
Restituiri

Am publicat pe situl www.taraalmajului.ro două materiale despre potopul din anul 1910:
http://www.taraalmajului.ro/images/stories/potop.pdf și
http://www.taraalmajului.ro/images/stories/potop2.pdf ,
însă, din păcate, am avut o singură fotografie cu podul de lemn dărâmat de peste Miniș care să reflecte
măsura dezastrului.

Recent, am găsit în „Calendarul Național al Foii Interesante” (1911), Tipografia Nouă din Orăștie,
un material pe care îl redau integral, însoțit de o serie de fotografii făcute de „de fotograful român
Vasile Drincea din Vrăniuţ”, împreună cu textele explicative originale.

„POTOPUL DIN BANAT în vara anului 1910
După ce anului 1910 îi dase Dzeu o primăvară mult făgăduitoare şi poporul econom1 avea

sufletul luminat de nădejdea unui an cu belşug de rod în toate, la mijlocul lunii iunie preschimbă Dzeu
bucuria bieţilor economi în sute de părţi ale ţării în jale neagră, cum de sute de ani nu s-a mai pomenit.

Îndeosebi comitatul Caraş-Severinului, de la Caransebeş spre Dunăre, l-au bătut zece biciuri a lui
Dzeu prin potopul din 12 şi 13 Iunie ! A fost potop ca şi cum s-ar fi desfundat cerul şi ar fi vărsat cu
găleţile apele peste dealuri şi de pe dealuri s-au pornit râuri spre satele de la poalele lor, ducând arbori
şi bolovani și spărgând cu ele case, şuri, măturând mii de vite înspre albia râurilor umflate, ba şi peste
trei sute de oameni, care n-au mai putut fugi, ori (în)cercase să scape câte ceva din avutul lor! Sate
întregi, până aci înfloritoare, au fost ca măturate de pe faţa pământului! Din altele câte o uliţă întreagă,
din altele un şir de case din cele care erau mai aproape de apă ! A adus o jelanie şi o scârbă, cum nu s-a
mai pomenit!

Ca cititorii „Calendarului Naţional" să-şi poată închipui bine, dăm în paginile următoare ale
acestui calendar cîteva chipuri care ne arată groaznicele pustiiri a potopului de care vorbim, după
fotografiile luate de fotograful român Vasile Drincea din Vraniuţ.

S-a pornit adunare de milă în ţară şi în România, fiind toţi cei loviţi de potop fraţi Români de-ai
nostri, s-au adunat multe sute de mii milă, totuşi mult prea puţin faţă de pagubele de milioane ce acolo
au fost!”

Vedere din Banat, după potop. În o
singură stradă din Șopotu Nou au fost
îngropate în nisip, pietre, bârne, 24 de
case, până sus la acoperiş, iar şase case
au fost nimicite de tot şi şcoala română,
o zidire solidă a fost ruptă, jumătate din
ea dusă! Precum arată chipul, numai
acoperişele se mai văd din casele înainte
arătătoare, înalte, frumoase
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Vedere din Banat după potop: Case
îngropate în noroiu, în comuna greu
încercată Şopot, aproape până la streaşină!

Vedere din Banat după potop: Alte case din
Şopotu Nou în apropiere înnoroite până la
acoperiş! Biserica a suferit şi ea, deşi e la
loc mai ridicat.



Vedere din Banat după potop: Groaznică dărâmare
de case şi îngroparea lor in nisip, lemne si pietre, în
Păniasa (?).


