CORESPONDENTA
LUI FRANCISC HOSSU-LONGIN
... .
'
PASTRATA IN ARHIVA MUREŞENILOR DIN BRAŞOV (I}
...

Valer Rus

Francisc Hossu Longin s-a născut la 2 octombrie 1847 în comuna Zam, judetul Hunedoara, într-o
veche şi distinsă familie românească. A studiat dreptul la Universitatea din Bud~pesta. În 1878 şi-a
deschis biroul avocaţial în Deva unde a trăit aproape tot restul vieţii. A fost senator al Circumscripţiei Deva
Uud. Hunedoarei). Educat într-o atmosferă familială intransigentă Francisc Hossu-Longin a fost întreaga
viaţă cea mai expresivă întrupare a spiritului de fanatică rezistenţă naţională în luptele politice ale
românilor din Transilvania.
Ca student al Facultăţii de drept din Budapesta a colaborat la revista "Familia" şi "Gura Satului"
întemeiate de Iosif Vulcan, mai târziu devenind colaboratorul statornic al "Gazetei Transilvaniei" pe timpul
cât aceasta a fost redactată de Aurel Mureşianu de care era legat printr-o strânsă prietenie. A colaborat şi
la alte ziare româneşti ardelene. A luat parte activă la toate luptele partidului naţional român. La congresul
din 1881, când s-a fixat programul acestui partid Francisc Hossu-Longin a fost unul dintre secretarii
adunării, iar mai târziu a fost membru al Comitetului Central al partidului. A luat apoi parte activă la toate
mişcările culturale ale românilor ardeleni.A fost unul din apărătorii în faimosul proces al "Memorandului" şi
apărătorul celor implicaţi în procesul pentru "Cununa lui Iancu". În urma atitudinii sale politice a cunoscut
în repetate rânduri regimul sever al închisorii.
În decursul primului război mondial Francisc Hossu-Longin a fost unul dintre puţinii români
ardeleni care şi sub presiunea celor mai grele ameninţări a refuzat semnarea declaraţiei de loialitate
cerută de guvernul de la Budapesta şi a făcut între cei dintâi declaraţia că nu este de acord cu cei care
încearcă _să iniţieze o politică regională în fosta Transilvanie.
ln arhiva Mureşenilor, care se află în cadrul muzeului Casa Mureşenilor din Braşov, sunt păstrate
mai multe scrisori ale cunoscutului om politic devean adresate unor membrii ai familiei care în perioada
1850-1911 au redactat Gazeta Transilvaniei (Iacob Mureşianu între 1850 şi 1877, apoi Aurel Mureşianu
între 1877-1909). În ceea ce priveşte implicaţiile politice ale evenimentelor redate în numita
corespondenţă, cercetătorii Nicolae Cordoş şi Liviu Botezan, şi alţii, şi-au adus contribuţia în ceea ce
priveşte facţiunile apărute în cadrul Partidului Naţional Român la sfârşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX. Scrisorile (vezi infra) dem~nstrează apartenenţa lui Francisc Hossu-Longin la gruparea
gazetistă, al cărei lider se pare că a fost 1. ln această primă parte a lucrării noastre vom da luminii tiparului
1O scrisori trimise de Hossu Longin la Braşov, urmând ca această editare a corespondenţei să fie
completată ulterior. Scrisorile sunt redate în ordine cronologică. Pentru o ancorare cât mai veridică în
atmosfera epocii am păstrat grafia epocii, intervenind doar acolo unde am considerat absolut necesar, cu
corecţii vitale unei bune înţelegeri a documentelor.

' Bărbuţă N„ Date noi referitoare la conferinţa intimi! a fruntaşilor Partidului Naţional Român ţinuti! la Sibiu in 14 iunie 1899, în Cumidava, li, 1968;
Boia L., Aspecte ale emigraţiei politice din Transilvania în vechea Românie, la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea, în
AUB, seria istorie, XIX, 1970; Boia L., Contribuţii privind criza Partidului Naţional Român şi trecerea de la pasivism la activism, în Sudii, tom 24, nr.
5, p. 963-984, 1971; Botezan L, Contribuţii la studiul vieţii politice a Transilvaniei din anii 1895-1898, în A/IAC, XIII, 1970; Botezan L, Cordoş N„
Politica guvernului Banffy în Transilvania din anii 1897-1898, în A/IAC, XIV, 1971; Idem, Din frământările Partidului National Român transilvănean
în anul 1897, în A/IAC, XV, 1972; Idem, Frământările din Partidul Naţional Român transilvănean în anul 1898, în A/IAC, XVI, 1973; Idem, Câteva
~specie ale rolului jucat de oraşul Deva în viaţa politicfl a românilor transilvăneni din ultimii ani ai veacului al XIX-iea, în Sargetia, XIII, 1977; Idem,
lncercări de revitalizare a activităţii P.N.R. în anul 1899 (I), în A/IAC, XXI, 1978; Idem, încercări de revitalizare a activităţii P.N.R. în anul 1899 (//),
in A/IAC, XXII, 1979; Cordoş N„ Aurel C. Popovici şi "dezvăluirile" lui din 1896, în Sargetia, XXV/112; Radu M„ Adunarea generală a Astrei de la
Deva (1899) -în mărturii braşovene, în Sargetis, XXV/112.
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lui Francisc Hossu-Longin

ANEXE
21/1 876

1.

Aradu 18 lanu. 876 f/.n2

Pre Onorab. Ole Redactoru!
Anulu trecutu am avutu norocirea a me pote numera şi eu intre abonaţii Dv6stră şi am şi priimitu Gazeta regulatu. in
abonamentului, mi se mi pare, am şi solvitu ceva.
impregiurările nefavorabile înse nu-mi detere ocasiune a acuita detoria na\iunală, n-am încetatu inse de locu a abduce
de preţiuitulu Dv6stra diuariu, ci m-am nisuitu alu recomandă tuturoru de pe aicie. Resultatulu lu veţi fi sciendu mai bine Dv6sttă.
Dreptu acea ve rogu ave!i bunătate a me înregistra şi pe anulu curinte între prenumeranţii Gazetei, asigurendu-ve, că deca nu
voiu solvi în sume mai mari, totuşi în rate lunarie voiu trămile reslanţiele.
·
Me scusatiu că de unu tempu nu v-am mai scrisu din pă~ile aceste, fiindu forte ocupatu, der pe venitoriu me voiu nisui
a suplini cea ce n·am făcutu anu. Una înse totuşi am făcutu · precum d6ră veţi fi observatu, - că m-am truditu a da diarului Gura
Satului o direcţiune după programulu şi spiritulu Gazetei. Cea ce voi face şi pe venitoriu. •
in dilele aceste voiu face şi o cola de abonare pentru Gazeta şi Transilvania, da deca le·oiu pete respândi pe aici, că
Ve mărturescu Ole Redactoru, românii de pe aici, cu forte pucine escep\iune, nu au neci ideia despre luptele româniloru, a
naţiunei române din anii de mai nainte, că-ci Olu Babeşiu cu flefetiţia lui de foia i-'au dedatu la lectura secă, la lectura fare studiu,
la flecuri şi personalităţi, la scrieri cu trase şi cuvinte bombastice şi fare neci un folosu, din contra la polemi dăunase, aşie incâtu
mulţi, chiaru şi dintre cei mai luminati. au devenitu orbiţi, deda!i la trase, a nu ceti şi a nu seriă nemicu de val6re, pesimişti până la
compătimire şi fanatisaţi până la ridiculositate.
Mai multu, eppulu3 Meţianu vediendu-se atacatu prin Telegrafu a luatu refugiu la Albina, facendu-se colectante,
tramiţiendu pe curtenii sei din casa în casa cu îndrumarea ca să câscige prenumeranţi pentru Albina, m'a la unii preoţi şi
subordinaţi ai lui i le impune par tors a abona numita foia. Precum vedeţi dera este forte greu ai lumina pre nefericiţii aceştia a se
prenumeră la foiu preţi6se seriase şi adeveratu naţiunale. Intrigi peste intrigi, şi materialismu în tote pă~ile. Apoi încă şi prosta de
confesionalitate. Varu trece dieci de ani, până se varu !redi seduşii de pe aici.
Asociaţiunea o mâncară. I-aşi pote spune pe toţi cu numele, carii o prăpădiră, der stricamu numai causei, că-ci alunei
toţi inteleginţii devinu compromitaţi şi p6te chiar traşi la judecăţile magiare, cari apoi ar sci face capitale colosale, din negândirea
Ieru. Aşie dera numai pentru a nu compromite causâ română, caută să li damu pace şi să deplângemu nefericita stare în care am
ajunsu, până la tempuri mai bune.
Der despre tote aceste mai târdiu într'o corespondinţia. Şi acum, nainte de a încheia, mi iau voia a vă mai gratula,
pentru zelulu şi laborea ce-o desvoltaţi în Gazetă. Cu deosebire ne îmbucurăm multu, că eraşi aţi câştigatu pe veteranulu luptaciu
şi vredniculu fiu dulce alu naţiunei, pre Olu Bariţiu. Domnedieu să lu ţienă la mulţi ani, ca să ni însufleţiescă', să ni p6tă da anima şi
să ne apere cu demnitate, precum se recere la o naţiune cu politica morala! Er Dv6stra poteri intru a fi şi de acuma mulţi ani
avocatulu şi sonsolulu nostru credinţiosu. Trăiţi la mulţi ani! Noi ceşti tineri, vomu nisui a ve studia, a ve urma şi ave asculta înlru
tote cele bune şi românesci. Aşia să fie, şi acuma primitu respeclu6sele mele salutări remanandu şi mai departe cu semerinţia
preţul

Alu Dv6stra
Stimatoriu
F. H. Longinu
candid. de adv.
Arhiva Mureşenilor, documentul 3270, dos. 340/A

li
Deva 18 Iulie 1887
Stimate Ole Redactoru!
încă înainte de conferenţia din Sibiiu, din estu-anu, mi propusesemu, câ voiu trimite şi respective voiu face o întrebare
lui Slaviciu, că cine sunt aceia dintre românii de partida naţionala, cari pe sub mana lucra în serviciulu guvernului magiaru
- ca se ni-i numesca şi noi aflandu se-i combatemu şi eventualu se ne ferimu de dînşii, rogandu şi provocandu-lu, ca apoi se nu
mai vorbesca în generalu, ci se înregistreze faple, precum e chiamarea cronicariloru ear nu lotu a suspiciona.
Der - precum disei fiindu nainte de conferinţia, pe candu eraşi se apucase de Dvostra, consultandu şi cu alţii - am
trecutu, - ear dupa cele petrecute de la conferenţia din Sibiiu şi mai alesu dupa declaraţiunea publica ce a faculu şi prin care a
pusu la busunâri lolu cei s'a disu earaşi nu am aflatu de consultu a reflecta, - sperandu că va fi în fine pace.
Aiurările de alaltăeri m'au scosu din sărite şi m'am pusu la masa şi am compusu întrebarea despre care ve
amintisemu. Înainte de espedare inse - consultandu earaşi cu amicii mei, - am decisu se asceptamu ce ve-ti dice Dvoaslrâ, celu
publică

2
3

Pasajele subliniate în textul original cu o linie sunt transcrise cu caractere italice. Am
Episcopul.

păstrat

de asemenea prescurtările originale.
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mai de aproape atinsu de nou prin Tribuna. Sosindu adi Gazeta, am aflatu cu multa bucurie şi satisfacţiune ingeniosulu respunsu
ce ii daţi cu intrebarile şi punandu paralelu disele de mai nainte. Foarte cu cale, mai nimeritu şi dispreţiuitoriu respunsu nici ca i se
potea da. Deci punu şi eu sabia în teaca, dear sum cu mana toiu pe manunchiu. Alata ii va fi de ajunsu, ear de va continua, vomu
sta şi noi de facia.
Se vede ca şi Secaşianu lu cunoasce de minune„„. 4
18 Julie 1887
În causa alegerei de la Baia de Crişiu asta - di s-a insinuatu acusa criminala (la Trib. din Deva)5 pentru mai multe lapte
criminale contra lui lgnacz lmets, Tobias Mihalyovits, Oliveru Krasznay, Carolu Beke, L. Szab6 şi alţi mulţi.Pe calea administrativa
înca s'au !acutu insinuarile legale prin anca unei apelaţiuni. Despre resultatu la timpulu seu. Mai batatoriu la ochiu e împrejurarea,
că alatu alesulu Emericu Holloly, câtu şi mai alesu I. lmets şi ceilalţi, au !aria morala, să tacă la toate cale s'au publicatu despre
acea alegere.
În alte locuri cei ataca\i celu pucinu se escusa intru unu modu oare care - ear cei ce baga la busunări asemene
declaraţiuni şi publicaţiuni se espunu dispreţiului publicu. Ne mai prinde mirarea şi de acea, cum de Dnii procurori, cari alta data
sciu se easa aşie uşioru din serite şi sciu se Iaca aşie iute şi conscientioşi 'paşii legali" - tacu tacerea pescelui la toate cale scriu
diuarile despre abusurile şi faradelegile publice comise la alegeri, - ori poate sunt pre ocupaţi cu persecutarea hoţiloru de gâsce?
Seraca tieara ce mai justicia te scutesce. Cu respectu
F.Hossu
Adv.
Arhiva Mureşenilor, doc. 3275, dos.340/A

III
Deva 8. Dec. 1887
Iubite Arnice!G
Pre câtu ne-am îmbucuratu că teai abătutu pe la noi, pe atâtu de multu am regretatu cu toţi, că ai statu atâta de pucinu;
pentru acea contamu, că la vera, precum ne-ai apromisu, vei repara şi vei petrece mai îndelungatu aici, unde eşti atâtu de bine
vediutu şi stimatu - fără deosebire de confesiune şi secsu.
Şi cum că acemu toiu dreptulu a spera acesta, dovedesce împregiurare, că
ne-ai lăsatu, dreptu pe („.) 7 tabachera,
carea numai sub acea condiţiune ţi-o renapoiem, ca se-ţi aduci aminte în fiacare di, cându o vei folosi, că ai să ne faci plăcerea de
a fi 6spete nostru pe mai multe dile, când şi noi te vomu pote primi mai demn. ca cu acesta ocasiune neasceptată.Ţi potu notifica, că şi scurta ta vediuta, a făcutu buna şi plăcuta impresiune la noi şi prin urmare cându vei veni vei afla
ai mai mulţi amici şi stimatori sinceri.Asceptamu deci cu doru acelu timpu şi până atunci te rogamu se primesci asigurările deosebitei nostre stime ce-\i
păstramu

Alu teu
F. H. Longin

Arhiva Mureşenilor. doc. 3274 dos. 340/A

IV
Deva 11. Aprilie 1892

Iubite Amice!
Nainte de tote primesce felicitările nostre,· pentru obiectiva şi bărbătesca ta păşire, prin articlii publica\i, relativu la
situa\iune! Întru adeveru, a fostu timpulu supremu, ca se vii, şi se le areti, celaru ce lotu mereu te cârteau, că vorbesci pe lungu şi
îi obosesci, că fără studierea acteloru şi desbaterea amenunţită a situa!iunei, adecă 'eca numai aşie", nu se pote face politică
raditoria şi numai ne facemu de rîsu.
Cei ce varu cete cu aten!iune articolii tei, trebue se se convingă, că mare greşiela au fostu că nu au ascultatu de tine şi
s'au pripitu în detrimentulu causei. Tonulu şi modulu cum ai scrisu articlii până aci, speru să deschide ochii la mul\i orbiţi şi se varu
afla mul!i de aceia, cari se varu ruşina de cea ce au făcutu. Atâta \i potu spune, că pe mulţi am auditu, esprimându-se forte
favorabilu despre articlii din cestiune. Înainte deci numai lotu aşie şi eu speru, că seduşii pe rându se varu ruşina era majoritatea
precumpenitoria a intelegenţiei nostre, toiu are să fia de părerile nostre.
Eu de pe la comitetulu centralu nu sciu absolutu nimicu, decâtu comunicatulu celu mai recentu din Tribuna, că tecstulu
memoriului e gata şi în Mai, vom pleca cu alaiu. Nu am nici ideia şi nici nu mi potu închipui, că cum varu executa ei subcernerea.
' Întrerupere în textul original.
5 lnse~ie în textul original
6 Spre deosebire de primele două scrisori care păstrează un ton protocolar, începând cu această scrisoare se poate constata din tonul abordat de
Francisc Hossu Longin că intre el şi Aurel Mureşianu a intervenit o relaţie de prietenie care se va păstra neschimbată până la dispariţia fizică a
celui din urmă în anul 1909.
' Scris indescifrabil.
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De amicii noştri de principii încă nu sciu absolutu nimicu, că nime nu mi-a scrisu, deca a-ţi facutu ceva seu ba. În Februarie am
convocatu aici o conferenţia confidenţiala şi am trimisu invitare la vre-o 60 de fruntaşi, ba m'am dusu pe la Orascia, Huniad şi
Dobra şi am vorbitu cu cei mai destinşi bărbaţi cum e D-l Tincu, D-l Mihu s.a. s.a.
Mi-au apromisu şi m'au încuragiatu • apoi am făcutu tote pregătirile şi în fine m'am pomenitu, cu câ~·va preoţi mai
tineri, din apropiere, • vom fi fostu cu toţi până în 20 de inşi. Ei, der Tincu, Mihu, Demian şi alţii mai de val6re nu au venitu şi aşie,
am socotitu, se convocăm o altă conferinţia, da decă varu veni acum mai mul~.Ţi acludu deci convocarea - întocmită acum după
trebuiţia de acuma, • rogându-te se binevoiesci a o publica şi deca se p6te a face şi ceva comentariu da deca se varu tredi 6menii
noştri din amorţială. E vorba, câ la 2. Maiu, se va alege unu vice comite • în loculu lui Colomanu Borcsai, - apoi unu pretore la
Baia de Crişiu, eventualu unu protonotaru deci ar fi timpulu supremu să ne punemu la lucru.
E dreptu, că câţi amploiaţi romani sunt aleşi mai toţi sunt cu musca pe căciula şi nu avemu mai nici o bucuria de dînşii,
ei der ce se faci la cele din urma sunt toiu de ai noştri şi mai facu în celea ce potu, că multu nu potu fiindu groznicu persecutaţi şi
intimidaţi. Ei, der noi cei independinţi, am p6te se insuflamu pucine curagiu în ei şi câtă îngrigire în cei ce ii persecută.
Frate Aurelu! Deca aşi pate găsi la noi 20. seu celu pucinu 10 inşi carii se fia langa mine, în congregaţiune, şi în
representaţie oreşienasci şi opidane, aşi pate şicana pe polemicii dilei de s'ar scărpina în ceafă. Am pote face şi noi abstru~une,
se vorbimu fiecare la fiecare obiectu în limba română, se face propuneri şi se ceremu votisare şi eta nici o congrega~une nu s'ar
pate găta decâtu în 7-8 dile. Apoi ai mai pote face şi altele lotu pe basa legei. Aşie ar trebui se se facă în tote municipiile, şi atunci
ar ave înţielesu esecutarea programului.
Serbători fericite! Noi pe pasei mergemu la Basesci.
Cu iubire şi amicie
Francisc H.

Arhiva Mureşenilor, doc. 14426, dos. 340.A

V
Deva 3. Dec. 1892
Iubite Amice!
Nainte de tote, te felicitu pentru articulii scrişi, în contra Doctoriloru din Blaşiu. •
Întru adeveru, a sositu timpulu, ca şi mirenii sănt. Bis. unite, se-şi ridice odată glasulu contra papistaşismului şi
grimasuriloru catolice, ce s'au introdusu de umiliţii şi separatiscii din Blaşiu, şi a le da a înţielege, că nu mai merge cu esnitismulu
practicatu până aci. Ei, apoi ai fi crediutu, pe fratele Dr. Hossu?
Am avutu eu presimţiulu, că cu ei nu o se faci treba cum se cade, • de aceea eu de locu după apari~unea Unirei, • am
re-napoiatu foia şi nu mi-am facutu sîmbra cu ei.- Totu aşie am facutu şi cu Anclu trimisu şi la advis'a mea, cu inscripţiunea
'gratisu', scriendu pe dosu, că nu o primescu. Se le fia ruşine. Articolii amintiţi au fostu cetiţi şi pe aici cu multă atenţiune şi cu câţi
am vorbitu eu, toţi au aprobatu şi aprobă lupta' ce aţi început-o.
Credu, că nici Densuşianu nu ţi-va remane datoriu. Că câtu de importantă este cestiunea, se vede şi de acolo, că şi
diuariele magiare, au făcutu menţiune şi au pusu mare preţu pe cele ce a scrisu Densuşianu. Vei fi curiosu se scii, câ ce mai
facemu noi pe aici.
Nimicu, frate Aurelu, dorere nimicu, că de cându cu scârnăviile din Tribuna, nu mai am cu cine me în\ielege, • pare că
au căpiatu cu toţii. ·A intratu o apatia, de care nu a mai fostu nici odată pe aici, ·căci nu numai pe terenulu politicu cler nici pe alte
terene nu patern face nimicu, • ci· eta stau aşie desperatu că nu am cu cine face ceva. Eri a fostu Congregaţiune estraordinarie,
pentru de a statori diuâ alegeriloru pentru membrii congregaţiunei, cari cu 1. Januarie voru eşi. S-a prefixtu diuă de 13. Decemvre,
- apoi s-au alesu preşiedinţii, cari au se conducă alegerile, • se în\ielege, că s'au alesu lotu magiari afara de cerculu Baiţia, • unde
fu alesu George Bardosi, • câtu cu elu, câtu fără elu.
După însemnările mele, vom eşi vre 50. romani, prin urmare este chiaru timpulu, ca preoţii mai cu sema şi alţi
inteligenţi romani, se îngrigesca, de cu buna vreme, ca notarii şi alţi funcţionari cottensi, se nu facă pressiune pe poporu şi se nu
facă escamatorii, pe la alegeri, ci se indemne pe cei îndreptăţiţi, a-şi esercia dreptulu legalu şi a fi cu ochii deschişi la alegere, că
atunci vom pote alege mai în t6te cercurile, 6meni de ai noştri, cari sciu dorerile şi necasurile poporului, der la din contra, se voru
întemplâ alegerile ca şi până aci, aşie adecă că în cercuri unde romanii suntu în mare majoritate şi unde sunt o mulţime de
inteligenţi romani, totuşi se alegu mai toiu unguri, deregători şi professori de pe la reala, carii apoi dreptu recompensă, că
representa cercuri curatu romanesci, nu lacu alta, decâtu mereu cârtescu contra romaniloru, pe cari i represinta, er în
congrega\iune voteza fără sfială şi fără mustrare de conscien\ia lotu în contra aceloru, pe cari ii representa. Unu faptu scârbosu
acestă de care nu vei afla părechie nici la Turci. Eu m'am adresatu la mai mul\i cu cuventu şi înscrisu, îndemnându-i, se
stăruiesca, cu se se aleagă romani.
Ce va fi, • vomu vede. De aceea şi fiindu timpulu scurtu te rogu, i-a şi tu notiţia şi fă o provocare ore care, • că după
cum sciu, şi în alte comitale, acum se alegu membri pentru congregaţiune şi o provocare cum scii tu se scrii, desiguru va ave
efectu. În cele ale politicei nu mai sciu nimicu, ci dilnicu vedu fanfaronadele celaru de la comitetu. Socia mea e dusă la Băsesci şi
mi scrie intre intre altele urmatoriele: 'Tătuca dice, că ar trebui seve inţielegeţi, cu Babeşi şi Mocioni, ca se vie ei la situa\iune' •
care va se dică, s'a săturatu şi elu până dincolo.
tartă, că nu-ţi mai scriu câte · ceva de pe aici, căci cum \i spunu sum de toiu amăritu. Audu că Dr. Mihu s'a
însenatoşiatu · nu am vorbitu cu elu încă. Di lele aceste au fostu 'de Crainicu' la mine, se dau bani comitetului. - I am de negatu, -
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pe aici nici nu a datu nime nici unu cinceriu (?), • căci D·lu Crainicu a mai colectatu bani pentru alte treburi şi nici adi nu i·a
administratu.
Spune salutări fratiloru Popu şi Maior, sărutare de mână Demnei,· ţie ţi strânge mâna cu iubire

Francisc Hossu
Arhiva Mureşenilor, doc.14425 dos.340/A

VI
Deva 2. lan. 1894
Iubite Aurelu!
Sum împachetatu şi gata se plecu pe sera la Sibiu. • Eu voiu trage la hot. Neuviver. Nu ţi-am telegrafatu, fiindu forte
ocupatu şi din causa, că probabilu voiu sta 2. dile în Sibiu. Nevasta mea a plecatu a sera la Basesci, fiindu că socrulu mi-a
lelegrafatu, că pe mâne va fi în Sibiu.
Din telegrama socrului deducu, că comitetulu va ave siedintia, deci mi-ar place se fiu şi eu pe acolo, se vediu ce se
face şi ce varu se facă. Or. Ra~u m'a provocatu şi pe mine, ca se me declam deca primesc se fiu aperatori. l-am respunsu, că da,
atâtu eu, cătu şi fratele meu primim. Din Sibiu ţi-voiu scrie, ce am aflatu.
Nu aciu cteca tu ai fostu provocatu, ca fii aperatoriu seu ba? • der la toiu casulu, ar fi cu cale, ca se te oferi şi tu,·
vorbâ e, că aperatori voru fi destui şi aşie cu greu ar veni rândulu la tine, căci va trebui, se dăm antaietate străiniloru pentru acea,
socotu eu, că ar fi bine să te oferi şi tu. Oe altmintrea cum socoţi. Articlulu de fondu din Arulu de astădi, este f6rte la locu şi scrisu
escelentu.- Magiarii au nevoia, aflându că ce scrie 'Gazeta',· de6răce, Iaru li·ar fi venitu bine la socotela, ca se nu se facă nici o
amintire, despre luptă nostra, - ba ei deca ai observatu, vreu se Iaca lumea a crede, că noi, am vorbitu în sensu impaciuitoriu.
Celu pucinu din raportele scurte din diuariele magiare, se presupune aşle ceva.· Fiindu materialu multu şi dorindu, ca se lacu
raportulu iute, am uitatu, se spunu încă câte-va.
Şi a-numitu:
La propunerea seu recercarea societătii carpatine, comisiunea permanentă, a fostu de părere, că propunerea şi resp.
recercarea, se se predee 'Societăţii archiologice din cottulu Huniadorei ca se-şi dee ca mai nainte părere în privintia scimbarei
(magiarisarei) numeloru comuneloru.· (.„) 8 „.atâta vorba romanesca nu s'a auditu de mult în congregaţiunea nostra, de acea ţi·
mulţiumescu, că ai sacrificatu unu primu articlu, ·deşi pentru mine estre prea magulitoriu,· ca da deca se voru mai indemna şi pe
venitoriu, vom pote se le tragemu câte-o parada romanesca. E mai interesantu, că Saşii stau se plesnescă de mânia, vediendu,
că noi ce facemu şi ei, altu-cum folosi, ·nu potu şi nu potu.„ Interpelaţiunea mea, i-au abatutu reu, căci 06mne, câte asemene
spurca\iuni administrative avemu şi deca le·am sgânderâ în diclu, ar eşi la iveală gr6znice lucruri, • de acea după amedi a şi
venitu vicispanulu la mine în congrega\iune şi m'a rugatu se·i dau mâna de ajutoriu, că elu vrea se facă ordine nu mai se me
înţielegu şi cu elu. ·Bine!
Multiumindu·ţi de felicitări, te rogu şi eu a spune confraţiloru Maioru şi Popu salutări cordiale, la stimata Demna i sărutu
mânile era \ie li strânge mâna cu dragoste amicul
Francisc

se

Arhiva Mureşenilor. doc. 3287, dos. 340/A

VII
Sibiiu 3 lanu. 1894
Frate Aurelu!
Precum ţi-am scrisu, a seară am plecatu din Deva şi adi deminetia am sositu la Sibiiu şi me aflu la hotelulu Neuviver
Nr. 20.Probabilu, că pe seară vom pleca cu socrulu la Basesci, unde voiu sta pana cam prin 12. lan. Membrii comitetului au
sosiutu mai toţi, şi nainte de amedi, au avutu şiedinţia şi acum s-au întrunitu de nou. Ce au desbatutu şi ce voru mai discuta nu
sciu, ca nu am potutu afla nimica positivu. Nici pe drum nu mi-au împarteşitu nimicu, der din vorbele loru trebue se deducu că
suntu în mare zapaceala. Unulu mi-a spusu, mai nainte, atâta că toiu naintea de amedi n-au !acutu alta de calu, ca au lotu
vorbitu, ca dupa datina şi deci nu au adusu nici unu conclusu meritoria.
Una am aflatu, că pe Brate suntu mahni\i mai cu toţii şi se vorbesce, că şi Dr. Popoviciu, în Bucuresci s·a certatu
formalu cu Brate. Socrulu, avendu cale-va momente libere cu elu m'a întrebatu, că eu pe cine aşi ana cu cale , ca ei să
"desipreze" dreptu comitetu, la casulu când ar fi judecaţi? Eu i·am respunsu, că singuru şi fără o consultare şi cu alţi factori, nu
potu dice şi nu vreu să dicu nimicu.
Pe seară poate voiu mai afla ce va şi atunci cu fuga, \i·oiu scrie acum me pun ni\ielu la hodina.
Arhiva Mureşenilor. doc. 14450, dos 340/A

'Lipseşte

o filă.
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vm
Deva 24. Mart. 1894

Iubite Amice!
Mi-ai fostu scrisu, - încă pe candu me aflamu la Basesci, - că ave\i ele gandu, ca să veniţi aici, pentru a consulta în
causele noastre grave. Deşi cam tardiu eu ~-am şi respunsu, că ve vedu bucurosu, - clar pana în diua de astadi, nu am primitu nici
de la unulu din voiu, că în ce chipu v'a~ horărâtu; pentru aceea sum îngrigiatu, nu cumva s'a perdutu acea epistola - şi acum voi
socotiţi, că eu nu voiu ave primi. Te rogu deci scrie mi celu pucinu alata, că primitai acea scrisoare a mea.
îi lacu cunoscutu, rogandute, ca să i-ai notitia în Gazeta, - cum că în 30 Martie st. n. va fi adunare generala a
Congregaţiunei.

În programu sunt 51. posiţiuni de pertractatu şi probabilu vom mai fi şi mai multe, adeca cause, ce vom fi intratu mai
tardiu. Sunt câte-va cause interesante şi de interesu politicu, pentru acea, bine ar face membrii români, cleacă ar veni câtu de
mulţi şi să ia parte, la desbaterile ce voru fi. Nu sciu observata-i, că în "Tribuna' din dilele trecute a fostu o suspicionare
tendentioasa, pe care nu mulţi o voru înţielege. Tribuna polemizendu cu Dreptatea dice între altele, că unulu dintre av(oca)!i
memorandişti şi ar fi esprimatu bucuria, că membri comitetului naţionalu sunt la închisore.
Această suspicionare are următoria istoria: Betrenulu Vaida Denes, mergându odată la Vaţiu, au spusu celaru de
acolo, că eu, re-ntorcându de la conferenţia din Aradu şi întâlniendu-me pe calea ferată cu Olu Tocilescu - i-aşi fi disu Dlui
Tocilescu următoriele: 'lasă Ole, că aşie-i trebue comitetului, să şiează în temniţia, căci merita să fie acolo". Cându la Crăciunu
am fostu la Vaţiu, am observatu de locu, că martirii se uita cam curiosu la mine.
În fine marele Comşia nu s-a potutu reţiene, ci a spusu sociei mele, ce s'a disu despre mine. Ţi poţi inchipui
surprinderea şi indignaţiunea sociei mele. 'Această suspicionare e atâtu de josnică, - dise ea, - încâtu aşi insulta pe bărbatulu
meu, decă m-aşi încerca să-lu escuzu. Între aceste am ajunsu şi eu în aprierea Ieru, candu apoi Comşia m'a întrebatu şi pe mine.
Eu i-am respunsu: D-le Comşia! Eu şi amicii mei, ne avemu parerile noastre precise, despre D-voastră şi politica ce o
faceţi, - şi cându suntemu noi de noi, nici nu refacemu acele păreri, cari nu suni măgulitorie pentru Dvoastră, - acea înse, că
m'aşi fi esprimatu în modulu cum ni s-a spusu, Dlui Tocilescu, este unu neadeveru, că cu Dsa, despre Dvoastră nu am vorbitu
nimicu. Marele barbatu alu naţiunei şi-a esprimalu mulţiumirea facia de acestu respunsu. Se vede înse, că martirii noştri de la
Vaţiu, nu s'au mulţiumitu cu alata, ci voru fi datu porunca slugiloru de la Tribuna, ca să Iaca întrebuinţare şi de acestu casu, deşi
au primitu desminţire din partea mea.„ Aceste ţi le comunicu, - nu pentru ca să faci întrebuin\are, ci ca să vedi, că martirii noşlrii,
ascultă bucurosu spusele unaru linguşitori şi tacu capitalu din fleacuri. Încă o tristă şi neînţeleasă simtomă. N'ai vediutu pe Dr
lsacu benchetuindu cu Rusu Şirianulu (asta treacă ducăsă) şi facendu reclama 'Foiei poporului'? Ei frate Aurelu sic non ilur ad
astra!
La to\i salutare, - ţie o sinceră strângere de mână de ta alu teu amicu
Francisc
Arhiva Mureşenilor, doc. 14428, dos. 340/A

IX
Deva 16. Sept. (1)894
Iubite Aurelu!
După ce ne-au avisatu socrulu meu, că lu-voru de~ene gendannii, m-am dusu cu socia mea la Clusiu şi am asceptatu
acolo pe ~tranulu, apoi împreună cu elu m-am dusu la Vaţiu, de l-am aşediatu.
ln Clusiu am întrebatu pe Dr. Raţiu, cum de nu a convocatu conferenţia alegatoriloru, de locu ce a primitu ucasulu
ministrului? mi-a respunsu, că a fostu ocupatu şi impresionatu peste mesura s.a. der mi dicea, s'au făcutu to\i paşii, ca se se
continue lupta. Toiu cu acea ocasiune, am ţienutu o consultare, cu cei din Clusiu şi carii erau pe acolo şi am decisu, că este
necesitate de a se convocă delegaţii câtu mai curându, toiu odată am primitu încredinţiarea, că venindu de la Vaţiu spre casa, se
me ducu la Lugoşiu, şi se vorbescu cu cei de acolo şi în specialu cu vice-preşiedintele comitetului Dr. Popoviciu, că-ci mi dicea Dr.
Ra\iu D'niasa ca vicepresied. comitetului e însărcinatu cu ulteriărele afaceri şi că tote actele se afla la dînsulu.
M-am dusu şi conferindu prealabilu cu Bradiceanu, am aflatu că Dr. Raţiu nu a spusu adeverulu şi anumitu Dr.
Popoviciu dicea, că elu pucinu scie şi nici nu înţielege, cum vine se fie elu vicepreşied. corn. apoi acte la elu nu se află. Am
consultatu şi la Lugoşiu iar cei de acolo şi şi dînşii erau de părere că să se convoce delegaţii şi Dr. Popoviciu mi-a promisu că se
va interesa şi va face toiu posibilulu. E de însemnatu, că şi la Lugoşiu inteligenţiă rom. numai la aparinţia e solidară şi că şi acolo
suntu multe, multe păcătoşii şi o nepesare groznica.
Rentorcu m-am abătutu la Aradu şi am conferitu şi acolo, cu câţiva. Aici Mangra, secretarul gener. mi spunea, că se fiu
pe pace, că ei, adecă cei din Sibiu (cei de la Tribuna siguru) au pusu tote la cale, că tote pregătirile suntu făcute şi că chiaru şi
diua conferenţiei s'a statoritu pe diua de 17. Sept. numai se se espedeze provocalorele. Aşie am venitu acasa confusu şi fără a
scii ce-va positivu - apoi peste câte-va dile m'am dusu la Băsesci, ca se tacu pe economulu. O lună întreagă am statu pe acolo, la
pluguri, la cară şi la cai, oi şi vile, - nesciindu nimicu ce se întâmplă prin lumea mare şi repelandu în tota diua: 'Luavaru draculu,
cu memorandu cu lotu, cum me !acuraţi voi martirulu martiriloru", - că până ce martirii primescu la vizite eu şi socia mea am trasu
şi vomu trage unu adeveratu martiragiu.
Acum de câte-va dile eraşi sum aici, ca se-mi mai vedu de seracia mea proprie şi am lasatu pe biela mea socie, se
facă ea acolo ce va pote, pana voiu merge eraşi. Venindu căiră casă, la Deşiu am convenitu cu Vajda Vaivodulu, care mi spunea,
că mari şi minunate lucruri se pregătescu, der că ce nu mi-a spusu. - Totu alunei am aflatu, că la Sibiu diplomaţii noşlrii de acolo
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s'au consultatu, că ce se facă şi că au fostu doue păreri: unii diceau, că se se convoace conferenţia electorală in Budapesta, - era
alţii la Sibiu şi se aducă lume de poporu, - că voru fi decisu definitivu nu am potutu afla.
La Cluşiu am statu şi am convenitu cu Dr. lsacu. - Elu mi dicea, că nu scie nimicu şi că e de lotu disgustatu, - prin
urmare nici de la elu nu am potutu afla nimicu. Peste lotu, cu cine am convenitu, toţi mi diceau, că nu sciu nimicu cei cu causa
nostra şi că ce va fi în venitoriu. Eri, am capelatu o scrisore, in care Dr. Popoviciu şi Mangra, rne invita pe 17/29. Sept. la Aradu,
la o conferen!ia confidenţială 'ca intrunu cercu restrînsu şi în chipu intimu, se ne consfătuirnu a supra situaţiunei grave, create
acum partidului naţionalu." Aşie se vede dera, că nici Mangra nu mi-a spusu adeverulu, că adeca tote suntu pregătite. Toiu eri a
aparutu in Tribuna unu articlu 'Trei detorintie' din care se vede că Bloru era suspicionează şi vorbescu în taine, de nu mai ei sciu,
că ce vreau se dică, - seu pote eu nu-i întielegu.
în astă situaţiune, avendu câte-va minute libere, ţi-learn comunicatu aceste pe scurtu, ca se vedi celu pucinu în
generalu, cum stau resp. cum vedu eu irnpregiurările nostre. Gâtu voiu şiede eu pe aici nu sciu, - credu înse că în casulu celu mai
reu până in 1. Octorn. voiu fi acasă. - Deca nu vei li chiernatu şi tu şi deca credi, că ţi-aşi pete servi cu ceva, scrie-mi şi mi spune
pe scurtu: ce dici tu la tote aceste. Er deca vei fi chiarnatu şi vei lua parte la consultarea din Aradu, atunci - fiindu drumulu lungu
de la Braşiovu pleca cu o di mai iute şi fă o pausă aici la Deva că in casulu acela voiu avisa şi pe Dr. lsacu şi Frâncu şi ne vomu
pete şi noi consulta prealabilu şi vornu pete merge pregătiţi şi împreună. Aşie dera ţi-asceptu respunsulu, ca se potu avisa şi pe ceialalţi arnici de principii. Fratele meu mi spune, că a aflatu de
la socrulu seu, că a fostu o conferenţia confidenţiala şi la Căpâlnaşiu, unde ar fi fostu şi Meţianu, apoi şi Partenie Cosma din Sibii,
• cler că ce au desbătutu şi decisu nu scie. Deca voiu despune de timpu ţi-voiu mai scrie, der nu credu, că forte multe suntu in
anulu acesta pe capulu meu. Te rogu irnpărtăsesce fratelui Popu felicitările mele. Salutu pe D. Maior, sărutu mâna la coconaşi pe tine cu puişiorii te
sărută

Francisc

Arhiva

Mureşenilor,

doc. 3286, dos.340/A

X
Aradu 2/11 894
Onorob. Red!
Aici vi alaturu unu estrasu din procesulu meu. Ve rogu publica!i-lu totu per estensoru mai vertosu articlulu
incriminatu.De dreptate neci vorbă. Chiar ungurii s-au scandalisatu. Precum audu din forte siguru unguri nainte de pertractare au
\ienutu mai multe conferinţia, in interesulu causei Ieru, şi astu feliu cu volens nolens a !rebuitu să fiu pedecatu, căci guvernulu
ungurescu s'ar fi compromitatu, pentru că la unu om petatu ca Koos i-a datu postu şi plane directoru la preparandia(!).
Pertractarea aceasta de siguru s-a nimici că s-a facutu multe greşieli. Cum voru judeca la cea viitore vom vede. Eu din
partemi le-am spusu siesi romanesce, sciu că nime dintre ei nu se bucura de o astu-feliu de dobenda. Deacă poftiţi ve voiu
trimiteintreaga vorbire, nu mai se sciu că o veţi publica, se me înscientiti. Diariele magiare firesce falsifică ca lotu de una. Der lasă
lasă ...
Totu odată primiţi Ole Redactoru şi mul\iumita mea pentru trimirea foiei, restan\ia va urma catu de curendu.
Cu lotu respectulu
F. H. Longin

Arhiva

Mureşenilor,

doc. 3269, dos. 3~0/A
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FRANCISC HOSSU LONGIN'S CORRESPONDENCE KEEPED IN
MUREŞENILOR'$ ARCHIVE FROll BRAŞOV (I).
Abstract
Mureşenilor's

Archive from Braşov contains 36 letters sent by Francisc Hossu Longin to
family. The article contains the transcription of the frrst ten.
18 january 1876. Francisc Hossu Longin (afterwards F.H.L) informs about his subscription to
"Gazeta Transilvaniei" (afterwards G.T.), apreciated an "national duty". He follows the example of G.T. in
making his articles from "Gura Satului". F.H.L. is critic about the politica! position of Vincenţiu Babeş. Also
he is blaming bishop Meţianu which demands from his faithfuls to subscribe to "Albina" through his popes.
18 july 1887. F.H.L. condemns Slavici for his politica! atitude against some romanians politica!
leaders. He writes about the conferece from Sibiu. Critics about 'îribuna". About the elections from Baia
de Criş won by Emeric Holloly. About the hungarian justice which is subjective.
8 december 1887. About the visit of Aurel Mureşianu in Deva and the good impression created
on city's establishment. He is expected again to visit Deva.
11 april 1892. Congratulations for last politica! articles. About an politica! gathering organized by
F.H.L. in february, followed by weak results. About new elections in Deva. Disappointed by romanian office
workers, threatened by authorities.
3 december 1892. Congratulations for the articles against the religious leaders from Blaj. About
the interference of catholicism in greek catholic church life. About the 'îribuna" and his agressiv atitude.
About new elections in Deva congregation. Ali the winners are hungarians with the exceptions of George
Bardosi. About the neutral position of romanian popes in politica! fights.
2 january 1894. F.H.L. prepare a visit at Sibiu. There will be an meeting of the Central Comittee
of Romanian National Party from Hungaria. He invite Aurel Mureşianu to be one of the lawyers in the
memorandum trial. About the hungarisation of romanian settlements names. Missing one page.
3 january 1894. F.H.L. arrives at Sibiu. About the meeting of the Central Comittee of Romanian
National Party from Hungaria. The members are angry on Popovici and Brote.
24 march 1894. Aurel Mureşianu is expected at Săseşti. About a new gathering of the
congregation. About the position of 'îribuna". F.H.L. is defending himself by some charges.
16september1894. F.H.L. accompany George Pop of Săseşti in his travel to Vaţ, where George
Pop must spent two years in jail. F.H.L. receive some politica! charge from the Central Comittee of
Romanian National Party from Hungaria. He find good solidarity in Cluj. Lugoj. Arad. He work hard at
Săseşti instead of his father in law, George Pop. That is why F.H.L. express some brutal apreciations
about the memorandum. Politica! talks at Dej with Vaida Voevod and at Cluj with Aurel lsac. lnvited at
Arad by Mangra. F.H.L. invites Aurel Mureşianu and his politica! companions at Deva.
2 september 1894. F.H.L. informes one of the G.T. reporter about one hungarian office worker,
Koos.
Mureşianu

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

