PATRU SCRISORI ADRESATE DE PARTENIE COSMA LUI
GEORGE BARIŢIU lN VARA ANULUI 1861

Publicăm mai JOS patru scrisori adresate lui George
Bariţiu
de
proaspătul avocat Partenie Cosma în intervalul dintre 28 iunie 28
august 1861. Ele se păstrează la Arhivele Statului din Cluj-Napoca,
fondul Blaj, arhiva personală a lui George Bariţiu, cu cotele 383-386.

În ansamblul lor scrisorile reflectă frămîntări şi acţiuni politice _din vara
lui 1861 ale românilor din Banat şi comitatele vestice Arad, Bihor, Satu
Mare şi Maramureş, reanexate Ungariei în anul precedent, cu tot protestul conţinut în memoriile înaintate împăratului de la Viena de către
Alexandru Mocioni în numele majorit[iţii locuitorilor lor 1 •
Cele patru epistole reprezintă, de fapt, continuarea activităţii de
corespondent al „Telegrafului român" din Sibiu şi al „Gazetei Transilvaniei" de la Braşov, pe care Partenie Cosma a îndeplinit-o între
1857-1861 cînd a urmat Facultatea de drept de la Universitatea din
Pesta. Originar din Beiuş, el a rămas în vara anului 1861 la Pesta, pentru a-şi face practica de avocat pe lingă cancelaria avocaţială a bănă
ţeanului Emanuil Gojdu, căruia îi va servi în acelaşi timp şi în calitate
de secretar. Totodată va accepta să devină unul din reductorii noului
ziar pe care intenţiona să-l scoată la Pesta bihoreanul Sigismund Pop
cu denumirea de „Concordia". De altfel, începutul primei scrisori .se
referă pe de o parte la discursul lui E. Gojdu în Camera superioară a
Parlamentului ungar, ca membru al Casei magnaţilor, iar pe de ~ltă
parte la solicitarea ziarelor „Telegraful" şi „Gazeta" de a anunţa apropiata apariţie a „C!oncordiei". ,,Concordia" va apare începînd cu data
de 15 august 1861 şi va avea iniţial drept redactor principal pe profesorul de la catedra de limba română a Universităţii din Pesta Alexandru Roman, iar ca redactori adjuncţi pe Partenie Cosma şi pe Ioachim
Mureşianu. Ultimul, nepot de frate al lui Iacob Mureşianu, locuia şi el
în 1861 la Pesta în calitate de judecător adjunct la tribunalul comercial de aici.
Cea de a doua parte a primei scrisori, precum şi ultimele rînduri
ale celei de a doua fac aluzie la întîia Adresă întocmită în formă iniţială de Deak Ferenc, pe care Parliamentui Ungariei, ales în primăvara
anului 1861, o va dezbate în mai şi în luna următoare. Ea va fi înaintată monarhului în jurul datei de 20 iunie, în ea fiind cuprinse principalele probleme pe care parlamentul ar fi dorit să le rezolve. Adresa,
făcînd abstracţie de faptul că Ungaria nu s-a eliberat de sub stăpînirea
turcească la sfirşitul secolului al XVII-lea prin forţe proprii, ci de către
1 T. V.
.,ub curuana

Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice-nQţionale
u11gură, voi. II, Sibiu, 1904, p. 94-96 şi 262-268.
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armatele austriace, invoca Sail!cţiunea pnagmaiică aiooeptată de exponenţii aristocraţiei maghiare în 1823 pentru a susţine că ţara lor ar fi
încheiat un pact pentru o uniune personală cu Austria în persoana monarhilor habsburgi. Conform acestui pact, împăratul Austriei devenea
de acum şi pe linie feminină rege al Ungariei, care şi-ar fi păstrat astfel
indepcndmţa şi nu ar fi devenit o simpUt provincie habsburgică. Adresa
reprezintă o sfidare referitor la noul regim liberal-constituţional inaugurat prin diploma impPrială din octombrie 1860, care promitea diferitelor popoare din monarhie o autonomie naţională limitată, propunînd
înlocuirea lui cu un compromis dualist între clasele dominante din Ungaria şi Austria, ceea ce ar fi echivalat cu împingerea celorlalte naţio
nalităţi pe planul al doilea şi cu privarea lor de drepturi politice reale.
Din cuprinsul Adresei reiese că autorul ei se referea nu la Ungaria
propriu-zisă, ci la cea existentă înainte de prăbuşirea de la Mohci.cs din
1526, pe teritoriul căreia slavii, românii şi germanii îi întreceau cu mult
pe maghiari din punct de vedere numeric. Pe această linie se invoca
şi „uniunea"
Transilvaniei cu Ungaria votată de Dieta stărilor privilegiate la 30 mai 1848, calificînd-o legală, deşi ea nu reprezentase decît
voinţa unei minorităţi care nu constituia sub 300/o din populaţia acestei
provincii.
La dezbaterile prilejuite de Adresă au luat parte şi deputaţii trimişi de alegătorii români în Parlamentul ungar de la Pesta cu ocazia
alegerilor din aprilie 1861. Printre ei figurau: Aloisiu Vlad, Vincenţiu
!Babeş, George Popa, Sigismund Popovici, Vincenţiu Bogdan, Ioan Faur,
Ioan Misiei, Filip Pascu, Aurel Manu, Iosif Pop şi Ioan Popovici Deseanu, menţionaţi de Partenie Cosma î.n corespondenţa sa. Dintre aceştia.
V. Babeş şi G. Popa au combătut aserţiunea din Adresă referitoare la
.,legalitatea" uniunii din 1848. Ei au precizat că românii, care constituiau majoritatea populaţiei Transilvaniei, cll prilejul Adunării Naţionale
de la Blaj din 15-17 mai, au avertizat exponenţii stărilor privilegiate
din Dieta de la Cluj, că ei nu vor recunoaşte uniunea pe care o vor
vota, din moment ce nu erau reprezentaţi proporţional cu numărul lor.
Argumente asemănătoare va dezvolta şi Emanuil Gojdu în Casa magnaţilor, al cărui membru devenise, ca urmare a alegerii lui în funcţia de
comite suprem al comitatului Caraş-Severin. Discursul lui Gojdu a fă
cut o serioasă impresie. El va fi publicat în presa maghiară şi română,
după cum reiese din prima scrisoare a lui Partenie Cosma.
La Adresa de mai sus dezbătută de Parlamentul ungar face aluzie
autorul primei scrisori din 2 iunie, cînd relatează că se aştepta cu încordare răspunsul la ea al monarhului de la Viena. Aşteptîndu-se ca
răspunsul să fie negativ, Partenie Cosma afirma că nu s-ar supăra dacă
Parlamentul va fi dizolvat, în speranţa că la noile alegeri românii vor
avea posibilitatea să aleagă. mai mulţi deputaţi. Dizolvarea Parlamentului ungar nu a avut Ioc Ia sfîrşitul lui iunie, aşa cum spera autorul corespondenţei, ci la 22 august 1861, după ce a înaintat împăratului· o a
doua Adresă, asemănătoare cu cea clintii în ceea ce· priveşte conţinutul.
Dezbaterile parlamentare au prilejuit pentru deputaţii români să ia cuvîntuil pe ~ârg'inea Promisiunii lui Deak Ferenc, că va elabora o l~e
a naţionalităţilor, pe care a şi prezentat-o sub formă de proiect· în şe-
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din 9 august. Deputaţii români vor înainta spre dezbatere un contraproiect de lege care, dacă s-ar fi aprobat, ar fi garantat mai deplin
drepturile politice ale naţionalităţilor2 •
Atitudinea demnă adoptată de cei mai mulţi deputaţi români în
apărarea revendicărilor privind garantarea drepturilor naţionale a devenit cunoscută prin intermediul presei. Ea a determinat iniţiativa de a
li se publica în ziarele româneşti portretele. La aceasţă iniţiativă se re"feră Partenie Cosma în a doua lui scrisoare din 6 august 1861. Din ea
r2zultă şi înţeleapta rezervă pe care a formulat-o Em. Gojdu în 'legă
tură cu această iniţiativă, propunind amînarea transpunerii ei în practică pentru un timp, fiindcă numai astfel se va putea aprecia just în
ce măsură un deputat sau altul va rămîne fidel obligaţiei de a apăra
interesele naţionale ale poporului român.
Cea de a treia scrisoare prezintă importanţă pentru informaţia referitoare la acţiunea intreprinsă la Viena de Iosif Hodoş în calitatea lui
de comite suprem al Zarandului, cu scopul de a-l convinge pe împărat
să nu admită desprinderea din Principatul Transilvaniei a comitatelor
Zarand, Crasna, Solnocul de Mijloc şi districtul Chioar, care aveau o
populaţie majoritară românească, pentru a fi reanexate Ungariei. Scrisoarea rămîne importantă, mai ales pentru că arată hotărîrea unor intelectuali de a participa la un congres naţional al tuturor românilor din
monarhia austriacă, propus de Andrei Mocioni încă în 1860. De altfel,
pe verso-ul acestei scrisori G. Bariţiu notează semnificativ următoarele:
,,Partenie Cosma, jurist absolut. 1861. 4 scrisori din acele zile critice".
Ultima scrisoare relevă subterfugiile la care au recurs exponenţii
minorităţii maghiare din comitatul Caraş-Severin, în frunte cu vicecomitele Szende Bela, :pentru a-i compromite pe reprezentanţii românilor
din consiliul comitatului Caraş-Severin şi în primul rind pe comitele lui
suprem Emanuil Gojdu, în legătură cu dezavuarea adresei lui Deak Fereruc. lnoercarea vicecomitelui <le a da impresia că Adresa ar fi fost
aprobată de consiliul comitatens într-un moment cînd reprezentanţii românilor lipseau, a putut fi demascată relativ uşor şi astfel prestigiul lui
E. Gojdu salvat.
In sfirşit, ultima scrisoare mai oferă informaţii, spre sfirşitul ei, în
legătură cu abonaţii mai importanţi din comitatele bănăţene şi vestice
la „Gazeta TransiJvaniei". Intre aceştia figurează o bună IJ)arte din deputaţii Parlamentului ungar dizolvat spre sfîrşitul lui august 1861.
In concluzie, documentele de mai jos merită să vadă lumina tiparului deoarece completează informaţiile documentare privitoare la evenimentele politice .din vara frămînbatu1ui an 1861.
IOANA BOTEZAN

2

Idem, p. 287-503.

690

NOTE

ŞI DISCUŢII

[ANEXA I]
[Partenie Cosma

către

George

Bariţiu]

Pesta, în 28 iun. 1861
Mult onorate domnule!

Fratele Ioachim• îţi apromise că-ţi va trimite vorbirea dlui Gojdu 4• El n-avu
timp să o descrie, ci o dede unui tînăr ca să o descrie de pe originalul ce-l tradusesem eu, şi pecumu-1 vezi e scrisoarea cam rea, vei avea mult necaz cu ea ~a
corectură. Eu grăbesc deci a ţi-o trimite cu acea observaţiune ca şi la Telegrafu [sa]
~e trimită astăzi şi acolo se va publica în numărul de joi, poate· că ar fi deci bine
ca şi în Gazeta5 să iasă cit de curînd, ca să nu se _considereze ca şi cum aţi scoate-o
din Telegraf.
Eu aud - însf1 pînă acuma nu cetiiu - cum că Roman 6 v-ar fi trimis pînă
acu raportul despre dezbaterile dietaii; mi-ar părea rău de cumva m-ar ţine cu
minciună.
Atenţiunea

publicului e încordată cătră Viena în momentele acestea şi doară
numai ore ne mai despărţesc de acel timp cînd vom şti soartea adresei. Eu din
parte-mi nu m-aşi supăra de cumva s-ar dizolva dieta şi să se conchiame alta,
căci atunci am sperare să căpătăm mai mulţi români.
Cu

aplecăciune

adînc

stimătoriu

Cosma
N.B. Capul adresei să se publice cum e pe faţa de dincolo: Vorbirea il[ustrităţii]
sale comitelui suprem al Caraşului ţinută în Camera de sus a dietei Ungariei în
19 iun. 1861. (Precum se vede, jurnalele magiare a[u] publicat-o după conceptul
ce-l avuse in scris il. sa.; cind a vorbit-<> însă a ,mai adaus ici-colo cite ceva; aceste
adaosernente deci se publică sub• dedesupt).

[ANEXA II]
Onorate domnule!
Multpreţuita epistolă a dtaie
răspunde următoarele:
Dorinţa dvoastră şi a noastră

am primit-o, la care pe scurt am onoare

a-ţi

a tuturora se va împlini, cei mai meritaţi dintre
ablegaţii 7 români se vor portreta şi pe lingă prenurneraţiune- se vor împrăştia prin
toată românimea; însă mai avem încă cîtva a aştepta pînă vom vedea şi mai mine,
carii merită aceasta, căci avem o seamă de cari n-avem lips·ă să-i ţinem pe păriete.
De cumva nu se va dizolva dieta, cit mai curînd vine pe tapet proiectul de lege al
românilor, atunci se va alege smîntina din zer.
3 Ioachim Mureşianu (1832-1903), nepot de frate al lui Iacob Mureşianu, avo-.
cat; din 1857, timp de 3 ani, ,·a traduce textPle de legi din germană în română
în cadrul Ministerului Justiţiei din capitala Imperiului austriac.
4 Emanuil Gojdu (1802-lB'iOJ, avocat, om politic şi mare filan1rop
român

bănăţean.
5 „Gazeta

Transilvaniei".

Alexandru Roman (1826-1897), profesor universitar şi om politic român;
înfiinţează la Budapesta în 1861 ziarul „Concordia", iar intre 1865-1877 ziarul
8

,.Federaţiunea";
7 Ablegaţi

membru plin al Academiei Române.

= deputaţi.
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Ide[e]a aceasta fu adusă pe tapet încă ln conferinţa cea d-anteiu a ablegaţilor
români prin Vlad, însă bătrînul Gojdu cu un viţiu de-al lui o refuză pentru atunci;
zise Gojdu: Mai aşteaptă frate să ne vedem cari vom deveni români cum aşteaptă
naţiunea, că mă tem că dacă ne-am portreta toţi într-un tablou, unul sau altul ar
avea voia să taie afară cite pe unul care poate că am fi chiar ln mijloc şi prin
asta am batjocori toată icoana, deci să ne facem nainte demni de stima naţiunei
şi numai atunci să ne portretăm. Cu asta con[s]finţi majoritatea, şi aşia se amină
lucrul; acuma însă arătîndu-se dorinţa din mai multe părţi se cam convoiesc ablegaţii şi la portretare, numai mai avem încA lipsă de un pic de cernere şi apoi
negreşit va urma, poate chiar Popescul 8, pentru care se tipări Mihai& [l]i va de~emnn, despre ce însă la timpul său veţi ceti în gazete.
Pe la noi domneşte o ,tăcere misterioasă. Deak10 et consortes lucră la replică
pe rescript, se vede că nu li-e aşia uşior a-l refuta, precum cugetau; pe semne
însă ei au voia serioasă a se împăca cu neamţiul, căci numai aşia au sperare a
mai potea supremaţişa naţionalităţile.
Cu acestea încheindu-mi epistola, rămtn salutlndu-vă cu toată stima al onor.
dtaLe
Pesta, în 6 aug. 1861
Partenie Cosma, jurist absolut

[ANEXA IlI)
Prea onorate domnule!

Mult preţuita-ţi epistolă din 7 aug.: am primit-o lncă sîmbătă ln 10; deloc
m-am dus la J. F. Liedemann11 , însă lada nu sosise încă, ba n-a sosit nici plnă
azi. Eu am comunicat cuprinsul epistolei cu dd. Babeşiu 12 , Popa13, Sig. Popoviciu14 ,
Ioane Popoviciu 15 etc. cu oamenii de o'pănură şi toţi află alegerile de nimerite,
afară de a bătrlnului Gojdu, incit adeca să vorbesc mai multe despre el că ar fi
făcut aci prin Lugoşiu, cari de cumva se vor dovedi de drepte, atunci nu merită
demonstraţiuni; drept aceea s-a [h]otărît ca să nu se facă lucrul cunoscut Gojdului;
el a venit numai eri acasă şi pînă acuma n-a avut nime ocaziune să vorbească
cu el, să mai audă şi din gura lui cite ceva de pe la Lugoşiu. Noi mai avem deci
să sciricim despre citeva lmpregiurări şi numai dup-aceea vom fi în stare a vă
înştiinţa că bine ar fi să i se predeie lui, sau nu şi asta e cauza pentru care v-am
telegrafat ca nu cumva să publicaţi adresele. Fiind vorba despre telegram, aci am
să vă fac cunoscut ţă moţiunea asta n-a venit de la d. Babeşiu, ci de la ceialalţi.
El zice că v-a scris încă sîmbătă seara în privinţa aceasta.
8 Este vorba de pictorul român bănăţean Nicolae Popescu (1835-1877), bursier al Blajului, a efectuat studii de specialitate la MUnchen şi Roma; a lăsat
printre multe alte opere şi un portret al lui Mihai Viteazul.
9 Mihai ViteaztL
1o Dedic Ferenc (1803-1876), om politic maghiar; este principa_..Lul autor al
constituţiei dualiste austro-ungare din 1866.
11 Firmă comercială din Pesta pentru expedierea coletelor poştale.
12 Vincenţiu Babeş (1821-1907), avocat şi om politi,a.: romin din Banat.
u Georgiu Popa (1841-1897), avocat, colaborator prlncipal la ziarul lui V.
Babeş „Albina"; a scos în 1872 revista „Lumina" la Arad.
u Sigismund Victor Pop sau Pap (1827-1889), originar din Beiuş, militant
român; va scoate ziarele „Amicul Poporulut• şi ,,Democraţia"; adept al colaborării
revoluţionarilor români cu cei maghiari în revoluţia de la 18-!8-1849; va colabora,
de a~emenea, după poziţii moderate la ziarul „Concordia" al lui Al. Roman.
15 Ioan popovLci Deseanu (1831-1892), avocat ln Arad, '.ll..~eputat ln Parlamentul de la Pesta i!1 1861; s-a nu~ărat print_re cei care au•\•-~-,
. ele Partidului Naţional Român din Banat şi com1tatele vestice în 1869.
,
..
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Deputaţiunea din Zarand s-a re[î]ntors alaltăeri de la Viena, afară de dr. Hodoşiu16, care a rămas în treaba congresului. lmpăratul i-a primit bine, le-a promi<;
cA uniunea Ard[ealului] cu Unearia nu o va concede-o .niciodată, eară neanexarea
Parţiumurilor şi Congresul sunt nişte lucruri de mare însemnătate; ·pentru aceea
mai are trebuinţ1l de consultări In privinţa asta (în toată întîmplarea, de la cauza

cu ungurii va atîrna).,
Pentru congres sosesc deputaţii din toate părţile, ·acuma e aci: I. Raţiu 17 , prota
Aradului1 8 şi Nic. Jiga19 din Oradea, cari pînă-n 18 trebue să fie în Vien.a; vine
încă din Beiuş directorul Kovary 20 şi profesorul Mihuţiu 21 ; de la Borod protopopul
Panadi etc.: din toate părţile vin şi poate că timpul va fi chiar potrivit acuma
clnd e mai mare confuziunea între unguri şi nemţi.
Am speranţă că peste puţine zile voi fi în stare să vă scriu ceva mai precis, şi
pînă atunci recomandîndu,-mă plecărilor dv. române, r{1mîn ,cu toată stima şi
reverinţa al prea on. dtale stimătoriu servitoriu
Pesta, în 15 aug. 1861

Co<;ma, jurist absolut 22

[ANEXA IVJ
Prea onorate dom1111le!

Lada trimisă de dvoastră prin Liedeman abia o căpătai în 24 august, cind
acuma ciţiva dintre ablegaţii noştri erau şi duşi pe la ale sale. Domnii ablegaţi,
aceia carii aflaseră consult odată ca să se fixeze publicarea adreselor, nainte de
plecare [h]otărîră ca adresele să se predeie respeptivilor; eu dară după primire
deloc le-am i~manuat, una dlui Godju, - el a lăcrămat cind a văzut-o. - lui
Vlad 23, care asemene s-a foarte bucurat şi a treia am trimis-o la Arad la d. Popa.
Adresele şi cununele dară sunt la respeptivii, carii cred că vă vor şi răspunde
cit mai curînd. Spesele ce am avut cu ele sunt acoperite din restul ce mai era din
colepta ce o făcusem pentru telegrame. Cauza pentru care se [h]otârîse odată a nu
se preda respeptivilor a fost Gojdu. Se auzise adeca cum că comitatul Caraşiului
a primit spiritul adresei lui Deak care faptă nu era alta, decit desavuarea ablegaţilor români, şi a însuşi lui Gojdu şi asta-i mâhnise peste măsură pe români şi
erau supăraţi pe Gojdu; în fine însă s-a dovedit lucrul, cum că scandalul s-a
întîmplat într-adevăr, însă atunci cind nu mai erau români[i] de faţă, luni (acolo
se începe congreg[aţiunea] totdeauna .mercurea), cind nu mai aveau alta de făcut
deciit verificarea protocoalelor, sub prezidiul subcomitelui Szende Bela2', căci Gojdµ
~e _dusese la Mehadia încă dumineca, şi aşia se mai _mulţiumiră oamenii noştri
mcitva.

Astăzi

nu se mai

află

din

ablegaţii

români

alţii

aici, decit chiorenii; cel din

urmă. - Bogdan25 plecă azi dimineaţă cătră casă; d[omnul] Babeşiu numai aseară
părăsi Pesta, el va fi pînă cam la toamnă în Vien~.
'

16 Iosif Hodoş (1829-1880), scriitor şi om politic român.
17 Ioan Raţiu (1828-1902), arncat, .om politic român.
18 Prota Aradului = protopopul Aradului.
19
Nicolae Jiga (1790-IBîtJ), mare comerciant şi filantrop român din Oradea.
20
Teodor Kovary-Chioreanul (1819-1906) . profesor de fizică . şi . greacă Intre
1843-1860, iar între 1860-18î5 directorul liceului din Beiuş.
21 Ioan Mihuţiu .
22 [Pe verso-ul scrisorii G. Bariţiu notează următoarele]: ,,Partenie Cosma.
1861, jurist absolut. 4 scrisori din acele zile critice".
23 Aloisiu Vlad de Sălişte (1822-1904), avocat şi om politic. român.
24 Szende Bela (Frummer) (1823-1882), născut la Lugoj,. ministru de război
al Ungariei. avocat în Caraş-Severin, subr:omite al comitatului Caraş, apoi_ comite
a.I Aradului.
t j Vincenţiu Bogdan (1802-1890?), originar din
Comlăuşul Banatului,. avocat
şi om politic român.
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D~ la redactorul Concordiei 26 am căpătat însărcinarea plăcută de a te înştiinţa,
cum ca exemplarul din Concordia. ce ţi se expedează, e din stima ce o are şi
trebue să o aibă fieştecare fiu al naţiunei, cătră părintele· ei şi nicidecum pentru
aceea ca să te prenumeri la el.
.
Cu astă ocaziune-mi iau voia a trimite şi pentru ,redacţiune 15 fl. drept preţlUl Gazetei pentru Faur27 , Misici2ll şi Al. Nedelco 29 ; Deseanu Popovici30 mi-a zis
că dlnsu va trimite banii din Ared, iară Miculescu (preotul) [i]i va trimite mai
tîrziu; -rogîndu-vă deodată să aveţi bunătate a face dispuzeţiuni ca foştilor ablegaţi
să li se spedeze Gazeta pe la vetrele sale, şi anume:
d[omnului] Babeşiu în Viena, Landstrasse, No. 500,
d[omnului] Filip Pascu, jude cercual comit. Bocşia Montană,
dLomnului] dr. Aurel Maniu31 , subnotariu comit. Lugoşi:u,
d[omnului] Ioane Faur, subcomite I, Lugoşiu,
d[omnului] Misiei, Timişoara,
d[omnului] Sig. Popoviciu, advocat în Arad,
d[omnului] Iosif Pop, subcăpitan în Siomcuta Mare,
d[omnului] G. Popovici Deseanu 32 , în Arad.
Pe lingă acestea, oferindtHlli şi în viitoriu i;;erviciul cu cea [mai] mare plăcere
întru toate, şi recomandîndu-mă sinţemintelor naţiunali ale dtale, sum al prea
on[orat] dtale cel mai stimătoriu servitoriu
Pesta, în 28 aug. 1861
P, Cosma

QUATRE LETTRES DE PARTENIE COSMA. ADRESSEES A GEORGE BARIŢIU,
L'ETE DE L'AN 1861
(Resume)
On publie quatre lettres adressees par !'avocat Partenie Cosma ă George
l'ete 1861. Les lettres refletent l'atmosphere d'agitation et les actions
politiques deroulees parmi Ies Roumains habitant dans la zone de Banat et dans
Ies comitats d'Arad, Bihor, Satu Mare et Maramureş.
Bariţiu,

2t „ConcordiaH = ziar politic românesc înfiinţat de Al. Roman şi Sigismund
Pop în 1861 la Budapesta.
11 Ioan Faur de
Teiuş (1828-1890), avocat în Lugoj, comite suprem al comitatului Caraş, deputat în congresul naţionalităţilor din 1861.
28 Ioan Misiei.
29 Ale.randru Nedelcu, originar din Lugoj, mare proprietar şi filantrop român, şi-a lăsat în 11183, prin testament, întreaga sa avere în scopuri de binefacere.
30 Ioan Popovici Deseanu (v. nota 14),
~, Aurel Maniu (1833-1894), avocat şi om politic român din Banat.
32 Probabil frate cu Ioan Popovici Deseanu (v. nota 14).

