11

Monitorul

Primãriei Municipiului Timiºoara

Istoria oraºului tãu
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enumirea de MEHALA,
comuna a primit-o de la
turci, în timpul ocupaþiei între anii
1552-1716. Comuna Mehala a
aparþinut din punct de vedere
administrativ judeþului Timiº, dar
fiind foarte aproape de oraºul
regal liber Timiºoara, o despãrþea
doar câmpul de instrucþie al
armatei, majoritatea populaþiei
din comunã aveau locuri de
muncã în oraº, astfel au trãit
avantajele vieþii citadine fãrã a
suporta greutãþile impuse
locuitorilor din oraºul Timiºoara.
La 1 ianuarie 1910 în urma
hotãrârii comunale ºi a conducerii Municipiului Timiºoara,
cu aprobarea guvernului,
comuna Mehala a fost anexatã
oraºului Timiºoara ca circumscripþia a V-a cu denumirea
Franzstadt.
În jurul anului 1900 în
Mehala s-au format mai multe
colonii, în direcþia gãrii era
colonia Anheuer, Weisz, Blaºcovici ºi Ronaþ, care era cea mai
depãrtatã. Din aceste colonii, la
momentul anexãrii, erau deja
construite peste 300 de case
familiale; cu etaj era numai una
în piaþã, unde au fost cãlugãriþe.
Aceastã casã cu etaj (proprietatea oraºului) gãzduieºte o
ºcoalã de stat ºi un cãmin pentru
copii. Celelalte clãdiri publice
sunt tot în centrul cartierului, în
piaþã, este vorba de biserica
româneascã, ortodoxã sârbeascã
ºi biserica romano-catolicã.
Primãria construitã în 1902 a fost
cedatã pentru ºcoala statului.

Cartierul Mehala

Pe teritoriul cartierului Mehala
nu au fost strãzi sau ºosele pavate,
nici chiar drumurile dintre colonii,
la data anexãrii. Din acest punct de
vedere sanitar serviciul era efectuat
de un medic comunal. Serviciul de
pazã era asigurat de cinci poliþiºti
ºi cinci jandarmi, coordonaþi de un
notar. În urma anexãrii comunei
Mehala de oraºul Timiºoara,
locuitorii cartierului Mehala, au avut
numai de câºtigat. Imediat s-au
înfiinþat grãdiniþe de copii ºi ºcoli,
au început pavarea drumurilor ºi a
trotuarelor, mai întâi drumuri de
legãturã între oraº ºi noul cartier,
care imediat a fost ºi iluminat. Cea
mai mare realizare a fost intro-

Imagine cu Biserica Ortodoxã Sârbã din Mehala, în anul 1916
ducerea tramvaiului electric, astfel populaþia Mehalei a beneficiat
de dotãrile civilizaþiei oraºului.
Pe terenul cartierului Mehala
în spatele gãrii se afla poligonul
de tir, Parcul de distracþii LUNA
PARC ºi stadionul de fotbal.

Unele denumiri
vechi ºi populare

Vedere din Comuna Mehala în anul 1904

Denumirea cartierului Iosefin în decursul anilor
1900
1921
1931

MEHALA
CIRCUM. V MEHALA
CIRCUM. V PRINCIPILE
MIHAI

FERENCVAROS
V KER MEHALA

FRANZSTADT
V BEZIRK MEHALA

Carterul Mehala s-a format la
început sub formã de comunã, cu
numele Mehala, în timpul
ocupaþiei turceºti, iar din anul
1910, odatã cu anexarea la oraºul
Timiºoara a devenit circumscripþia a V-a Mehala.
Alte denumiri:
Suburbia Rascianã (cartierul
istoric Mehala)
Suburbia Ortodoxã Mehala;
Nowaja Warosch (oraºul nou)
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Istoria ilustratã a Timiºoarei
Timiºoara în anul 1918 –
CETATE
Denumit în prezent Bulevardul Revoluþiei din
1989, în trecut acesta s-a mai numit Bulevardul
23 August, Bulevardul Regina Maria ºi Liget Ut.
Palatulº Bãncii Timiºianã Institut de Credit ºi
Economii a fost înfiinþatã în anul 1885,
creându-ºi pânã la bilanþul din anul 1918 un
capital de douã milioane coroane, fiind în acele
timpuri cel mai mare institut financiar
românesc din Banat.
Arhitectul Palatului a fost Josef Kremer Jr.
construcþia acestuia fiind datatã în anul 1911.
Banca a funcþionat ºi sub numele de Banca
Victoria.
Urmãtorul palat din imagine a gãzduit în acele
timpuri “Banca Franco-Românã”.
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