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PREMIERE LA
CIACOVA

- 1795: se deschide farmacia privată „La Sfânta
Treime”, o farmacie de campanie legată de sosirea
militarilor în Ciacova dar care deservea şi popu-
laţia civilă

- 1871: Societatea Timiş-Bega schimbă cursul
Timişului (lângă Ciacova rămâne un simplu braţ
- Timişul Mort), Ciacova pierzând astfel o impor-
tantă cale de transport; în acelaşi an este însă con-
struită calea ferată din zonă iar după ce localitatea
va fi racordată la ea va câştiga o bună poziţie eco-
nomică, mai ales prin târgurile de cai

- 1879: a luat fiinţă prima „Bancă de Credit şi
de Economii” din Ciacova

- 1880: se construieşte prima bibliotecă din lo-
calitate

- 1881-1882: apare „Csakowaer Wochenblatt”,
primul săptămânal al locuitorilor comunei

- 1881: s-a înfiinţat „Formaţia de pompieri vo-
luntari Ciacova”, printre primele din Banat

- 1882: s-a deschis primul atelier fotografic.
Pompierii din Ciacova s-au remarcat cu prilejul
unui mare incendiu la Liebling, când au luat foc
36 de case, şi mai apoi la incendiul teatrului din
Timişoara din anul 1920. Au obţinut numeroase
premii la concursurile organizate între localităţi
iar în 1926 au obţinut locul I la concursul zonal
de la Deta

- 1881-1902: apare ziarul „Csakovaer Zeitung”
- 1883: se înfiinţează „Societatea Crucii Roşii”,

căreia Emilia Magdici i-a donat, în 1905, un mij-
loc de transport pentru bolnavi

- 1884: septembrie - se deschide şcoala de uce-
nici

- 1884: noiembrie - se deschide hotelul „Ne-
ubauer”, „cu sală de concerte, discursuri şi alte
spectacole”

- 1885: se înfiinţează „Societatea muncitorilor,
bolnavilor şi invalizilor”, „Societatea ţărănească
din sudul Ungariei”, „Asociaţia de gimnastică cia-
coveană”

- 1885: octombrie - se înfiinţează „Şcoala Agri-
colă”

- 1886: se înfiinţează „Asociaţia manufactu-
rieră”; în hotelul „Rossl” se deschide o şcoală de
călărie; probabil în acelaşi an s-a înfiinţat „Clubul
de ţintaşi”

- 1887: în hotelul „Neubauer” se deschide, în
mod festiv, o sală de biliard şi cafeneaua „Josef
Neubauer”; se înfiinţează Asociaţia Vânătorilor

- 1888: se înfiinţează şi se sfinţeşte a doua far-
macie din Ciacova, „La Crucea de Aur”

- 1889: se deschide noua moară cu aburi de pe
malul Timişului Vechi

- 1891: se deschide prima fabrică de sifon
- 1893, august: se inaugurează prima linie de

cale ferată între Ciacova şi Jebel, localitatea fiind
racordată la reţeaua de cale ferată a Imperiului
Austro-Ungar

- 1894-1895: în incinta bisericii catolice a fost
construită şcoala Mănăstirii (Klosterschule)

- 1895: se înfiinţează în localitate starea civilă;
se sfinţeşte şcoala de fete „Notre-Dame”; se inau-
gurează o nouă linie de cale ferată între Ciacova
şi Giera; se înfiinţează „Firma de tricotat maşinal”

- 1897: se introduce iluminatul cu gaz în hotelul
„Rossl”; se deschide o vopsitorie, care, mai târziu,
va fi totodată spălătorie şi curăţătorie

- 1898: se înfiinţează societatea bicicliştilor
- 1899: se deschide „Prăvălia de făină”; se înfi-

inţează „Asociaţia producătorilor de lapte”; se
construieşte închisoarea

- 1900: se construieşte o nouă moară cu aburi
pe malul Timişului

- 1901: se hotărăşte introducerea curentului
electric în localitate

- 1901-1902: podul de lemn peste Timiş este în-
locuit cu un pod de piatră

- 1904: apar în Ciacova primele motociclete; se
înfiinţează fabrica de oţet; se înfiinţează a doua fa-
brică de sifon

- 1906 - iunie: se înfiinţează clubul de fotbal
- 1909: se înfiinţează clubul de tenis; se des-

chide prima tutungerie („Prăvălie de produse din
tutun”); se construieşte noul spital comunal

- 1910: „Fabrica de ţigle” produce primele ţigle
- 1911: se deschide cinematograful (Mozi); se

înfiinţează „Clubul elevilor”, un club sportiv al tu-
turor etniilor, al cărui punct forte era atletismul;
se înfiinţează „Azilul de bătrâni”; începe să func-
ţioneze „Uzina electrică” iar în luna septembrie
străzile sunt iluminate de probă cu curent electric

- 1913, septembrie 24: Ciacova are iluminat
stradal electric; se cumpără prima maşină de scris
pentru reşedinţa de scaun; în luna noiembrie, şi lo-
cuinţele particulare sunt racordate la curent elec-
tric; se înfiinţează „Fabrica de gheaţă”

- 1923 : în Ciacova apare prima maşină, marca
„Nash”

- 1931, februarie 8: apare primul număr al zia-
rului „Csakovaer lebende Zeitung”

- 1936: se construieşte ştrandul în zona turnului
medieval şi se amenajează terenul „pentru timp
liber” şi parcul din vecinătatea culei; se constru-
ieşte actualul spital

- 1955 : ia fiinţă o orchestră semisimfonică; a
funcţionat până în 1961

Din „Ciacova - Monografie”, 
de Dan N. Buruleanu şi Liana Păun
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