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Abstract 

Our research frames in the recurrent theme of the historically 

territorial ample evolution of the town districts with the „title of 

Municipality” from the inter - war era. A first dating of the civil building 

quarter from the former loop of Dead Mureş canal was given to us by the 

maps of our city. Beyond our interest for the urban rate extension 

antecedents – respectively of the street from this canal loop splitted before 

1884 – we need to see the simultaneity or, eventual, the sequence whereat 

the two quarters, called in comun language „officialdoms district”, captured 

cartographic on the before the First World War maps (between the years 

1884 and 1914) in the former industrial, horticultural and trade fields of the 

within incorporated area of “Sega” and “Central” districts, as they were 

further registered by the local topographers engineers on Arad’s 

Municipality Map, printed in 1938, through a temporary grid, written with 

black ink under the Legend: „The division of the urbanistic districts”. 

 

Key words: district, quarter, industrial and agricultural fields, topographers 

 

 Definirea Cvartalului vechiului Abator 

 Cercetarea noastră se circumscrie, în timp (între anii 1750-1950) și 

în spațiu, în jurul celei mai nordice bucle a Canalului Mureșul-Mort din 

orașul „cu drept de municipiu” Arad, așa cum apărea el formulat adeseori în 

actele din anii ʼ20 ai secolului al XX-lea.  

 Creşterea edilitară, respectiv extensia teritorială urbană pe care 

încercăm să o prezentăm – situată între actualele străzi Calea Victoriei, 

strada Abatorului, strada Cocorilor şi o scurtă porţiune a Căii Aurel Vlaicu – 

se încadrează în procesul amplu de creare a unor noi străzi și, implicit, a 

http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=en&query=within
http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=en&query=incorporated
http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=en&query=area
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unor cartiere în teritoriul intravilan al municipiului Arad, moment 

corespunzător următoarelor perioade cronologice succesive asupra cărora 

insistăm aici: α) intervalul anilor 1884-1914 și β) intervalul dintre cele două 

războaie mondiale (cu o aplicare expresă între anii 1919-1939). Desigur, 

extensia urbană în intravilan a cunoscut reluări după terminarea celui de-al 

Doilea Război Mondial. Dar nu acesta a constituit scopul nostru în studiul 

de față. 

 Cvartalul vechiului Abator, de formă dreptunghiulară, se înscrie 

aproximativ într-un trapez cu baza mică spre nord. Odată ce acest cvartal a 

prins contur, a fost încadrat prin alăturare în anii ʼ30 ai secolului al XX-lea 

la așa-zisul Cartier al Funcționarilor
1
. El are o istorie aparte, care pleacă de 

la terenul triunghiular intravilan al Pieții de Târg
2
, mărginită în cea de-a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea între actualele repere: Calea Aurel 

Vlaicu, Calea Victoriei, strada Banul Mărăcine și strada Ioan Weitzer. Prin 

anii ʼ30 extensia cartierului Șega cuprinsese cvartalul Cadaș (la vest), 

Cartierul Funcționarilor și cvartalul vechiului Abator. 

 

 Definirea teritorială a viitorului „Cartier al Funcționarilor”. 

 Această veche Piață de Târg, micșorată în 1892 de construirea 

Fabricii de vagoane (a vienezului Johann Weitzer), fusese mutată după nici 

10 ani în extremitatea nordică a terenului extravilan al Duleului Bircaș, la 

capătul străzii Abatorului, fiind redenumită „Noua Piață de Târg”. Terenul 

vechii Pieți deTârg își pierdea astfel numele în favoarea celei noi. Ca atare, 

avea în jurul anului 1900, doar un stadion al Clubului Atletic, un monument 

al Honvezilor și edificiul amplu al Azilului de Copii (din 1908-1909) după 

mutarea definitivă, respectiv ultima etapă de translație (din 1903-1906) a 

monumentelor funerare ale cimitirului aflat pe malul drept al canalului 

Mureșul-Mort (Mureșelul,cum este definit în unele porțiuni) la locul actual, 

dar numit pe atunci „Felső Temető” („Cimitirul de Sus”)
3
. Este vorba de 

Cimitirul „Eternitatea”, numit ca atare imediat după instaurarea 

administrației statului român în anul 1919. Motivațiile locale ale 

administrației locale se datorau apariției noilor fabrici în zona de nord, pe 

                                                           
1
 Denumire pe care nu am identificat-o cartografic, dar despre care auzisem din copilăria 

petrecută în Arad. 
2
 Oficiul de Cadastru și Publicitate Mobiliară Arad, Mapa de crochiuri „Tabelle” ale 

orașului liber regesc Arad, nedatate /realizate în intervalul anilor 1855-1858 – n. n./ 
3
 Conform informației orale, primită în jurul anului 2006, din partea istoricului Ujj János 

din Arad, strămutarea acestui cimitir spre nord ar fi fost începută în anul 1877. 
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atunci, a municipiului Arad (cea de vagoane, în 1892, cea de automobile și 

avioane cât și linia de asamblare a omnibuselor produse la Berlin, în 1908). 

 Cartierul Funcționarilor – conceput a fi dezvoltat după anul 1923 pe 

locul vechii Pieți de Târg, anume între strada Banu Mărăcine (fostul „Holt 

Maros Sor”=Aliniamentul Mureșului Mort) și Calea Victoriei – s-a născut în 

anul 1925 când au fost aprobate cele 51 de noi străzi, atât într-o serie de 

cartiere preexistente precum Poltura, Gai și Drăgășani cât și în perimetrul 

„Parcelei 13”, în fapt primul nucleu stradal al viitorului Cartier al 

Funcționarilor. Pe schița acestei parcele apărea strada Legionarilor /recte a 

vechilor membri ai Gărzilor Naționale Române, înființată în prima 

săptămână a lunii noiembrie 1918/ și adiacent, Piața omonimă
4
.  

 

 Amplasarea vechii Fierbători de bere a „magistratului” orașului 

privilegiat cameral Arad. 

 Ne mărginim, pentru început, să analizăm evoluția cartografică a 

suprafeței trapezoidale amintită mai sus. Prima localizare cartografică a 

acestei suprafețe a fost posibilă datorită reperului toponimic „Serház” 

(tradus ad-litteram din limba maghiară în limba română: „Casa de Bere”) 

marcat pe harta-crochiu a lui Emeric Ruttkay din anul 1755, în bucla de 

nord a canalului Mureșul Mort (Mureșel)
5
. Această „fierbătoare de bere” 

aparținea magistratului orășenesc Arad, afându-se la limita de tragere a 

tunurilor din vechea cetate. 

 Trebuie că a existat o motivație economică stringentă legată de 

emanciparea orașului Arad. Extinderea dorită a „Hinterlandul” său agrar 

spre nord-vest (cât mai departe de noua cetate militară de șes Vauban-

Tenaille din bucla râului Mureș) trebuia să-i augmenteze veniturile în 

vederea înălțării la rangul de oraș liber. Până în cel de-al doilea deceniu al 

secolului al XIX-lea a plutit în aer pericolul strămutării sale în afara razei de 

tragere a tunurilor din această nouă noua cetate militară de șes
6
. 

                                                           
4
 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Arad, Fondul Primăria Arad, acte 

administrative, Dosarul 111/1926 (prescurtat: SJANA, FPA). 
5
 Lakatos Otto, Arad története, vol. II, Arad, 1881 (prevăzut la sfârşitul acestui volum cu o 

hartă policromă trasată de către Emeric Ruttkay în anul 1755, folosind în Legenda din 

colțul stâng superior limba latină: „Repraesentatio Geometrica situs Oppidi Arad tam 

veteris, quam novi ac relicvorum Locorum in linea ab Inc. Statu Militari A/nn/o 1752 

excisa contentorum. Delineata Opera Emerici Ruttkay – 1755”). Prescurtat Lakatos.  
6
 Arad – monografia orașului de la începuturi până în 1989, Arad 1999, p. 95; Cf. Márki 

Sándor, Arad vármegye/.../, vol. II, p. 512-513. 
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 Fierbătoarea de Bere din nordul buclei amintite continua să se afle 

în deceniul al șaselea al secolului al XIX-lea în proprietatea Primăriei
7
, fiind 

dată în arendă unor fabricanți evrei de expresie germană (Epstein & 

Deutsch)
8
, care nu aveau în genere dreptul de a activa în cadrele breslelor 

creștine. Odată cu tăierea buclei, după toate probabilitățile, în deceniul al 

șaptelea al secolului al XIX-lea, înceta activitatea fierbătorii de bere. 

Amintirea ei a rămas în vechea denumire „strada Casei de Bere” /Sörház 

utca/, numită apoi, după anul 1919 strada Călugăreni (în dreptul clădirilor 

din fundul curții Diviziei de artilerie călăreață
9
) pe segmentul superior-

nordic al actualei străzi a Cocorilor. Segmentul ei inferior – conturat 

probabil odată cu construirea lungului traseu al liniei ferate industriale 

înguste – primea în jurul anului 1900 numele de strada Dembinski
10

. 

 

 Amplasarea străvechiului Abator orășenesc. 

 Înainte de a trece la celălalt obiectiv – străvechiul abator orășenesc 

– trebuie să menționăm un prim pas al admnistrației orașului Arad: tăierea 

acestei bucle la „baza” ei sudică din rațiuni de scurtare a traseului cât și din 

motivul întemeiat de a zădărnici acumularea apei sale lent curgătoare într-o 

baltă care obtura, probabil în cursul deceniului al cincelea al secolului al 

XIX-lea, drumul de ieșire din oraș spre Pesta (numit pe crochiul cartografic 

al orașului Arad din anii 1855-1858 „Pesther Landstrasse” /Drumul de țară 

al Pestei/, actuala stradă largă Mărășești)
11

. De-altfel, exista de-asemenea 

riscul izolării acestui străvechi abator. Rambleul de acces la străvechiul 

                                                           
7
 Vezi în Anexa 1 localizarea acestei fierbători de bere din bucla Mureșului Mort pe harta 

din anul 1971 a orașului Arad conform cu datele luate de noi de pe crochiul cartografic al 

orașului Arad (datat în intervalul anilor 1855-1858). 
8
 Vezi în Dan Demșea, Tradiții industriale în județul Arad: secolele XIX-XX. Mențiuni 

documentare și evoluții, în „Administrație românească arădeană – Studii și comunicări”, 

vol. III, Vasile Goldiș University Press, Arad, 2011, p. 75; Cf. Serviciul Județean al 

Arhivelor Naționale Arad (prescurtat SJANA), Fondul Prefectura Județului Arad, Actele 

Comitelui Suprem, anul 1855, Actele Comisarului chezaro-crăiesc, anul 1857. 
9
 CMA, Col. de istorie a orașului Arad, Harta Municipiului Arad, Arad la 25 martie 1931; 

denumirea este preluată din Legenda explicativă a celor 118 Instituțiuni Publice. Vezi și 
„Monitorul Oficial al Orașului Arad”, (în redactarea bilingvă română și maghiară a 

Primăriei orașului cu drept de municipiu Arad; Aradváros Polgármestere ), Arad,1923, nr. 

23, p. 225. 
10

 CMA, Col. de istorie a orașului Arad, Harta intravilanului orașului liber regesc Arad, 

1913-1914. 
11

 Oficiul de Cadastru și Publicitate Mobiliară Arad, Mapa de crochiuri „Tabelle” ale 

orașului liber regesc Arad, nedatate /realizate în intervalul anilor 1855-1858 – n. n./ 
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abator cât și locul de descărcare pentru marfă era figurat cartografic în anul 

1887 /înțeles ca terminus ante quem/ sub denumirea de „rakodohely” /loc de 

încărcare-descărcare/
12

. 

 În partea extrem-sud-estică din interiorul buclei amintite se afla 

străvechea clădire de abator a orașului – înființat în cursul secolului al 

XVIII-lea. El era sprijinit pe actuala stradă a Abatorului
13

 (care a perpetuat 

vechea denumire „strada Abatorului” /Vágóhid utca/
14

). Pe secțiunea de 

hartă cadastrală din anul 1887, străvechiul Abator („Vagohid”) figura ca 

atare în acel unghi descris mai sus. 

 Ulterior, în zona acestuia a funcționat „Grădinăria orașului”
15

 

(„Városi kertészet”
16

), extinsă spre nord, în interiorul fostei bucle de canal, 

până la limita modernului ansamblu nou de clădiri al Abatorului orășenesc 

(comunal în perioada interbelică). Între anii 1949-1989, abatorul, împreună 

cu complexul său de clădiri a figurat sub numele Întreprinderea de 

Industrializarea Cărnii, (având adresa pe strada Feleacului nr. 1) până în 

jurul anului 1975-1980. 

  Pentru uzul nostru acel loc a fost numit drept vechiul Abator, după 

cum l-am indicat în titlul studiului istorico-cartografic de față.  

 Ca să înțelegem contextul în care a avut loc delimitarea cvartalului 

vechiului Abator, trebuie să ne întoarcem în timp la intervalul anilor 1883-

1887 când a avut loc definitivarea hărților cadastrale ale municipiului Arad. 

Dintr-o documentație scrisă
17

, care însoțise filele-secțiuni, de format foarte 

                                                           
12

 Primăria municipiului Arad, Serviciul de Cadastru al municipiului Arad, Colecția de 

mape (secțiuni) cadastrale ale municipiului Arad, imprimate în anul 1887 în „Tipografia 

statului regal ungar”. 
13

 Complexul MuzealArad, Colecția de istorie a orașului Arad, nr. M. O. 1933, Rețeaua 

cartografică a orașului liber regesc Arad (titlul tipărit în limba maghiară: „Arad, szabad 

királyi város hálózatának térképe /.../ 1884”), Scara 1:10.000, realizată în 1883 de către 

geometrul orașului Arad, Cepreghy Mihály și apărută sub teascul Institutului Tipografic 

Réthy Lipot și Fiul. Harta consemna textul tipărit cu litere cursive al acestui vechi abator, în 

limba maghiară, „Vágóhid”. Prescurtat CMA, Harta orașului Arad, 1884. 
14

 Tradusă ad-literam, însemnează „strada Punții de tăiere”, fiind vorba de o punte peste un 

canal curgător. 
15

 CMA, Col. de istorie a orașului Arad, Harta Municipiului Arad, Arad la 25 martie 1931; 

denumirea este preluată din Legenda explicativă a celor 118 Instituțiuni Publice. 
16

 CMA, Col. de istorie a orașului Arad, Harta intravilanului orașului liber regesc Arad, 

1913-1914, (titlul original, în limba maghiară cuprinde o dedicație către primarul Aradului 

în persoana lui Varjassy Lajos : Arad Sz. Kir. Város belhatárának Térképe – Nagyságos 

csejthei Varjassy Lajos úrnak. /.../” datată în anul 1914). 
17

 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Arad, Colecția de hărți și planuri, Fascicolul 

nr. 87/6, Dosarul nr. 2/1886 intitulat „Arad Szabad királyi város házbitokosainak 
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mare, ale hărților cadastrale, reieșea, conform părerii noastre, predominanța 

terenurilor fără casă (respectiv a grădinilor) în raport cu cele care aveau 

construcții. Dosarul amintit mai sus redă, între altele, pentru noile terenuri 

aparținătoare în anul 1886 de cartierul exterior Șega – situate între strada 

„Casei de Bere” (actualmente a Cocorilor) și „Drumul Pieții Târgului” 

(actuala Cale a Victoriei, a cărei lărgime apreciabilă era demnă de un 

Bulevard) – următoarele două poziții topografice care ne interesează. Ele 

sunt imprimate cu litere de tipar, în limba maghiară:  

 a) „Séga Sörház utcza” /vezi-l tradus mai sus/ (în 1886 cuprindea 

șapte parcele lipsite probabil de construcții civile, aparținând de patru 

proprietari-persoane particulare); 

 b) „Séga Vásár-állás” /tradus în mod liber în limba română: Locul 

de staționare al Târgului din cartierul Șega/. Această poziție (respectiv 

zonare) topografică necesită detalieri. Ea cuprinde trei parcele mari – cu 

nume propriu și numerotare de la 1 la 3 – și o a patra, îngustă, al cărei nume 

propriu este inclus în titlul poziției topografice „Séga Vásár-állás”
18

, 

numerotată de către noi cu cifra 4. Ceva mai jos, la punctul 4, urmează 

prezentarea acestui loc de staționare târgoveților. 

 Toate aceste patru parcele aparțineau „orașului liber regesc 

Arad”(primele trei fiind aflate în perimetrul buclei canalului iar cea de-a 

patra –numerotată de noi cu cifra 4 – era poziționată între brațul ascendent-

răsăritean al acestui canal (în bună parte umplut cu pământ) și drumul 

marcat cu plopi pe harta din 1883-1884 a lui Csepreghy, paralel cu acest 

braț de canal
19

. Drumul a fost numit ulterior anului 1887, în cerneală roșie, 

pe secțiunea topografică de cadastru a anului 1887 drept „Vásár téri ut” 

/adică „Drumul pieții de Târg”/). Denumirea sa după anul 1919 a fost cea 

de Cale a Victoriei
20

, rămânând așa până astăzi. 

 Dar să revenim la completările de pe harta lui Csepreghy, referitoare 

la cele trei denumiri din documentul arhivistic incriminat, respectiv ale 

                                                                                                                                                    
névjegyzéke” /în traducere: Lista proprietarilor de casă ai orașului Liber regesc/, fila 73-73 

verso (prescurtat: v). Prescurtat SJANA, Col. Hărți. 
18

 SJANA, Col. Hărți, Fasc. Nr. 87/6, Dos. nr. 2/1886 /.../, f. 73-73 v. 
19

 CMA, Harta orașului Arad, 1884. 
20

 „Monitorul Oficial al Orașului Arad”, (în redactarea bilingvă română și maghiară a 

Primăriei orașului cu drept de municipiu Arad; Aradváros Polgármestere ), Arad,1923, nr. 

23, p. 228. Mulțumiri pentru posibilitatea copierii acestui periodic cât și a unor copii 

reprografice ale hărților cadastrale din anul 1887, datorez domnului Morar Gheorghe și 
doamnei Joldea Monica Laura. 
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acestor prime trei parcele, numerotate tipografic cu cifre arabe în anul 1886 

după cum urmează:  

 „1. Arad szab. kir. város (vágohid)”. Abatorul în cauză era amplasat 

pe locul străvechi (probabil din secolul al XVIII-lea sau din momentul 

extinderii intravilanului orășenesc după anul 1826). El este vizibil atât pe 

harta lui Csepreghy (din anul 1884) cât și pe fila secțiunii topografice 

cadastrale (din anul 1887); în anul 1893 nu mai figura pe harta din 

Enciclopedia Pallas. În schimb, încă din anul 1887 apărea schițat pe harta 

lui Csepreghy drumul spre locul viitor al noului Abator, numit de către noi 

„cel vechi”. El a fost amplasat în jurul anului 1890 în proximitatea nordică 

față de cel străvechi. Prin 1892-1893 edificiul său modern era gata, 

impresionând până în ziua de azi prin dimensiunile mari ale frontonului său 

triunghiular din capătul înfundat al actualei străzi a Feleacului. Accesul la 

acest abator („Vágóhid”) era rezolvat printr-un drum creat peste fostul 

brațul de canal, secat și umplut cu pământ
21

. La nici 100 metri nord de 

abator a fost ridicată fabrica de ghiață („Jéggyár”)
22

. 

 Prin 1930 acest drum nu avea denumire de stradă poate pentru 

motivul că nu avea trasată decât latura sa dreaptă care devenise locuibilă. Pe 

partea stângă a acestui drum de acces la „Abatorul comunal”se afla 

„Grădinăria orașului”
23

. 

 „2. Arad szab. kir. város (korcsma)”
 24

. /Cârciuma/
25

 era poziționată 

pe harta din anul (1883)-1884, în dreptul intrării spre întinsa „Piață de târg”, 

chiar lângă Casa de bilete („Czedula ház”)
26

, în proximitatea accesului 

prevăzut cu un pod peste canal, dinspre Piața de târg („Vásár tér”) spre 

presupusul edificiu militar, aflat în construcție și configurat vag în interiorul 

buclei canalului pe cale de colmatare
27

. Inginerul-șef al orașului, Csepreghy 

Mihály, nu dorea să divulge cartografic destinația ei militară, după cum era 

menționată ulterior la punctul 3 din tabelul de lucru, tipărit de administrația 

                                                           
21

 „A Pallas Nagy Lexicona”, vol. I, Budapesta, 1893, p. 800-801. Vezi Anexa 2: detaliu 

din harta Municipiului Arad în anul 1893. 
22

 Primăria municipiului Arad, Serviciul de Cadastru al municipiului Arad, Colecția de 

mape (secțiuni cadastrale adnotate ulterior) ale municipiului Arad, imprimate în anul 1887 

în Tipografia statului regal ungar. 
23

 CMA, Col. de istorie a orașului Arad, Harta Municipiului Arad, Arad la 25 martie 1931; 

Ambele denumiri au fost preluate din Legenda explicativă a celor 118 Instituțiuni Publice. 
24

 SJANA, Col. Hărți, Fasc. Nr. 87/6, Dos. nr. 2/1886 /.../, f. 73 v. 
25

 SJANA, Col. Hărți, Fasc. Nr. 87/6, Dos. nr. 2/1886 /.../, f. 73 v. 
26

 CMA, Harta orașului Arad, proiectată în 1883 și tipărită în 1884.  
27

 Idem. 
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Primăriei în anul 1886
28

. Peste câțiva ani cârciuma a fost desființată, nefiind 

bine venită chiar lângă cazarmă. Considerăm din acest motiv cârciuma nici 

nu mai figura pe reproducerea cartografică din anul 1893 a Enciclopediei 

Pallas. 

 „3. Arad szab. kir. város (honvéd laktanya)”
29

 /cazarma de honvezi/. 

Această construcție de cazarmă figura pe hârtia administrației civile în anul 

1886, fără a fi neapărat finalizată. Pe harta municipiului Arad – concepută 

de Kogutowitz Mano și reprodusă la scara 1: 38.600 în tehnica ofsset 

policrom, în anul 1893, în Marea Enciclopedie Pallas – precizarea de la 

poziția 9 din Legendă era următoarea: „Honvéd-huszár kaszárnya”
30

 

/tradusă ad-litteram „cazarma de cavalerie a apărătorilor patriei”/. Destinația 

ei militară a fost păstrată până la primii ani de după încheierea celui de-al 

Doilea Război Mondial. Emblemele militare reprezentate în basorelief pe 

una din fațadele clădirilor Companiei de transport public S. A. au rămas în 

picioare până în zilele noastre. 

 4. „Séga Vásár-állás”. Pe acestă fâșie îngustă au apărut treptat, în 

perioada interbelică edificii familiale, orientate cu fațada spre Calea 

Victoriei, începând de la gardul Spitalului orășenesc de copii „Principele 

Mircea” până la gardul Cazărmii de artilerie călăreață
31

.  

 Între gardul cazărmii și imobilele care începuseră să se contureze pe 

Calea Victoriei apărea după anul 1923 o stradă (ulterior stradelă) care se va 

numi a Artileriei, rămânnd așa până după anul 2000,când a fost numită 

strada Moise Rișcuția. O necesară cercetare ulterioară fondului arhivistic al 

Primăriei Municipiului Arad (seria Acte administrative, perioada de după 

anul 1926) ar putea stabili succesiunea apariției „străzilor noi” și chiar a 

caselor familiale. Numerele impare de casă, de la nr. 5 până la nr. 31 

inclusiv, de pe Calea Victoriei corespundeau pe atunci, probabil caselor 

unifamiliale. Continuarea cercetării arhivei municipalității arădene va 

elucida situația lor de după anul 1926. Iar numerele 1 și 3 de imobil au fost 

                                                           
28

 SJANA, Col. Hărți, Fasc. Nr. 87/6, Dos. nr. 2/1886 /.../, f. 73 v. O datare apropiată de 

momentul terminus ante quem al construirii acestei cazărmi ne-o oferă un detaliu 

cartografic al hărții militare austriece din anul 1884, în treimea superior-nordică a buclei de 

canal, însoțit de un text german, imprimat cu prescurtări, în partea dreaptă a obiectivului 

indicat mai sus: „Honv. Cav. Ksr.” /Honved Cavallerie Kaserne=Cazarma de cavalerie a 

honvezilor/; Cf. Planul director Alt Arad und Perjámos, al Institutului cartografic militar 

chezaro-crăiesc din Viena, anul 1884, scara 1: 75.000. 
29

 SJANA, Col. Hărți, Fasc. Nr. 87/6, Dos. nr. 2/1886 /.../, f. 73 v. 
30

 ”A Pallas Nagy Lexicona”, vol. I, Budapesta, 1893, p. 800-801. 
31

 Primăria Municipiului Arad, Serviciul de Cadastru, Harta Municipiului Arad, la 28 iunie 

1938, Scara 1:28.000. 
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atribuite, pe rând, între anii 1968-1972, cu multă probabilitate,Grupului 

Școlar de Construcții. Începând din anul 1990, complexul de clădiri a fost 

atribuit Liceului teoretic „Vasile Goldiș”. Mai târziu blocurile de cămin, 

precar utilizate, au fost atribuite Școlii postliceale sanitare
32

. 

 Dincolo de aceste numere de imobile de pe partea fără soț (vestică) a 

Căii Victoriei, o serie de mici întreprinderi industriale din dreptul actualelor 

numere 33-35 au supraviețuit până în anul 1948 (anul marii etatizări). În 

luna februarie 1949, câteva mici firme industriale, de acolo și din alte părți 

ale orașului Arad, s-au asociat, dând ființă Fabricii de strunguri Victoria
33

, 

supraviețuind aproximativ 50 de ani sub noua denumire de Întreprinderea 

de Mașini-Unelte cu sigla ARIS. Partea din spate a acestei fabrici a fost 

cedată prin 1980 întreprinderii Orologerie Industrială S. A. (pe strada 

Cocorilor nr. 24 A), care și-a încetat activitatea în jurul anului 2000. 

 În jurul anilor 1990-1991, ARIS-ul a cedat un corp de clădire 

(birouri) proaspăt înființatei Societăți de Investiții Financiare Banat-

Crișana. 

 În locul ARIS-ului a apărut în jurul anului 2000 Întreprinderea 

Astra-Vagoane Călători.  

 

 Constituirea străzilor cvartalului numit de către noi „al vechiului 

Abator” 

 În intervalul anilor 1926-1930 nu începuse constituirea de facto a 

străzilor acestui mic cvartal. În schimb, au început să apară străzile din 

porțiunea nord-vestică a triunghiului mărginit de Fabrica Astra (de 

vagoane, etc), Azilul de Copii, strada Voluntarilor terenul deocamdată 

viran al fostului cimitir (mutat la cimitirul „Eternitatea”), triunghi marcat pe 

harta tipărită în anul 1931 de către Serviciul tehnic al Primăriei cu sigla IIIc 

Șega
34

. 

 Spațiul dintre strada Artileriei și cea a Meseriei ne-a pus o problemă 

legată de vechile numere de imobil (de la 19 la 23) după apariția 

Întreprinderii de strunguri în anul 1949. Oricum, era clar pentru edili în anul 

1931 să proiecteze strada Meseriei drept limita nordică a cvartalului 

vechiului Abator, perpendiculară pe Calea Victoriei. Iar de la strada 

Meseriei până la strada Feleacului (limita sudică a acestui mic cvartal), cele 

                                                           
32

 Harta municipiului Arad,ediția a treia, Cluj-Napoca, 2009, Scara 1:17.500. 
33

 CMA, Col. de istorie a orașului Arad, Dosarele monografiilor istorice ale întreprinderilor 

industriale existente în anul 1968 (dactilograme și manuscrise adunate de către muzeograful 

Otto Greffner). 
34

 Harta Municipiului Arad, Arad la 25 martie 1931 (offset policrom). 
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șapte numere de casă (de la 5 la 17) încheiau la Calea Victoriei cvartalul 

nostru
35

. Ținem să amintim că strada Feleacului purtase între anii 1948-1964 

numele de Kirov
36

. 

 Stadiul final al cvartalului studiat de noi a fost limitat la o formă 

rectangulară, aproape pătrată (prin strada Sava Haica), ținându-se seamă de 

ograda abatorului. Nu cunoaștem când s-a renunțat la crearea străzii Ioan 

Georgescu (aflată în afara careului pătrat al cvartalului). Dacă era vorba de 

numele fostului prefect al județului Arad, atunci credem că în momentul 

introducerii numelui Kirov se renunțase la numele Ioan Georgescu și mai 

apoi la crearea acestei străzi. Lungimea străzii Feleacului ar putea fi 

aproximată la 250 de metri, iar cea a străzii Sava Haica la aproximativ 180 

de metri. 

 Având la dispoziție filele cadastrale vechi pe care edilii au lucrat la 

zămislirea cvartalului nostru, am reușit să identificăm ductul canalului 

astupat (respectiv a celui răsăritean) între străzile Aviator Vuia Gheorghe și 

cea a Deltei. 

 Din celălalt braț al canalului a rămas o apă stătătoare (pe o lungime 

de 400 metri) de la strada Latină/Venus până aproape de strada Meseriei, 

izolând accesul spre marginile vestice ale cvartalului
37

. 

 

 În loc de concluzii 

 Această creștere edilitară din cuprinsul teritoriului intravilan 

constituie, după părerea noastră, cea mai mare extensie urbană, fiind situată 

cronologic între anii 1880 și 1950, dacă luăm în considerare faptul că cel de-

al doilea Cartier al Funcționarilor, situat în perimetrul viran al Vechii 

Cetăți (numit în 1893 „Óvár tér”
38

) (mai precis, între Actuala Cale a 

Romanilor și bucla râului Mureș dinspre cartierul Subcetate
39

, aflat pe 

celălalt mal), se năștea la cumpăna anilor ʼ30
40

, deși fusese proiectat în 

                                                           
35

 Vezi numerele caselor pe hărțile lui Teodor Cora, anexate cărții Cartea Aradului-Ghid 

practic, însoțită de o prefață semnată de profesorul Lucian Emandi. Tipografia C.D.S. Arad 

Poudique, /1990/. 
36

 Primăria municipiului Arad, Serviciul de Cadastru al municipiului Arad, Colecția de 

mape (secțiuni cadastrale adnotate ulterior) ale municipiului Arad, imprimate în anul 1887 

în Tipografia statului regal ungar. 
37

 Harta municipiului Arad,ediția a treia, Cluj-Napoca, 2009, Scara 1:17.500. 
38

 „A Pallas Nagy Lexicona”, vol. I, Budapesta, 1893, p. 800-801. 
39

 Proiectarea acestui cartier a fost demarată în cursul anului 1923. 
40

 Primăria Municipiului Arad, Serviciul de Cadastru, Harta Municipiului Arad, la 28 iunie 

1938, Scara 1:28.000. Subtitlul acesteia, scris în tuș, imediat după tipărirea sa, este pentru 
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caroiaj alb, urmând să poarte numele împăratului-rege Franz Josef I 

(„Ferencz József város”) în terenul viran dintre actuala Cale a Romanilor și 

curbura râului Mureș
41

. Declanșarea „Marelui Război” a întrerupt acest 

demers, el fiind reluat din1925-1926 pe vechiul caroiaj antebelic, fiind 

delimitat și marcat în creion roșu „I d”
42

. 

 Nu este de mirare că cele două mari cartiere primiseră succesiv 

același nume generic – intrat în uzul oralității orășenilor – anume cel de 

„cartier al Funcționarilor”, deși acolo se instalaseră de-asemenea, în 

deceniul al treilea al secolului al XX-lea, familiile militarilor și muncitorilor 

uzinali. 

 O datare precisă a primelor construcții civile (case de locuit deținute 

de drept de către proprietarii acestora) din acest cvartal ne-o va oferi 

consultarea arhivei administrative municipale a Primăriei Aradului cât și a 

arhivei așa-numitelor „Foi de Carte Funduară”, completate în timp util de 

către funcționarii Serviciului de Carte Funduară de pe lângă Judecătoria 

Municipiul Arad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
noi semnificativ: Împărțirea zonelor edilitare. Mulțumesc pe această cale doamnei Gălășel 

Doina pentru înlesnirea cercetării vechilor hărți cadastrale. 
41

 CMA, Col. de istorie a orașului Arad, Harta intravilanului orașului liber regesc Arad, 

1913-1914. 
42

 Primăria Municipiului Arad, Serviciul de Cadastru, Harta Municipiului Arad, la 28 iunie 

1938, Scara 1:28.000. 
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Anexa 3 

 


