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Conexiuni Banat-Vechiul Regat până în anul 1914

• După Mica Unire (1859), autoritățile militare austriece își exprimau 
îngrijorarea că mai mulți ofițeri români din granița militară bănățeană sunt 
tentați să treacă în România. Cazul colonelului Ion Curița.

• Jubileul regal din anul 1906 a prilejuit manifestarea puternică a 
sentimentului național al bănățenilor: din cei peste 2.000 de coriști de la 
Arenele Romane din București, aproximativ o treime au fost din Banat. 
Coriștii din localitățile Bozovici și Dalboșeț, în momentul în care au trecut 
frontiera, la Vârciorova, au coborât din tren și au sărutat pământul PATRIEI 
MAMĂ.

• Intelectualii bănățeni participau la cursurile de vară de la Vălenii de 
Munte ținute de Nicolae Iorga.

• Între Banat și Vechiul Regat au existat legături economice.



Militari români din Regimentul 43 Infanterie din 
Caransebeș luptând în Galiția (1914-1915)



Generalul ION DRĂGĂLINA - un erou
bănățean din Primul Război Mondial















Exerciții ale rezerviștilor comandate de 
generalul Ion Drăgălina



Generalul este rănit









La funeraliile generalului au participat 
personalități de seamă





Generalul Nicolae Cena (1844-1922)



Colonel Ioan Curița (1862-1930)
Născut în comuna Dalboșeț, Caraș-Severin, a absolvit
Academia Militară din Budapesta, ajungând locotenent de
honvezi și profesor de română și maghiară. Ca ofițer la diferite
unități militare, învață pe militarii români cântecul
”Deșteaptă-te române.” Intră în conflict cu superiorii și trece
clandestin frontiera în România (1889). Este încadrat ca ofițer
la o unitate militară din Râmnicu Sărat. La intrarea României
în război avea gradul de maior. Comandă u batalion, într-un
regiment de infanterie aflat sub comanda generalului Ion
Drăgălina. Ocupă Muntele Alion în august 1916 și intra în
Orșova, devenind administratorul orașului pe timpul scurtei
ocupații românești. Luptă cu unitățile militare germane pe
Valea Cernei și pe Valea Jiului. La luptele de pe Valea Oltului
cade prizonier la nemți. Dus în Germania, este predat
organelor de contrainformații maghiare care îl supun unei
anchete prelungite la închisoarea din Seghedin. Colonelul
Curița a tăgăduit mereu adevarata identitate, astfel reușește
să supraviețuiască războiului.
După Marea Unire este numit comandantul regimentului 112
Infanterie din Orșova, fiind decorat de Regele Ferdinand.
A decedat în anul 1930 la Orșova, unde a și fost
înmormântat.



Luptători în spatele frontului



Voluntari bănățeni în armata română 

Plutonul condus de dr. Ion Țeicu din Ilidia, Caraș-Severin a 
trecut de partea armatei Italiene. A revenit în România cu 
”Legiunea Română”.



Legiunea Română

În Italia, s-a constituit Legiunea 
Română din militarii care au 
trecut de partea armatei Italiene 
sau din cei căzuți prizonieri. 
Aproape că nu există localiatea în 
Banat care să nu fi avut voluntari 
înrolați în armata română. Mulți 
au sosit în România prin portul 
Constanța și au participat la 
bătăliile de la Mărăști, Mărășești 
și Oituz. În stânga, soldatul Gruia 
Cincheză, din Mehadia, Caraș-
Severin a luptat în Legiunea 
Română. În amitirea militarilor 
români înrolați în Legiune, 
autoritățile italiene au emis un 
timbru în anul 1918 (dreapta).



România Mare

Întorși de pe fronturile de luptă, ostașii bănățeni au participat
la bătăliile pentru înfăptuirea României Mari. În localitățile de
domiciliu au restabilit ordinea și au participat la constituirea
gărzilor naționale. Militarii români au aplanat conflictele cu
armata sârbă de ocupație și au participat la luptele de la Tisa
(1919). În imagine un grup de luptători cărășeni implicați în
luptele pentru făurirea României Mari
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