
Ion Iovescu 
 

Iovescu Ion s-a născut într-o familie de grăniceri în anul 1851 în 
comuna Bozovici, unde probabil a urmat şi şcoala primară. În perioada anilor 
1960, încă mai existau rude ale acestuia care îşi aminteau de „uica generalu”. 

În 1850, în documentele militare ale Imperiului austro-ungar apare la 
regimentul de graniŃă nr.13 din Caransebeş, Iovescu Dragu – probabil tatăl 
viitorului general - în calitate de sublocotenent, clasa a 2-a, calitate 
reconfirmată şi în 1855 şi 1856. Îl regăsim sub numele de Iovescu Drăgan în 
documentele militare din 1857 şi respectiv, din 1964, în calitate de 

sublocotenent, clasa I, în retragere. 
La 1 noiembrie 1872, Ion Iovescu (Jovesko Johann) este cadet (ofiŃer adjunct), la 

regimentul de infanterie nr. 5 din Viena, pentru ca la 1 mai 1974, să devină locotenent al 
aceluiaşi regiment. 

În anul 1891, îl regăsim ca locotenent major clasa I (avansat la 1 mai 1887), la 
regimentul de infanterie nr.83, la Szegedin, unde mai erau locotenenŃii majori Daniel 
Materinga şi Joseph Bacsilla, viitori generali, regiment care este mutat în 1895 la Biserica 
Albă. 

 În anul 1897, primeşte ordinul Crucea militară de merit1, clasa a 3-a 
şi este avansat la gradul de maior, fiind comandantul batalionului 4 al 
regimentului de infanterie nr. 26 din Viena. De asemenea, a fost cavaler al 
ordinului militar Maria-Tereza şi a primit medalia comemorativă a trupelor 
de război şi DistincŃia de servici pentru ofiŃeri, clasa a 3-a. 

Între timp, regimentul este mutat la Gyor, astfel că în anul 1907, îl 
regăsim în calitate de colonel (din 1906), adjunct al comandantului de 
regiment. Se pensionează în 1909 şi primeşte gradul de general maior la 26 

februarie1912 (în Handbuch des allerhöchsten Hofes und des Hofstaates seiner k. Und K ... de 
Austro-Hungarian (1913), apare ca general maior pensionar = p. 226). 

În tradiŃia rudelor generalului se spunea că a 
construit o casă la Bozovici, în apropierea bisericii 
baptiste, care avea unele elemente de arhitectură din 
marmură. De asemenea, se spunea că a avut un fiu, ofiŃer 
de marină care a murit în Marea Adriatică într-o luptă 
navală în anul 1915, înaintea morŃii tatălui. 
 Moare în 1915, la Budapesta. 
 
 

                                                 
1 Crucea militară de merit, clasa a 3-a se dădea pentru 25 de ani de serviciu militar ca ofițer  



Jovesko, Johann (1851 - 1915 ), 1909 pens., Tit.-GM 

• Ungarisches Infanterie Regiment "Schreiber" Nr. 26 

Errichtet: 1717 – V. Armeekorps – 33. Infanterie Truppendivision 
Nationalitäten: 53 % Magyaren – 38 % Slowaken – 9 % Andere 
Ergänzungsbezirk: Esztergom 
Garnison: Stab, 1.,II.,IV. Baon: Gyor – III. Baon: Esztergom 
Kommandant: Oberst Joseph Mark 
Ungarische Uniform – Egalisierungsfarbe: schwarz – Knöpfe: Gold 

Ungarisches Regiment (Hungarian regiment)  
Egalisierung 
facing colour   schwarz black 
Goldene Knöpfe (buttons)  
Militärdienstzeichen 3. Klasse für 25 Jahre  din 12.03.1890 
 
Colonel Daniel Materinga  
85 Bezeichnung 
appellation Ungarisches Infanterieregiment Nr. 85 errichtet 
established 1883 
name v. Gaudernak 
Löcse  Löcse  Máramarossziget  Löcse  Löcse - kk. 
 
INFANTERIEREGIMENTER 
der ö.u. Armee im Mai 1914 
vom k.u.k. Heer: 
Nr.  Regimentsname  Stab  Kommandant 
29  Freiherr von Loudon Wien  Trojan Bacsila, Obst. 
  1914 k.u.k. Infanterie 29. Infanterieregiment Freiherr von Loudon Wien Nagybecskerek
 Nagybecskerek Wien Wien Wien  Bacsila Trojan Oberst 
Generalmajore der k.u.k. Armee 
Adler – Hunke 
Trojan Bacsila  02.09.1917  Kmdt. 144. IBrig 
 
144 brigade d'infanterie: generalmajor Trojan Bacsila. 
 

 

 
 

Regimental Commanders 1908 
85. Infanterieregiment von Gaudernak Oberst Daniel Materinga 
 
K.k. Regimental Commanders 1898 
 


