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Bal şvăbesc între
războaie (II)

14 februarie 1931. Al patrulea bal şvăbesc al portu-
lui popular. Prima dansatoare: Anna Schoffro căsăto-
rită Hepp. Invitaţia este scrisă în limba germană:

„Domnişoara Rosa Rieβer, prima dansatoare la al 
3-lea bal şvăbesc.

Invitaţie. Comunitatea germană şvăbească din dis-
trictul Ciacova are onoarea de vă invita pe domnia
voastră împreună cu familia pe data de 14 februarie
1931 la al patrulea baş şvăbesc. Balul va avea loc în
sălile restaurantului «Banatul» din Ciacova. Comitetul
de organizare.

Începutul: ora 8 seara, intrarea 30 lei. Banii lăsaţi
peste preţul numit sunt primiţi cu mare mulţumire, iar
venitul net din încasări se va folosi în scopuri cultu-
rale”.

Printre participante a fost şi Elisabeth Oros din 
Ghilad.

7 februarie 1932. Al cincilea bal şvăbesc al portului
popular. Prima dansatoare: Gisela Zeidler. Invitaţia
este scrisă în limba germană:

„Domnişoara Anna Schoffro, prima dansatoare la al
4-lea bal şvăbesc.

Invitaţie. Comunitatea germană şvăbească din dis-
trictul Ciacova are onoarea de a vă invita pe domnia
voastră împreună cu familia pe data de 7 februarie
1932 la al 5-lea bal şvăbesc al portului popular. Balul
va avea loc în sălile restaurantului «Banatul» din Cia-
cova. Comitetul de organizare.

Începutul: ora 8 seara, intrarea 20 lei. Banii lăsaţi
peste preţul numit sunt primiţi cu mare mulţumire, iar
venitul net din încasări se va folosi în scopuri cultu-
rale”.

Participanţi: Gisela Zeidler, Anna Marx, Anna
Schoffro, Rosa Kuhn, Gisela Kuhn sen., Magdalena
Wilhelm, Gisela Kuhn jr., Nikolaus Ritter, Josepf M.
Funk, Nikolaus Friebisz şi alţii.

26 februarie 1933. Al şaselea bal şvăbesc al portului
popular. Prima dansatoare: Anna-Maria Hoffmann
(Bieber). Invitaţia este scrisă în limba germană:

„Domnişoara Gisi Zeidler, prima dansatoare la al 5-
lea bal şvăbesc.

Invitaţie. Comunitatea germană şvăbească din dis-
trictul Ciacova are onoarea de a vă invita pe domnia
voastră împreună cu familia pe data de 26 februarie
1933 la al 6-lea bal şvăbesc al portului popular. Balul
va avea loc în sălile restaurantului «Banatul» din Cia-
cova. Comitetul de organizare.

Începutul: ora 8 seara, intrarea 20 lei. Banii lăsaţi
peste preţul numit sunt primiţi cu mare mulţumire, iar
venitul net din încasări se va folosi în scopuri cultu-
rale”.

Este de remarcat scrierea românească a numelui lo-
calităţii: Ciacova şi nu Tscakowa!

Participanţi: Anna-Maria Hoffmann născută Bieber,
Anna Trudt, Magdalena Sehr, Susanne Dewald, Elisa-
beth Sehr, Magdalena Wilhelm, Rosa Hoff, Elisabeth
Schimoni, Karl Georg Sehr, Ludwig Schoffro şi alţii.

Din Wilhelm Josef Merschdorf, 
„Ciacova - târg bănăţean, monografie 

şi cartea plaiului natal”

File de istorie CIACOVEANA
„Ciacova - Târg 

bănăţean.  Monografie
şi cartea plaiului natal”

A apărut, la Editura Orizonturi Universitare din
Timişoara, în condiţii grafice deosebite, „Ciacova
- Târg bănăţean. Monografie şi cartea plaiului
natal”, o lucrare amplă şi complexă, în două vo-
lume, purtând semnătura lui Wilhelm Josef Mers-
chdorf, în traducerea lui Alexander Ştefi. Lector
pentru ediţia în limba germană este Luzian Geier,
consilier editorial pentru ediţia în limba română -
prof. dr. ing. Horia Ciocârlie, iar redactor pentru
ediţia în limba română - prof. dr. ing. Ştefan Ki-
lyeni. Volumele au fost tipărite în ediţie limitată,
dar dacă cererea va depăşi numărul exemplarelor
solicitate, „Ciacova - Târg bănăţean. Monografie
şi cartea plaiului natal” ar putea fi retipărită.

Cei care doresc, pot achiziţiona cele două vo-
lume ale Monografiei de la Biblioteca oraşului
Ciacova, la preţul de 60 de lei. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretariatul Primăriei,
telefon: 0256-399.600.
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