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Secolul XIX 

În 10 august 1815 se naşte la Albeşti (jud. Mureş) Franciscus Haller Conte 
de Hallerstein (Hallerkeoe), decedat la 16 mai 1893 în localitatea natală. 

După moartea Elisei Baruch, cu care a avut mai mulŃi copii, Contele Haller 
îşi găseşte tot mai des consolarea în dormitorul Reginei Eiseburger, astfel încât 
în 1874 devine şi tatăl Herminei Eisenburger, născută la Sighişoara. 

        

                                Regine Eisenburger              şi  Franciscus Haller Conte von Hallerstein 

La 11 Mai 1893, la vârsta de 19 ani, Hermine Eisenburger se căsătoreşte la 
Sighişoara cu Josephus Rusz, născut la Timişoara la 27 iunie 1869 din părinŃii 
Franciscus Rusz şi Catharina Dupschek. 

Începând cu 1896, în familia Rusz se nasc cinci copii:  
- Melania; 
- Amalia (Maltschi Tante) 
- Arpad (Arpad Onkel); 
- Josef (Oli-Lolli);  
- Ana (Anuş Tante);  

 
La începutul secolului XX, familia Rusz se stabileşte la Recaş, judeŃul 

Timiş. În împrejurări necunoscute Josephus dispare şi nu va fi găsit niciodată. 
Se bănuieşte că ar fi fost ucis de nişte vecini cu care avusese ceva altercaŃii.  

În 1919 moare şi Hermine Rusz iar Melania, cea mai mare dintre cei cinci 
fraŃi îşi asumă rolul de părinte, având grijă să nu le lipsească nimic celor mici. 
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Familia Rusz: Arpad, Hermine, Ana, Amalia, Josef jr., Josephus, Melania 

 

Melania Rusz, născută la 16 mai 1896 la Bucureşti, la vîrsta de 9 ani, în clasa a patra. 

La 15 septembrie 1895 se căsătoresc la ReşiŃa  
- Ioan Schwagen, fiul lui Matei Schwagen şi a lui Praschnicy Maria;  
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- Maria Paszterniczky, fiica lui Ioan Paszterniczky şi Ecaterina; 
La 5 noiembrie 1900, la ReşiŃa,  în familia Schwagen se naşte Carol 

Schwagen şi cu aceasta se termină istoria familiei în secolul XIX. 
Înainte de a păşi în secolul XX mai am o datorie faŃă de persoanele din 

fotografiile ce le-am găsit în arhiva familiei.  
 

 
 

O tânără familie care-mi este necunoscută... 
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...o gagică singuratică pozată la Cluj... 

 

      
 

...şi alte două gagici (mamă şi fiic ă?) pozate la BistriŃa 
 

Îi rog pe cei care pot da detalii despre persoanele de mai sus să mă 
contacteze de urgenŃă! 
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Secolul XX 

FraŃii Rusz au crescut şi trei dintre ei s-au stabilit la Timişoara: Melania, 
Ana-Hermine şi Arpad-Adalbert.  

Melania s-a căsătorit cu Schwagen Carol şi a avut cinci copii: trei băieŃi şi 
două fete.  

Ana s-a căsătorit şi ea cu Oală Ioan şi nu a avut copii; 
Arpad s-a căsătorit cu ? şi a avut un fiu pe nume Arpad (Arpi), născut la 16 

februarie 1947 la Timişoara; mama lui Arpi a murit de tânără şi de aceea Arpi a 
avut parte de o copilărie grea. Cu toate acestea şi-a croit un drum onorabil în 
viaŃă, dar nu a avut copii. 

Amalia s-a căsătorit cu Heinrich Blum şi s-a stabilit la Câmpina. A avut doi 
copii, un băiat – George (Gigi) şi o fată (Helena). Băiatul a murit în adolescenŃă 
iar fata s-a căsătorit cu Florin Stoenescu, stabilindu-se la Ploieşti şi a avut doi 
copii: Sebastian şi Nicolae. 

Joseph (Oli-Lolly) a plecat clandestin pe un vapor în FranŃa şi s-a stabilit la 
Paris unde şi-a deschis un atelier foto. După al Doilea Război Mondial s-a 
pierdut legătura cu familia ce şi-a întemeita-o la Paris. 

Patru dintre copiii familiei Schwagen au murit la vîrste foarte mici. BăieŃii 
au murit la câteva luni după naştere iar una din fete, Tzizuka Tante, a fost 
călcată de  tramvai la vârsta de patru ani, la intersecŃia bulevardului Gheorghe 
Lazăr cu bulevardul CetăŃii din Timişoara. 

Un singur copil al familiei Schwagen a ajuns la vîrsta maturităŃii: Hermine, 
născută la Timişoara la 17 ianuarie 1925, care la vârsta de 9 ani se îmbolnăveşte 
de scarlatină şi în urma acestei boli îşi pierde vederea. 

  

 
 

Hermine Schwagen, printre colegele de clasă 



6 

 

 
 

Hermine (prima din rândul trei), printre colegele de clasă de la Colegiul Notre Dame din 
Timişoara (actualul Colegiu NaŃional BănăŃean) 

 
La 14 martie 1955 se naşte la Timişoara Oliewer Amadeus, fiul Herminei şi 

a proaspătului medic Ilie Florea. Tânărul Oliewer va deveni peste câteva decenii 
Olivu, şi cam tot pe atunci o va cunoaşte pe Rodica pe care o va lua de nevastă 
în 1994 şi împreună vor pune bazele Clanului lui Olivu. În foarte scurt timp, la 
24 martie a aceluiaşi an va sosi pe calea aerului, purtat în cioc de barza de 
serviciu, fiul lor Caius, care va deveni astfel al treilea membru al Clanului. 

Iata-ne ajunşi la graniŃa dintre milenii. S-ar cuveni să facem o binemeritată 
pauză înainte de a recapitula istoria de aproape 200 de ani pe care am parcurs-o 
împreună. Va trebui să vă cer permisiunea pentru o mică derogare, pentru a 
putea face cunoştinŃă cu cel mai proaspăt membru al clanului, Edy. Prin urmare, 
pătrundem pentru câteva rânduri în mileniul III, mai exact până în seara de 23 
august 2005, când Caius le-a prezentat părinŃilor săi o mică jucărie biologică pe 
care a botezat-o (după mai multe încercări) Edy. 
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Şi acum, recapitularea promisă, sub formă de întrebări şi răspunsuri: 
 
• Prima întrebare: cine a fost Regine Eisenburger? 
• A doua întrebare: câte persoane cu numele „Hermine” apar în povestire? 
• A treia întrebare: de câte ori se foloseşte prefixul „stră” în faŃa cuvântului 

„bunic” pentru a descrie relaŃia dintre Caius şi bătrânul Conte Haller von 
Hallerstein? 
 

Timp de gândire: 5 minute (suficient să mai aruncaŃi o privire asupra 
textului, fără teama de a fi surprinşi de camerele de supraveghere!). 

 
Cele cinci minute au trecut. Cei care au răspuns corect vor beneficia şi de 

două bonusuri! Iată şi răspunsurile: 
 
• Primul răspuns: Regine Eisenburger a fost una dintre ibovnicele 

Contelui Haller von Hallerstein. 
• Al doilea răspuns: de trei ori. Prima cu numele Hermine a fost fiica 

Contelui şi a Reginei Eisenburger, a doua Hermine a fost Ana-Hermine 
Rusz, iar a treia Hermine a fost nepoata primei Hermine, deci strănepoata 
contelui. 

• Al treilea răspuns: prefixul „str ă” trebuie folosit de trei ori  chiar dacă 
nu sunteŃi bâlbâiŃi. Aşadar, Franciscus Haller, Conte von Hallerstein a 
fost stră-stră-stră-bunicul lui Caius.  
 

Aici am vrut să ajung. Să vă intre bine în cap cu cine aveŃi de-aface. ☺ 
 

 
 

Bonus 1. Fotografie realizată la Viena în 1871, pe care se poate recunoaşte semnătura  
contelui Franciscus Haller, datată 1 ianuarie 1884. 
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Bonus 2. Facsimulul scrisorii pe care contele Franciscus Haller a adresat-o în 1891 Reginei 
Eisenburger. RemarcaŃi scrisul caligrafic al contelui, pe care totuşi nu-l pot descifra... � 


