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ERHAN,
Sebastian.
Din
Câmpulung Moldovenesc - Suceava.
Avocat. Ajutor de comandant legionar.
Arestat în 1939. Rearestat în 1948 pentru
aceeaºi vinã ispãºitã în 1939. A trecut
prin penitenciarele Iaºi ºi Suceava.
ERHARDT, Dominic. Locuitor din
comuna Stamora-Moraviþa – Timiº. În
seara zilei de 9 iulie 1949 a fost împuºcat
mortal de grãniceri, deoarece nu avea
actele la el ºi, când a fost somat sã se
legitimeze, a fugit de sub escortã.
ERHAªU. Din Bucureºti. Inginer la
întreprinderile Malaxa. Arestat în 1950.
Judecat pe baza unui dosar contrafãcut
de Securitate. Condamnat. A trecut prin
penitenciarul Jilava ºi lagãrul de la
Peninsula.
ERIMESCU, Marin. Din comuna
Luncaviþa – Caraº Severin. Arestat.
Condamnat. În perioada 1952-1954 s-a
aflat în penitenciarul Gherla.
ERIMESCU, Pantelimon. Þãran.
Partizan din zona comunei Teregova –
Caraº Severin. A murit la 8 februarie
1949, într-o luptã cu oamenii Securitãþii,
împreunã cu colonelul Ion Uþã.
ERING, Ion. Din Bucureºti. Arestat.
Condamnat la 2 ani muncã silnicã în
lagãr, prin Decizia M.A.I. nr. 446 din
26 septembrie 1951.
ERJA, Alexandru. Nãscut la 13 mai
1934, în comuna Ghilod – Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, din
1951.
ERMACOV, Alexandru. Nãscut în
Basarabia, dintr-o familie cu titluri
nobiliare. Inginer, lucra la explorãri în
cadrul Comitetului geologic. Arestat
împreunã cu tatãl sãu, consideraþi ca
fiind „ruºi albi” fugiþi din Rusia în 1917.
ERMOLIUC, Vladimir. Din
judeþul Dolj. Arestat. Condamnat.

ERNST, Simion. Nãscut la 21
noiembrie 1896, în comuna Rodna –
Bistriþa-Nãsãud. Fost ºef de garnizoanã
legionarã. Decedat în închisoare, la 4
mai 1953.
ERNI, Maria. Din judeþul Arad.
Deportatã.
ERNICIOI, T. Din Basarabia.
Þãran. Ridicat de N.K.V.D. ºi dus în
Siberia, dincolo de cercul polar
(Norîlsc).
ERNIHKEIT, Günter. Cetãþean
german. I-a fost semnalatã prezenþa în
penitenciarele Mãrgineni ºi Ocnele
Mari.
ERNST, Ioan. Nãscut la 23
noiembrie 1911, în Iugoslavia.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, din
1951.
ERÖS, Lagos. Nãscut la 10
octombrie 1909, în satul Colþeºti,
comuna Rimetea – Alba. Din Cluj. Preot
paroh la Catedrala „Sfântul Mihai”.
Arestat în 1954 ºi torturat în timpul
anchetei la Securitate ºi în diverse
penitenciare. Condamnat la 2 decembrie
1954, pentru rãspândire de publicaþii
interzise. Eliberat din închisoare la 30
noiembrie 1960 ºi dus cu domiciliu
obligatoriu, pânã la 30 aprilie 1964.
ERÖS, Tiberiu. Nãscut la 28
decembrie 1907, în comuna Vingart –
Alba. Arestat ºi condamnat pentru
apartenenþa la o organizaþie iredentistã
maghiarã. Decedat în închisoare, la 27
septembrie 1959.
ERSCH, Ludovic. Arestat.
Condamnat la închisoare. La expirarea
pedepsei, în 1957, a fost dus cu
domiciliu obligatoriu, în comuna Lãteºti
- Bãrãgan
ERSZE, Ernestin. Nãscut la 10
iunie 1925. Din Arad. Arestat în 1952.
Condamnat de Tribunalul Militar
Timiºoara la 3 ani închisoare, pentru
convingerile religioase.
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ERUC, Mircea. Nãscut la 25
februarie 1913,
în Grecia. Din
satul Sinoie,
comuna Mihai
Viteazu – Constanþa. Þãran. Implicat în miºcarea de rezistenþã
din Dobrogea.
Arestat la 15 decembrie 1951. Judecat
cu lotul Ciolacu Nicolae. Condamnat de
Tribunalul Militar Constanþa la 18 ani
muncã silnicã, 7 ani degradare civilã,
confiscarea averii ºi 1800 lei cheltuieli
de judecatã (sentinþa 88/12 februarie
1952, preºedinte – maior magistrat Glica
Constantin), pentru uneltire contra
ordinii sociale.
ERVES, Carol. Nãscut în 1914.
Sticlar. Arestat. Condamnat la moarte.
Executat la 21 februarie 1951.
ESCHINAZI, Lazãr. Nãscut la 1
mai 1902, la Craiova - Dolj. ªofer.
Arestat în 1951. A murit în lagãrul de
exterminare „5 Culme”, la 12 februarie
1953, din cauza muncii forþate.
ESIAGAI, Ibram. Nãscut la 22
ianuarie 1913, în comuna Mereni –
Constanþa. Din Constanþa.. Arestat.
Condamnat în 1953, la 3 ani temniþã
grea, pentru uneltire împotriva regimului
comunist.
ESINCOVITSCH, Ben Itzhac
Sinel. Arestat cu un lot al sioniºtilor. A
a juns la penitenciarul Jilava, în 1951.
EªAN, Cristofor. Nãscut la 31
ianuarie 1940, în comuna Comloºul
Mare – Timiº. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, din 1951.
EªAN, Hariton. Nãscut în 1910.
Preot paroh în satul Sâmbãta de Sus,
comuna Voila – Braºov. Arestat la 15
august 1952. Condamnat la un an
închisoare. A trecut prin lagãrul Galeº.

EªEANU, Alexandru. Croitor.
Arestat în 1950. Condamnat. În 1952 se
afla în lagãrul de la Capu Midia
(pedepsit „în sârmã”). Rearestat în 1958
ºi condamnat.
EªEANU, Costicã. Nãscut la 17
aprilie 1944. Din judeþul Galaþi.
Domiciliu obligatoriu, 4 ani.
EªEANU, Gheorghe T. Nãscut în
1888. Arestat în 1952. A murit în lagãrul
de la Nãvodari, la 6 februarie 1953 (avea
65 de ani) la Nãvodari
EªEANU, Ion.
Din Sibiu. A fost
condamnat în
1948 ºi a trecut
prin lagãrul de la
Peninsula.
EªIAN, Alexandru. Arestat la Sibiu
în noaptea de 11/12 februarie 1958.
Adus la Bucureºti ºi implicat în acelaºi
proces cu N. Trâmbiþaºu ºi dr. Alex.
Barbu.
EªIANU, Nicolae. Nãscut la 15
decembrie 1923,
la Cluj. Student.
Arestat la 9
ianuarie 1949,
sub învinuirile
de acte preparatorii pentru
trecerea frauduloasã a frontierei ºi uneltire contra
ordinii sociale. Reþinut la M.A.I. pânã
la sfârºitul lui februarie 1949, când a fost
dus la Securitatea Sibiu, pentru anchetã
(în timpul anchetei a fost torturat,
inclusiv cu curent electric). În iulie ºi
august a stat în penitenciarul Cluj, pe
timpul judecãrii procesului. I s-a pus un
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avocat din oficiu, care ºi-a încheiat
pledoaria astfel: „Client la mine este
vinovat!”. Condamnat la 3 ani închisoare
pentru intenþia de fugã din þarã, plus 2
ani închisoare pentru discuþii
duºmãnoase ºi uneltire contra ordinii
sociale. În octombrie 1949 a ajuns la
penitenciarul Piteºti, unde, la 6
decembrie, a intrat în prima serie a
reeducãrii, în camera „4 spital”. A fost
bãtut cu sãlbãticie de Popa Þanu, Puºcaº
Vasile, Pãtraºcu Nuty, Gherman
Coriolan. Sãtul de suferinþã ºi umilinþã,
dupã una din aceste reprize de bãtaie,
ºi-a tãiat venele de la mâini, cu coada
unei linguri pe care o ascuþise din timp
în acest scop. Din fericire sângele care
curgea din abundenþã a fost observat de
colegul de celulã Boldur Lãþescu, care
dormea în patul de dedesubt. Acesta a
dat alarma, Eºianu a fost dus la
infirmerie ºi i s-a salvat viaþa. În mai
1950 a fost mutat în lagãrul de la Poarta
Albã, apoi la Midia, Oneºti ºi Borzeºti.
Între timp i s-a mai suplimentat
pedeapsa, în douã rânduri, cu câte un an
închisoare administrativã ºi încã 50 de
luni, tot închisoare administrativã. A fost
totuºi eliberat, la 25 iunie 1954.
ETECAN, Constantin C. Nãscut la
9 aprilie 1925. Din Constanþa. Domiciliu
obligatoriu, 8 luni.
ETEM, Hagi – Ahmed. Pilot în
aviaþia civilã. Arestat în aprilie 1950.
Judecat în procesul înscenat în jurul
Legaþiei Turciei din Bucureºti, pentru
scrisorile trimise în strãinãtate prin
intermediul lui Vasile Ciobanu ºi Kiazim
Aktuan. Condamnat în toamna anului
1950 la 15 ani muncã silnicã, pentru
spionaj. A trecut prin penitenciarele
Jilava, Aiud ºi Piteºti.
ETZENBERGER, Nicolae. Din
Arad. Arestat. Condamnat.

EUSTAÞIU. Din Brãila. Arestat ºi
torturat la Securitate. Condamnat în
1950. A trecut prin penitenciarul Galaþi.
EVENS, Alexandru. Director la
societatea de petrol „Steaua”. Arestat în
iunie 1948. Judecat cu lotul petroliºtilor.
Condamnat la 3 ani închisoare.
EVGHENIA. Cãlugãriþã la
Mânãstirea Vãratic. Arestatã în 1957.
EVI, Laurenþiu. Nãscut la 20 aprilie
1921. Din Arad. Agronom. Arestat în
1950. Condamnat de Tribunalul Militar
Bucureºti la 13 ani închisoare.
EVOLCEANU, Alexandru D.
Nãscut la 31 mai
1902, la Bucureºti. Ofiþer de
Stat Major, comandantul
Diviziei 1 – Vânãtori de Munte
(1939) ºi al Biroului 3 – operaþii. A
participat la luptele de la Sevastopol,
Marea Azov, pânã la retragerea din
Crimeea. În septembrie 1943 a devenit
aghiotant al Mareºalului Ion Antonescu
ºi, în aceastã calitate, a participat la
întâlnirea acestuia cu Hitler, din iulie
1944. Avansat locotenent colonel ºi
decorat cu „Coroana României”,
„Steaua României”, ordinul „Mihai
Viteazul” clasa a III-a (1943), „Crucea
de Fier” clasa a II-a, „Vulturul” –
decoraþie iugoslavã (1932), ordinul
bulgar „Meritul Militar” în grad de
cavaler (1934). În 1944 activa la
Batalionul Sinaia, de unde, în noiembrie
1944, profitând de faptul cã avea
excedent de armament german în unitate,
a trimis armament, echipament militar
ºi alimente la cabana Rentzea
(Clãbucet). În mai 1945 a primit ordin
sã predea armamentul aflat peste stocul
de pace. În loc sã-l predea i-a dat
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dispoziþie plutonierului Calotã Gheorghe
sã ascundã, sub duºumeaua bucãtãriei
din cabanã, tot armamentul dus acolo,
iar în iunie 1946 l-a mutat în niºte gropi,
acoperite cu pãmânt ºi frunze, pentru cã
maiorul Ghertner Gheorghe i-a
comunicat cã de la 15 iunie 1946
organizaþia „Haiducii lui Avram Iancu”
va intra în acþiune. Arestat la 26 iunie
1946. Condamnat în procesul „Sumanele
negre” (ca ºi maiorul Ghertner) la 18
noiembrie 1946, la muncã silnicã pe
viaþã. În iulie 1954 a fost adus la
penitenciarul Jilava ºi anchetat în
procesul intentat generalului Maciulschi,
dosar clasat în septembrie 1955. A trecut
prin penitenciarele Malmaison, Uranus,
Jilava, Aiud, Gherla, lagãrele de la Canal
ºi Oneºti. Eliberat în august 1964, întro avansatã stare de caºexie.
EVOLCEANU, Nicolae. Nãscut la
30 martie 1927,
la Bucureºti.
Student la Politehnicã. Membru
al T.U.N.Þ. A
participat la manifestaþiile de la
8 noiembrie
1945 ºi 10 mai
1946. Condamnat în lipsã, în 1948, cu
lotul trotiliºtilor (cei ce au rãspândit
manifeste în timpul procesului Maniu –
Mihalache, cu ajutorul trotilului), la 10
ani închisoare. În timp ce se desfãºura
procesul, era de fapt arestat pentru
tentativã de trecere frauduloasã a
frontierei, dar sub alt nume - Machedon.
Eliberat de la Aiud în august 1948, a fost
rearestat (sub numele adevãrat) în 1950.
Dupã executarea celor 10 ani de
închisoare a fost dus cu domiciliu
obligatoriu în comuna Lãteºti – Bãrãgan.
În august 1980 a reuºit sã ajungã la Paris,

pentru un control medical, ºi nu s-a mai
întors în þarã. A murit la Paris, în 1996.
EVULESCU. Colonel. ªeful
Serviciului de Contrainformaþii al
Armatei. Arestat în 1949 cu încã vreo
600 de funcþionari de care s-a folosit
într-o primã etapã regimul comunist,
pânã la formarea noilor cadre. Judecat
cu lotul colonelului Tetorian (Evulescu
a avertizat cã Hortinschi, adjunctul
ºefului Direcþiei Superioare Politice a
Armatei a fost un legionar care a fãcut
multe crime. Hortinschi a fost arestat,
iar Serviciul de Informaþii al Armatei a
trecut, în 1950, la Ministerul de Interne).
Condamnat la 15 ani muncã silnicã,
pentru spionaj. A trecut prin
penitenciarele Jilava ºi Aiud. Se pare cã
a murit în timpul detenþiei.
EVUÞIU, Ioan. Din Oradea. Preot.
Arestat de Securitatea Oradea, în 1951.
Eliberat dupã o lunã, din lipsã de probe.
EZECHIL, Nicolae. Nãscut la 13
septembrie 1914. Din Banat. Învãþãtor.
Arestat în 1951. Domiciliu obligatoriu
în Bãrãgan.
EXARCU, Andrei. Macedonean.
Din comuna Târguºor – Constanþa.
Arestat de Securitatea Constanþa, în
1958, ºi anchetat la Bucureºti.
Condamnat, pe baza unui dosar
contrafãcut de Securitate, pentru uneltire
contra ordinii sociale.
EXERCIAN, Silvia. Arestatã la 8
noiembrie 1945, pentru participarea la
manifestaþia promonarhistã din Piaþa
Palatului Regal. Detenþia la
penitenciarul Vãcãreºti.
EYUP, Menali – Sali. Din satul
Valea Seacã, comuna Sânzieni –
Constanþa. Hoge tãtar. Arestat ºi torturat
la Securitate. Condamnat la 10 ani
muncã silnicã.

