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Cel care avea să fi e cunoscut de către con-
temporani drept „capelan al împăratului 

Maximilian I al Mexicului”, Augustin Weber1 (sau 
Véber Ágoston în forma maghiară) s-a născut în 
6 septembrie 1833 în Banat, la Sânpetru German 
(Deutschsanktpeter), în familia lui Weber Peter și 
Berenc Katalin. După cursurile gimnaziale dintre 
anii 1845–1853, au urmat între 1853–1857 studi-
ile teologice la Timișoara, la 27 aprilie 1857 Weber 
fi ind hirotonisit preot romano-catolic. 

În același an și-a început activitatea la Jimbolia 
(Hatzfeld), unde a rămas până în 1860, când a intrat 
ca preot militar (capelan de front) în armata austri-
acă. Iniţial a fost capelan în Regimentul nr. 43 (de 
la 1 martie 1860), deplasându-se odată cu acesta 
pe coasta Dalmaţiei, la Split (Spalato)2, Dubrovnik 
(Ragusa), Kotor (Cattaro), Šibenik (Sebenico) și 
Zadar (Zara), iar ulterior în Regimentul nr.  29, 
staţionat la Veneţia, apoi la Padova. 

Avea 31 de ani când în 1864 a fost numit de 
către Maximilian de Habsburg3, fratele mai tânăr 

* O variantă a acestui articol a fost prezentată la Sesiunea 
ştiinţifi că anuală de istorie, ediţia a XV-a, Timişoara, 30 noiem-
brie 2005.
** Muzeul Banatului Timişoara, P-ţa Huniade nr. 1, 300 002; 
e-mail: nicoledemian@gmail.com.
1 Date biografi ce despre Augustin Weber se găsesc în 
Schematismus 1892, 290; Schematismus 1894, 18, 99; 
Szentkláray 1898, 521 și nota 3; Schematismus 1907, 12, 239; 
Matrikelbuch …, 115, nr. 9; Temesvári Hirlap, an 7, nr. 27 
(4 februarie 1909), 4; Temesvárer Zeitung, an 58, nr. 27 (4 
februarie 1909), 4; Petri 1983, 6; Petri 1991, 345, 346; Petri 
1992, 2042; Pitzer 1998, XX, XXI (lb. germană), LI–LII 
(lb. engleză); Bruckenau 1999, 137, 138–139.
2 Alături de denumirea actuală a unor localităţi, menţionăm 
în paranteză şi alte denumiri cunoscute ale acestora, întâlnite 
în bibliografi a consultată.
3 Ferdinand Maximilian Joseph von Habsburg (6 iulie 1832, 
Schönbrunn, Viena – 19 iunie 1867, Querétaro, Mexic), 
arhiduce de Austria, împărat al Mexicului între 1864–1867. 

AUGUSTIN WEBER 
(1833–1909)*

Nicoleta Toma-Demian**

Cuvinte cheie: Augustin Weber, capelan, împăratul Maximilian I, Mexic (Al doilea Imperiu), Ordinul imperial „Maria 
de Guadalupe”, decoraţii şi monede mexicane, colecţia Muzeului Banatului Timişoara

Keywords: Augustin Weber, chaplain, Emperor Maximilian I, Mexico (Th e Second Empire), mexican imperial order 
„Our Lady of Guadalupe”, mexican decorations and coins, collection of the Banat Museum in Timişoara

Interesat de navigaţie, a intrat în 1851 în marină ca loco-
tenent pe fregata Novara, urcând rapid în ierarhie: în 1854 
era contraamiral, iar în 1856 viceamiral. Inteligent, ambiţios, 
cultivat, pasionat de artă, literatură și ştiinţă, colecţionar, a 
călătorit mult: în Grecia, Asia Mică, Palestina, Egipt, Algeria, 
Spania, Brazilia. A fost iniţiatorul expediţiei ştiinţifi ce de 
mare succes în decursul căreia fregata Novara a navigat în 
jurul lumii între 1857–1859. În 27 iulie 1857 s-a căsătorit cu 
prinţesa Marie Charlotte (1840–1927), unica fi ică a regelui 
Leopold I al Belgiei (cunoscută apoi ca împărăteasa Carlota 
a Mexicului), stabilindu-se iniţial la Milano, apoi la Castelul 
Miramar lângă Trieste, construit pentru ei între 1856–1860. 

Propunerea împăratului Franţei, Napoleon al III-lea, de 
a fi  împăratul Mexicului avea să-i schimbe viaţa. Între 1857–
1860 în Mexic se desfăşurase un război civil între conservatori 
şi liberali, iar în 1858 preşedintele ţării fusese ales liberalul 
Benito Juárez. În confl ict au intervenit şi unele state euro-
pene, ca Franţa, Spania şi Marea Britanie, care au trimis trupe 
în Mexic, interesate în recuperarea unor mari datorii. În urma 
intrării trupelor franceze în capitala Mexicului în iunie 1863, 
preşedintele Juárez se retrăsese în nordul ţării, iar Napoleon 
al III-lea vroia să-l înlocuiască cu un monarh pro-francez. 
Maximilian a refuzat iniţial şi abia în 3 octombrie 1863, când 
o delegaţie mexicană a venit la Miramar şi i-a oferit personal 
coroana Mexicului, a acceptat-o, însă doar cu condiţia 
organizării unui referendum, care să-l confi rme ca împărat.

La 10 aprilie 1864 Maximilian era proclamat împărat al 
Mexicului, după ce renunţase cu o zi înainte la dreptul de 
succesiune la tronul Austriei. Era recunoscut de statele euro-
pene, dar nu şi de S.U.A., care îl susţineau pe preşedintele 
Juárez. Ajuns în Mexic, Maximilian nu s-a bucurat de larga 
susţinere la care se aştepta şi a fost instalat doar cu sprijinul 
numeroaselor trupe franceze. Confruntat cu numeroase 
probleme, îndeosebi fi nanciare, cu ostilitatea populaţiei, cu 
un război de gherilă, cu pierderea sprijinului conservatorilor 
datorită ideilor sale liberale, cu retragerea trupelor franceze 
din Mexic în 1866 (Spania şi Marea Britanie îşi retrăseseră 
trupele încă din 1862), Maximilian a refuzat să părăsească 
Mexicul şi şi-a mobilizat puţinele trupe rămase. 

În iulie 1866, Carlota a călătorit în Europa pentru a 
cere sprijin pentru soţul ei, dar a fost refuzată pe rând de 
Napoleon al III-lea, de Franz Joseph I şi de papa Pius al 
IX-lea. Problemele ei psihice, apărute în urma acestei misiuni 
nereuşite, s-au agravat şi nu şi-a mai revenit vreodată. Nu 

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XVIII, 2010
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm
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al împăratului Franz Joseph I, capelan de front al 
Corpului austriac de voluntari pentru Mexic și 
prezentat personal papei Pius al IX-lea4. A activat 
iniţial la Ljubljana (Laibach), apoi la Trieste, iar 
după proclamarea lui Maximilian împărat în 10 
aprilie 1864, Weber l-a însoţit în Mexic5 împre-
ună cu Corpul de voluntari, trecând prin orașele 
Veracruz6, Orizaba, Cordoba, Puebla și Mexico, în 
așa-numita „aventură mexicană”7 terminată tragic 
pentru Maximilian. Numele lui Weber apare într-o 
listă de ranguri a ofi ţerilor din Corpul austriac de 
voluntari, publicată la Puebla în 1866, fi ind men-
ţionat capelan de rangul I (din 1 ianuarie 1865)8.

S-a întors în Europa în 24 februarie 18679, 
printre ultimii din Corpul de voluntari, când situ-
aţia în Mexic devenise complet nesigură și timp 
de trei ani a continuat să fi e capelan de front în 

s-a mai întors în Mexic, petrecându-şi restul vieţii în diverse 
castele din Belgia. 

În Mexic situaţia era disperată, trupele republicane 
cucereau oraş după oraş, iar Maximilian se retrăsese la 
Querétaro. Asediat de republicani timp de 72 zile, oraşul 
a fost cucerit în urma unei trădări în 15 mai 1867, iar 
Maximilian a fost arestat, judecat de către o curte marţială şi 
condamnat la moarte. Deşi au existat numeroase intervenţii 
pentru graţierea lui, a fost executat prin împuşcare în 19 iunie 
1867, împreună cu doi generali de-ai săi, pe un deal afl at 
lângă Querétaro, numit Cerro de las Campanas. În toamna 
aceluiaşi an, corpul său neînsufl eţit a fost transportat cu 
fregata Novara de către viceamiralul Wilhelm von Tegetthoff  
din Mexic la Trieste, de unde a fost dus la Viena. Depus iniţial 
în Biserica Minoriţilor, a fost mutat apoi în cripta imperială 
din Biserica Capucinilor din Viena. Relaţiile diplomatice 
între Austro-Ungaria şi Mexic, suspendate timp de 33 ani, 
au fost reluate abia în septembrie 1901. În acelaşi an, pe 
locul execuţiei împăratului Maximilian s-a ridicat o capelă 
memorială. Kahl 2007, 1067–1090 (http://www.bautz.de/
bbkl/m/maximilian_v_me.shtml, accesat în ianuarie 2009), 
cu o excelentă prezentare a vastei bibliografi i existente despre 
Maximilian până în anul 2007.
4 Szentkláray 1898, 521, nota 3.
5 Se spune că însemnările sale de călătorie publicate în 
paginile ziarului Idők Tanuja din Pesta au fost cele mai intere-
sante articole ale anului 1864. Szentkláray 1898, 521, nota 3.
6 Împăratul Maximilian şi împărăteasa Carlota au părăsit 
castelul Miramar în 14 aprilie 1864 şi au plecat spre Mexic 
la bordul fregatei Novara, sosind în 28 mai 1864 în portul 
Veracruz. 
7 http://www.austro-hungarian-army.co.uk/mexican/
mxmain.htm (accesat în noiembrie 2005 și ianuarie 2009). 
8 Rangs- und Eintheilungsliste sämmtlicher Herrn Stabs- und 
Ober-Offi  ziere und Parteien des kais. mexicanischen Corps öster-
reichischer Freiwilliger, Puebla, 1866; vezi http://www.austro-
hungarian-army.co.uk/mexican/mxranklist.htm (accesat în 
noiembrie 2005 și ianuarie 2009).
9 Data întoarcerii lui Weber în Europa este ambiguă. Anton 
Peter Petri afi rmă că Weber s-a întors în 24 februarie 1867 
(Petri 1992, 2042), dar conform altor surse bibliografi ce, 
Weber ar fi  părăsit Mexicul doar după moartea lui Maximilian.

diverse orașe: Zagreb (Agram), Petrovaradin (azi 
parte a orașului Novi Sad), Linz și Cracovia. 

După zece ani de peregrinări prin Europa 
și dincolo de Oceanul Atlantic, Augustin Weber s-a 
întors defi nitiv în Banat în anul 1870. După o scurtă 
perioadă petrecută la Sântana Nouă (Neusanktanna) 
ca preot administrator (septembrie 1870 – aprilie 
1871), de la 1 mai 1871 Weber a fost timp de 
unsprezece ani preot în Pișchia (Bruckenau). Date 
fi ind amintirea încă recentă a evenimentelor din 
Mexic, destinul tragic al împăratului Maximilian, dar 
mai ales statutul de fost capelan al acestuia, Weber 
se bucura deja de o anume recunoaștere în rândul 
contemporanilor. Fapt sesizabil atât în volumul 
publicat de Szentkláray Jenő în 1898 despre istoria 
parohiilor din dieceza Cenadului, în care, scriind 
despre parohia din Pișchia (Bruckenau), îl evidenţia 
pe Augustin Weber10, cât și în formularul de răspuns 
la chestionarul istorico-arheologic al Muzeului 
Bănăţean, unde învăţătorul Petru Weber din Pișchia 
nota în 1928, pe baza informaţiilor lui Szentkláray, 
următoarele: „… însemnat este Weber Augustin 
(1871–1882)11, care era și în Mexico cu împăratul 
Maximilian și a fost lângă el până la omorârea lui”12.

În 18 ianuarie 1882 Weber ajungea la Săcălaz 
(Sackelhausen), parohie în care a rămas până la 
sfârșitul vieţii, în 1909. Însemnările sale despre 
anumite subiecte legate de istoria comunităţii 
locale, ca de exemplu despre școala din sat sau 
despre situaţia economică de aici la sfârșitul sec. 
al XIX-lea, redactate în cei 27 de ani cât a stat la 
Săcălaz, rămân importante, fi ind cuprinse în dife-
ritele monografi i ale comunei13. 

În 1896 (sau 1906) a primit titlul de 
„Ehrendomherr”14, iar în aprilie 1907 a serbat 
jubileul de aur: 50 de ani de activitate ca preot. În 
același an, în 19 iunie, la comemorarea a 40 de ani 
de la moartea împăratului Maximilian, a ofi ciat un 
recviem solemn în Biserica Capucinilor din Viena.

Decorat cu Ordinul mexican imperial „Maria de 
Guadalupe” (rang de cavaler) și cu medalia comemo-
rativă franceză a expediţiei din Mexic (1862–1863), 
10 Szentkláray 1898, 521 şi nota 3. 
11 Se referă la perioada în care Weber a fost preot în Pişchia.
12 „Răspuns la chestionarul istorico-arheologic al Muzeului 
Bănăţean. Comuna Pișchia, jud. Timiș-Torontal”, rubrica 
referitoare la biserica din sat, 4 (MBT, col. Istorie, nr.  inv. 
21.823/566).
13 Pitzer 1998, LII, LIII.
14 Ehrendomherr – titlu onorifi c în cadrul Bisericii romano-
catolice însemnând „membru de onoare al capitlului 
domului”. Era acordat de către episcopul unei dieceze pentru 
merite deosebite în cadrul diecezei, dar se putea acorda și 
membrilor altor dieceze. Din nou, sursele bibliografi ce sunt 
contradictorii în ceea ce privește anul acordării acestui titlu 
lui Weber.
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a fost totodată membru al Academiei „Quiritum” din 
Roma. Cele două decoraţii, pe care le vom prezenta 
în detaliu în rândurile de mai jos, se pot observa 
într-o fotografi e15 a lui Augustin Weber anexată 
acestui studiu (Pl.  I). De altfel, în 1891, în timpul 
vizitei împăratului Franz Joseph în Timișoara, Weber 
a fost remarcat de acesta datorită decoraţiilor sale. 
Întrebat de Franz Joseph de unde are decoraţiile, 
Weber a răspuns că de la împăratul Maximilian, pe 
care l-a însoţit în Mexic, iar împăratul, amintindu-și 
de soarta tragică a fratelui său, s-a întristat. 

S-a stins din viaţă în 1 februarie 190916 la 
Săcălaz, la vârsta de 76 de ani, după o lungă sufe-
rinţă, în urma unei pneumonii. A fost înmormân-
tat cu mare fast în 4 februarie 1909 în cimitirul 
de acolo, în prezenţa a numeroși oameni care l-au 
cunoscut și respectat17. 

A fost membru al Societăţii Muzeale de Istorie 
și Arheologie din Banat timp de 37 ani, de la înfi in-
ţarea acesteia în 187218 până la sfârșitul vieţii sale, 
în februarie 190919. Îl regăsim printre cei prezenţi 
în 25 iulie 1872 în sala de festivităţi a Prefecturii 
comitatului Timiș (personalităţi ale orașului invi-
tate de prefectul Ormós Zsigmond), la ședinţa 
de constituire a Societăţii de Istorie și Arheologie 

15 Fotografi a originală se afl ă în colecţia Episcopiei romano-
catolice din Timişoara, în Cronica Episcopiei. Mulţumim 
în mod deosebit Excelenţei Sale, dr. Martin Roos, episcop 
romano-catolic de Timişoara, pentru copia acestei fotografi i 
şi pentru informaţiile legate de Augustin Weber şi vizita 
împăratului Franz Joseph în Timişoara în 1891, consemnate 
de asemenea în Cronica Episcopiei. 
16 Matrikelbuch …, 115, nr. 9. Am putut consulta registrele 
decedaţilor din Săcălaz, afl ate în arhiva Parohiei romano-
catolice din Timișoara-Mehala, datorită amabilităţii d-lui 
preot Gheorghe Augustinov, căruia îi adresăm mulţumiri.

Decesul a survenit în data de 1 februarie 1909, la ora 
23 și 15 minute (necrologul lui Augustin Weber, DJTAN, 
fond Colecţia de documente a MBT, d. 856/1909, f. 9), fapt 
ce a generat confuzii în bibliografi e: AIMBT, fond SMIA, 
Registrul membrilor SMIA (f.a.): “Weber A., decedat în 4 
februarie 1909”; TRÉT S.N., XXV (1909), III–IV, 163 (4 
februarie 1909); Petri 1992, 2042 (2 februarie 1909); Pitzer 
1998, 795, nr. 147 (1 pe 2 februarie 1909).

Alte referiri succinte la decesul lui Weber în: AIMBT, 
fond SMIA, d. mai/1909 (actele adunării generale anuale din 
2 mai 1909), f. 12; TRÉT S.N., XXV (1909), III–IV, 182, 
185; TRÉT S.N., XXVI (1910), I–IV, 172.
17 Matrikelbuch …, 115, nr. 9; Temesvári Hirlap, an 7, nr. 28 
(5 februarie 1909), 3; Temesvárer Zeitung, an 58, nr. 28 (5 
februarie 1909), 4. Slujba de înmormântare a fost ofi ciată de 
preotul Bauer György, ajutat de alţi patru preoţi.
18 AIMBT, fond SMIA, Registrul membrilor SMIA (f.a.): 
Weber Ágoston.
19 Numele lui se afl a încă pe lista membrilor SMIA la jumă-
tatea anului 1908: Véber Ágoston, preot în Săcălaz. TRÉT 
S.N., XXIV (1908), I–II, 183.

din Banat (devenită din 1885 Societatea Muzeală 
de Istorie și Arheologie din Banat)20. A devenit 
membru al Societăţii nou înfi inţate încă de atunci, 
numele lui apărând deja pe lista ofi cială a membri-
lor prezentată în adunarea generală de organizare a 
SIA din 7 septembrie 187221. 

Prezenţă constantă, dar extrem de discretă, 
între membrii SIA (apoi SMIA), Weber a donat în 
câteva rânduri obiecte, medalii și monede muze-
ului timișorean. Prima sa donaţie importantă 
a constat în obiecte aduse de el din Mexic, care, 
prezentate în adunarea generală anuală a SIA din 
1 iunie 1881, au reprezentat o adevărată “surpriză 
plăcută” pentru cei prezenţi22. Prezentate de către 
secretarul SIA la modul general, piesele urmau 
să fi e descrise amănunţit în următoarele adunări 
lunare ale Societăţii. Se spunea că Weber, capelan 
al curţii imperiale și preot în Pișchia, a donat mai 
multe medalii mari, monede mici din argint cu 
panglici, transformate în mărturii de botez, tocul 
de scris din argint al fostului secretar al împăratului 
Maximilian, precum și alte rarităţi23. 

Dar abia în adunarea lunară SIA din 25 octom-
brie 1882, piesele donate de Augustin Weber, ajuns 
între timp preot în Săcălaz, au fost prezentate ceva 
mai detaliat. Era vorba de tocul de scris al fostului 
secretar al împăratului Maximilian, pater Augustin 
Fischer, primit ca amintire de Weber de la acesta, 
apoi de trei monede mexicane mici din argint, din 
Puebla, transformate în mărturii de botez24 și de o 
ţigară de foi „puros”25 din anul 1866 din Mexic26. 
20 AIMBT, fond SIA, d. 1/1872 (procesul-verbal al adunării 
de constituire SIA din 25 iulie 1872), f. 9: Weber Ágoston, 
preot în Pişchia, cavaler al Ordinului Guadalupe. Pentru 
constituirea SIA vezi Toma 1996, 217–227 şi Medeleţ-Toma 
1997, 13–14.
21 AIMBT, fond SIA, d. 2/1872 (procesul-verbal al adunării 
generale de organizare SIA din 7 septembrie 1872), f. 7 v.: 
Wéber Ágoston, preot în Pişchia, capelan onorifi c al curţii 
imperiale. În acelaşi dosar se afl ă şi varianta tipărită a acestui 
proces-verbal, unde numele lui Weber apare la p.  11 (lb. 
maghiară) și la p. 22 (lb. germană) cu aceeaşi titulatură.
22 Medeleţ-Toma 1997, 29.
23 AIMBT, fond SIA, d. 5/1881 (actele adunării generale 
anuale din 1 iunie 1881), f. 36 v.; TRÉT, VII (1881), III, 
150; Délmagyarországi Lapok, an II–X, nr.  138 (18 iunie 
1881), 1.
24 Exista obiceiul ca unor monede perforate să li se ataşeze 
panglici de mătase pentru a fi  oferite în dar participanţilor 
la botezul unui copil. În general, erau comandate de naşii de 
botez. Pe panglică se scria numele naşilor, numele copilului 
botezat, data naşterii şi cea a botezului. 
25 Denumire generică în lb. spaniolă pentru ţigările de foi; 
poate avea și sensul de ţigări produse din tutunul provenit 
dintr-o singură ţară.
26 Registrul de inventar I al MBT, 40, nr. vechi inv. 473–478; 
Délmagyarországi Lapok, an III–XI, nr.  249 (29 octombrie 
1882), 1; TRÉT, IX (1883), I, 29.



ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XVIII, 2010

230

Fiecare dintre cele trei monede era perforată, având 
atașată câte o panglică de mătase: prima monedă 
(de 5 cent.) avea o panglică roșie, a doua monedă, 
o panglică galbenă, iar a treia monedă (încadrată 
într-o ramă din sârmă fi nă aurită), o panglică albas-
tră. Faptul că piesele mexicane donate de Weber au 
stârnit senzaţie o demonstrează și știrea apărută în 
Délmagyarországi Lapok cu unele detalii în plus: 
tocul de scris era din os și avea peniţa detașabilă 
din aur (?), iar ţigara de foi era „uriașă”27.

Tot din seria pieselor aduse de Weber din Mexic 
făceau parte și două monede: 1 peso din argint și 
¼ dolar (quarter dollar) S.U.A. din argint, pe care 
acesta le-a donat muzeului împreună cu o monedă 
de 20  krajczár din 1848 din argint și cu două 
bancnote turcești, fără alte detalii28. În schimb, 
medaliile donate de el se refereau la personalităţi 
din Imperiul austro-ungar: medalia logodnei prin-
ţului moștenitor Rudolf cu Stefania (cu calenda-
rul anului 1881 pe revers), o medalie cu toartă în 
amintirea căsătoriei celor doi în 10 mai 1881 (cu 
legenda în lb. maghiară) și o medalie din bronz 
emisă de Academia Maghiară de Știinţe în 1880 în 
amintirea contelui Széchenyi István (1791–1860), 
fondatorul Academiei29.

În următorii ani, stabilit deja la Săcălaz, Weber 
a mai donat muzeului timișorean monede descope-
rite de el în zona Pișchiei, pe vremea când era preot 
acolo: o monedă mică din argint din 1571 a lui 
Maximilian al II-lea (1564–1576), trei monede din 
argint a câte 3 groși ale regelui polonez Sigismund 
al III-lea din anii 1594, 1597 și 159930; o poltura 
emisă de Iosif I în anul 171031 și o monedă tur-
cească, fără alte detalii32.

Chiar și spre sfârșitul vieţii s-a gândit la Muzeul 
de Istorie și Arheologie din Timișoara, incluzându-l 
în testamentul său alături de alte 25 de persoane 
și instituţii diverse (biserici, școli, societăţi)33. 

27 Délmagyarországi Lapok, an III–XI, nr. 249 (29 octombrie 
1882), 2.
28 Délmagyarországi Lapok, an III–XI, nr. 250 (31 octombrie 
1882), 1–2; TRÉT, IX (1883), I, 30, 31.
29 TRÉT, IX (1883), I, 30. În prezent, în colecţia de medalii 
a MBT există mai multe exemplare ale celor trei medalii 
(nr. inv. 36, 64 și 140), astfel încât nu se poate stabili exact 
care sunt medaliile donate de Weber.
30 TRÉT, X (1884), II, 89 (adunarea lunară SIA din 30 ianu-
arie 1884).
31 TRÉT, X (1884), II, 97 (adunarea lunară SIA din 26 
martie 1884).
32 TRÉT S.N., II (1886), I, 44 (adunarea lunară SMIA din 
30 decembrie 1885).
33 Nu am avut la dispoziţie testamentul lui Weber, ci doar 
Hotărârea Judecătoriei din Timişoara, departamentul 
Moşteniri, din 10 martie 1909, prin care cele 26 de persoane 
și instituţii erau anunţate că sunt moștenitori ai lui Weber. 

La două luni după decesul lui Weber, secretarul 
Berkeszi István, care era și custodele muzeului, 
anunţa în adunarea lunară SMIA din 2 aprilie 
1909 că muzeul era menţionat în testamentul lui 
Augustin Weber, fost preot în Săcălaz, iar cei pre-
zenţi îl delegau să participe la discuţiile ofi ciale 
legate de lăsământul acestuia34. O primă înfăţișare 
urma să aibă loc în data de 7 iunie 1909 la biroul 
notarului public dr. Telbisz Imre din str. Huniade 
nr. 6, et. I, din cartierul Cetate, după cum reiese 
dintr-o înștiinţare sosită pe adresa muzeului35. 

Situaţia – care iniţial părea simplă – s-a com-
plicat datorită revendicării a două acţiuni, de 200 
coroane fi ecare, cuprinse în mod greșit în averea 
defunctului supusă succesiunii36. Nu cunoaștem 
toate detaliile, dar procesul de clarifi care a moște-
nirii Weber a durat trei ani, deoarece abia în aprilie 
1912 a fost emisă hotărârea defi nitivă prin care 
toate decoraţiile lui Weber, precum și „cele 21 de 
monede vechi din argint și bronz, fără valoare”, păs-
trate până atunci în custodie judiciară, se dădeau 
Muzeului de Istorie și Arheologie din Timișoara37. 

Astfel, în adunarea lunară din 15 noiembrie 
1912, piesele din moștenirea Weber intrate în 
colecţia muzeului erau prezentate destul de concis 
de către Berkeszi (probabil ușor frustrat de aștep-
tarea îndelungată!), care afi rma că cele mai valo-
roase piese erau: „talerul de argint” (1 peso) emis 
de împăratul Maximilian în 1866 și o monedă de 
½ dolar (half dollar) american din 185738. 

Despre decoraţiile lui Weber nu se spunea 
nimic, iar o informaţie mai târzie a lui Berkeszi, 
potrivit căreia din moștenirea Weber au mai intrat 
în colecţia muzeului patru monede și decoraţii 
mexicane în anul 191439, este de natură să încurce 

Este interesant faptul că pe această listă fi gurează și două 
persoane din Sânpetru German, Weber Anna și Weber István, 
fără a putea însă stabili gradul lor de rudenie cu Augustin 
Weber. AIMBT, fond SMIA, d. martie/1909 (fi lele dosarului 
nu sunt numerotate). 
34 Ibidem, d. aprilie/1909, f. 1 v.
35 Ibidem, d. mai/1909: înștiinţarea din 29 mai 1909 emisă 
de biroul notarial dr. Telbisz Imre. 
36 Cele două acţiuni, emise de Banca Economică a Ungariei 
de Sud pe numele lui A. Weber, au fost donate de către acesta 
în 1901 minorelor Szentpéteri Mariska și Luiza, fi icele lui 
Szentpéteri Antal din Timișoara, un nepot al lui Weber. În 
fi nal, acesta a avut câştig de cauză, obţinând cele două acţiuni 
în valoare totală de 400 de coroane. DJTAN, fond Colecţia de 
documente a MBT, d. 602/1912, f. 3–3 v.
37 Ibidem, f. 1–1 v: Hotărârea Judecătoriei din Timișoara 
privind lăsământul defunctului Weber Ágoston din Săcălaz 
din 20 aprilie 1912.
38 AIMBT, fond SMIA, d. noiembrie/1912, f. 8.
39 TRÉT S.N., XXXI (1915), I–IV, 126 (adunarea generală 
SMIA din 16 mai 1915, raportul secretarului-șef Berkeszi 
despre activitatea SMIA în anul 1914).
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și mai mult lucrurile. În fi nal, nu știm exact când 
au ajuns decoraţiile lui Weber în colecţia muze-
ului (în 1912 sau în 1914), dar am afl at despre 
ce decoraţii era vorba. Într-un catalog al piese-
lor expuse în vitrinele numismatice ale muzeu-
lui, întocmit de Berkeszi între 1905–1909, dar 
completat și ulterior acestei date, acesta a notat 
în dreptul a patru piese că au aparţinut răposa-
tului Augustin Weber, preot în Săcălaz: „ordinul 
mexican «Guadaloup» (nr.  vechi inv. 1053); 
medalia expediţiei franceze în Mexic, cu portre-
tul lui Napoleon al III-lea, cu panglică (nr. vechi 
inv. 1054); medalie papală, cu portretul papei Leo 
XIII (nr. vechi inv. 1055) și medalia de bronz – 
jubileul de 50 de ani al împăratului Franz Joseph 
I (nr. vechi inv. 1056)”40. 

Pornind de la aceste informaţii, am reușit să 
identifi căm cele patru piese în colecţia de medalii a 
MBT. Dacă identifi carea primelor două piese a fost 
simplă, nu același lucru se poate spune despre ulti-
mele două, în colecţia MBT existând două medalii 
ale papei Leo al XIII-lea (1878–1903) și mai 
multe exemplare ale medaliei austriece „Signum 
Memoriae” (1898)41. Din nefericire, nu cunoaștem 
împrejurările în care i-au fost acordate lui Weber 
aceste două medalii.

În aceeași vitrină numismatică (nr. II), în care 
erau expuse decoraţiile din colecţia muzeului, 
pe rândul al IV-lea se afl au medalioanele reli-
gioase. Printre ele se găseau și cele trei monede 
mexicane mici, mărturii de botez, donate de 
Weber în iunie 1881 și prezentate în adunarea 
SIA din 25 octombrie 1882. După aproape trei 
decenii, încă se știa că au fost aduse din Mexic de 
Augustin Weber, care a fost „secretarul” (sic!) lui 
Maximilian în anii ’60 ai secolului al XIX-lea. Se 
pare că două dintre cele trei monede erau de „5 
cent. 1864”, conform  însemnărilor lui Berkeszi, 

40 Berkeszi 1905–1909: piesele erau expuse în vitrina numis-
matică nr. II, pe rândul al III-lea, la nr. 26–29 (4 buc.). 
41 Medalia papei Leo al XIII-lea a fost emisă la aniversarea 
jubileului de aur (50 ani) al episcopatului său (în 1893, 
deși nu este datată explicit), fi ind opera gravorului italian 
Francesco Bianchi (1842–1917). Medalia este argintată, de 
formă rotundă (diam. 31 mm), cu toartă și inel de prindere, 
dar lipsește panglica (care era jumătate galbenă, jumătate 
albă). În prezent se păstrează la nr. de inv. 1056. Este conside-
rată o medalie papală rară. 

Medalia „Signum Memoriae”, cum mai este cunoscută 
medalia jubileului de 50 ani a încoronării împăratului Franz 
Joseph (1898), este din bronz, de formă rotundă (diam. 34 
mm), cu panglică triunghiulară roșie (varianta pentru mili-
tari). Piesa este foarte bine păstrată (nr. inv. 295). Pe panglica 
roşie este scris cu cerneală neagră nr. vechi de inventar „1056”, 
acesta fi ind principalul element de identifi care că decoraţia a 
aparţinut lui Augustin Weber. 

care mai nota că la două piese se păstra panglica, 
dar la a treia lipsea42.

În prezent, dintre piesele mexicane donate sau 
lăsate moștenire de Weber, în colecţia MBT se 
mai păstrează o singură monedă de 5 centavos din 
argint, emisă de împăratul Maximilian în 1864 în 
atelierul monetar din Mexico. Lipsește panglica, dar 
faptul că este perforată, iar descrierea corespunde 
sunt argumente care ne îndreptăţesc să afi rmăm că 
este una dintre cele trei monede mexicane de mai 
sus donate de Weber în 1881. La aceasta se adaugă 
cele două decoraţii ale lui Weber legate de Mexic, 
pe care le vom prezenta în cele ce urmează. 

Ne-am oprit atenţia doar asupra pieselor mexi-
cane, atât datorită rarităţii lor în colecţiile muzeale 
din România, cât mai ales datorită faptului că le 
considerăm defi nitorii pentru perioada mexicană 
(1864–1867) a vieţii lui Augustin Weber, când a fost 
capelan al împăratului Maximilian, în timpul efe-
merei existenţe a celui de-al doilea Imperiu mexican. 

Ordinul imperial „Maria de Guadalupe” 
(El Orden Imperial de Nuestra Señora de 
Guadalupe)43

A fost înfi inţat în 9 noiembrie 1821 cu titlul 
de Imperial Orden de Guadalupe de către Agustín 
de Iturbide, cel care avea să fi e primul împărat al 
Mexicului în 1822, pentru a-i recompensa pe cei 
care au adus servicii deosebite statului, dar sta-
tutele s-au publicat abia în 20 februarie 1822. 
Cuprindea iniţial o clasă superioară: „Gran Cruce” 
(Mare Cruce), care se acorda doar membrilor 
seniori ai familiei imperiale și unor clerici seniori și 
trei clase ordinare: 1. „Caballero de la Gran Cruce” 
– 50 buc.; 2. „Caballero de Numero” – 100 buc. 
și 3. „Caballero de Supernumerario” – nelimitat. 
Ordinul a dispărut în 1823, după abdicarea lui 
Agustín de Iturbide.

A fost reînfi inţat de către generalul Antonio 
López de Santa Anna în 19 noiembrie 1853 cu 
42 Berkeszi 1905–1909: vitrina numismatică nr. II, rândul al 
IV-lea, nr. 11 (3 buc., nr. vechi inv. 474 și 475).
43 O documentată și amănunţită prezentare a Ordinului 
imperial de Guadalupe, înfi inţat în 1821, la Zárate Toscano 
1995, 191–220, care tratează pe rând originile ordinului, 
înfi inţarea acestuia în 1821, caracteristici, membri, cere-
monii și ritualuri în cadrul ordinului, însă doar în timpul lui 
Agustín de Iturbide. Vezi și http://www.royalark.net/Mexico/
mexico6.htm (accesat în iunie 2009) pentru informaţii despre 
Ordinul de Guadalupe în cele trei perioade de existenţă ale 
sale. Informaţii succinte despre Ordinul de Guadalupe în 
timpul împăratului Maximilian mai apar la Martin 1914, 
171 (http://www.archive.org/details/texts, accesat în ianuarie 
2009). 
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titlul de Nacional y Distinguida Orden Mexicana de 
Guadalupe, cuprinzând trei clase: 1. „Gran Cruce” 
(Mare Cruce); 2. „Comendador” (Comandor) și 
3. „Caballero” (Cavaler), dar a dispărut în august 
1855, după înlăturarea lui Santa Anna de la putere. 

Reînfi inţat în 30 iunie sau 1 iulie 1863 prin 
decret de către guvernul imperial provizoriu, la 10 
aprilie 1865 a fost modifi cat pentru ultima oară 
de către împăratul Maximilian. Ordinul, devenit 
El Orden Imperial de Nuestra Señora de Guadalupe, 
se acorda – pentru servicii deosebite aduse statului 
– în două variante, militară și civilă, fi ind împăr-
ţit în cinci clase: 1. „Gran Cruce” (Mare Cruce) – 
30 buc.; 2. „Grande Ofi cial” (Mare Ofi ţer) – 100 
buc.; 3. „Comendador” (Comandor) – 200 buc.; 
4. „Ofi cial” (Ofi ţer) – 500 buc. și 5. „Caballero” 
(Cavaler) – nelimitat. Însemnul ordinului în vari-
anta militară avea pe revers inscripţia „Al patri-
otismo heroico”, în timp ce varianta civilă purta 
inscripţia „Al merito i virtudes”.

Ordinul a dispărut defi nitiv în 1867, după 
moartea împăratului Maximilian și căderea celui 
de-al doilea Imperiu mexican.

Exemplarul Ordinului de Guadalupe din colec-
ţia MBT datează din ultima perioadă de existenţă a 
acestui ordin (1865–1867), fi ind vorba de varianta 
pentru civili, datorită inscripţiei de pe revers. 

Însemnul se prezintă sub forma unei cruci 
cu patru braţe puternic evazate, din argint aurit 
și email verde, alb și roșu, cruce ce suprapune o 
cunună formată dintr-o ramură de măslin în stg. 
și una de palmier în dr., legată în partea inferi-
oară. Între braţele crucii se afl ă câte un manunchi 
de cinci raze aurite, iar la capetele braţelor crucii 
sunt plasate opt sfere mici din argint aurit. 
Însemnul este surmontat de vulturul mexican 
imperial, încoronat, cu aripile desfăcute, ţinând 
șarpele în cioc.

În medalionul central oval de pe avers se afl ă 
imaginea în relief din email colorat a S. Maria 
de Guadalupe, ocrotitoarea Mexicului44, pe fond 
de email alb, înconjurată circular de inscripţia în 
lb. spaniolă: RELIGION INDEPENDENCIA 
UNION *, cu litere aurii pe fond de email verde. 
Pe medalionul central de pe revers se afl ă inscripţia 
în lb. spaniolă, pe 4 rânduri, cu litere aurii pe fond 
de email alb: AL / MERITO / Y / VIRTUDES.
44 Considerată de la mijlocul sec. al XVIII-lea ocrotitoarea 
Mexicului, Santa Maria de Guadalupe este sărbătorită anual 
în 12  decembrie. Imaginea ei, păstrată în prezent în noua 
Bazilică din capitala Mexicului, este poate cea mai cunoscută 
imagine religioasă şi culturală a Mexicului, având o valoare 
excepţională pentru catolicii mexicani şi nu numai. Mai este 
considerată şi ocrotitoarea copiilor nenăscuţi.

Însemnul surmontat de vultur este atașat de 
panglică printr-un inel de prindere cu diametrul de 
12,4 mm. Panglica originală, lată de 37 mm, este 
albastră cu câte o bandă lila de 6,5 mm pe fi ecare 
margine și are aplicată o rozetă cu dimensiunile de 
26 × 28 mm, având aceleași culori ca și panglica. 
Se purta pe partea stângă a pieptului, după cum 
se poate observa din fotografi a lui Augustin Weber 
(Pl. I).

AR aurit și email colorat; L – 60 mm (inclu-
zând și vulturul); l – 35,5 mm; panglică originală 
cu rozetă; 

Provenienţă: lăsământul Augustin Weber; piesa 
a intrat în col. MBT în 1912 sau 1914 (nr. vechi 
de inv. 1053);

MBT, col. de medalii, nr.  inv. 1316; stare de 
conservare foarte bună (Pl. II).

Medalia comemorativă franceză a expedi-
ţiei din Mexic (Médaille commémorative de 
l'expédition du Mexique)45

Instituită de împăratul francez Napoleon al 
III-lea prin decret imperial în 29 august 1863 
pentru a-i onora pe cei care au luptat în Mexic, 
această medalie s-a acordat împreună cu o diplomă 
tuturor participanţilor la operaţiunile militare 
din Mexic46. Deși iniţial medalia era destinată să 
acopere doar perioada preconizată a campaniei 
militare (anii 1862–1865), din cauza prelungi-
rii operaţiunilor până în 1867, în fi nal s-a bătut 
pentru întreaga perioadă 1862–1867. Realizată de 
gravorul general al Monetăriei din Paris, Albert-
Désiré Barre47, medalia prezintă trăsăturile gene-
rale ale medaliei comemorative a campaniei din 
Italia, realizată în 1859. În afară de varianta ofi cială 
a medaliei, semnată Barre, mai există cinci variante 
emise în diverse scopuri48.

45 http://www.austro-hungarian-army.co.uk/mexican/
mxfrench.htm (accesat în noiembrie 2005 și ianuarie 2009); 
http://www.france-phaleristique.com/mexique.htm (accesat 
în ianuarie 2009).
46 Numărul celor care au luat parte la campania din Mexic 
este estimat la circa 38 000 de oameni.
47 Albert-Désiré Barre (6 mai 1818 – 29 decembrie 1878), 
pictor de scene istorice și medalist francez. Elev al lui P. 
Delaroche și al Școlii de Arte Frumoase, i-a urmat tatălui său, 
Jean-Jacques Barre, în funcţia de gravor general al Monetăriei 
Statului în anul 1855, îndeplinind această funcţie până în 
1878. I se atribuie realizarea monedelor celui de-al doilea 
Imperiu cu efi gia laureată a lui Napoleon al III-lea. Bénézit 
1999, 780.
48 Există trei variante semnate: SACRISTAIN; E. FALOT; 
E.F. (Eugene Farochon) și una nesemnată, realizată de obicei 
în afara Franţei. În general, aceste variante erau realizate pentru 
a fi  vândute veteranilor la retragerea din armată. În fi ne, mai 
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Exemplarul păstrat în colecţia MBT face parte 
chiar din prima serie, cea datată între anii 1862–
1863, fi ind vorba de varianta ofi cială a medaliei, 
realizată de Barre.

Av.: Capul laureat al lui Napoleon al III-lea, în 
profi l spre stg., înconjurat de legenda în lb. fran-
ceză: NAPOLEON III (în stg.), EMPEREUR 
(în dr.). Sub efi gie, numele gravorului: BARRE49. 
Totul într-o cunună de lauri, legată în patru locuri 
cu câte o panglică încrucișată. 

Rv.: Legendă centrală pe 5 rânduri, într-un 
medalion delimitat de un cerc liniar, indicând 
numele principalelor bătălii: CUMBRES / 
CERRO • BORREGO / SAN – LORENZO 
/ PUEBLA / MEXICO (dedesubt o ancoră50). 
Medalionul central este înconjurat de legenda 
circulară în lb. franceză: * EXPEDITION DU 
MEXIQUE * în partea de sus și anii: 1862 • 1863 
în partea de jos. Totul este încadrat într-o cunună 
de lauri identică cu cea de pe avers. Pe panglica 
încrucișată din partea de jos a cununii se afl ă o 
contramarcă dreptunghiulară cu un cap de vultur, 
reprezentând marcajul pentru titlul argintului. 

Medalia era atașată de panglică printr-un inel 
de prindere cu diametrul de 15,4 mm. Pe panglica 
medaliei de culoarea fi ldeșului, lată de 35–36 mm, 
este reprezentat un vultur maro, cu aripile desfă-
cute, privit din faţă, cu capul întors spre dr. (privi-
torului), care ţine un șarpe verde în cioc și în gheare, 
având în spate o cruce a Sf. Andrei, cu un braţ de 
culoare roșie și unul de culoare verde, late de câte 5 
mm. Panglica medaliei din colecţia MBT era bine 
păstrată, dar fragmentară, lipsind partea din spate a 
acesteia, cu aceeași reprezentare a vulturului. 

AR; formă rotundă; 30,4 mm; muchie netedă; 
panglică originală fragmentară, restaurată51; 

există o variantă a acestei medalii, din bronz argintat, bătută în 
1963 pentru comemorarea luptei de la Camerone (30 aprilie 
1863), considerată momentul naşterii gloriei eterne a Legiunii 
Străine Franceze. http://www.austro-hungarian-army.co.uk/
mexican/mxfrench.htm.
49 Au existat trei gravori francezi cu numele de Barre: Jean-
Jacques Barre (1793–1855), care a avut doi fi i, Jean-Auguste 
Barre (1811–1896) și Albert-Désiré Barre (1818–1878). 
Th ieme-Becker 1908, 528–529; Zádor-Genthon 1965, 167; 
Bénézit 1999, 780, 781. Bibliografi a consultată îl desem-
nează pe Albert-Désiré Barre ca gravor al acestei medalii, vezi 
și supra, nota 47.
50 Între 1855–1879 marca gravorului general al Monetăriei 
Franţei era ancora (Krause-Mishler 2001, 321), în acest caz 
fi ind vorba de marca lui Albert-Désiré Barre. 
51 Panglica a fost restaurată de către d-na dr. Hedy M-Kiss, 
expert restaurator-textile în cadrul Laboratorului zonal de 
restaurare-conservare al MBT, care a conservat şi panglica 
Ordinului de Guadalupe, pentru care îi mulţumim în mod 
deosebit. 

Provenienţă: lăsământul Augustin Weber; piesa 
a intrat în col. MBT în 1912 sau 1914 (nr. vechi 
de inv. 1054);

MBT, col. de medalii, nr.  inv. 1283; stare de 
conservare bună (Pl. III).

Monedă 5 centavos, Mexic (Al doilea 
Imperiu, 1864–1867), Maximilian52

Av.: Vultur încoronat cu aripile desfăcute, privit 
din faţă, capul întors spre dr. (privitorului), stă pe 
un cactus, ţinând un șarpe în cioc și în gheare. În 
partea de sus, legendă semicirculară în lb. spaniolă: 
IMPERIO – MEXICANO, în partea de jos, două 
ramuri legate cu o panglică. 

Rv.: 5 / CENT. (abrevierea de la CENTAVOS) 
/ 1864 (anul emiterii) / M (marca atelierului 
monetar Mexico), totul într-o cunună de lauri.

AR 903 ‰; Av/Rv �; 1,33 g; 14,4 mm; 
muchie zimţată; 

Krause-Mishler 2001, 863, nr. 385.1;
Provenienţă: donaţia preotului Augustin Weber 

din 1 iunie 1881; prezentată în 25 octombrie 1882 
(nr. vechi de inv. 474 sau 475);

Col. numismatică MBT, nr. inv. 128/1; monedă 
transformată în mărturie de botez: perforată, pan-
glica lipsă (Pl. IV)53.

 
În februarie 2009 s-au împlinit o sută de ani 

de la moartea lui Augustin Weber. Am încercat să 
reconstituim, ca într-un puzzle, pe baza a nume-
roase și disparate informaţii, a pieselor donate sau 
lăsate prin testament muzeului nostru, cât mai 
multe aspecte din biografi a aparte a acestui om, 
martor al unor evenimente istorice deosebite din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Piesele 
52 Moneda de 5 centavos din argint s-a bătut între 1864–
1866 în toate cele patru monetării care lucrau pentru 
împăratul Maximilian: Mexico, Guanajuato, San Luís Potosí 
şi Zacatecas. Denk 1997, 10–11; Krause-Mishler 2001, 863.

Chiar dacă aveau titlul argintului şi greutatea identice 
cu monedele republicane şi se remarcau prin frumuseţea 
designului, monedele imperiale au fost acceptate într-o mică 
măsură în circulaţie, deoarece nu aveau gravat titlul argintului 
şi erau bătute cu un diametru mai mic decât cel obişnuit, 
dar şi din cauza unor sentimente ostile ale populaţiei faţă de 
monarhie. http://www.cmm.gob.mx/imperios.html (accesat 
în februarie 2009). 
53 În încheiere, dorim să mai adresăm mulţumiri d-nei 
Maria Mîţu, expert restaurator ceramică-metal în cadrul 
Laboratorului zonal de restaurare-conservare al MBT, pentru 
curăţarea medaliei franceze şi a monedei mexicane; d-lui 
Milan Şepeţan, fotograf la MBT, pentru fotografi erea digitală 
a pieselor şi realizarea planşelor care ilustrează acest studiu; 
colegului Raoul M. Șeptilici pentru fotografi erea monedei de 
5 centavos şi colegului Valentin Cedică pentru traducerea în 
lb. engleză a rezumatului.
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mexicane păstrate în colecţia Muzeului Banatului 
din Timișoara amintesc de episodul mexican al 
vieţii lui Augustin Weber, episod care, prin exotis-
mul, efemerul și tragismul său, fascinează și azi în 
aceeași măsură ca în trecut.

 
septembrie 2009

Abrevieri
AIMBT – Arhiva istorică a Muzeului Banatului din 
Timișoara
DJTAN – Direcţia Judeţeană Timiș a Arhivelor Naţionale 
MBT – Muzeul Banatului din Timișoara
SIA – Societatea de Istorie și Arheologie din Banat
SMIA – Societatea Muzeală de Istorie și Arheologie din 
Banat

AR – argint
Av. – avers
col. – colecţie
d. – dosar
dr. – dreapta
f. – fi lă
f.a. – fără an
g – grame
inv. – inventar

L – lungime
l – lăţime
mm – milimetri
nr. – număr
Rv. – revers
SN – serie nouă
st. – stânga
v. – verso
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AUGUSTIN WEBER (1833–1909)
(Abstract)

Th e author attempts to gather as many data as 
possible in order to reconstitute the peculiar biog-
raphy of Augustin Weber (Pl.  I), the one known by 
his contemporaries as “chaplain of Maximilian I, 
Emperor of Mexico”. He was born on September 6, 
1833 in Deutschsanktpeter (Banat, nowadays Sânpetru 
German). Following the secondary school educa-
tion between 1845 and 1853, he studied Th eology 
in Timişoara (1853–1857) and, on April 27, 1857, 
he was ordained as Roman Catholic priest. Between 
1857 and 1860 he served in Hatzfeld (nowadays 
Jimbolia). In 1860 he joined the Austrian army as 
fi eld chaplain, serving initially in the 43rd Regiment, 
along the Dalmatian coast, in Spalato (Split), Ragusa 
(Dubrovnik), Cattaro (Kotor), Sebenico (Šibenik) 
and Zara (Zadar). Subsequently he served in the 29th 
Regiment, stationed in Venice and Padua. 

In 1864 he was appointed fi eld chaplain of the 
Austrian Volunteers Corps for Mexico by Maximilian 
von Habsburg (1832–1867), younger brother of 
Emperor Francis Joseph I, and introduced to Pope Pius 
IX. He initially served in Laibach (Ljubljana) and in 
Trieste. Following the proclamation of Maximilian as 
Emperor on April 10, 1864, he joined his expedition to 
Mexico, together with the Volunteers Corps, through 
the cities of Veracruz, Orizaba, Cordoba, Puebla and 
Mexico. Th e so-called “Mexican adventure” ended trag-
ically for Maximilian.

He came back to Europe in 1867, when situation 
in Mexico became completely unsafe, among the last 
of the volunteers. For three years he continued to serve 
as fi eld chaplain in several cities: Agram (Zagreb), 
Petrovaradin (Novi Sad), Linz and Kraków. In 1870 he 
defi nitively returned to Banat. In 1870 and 1871 he 
served as administrative priest in Neusanktanna (nowa-
days Sântana Nouă). Between 1871 and 1882 Augustin 

Weber functioned as priest in Bruckenau (nowadays 
Pişchia), and from 1882 until 1909, when he passed 
away, in Sackelhausen (nowadays Săcălaz).

In 1896 (or 1906) he was entitled to “Ehrendomherr”; 
in April 1907 he celebrated the golden jubilee: fi fty 
years of priesthood. On June 19, 1907 he celebrated 
a Solemn Requiem in the Capuchin Church from 
Vienna, in commemoration of the death of Emperor 
Maximilian (1867). He was awarded the Imperial 
Mexican Order “Maria de Guadalupe” (knight rank) 
and the French commemorative medal of the Mexico 
expedition (1862–1863). He was also a member of the 
“Quiritum” Academy from Rome. 

 He died of pneumonia, aged 76, on February 1, 
1909, in Săcălaz. Augustin Weber had been interred in 
the local cemetery on February 4, 1909, in the presence 
of a large attendance, persons who knew and respected 
him.

For 37 years he had been member of the Society of 
History and Archaeology Museum, since its foundation 
on July 25, 1872 until his death in 1909.

His presence at the meetings of the society was one 
extremely discrete, but constant. Along the years he 
made several donations to the museum from Timişoara. 
His fi rst signifi cant donation consisted in objects 
brought from Mexico, which were displayed at the 
yearly general assembly of the society on June 1, 1881 
and caused sensation. It comprised a silver pen, gift of 
pater Augustin Fischer, former secretary of Emperor 
Maximilian, three small Mexican silver coins from 
Puebla used as baptizing tokens, a huge 1866 “puros” 
cigar, a silver one peso coin and an US quarter dollar. 

On several other occasions, Weber had donated the 
museum in Timişoara 19th century coins, bank notes 
and medals, together with medieval coins found by him 
in the area of Pişchia when serving as a priest there. 
He included the History and Archaeology Museum 
from Timişoara in his last will, but it took three years 
(1909–1912) for his legacy to be clarifi ed. His deco-
rations, together with other “21 old silver and bronze 
coins” had entered the museum’s collection successively, 
in 1912 and 1914. Th e curator of the museum at that 
time, Berkeszi István, affi  rmed that the most valuable 
pieces were “the silver taler” (one peso coin) issued by 
Maximilian in 1866 and an US half dollar from 1857.

On the basis of archive information and old museum 
inventories, the author had succeed in identifying all 
the four decoration of Augustin Weber, kept in the col-
lection of the Banat Museum in Timişoara. Th e analysis 
is focused on the decorations connected with Mexico, 
namely the Imperial Order „Our Lady of Guadalupe” 
and the French commemorative medal of the Mexico 
expedition (1862–1863), which can be identifi ed also 
in the photograph of Augustin Weber. 

Th e Imperial Order “Our Lady of Guadalupe” 
(El Orden Imperial de Nuestra Señora de Guadalupe). 
Th e order was established on November 9, 1821, as the 
Imperial Orden de Guadalupe by the fi rst emperor of 
Mexico, Agustín I (Agustín Cosme Damián de Iturbide 
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y Aramburu, 1783–1824) and recorded several stages of 
evolution. During Maximilian’s reign, in 1865, it became 
El Orden Imperial de Nuestra Señora de Guadalupe, 
being awarded for distinctive services brought to the 
state, in military or civil variants. Th e military badge 
of the order bear on the reverse the inscription “Al pat-
riotismo heroico”, while the civil one read “Al merito i 
virtudes”. It comprised fi ve ranks: 1. “Gran Cruce” – 30 
specimens issued; 2. “Grande Ofi cial” – 100 specimens; 
3. “Comendador” – 200 specimens; 4. “Ofi cial” – 500 
specimens and 5. “Caballero” – unlimited number. 
Th e order had defi nitely disappeared in 1867, after the 
death of Emperor Maximilian and the fall of the second 
Mexican Empire.

Th e specimen of the Imperial Order „Our Lady of 
Guadalupe” from the collection of the Banat Museum 
in Timişoara dates from the last period of existence of 
this order (1865–1867), being a civil variant. Th e piece, 
with its original ribbon and rosette kept, is one of the 
most beautiful from the decorations collection of the 
museum (inventory no. 1316). It can also be considered 
as a rare specimen of the kind in the museums from 
Romania (Pl. II).

Th e French commemorative medal of the Mexico 
expedition (1862–1863). It was established by the 
French emperor Napoleon III by imperial decree on 
August 29, 1863, to honor those who had fought in 
Mexico. Th e medal was awarded along with a diploma 
to all the participants in the military operations from 
Mexico. Th e silver medal from the collection of the 
Banat Museum in Timişoara is part of the very fi rst series 
(1862–1863), representing the offi  cial variant signed by 

the French engraver Albert-Désiré Barre (1818–1878), 
Graveur General at the Paris Mint starting with 1855. 
Th e specimen is well preserved (inventory no. 1283). 
Th e ribbon is fragmentary, as its back part is missing, 
but it has been restored. It is an interesting piece, even 
spectacular considering its ribbon (Pl. III).

One of the other two medals that belonged to 
Augustin Weber is a medal of Pope Leo XIII, issued in 
1893 to commemorate the golden jubilee – 50th anni-
versary of its bishopric, engraved by Francesco Bianchi 
(1842–1917), lacking ribbon (inventory no.  1056), 
considered as a rare papal medal. Th e other one is a 
“Signum Memoriae”, as it is known the medal of the 
jubilee celebrating the 50 years from the coronation of 
Emperor Francis Joseph I (1898), with a red triangular 
ribbon (military variant), very well preserved (inventory 
no.  295). Unfortunately, the circumstances in which 
these medals were awarded to Weber are not known. 

Today, from the Mexican pieces donated or 
bequeathed by Augustin Weber, only one coin it is kept 
in the museum. It is a silver fi ve centavos coin, issued 
by Emperor Maximilian in 1864 in the mint of Mexico 
(inventory no. 128/1), one of the three Mexican coins 
transformed into baptizing tokens, donated by Weber in 
1881. It is perforated and the ribbon is lacking (Pl. IV).

Th e paper deals mainly with the Mexican pieces 
kept today in the collection of the Banat Museum in 
Timişoara, as the author considers them representa-
tive of the Mexican episode (1864–1867) in the life of 
Augustin Weber, as chaplain of Emperor Maximilian, 
an exotic, ephemeral and tragic episode that still fasci-
nates today as it did in the past. 

 
Translated by Valentin Cedică
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Pl. I. Augus	 n Weber (1833–1909).
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1 2

Pl. II. Ordinul mexican imperial „Maria de Guadalupe” 
(El Orden Imperial de Nuestra Señora de Guadalupe), col. MBT: 1. avers; 2. revers.

The Mexican Imperial order “Our Lady of Guadalupe” 
(collec	 on of Banat Museum in Timi�oara): 1. obverse; 2. reverse.
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1 2

Pl. III. Medalia comemora	 v� francez� a expedi�iei din Mexic, 1862–1863 (col. MBT): 
1. avers; 2. revers. 

French commemora	 ve medal of the Mexico expedi	 on, 1862–1863  
(collec	 on of Banat Museum in Timi�oara): 1. obverse; 2. reverse.
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Pl. IV. Moned� 5 centavos, Mexic, 1864 (col. MBT): 1. avers; 2. revers. 
5 centavos coin, Mexico, 1864 (collec	 on of Banat Museum in Timi�oara): 

1. obverse; 2. reverse.




