva împotriva Aiudului, Turdei şi
Clujului.53, în continuare, Teiuşul a cunoscut scene dramatice, cauzate de
împrejurările politico-militare în care s-au desfăşurat evenimentele în zonă.
Astfel, după incendierea Aiudului, în 8-9 ianuarie 1849, el a ajuns pentru scurtă
vreme reşedinţa cercului sau inspectoratului Aiud, organ administrativ românesc
aflat în subordinea Administraturii Comitatului Alba Inferioară.54
În condiţiile ofensivei forţelor maghiare conduse de Iosif Bem, românii
de aici aveau să treacă prin momente dintre cele mai grele. În lista victimelor de
la Sântimbru, întocmită de preotul de acolo, în dreptul mai multor nume se
precizează că au fost ucişi la Teiuş, cu precizarea la unii că prin mijlocirea lui
Jablonczay Elek, originar din Sântimbru.55 Evenimentele din 1848-1849, au
marcat un moment însemnat de afirmare a drepturilor românilor la libertate.
Înainte de anul 1851, a existat la Teiuş o companie din Regimentul
secuiesc de Husari grăniceri, care avea comandamentul la Sfântul Gheorghe,
înfiinţat în anul 1762, reorganizat în anul 1774, în rândul căruia se găseau
încorporaţi tineri din Teiuş, Ormeniş, Dumbrava şi Bărăbanţ. În 1851 au fost
desfiinţate regimentele de graniţă, inclusiv escadronul de husari din Teiuş. Foştii
grăniceri s-au constituit într-o asociaţie care, susţinând cu tărie vechile privilegii
ale târgului, a reuşit să menţină proprietatea asupra unor bunuri şi surse de
venit: păşuni, mori, unele clădiri, arenzi de târg etc.
În anul 1859, fruntaşii comunităţii au intervenit oficial la guvernul din
Viena pentru trecerea localităţii în rândul oraşelor, invocând privilegiul de cetate
regească, datat din 1464, veniturile importante şi fondul imobiliar existent,
poziţia sa de nod al căilor de comunicaţie şi poştale. Refuzându-i-se calitatea de
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oraş, Teiuşul a cunoscut în deceniile care au urmat o involuţie, de la târg la
comună, fapt care a contribuit la încetinirea evoluţiei sale economice.56
În pofida politicii de oprimare naţională, care a devenit sistematică şi s-a
agravat puternic după instaurarea dualismului austro-ungar în 1867, teiuşenii,
având în frunte asociaţia foştilor grăniceri, au luptat pentru afirmarea conştiinţei
naţionale în intervalul 1849-1918.
În timpul războiului pentru independenţa României,din 1877-1878, din
Gazeta Transilvaniei aflăm că la Teiuş s-a realizat, sub conducerea învăţătorului
Ştefan Crişan şi a lui Gligor Pop o importantă colectă în bani şi materiale
sanitare, în favoarea ostaşilor români răniţi. Trimisă ziarului braşovean, cu
rugămintea de a o înainta la locurile destinaţiunei, ea reprezenta, prin suma de
71,60 florini, dar mai ales prin cantitatea de scamă (vată) şi pânză pentru
bandaje (o ladă de 22 kg), una din cele mai consistente daruri făcute de
localităţile de pe meleagurile Albei, luptătorilor de pe câmpiile Bulgariei pentru
neatârnarea României.57
Construirea, în deceniul al VIII-lea al secolului al XIX-lea, a căii ferate
Oradea - Cluj - Teiuş - Sighişoara - Braşov şi apoi realizarea joncţiunii cu cea din
direcţia Arad la Teiuş - Coşlariu a însemnat transformarea localităţii într-unul
dintre cele mai importante centre feroviare din Transilvania.58
Înfiinţarea asociaţiei pompierilor a avut loc în 1893. La chemările
repetate făcute în mod public de către Szász József, primpretorul Plasei Teiuş şi
de către farmacistul Slaffkovits Jáczint pentru înfiinţarea unei asociaţii a
pompierilor, în ziua de 7 mai s-au prezentat la adunarea de constituire, pentru a
deveni pompieri voluntari, un număr de cca. 240 persoane, fără deosebire de
rang, avere, poziţie socială etc. În cadrul acestei adunări în funcţia de comandant
a fost ales iniţiatorul acestei acţiuni, Slaffkovits Jáczint, ca vicecomandant; Nagy
Lajos, casier, Salamon Hermann, magaziner, Páll László, conducător de grupă,
Lőwi Sámuel, secretar, Kiss Elek. 59
Cea mai importantă societate culturală românească, Astra, s-a bucurat
şi ea de interes din partea teiuşenilor. În această direcţie este de remarcat faptul
că, în 1885, asociaţia grănicerilor devenea membru fondator al acesteia, prin
achitarea taxei de 200 florini. Agentura de la Teiuş s-a manifestat ca una dintre
cele mai active din despărţământul Alba, pentru că aici a luat fiinţă, la sfârşitul
secolului al XlX-lea, una dintre primele biblioteci poporale din despărţământ.60
Utilizându-şi întreaga avere şi veniturile, atât pentru interesul familiilor
aparţinătoare, cât şi pentru nevoile obşteşti, asociaţia a acordat o atenţie
deosebită şi un sprijin constant şcolilor româneşti, pentru care încă din 1852 a
construit un local al şcolii.61 Dezvoltând mereu această şcoală, pentru care în
1898 se constituia un fond special de susţinere prin burse, ea a reuşit să
înfiinţeze chiar în condiţiile grele ale Primului Război Mondial, în 1915, o şcoală
aparte pentru fete. Totodată, comunitatea foştilor grăniceri a acordat în decursul
timpului o serie de burse pentru elevi, studenţi şi ucenici de toate meseriile,
descendenţi ai familiilor grănicereşti, care-şi efectuau studiile sau învăţarea
meseriei în diverse centre: Blaj, Alba Iulia, Aiud, Sibiu, Lugoj etc.
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În fruntea Agenturii comunale din despărţământul VIII (Alba-Iulia) al
Astrei reorganizate în anii 1884-1887,62 la Teiuş erau Sârbu Nicolae, preot grecocatolic, preşedinte, Efrem Pop, asesor, Bretoiu, asesor, Ştefan Crişan, învăţător,
actuar.
Cu ocazia Adunării Generale a despărţământului VIII al Astrei ţinut la
Teiuş, la 1 august 1885, s-a pus problema sprijinirii materiale a şcolilor
româneşti aflate în grija confesiunilor religioase, datorită faptului că situaţia
şcolilor era necorespunzătoare. Conferinţa a fost susţinută de memorandistul
Rubin Patiţia, care cunoştea situaţia şcolilor confesionale din activitatea de
inspector pe care o susţinuse cu multă dăruire.
Conform hotărârii aduse în adunarea generală de la Şomcuta Mare din
august 1869, în vederea amplificării influenţei Astrei, începând cu anul 1870 s-a
trecut la organizarea despărţămintelor care urmau să grupeze membrii acesteia
după criteriul teritorial. Astfel, Transilvania avea 22 despărţăminte.
Cel mai important moment de luptă al românilor transilvăneni pentru
emancipare naţională din intervalul 1849-1918, anume mişcarea memorandistă
din 1892-1894, s-a manifestat şi el în mod deosebit la Teiuş, în special în
preajma şi în zilele procesului intentat de guvernanţii maghiari fruntaşilor
Partidului Naţional Român, desfăşurat la Cluj în 7-25 mai 1894.
Documentele vremii atestă faptul că în zilele dinaintea procesului
Memorandului, în Teiuş, în mijlocul populaţiei româneşti, stăpânită de puternice
sentimente de solidaritate faţă de conducătorii săi politici, domnea o stare de
puternică agitaţie, determinând autorităţile să ia măsuri pentru stăvilirea
mişcării, între care dublarea numărului de jandarmi. Informaţia pe care o avea
comitele suprem de la Aiud - reşedinţa de atunci a comitatului Alba Inferioară era
că românii pregăteau inculpaţilor, în frunte cu preşedintele Ioan Raţiu o primire
caldă pe drumul de la Sibiu la Cluj. Temerea că poporul se va aduna în număr
mare în gările Blaj, Teiuş şi Câmpia Turzii, s-a dovedit într-adevăr întemeiată. 63
La Teiuş, după cum descria presa vremii, în ziua de 6 mai, la sosirea
trenului special care-i ducea spre locul procesului pe memorandişti, a domnit o
atmosferă înălţătoare, deosebit de impunătoare. Mii de oameni, de toate vârstele,
îmbrăcaţi sărbătoreşte, cu ramuri verzi în mâini, au făcut ca peronul gării să
devină neîncăpător, mulţimea aşezându-se şi în spaţiul de dincolo de gară şi de-a
lungul liniei ferate, ovaţionând la sosirea trenului. Solidaritatea mulţimii a fost
evidentă atunci când preşedintele Raţiu a coborât pe peron. Nu departe de Teiuş,
în câmp, - arăta Tribuna - alte vreo 2.000 de persoane i-au aclamat pe
memorandişti. 64
Adeziunea celor din Teiuş la mişcarea memorandistă, dovedită şi prin
plecarea multora la Cluj, este probată prin adeziunea colectivă trimisă de românii
teiuşeni, în 5 mai 1894, Comitetului Executiv ai Partidului Naţional Român,
purtând 330 semnături, cel mai mare număr aflat pe vreuna dintre numeroasele
adeziuni similare expediate din comitat.
Condamnarea liderilor români la pedepse cu închisoarea şi amenzi în
bani prin sentinţa din 25 mai 1894, nu i-a demobilizat pe locuitori, ci a întărit şi
mai mult sentimentele lor. Conform raportului subprefectului de Alba din 28 mai,
în gara Teiuş, la întoarcerea memorandiştilor de la Cluj, au fost întâmpinaţi de
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câteva sute de români, care i-au ovaţionat din nou, chiar dacă au avut loc
încăierări ale ţăranilor cu jandarmii, în urma cărora mai mulţi români au fost
răniţi65.
Unul dintre fruntaşii români din Teiuş, Efrem Raţiu şi fiicele sale,
Lucreţia şi Victoria, i-au vizitat în 7 ianuarie 1895 pe memorandişti în
închisoarea din Vác, ocazie cu care le-au dus alimente.66 Ameninţat de autorităţi
pentru acest lucru şi pentru participarea la adunări politice româneşti cu o
pedeapsă de 15 zile închisoare sau 100 florini amendă, acesta a răspuns: Nu 15
zile arest sau 100 florini amendă, dar nimic în lume nu mă înspăimântă, nici pe
mine, nici pe un român, căci cele 15 zile sau 100 florini nu sunt în stare a înăbuşi
simţământul naţional.67
Solidaritatea cu memorandiştii întemniţaţi a continuat să se manifeste
sub diverse forme în noile condiţii. În mai multe localităţi s-au organizat colecte
de zeci şi sute de obiecte, în special produse ale artei casnice ţărăneşti, destinate
tombolei organizate la Bucureşti din iniţiativa Ligii Culturale, în beneficiul
memorandiştilor şi a familiilor acestora. Astfel, surorile Lucreţia şi Victoria Raţiu
din Teiuş, au adunat şi expediat pe adresa Comitetului domnişoarelor române
din Braşov peste 101 asemenea obiecte, din localitate şi din satele apropiate
(Peţelca, Beldiu, Cricău, Coşlariu, Oiejdea, Mihalţ etc.)68
Iniţiatorii şi primii semnatari ai unor adeziuni colective locale la cauza
memorandistă din perioada aprilie-mai 1894, au fost Alexandru Roşciu din
Peţelca, Georgie David, Iacob Popa şi Vasile Gârbea din Teiuş.
Rămas în rândul comunelor, doar ca reşedinţă de plasă, Teiuşul şi-a
sporit până în anul 1900 populaţia la 2878 locuitori, din care 1623 erau
români69. Statistica oficială din 1910 indica 3589 locuitori, iar prima statistică de
după Marea Unire din 1920, consemna cifra 3886 (2385 români, 1623 maghiari,
146 evrei, 23 germani, 33 alţii).
O lucrare publicată în anul 1919, aduce referitor la localitatea Teiuş şi
actualele sate aparţinătoare, următoarele informaţii privind numărul de locuitori,
situaţia confesională şi etnică:
- Beldiu, Marosbéld, judeţul Alba - inferioară, plasa Aiud, avea 309
locuitori, români 293, exista parohie greco-catolică şi aparţinea de Episcopia Blaj,
poşta Teiuş;
- Căpud, Magyarkapud, v. Murăş-Căpud, judeţul Alba inferioară, plasa
Teiuş, locuitori 478, români 330, ceilalţi unguri, parohie greco-catolică şi
aparţinea de Episcopia Blaj, poşta Teiuş;
- Peţelca, Paczalka, judeţul Alba inferioară, plasa Teiuş, locuitori 647,
români 620, parohie greco-catolică şi aparţinea de Episcopia Blaj, poşta Teiuş;
- Zărieş, Zerjés, cătun care a aparţinut de Galda de Jos, iar ca filie de
parohia greco-catolică ce aparţinea de Episcopia Blaj, iar ca poştă de Benic;
- Teiuş, Tövis, Dreikirchen, era o comună mare care aparţinea de
judeţul Alba inferioară, plasa Teiuş, locuitori 2878, erau 1623 români, iar ceilalţi
erau unguri, evrei, ţigani şi germani.70
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Situaţia localităţilor în 1910 şi 192071 era următoarea:
- Beldiu, Marosbéld, judeţul Alba de jos, plasa Aiud, suprafaţa 790
jugăre cadastrale, în anul 1910 erau 364 locuitori şi în anul 1920 erau 354
locuitori dintre care 352 români şi 2 unguri, 67 case. Ei erau arondaţi
secretariatului cercual Gârbova de Jos, judecătoriei cercuale sau de ocol la Aiud,
tribunalului din Alba Iulia. Perceptor era la Feleiud, poşta era în Teiuş, distanţa
până la gara Teiuş era de 6 km;
- Căpud, Magyarkapud, judeţul Alba de Jos, plasa Teiuş, suprafaţa
1417 jugăre cadastrale, în anul 1910 erau 525 locuitori, iar în anul 1920, 637
dintre care, 440 români, 197 unguri, 129 case. Ei erau arondaţi la secretariatului
cercual Aiud, perceptorului la Teiuş, tribunalului Alba Iulia, poştei Teiuş,
distanţa până la gara Teiuş era de 5 km;
- Peţelca, Paczalka, judeţul Alba de Jos, plasa Teiuş, suprafaţa 1739
jugăre cadastrale, în anul 1910 erau 610 locuitori iar în anul 1920, 629 locuitori,
erau 133 case. Ei aparţineau secretariatului cercual şi judecătoriei cercuale Aiud,
perceptorului la Teiuş, tribunalului la Alba Iulia, poştei Teiuş; distanţa până la
gara Teiuş era de 6,5 km;
- Teiuş, Tővis, judeţul Alba de Jos, plasa Teiuş, suprafaţa 4070 jugăre
cadastrale. În anul 1910 erau 3589 locuitori,iar în anul 1920, 3886 locuitori,
dintre care 2385 români, 1299 maghiari, 23 germani, 146 evrei, 33 armeni, erau
648 case, era secretariat comunal, pretură (administraţie de plasă), preceptorat,
judecătorie cercuală la Aiud, Tribunal la Alba Iulia, exista secţie şi post de
jandarmi, poştă şi telegraf local şi gara locală.
În anul 1905 a avut loc o adunarea populară a locuitorilor români la
Teiuş, în care participanţii au discutat despre obţinerea unor drepturi politice,
economice şi sociale. Dintr-un articol publicat într-un ziar apărut la Aiud aflăm
următoarele:
“În data de 11 a lunii în curs cca. 1000 -1200 de cetăţeni de naţionalitate
română s-au adunat în Teiuş, din localităţile învecinate, la chemarea conducătorilor
lor pentru a dezbate probleme politice curente. Autoritatea administrativă a fost
reprezentată de către primpretorul Imreh József.
Adunarea populară a fost deschisă de preotul din Obreja, Livius Blajac, la
recomandarea căruia, avocatul din Blaj, dr. Iuliu Maniu a fost ales preşedinte al
adunării. Au vorbit dr. Nicolae Comşa, dr. Iuliu Vaida, fost deputat în circumscripţia
Aiud, dr. Aurel Vlad deputat, Ştefan Pop din Arad.
Vorbitorii au dezbătut cu toţii acelaşi grup de idei: au amintit că Dieta din
1848, deşi a anulat toate privilegiile nobiliare, doar o parte mică a poporului
beneficiază de drepturi. Acum împăratul doreşte să extindă dreptul de a alege
asupra întregului popor, dar grofii şi baronii nu voiesc să admită acest lucru.
În schimb, atunci când trebuie suportate sarcinile, trebuie plătite dările,
trebuie mers în armată, atunci nu este de ales. Ar fi deci echitabil ca nici de la
drepturi să nu fim excluşi. Această ţară este atât a ungurilor cât şi al românilor,
suntem deopotrivă cu toţii cetăţeni de acelaşi fel. Este necesară reforma sistemului
de impozite, omul sărac fiind nevoit să suporte nişte sarcini disproporţionale.
În discursul său, Aurel Vlad a cerut încetarea monopolului asupra
tutunului şi a sării. Este de părere că peste câteva săptămâni vor interveni nişte
mari zile istorice, în care dacă vor fi uniţi, cu siguranţă vor învinge. Cheamă pe
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membrii adunării să fie ataşaţi religiei şi limbii lor, să nu admită să fie privaţi de
aceasta din urmă.
Ştefan Pop îi salută pe urmaşii vechilor grăniceri, prezenţi în adunare. Îi
îndeamnă să trăiască în pace cu maghiarii, străduindu-se împreună să obţină
drepturi pentru poporului. Dar îi mai sfătuieşte ca la alegerile de deputaţi să
manifeste mai multă demnitate. Până acum dacă vreun mare domn a eşuat
undeva, a venit aici, a adus ţuică şi bani şi a devenit deputat.” Acum domnii s-au
certat „fiţi atenţi, să nu plătiţi cu cojocul aldămaşul păcii!” le atrăgea atenţia Ştefan
Pop
În timpul discursurilor, cei prezenţi şi-au manifestat atitudinea de
acceptare prin urale, în mod deosebit fiind apreciat discursul cu iz popular ţinut de
ultimul vorbitor.
După discursuri, preotul din Stremţ, Irimia Iliescu a prezentat următorul
proiect de hotărâre: „Poporul român al circumscripţiei Aiud, întrunit la Teiuş este
convins că situaţia tulbure a ţării poate fi rezolvată doar prin progresul liber şi
firesc al poporului. Aceasta poate fi realizată doar prin componenţa
corespunzătoare a corpului legislativ. Tocmai de aceea solicită introducerea fără
nici un fel de restricţii a dreptului de vot general, secret şi comunal.”
După aprobarea unanimă a proiectului de hotărâre, avocatul Maniu i-a
chemat pe toţi participanţii să rămână fideli împăratului fără nici un fel de
incidente. Poporul din împrejmuiri a plecat de-ndată din Teiuş.72
În timpul regimului austro-ungar în Teiuş a funcţionat Banca de
Economii (Gazdasági Bank) din Aiud, care a avut o agenţie la Teiuş între anii
1871-1918, iar după 1912 şi-a schimbat denumirea în Casa de Economii (Tővisi
Takarékpénztár)
În perioada premergătoare Primului Război Mondial, la Teiuş, a existat
Societatea de Ajutor a funcţionarilor C.F.R. numită Expresul. Ea avea un steag pe
care îl vom descrie în continuare: faţa era compusă din trei benzi tricolore din
mătase de tip saten cusute între ele la maşină. În partea superioară dreaptă se afla
inscripţia Expresul, iar puţin mai jos în formă de arc de cerc Societate de ajutor
reciproc a funcţionarilor C.F.R. În partea inferioară se aflau două inscripţii Fondată
1 mai 1912 şi puţin mai jos Filiala Teiuş. Central, steagul avea un medalion,
decorat cu două ghirlande de frunze de stejar şi salcâm, în partea dreaptă
înfăşurată în fir metalic argintiu, iar în partea stângă în fir metalic auriu. În
medalion se află reprezentat într-o manieră liberă un peisaj local şi un tren
continuându-se apoi pe diagonală în partea stângă cu o altă pictură, ce avea
reprezentat un pod, iar în partea dreaptă, în afara medalionului, era o pictură
reprezentând o femeie pe jumătate îmbrăcată, ce ţine în mână un steag tricolor, iar
la picioare are emblema C.F.R.
În partea de sus a medalionului, în locul de întâlnire a celor două
ghirlande de frunze se afla un vultur brodat cu fir metalic auriu, decorat cu fir textil
negru în diferite puncte de broderie şi brodat cu paiete din fier, iar de jur împrejur
era conturat cu o aplicaţie de şnur răsucit, ulterior dat cu bronz pe toată suprafaţa
pentru a avea strălucire. Acelaşi strat de bronz a fost aplicat şi pe literele şi cifrele
ce alcătuiesc textul inscripţionat.
A doua faţă a steagului avea aproape aceleaşi caracteristici cu prima,
deosebirea constând în faptul că medalionul avea în interior o inscripţie aproape
imposibil de descifrat, probabil “Pensionari”, iar textul inscripţionat este în partea
superioară România şi în partea inferioară “Prin noi înşine”. De jur împrejur steagul
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este conturat cu o aplicaţie de şnur galben, iar în trei colţuri avea ciucuri. În cel deal patrulea colţ, în locul de unde era atârnat pe diagonală avea o eşarfă neagră. 73
Primul Război Mondial reprezintă apogeul confruntării dintre marile
puteri pentru reîmpărţirea lumii în sfere de influenţă. Românii din Transilvania şi
Bucovina aflaţi sub coroana Austro-ungară, au participat la război încă din prima
zi.74
Locuitorii din Teiuş au fost în mare parte încorporaţi în Brigada 69 Alba
Iulia, din care făcea parte Regimentul 50 Infanterie de la Alba Iulia, Regimentul
64 Infanterie de la Orăştie şi Brigada 75 Honvezi Cluj, cu un batalion la Aiud. În
aceste unităţi militare erau incluşi tineri din comitatul Albei Inferioare. Soarta
celor mai mulţi soldaţi din Teiuş a fost legată de Regimentul 50 Infanterie. Acesta
a luat parte la luptele pe fronturile din Bosnia şi Herţegovina, în Galiţia,
ajungând până în Italia, în zona Monte Sellugio.75
În cimitirul din Teiuş există un monument al eroilor. Plăcuţele
comemorative amintesc numele eroilor înmormântaţi aici: Dumitrache Gligor,
Regimentul 48, 1916, Grigorie Tudor, prizonier, 1917, Iehor Brigyen, prizonier în
Rusia, 1917, Mitu George, Regimentul 11 Siret, 1917, Buterchi Ioan, Regimentul
11,1917, Rotariu Petru, Regimentul 16, 1917, Martin Ştefan, Regimentul Olt 3,
1918, Ismana Constantin 2 Roşiori, 1919, Mariş Vasile, Regimentul 85 Roşiori,
Ungaria Voluntar, Italia -1919. 76
Comunitatea evreiască din Teiuş, fiind numeroasă a deschis după 1919
o instituţie bancară numită Casa de Păstrare S.P.A. Aceasta a funcţionat până în
anul 1948, când regimul comunist a dispus închiderea instituţiilor de credit.
Prăbuşirea Monarhiei austro-ungare, după sfârşitul Primului Război
Mondial, a avut ca efect o amplă mişcare revoluţionară. La sfârşitul lui octombrie
şi începutul lui noiembrie 1918, populaţia a constituit formaţiuni care au înlocuit
autorităţile austro-ungare. Unele dintre acestea au atacat şi devastat curţile
marilor proprietari. În faza imediat următoare s-au constituit organe provizorii ale
puterii româneşti, consiliile şi gărzile naţionale române subordonate Consiliului
Naţional Român Central, cu sediul la Arad, înfiinţat în 31 octombrie 1918.
Raportând faptul că ţăranii înarmaţi cu grenade şi mitraliere atacă pe
moşierii şi arendaşii din localitate şi din satele aparţinătoare plăşii Teiuş, postul
de jandarmi de aici a fost în scurtă vreme ocupat, iar cei 4 jandarmi şi 33
rezervişti care-l compuneau au fost nevoiţi să fugă, după ce au fost dezarmaţi. 77
În ceea ce priveşte atacurile asupra marilor proprietăţi, la Teiuş, au fost
îndreptate împotriva moşierilor Leopold, David, Lipot Fried şi Kohn Samuel. 78
Dovedind spirit organizatoric, românii din Teiuş au înfiinţat Consiliul
Naţional şi Garda Naţională, aşa cum reiese dintr-un raport din 6 noiembrie către
Consiliul Naţional Român de la Blaj. 79 În fruntea acţiunii s-au aflat Aurel Sava,
pretor, preşedinte ai Consiliului Naţional, Aurel Ijac, medic, comandantul al
Gărzii Naţionale, preotul Liviu Bîtea, ţăranul fruntaş Gavrilă Raţiu şi alţii. În
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colaborare cu Garda Naţională din Stremţ s-au capturat de la o unitate germană
în retragere 4 tunuri, 2 mitraliere, 150 arme grenade şi muniţie
În afara preocupării pentru liniştirea spiritelor şi menţinerea ordinii, ca
şi pentru asigurarea populaţiei cu unele produse de strictă necesitate, Consiliul
şi Garda din Teiuş au fost confruntate şi cu unele probleme deosebite printre care
amintim faptul că în gara Coşlariu exista un mare depozit de echipament,
alimente şi altele, rămas de la armata germană şi preluat de către autorităţile
militare maghiare. Acestea au întâmpinat cu gloanţe pe ţăranii nevoiaşi din
împrejurimi, care au luat din bunurile aflate acolo, înregistrându-se şi victime
omeneşti. 80
Acest depozit a constituit obiectul mai multor corespondenţe şi
convorbiri telefonice purtate de către consiliul din Blaj cu paza militară din TeiuşCoşlariu, apoi cu comandantul militar maghiar din Cluj, generalul Ziegler.
Convocarea, la 20 noiembrie a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia,
a prilejuit şi aici entuziasm. Cei care contribuiseră la dotarea forţelor româneşti
cu armele capturate la Stremţ şi cu echipamentul provenit de la Coşlariu, au
participat la evenimentele de la 1 decembrie .
În semn de apreciere, Garda Naţională din Teiuş, al cărei efectiv
probabil a fost mult mai mare decât cifra 31, pe care o aflăm în lista foştilor
gardişti propuşi în 1934 pentru decorare, a fost solicitată să contribuie la
asigurarea pazei şi securităţii adunării, sub conducerea căpitanului Florin
Medrea, comandantul Legiunii Române din Alba Iulia. 81
Aparţinând cercului electoral al Aiudului, ca şi Blajul, conform arondării
electorale de la ultimele alegeri, din 1910, Teiuşul a fost avizat în 22 noiembrie că
în 24 noiembrie, duminica, la Blaj va avea loc alegerea celor 5 deputaţi sau
delegaţi oficiali ai cercului la adunare. În urma consultării românilor din
localitate şi din întreaga plasă, după normele votului universal, la adunarea de la
Blaj au fost trimişi mai mulţi reprezentanţi, dintre care între semnatarii
procesului, verbal îi găsim pe: Aurel Sava, Gavrilă Raţiu, Demetriu Marcu şi Iacob
Muntean. 82
În 30 noiembrie 1918, în cursul uriaşului aflux al mulţimilor spre Alba
Iulia, şi-a pierdut viaţa în gara din Teiuş stegarul Ion Arion din Agriş,
înmormântat la Alba Iulia la 2 decembrie, ca martir al naţiunii. 83
În 5 decembrie 1918, printr-un raport al preşedintelui Consiliului
Naţional Român, Aurel Sava, se arăta că forţele militare care apărau gara din
Teiuş aveau o atitudine provocatoare faţă de românii trecători prin gară, care s-a
menţinut până la sosirea armatei române, la 18 decembrie. 84
Pe traseul liniei ferate Cluj-Apahida-Teiuş s-au format gărzi militare care
ulterior au fost întărite şi cu forţe militare regulate, deoarece după armistiţiul din
13 noiembrie 1918 încheiat la Belgrad între guvernul Károli şi trupele Antantei,
Ungaria din care făcea parte şi Transilvania dispunea de un efectiv militar de 6
divizii. Garda naţională maghiară de la Teiuş, din care făceau parte şi câţiva
români din Cugir, a întâmpinat la podul de pe Mureş de la Mihalţ, forţele armatei
române, astfel încât între cele două tabere au avut loc lupte. După evenimentele
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din luna decembrie 1918, membrii gărzii, maghiari din localitate şi camarazii lor
din Cugir, au fost predaţi Marelui Stat Major al Armatei Române, pentru a fi
judecaţi.85
Preşedinte al Consiliului Naţional Român din 1918-1919, la Teiuş, a fost
preotul Petru Suciu, iar la Beldiu preotul Ioan Mărian.86 Au fost decoraţi cu
medalia Ferdinand I, din Beldiu - subl. Gregoriu Moldovan, comandant gardă,
elev plut. dr. Radu Isidor, din Căpud serg. Crişan Ioan, din Peţelca plut. Ciortea I.
Gheorghe, iar din Teiuş - căpitan Aurel Ijac, comandant gardă şi plut. Crişan I.
Iacob.87
Din lista Delegaţilor Oficiali din Comitatul Alba Inferioară la Marea
Adunare Naţională de laAlba Iulia 1918, aflăm că din cercul electoral Aiud au
făcut parte doi teiuşeni Dr. Aurel Sava (1878-1939), funcţionar (pretor) şi
supleant Gavrilă Raţiu (1861-1923), ţăran. Pe lângă cei 300 de teiuşeni, la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia au participat din Căpud 30 de persoane, iar
din Peţelca 50 de oameni.88
Despărţământul Aiud-Teiuş figura între cele cinci despărţăminte ale
Albei în 1918, dar la 1919 s-a separat, alegându-şi un comitet propriu.
Funcţionând ca despărţământ separat din 20 octombrie 1920, acesta a trecut
prin repetate perioade de stagnare, cunoscând o activitate susţinută doar în
perioada în care a fost condus de pretorul Vasile Bârluţiu.
Odată cu reactivarea Despărţământului Alba Iulia al Astrei, la 11 iulie
1920, s-au reînfiinţat 53 de despărţăminte în această zonă între care şi despărţământul Aiud - Teiuş, care cuprindea şi cercul cultural al comunei Stremţ.
La adunarea generală a Astrei de la Reghin, din 1925, a participat şi un
delegat de la Teiuş. Despărţămintele reorganizate, au fost coordonate de Ioan
Neagoe şi Vasile Bologa, directorul Liceului de fete din Sibiu, originar din Geoagiu
de Sus.89 Despărţământul Teiuş cuprindea astfel 20 de comune. Aici au avut loc,
în 1929 şi 1936 adunările generale ale despărţămintelor de plasă, sub
conducerea preotului profesor al Liceului M. Viteazul, Leonte Opriş şi a
profesorului Eugen Hulea.
Membrii despărţământului Teiuş au participat la acţiunea din 21 mai
1933 când, de la mormântul lui Mihai Viteazul de la Câmpia Turzii, treizeci de
ştafete au adus pe jos până la Alba Iulia într-un gest simbolic o făclie aprinsă.
Activitatea despărţământului a stagnat din nou, căci Vasile Bârluţiu,
preşedintele despărţământului afirma: Drumul pe care s-a apucat cu un
birocratism formal şi sec nu este bun, iar eu nu mi-l pot însuşi. De ce şi pentru cine
patru exemplare din nişte procese verbale care nu vor schimba cu nimic înspre bine
situaţia satelor noastre? 90
Eugen Hulea, referentul cultural onorific al Astrei, a vizitat între 1942
-1944 despărţămintele de la Teiuş şi Stremţ şi a stabilit instrucţiuni practice
pentru ca activitatea să se însufleţească.
Când, în ianuarie 1942, mareşalul Ion Antonescu a adresat Asociaţiunii
îndemnul să subscrie la împrumutul reîntregirii, destinat refacerii Basarabiei şi
Bucovinei de Nord, membrii plasei Teiuş au colectat suma de 3,5 milioane de lei.
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În februarie 1948, Comitetul Central al Astrei s-a adresat în repetate
rânduri prefectului de Alba rugându-l să ia măsuri pentru reactivarea
despărţămintelor din judeţul Alba, dar faptul că membrii de seamă ai Astrei:
Leonte Opriş, Eugen Hulea, Virgil Cucuiu, Nicolae Igna au trecut prin anchete şi
persecuţii, a dus la stagnarea activităţii despărţămintelor şi în cele din urmă,
s-au desfiinţat.91
Activitatea Astrei în comuna Stremţ şi Teiuş este legată de numele
fruntaşilor ei: Vasile Bologa, Ioan Neagoe, Vasile Bârluţiu şi a altor oameni de
seamă care au făcut parte din asociaţiune.
De numele fruntaşilor Astrei sunt legate constituirea unei echipe de
dansatori la Teiuş, înainte de 1900, constituirea bibliotecilor populare la Stremţ,
în 1905 -1913 şi la Teiuş, în anul 1913.
În urma eforturilor preotului Ioan Neagoe au luat fiinţă despărţăminte
noi, iar despărţământul de la Teiuş a fost reactivat sub conducerea preotului
Vasile Bârluţiu. Pentru că acest părinte a fost un slujitor al lui Dumnezeu şi al
neamului său, credem că merită întreaga consideraţie a celor de-acum, iar
despărţământul nou înfiinţat al Astrei, Stremţ - Teiuş, la propunerea preşedintelui său Cristian Florin Bota, din anul 2004, poartă numele său.
În anul 2004, la iniţiativa unor iubitori de cultură atraşi de frumuseţea
tradiţiilor şi istoriei acestor locuri, s-a reconstituit ca o punte peste timp, cu
sprijinul Despărţământului Timotei Cipariu, Blaj, Despărţământul Stremţ-Teiuş
al Astrei, care la a 100 Adunare Generală desfăşurată între 16-19 septembrie la
Dej a participat prin doi reprezentanţi: Cristian Florin Bota şi Daniel Tiutiu.
În perioada interbelică, în Teiuş a fost editată o publicaţie numită
Ghiocelul, sub coordonarea societăţii de lectură Junimea Teiuş, îndrumată de
profesorul I. Timiş. În paginile acesteia se află publicate atât articole ale
locuitorilor Teiuşului, cât şi ale autorilor din alte localităţi din Transilvania
precum: Tărgu-Mureş, Aiud, Blaj, Alba Iulia etc. Românii de aici au înregistrat
succese notabile şi pe planul luptei pentru emancipare economică. Fapt
remarcabil, ei şi-au înfiinţat la începutul secolului al XX-lea, trei instituţii de
credit şi economii şi anume Piatra, Teiuşana şi Izvorul, care s-au bucurat de
sprijinul asociaţiei foştilor grăniceri, prin depuneri de bani în conturi.92
În 14 februarie 1924, s-a înfiinţat cooperativa de credit şi economiebanca populară Sfântul Ioan, care a funcţionat în casa grănicerilor, actualmente
casa parohială greco-catolică.
De-a lungul vremii, ea a avut mai multe denumiri cum ar fi: Cooperativa
de credit şi economie sau banca cooperatistă, Solidaritatea cooperativă de credit
şi apoi Casa de Ajutor Reciproc Credit Teiuş. Indiferent de denumirile pe care le-a
purtat, în decursul timpului, a venit în sprijinul membrilor, scopul principal al
asociaţiei fiind întrajutorarea acestora pe baza principiilor asociative.
Între anii 1931-1938 a avut loc construirea şoselei Bucureşti-BraşovSibiu-Cluj-Oradea, care trece prin Teiuş. Lucrarea a fost efectuată de compania
suedeză Svenska Väg AB, care în tronsonul Apoldul de Sus-Aiud avea ca partener
o societate românească, filială a societăţii germane Straβenbau AG, avându-l ca
inginer de lucrări pe Gustav Krasser, din Sebeş. 93
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Implicarea României în cel de-al Doilea Război Mondial a avut loc în
contextul pierderilor teritoriale pe care le suferise în vara anului 1940: NordVestul Transilvaniei, Basarabia, Bucovina de Nord, ţinutul Herţa şi Cadrilaterul.
După 23 august 1944, România a întors armele împotriva Germaniei, participând
în continuare la război de partea aliaţilor. Luptele care au urmat au avut ca
rezultat eliberarea Transilvaniei de sub ocupaţia maghiară şi germană.
Batalionul I Pionierii de munte din Aiud şi Regimentul 91 infanterie Alba
Iulia, au construit fortificaţii ajutate de tinerii premilitari din Teiuş, supravegheaţi
de învăţători şi ofiţeri activi în perioada 5-7 septembrie 1944. Fortificaţiile
constând din baricade cu sârmă ghimpată şi şanţuri anticar au fost amplasate în
locul numit Tinod.94
Acţiunile militare au traversat şi localitatea Teiuş, în a doua jumătate a
lunii septembrie a anului 1944. Locuitorii au fost obligaţi să găzduiască o parte
din efectivele trupelor de ocupaţie sovietice. Crucea Roşie, avea o secţie bine
organizată în Teiuş, sub preşedinţia doamnei dr. Acelenescu, notar public în
localitate. De când au început să sosească în gară răniţi, doamnele din Crucea
roşie, împărţite pe echipe, zi de zi făceau de strajă, într-o cameră specială,
împărţind ceai cald nu numai răniţilor ci tuturor soldaţilor. Timp de trei
săptămâni această asistenţă a acordat ajutor soldaţilor sub îndrumarea doamnei
dr. S. Lucaciu, medicul Teiuşului.95
Amintim numele eroilor din al Doilea Război Mondial, consemnate pe
tăbliţa monumentului situat în cimitirul oraşului: Popa Grigore locotenent cavaler
al Ordinului Mihai Viteazul, Moldovan Ioan locotenent, Vîntu Vasile sergent, Popa
Dumitru sergent major, Ana Gligor- căpitan, Muntean Aurel-căpitan, Oara
Alexandru fruntaş, Boca Simion, Breaz Iacob, Crişan Ştefan, Marcu Cornel,
Crişan Ioan, Indrei Cornel, Popa Ioan, Cobliş Vasile, Macarie Vasile, Dobrotă Ilie,
Cleţ Iacob, Oţoi Vasile toţi soldaţi.96
Amintim numele veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial: Barna
Nicolae, Boca Iacob, Hălălaie Traian, Pătranjan Loghin, Repede Ioan, Tibrean
Gheorghe, Miclea Aurel, Pleşa Ioan, Păduraru Gheorghe Alexandru, Medrea
Mihai, Câmpean Gligor, Târt Ioan, Banea Virgil, Lazăr Aurel, Pavel Maftei,
Mureşan Ştefan, Ciufudean Lăurean, Rusan Nicolae, Perţa Ioan, Părăian Ştefan,
Fugaciu Vasile, Ignea Mihai, Radu Ionel, Medrea Grigore, Domşa Simion, Baldea
Virgil, Danciu Viorel, Fostoc Ioan, Pătruţ Victor, Frenţiu Iacob, Suciu Simion,
Târtescu Gheorghe, Botezatu Victor, Câmpean Vasile, Crişan Cornel, Londony
Alexandru, Oniţă Aurel, Baldea Ioan, Marcu Alexandru, Câmpean Traian, Radu
Dumitru, Man Candin, Lungu Ioan, Ciortea Alexandru, Marcu Simion, Camen
Ioan, Cetean Ioan, Medrea Ioan, Cheţan Vasile, Nicula Aurel, Giurgiu Iacob,
Marcu Aurel, Vlas Ioan, Oniţă Şofron, Sârb Parfenie, Szabo Mihai, Fostoc Cornel,
Gîlea Vasile, Bobăilă Marian, Curta Ioan, Crişan Alexandru, Palkó Gheorghe
Etelka, Verdeş Pavel, Gâlea Ioan, Ilie Aurel, Muntean Ştefan, Topor Ioan,
Lodroman Pamfil, Botezatu Mihai.97
Perioada comunistă. Perioada care începe cu ocupaţia sovietică a
răsturnat toate valorile societăţii româneşti. Mare parte din elita intelectuală şi
politică a fost fie suprimată în închisori sau la Canalul Dunăre-Marea Neagră, fie
obligată să se exileze.
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Până la instaurarea regimului comunist, o parte din locuitori au luptat
împotriva acestuia sprijinind rezistenţa armată din munţi. Unii dintre locuitorii
oraşului Teiuş au susţinut mişcarea de rezistenţă din Munţii Apuseni, în mod
special grupul Dabija. Astfel, după ce gruparea a fost constituită, Maier Iosif şi
Mihălţan Traian din Teiuş au fost recrutaţi de către Puşcaş Ştefan din Stremţ. La
locuinţa lui Mihălţan Traian a fost depozitată o cantitate mare de grâu şi porumb
care a fost transformată în făină şi transportată la Bistra, pentru că grupul
Dabija şi-a stabilit cartierul general la Bistra, în zona Muntelui Mare.
O acţiune a acestei grupări legată de localitatea Teiuş a avut loc în seara
de 22 decembrie 1948, într-o zi de târg, când după ce au fost încasate sume mari
de bani la Percepţia din Teiuş membrii organizaţiei au atacat instituţia de unde
au ridicat 310.000 lei, bani care s-au folosit pentru procurarea de armament,
hrană şi echipament militar. În timpul atacului a fost rănit Ciortea Titus,
perceptor din Teiuş dar şi unul dintre membrii grupului de partizani. La atacul
asupra percepţiei din Teiuş au luat parte Nicolae Dabija, fraţii Macavei, Pascu
Cornel, Iosif Clamba, Sandu Maxim şi Bolfea Silvestru. Sergentul Popa Ioan din
Teiuş a ajutat gruparea Dabija cu o armă ZB cu 50 de cartuşe.98
Îi amintim pe cei care au murit sau care au suferit în închisorile
comuniste: Alexa Emanoil, Barna Nicolae, Bălan Ioan, Bălan Ştefan, Beder Iacob,
Boca Ioan, Bordeianu Emil, Câmpean Liviu, Câmpean Traian, Cecălăcean Ioan,
Ciortea Ion, Creţu Traian, Crişan Gligor, Crişan Grigore, Crişan Ioan Simion,
Florea Petru, Gârbea Ion, Giurgiu Eugen, Gruiţa Victor, Karácsonyi Ion, Keresztes
Ştefan, Maier Elena, Maier Iosif, Medrea Mihai, Medrea Sofia, Miclea Aurel,
Mihălţan Traian, Mitrea Aurel, Moldovan Alexandru, Moldovan Iacob, Moldovan
Nicolae, Moldovan Viorel, Moldovan Virgil, Nicoară Zoe, Osztoics Mihail, Oţoiu
Constantin, Pop Florica, Popa Ioan, Popa T. Ion, Popa Ionuţ, Popa Ştefan, Radu
Eugen, Radu Marin, Socaciu Traian, Turcu Ioan, Ursu Vasile.99
Regimul comunist a avut şi unele realizări, cum ar fi reducerea
considerabilă a analfabetismului, extinderea reţelei de şosele asfaltate, dublarea
liniilor de cale ferată, s-au construit uzine şi fabrici, accelerându-se procesul de
industrializare.
În anul 1948, în urma înţelegerii dintre conducerea Plasei Teiuş,
avându-l ca reprezentant pe prim-pretorul, preot-jurist dr. Vasile Bârluţiu şi
conducerea Şcolii Primare de Stat din Teiuş reprezentată de învăţătorul Vasile
Sferdeanu, s-a hotărât ca noul Palat Administrativ al Plasei Teiuş, să fie cedat
învăţământului local.
În vara anului 1954, cei doi directori în funcţie, înv. Vasile Sferdeanu
- director şi înv. Iacob Sălăjan - director adjunct, au întreprins demersuri în vederea înfiinţării unei Şcoli Medii Mixte la Teiuş. Decizia de înfiinţare a Şcolii Medii
Mixte din Teiuş a fost emisă începând cu data de 1 septembrie 1954. La data
începerii cursurilor, din 15 septembrie 1954, structura pe cicluri şi clase a Şcolii
Medii Mixte din Teiuş era următoarea:ciclul primar I (cl. I-IV) - 9 clase, ciclul II
(cl. V-VII) - 7 clase şi ciclul mediu (cl. VIII-X) - 3 clase.
În perioada 1954-1965 ciclul II şi mediu au funcţionat împreună, în
acelaşi spaţiu al fostului Palat Administrativ. Începând cu anul şcolar 19651966, Şcoala Medie s-a mutat în clădirea fostei Şcoli Primare, clădire în care
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funcţionează şi astăzi. După o jumătate de secol, efectivele de elevi care au
absolvit această unitate de învăţământ a atins cifra de 4221 de elevi, respectiv
109 clase. Ulterior Şcoala Medie Mixtă s-a transformat în liceu şi în prezent
funcţionează sub denumirea de Liceul Teoretic Teiuş.
În Teiuş, au fost construite şi date în funcţiune următoarele obiective: o
şcoală cu 14 săli de clasă şi o sală de sport, un dispensar medical cu cabinete şi
sală de gimnastică medicală, casa de cultură cu bibliotecă publică, un dispensar
veterinar, podul peste valea Stremţului de la piaţă, s-au asfaltat străzi, a fost
construit un nou sediu al poliţiei, staţia electrică, fabrica de zahăr, un dig de
apărarea a satului Beldiu, blocuri de locuinţe cu apartamente şi spaţii comerciale
şi s-a făcut alimentarea cu apă a localităţii. 100
În ceea ce priveşte instituţiile bancare pe lângă Cooperativa de Credit şi
C.E.C.-ul, în perioada regimului comunist a funcţionat şi Banca de Stat care a
avut o agenţie în Teiuş.
Din anul 1980 sistematizarea localităţii Teiuş s-a numărat printre
obiectivele care priveau intenţiile de politică socială a partidului comunist. Un
număr de câteva sute de comune, selectate pe tot cuprinsul ţării, urma să fie
transformate în centre agroindustriale cu statut de oraş; locuitorii acestora,
urmau să fie mutaţi din locuinţele lor individuale, în locuinţe colective (blocuri)
de câteva etaje, astfel încât densitatea demografică să fie cât mai mare. În
interiorul acestor localităţi, birourile autorităţilor administrative şi politice urmau
să fie grupate în centrul civic al aşezării. Tot aici urmau să fie construite
perimetrele industriale, magazinele, şcolile, spitalele şi alte facilităţi care să
deservească toate comunele din jur, pe o raza de până la 20 km.
Aceste centre urmau să fie dotate cu reţele de canalizare, apa şi gaze.
Astfel, de la începutul anilor ’80, sistematizarea a devenit parte integrantă a
planurilor anuale şi cincinale, iar în Teiuş a fost demolat un mare număr de
construcţii edilitare şi de dimensiuni mijlocii, dar şi construcţii de valoare
arhitecturală deosebită între care şi sinagoga, o parte dintre fotografiile cu casele
demolate regăsindu-se în prezenta lucrare.
În ceea ce priveşte mişcarea populaţiei, s-a constatat o creştere
însemnată dovedită statistic. Astfel, populaţia comunei în 1 ianuarie 1971, era de
7298 locuitori dintre care 3595 bărbaţi şi 3703 femei. În ceea ce priveşte satele
componente, la recensământul din 1966, populaţia era repartizată astfel: Teiuş 80%, Beldiu - 4,9%, Căpud - 6,8%, Coşlariu Nou - 1,4%, iar Peţelca - 6,9%.
Dezvoltarea economică a localităţii poate fi observată prin faptul că
pentru serviciile prestate populaţiei, pe raza comunei exista un număr de 37
unităţi cooperatiste: 5 croitorii, 2 cizmării, 2 ateliere încălţăminte, o sifonărie, o
secţie frigotehnică, 3 fierării, un atelier de reparaţii radio, o tinichigerie, o
ceasornicărie, o cooperativă de credit, o secţie de construcţii metalice, o
tâmplărie, o tapiţerie, 2 ateliere de tricotat, un atelier de confecţionat plapume,
un darac de lână, o blănărie, 2 ateliere foto, un centru pentru închiriat veselă, un
motor de tăiat lemne, 3 frizerii, un atelier de confecţionat flori artificiale, o secţie
de geamuri, o secţie de zidărie.
În anul 1970, la unităţile din comună lucrau un număr de 1674
salariaţi. În aceasta perioadă existau meşteşugari necooperativizaţi: 10 croitori, 5
croitorese, 2 cojocari şi 4 tâmplari. Agricultura deţinea ponderea cea mai
importantă în cadrul economiei comunei, dispunând de o suprafaţa agricolă de
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3914 ha, dintre care 2652 ha suprafaţă arabilă, 1170 ha păşuni şi fâneţe
naturale, 92 ha vii şi livezi. Fondul forestier deţinea o suprafaţa de 65 ha.
Majoritatea populaţiei lucra în agricultură, iar pe teritoriul comunei îşi desfăşura
activitatea o fermă agricolă de stat şi 2 cooperative agricole de producţie cu 1830
membri, proveniţi din 1337 familii. Cele 2 cooperative agricole de producţie
dispuneau de 2846 ha suprafaţa agricolă, din care 2189 ha suprafaţă arabilă.
În structura suprafeţelor cultivate, ponderea cele mai mari o deţineau:
grâul, porumbul, legumele, cartofii şi sfecla de zahăr. La recensământul de la începutul anului 1971, efectivul de animale era reprezentat prin 1649 bovine, 1075
porcine, 4281 ovine, 16 caprine, 212 cabaline, 16 mii pasări şi 228 stupi de
albine.
Reţeaua comercială a cooperaţiei de consum era formată din: 11
magazine alimentare, 8 magazine nealimentare, un magazin universal, 3
magazine mixte, 2 restaurante, 3 bufete, o cofetărie şi o librărie.
Învăţământul se desfăşura în 3 grădiniţe, 4 şcoli generale şi un liceu. În
acestea în anul şcolar 1970-1971 erau cuprinşi în grădiniţe 181 copii, în şcolile
generale 1023 elevi şi în liceu 421 elevi, instruirea lor fiind asigurată de 72 cadre
didactice. În comuna Teiuş şi satele componente îşi desfăşurau activitatea 4
cămine culturale, 2 cinematografe şi 2 biblioteci publice. În anul 1970 existau în
total 573 abonamente la radio, 988 la radioficare şi 804 la televiziune.
Pentru ocrotirea sănătăţii populaţiei exista o circumscripţie medicosanitară, un dispensar de întreprindere, o casă de naştere şi o farmacie, deservite
de 2 medici, 3 farmacişti şi 21 cadre cu pregătire sanitară medie şi elementară.
Necesităţile de spitalizare erau asigurate de spitalul din Alba Iulia. În
comună îşi desfăşurau activitatea 7 oficii şi agenţii P.T.T.R. Toate satele din
comună fiind electrificate, ponderea gospodăriilor consumatoare de energie
electrică faţă de numărul total al gospodăriilor arăta astfel: satul Teiuş 75%,
Beldiu 70%, Căpud 64%, Coşlariu Nou 77%, iar Peţelca 67%.101
Teiuşul după 1989. În decembrie 1989, teiuşenii au luat parte la
evenimentele ce urmăreau schimbarea regimului comunist. O parte din locuitorii
Teiuşului s-au adunat în faţa parcului din centru, în jurul orelor amiezii. De la
etajul întâi al unui bloc din localitate, au fost rostite discursuri de susţinere a
noii puteri. Cei adunaţi spontan s-au rugat împreună pentru o viaţă mai bună.
Dintre aceştia s-a ales un comitet de conducere provizoriu. În zilele următoare
evenimentele au fost anunţate teiuşenilor prin postul local de radio. 102
Foarte mulţi teiuşeni au contribuit la susţinerea contului Libertatea
1989 cu donaţii în bani. Aceasta a reprezentat o dovadă de solidaritate cu
semenii lor aflaţi în suferinţă, cu cei căzuţi pentru libertate.
Dovezi de solidaritate cu teiuşenii au arătat şi delegaţiile din Ungaria,
Olanda, Belgia şi Franţa, care au sosit în localitate încă de la începutul lunii
ianuarie 1990. Din delegaţia belgiană au făcut parte ziariştii Guido Arimont şi
Ulrique Mockel de la Radio Belgischer Rundunk.103
În perioada care a urmat, oraşul Teiuş s-a înfrăţit cu următoarele
localităţi: Arnemuiden din Olanda, Chaponost din Franţa şi Saint-Vith din Belgia.
Din anul 1996 în urma colaborării cu olandezii din Arnemuiden şi cu
celelalte localităţii înfrăţite cu Teiuşul, a luat fiinţă Asociaţia Caritabilă Maris.

101

Localităţile judeţului Alba , Sibiu, 1971, pag. 274-278.
Informaţii Adrian Oţoiu şi Emilia Man.
103
H. Sandu, în Ziarul Unirea din 24 ianuarie 1990, pag. 2.
102

31

Asociaţia caritabilă Maris prin asociaţii din Arnemuiden, a ajutat la
înfăptuirea mai multor obiective pentru teiuşenii cum ar fi: dotarea cu materiale
medicale, ambulanţe a dispensarului medical din Teiuş, introducerea gazului
metan la şcoala generală, construirea unei grădiniţe pe strada Horea şi multe
altele.
În Teiuş, va fi înfiinţat un Centru multifuncţional pentru persoanele
vârstnice şi cu handicap, în urma unui parteneriat încheiat între Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Consiliul Local Teiuş,
Asociaţia Caritabilă Maris şi Fundaţia Stichting Arnemuiden Help Teius-Roemenie.
O altă organizaţie caritabilă prezentă în Teiuş este fundaţia Emanuel
Betania, care are următoarele obiective: sprijinirea şi asistenţa persoanelor
nevoiaşe, organizarea unor activităţi culturale pentru tineri precum şi activităţi
religioase.
În ultimii ani, au avut loc unele schimbări de natură socială economică
şi culturală în viaţa localităţii dintre care amintesc următoarele evenimente:
- În anul 1990, la insistenţele unui grup de credincioşi, Biserica cu
hramul Intrarea Maicii Domnului în Biserică a fost retrocedată Bisericii Unite cu
Roma.
- După evenimentele din decembrie 1989, pământul fostelor cooperative
agricole de producţie a fost retrocedat foştilor proprietari, astfel încât suprafaţa
agricolă a fost fărâmiţată. Acest proces a dus la practicarea unei agriculturi
lipsite de performanţă.
În ultimii anii, traficul de călători şi de marfă pe calea ferată s-a redus.
Cu toate acestea gara din Teiuş păstrează un loc important în sistemul feroviar
naţional. În cadrul acestei instituţii lucrează încă un număr important de
locuitori al Teiuşului.
În urma declinului economic survenit la instituţiile din Teiuş, lipsite de
un management competitiv, adaptat la economia de piaţă şi-a încheiat activitatea
Fabrica de Zahăr şi Tehnometal Teiuş, dar libera iniţiativă a permis înfiinţarea
unui număr de 235 de agenţi economici dintre care amintim Imcop, Dani Prod,
Baumit, Onelia, Professional Glas Company, Olti Star, Selim, Fodoca, Fantastic,
Farmacia Fides, Farmacia Belladonna, Feromat Construct, S.C Cristea, G & D
Prefabbricati, Acsa Star, Unifast, Semmerlock, Anaconda şi Fantasy, până la
sfârşitul anului 2009, Rewe România, va deschide Penny Market etc.
După 1990 activitatea financiar-bancară s-a diversificat. Unele instituţii
de credit şi-au deschis agenţii în Teiuş astfel: Banca Comercială Română,
Bankcoop şi Banca Agricolă. Ultimele două între timp s-au lichidat. Bancpost şi-a
deschis de asemenea un punct de lucru, dar şi acesta s-a închis.
În ultimi ani, au mai deschis puncte de lucru sau agenţii, Banca
Transilvania şi Banca Română de Dezvoltare-Societe General şi C.E.C Bank.
C.E.C-ul există în Teiuş din anul 1960.
Pe lângă aceste instituţii de credit, există Casa de Ajutor Reciproc Credit
Teiuş. Activitatea acesteia constă în atragerea de economii şi acordarea de
împrumuturi şi activităţi sociale. Ea este singura instituţie financiară din Teiuş
care a rezistat timpului şi funcţionează din perioada interbelică până în zilele
noastre, aniversând în anul 2009 - 85 de ani de activitate în slujba membrilor
asociaţi.
C.A.R Credit Teiuş este afiliată la nivel naţional Federaţiei Caselor de
Ajutor Reciproc din România, la nivel european Reţelei Europene a Uniunilor de
Credit, iar la nivel mondial Consiliului Mondial al Uniunilor de Credit (Woccu).
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Localitatea Teiuş s-a bucurat de atenţia unor mari artişti din lumea
filmului documentar şi artistic, care au găsit aici oameni şi locuri interesante pe
care le-au promovat prin munca lor:
În anul 1960 în regia lui Mircea Drăgan, după un scenariu realizat de
Titus Popovici, a fost produs filmul Setea, iar o parte din filmări s-au făcut la
Teiuş, în locul numit Dealul târgului. În rolurile principale s-au aflat actorii
Ilarion Ciobanu, George Calboreanu şi Colea Răutu.
În anul 1998, Marije Meerman a realizat un film documentar numit De
dans om de kast, (titlu analog Pierdut şi regăsit) despre comunitatea evreiască din
Teiuş. Filmul se bazează pe mărturiile uneia dintre reprezentantele comunităţii
evreieşti din Teiuş, Teréz Fried.
Pentru că Teiuşul este un loc al îmbinării elementelor tradiţionale cu
realităţile lumii moderne, Virgil Mihaiu şi Carmen Cristian de la Televiziunea
Română (TVR 2) au realizat între anii 2000 şi 2002, filmul documentar Teiuş
- ombilicul lumii.
Potrivit informaţiilor recensământului din anul 2002, în Teiuş numărul
de gospodării era de 2063, în Beldiu - 94, în Căpud - 114,în Coşlariu Nou - 31,
iar în Peţelca - 86, în total fiind 2388 de gospodării. În aceste gospodării întâlnim
un număr total de 7284 de persoane, distribuite astfel: 6378 la Teiuş, 258 la
Beldiu, 352 la Căpud, 94 la Coşlariu Nou şi 202 la Peţelca.
Din punct de vedere etnic, situaţia se prezenta astfel: În Teiuş existau
5483 români, 565 de rromi, 324 maghiari, 4 germani un ceh şi un sas, în Beldiu
existau 257 de români şi un rrom. În Căpud erau 269 de români, 82 de maghiari
şi un rrom. În Coşlariu Nou erau 88 de români şi 6 maghiari. În satul Peţelca se
aflau 200 de români şi 2 maghiari. Concluzionând astfel, în anul 2002 în Teiuş
erau 6297 români, 567 rromi, 414 maghiarii, 4 germani un ceh şi un sas.
În ceea ce priveşte confesiunea întâlnim următoarea situaţie: în oraşul
Teiuş existau 5601 ortodocşi, 1129 greco-catolici, 327 reformaţi, 77 romanocatolici, 42 baptişti, 19 adventişti, 14 penticostali, 13 creştini de rit vechi, 5
creştini după evanghelie, 4 unitarieni, 4 evanghelici şi 49 de locuitori cu alte
religii.104
În ultimi ani s-au construit multe locuinţe noi, o biserică baptistă, una
aparţinând cultului adventist de ziua a şaptea, una greco-catolică în cartierul
Dăneaţa şi o sală de sport modernă ş.a.
Am considerat potrivit să cuprind în paginile lucrării oameni care au
avut o contribuţie însemnată legată de Teiuş, născuţi în localitate, stabiliţi aici,
sau având o legătură de suflet cu teiuşenii. Din păcate nu se regăsesc toţi cei
care o merită, pentru simplul fapt că nu am găsit totdeauna suficiente informaţii.
Am ales drept criteriu ordinea alfabetică:
Ioan Ardelean, profesor. S-a născut în 22 aprilie 1938, în comuna Pir,
judeţul Satu-Mare. A urmat cursurile Facultăţii de Biologie-Geografie. Din anul
1964, membru al Societăţii Române de Geografie şi al Societăţii Americane de
Geografie. Între anii 1991-1995 a fost lector universitar la Universitatea SpiruHaret. Este autorul unui număr însemnat de articole şi lucrări dintre care
menţionăm: Oraşul Teiuş, schiţă monografică, Liceul Teoretic Teiuş, 50 ani 105. A
făcut parte din Senatul României, fiind senator şi secretar al Senatului, membru
al Ansamblului Parlamentar al Consiliului Europei.
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Ovidiu Avram, pictor. S-a născut în 9 august 1953, în Teiuş, a absolvit
Academia de Arte Ion Andreescu din Cluj-Napoca în anul 1979. A participat la
numeroase expoziţii în ţară şi străinătate, obţinând premii însemnate. Expoziţii
personale în ţară şi străinătate (Cracovia, Budapesta, Stuttgart, Köln, Stocholm,
Port-Elisabeth-Africa de Sud, Paris şi Koga Machikado Art Museum, Japan).
Lucia Bareliuc n. Popa, doctor în medicină. S-a născut în 9 iunie 1932,
în Peţelca. A urmat studiile primare şi gimnaziale la Făgăraş, liceul la Blaj şi Cluj,
iar Facultatea de Medicină şi de Biologie - Geografie la Cluj; doctorat în medicină
în 1971. Până în 1993 a predat embriologia şi genetica la U.M.F. Cluj-Napoca, a
susţinut numeroase comunicări la congrese şi simpozioane interne şi
internaţionale şi a publicat studii şi articole în periodice de profil din ţară şi
străinătate, dintre care amintim Embriologie umană normală şi patologică cu care
a obţinut în 1990 premiul Victor Babeş al Academiei Române.
Ioan Bălan, episcop greco-catolic al Lugojului. S-a născut în anul 1880,
la Teiuş. A studiat la Blaj, Budapesta şi Viena. A fost profesor la Seminarul
arhidiecezan romano-catolic din Bucureşti, director al Revistei catolice din
capitală, canonic la Blaj apoi, apoi rector al Academiei Teologice şi din anul 1936
episcop al Diecezei Lugojului. Din luna octombrie anului 1948, a fost închis şi a
murit în 4 august 1959, fiind înmormântat în Cimitirul Belu Catolic din
Bucureşti. Dăruirea pentru credinţă şi pentru cei pe care i-a păstorit 1-a
caracterizat până la moarte.106
Opera: Studiul istoric şi liturgic, Limba cărţilor bisericeşti, Antimisul, Viaţa
lui Iisus scrisă pe înţelesul tuturor, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos
pe înţelesul tuturor ş.a.
Vasile Bârluţiu, preot. S-a născut în 30 martie 1893, în satul Geogel,
comuna Ponor. A absolvit Facultatea de Teologie şi apoi Facultatea de Drept. În
timp ce era preot paroh în Teiuş, a locuit în Aiud şi a fost profesor de religie şi
drept la Liceul de băieţi şi fete din Aiud şi la Şcoala Comercială de fete. În anul
1934 s-a retras din cler, fiind numit Primpretor la Plasa Teiuş, iar după câţiva ani
a lucrat ca avocat în Alba Iulia. A decedat în anul 1968, fiind înmormântat în
cimitirul parohiei din Teiuş - Cetăţuie .
Gheorghe Biriş, preot, profesor. Cunoscut în lumea literară sub
pseudonimul Radu Brateş, s-a născut în 16 martie 1913, în satul Izvoarele. A
urmat studiile Facultăţii de Filologie din Cluj-Napoca şi a fost profesor la Teiuş
între 1965-1973. A publicat articole în paginile revistelor vremii şi lucrările Ion
Axente Sever şi timpul său, Aspecte din viaţa Blajului, Oameni din Ardeal şi
Cântece pe coline etc.107 S-a stins din viaţă în 11 iulie 1973.
Jenő Boér medic, pictor şi arheolog. A fost unul dintre întemeietorii
coloniei artistice de la Stremţ (Diod). Acesta, împreună cu familia sa, a asigurat,
găzduirea celor din colonia artistică. Timpul petrecut în preajma unor creatori de
artă de valoare a lăsat urme vizibile în spiritualitatea acestei familii. Originea
doctorului Boér este legată de nobilimea din zona Hunedoarei. Iubitor de cultură,
doctorul Boér a înfiinţat la conacul său o şcoală pentru copii. Colecţionar de
opere de artă şi de obiecte arheologice, acesta a făcut mai multe donaţii Muzeului
din Aiud.108
Jenő Boér jr. poet, filosof. Creaţia literară şi filosofică a lui Boér Jenő jr.
poate fi socotită una dintre cele mai de seamă opere ale centrului artistic de la
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Stremţ, venită de la artiştii din partea locului. Pe lângă versuri de dragoste şi
rugăciuni publicate în volumul Rugăciunile mele, acesta a publicat o carte de
filozofie Omul, în care prezintă concepţia filosofică a participanţilor la colonia
artistică de la Diod, din jurul anului 1900.
Emil Bordean, preot greco-catolic. S-a născut în 4 noiembrie 1914 în
comuna Şilea. A urmat studiile primare la Blaj, iar în anul 1934 a absolvit Liceul
greco-catolic român de băieţi. În anul 1939 a absolvit Academia Teologică din
Blaj, iar în anul 1948 a fost arestat. Eliberat în scurt timp, a locuit la Teiuş în
casa soţiei, pentru ca în vara anului 1949, să fie arestat pentru a doua oară.
După eliberare a fost angajat ca muncitor necalificat la Fabrica de cărămidă din
Sântimbru. S-a încadrat la CFR de unde, s-a pensionat. În toata perioada cât a
locuit la Teiuş, oficia Sfânta Liturghie zilnic. În anul 1989, împreună cu
colaboratorii apropiaţi a organizat preluarea bisericii greco-catolice din Teiuş. S-a
mutat la cele veşnice în data de 5 februarie 1999 .
Şofron Bordean, mecanic. S-a născut în anul 1922, în satul Stremţ.
Stabilit în Teiuş, a intrat voluntar în aviaţie în anul 1940, fiind repartizat la
Flotila 2 Vânătoare, unde a urmat pregătirea de mecanic de avion. A luat parte la
lupte în zonele militare Focşani, Bârlad, Tiraspol, Simferopol, Sevastopol, Kerci
etc. Şi-a continuat activitatea de mecanic de avion şi pe frontul de vest. După
eliberarea Transilvaniei, a participat la eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei, până
la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial obţinând pentru meritele sale
decoraţii. A decedat în anul 2009. 109
Gabriel Cornel Cherebeţiu-Domşa este un renumit medic cardiolog
stabilit în Mexic, ocupând funcţia de şef al Departamentului de fiziologie cardiacă
de la spitalul din localitatea Santangelo.
Mihaela Cherebeţiu Pitea, a cărei mamă era din Peţelca, s-a născut în
anul 1930. A absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca.
Devenind profesor universitar a publicat cinci lucrări de specialitate.
Eugen Crişan, inginer. S-a născut în 10 mai 1946 în Teiuş. A urmat
studiile Institutului Politehnic din Timişoara, Facultatea de Mecanică. A fost ales
deputat şi a făcut parte din Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională. A fost preşedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica
Mongolia. A decedat în anul 2009.
Simion Crişan, profesor. S-a născut în anul 1916 în localitatea Beldiu.
A studiat teologia la Roma şi a fost hirotonisit preot în anul 1940. A fost profesor
la Academia Teologică din Blaj, desfăşurând o activitate pastorală şi didactică
rodnică, a fost iubit şi admirat de către credincioşi. A publicat articole în care
îndruma viaţa tinerilor spre apărarea bisericii în faţa primejdiei comuniste. A fost
arestat în anul 1949 şi apoi în anul 1956, a fost deportat în lagărul de la Canal,
iar în anul 1964 a fost eliberat. A lucrat în perioada regimului comunist ca agent
sanitar, iar în anul 1973 a încetat din viaţă în Teiuş. Este înmormântat în
cimitirul din satul natal, Beldiu .
Ilie Dăianu, publicist, istoric literar, traducător, preot. S-a născut la 9
aprilie 1869, în comuna Cut, jud. Alba. A urmat cursuri de teologie şi filosofie la
Universitatea din Budapesta, unde şi-a luat şi doctoratul. A fost profesor la Blaj.
A locuit la Teiuş, într-o casă de pe strada Sfântul Nicolae. A fost membru al Astra
şi este autorul mai multor monografii: Eminescu la Blaj, Ion Micu Moldovan, Vasile
Lucaciu, Timotei Cipariu, Gheorghe Şincai, Martin Opitz.110Alte lucrări sunt
109
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Biserica lui Bob în Cluj, Al doilea preşedinte al Asociaţiunii : Vasile L. Bar Pop, Un
ungur despre drepturile istorice ale României, traduceri, colaborări la numeroase
periodice româneşti din prima jumătate a secolului al XX-lea. S-a stins din viaţă
în anul 1959 la Cluj-Napoca
Liviu Deacu, inginer. S-a născut în 28 iunie 1933, în Teiuş, judeţul
Alba. Studii: Liceul Gheorghe Bariţiu şi Facultatea de Mecanică a Institutului
Politehnic din Cluj-Napoca, apoi doctoratul în 1979 şi specializări în Germania,
ca bursier al Fundaţiei Humboldt. A fost proiectant de maşini-unelte şi cercetător.
Din 1957 asistent la Catedra de maşini-unelte şi roboţi industriali. Între operele
sale amintim: Vibraţii la maşini-unelte, Tehnica hidraulicii proporţionale, Bazele
aşchierii metalelor şi generării suprafeţelor ş.a.111
Elie Damian Domşa, profesor, teolog. S-a născut în 10 noiembrie 1843,
în Peţelca, judeţul Alba. A urmat studii liceale la Blaj şi Beiuş şi Seminarul
Teologic la Blaj. L-a cunoscut pe poetul Mihai Eminescu la venirea acestuia la
Blaj (1866) şi a participat la Adunarea Generală a Astrei din 27-28 august 1866
la Alba Iulia. A intrat în Ordinul călugărilor basilitani, fiind o perioadă profesor la
Liceul din Blaj. Între lucrările sale amintim : Evocări din viaţa Blajului; Filoteea de
Sfântul Francisc de Salles. S-a stins din viaţă în 1933 la Blaj.
Sorin Domşa, coregraf. S-a născut la Teiuş. A urmat şcoala generală în
satul Peţelca şi Liceul de coregrafie în Cluj-Napoca. Între 1985-1991 a fost solist
la Opera Maghiară din Cluj-Napoca, iar în 1991 era solist al Teatrului din Szeged.
În anul 2000, a absolvit Academia de Balet din Budapesta, devenind maestru de
balet.
Tit Liviu Domşa, procuror. S-a născut la Peţelca în anul 1934. A
absolvit Facultatea de Drept şi a activat la procuratura din Cluj-Napoca, fiind
procuror militar. A instrumentat dosarul Revoluţiei din 1989 de la Cluj. În urma
datelor pe care le-a obţinut a elaborat două cărţi cuprinzând rezultatele acestor
investigaţii: Împuşcaţi-i, că nu-s oameni! şi Terorişti (în colaborare cu Victor Eugen
şi Mihai Lungu).
Ladislau Fodor, profesor de muzică, dirijor. S-a născut la 2 octombrie
1930, în Teiuş. Din anul 1978 a fost dirijor al corului pe voci egale al Casei de
Cultură Aiud. Între anii 1972-1978 a dirijat Corului mixt al Întreprinderii
Metalurgice Aiud, a condus grupul vocal Record din Aiud şi Corul de cameră al
spitalului local . Din 1995, dirijează Corul mixt al Parohiei reformate din Aiud.112
Mircea Frenţiu, medic chirurg. S-a născut în Teiuş, a urmat studiile
gimnaziale şi liceale în localitatea natală. A absolvit facultatea de medicină. A
devenit director al spitalului Municipal din Blaj şi al Şcolii Sanitare post-liceale
Carol Davila din Blaj.
Stela Gâju (născută Ghizelea), profesor. Absolventă a Liceului din Teiuş,
promoţia 1957. După terminarea facultăţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în anul
1962, a activat în învăţământul superior la Târgu-Mureş. S-a pensionat ca
profesor universitar doctor al Universităţii Petru-Maior. Cartea sa Electricitatea
atmosferică a fost urmată de alte peste 20 de monografii, cursuri, caiete şi
culegeri de lucrări practice dintre care cităm: Optica tehnică, Fizică, teorie şi
probleme, Fizica factorilor de mediu, Fizica atmosferei.113
Elizer Glanz, rabin. S-a născut în 1945 la Arad. A absolvit Yesiva (liceul
religios) în acelaşi oraş. Între anii 1964-1973 a fost haham în comunităţile
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evreieşti din Deva, Alba Iulia, Arad, Ocna Mureş, Teiuş. Rabinul Eliezer Glanz s-a
impus ca o prezenţă remarcabilă a vieţii religioase. Între 1975-1977, a fost
haham în comunităţile din Timişoara şi Cluj. După 1986, a fost haham în
comunitatea din Bucureşti. Din 1977 a fost locţiitor al marelui Rabin Menachem
Hacohen,iar în 1999 a obţinut diploma de Rabin la Seminarul Teologic din
Haifa.114A decedat în anul 2004.
Victor Gruiţă, medic. S-a născut la Ighiu în 6 martie 1920. A fost medic
în Teiuş şi a luat parte la lupta anticomunistă din zona Munţilor Apuseni. A stat
ascuns în zona de la Piatra Craivei numită La Fugi. După o perioadă de doi ani de
libertate a fost condamnat şi a suferit un regim de detenţie în închisorile
comuniste la Alba Iulia, Deva şi Jilava.115 Victor Gruiţa a fost iniţiatorul
dicţionarului personalităţilor care au suferit în perioada comunistă. A decedat în
anul 1996.
János Gruzda, pictor. A fost fiul preotului reformat din Teiuş. A absolvit
cursurile liceale în anul 1900, la Aiud şi apoi la dorinţa tatălui său, a urmat
studiile Facultăţii de Teologia Reformată din Cluj-Napoca. A absolvit Şcoala
Superioară de Artă Plastică din Pesta. În anul 1910 a fost ajutor de preot la
Teiuş, preot la Beţa şi mai târziu a devenit preot la Zlatna. Lucrările sale au
obţinut premii importante la Expoziţia Internaţională de la Milano din anul 1906
şi la Expoziţia din Londra din 1908. Susţinut de către Dr. Boér Jenő şi Kriesch
Aladár. Gruzda János a avut un rol important în cadrul centrului artistic de la
Diod (Stremţ) în cea de-a doua perioadă de dezvoltare.
Elena Iancu, născută Muntean. S-a născut în Teiuş 23 august 1941. A
urmat cursurile gimnaziale şi liceale în localitate şi Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca, promoţia 1964. Stabilită la Braşov, a lucrat ca profesor la
Colegiul Naţional Dr. Ioan Mesotă, Colegiul Naţional Emil Racoviţă şi colaborator
la Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov. Este autoare şi
coautoare a unor lucrări dintre care amintim: Excursiunile noastre în literatură,
filosofie şi artă, Curs de Literatură română - publicaţie a Facultăţii de Litere din
Braşov, Dicţionar de personaje literare, Teste grilă de Limba română etc.
Emilian Manciur, diplomat de carieră, în prezent profesor asociat la
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti. Este doctor în
Ştiinţe umaniste al Universităţii din Varşovia. A reprezentat ţara noastră în
calitate de ambasador în Siria, Maroc, Senegal, Algeria şi a fost membru al
delegaţiei române la două sesiuni ale Adunării Generale a O.N.U. De asemenea a
îndeplinit şi funcţia de Şef al Protocolului Prezidenţial între anii 1990-1993. Este
autor al primei cărţi de Protocol Instituţional apărută în ţara noastră, preşedinte al
Asociaţiei Române de Protocol şi vicepreşedinte al Organizaţiei Internaţionale de
Ceremonial şi Protocol cu sediul la Madrid.
Florin Maxa, pictor. S-a născut în 1943 la Teiuş. Este prof. univ. dr., decan al
Facultăţii de Arte Plastice a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. S-a remarcat prin
activităţi expoziţionale în ţară şi străinătate dintre care amintim: Repere şi transfigurări,
Itinerarii paralele, Grădina, Pictura, România – Suedia: pictura şi grafica, Arta şi energie,
Arta şi oraşul, Fară zid, Europa de Est după zidul Berlinului. Dintre lucrările elaborate şi
publicate enumerăm: Arta secolului XX între legitimare şi delegitimare, Ostensiuneacomprehensiune şi accept, Hermeneutica lui Schleiermacher. Pentru deosebita sa activitate, în
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anul 2004 i-a fost conferit Ordinului „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer de către
preşedintele României
Avram Mentzel, artist plastic, s-a născut în 7 iulie 1924 în localitatea
Teiuş. Absolvent al Institutului de arte plastice Ion Andreescu din Cluj, promoţia
1965. A desfăşurat o bogată activitate expoziţională, atât în grup, cât şi
individual, fiind membru al Uniunii Artiştilor Plastici, în centre ca: Sibiu, Braşov,
Cluj, Bucureşti, Alba Iulia. A fost profesor la Şcoala de Artă din Alba -Iulia, a
realizat artistic machete ale unor mari instituţii de profil din judeţ, municipiu şi
ţară. Pictor rafinat, stăpân pe trăirile multiple ale culorii, domesticindu-le, Avram
Mentzel probează dimensiunile unui adevărat artist. În prezent locuieşte în Israel.
116

Virgil Mihaiu s-a născut la 28 iunie 1951 la Cluj-Napoca, având bunici
în Teiuş. Absolvent al Facultăţi de Litere din Cluj: redactor al revistei de cultură
Echinox, membru al Uniunii Scriitorilor, membru al colegiului redacţional al
revistei Jazz Forum, redactor la revista Steaua, conferenţiar la Academia de
Muzică George Dima din Cluj, doctor în americanistică, director al Institutului
Cultural Român din Lisabona; ministru consilier pe lângă Ambasada României
din Portugalia. Este autor şi coautor a numeroase lucrări, dintre care amintim:
Legea conservării adolescenţei, Sighişoara, Suedia şi alte stări de spirit, Indicaţiuni
pentru balerina din respiraţie, Cutia de rezonanţă, Poeme, Jazzorelief, Paradis
pierdut în memorie, Încântări şi descântări clujene. Recensământ de epifanii, Jazz
Connections in Portugal, Jazzografii pentru îmblânzit saxofoniste. Aur din coama
Ariadnei, Limes, Jazz in Europa etc. Este autor a numeroase filme dintre care
amintim Teiuş - ombilicul lumii în colaborare cu Carmen Cristian de la TVR2 în
anul 2000.
Nicolae Toma Muntean, artist plastic, s-a născut în 26 mai 1937, în
Teiuş. A urmat Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj. A participat la
expoziţii de arte plastice la Alba Iulia, Bucureşti, în alte oraşe din ţară şi
străinătate; expoziţii personale de pictură şi tapiserie, personale şi colective la
Cluj, Alba Iulia şi Sibiu şi expoziţii în Italia şi Germania .
Ioan Păstrav, profesor universitar. S-a născut în 5 ianuarie 1929 .A fost
stabilit în Teiuş. Din anul 1953 a fost cadru didactic la Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca, prorector (1990-1992), iar în prezent profesor consultant. Membru
de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR), vicepreşedinte al
Asociaţiei Române de Tensometrie (ARTENS) şi reprezentant al acesteia în
Comitetul de organizare al Simpozioanelor Internaţionale Danubia-Adria.
Ştefan Pop, s-a născut la Teiuş, în anul 1881, a fost membru al
Consiliului Naţional Român Blaj, în 1918-1919, când a cutreierat satele în scopul
înfiinţării gărzilor naţionale române. După Marea Unire din 1918, a fost director
al Liceului de băieţi din Blaj. 117
Vetuţa Pop poetă, prozatoare. S-a născut în 20 octombrie 1923 la Cetea
şi s-a stins din viaţă în 1996 în localitatea Ville de Laval Quebec în Canada. A
urmat cursurile Şcolii primare la Teiuş, cursurile gimnaziale la Aiud, liceul la Blaj
(1940-1944) şi a absolvit Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din
Cluj. S-a stabilit în Canada la Montréal în anul 1951. A debutat cu volumul
bilingv Poeme (Poems) în 1984, urmat de un volum de proză Amintiri printre
amintiri şi reportajele versificate: La institutul de Fizioterapie, În metrou, 1906 Anul cometei şi Prietenilor, copiilor mei.
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Gavrilă Popa, profesor. S-a născut la 8 iunie 1923 în Teiuş, a absolvit
Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti În anul 1949 a susţinut teza de
doctorat, apoi a parcurs toate treptele ierarhice universitare,
asistent,
conferenţiar, profesor, şef de catedră, decan al Facultăţii de Medicină Veterinară
din Bucureşti. În anul 1981 a devenit prorector al Institutului Agrar Nicolae
Bălcescu din Bucureşti. A redactat numeroase lucrări de specialitate. A decedat
în data de 14 mai 1997.
Petru Raţ (Racz), căpitan în armata lui Mihai Viteazul. Se pare că a fost
ctitorul Bisericii Intrarea în Biserică a Maicii Domnului din Teiuş, unde îl găsim în
tabloul votiv reprezentat împreună cu soţia sa Zamfira, ţinând pe palme macheta
bisericii. Probabil că Petru Racz (Raţ) a fost ucis în lupta de la Şelimbăr, lângă
Sibiu, în anul 1599. Mormântul său se află în interiorul bisericii greco-catolice
din Teiuş. Zamfira, soţia sa era nepoata domnitorului muntean Mircea Ciobanul
şi urmaşa familiilor nobiliare româneşti din Moldova şi Muntenia. 118
Oliviu Socaciu, scriitor, inginer, folclorist. S-a născut în anul 1939, la 7
februarie, în Teiuş. A scris o seamă de lucrări dintre care amintim: Aiud localitatea multiseculară - lucrare monografică. A alcătuit monografiile unor
localităţi ale municipiului Aiud (Păgida, Gâmbaş, Măgina, Gârbova de Jos,
Gârbovita), Monografia profesorului Coman Zacheu, Monografia şcolii din Aiudul de
Sus şi romanul Uzina moartă.119
Emil Tătaru, profesor. S-a născut în 1937. A urmat studii universitare
la Bucureşti devenind profesor universitar şi decan al Facultăţii de Fizică a
Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Specializări în Rusia, Germania şi S.U.A.
Autor de publicaţii ştiinţifice în ţară şi străinătate, invenţii. Este prezent în: Who’s
Who in Science în Europe şi Who’s Who in Science in the World, Marea Britanie.
Ioan Tecşa, poet şi prozator. S-a născut în Geoagiu de Sus, în 9
septembrie 1952 şi a decedat 1996 . În anul 1971 a absolvit cursurile Liceului
din Teiuş. A urmat apoi cursurile Facultăţii de Drept din Bucureşti. A devenit
membru al Societăţii Scriitorilor Români şi al Uniunii Ziariştilor. A lucrat ca
redactor al revistei Pentru Patrie. A publicat articole în revista Familia. Este
autorul volumelor de versuri: Lumina sufletului, Dansatorii de seară, Carré de aşi,
Ispitirea Paradisului, Crăciun 1989, Mercenarii de la miezul nopţii, Purgatoriul.
Mihai Mircea Timiş, consul. S-a născut în data de 7 octombrie 1946 în
Teiuş a fost consul în mai multe ţări cum ar fi Iran, Turcia, Canada şi
Danemarca. A fost şeful secţiei de personal de la Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie .
Mitropolitul Teofil Toma s-a născut în Teiuş, din familie de nobili şi
este primul episcop care a făcut paşi importanţi în înfăptuirea Unirii cu Roma. El
a convocat un sinod în februarie 1698 la Bălgrad şi a semnat Declaraţia de Unire
împreună cu cei 12 protopopi şi cu întregul său cler şi trimisă la Roma în 27
aprilie 1697, unde se păstrează în arhiva Congregaţiei De propaganda Fide.120
Merită amintiţi, datorită faptului că s-au remarcat în diverse domenii:
Antoniu Victor, Nicolae Baciu, Traian Barbu, Rodica Başnău, Nicolae Beldean,
Ioan Benchea, Vasile Bretoiu, Ieronim Ciortea, Cristian Corneanu, Aurelia
Cristea, Norica Cîmpeanu, Nicolae Dărămuş, Gheorghe Deac, Aureliu Domşa,
Maria Domşa, Gheorghe Goadă, Dorin Iacob Giurgiu, Ioan Man, Vasile Manea,
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Nicolae Muntean, Gheorghe Lazea, Simion Lucaciu, Brânduşa Oniga, Petru
Sârbu, Martin Socaciu, Ioan Stan, Lucian Pop, Ştefan Popa, Elisabeta Pavel,
Vasile Sferedean, Mihai Popescu, Aurel Mitrea, Viorica Puşcău, Maria Tiutiu,
Viorel Tătar, Iosif Zoica.
Cetăţenii de onoare ai oraşului Teiuş din 1990 până în prezent sunt:
Crişan Eugen, Dumitru Pustai, Valeriu Tabără, Emilian Manciul, Jean-Pierr
Rose, localitatea Saint Vith-Belgia, Liven Theune, localitatea Arnemuiden,
Olanda, Jean-Philippe, Prost Romand - localitatea Chaponost - Franţa, Wim
Joosse, Cor de Ridder, Wim Willeboordse, Ronald van de Gruiter, Hendrik
Leerdam, Johan de Ridder, Pieter Vas, Martin Kole, Johannes MoerlandArnemuiden, Olanda, Rached Elias Daoud, Piet Van Belzen - post mortem,
Arnemuiden, Olanda, Hălălai Vasile şi Sechereşiu Aurel - titlu de cetăţean de
onoare al oraşului - post mortem
A fost conferit titlul de cetăţean de onoare al oraşului Teiuş
următoarelor persoane, veterani de război: Cotoară Vasile, Hălălaie Izidor,
Cergedean Aurel, Mahulet Ioan, Ciortea Iacob, Sîrbu Ioan, Avram Demian, Baldea
Virgil, Bedelean Domenic, Bobăilă Marian, Boca Iacob, Bogdan Ioan, Bordean
Şofron, Burduf Nicolae, Cîmpean Gligor, Ciungan Victor, Dobreanu Ioan, Duma
Iacob, Fodor Alexandru, Fostoc Cornel, Giurgiu Iacob, Hălălaie Traian, Ladany
Alexandru, Londroman Traian, Man Candin, Marian Adrian, Marian Silvestru,
Medrea Ioan, Nicoară Vasile, Oltean Iacob, Pătrinjan Loghin, Pleşa Ioan, Sîrb
Parfenie, Şarlea Ilie, Stan Ioan, Suciu Simion, Ţîrc Ioan, Titu Achim. 121
Din anul 1994 Teiuşul a devenit oraş. Stema oraşului Teiuş se prezintă
astfel: un scut despicat cuprinzând în prima parte pe câmp roşu o construcţie
religioasă monumentală, cu trei turle terminate fiecare cu câte o cruce, de aur.
Partea a doua este împărţită. În cartierul superior, pe fond azur se află un steag
având flamura prinsă de o hampă plasată în bandă. Peste aceasta broşază două
săbii încrucişate, cu lama în sus, totul de argint. In partea inferioară, pe fond de
aur se află un caducel negru. La baza scutului, broşând peste linia despărţitoare
observăm o eşarfă albastră, pe care s-a scris, cu argint cifra 1290, ce reprezintă
anul atestării documentare a localităţii.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint formată din trei
turnuri crenelate. Elementele însumate au următoarea semnificaţie: edificiul
religios evocă credinţa păstrată cu stăruinţă de localnici ca şi edificiile de acest fel
existente în localitate, steagul şi armele amintesc de participarea locuitorilor la
evenimentele cruciale ale istoriei neamului, caducelul evocă activitatea
comercială care se desfăşoară în oraş. Eşarfa cu cifra 1290 marchează data
primei atestări documentare a aşezării. Coroana murală este însemn specific
centrelor urbane.122
În zilele noastre locuitorii Teiuşului caută să se integreze în marea
comunitate europeană, în care ţările ce au aderat acum 20 de ani au făcut
progrese din punct de vedere economic şi cultural. Meritul fiecărui popor stă în
puterea de a se adapta într-un ansamblu, păstrându-şi moştenirea culturală şi
credinţa. Provocarea pentru viitoarea generaţie este nu numai să facă parte din
această familie, ci şi să aibă în cadrul acesteia un rol important.
Cristian Florin BOTA
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M. Dogaru, Prezentarea stemei oraşului Teiuş, mss, 18 decembrie 1994.
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