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DOCTORUL ÎN MEDICINÃ IOAN HOZAN ªI BRAªOVENII

Definirea exactã a personalitãþii pionierului fizioterapiei moderne româneºti, a singularitãþii
sale, în pleiada intelectualitãþii ardelene a ultimului sfert al secolului al XIX-lea, i-a preocupat pe
istoricii postbelici ai medicinei autohtone într-atât încât i s-a putut stabili, pânã la urmã, locul cuvenit
în istoriografia de specialitate. De aici au rezultat preocupãri de biografie cultural-profesionalã dupã
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, bazate pe lucrarea manuscrisã din anul 1946 a medicului balneolog
Dr. Marius Sturza, originar din pãrþile Aradului, continuatorul operei medicale a lui Ioan Hozan.1 Cei
doi fii ai medicului Ioan Hozan, Ionel2 ºi Nicu, rãmaºi, la rândul lor, orfani de ambii pãrinþi, au simþit
nevoia, la maturitate, sã-ºi scrie amintirile (Nicu, la domiciliul sãu din Sibiu) sau sã întocmeascã
arborele genealogic al bunicii lor paterne (Ionel, la domiciliul sãu din Braºov3).

Referitor la arborele genealogic atât Mihai Sturza, cât ºi Ionel Hozan au susþinut cã mama
lui Ioan (de fapt, el figura cu numele de Iovan în registrul botezaþilor parohiei greco-rãsãritene din
satul ªoimoº, nãscut la 6/18 august 1846) se numea Elisaveta (Saveta), nãscutã Popovici. Or,
registrul consemna numele mamei drept Lena, în dreptul datei de naºtere de mai sus. Pentru lãmurirea
dilemei ar trebui sã identificãm situaþia celorlalþi doi copii ai familiei Hozanu, înlãturând o
coincidenþã de nume, întâlnitã cu ocazia cercetãrii noastre. Alte ipoteze, deocamdatã, în economia
lucrãrii de faþã, nu avansãm.

Noi am simþit nevoia sã reconstituim, în mod amplu, portretul biografic al „medicinistului“
Ioan Hozan, nu în ultimul rând din motivul apartenenþei sale la generaþia marilor noºtri clasici. Cãci,
cum se ºtie deja, el a fost strâns legat de aceºtia prin destin cultural-naþional ºi politic.

Despre originile presupus moldovene ale Hozãneºtilor (Ozãneºtilor4) am aflat de la medicul
septuagenar Dr. Nicuºor Hozan, din Sibiu. Cercetând o serie de arhive, am gãsit, în anul 1995, o
schiþã din anul 1947 a unei pãrþi din extravilanul comunei ªoimoº, pe care figureazã „Dealul
Hozanului“, cu „grãdini fãrã case“, situat între „Ruga /Ieruga ?/ lui Saroº Blag“, la apus, ºi „Râul lui
Moise“, la rãsãrit. La sud, toponimicul în cauzã era mãrginit de „ºoseaua naþionalã“ Arad-Deva.5

Conform informaþiei orale privind proprietãþile familiei sale de odinioarã, minorul Ioan
Hozan ar fi moºtenit 12 hectare de teren6 (majoritatea constituind, probabil, pãºune-pãdure).

Precocele cântãreþ de stranã la biserica satului ªoimoº a fost remarcat de cãtre preoþi ºi
mireni. Fruntaºii satului vedeau în persoana copilului un viitor preot. Pierderea tatãlui (în anul 1854 –
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1 Prof. univ. Dr. medicinã Marius Sturza, Medicul Ioan Hozan – un precursor, Arad, 1996, 48 p.
2 Despre juristul ºi artistul vocal braºovean Ionel, fratele sãu, medicul Nicolae Hozan, a redactat în manuscris, în 27 mai

1965, la Sibiu, „Biografia fratelui meu Dr. Ioan Hozan, avocat, decedat la 1 noiembrie 1964“, noi beneficiind de
bunãvoinþa medicului sibian Nicuºor N. Hozan, care ne-a pus la dispoziþie o fotocopie a acestui manuscris în anul 1993.

3 Doctorul în drept Ioan (Ionel) Hozan, deplasându-se, la începutul deceniului al ºaptelea al secolului al XX-lea, la Lipova
(recte în cartierele ªoimoº ºi Radna), în scop de documentare, revenit acasã (la Braºov), a întocmit un „arbore genealogic
dupã bunica, mama tatãlui meu“, datat 15 septembrie 1962.

4 O notã în creion, ulterioarã, pe registrul de cununaþi al bisericii din satul ªoimoº, îl identifica pe „Moºul lui Hosanu“ în
persoana lui „Miai a lui /…/ Ozan, locuitor ªoimoºului“ care se cãsãtorea, în februarie 1799, cu Iuliana (Ghiula), fata lui
Alexa Vuculescu; Cfr. Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Arad (DJANA), Col. Stare civilã ªoimoº, ortodocºi,
cununaþi, Reg. nr. 10/1780-1829, f. 19.

5 DJANA, Fondul Camera agricolã a judeþului Arad, Dos. Nr. 24/1947, f. 247 sau 292.
6 Informaþie de la dr. Nicuºor Hozan (septembrie 1996). Tatãl sãu, medicul Nicolae Hozan, îi relatase cã o parte din acest

teren a fost vândut („s-a dus“) pentru întreþinerea la Facultatea de Medicinã din Viena a lui Ioan Hozan. Cel care a avut
grijã, în calitate de tutore, de acest lucru a fost pãrintele paroh al ªoimoºului, Moise Magdu.



n. n.7), la vârsta de opt ani, a adus familia sa într-o situaþie dificilã. Mama, rãmasã cu doi copii, a
trebuit sã se recãsãtoreascã, pãrãsindu-ºi domiciliul. Pe bãiat l-a dat în întreþinerea fratelui sãu mai
mare, Nica, cãsãtorit cu Mariuþa Cuparescu. Nica a rãmas în continuare în casa pãrinteascã, plasatã la
mijlocul ulicioarei numite „Sococelul lui Gâbu“8, acolo unde aceasta coteºte spre actuala cale feratã.
Averea pãrinteascã a fost parcelatã înainte de anul 1857, deci înainte de decesul fratelui Nica –
conform Patentei imperiale din anul 1853. Drept proprietari figurau, în recent-constituita carte
funciarã nr. 143, cu o jumãtate de sesie, cei doi fraþi. În teritoriul extravilan, aceºtia posedau,
împreunã cu alþii, „grãdini“ în „Dealu Hozan“, care aveau o suprafaþã de 400 de iugãre (aproximativ
200 de hectare).9

Ideea emancipãrii prin învãþãturã avea mare trecere în rândul preoþimii româneºti. Împreunã
cu învãþãtorii locali, aceºtia au cãutat sã-i trimitã, mai departe, la studii pe copiii înzestraþi. Acesta a
fost cazul copilului nãscut în zodia Leului, pe numele de botez Iovan. Primul moment de rãscruce l-a
constituit anul 1854, când avea opt ani. Stingher în casa natalã ºi sãtul de pãscut porcii, s-a dus la
preotul Moise Magdu, zicându-i: „Nu vreau sã slujesc. Sã mã iei cu copiii dumitale ºi sã mã dai la
ºcoalã …“10. Adopþiunea (sau tutoratul) s-a întâmplat, probabil, în intervalul anilor 1854-1856. În
toamna anului 1857, la 27 septembrie, survenea moartea prematurã a fratelui sãu, Nica.11 În
octombrie, acelaºi an, era trimis la Gimnaziul regal din Arad, în clasa I. În primii ani de gimnaziu l-a
cunoscut pe colegul sãu Ioan Slavici. Locuind la aceeaºi „gazdã“, erau puºi sã ducã „chelteaua“
(=coºul) cu peºte a „gãzdoaiei“.12

Decesul mamei (în anul 1860) a lãsat urme adânci în sufletul adolescentului de 14 ani
(vârsta marilor decizii pentru viitor). Era în anul al treilea, la Gimnaziul regal. Credem cã în acel
moment s-a hotãrât sã devinã medic. O decizie asemãnãtoare lua adolescentul Victor Babeº, imediat
dupã decesul iubitei sale surioare. Iatã un motiv în plus pentru a-ºi lua în serios pregãtirea ºcolarã ºi
pentru a se afirma printre primii în clasã. În clasa a ºasea de gimnaziu (1862/1863) a fost martor,
într-un fel sau altul, la inaugurarea oficialã a Asociaþiunii Naþionale Arãdane pentru Cultura ºi
Conversarea Poporului Român. Cãci atât tutorele sãu, cât ºi o rudã de-a sa (cu nume asemãnãtor,
Ioane Hozanu, „econom“ în ªoimoº) participau la Adunarea generalã de constituire a Asociaþiunii
culturale româneºti arãdene în ziua de 12 mai 1863, în sala mare a hotelului „Crucea Albã“ din
Arad.13

În ultimii doi ani de ºcoalã (1863/1864 ºi 1864/1865), mutându-se la Liceul românesc din
Beiuº, a avut ocazia sã-l cunoascã pe colegul Mihai Sturza, din ªepreuº. Amândoi au beneficiat de
bursã din partea Asociaþiunii Naþionale Arãdane: Ioan Hozan – în clasa a VIII-a, iar Mihai Sturza cu
un an mai târziu, în anul ºcolar 1866/1867. Prietenia dintre ei urma sã rodeascã în fel ºi chip. În
vacanþe, elevii ºi studenþii erau obiºnuiþi sã facã drumeþii, vizitându-se reciproc, în baza unei
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7 Vezi notele noastre de subsol, în Marius Sturza, op. cit., p. 8.
8 Conform „Schiþei comunei ªoimoº, parþial, copie dupã Aurel Eisenkolb, de Þucra Petru Pribeagul“, anexatã scrisorii

acestuia din urmã ºi expediatã din Turda, în 13 august 1970, cãtre subsemnatul, muzeograf la Muzeul de istorie ºi
etnografie din Lipova. Emitentul nu indica amplasarea proprietãþii Hozan pe aceastã ulicioarã, ci se referea la vizita
tânãrului Ioan Hozanu, „însoþit de poetul M. Eminescu“, aici.

9 Judecãtoria oraºului Lipova, Serviciul de Carte funciarã, fila nr. 143, casa nr. 136. În teren, actualmente, casa, uºor
modificatã, poartã numãrul 92.

10 Informaþie primitã de la pãrintele paroh Ilie Chebeleu, de pe lângã biserica ortodoxã românã din ªoimoº, în anul 1969.
11 Marius Sturza, op. cit., p. 8.
12 Informaþie primitã în septembrie 1996 de la medicul Nicuºor Hozan, domiciliat în Sibiu. Acest fapt mãrunt nu a mai fost

pomenit în rememorãrile avocatului Ionel Hozan, din Braºov (fiul lui Ioan Hozan); Cf. D. Karnabatt, O figurã puþin
cunoscutã în prietenia Eminescu – Slavici: Dr. Ion Hozanu, în „Curentul“, Bucureºti, 1936, nr. 3008, 18 iunie, p. 1-2.

13 DJANA, Fondul Despãrþãmântului ASTRA – Arad (prescurtat FAA), Dos. 6/1863, f. 42, passim.



solidaritãþi de mentalitate, greu de definit în cuvinte. Este extrem de plauzibilã întâlnirea elevilor
beiuºeni cu adolescentul Mihai Eminovici (viitorul poet Eminescu). Aºa trebuie sã se fi întâmplat
lucrurile atunci ºi cu vizita adolescentului Eminovici la copiii preotului Moise Magdu, prin
intermediul tânãrului Hozan.

Mihai Sturza a avut ocazia sã cunoascã fetele pãrintelui Magdu din ªoimoº. Ele erau „surori
dulci“ cu colegul sãu, Ioan Hozan. Dupã câþiva ani, revãzând-o pe Ersilia (Hersilia – cum îi pronunþa
numele pãrintele Chebeleu), probabil cu ocazia adunãrilor generale anuale ale Asociaþiunii Naþionale
Arãdane (din anii 1864, 1865 ºi 1867) sau cu ocazia ºederii de aproape o lunã a trupei teatrale
bucureºtene la Arad, în august din vara lui 1868, pe când Ersilia avea 16 ani, Mihai Sturza va aºtepta
sã-ºi termine studiile întru preoþie, la Arad, pentru a o cere în cãsãtorie în toamna anului 1871.
Pãrintele Magdu, cunoscându-l ca pe unul dintre colaboratorii de seamã ai revistei tinerilor teologi
arãdeni „Speranþa“ – prima revistã localã în limba românã –, n-a ezitat sã-ºi dea fata dupã tânãrul
cleric de 24 de ani, din ªepreuº.14 În felul acesta, cei doi foºti colegi de la Beiuº deveniserã cumnaþi.
Fãrã nici o îndoialã, au pãstrat relaþii strânse, din moment ce, atunci când a murit parohul Mihai
Sturza, la ªepreuº, în anul 1891, medicul Ioan Hozan, nemaisperând sã aibã urmaºi, s-a simþit o datã
în plus obligat sã se îngrijeascã de soarta celor ºapte copii ai decedatului sãu cumnat ºi prieten. În
felul acesta îºi întorcea recunoºtinþa faþã de pãrintele sãu spiritual, tutorele Moise Magdu. În
consecinþã, „dulcea sorã“ Ersilia, care strãbãtuse alte dãþi drumul pânã la Viena ºi bãile din Silezia
cehã, se muta, de data aceasta, împreunã cu cei ºase copii ai ei, la Stabilimentul balnear de apã rece
Gräfenberg, condus cu un deosebit succes de cãtre directorul concesionar, Dr. Ioan Hozan.

Dar sã revenim la anii studenþiei vieneze. În primul an de facultate, în toamna anului 1865,
lui Ioan Hozan nu i s-a aprobat bursa cerutã la Asociaþiunea culturalã arãdeanã, sorã a Asociaþiunii
transilvane. Motivul trebuie sã-l fi constituit faptul cã nu se ºtia unde îºi va îndrepta paºii tânãrul
absolvent al liceului din Beiuº. În schimb, se pare cã ar fi primit un stipendiu, pentru acest prim an de
ºedere în capitala împãrãþiei, din partea Consistoriului greco-oriental român din Arad.15

În anul al doilea de facultate, atribuirea bursei, din partea Asociaþiunii arãdene, a întârziat
foarte mult. Cei 50 de florini i-au fost aprobaþi pe când intra în anul trei. ªedinþa a doua a Adunãrii
generale a Asociaþiunii arãdene, din data de 22 octombrie 1867, aproba lista „stipendiºtilor“ pe anul
1866/1867.16 E de presupus cã aºtepta nerãbdãtor sã plece, chiar ºi cu întârziere, la Viena, numai sã
primeascã banii cuveniþi în mânã. Aceastã întârziere a Asociaþiunii întru livrarea bursei i-a
determinat pe cei doi protopopi, adicã pe Ion Þãranu, al Lipovei, ºi pe Iosif Beleº, al Vãrãdiei, sã
mobilizeze preoþimea parohialã de pe cele douã pãrþi ale culoarului Mureºului pentru a colecta, în
final, peste 30 de florini pentru studentul ºoimoºan. Sigur cã în spatele demersului stãtea tatãl sãu
adoptiv. Acesta din urmã, nedorind publicitate, l-a pus pe capelanul sãu din ªoimoº, Terenþiu
Dimitrescu, sã expedieze banii ºi lista celor 21 de „contribuenþi“. Meritã sã pomenim aici profesiile
acestora: doi protopopi, un pretor, un jude opidan, parohi, preoþi, capelani, notari, docenþi
(=învãþãtori absolvenþi), gornici (=funcþionari silvici) ºi un jurat comunal.17 Ioan Hozan, bucuros de
primirea banilor, s-a gândit sã mediatizeze un astfel de exemplu, pentru a fi urmat ºi de alþii. Cãci
situaþiile de penurie bãneascã erau endemice în rândul tineretului universitar. Mai ales pentru unul ca
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14 DJANA, Col. Stare civilã ªoimoº, ortodocºi, cununaþi, Reg. 12/1853-1885, f. 26.
15 Marius Sturza, op. cit., p. 11.
16 DJANA, FAA, Dos. 63/1867, f. 2 ºi 37.
17 I. Hosanu, Mulþãmitã publicã, în „Albina“, Viena, 1867, nr. 124, miercuri, 9/20 noiembrie, p. 4.



el, atras irezistibil spre muzicã ºi spre cultivarea talentului sãu vocal. De altfel s-a ºi înscris la
Conservatorul de acolo. A frecventat mai multe coruri, unde s-a afirmat „ca un tenor deosebit de
apreciat“18.

Colecta bãneascã în favoarea þãranilor alungaþi de cãtre moºierul din Tofãleni (Tófalva),
iniþiatã în toamna anului 1869 de cãtre protopopul sibian Zaharia Boiu, a avut un ecou imens, ajungând
ºi la Viena. Studentul Demetriu Magdu, „fratele dulce“ al lui Ioan Hozan, s-a îngrijit de trimiterea
sumei adunate, printre alþii, de la comercianþii B. G. Popovici ºi Ioachim Mureºianu, cât ºi de la tinerii
auditori sau doctoranzi de acolo. Printre aceºtia din urmã se numãrau „Michaiu“ Eminescu, filosof,
Ieronim Bariþ, student la Filosofie, „Ioane“ Anca, student la Medicinã ºi „Ioane“ Hosanu, de asemenea
student la Medicinã, aproape toþi cu câte un florin.19 De la bun început s-a gândit sã se înscrie într-una
din cele douã societãþi culturale studenþeºti din capitala imperiului. Nu ºtim, deocamdatã, dacã a fost
înscris în cea dintâi societate studenþeascã româneascã (înfiinþatã în anul 1862). În orice caz, era ataºat
de Aurel Mureºianu atunci când acesta din urmã a fost ales, în anul 1868, preºedinte al nou-înfiinþatei
societãþi „România“. Altfel nu am putea înþelege pe deplin în ce fel Eminescu, Slavici, Aurel Victor
Mureºianu20 ºi medicinistul nostru au contribuit la fuziunea celor douã societãþi studenþeºti româneºti
din Viena, în anul 1869. Hozan a concurat la funcþia de preºedinte al acesteia, dar candidatul
bucovinean Pamfil Dan (prin 1871 sau 1872) l-a depãºit cu un singur vot.21

Noua societate studenþeascã, numitã „România Junã“, dupã modelul naþional unificator
mazzinian, ºi-a ales „prima comisie“ literarã. Între cei cinci membri se numãra ºi Ioan Hozan.22

A beneficiat, se pare, ºi de o bursã mitropolitanã. Ar trebui cercetat acest lucru pentru anii
1867/1868-1870/1871, deoarece Asociaþiunea culturalã româneascã din Arad nu avea, pentru moment, mari
disponibilitãþi. Medicinistul nostru figura, în schimb, printre petenþii Fundaþiunii „Emanuil Gojdu“. Dupã
decesul marelui mecena pestan, în anul 1870, testamentul sãu a intrat în aplicare. De pe urma acestuia, foarte
mulþi studenþi au beneficiat de ajutoare. De pildã, în urma concursului din 24 decembrie 1871, dintre cele 60
de cereri, fuseserã aprobate doar nouã. Între aceºtia se numãra ºi „rigorosantele de medicinã“ Hozan, cu
suma de 300 de florini.23 Renumele sãu – legat de Mihai Eminescu, de braºoveanul Nicolae Teclu ºi de Ioan
Slavici în organizarea24 sãrbãtoririi voievodului ªtefan cel Mare la Putna, din august 1871 – era mare.
Considerãm cã ºi acest fapt a avut darul de a contribui la obþinerea bursei ºi la posibilitatea de a continua
Facultatea de Medicinã (a cãrei frecventare era mult mai costisitoare decât a celorlalte).

În toamna anului 1872, „rigorosantul” Hozan primea, din nou, „stipendiu“ din partea
Fundaþiunii pestane „Emanuil Gojdu“.25 Asociaþiunea culturalã arãdeanã intrase într-o crizã
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18 Marius Sturza, op. cit., p. 13.
19 Telegraful Român, Sibiu, 1869, nr. 96, 4/16 decembrie, p. 405; apud Aradul în perioada rãzboiului de independenþã – 100

– Arad, 1977, p. 87-88.
20 „Naºul României June a fost Aurel Mureºianu“; Cfr. Marius Sturza, op. cit., p. 15. Fiul sãu, Aurel A. Mureºianu, îºi

amintea cã tatãl sãu plãnuise, cu ajutorul baronului bucovinean Vasilco, „unificarea celor douã societãþi ale studenþilor
români cu prilejul anului nou 1869, cu un banchet în sala cea mare ºi frumos decoratã a hotelului Zum weissen Ross din
cartierul Leopoldstadt. Banchetul fu precedat de o seratã declamatoricã muzicalã, la care îºi dãdurã concursul ºi câþiva
elevi români ai conservatorului din Viena“; Cfr. Aurel A. Mureºianu, Eminescu, Aurel Mureºianu ºi Serbarea de la Putna,
în „Mihai Eminescu“, Cernãuþi, Anul V, 1934, nr. 12, p. 7. Cu siguranþã, printre aceºti „elevi“ de la Conservator se va fi
numãrat ºi tenorul Ioan Hozan.

21 Marius Sturza, op. cit., p. 16.
22 Gheorghe Moisescu, Centenarul Societãþii literare „România Junã“ din Viena, 1871-1971, Viena, 1971, p. 51.
23 Albina, 1872, nr. 20, 5/17 martie, p. 4.
24 Nepotul lui Ioan Hozanu, Dr. med. Nicuºor Hozanu, din Sibiu, mi-a atras atenþia, în anul 1996, asupra rolului nu lipsit de

importanþã al bunicului sãu în pregãtirea serbãrii de la mãnãstirea Putna.
25 Cfr. DJANA, FAA, Dos. 117/1872, f. 1-3, Hozan ar fi primit de la fundaþiunea pestanã 150 fl. Probabil cã suma iniþialã, de

300 fl., aprobatã în martie 1872, i-a fost redusã la jumãtate în toamnã, date fiind cererile extrem de numeroase faþã de
posibilitãþile fundaþionale; Albina, 1872, nr. 20, p. 4.



financiarã treptatã, care nu a fost sesizatã imediat. Din acest motiv, cât ºi datoritã faptului cã primise o
adresã din partea Fundaþiunii Gojdu referitoare la stipendierea lui Hozanu, Asociaþiunea arãdeanã a
preferat sã ajute pe altcineva. Delapidarea operatã de casierul acesteia, Teodor Serb26, încã din anul
1870, a rãzbãtut la lumina zilei de-abia în anii 1874-1875. Printr-o inexplicabilã coincidenþã, din
acelaºi an 1870, banii adunaþi de studenþii români vienezi ºi destinaþi sãrbãtoririi domnitorului ªtefan
cel Mare, la Putna, s-au pierdut în urma crahului firmei comerciale de la Viena a lui Iacob
Mureºianu.27 Oricum, banii strânºi, nu fãrã dificultãþi, fuseserã acumulaþi ºi depuºi prin strãdania
acestui braºovean. Nu întâmplãtor, Mihai Eminescu îi scria, în anul 1871, lui Iacob Negruzzi
urmãtoarele: „Arãtaþi-mi un oraº patriotic ca Braºovul“28.

Episodul de la Liesing, din suburbia Vienei, al celor trei prieteni, Slavici, Hozan ºi
Eminescu, s-a consumat în intervalul anilor 1870-1872. Liesing era, dupã cum îºi amintea avocatul ºi
tenorul braºovean Ionel Hozan, „aºa cum ar fi la Dârste, lângã Braºov“. „Vocea foarte frumoasã“ a
medicinistului Hozan i-a îmblânzit pe clienþii mãcelari din local, gata sã se încaiere. Patronul a oferit
mesei lui Hozan, îndeobºte cel cu punga, un rând de halbe.29

Marius Sturza evoca obiceiul tutorelui sãu de a participa la partide de cãrþi.30 Eleonora
Slavici ºi-a amintit, între altele, cum Hozan, Slavici ºi alþi colegi se distrau la partidele de biliard,
câºtigând pariul ºi asigurându-ºi, în felul acesta, cina.31

În sezonul rece, viaþa lui Eminescu („ausserordentlicher Hörer“/=auditor extraordinar/ la
Universitate) la Viena atingea cote dramatice, mai ales atunci când era nevoit sã-ºi vândã sau sã-ºi
amaneteze paltoanele pe care i le cumpãrase Hozan.32

La cealaltã extremitate a vieþii studenþeºti se situau sãrbãtorile ºi balurile, prilej de
desfãtãri ºi bucurii. „Serbarea ajunului de an nou“ 1872 nu a fost lipsitã de interpretarea lui
Hozan, care „ºi acuma ne-a desfãtat prin cântecele sale poporali“. Cvartetul vocal al seratei era
compus din „domnii Hozan, Vlad, Cacinschi ºi Blasianu. Au fost rostite toaste pentru Carol I,
pentru Italia unitã ºi altele“33. Tânãrul Eminescu s-a ales, probabil de pe urma alimentaþiei
neregulate, cu „gãlbinare“, fiind îngrijit de colegii de la medicinã, în lunile ianuarie-februarie
1872.34

Un alt episod al relaþiei cu Ioan Slavici s-a consumat la sfârºitul uneia dintre vacanþe.
Sosind pe înserat în Viena ºi neavând o „locuinþã angajatã“, Slavici „s-a dus direct la cafeneaua
unde se adunau studenþii, /…/. Prietenul Hozanu, medicinist“ i-a oferit o saltea în odaia
închiriatã.35

Experienþa acumulatã cu ocazia comemorãrii domnitorului ªtefan cel Mare (la mormântul
sãu de la mãnãstirea Putna, în anul 1871) avea sã-l consacre pe ºoimoºanul nostru printre
organizatorii celui dintâi bal românesc la Viena, în februarie 1872.36 Despre pãtrunderea lui Hozan în
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26 Dan Demºea, Începuturile Asociaþiunii Naþionale Arãdane, în „Ziridava“, Arad, 1987, vol. XV-XVI, p. 331
27 Mulþumim pe aceastã cale colegului Valer Rus, muzeograf la Muzeul „Casa Mureºenilor“, pentru informaþia primitã cu

ocazia Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice de acolo, þinutã în 28-29 aprilie 2004.
28 Aurel A. Mureºianu, loc. cit., p. 11.
29 D. Karnabatt, loc. cit., p. 2.
30 Marius Sturza, Doctorul Ioan Hozan – schiþã biograficã, Sibiu, 1946, p. 11 (dactilograma care ne-a servit la editarea sa, la

Arad, în anul 1996).
31 Eleonora Slavici, Jurnal, Text îngrijit de Iosif Pervain ºi Virgil Vintilescu, Biblioteca Municipalã Timiºoara, 1969, p. 58.
32 Informaþie primitã de la medicul Nicuºor Hozan, la Sibiu, în septembrie 1996.
33 Albina, 1872, nr. 3, duminicã, 9/21 ianuarie, p. 3.
34 George Cãlinescu, Viaþa lui Mihai Eminescu, p. 173.
35 Eleonora Slavici, op. cit., p. 67-68.
36 Familia, Budapesta, 1872, nr. 10, p. 118. Pentru atmosfera acestor prime baluri, vezi Marius Sturza, op. cit., p. 16-17.



societatea burghezã a capitalei imperiale a scris cuvinte de laudã fiul sãu spiritual, balneologul
Marius Sturza, în „rememberul“ sãu, mai sus citat.37 În vara anului 1871, Hozan ar fi trebuit sã-ºi
încheie cei ºase ani de studii. ªi-a prelungit în mod conºtient perioada de cursuri la opt ani, pânã în
vara anului 1873. Primul sãu biograf a motivat suficient de bine38, precizând cã „rigorosantele“ întru
medicinã aprofundase „fiecare disciplinã pânã la specializare“39, în vederea pregãtirii doctoratului.
Sã nu uitãm cã medicina europeanã înregistra un avânt deosebit. Astfel cã îi putem înþelege mai bine
motivaþia rãmânerii în Viena.

Soarta i-a surâs, totuºi, medicinistului Hozan în privinþa sprijinului financiar. Cãci Consistoriul
Episcopiei Aradului, vãzând dificultãþile Asociaþiunii Naþionale Arãdane pentru Cultura Poporului
Român, a preluat parþial sarcina susþinerii bãneºti a bursierilor. Printre aceºtia se numãrau tineri precum
bihoreanul Vasile Mangra (viitorul mitropolit ortodox de la Sibiu) ºi arãdeanul Ioan Hozan.

Bursa Fundaþiunii Gojdu continua sã-i soseascã de la Pesta. De pildã, pentru vechiul stipendist
„Ioan Hosanu din Solymos … taxele de rigoare, încã numai pre anul 1873/4 se desemneazã restul de …
150 florini“. Între noii stipendiºti vienezi români, de la Medicinã, îi remarcãm pe Victor Babeº, student
în anul III, ºi pe braºoveanul George Baiulescu, student în anul I.40

Fiind unul dintre cei mai vârstnici „mediciniºti“ români din capitala imperiului, considerãm
cã Hozan s-a simþit în mãsurã sã susþinã un referat (o „criticã a conferinþei lui Babeº“, intitulatã destul
de abstract Rezultatele studiului naturii, aplicate la istoria acþiunilor spirituale) în cadrul ºedinþei din
23 martie 1873 a „României June“.41

Cu ocazia inaugurãrii Cabinetului de lecturã al Societãþii studenþeºti „România Junã“ din
Viena, la 25 de ani de la Adunarea Naþionalã de la Blaj (3/15 mai 1848), „junimea, cu domnii Axente
Sever ºi B. G. Popoviciu în frunte, fãcu o excursiune la Liesing, unde apoi petrecu pânã seara între
cântecele fermecãtoare ale bardului junimii din Viena, dl. I. Hosanu …“42.

Pregãtirea sa pentru doctorat includea specializãri pe la diverse clinici în domeniul bolilor
interne, în ginecologie ºi neuropsihiatrie, fiindu-i utilã ºi pentru tratamentul balnear ºi fizioterapic.43

Adâncirea în aceste specialitãþi a fãcut-o la Spitalul Wieden, timp de doi ani, începând din vara anului
1873 ºi pânã în vara anului 1875. Printre cãrþile de medicinã, pãstrate în casa Hozan din Sibiu, cea
mai veche era o revistã medicalã din anul 1874, „Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte
in der gesammten Medicin“/„Raport asupra rezultatelor obþinute ºi asupra progreselor în medicina
generalã“, Anul VIII, 1873, vol. II, partea a doua, Berlin, 1874.44
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37 Deoarece dactilograma originalã a lui Marius Sturza, finalizatã în anul 1946, conþine pasaje repetitive, referitoare la
talentele lui Hozan (în muzicã ºi „în unele jocuri, practicate cu pasiune de societatea de pe atunci, ca biliardul ºi jocurile de
cãrþi“, populare în urbe), noi le-am omis, la sugestia nepotului sãu, Nicuºor Hozan din Sibiu, în timp ce o pregãteam pentru
tipar. Vezi, în acest sens, Marius Sturza, op. cit., p. 14; Idem, Doctorul Ioan Hozan – schiþã biograficã, dactilogramã,
Sibiu, 1946, p. 11.

38 Marius Sturza, op. cit., p. 19-20.
39 Ibidem, p. 19.
40 N. Cordoº, Magdalena M. Jude, Contribuþii documentare referitoare la Emanuil Gojdu ºi fundaþia sa, în „Acta Musei

Napocensis“, Cluj-Napoca, 1994, nr. 26-30, partea a II-a, Istorie 1989-1993, anexa XII, p. 586; Cf. Muzeul de istorie a
Transilvaniei, nr. inv. M 2319.

41 Alfred Reiner, Dr. Ioan Hozan, în „Muncitorul Sanitar“, Bucureºti, 1968, nr. 3, martie, p. 174-175; Mircea Babeº,
I. Igiroºianu, Victor Babeº, Bucureºti, 1961, p. 73.

42 Familia, Budapesta, 1873, nr. 20, 13/25 mai; Românul, Arad, Serie nouã, 2004, nr. 24, 1 decembrie, p. 8.
43 Precizarea mi-a fost fãcutã de cãtre regretatul Dr. med. Nicuºor Hozan, dornic sã vadã în lumina tiparului biografia

bunicului sãu, biografie care sã depãºeascã stadiul de acumulare a informaþiilor din anul 1946. În acest sens a existat o
încercare, nefinalizatã, a lui Aurel Millea, de prin anii 1959-1963. A se vedea scrisoarea lui Aurel Millea cãtre Dr. med.
Nicu Hozanu, tatãl medicului Nicuºor Hozan, aflatã în colecþia familiei Hozan din Sibiu.

44 Aflatã în posesia familiei Hozan, la Sibiu, în anul 1997. Atunci s-a pus problema achiziþionãrii bibliotecii medicale rãmase
de la acesta de cãtre Muzeul Judeþean Arad, în baza unei liste-ofertã, în scopul augmentãrii fondului Dr. med. Ioan Hozan
existent în cadrul colecþiilor acestui muzeu.



Nu ne putem reprima constatarea cã atât apropiaþii, cât ºi prietenii sãi au beneficiat din plin
de asistenþa ºi sprijinul lui. Relaþiile sale în societatea vienezã se înfiripaserã din primii ani,
dovedindu-se a fi de folos multora. În acest sens am putea cita contactele de la sfârºitul lunii iunie
1874 ale tânãrului nostru medic secundar cu doctorul în drept Iosif Hodoº45, membru al Academiei
Române. La rugãmintea acestuia din urmã, Hozan mijlocise internarea lui Alexandru Papiu Ilarian la
Viena în cursul lunilor urmãtoare. În septembrie, Hozan opina cã internarea lui Papiu n-ar mai avea
niciun rost.46 Peste o lunã, la începutul lunii octombrie 1874, studentul N. Fãgãrãºanu îi scria, din
nou, lui Iosif Hodoº, în aceeaºi problemã, cã „fratele Hozanu” a primit „un act de la institut“, al cãrui
caracter era ultimativ.47 În pofida evidenþelor bolii lui A. Papiu Ilarian, consideratã irecuperabilã,
ºederea acestuia în Viena s-a prelungit pânã în toamna anului urmãtor, 187548, probabil datoritã lui
Hozan. Acesta din urmã reuºise sã intre, dupã sãrbãtorile de iarnã ale anului 1874, „medic secundariu
într-un institut de curã cu apã“49, de altfel unicul din zona colinarã a Vienei50.

Contactul cu noul ambient i-a amintit de Bãile Lipova, cu apele lor minerale reci, situate în
imediata apropiere a orãºelului Lipova, cunoscut din frageda-i pruncie, cu ocazia deplasãrilor la
„Ruga“ de Sântã-Mãrie ºi la târgurile de produse meºteºugãreºti ºi agro-zoo-silvice.

Tutorele sãu, pãrintele Magdu, intrat în cel de-al 57-lea an al vieþii sale ºi devenit, între timp,
asesor consistorial ºi membru al Sinodului diecezei ortodoxe române din Arad, avea motive sã fie cât
se poate de mulþumit atât de doctorandul în medicinã, cât ºi de „fratele dulce“ al acestuia, Dimitrie
Magdu, revenit la Viena în toamna anului 1874 pentru a se înscrie, în continuare, la cursurile
Facultãþii de Drept.51

Bunii sãi camarazi congeneri, printre care se numãra ºi Aurel Mureºianu, absolvind
facultãþile, s-au întors acasã. Slavici ºi Eminescu, stabilindu-se între timp în România, i-au creat o
stare de spirit cumplitã. Hozan, lipsit de o parte dintre prieteni, a avut momente în care s-a simþit
însingurat în imensa capitalã din partea cisleithanã52 a imperiului.

Averea pãrinteascã se terminase, probabil, odatã cu secundariatul sãu la Spitalul din
circumscripþia a IV-a Wieden, pe la sfârºitul anului 1875. Într-o zi, neprecizatã – probabil la
sfârºitul acelui an –, „a cântat româneºte într-un parc. L-a auzit generalul Lupu“, care, surprins ºi
încântat, a intrat în vorbã cu el. Apoi i-a oferit un „bilet pentru hotel ºi restaurant“ pentru a-ºi
desãvârºi studiile prin obþinerea diplomei de doctor.53 Diploma de doctor în medicinã a obþinut-o în
anul 1875.54 Mãrturia oralã de mai sus este interesantã, pentru noi, sub raportul înfiripãrii relaþiilor
cu reprezentanþii diplomatici ai României la Viena ºi, în general, cu familiile românofone care îºi
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45 Iosif Pervain, Ioan Chindriº, Corespondenþa lui Alexandru Papiu Ilarian, Cluj, 1972, vol. I, p. 249, 263 ºi 264; Cfr.
Biblioteca Academiei Române (prescurtat BAR), mss. rom., nr. 4586, f. 227.

46 I. Pervain, I. Chindriº, op. cit., p. 272.
47 Ibidem, p. 274.
48 Ibidem, p. 280, 286 ºi 288.
49 Ibidem, p. 280. De fapt, Hozan rãmãsese, pe de-o parte, medic secundar la Spitalul Wieden, dar era, pe de-alta, angajat, la

sfârºitul anului 1874, de cãtre medicul Lindhardt, medicul-ºef al Stabilimentului de hidroterapie „Brunlbad“, situat în zona
colinarã din preajma Vienei.

50 Marius Sturza, op. cit., p. 20.
51 Cornel Sigmirean, Istoria formãrii intelectualitãþii româneºti din Transilvania ºi Banat în epoca modernã, Cluj, P.U.C.,

2000, p. 356.
52 Partea de la vest de râul Leitha a Imperiului Austro-Ungar.
53 Informaþiile sunt luate de la pãrintele paroh al ªoimoºului, Ilie Chebeleu, în anul 1969, în timp ce acesta îmi citea rândurile

Cronicii parohiale locale. Tot acolo se afirma cã acelaºi general i-ar fi fãcut rost de clientelã ºi l-a ajutat sã-ºi deschidã un
cabinet medical în Viena, pentru a fi de folos, printre altele, coloniei române de acolo, întemeiatã în anul 1875.

54 C. Sigmirean, op. cit., p. 701.



aveau domiciliul în Viena. În scurtã vreme, în anul 1875, avea sã se contureze ceea ce se va numi,
de atunci încolo, Colonia românã vienezã.55

Între 1875 ºi începutul anului 1880 a lucrat în stabilimentul hidroterapic Brunlbad, din
preajma Vienei, al doctorului Lindhardt. A fost cãutat de cãtre Iacob Mureºianu, care se îmbolnãvise
în vara anului 1876.56 Hozan era greu de gãsit. Lucra în douã locuri. „Nu-i mai rãmînea decât foarte
puþin timp pentru îndeletnicirile sale sociale“57 (cultivarea muzicii, frecventarea coloniei române, a
tinerimii universitare ºi, nu în ultimul rând, vizitele în familia viitoarei sale soþii).

Despre anii 1876-1877 nu ºtim prea multe. Doar atât cã în anul 1876 fusese ajutat bãneºte de
cãtre „amicul Gurban“ (Constantin, fostul sãu coleg de la Beiuº) cu 300 fl. ºi de cãtre familia
Cupareºtilor (George ºi Iovan).58

În 26 iulie 1879 se cununa, în biserica greco-ortodoxã din Viena, cu „amabila d-ºoarã“
Josefine Theiss, fiica unui arhitect vienez.59 Cazul nu constituia o premierã. Exista exemplul similar,
din urmã cu douã decenii, al lui Vincenþiu Babeº. În ochii elitei medicale vieneze era bine vãzut. În 3
decembrie 1879 primise ºi acceptase oferta scrisã din partea „proprietarului bãilor Brunlbad“ pentru
„conducerea medicalã a bãilor“, deoarece „medicul bãilor era bolnav“. În cuprinsul unicei scrisori
rãmase de la Dr. Ioan Hozan acesta se plângea tutorelui sãu cã locuinþa sa „sta într-o depãrtare de o
orã ºi jumãtate de Brunlbad“, trebuind sã parcurgã în fiecare zi, în sezonul rece, de douã ori drumul
dus-întors. De-abia în primãvarã (în martie 1880) a ajuns sã cãlãtoreascã doar dupã-masã la
Brunlbad. „Tot în decursul timpului acestuia am primit – scria Hozan – una ofertã de la proprietarul
bãilor din Gräfenberg în Silezia /…/ ca sã primesc asuprã-mi conducerea bãilor peste sezonul de varã
(al anului 1880 – n. n. ) deoarece prospectele-mi sunt destul de favorabile ºi condiþiunile acceptabile;
am ºi legat cu dânsul un contract prin care mi-am asigurat, între altele, toatã susþinerea mea ºi a soþiei
mele, cãlãtoria de la Viena pânã la la Gräfenberg ºi retour, o locuinþã în Gräfenberg, constãtãtoare din
4 odãi ºi cuinã (=bucãtãrie), o servitoare, plãtitã ºi susþinutã de proprietarul bãilor, folosirea gratis a
bãilor pentru soþia mea º. a. mãrunþiºuri. Salariu fix nu capãt, dar remuneraþiunea ce voi cãpãta de la
bolnavii care vor cerceta bãile, va fi a mea fãrã nici o scãdere; dupã aceea am vãzut, din liste, cã în
anul 1878 au fost cercetate de 1485 de bolnavi iar în 1879 de 1425 de bolnavi; acum, dacã socotesc
numai 2 fl. de un bolnav, eatã cã avem, atunci, aproape de 3000 fl. v. a. (=valutã austriacã) în decurs
de 6-7 luni, când apoi mã voi reîntoarce la Viena peste iarnã, rezervându-mi locuinþa ce o aveam.
Contractul, deocamdatã, numai pe un an l-am legat, fiindcã voiesc mai întâi de a mã convinge despre
rezultat. ªi apoi, dacã-mi va conveni, atunci mã las ºi pe mai mulþi ani în tocmealã. Vom vedea. La 14
aprilie st. n. trebuie sã cãlãtoresc la Gräfenberg ºi am sã rãmân acolo pânã la 15 Noemvrie st. n.“60 De
fapt, dupã ce câºtigase concursul61 pentru postul de medic-ºef al staþiunii, fusese însãrcinat sã repunã
pe picioare acest „Institut de apã rece“.
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55 Aceeaºi sursã oralã din cartierul ªoimoº al oraºului Lipova: pãrintele paroh septuagenar Ilie Chebeleu.
56 „Casa Mureºenilor“, Braºov, Arhiva Mureºenilor, Dos. nr. 582, doc. nr. 24, scrisoarea lui Iacob Mureºianu cãtre Dr. Aurel

Mureºianu, datatã în Viena, la 26 iulie 1876.
57 Marius Sturza, op. cit., p. 21-22.
58 Arhiva familiei Dr. med. Ioan Hozan, de la Sibiu, scrisoarea lui Ioan Hozan cãtre pãrintele sãu adoptiv, preotul Moise

Magdu, datatã la Viena, în 24 martie 1880, f. 6. Ea constituie unica scrisoare rãmasã de la „pãrintele“ adoptiv al lui Ioan
Hozan. Este de presupus cã, dupã decesul lui Moise Magdu, scrisoarea de mai sus a ajuns, la un moment dat, în posesia
medicului sibian Nicu Hozanu. Pãstratã în condiþii precare, ea se aflã într-o stare mediocrã. Noi am folosit ºi o copie
dactilografiatã cu caractere româneºti, oferitã cu amabilitate de cãtre medicul Nicuºor Hozan, nepotul balneologului
nostru.

59 Observatoriul, Sibiu, 1879, nr. 58, (iulie), p. 234, coloana 2.
60 Arhiva familiei Dr. med. Ioan Hozan, Sibiu, scrisoarea medicului Ioan Hozan, din anul 1880, cãtre tutorele sãu, f. 2-3.
61 D. I. P. (Iosif Puºcariu), Pãrþi din ziarul meu de cãlãtorie, în „Telegraful Român“, Sibiu, 1880, nr. 88, 28 iulie.



Mitropolitul ortodox român de la Sibiu, Miron Romanul, care-i cunoºtea din tinereþe pe toþi
aceºti bãnãþeano-arãdeni, urmãrise atent evoluþia tânãrului Hozan. Se temea cã l-ar putea pierde
pentru Ardeal. Pânã la urmã n-a fost întru totul aºa. Grijuliu cu fostul bursier al centrelor eparhiale din
Arad ºi Sibiu, mitropolitul pare sã fi fost cel care a sugerat inserarea a trei anunþuri în ziarul
mitropolitan, în vara anului 1880, despre „conducerea Staþiunii balneare Gräfenberg de cãtre medicul
Ioan Hozan“62. Nu mai puþin la curent a fost episcopul ortodox român al Aradului, Ioan Meþianu
(fostul protopop de Zãrneºti), cãruia îi mijlocise, la Viena, procurarea mobilierului „curþii Sale“63.
Probabil, cu ocazia Sinodului eparhial de la Arad, din Duminica Tomii, pãrintele Magdu l-a pus
la curent cu intenþiile fostului bursier al episcopiei arãdene, intenþii care s-au vãdit ca atare începând
din anul 1880. Nu a trecut multã vreme pânã când episcopul Meþianu a ºi urmat câteva cure la
Gräfenberg.64

Medicul balneolog Dr. Ioan Hozan ºi-a prelungit contractul pe durata unui an în staþiunea
Gräfenberg, cu speranþa venirii definitive la Arad. N-a fost sã fie chiar aºa, cel puþin pentru aproape 20
de ani. În acest rãstimp, Hozan a contractat abonamente pentru presa româneascã din Ardeal ºi pentru
cea din România, ca ºi clientela românofonã din staþiune sã se bucure de lectura lor în timpul sejurului.

În aceeaºi varã (1880), I. Hozan primea vizita braºoveanului Iosif Puºcariu, înalt funcþionar
juridic în capitala regatului dualist ungar. Acesta din urmã îºi exprima, în foiletonul periodicului
românesc sibian, credinþa în potenþialitãþile balneare ale Transilvaniei.

În anul urmãtor (1881) era mutat definitiv, împreunã cu soþia sa, la Gräfenberg. Reclama în
chenar pentru practicarea profesiei de medic balneolog începuse sã-i aparã la „Gazetã“.65 Soþia,
sensibilã la rãceli, se bucura de climatul alpin, cu aerul sãu ozonat de coniferele din jurul staþiunii. De
altfel, deplasãrile soþului pentru specializare în domeniul de pionierat al climatoterapiei în Silezia
polonezã ºi la Davos, în Elveþia, îi fãceau bine acesteia.66

Între timp, la Arad, parohul din ªepreuº, Mihai Sturza, punea umãrul pentru reînvierea
Asociaþiunii culturale româneºti din municipiul Arad. Proaspãt înscris în Asociaþiune, cu ocazia
adunãrii generale din ziua de 2 mai 1881, intelectualul ºepreuºan era numit în „comisia permanentã
pentru revizuirea socoþilor“.67 Mai devreme sau mai târziu, cumnatul sãu de la Gräfenberg avea sã fie
la curent cu emulaþia acestui preot înzestrat cu spirit filosofic ºi experienþã publicisticã.

Tot atunci, în primãvara anului 1881, Dr. Hozan îl ajuta pe tânãrul muncitor român
dâmboviþean Stan Rizescu sã se perfecþioneze în domeniul þesãtoriei mecanice în Silezia prusacã de
atunci. (În 1935, industriaºul de la Brãneºti-Dâmboviþa avea sã-ºi aminteascã de marele sãu
binefãcãtor68, publicându-i ºi portretul de tinereþe.)

În anul 1883, Dr. Hozan, contactat probabil de Slavici sau Maiorescu, avu ocazia sã-i
mijloceascã lui Mihai Eminescu internarea în sanatoriul Ober Döbling (de lângã Viena)69, nu în
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62 Telegraful Român, Sibiu, 1880, nr. 62, p. 248; nr. 63 ºi nr. 64.
63 Arhiva familiei Dr. med. Ioan Hozan, de la Sibiu, scrisoarea lui Ioan Hozan cãtre pãrintele sãu adoptiv, preotul Moise

Magdu, datatã la Viena, în 24 martie 1880, f. 1. Într-un mod remarcabil, în pofida celor douã rãzboaie mondiale, acest
mobilier s-a pãstrat pânã în zilele noastre, în saloanele pentru oaspeþi, în incinta reºedinþei episcopale arãdene.

64 „Casa Mureºenilor“, Braºov, Arhiva Mureºenilor, Dos. 599, doc. nr. 6461, p. 3, scrisoarea lui Ionel Hozan cãtre Aurel A.
Mureºianu, datatã la Braºov, în 17 iunie 1935.

65 Gazeta Transilvaniei, Braºov, 1881, nr. 53, 7/19 mai.
66 Marius Sturza, op. cit., p. 24.
67 DJANA, FAA, Dos. 133/1881, f. 3.
68 Marius Sturza, op. cit., p. 29-30.
69 Informaþie de la Dr. med. Nicuºor Hozanu (Sibiu), în anul 1996.



ultimul rând datoritã legãturilor sale cu pionierii medicinei europene. Aici, Eminescu avea sã-ºi
amelioreze criza maniaco-depresivã70, la fel ca Alexandru Papiu Ilarian.

În anul 1884, prietenul Slavici revenea în Ardeal, la Sibiu, în calitate de director al ziarului
„Tribuna“. Printre abonaþi s-a numãrat, desigur, ºi medicul-ºef al celebrei staþiuni balneare din
nordul Moraviei istorice. Dar ºi foºtii prieteni junimiºti. Cel mai de seamã dintre ei, Titu
Maiorescu, despre care ne îngãduim sã afirmãm cã nu-i uitase cu desãvârºire pe „fraþii“ sãi
ardeleni, a fost, pesemne, destul de îngrijorat de faptul cã Slavici avusese primul sãu proces de
presã, în primãvara anului 1885. La fel de preocupat trebuie sã fi fost ºi prietenul Ioan Hozan. Mai
ales dupã ce „achitarea acestui proces a adus mutarea Curþii cu juraþi din Sibiu la Cluj“.71 Foaia
germanã din Sibiu, care relatase procesul, a ajuns în mâinile lui Maiorescu, iar mai apoi ºi în
mâinile lui Carol I72. Efectul pledoariei lui Slavici la procesul de la Sibiu a fost receptat extrem de
favorabil de cãtre aceºti lectori. Cum regele Carol I suferea de insomnie ºi era un fumãtor pasionat,
venind vorba de prietenii lui Slavici, credem cã Titu Maiorescu a fost acela care l-a sfãtuit pe rege
sã urmeze o curã de apã rece, în vara anului 1885, la Gräfenberg. Intenþia lui Maiorescu era de a-l
sensibiliza pe Carol întru a ºi-i apropia pe ardelenii de seamã, în primul rând pe vechiul prieten al
lui Slavici. În cazul de faþã era vizat tocmai medicul român din Gräfenberg, director al staþiunii,
cãsãtorit cu vieneza Josephine. Ducele de Nassau a pus ºi el o vorbã bunã pe lângã rege. Fapt este
cã, în sejurul celor 5 sãptãmâni din vara acelui an, regele României s-a vindecat de insomnie ºi de
fumatul nocturn.73

Un alt motiv pentru care suveranul României ºi-a reluat sejurul balnear la medicul Hozan
l-a constituit faptul cã ambii aveau „pasiunea tirului“. Iar „regele Carol [îi] acorda adeseori onoarea
/…/ de a face partide de tir împreunã“74. Cã aceste lucruri se petreceau atât în anul 1886, cât ºi în
1887 ar fi, poate, ceva mai greu de stabilit. Cert este faptul cã o serie de litografii realizate la
Gräfenberg în anul 1888 îi reprezentau, în grupul membrilor Societãþii de tir ºi vânãtoare, pe regele
Carol ºi pe medicul Hozan.75 De altfel, numele lui Carol I era inscripþionat pe monumentul de la
izvorul captat pe cheltuiala sa. Nu cunoaºtem nici datarea exactã a monumentului (inscripþionat în
limba germanã, aºa dupã cum se obiºnuia în partea cisleithanã a Imperiului Austro-Ungar) ºi nici
dacã el mai existã astãzi.

Neavând, deocamdatã, informaþii certe despre momentul cronologic al medalierii
medicului Hozan, de cãtre Carol I, cu „Bene Merenti“ clasa I, trebuie sã presupunem cã el s-a
petrecut între anii 1885 ºi 1887. De altfel, nu cunoaºtem câte drumuri a fãcut Hozan pe la Arad, spre
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70 Medicul ºi scriitorul de origine arãdeanã Ovidiu Vuia stabilea cu certitudine faptul cã Mihai Eminescu nu a suferit de boala
lueticã, ci de o psihozã maniaco-depresivã, ciclicã, fãrã substrat organic, aºa cum, de altfel, medicul psihiatru Obersteiner o
identificase; Ovidiu Vuia, Un nou document privind boala lui Mihai Eminescu, internat la Ober-Doebling, Viena,
(1883-1884), în volumul sãu de studii literare Spre adevãratul Eminescu, vol. I, p. 91, passim.

71 Eleonora Slavici, op. cit., p. 41-42.
72 Numit cu sigla R. în scrisoarea lui Maiorescu, scrisã în Bucureºti, la sfârºitul lunii aprilie 1885, ºi destinatã lui Slavici, la

Sibiu; Cfr. Eleonora Slavici, op. cit., p. 42.
73 Marius Sturza, în op. cit., p. 28, îºi amintea, în 1946, faptul cã regele Carol a petrecut douã sejururi sub îngrijirea lui Hozan,

respectiv, în anii 1888 ºi 1890. Or, medicul român Iuliu Traian Mera susþinea, într-un articol din „Familia“, publicat în anul
1890, în primul sãu an de asistenþã la Gräfenberg, cã regele Carol s-a aflat la tratament, aici, în anii 1885 ºi 1886.

74 D. Karnabatt, loc. cit., p. 2; subtitlul articolului era: Dr. Ion Hozan apare în viaþa romanþatã a lui Eminescu. Cum ni-l aratã
fiul sãu, advocatul Ion Hozan din Braºov. Este bine sã precizãm cã era vorba de fiul Ionel, avocat ºi tenor în Braºov.

75 Mãrturie ne stau douã asemenea reprezentãri înrãmate, decelate în colecþia familiei Hozan din Sibiu, în anul 1993; una
dintre ele poartã inscripþia „Zur Erinnerung an die Anwesenheit Sr. Majestät Carol I, Königs v. Rumänien am 22 Aug.
1888“. Ele au fost primite de cãtre Nicu Hozan ºi fiul sãu Nicuºor din partea custodelui muzeului Bãilor Gräfenberg,
la începutul verii anului 1935, fiind aduse la Sibiu; Cfr. „Casa Mureºenilor“, Braºov, Arhiva Mureºenilor, Dos. 599, doc.
nr. 6461, scrisoarea sus-pomenitã, a lui Ionel Hozan, din anul 1935, expediatã din Braºov, p. 3-4.



Sibiu ºi Bucureºti. ªtim doar cã balneologul nostru a poposit la Sibiu, în extrasezon, în calitate de
naº al lui Titu-Liviu (nãscut la 11 noiembrie 188676). Slavici devenea secretar al Comitetului central
electoral al Partidului Naþional Român. Proiectul de Memorand din anul 1887 era scris de mâna sa, nu
fãrã ºtirea lui Bariþ. Cei doi fruntaºi sibieni, menþionaþi mai sus, trebuie sã fi avut o influenþã destul de
puternicã asupra lui Hozan, într-un asemenea moment. Toþi ºtiau cã la Viena românii gãseau mai
multã înþelegere decât la Budapesta. Dar medicul Hozan gãsea cã era mai bine sã fie prudent,
preferând, deocamdatã, acþiunea discretã, precum era, printre altele, orientarea unei pãrþi a veniturilor
sale spre bãncile româneºti de pe teritoriul regatului dualist ungar. Ceva mai târziu, dupã plecarea lui
Slavici de la „Tribuna” sibianã, Hozan avea sã-ºi orienteze o parte din „depunerile“ bãneºti spre
„Gazeta Transilvaniei“.77

În anul urmãtor, 1888, Hozan primea Ordinul „Coroana României“ în grad de cavaler.78

Oare numai pentru amiciþia cu regele Carol? Sau ºi pentru cã acesta din urmã voia sã-ºi manifeste atât
solidaritatea cu prietenii lui Slavici, cât ºi înþelegerea pentru strãdaniile memorandiste?79 Totodatã,
este bine sã nu uitãm meritele profesionale ale balneologului. Renumele lui Hozan era rãspândit din
Principatul de Luxemburg pânã la Bucureºti ºi chiar pânã la Cairo.80

În vara aceluiaºi an, Slavici pleca la Vácz pentru a-ºi ispãºi osânda de un an în închisoarea
politicã de acolo, însoþit de nevastã (însãrcinatã) ºi de fiul Titus. Amicul Hozan, la curent atât cu
aceastã situaþie, cât ºi cu evoluþia sãnãtãþii prietenului sãu, accepta, din nou, sã fie naºul
nou-nãscutului.81 Venind în crugul iernii, pe un drum destul de lung, la Vácz , în acest scop, Hozan l-a
vizitat pe Slavici la locuinþa soþiei lui, deoarece acesta primise o suspendare de douã sãptãmâni a
pedepsei, cu ocazia naºterii fetiþei Lavinia. Astfel cã celelalte douã nume de botez ale Laviniei, Ioana
Iozefina, nãscutã la 19 ianuarie 1889, erau primite din partea naºilor Ion ºi Josefine.82 Invitaþia fãcutã
cu aceastã ocazie, de cãtre Hozan, pentru recuperarea post-recluziune a lui Slavici, la bãi, a ºi fost
onoratã de cãtre familia acestuia, pentru o perioadã de cinci sãptãmâni, începând de la sfârºitul lunii
iulie 1889. Dar înainte de a ajunge la Gräfenberg, Ion ºi Eleonora Slavici au fost îndrumaþi de cãtre
grijuliul ºi atentul Hozan spre medicul Ciurcu (vechiul sãu coleg de studenþie), la Viena, printre
altele, din motive stomatologice.83

Creºterea clientelei la Bãile Gräfenberg i-a sporit posibilitãþile unor depuneri bancare.
Astfel cã, pe lângã depuneri de capitaluri în bãncile vieneze ºi în societãþile de asigurare, Dr.
Hozan devenea acþionar, odatã cu înfiinþarea, în anul 1887, a bãncii „Victoria“ din Arad,
depunând acolo suma iniþialã de 2200 florini.84 Era ºi aceasta o mostrã de solidaritate cu cei de
acasã.

Modernizarea staþiunii balneare alpine, de altitudine medie, Gräfenberg, se datora în
întregime medicului Hozan, între altele, „cunoºtinþelor adânci de boli interne, ginecologie ºi
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76 Teofil Bugnariu, Ioan Domºa, Dimitrie Vatamaniuc, Ioan Slavici, 1848-1925, biobibliografie, Bucureºti, 1973, p. 395,
poz. 4244.

77 Medicul ºi nepotul sibian al lui Ioan Hozan îmi relatase cã bunicul sãu ar fi subvenþionat ziarele româneºti.
78 Tribuna, Sibiu, 1888, nr. 200, p. 798.
79 Românii îºi îndreptaserã speranþele ºi protestele spre monarhul de la Viena, care era ºi rege încoronat al Ungariei,

fãcându-ºi sejurul, printre altele, în palatul sãu din Burgul Budei, situat pe abruptul montan al malului drept al Dunãrii.
80 „Casa Mureºenilor“, Braºov, Arhiva Mureºenilor, Dos. 599, doc. nr. 6461 (scrisoarea sus-pomenitã, a lui Ionel Hozan, din

anul 1935, expediatã din Braºov), p. 3.
81 T. Bugnariu, I. Domºa, D. Vatamaniuc, op. cit., p. 437, poz. 4930; Cfr. BAR, Bucureºti, Corespondenþã, S 37(1)/XXXII,

primitã de la I. Hosanu ºi datatã la Graefenberg, în 13 ianuarie 1889.
82 Eleonora Ion Slavici, Prietenia dintre Ion Slavici ºi dr. Ion Hozan, în „Curentul“, Bucureºti, 1936, nr. 3022, 2 iulie, p. 1.
83 Eleonora Slavici, op.cit., p. 50-51. Vezi ºi Marius Sturza, op. cit., p. 30.
84 DJANA, Fond Banca Victoria, Reg. nr. 3/1887, p. 95.



oto-rino-laringologie“85. Prin achiziþia aparaturilor de electroterapie (o noutate) ºi de termoterapie,
de la Breslau (în Silezia germanã) ºi Berlin, de-a lungul celor douã decenii de sub conducerea lui
Hozan, „aceastã staþiune /…/ a devenit un centru de specializare a balneologilor din întreaga
Europã“86. La sfârºitul epuizantei sale cariere medicale (la începutul anului 1900), fiul sãu adoptiv,
„medicinistul“ Marius Sturza, „ultimul sãu asistent“87 la Bãile Gräfenberg, era în mãsurã sã conchidã cã
tutorele sãu „a cãutat sã dea o bazã ºtiinþificã practicii hidroterapeutice, stabilind o legãturã strânsã între
clinicã ºi balneologie. A desãvârºit o serie de procedee terapeutice, a adus inovaþii în tratamentul
balnear al bolilor reumatice, nervoase ºi de metabolism“88. Desigur cã aceste gânduri profesorul
universitar Marius Sturza avea sã le punã pe hârtie, de la înãlþimea catedrei universitare clujene, dupã
trecerea a peste trei decenii de la plecarea sa din staþiunea situatã în Silezia moravã. El însuºi era ºi se ºi
considera o creaþie a maestrului sãu.

Cu toate succesele sale balneo-fizioterapeutice, Hozan „era nemângâiat ºi hotãrât de a-ºi
face testament, lãsând averea /…/ pentru creerea unui cãmin în Viena, pentru studenþii români … Se
þinea dar de capul lui Slavici ca sã i-l redacteze“. Hozan „era un om duios, cânta foarte frumos din
gurã“ ºi þinea prea mult la Slavici ca sã-l contrarieze. Din acest motiv, credem cã Slavici a reuºit în
vara anului 1889 sã abatã familia Hozan de la o astfel de intenþie, aducând ca argument tinereþea lor ºi
încrederea în posibilitãþile pe care le rezerva viitorul pentru a avea copii.89 Prietenia lor era mult prea
veche pentru a crede cã Hozan s-ar fi însufleþit în plan naþional-politic începând de atunci, sub
influenþa lui Slavici. Acesta din urmã l-a pus doar la curent cu stadiul de pregãtire a acþiunii
memorandiste ºi cu intenþia pãrãsirii redacþiei „Tribunei“ sibiene pentru a reveni la Bucureºti.
Credem cã este mai mult decât sigurã atitudinea protribunistã a medicului nostru, la sfârºitul anului
1889.

În anul 1890 apãrea la Gräfenberg primul stagiar din pãrþile Aradului, medicul Iuliu Traian
Mera, fiul preotului Atanasie Mera din ªiria, aducând cu sine suflul proaspãt al luptei
naþional-politice româneºti arãdene. ªiria continua sã ocupe un loc de frunte în cadrul miºcãrii
naþionale româneºti. Slavici era ºi el ºirian. Nepotul de sorã, Ion Russu-ªirianu, îi cãlca pe urme (atât
la Bucureºti, cât ºi la Sibiu).

Ioan Hozan a simþit cã trebuie sã sprijine efectiv partidul naþional, cu posibilitãþile sale
pecuniare. Coincidenþa a fãcut ca în cursul anului 1890 sã se punã problema introducerii unei taxe
anuale pentru membrii Partidului Naþional Român. Dar contribuþia sa nu s-a limitat doar la cotizaþie,
ci ºi la participarea la Conferinþa naþionalã din 27-28 octombrie 1890. Ne îngãduim sã credem cã, în
felul acesta, doctorul Hozan îi lua locul lui Slavici, fiind propus delegat al Cercului electoral Ileanda
Mare.90
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85 Informaþie primitã de la Nicuºor N. Hozan din Sibiu, în anul 1993, aºa dupã cum acesta o primise de la tatãl sãu, Nicolae
Hozan. Filiaþia nu se oprea aici. La rândul sãu, ginecologul Nicolae Hozan beneficiase atât de experienþa balneologicã a
tutorelui sãu, Marius Sturza, cât ºi de cea a binefãcãtorului sãu (de fapt, cel de-al doilea tutore al sãu), medicul Lazãr
Popovici. Acesta din urmã s-a stabilit la Sibiu, fiind ginere al academicianului Atanasie Marian Marienescu, la fel cum
procedase acesta din urmã, în calitate de ginere al familiei Brote. Ambii tutori menþionaþi aici se trãgeau din familii
preoþeºti de pe teritoriul fostului comitat arãdean.

86 Gh. Mamularu, Marius Sturza – 35 de ani de la moartea sa, în „Viaþa medicalã“, Bucureºti, 1989, nr. 11, p. 523; apud
Alfred Reiner, Medici români la Viena (pânã în 1918), în volumul colectiv Momente din trecutul medicinii (sub redacþia
lui Gheorghe Brãtescu), Bucureºti, 1983, p. 511-519.

87 Marius Sturza, op. cit., p. 37.
88 Marius Sturza, Miºcarea medicalã românã, 1937, p. 355; Alfred Reiner, Dr. Ioan Hozan, în „Muncitorul Sanitar“, 1968,

nr. 3, martie, p. 175.
89 Eleonora Slavici, op. cit., p. 52-53.
90 Tribuna, Sibiu, 1890, nr. 235, 16/28 octombrie, p. 939.



Calmul vieþii de familie a fost întrerupt în anul 1891.91 Decesul prematur al cumnatului
Mihai Sturza, la ªepreuº, a avut drept consecinþã venirea vãduvei Ersilia, împreunã cu copiii, la
Gräfenberg, în sezonul balnear. Aici se afla, încã din anul 1886, adolescentul Marius Sturza92,
viitorul sãu discipol. Tutoratul pãrintelui Magdu pentru Ioan Hozan era, de data aceasta, reluat prin
cel al medicului Hozan pentru copiii lui Mihai Sturza ºi ai Ersiliei, nãscutã Magdu. Ersilia era, de
altfel, cunoscutã publicului cititor al revistei „Familia“ pentru apelul lansat în favoarea ajutorãrii
rãniþilor români în rãzboiul „Independenþii“ principatului România (1877). Ersilia s-a stabilit la
Braºov, împreunã cu cei ºase copii ai ei, la recomandarea ºi pe spesele „fratelui dulce“ Hozan, pentru
a asigura acestora o ºcolarizare în limba românã, fãrã a pierde din vedere perfecþionarea în limba
germanã.

Pe fondul frãmântãrilor iscate de nevoia de acþiune naþionalã, în contextul conferinþelor
Partidului Naþional Român de la Sibiu (desfãºurate între anii 1890 ºi 1893), medicul Ioan Hozan
s-a implicat treptat în acþiunea memorandistã, nutrind convingerea cã „fraþii“ sãi se vor ridica la
nivelul de maturitate al miºcãrii naþionale cehe. Faptul cã el se numãra printre promotorii
solidaritãþii cultural-politice cu cehii se dovedea prin prezenþa sa între „românii ardeleni la
expoziþia din Praga (1891)“, alãturi de „Dr. Urban Jarnik, Dr. A. Mureºianu, Dr. Brânduºan /…/
Pompei German“ ºi alþii.93

La scurtã vreme de la sejurul praghez, Hozan profita de închiderea sezonului balnear la
Gräfenberg pentru a se deplasa la Bãile Herculane, unde sezonul era ceva mai lung. Bãnuim cã aici,
aproape de graniþa cu Regatul român, regele Carol I – venit în vilegiaturã la sfârºit de sezon, când
pacienþii se rãresc – i-a dãruit „un ac de cravatã cu trei briliante“94. Iatã încã un motiv destul de
întemeiat pentru ca Dr. Hozan sã figureze ca atare în lista celor 157 de delegaþi la Conferinþa
naþionalã a P.N.R., care urma sã se þinã la Sibiu, în zilele de 21-22 ianuarie 1892, din partea Cercului
electoral al Radnei, împreunã cu funcþionarul bancar Iuliu Herbai, medicul Dr. Aurel Halic (din
Lipova) ºi þãranul fruntaº Zaharie Cuparescu, din satul ªoimoº.95

Este demnã de remarcat prezenþa unui alt medic din aceeaºi listã de delegaþi pentru
conferinþã, aceea a medicului Sterie N. Ciurcu, din Braºov. Alþi medici, deocamdatã, nu se
înscriseserã, cel puþin pânã spre sfârºitul anului 1891.

Plecând de la Herculane spre Sibiu, probabil pe calea feratã, prin Timiºoara ºi Radna, Hozan
a poposit la ªoimoº, revãzându-ºi tutorele. Aici a renunþat sã mai figureze ca fiind de la Bãile
Herculane. A optat, precum i s-a pãrut firesc, sã reprezinte cercul Radnei, neascunzând faptul cã
profesa medicina la „Grötenburg“ (sic – tipãrit eronat!). Cu gândul la soþia sa, care era însãrcinatã în
luna a opta, lua trenul spre Sibiu din gara Radna, care era la 3 km de locuinþa pãrintelui Magdu din
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91 Stela funerarã, din marmurã albã, ºi crucea ruptã din vechiul cimitir al ªepreuºului, protejate de un gard de fier forjat, în
imensitatea câmpului arat, sunt ameninþate cu uitarea ºi, apoi, cu dispariþia. În anul 1980 am copiat de acolo inscripþia
urmãtoare: „Aici odihnesc scumpii noºtri Mihai Sturza, paroh al ªepreuºului, decedat în 23 iulie 1891, la vârsta de 44 ani;
soþia sa Hersilia Sturza, decedatã în 8 august 1937, la vârsta de 84 ani; fiica lor Augusta Sturza, decedatã în 1852, la vârsta
de 3 ani“. Comanditarul stelei nu a mai avut, probabil, timp sã corecteze eroarea referitoare la Augusta Sturza. Rãmâne ca
registrele de decedaþi sã aducã precizarea necesarã privind naºterea Augustei dupã momentul cãsãtoriei pãrinþilor ei (în
anul 1871).

92 Marius Sturza, op. cit., p. 36.
93 Vezi în acest sens volumul aniversar al „Gazetei Transilvaniei“, editat la Braºov, în anul 1908, volum care reproduce

fotografia praghezã, nominalizându-i pe participanþi.
94 Muzeul „Casa Mureºenilor“, Braºov, Arhiva Mureºenilor, Dos. nr. 599, doc. nr. 6461, scrisoarea lui Ionel Hozan cãtre

Aurel Mureºianu, datatã la Braºov, în 17 iunie 1935, p. 2-3.
95 Vasile Netea, Istoria Memorandului românilor din Transilvania ºi Banat, Bucureºti, 1947, p. 429, anexa nr. 1; Tribuna,

1892, nr. 5, 8/20 ianuarie, p. 19.



ªoimoº. Nu era deloc exclus ca cei doi medici, Hozan ºi Mera (din ªiria), fii ai podgoriei arãdene, sã
fi cãlãtorit împreunã cu grupul de delegaþi ai Cercurilor electorale Arad, Aradul Nou, Vinga, ªiria,
Sântana, Ineu, Chiºineu, Radna, Birchiº ºi Lipova.

Medicul sãu stagiar, originar din ªiria, Iuliu Traian Mera, în calitate de reprezentant al
cercului ªiria, la votul din cadrul Conferinþei naþionale, s-a arãtat, împreunã cu ºeful sãu, Hozan,
favorabil propunerii lui Eugen Brote96, pentru observarea unui activism parlamentar97 în cadrul
forului legislativ ungar.

Revenit la Viena, unde locuia peste iarnã, Hozan îi scria „fratelui /Aurel/ Mureºianu“, în
ziua de 29 februarie 1892, din sanatoriul nr. IX, al doctorului Loew, urmãtoarele rânduri: „Cu
bucurie vin a-þi împãrtãºi cã nevasta mea m-au dãruit cu un bãiet voinic ºi sãnãtos. Actul (recte
travaliul) naºterei au decurs cam greu, dar arta medicalã au învins toate greutãþile. Îþi poþi
închipui cât sunt de voios de acest eveniment, dupã care 13 ani în zãdar am aºteptat. Salutându-te
ºi rogându-te a arãta complimentele noastre ºi Doamnei Tale, rãmân al tãu sincer în veci,
Hosanu“98.

Documentarea sa cu noutãþi bibliografice a continuat fãrã întrerupere. Se strãduise sã-ºi
procure atât ediþia I (din 1891), cât ºi pe cea de-a doua (din 1892) a cãrþii Encyclopädische
Jahrbücher des gesammten Heilkunde, editate la Viena ºi, respectiv, Leipzig.

Pasiunea de vânãtor nu i s-a stins. Însã de când cu naºterea lui Ionel – care i-a moºtenit vocea
de tenor, punând-o în valoare, ulterior, la Braºov ºi chiar ºi la Cluj –, medicul, devenit tatã, ºi-a rãrit
excursiile cinegetice în lanþul montan sudet din împrejurimi. A continuat sã rãmânã membru al
Societãþii de vânãtoare din Freiwaldau (azi Friwaldow, în Republica Cehã), localitatea de pe celãlalt
versant al râului Neisse.

În anul 1892 medicul braºovean George Baiulescu, fiul protopopului Bartolomeu
Baiulescu, începea sã punã în practicã bibliografia balneofizioterapicã adunatã, deschizând
„stabilimentul de hidroterapie de la bãile Eforiei ºcoalelor române“99. Tot atunci, Hozan trecea prin
Braºov, în drum spre Bucureºti. Din pãcate, nu ºtim cu certitudine decât cã i-a vizitat pe soþii
Slavici100, domiciliaþi în Regatul român. Dacã a poposit în Braºov, pe la redacþia „Gazetei“, a fãcut-o
cu intenþia unei viitoare retrageri în respectivul oraº, cu gândul creºterii bãiatului, nou-nãscutul Ionel,
în mediul românesc de acolo. Temerile sale în privinþa „înstrãinãrii“ copilului porneau de la
desfiinþarea catedrei de limba ºi literatura românã de pe lângã Liceul maghiar de stat de la Arad, în
urma mult-discutatei înaintãri a fostului ei titular, Ioan Iosif Goldiº, la calitatea de vicar episcopesc la
Oradea, în primãvara anului 1892101.

În cursul aceluiaºi an, 1892, era prezent din nou la Sibiu, exprimându-ºi pãrerea în favoarea
înaintãrii Memorandului cãtre împãrat. A fost prezent în delegaþia memorandistã la Viena. A semnat,
alãturi de asistentul sãu, Dr. Iuliu Traian Mera, un manifest de aderenþã cu caracter promemorandist,
în favoarea lui Ioan Raþiu, preºedintele P.N.R.102

92

Dan Demºea

96 V. Netea, op. cit., anexa nr. 2.
97 Ibidem, p. 434.
98 „Casa Mureºenilor“, Braºov, Arhiva Mureºenilor, Dos. 594, doc. nr. 2269.
99 Telegraful Român, Sibiu, 1896, nr. 57, p. 227.
100 Eleonora Slavici, op. cit., p. 53.
101 „Casa Mureºenilor“, Braºov, Arhiva Mureºenilor, Dos. 535, doc. nr. 1963, scrisoarea protopopului arãdean Moise Bocºan,

expediatã din Arad, în data de 18/30 aprilie 1892, cãtre redactorul-ºef al „Gazetei“, Dr. Aurel Mureºianu.
102 Tribuna, Sibiu, 1892, nr. 140, p. 1.



Începând din anul 1893, medicul Hozan a început sã participe „aproape regulat“103, în
calitate de deputat, la Sinodul Eparhiei ortodoxe române a Aradului, pe durata ciclului anilor
1893-1896104. Dacã în componenþa Sinodului de la „Sibii“ nu erau prezenþi medicii, în schimb, în cel
de la Arad avem de-a face cu patru medici, toþi fiind balneologi ºi doctori în medicinã (Ioan Hozan,
Iuliu Traian Mera, Constantin Groza ºi Lazãr Popovici)105.

Dupã cum îºi amintea Eleonora Slavici, prezenþa sa ºi a soþului ei la Bãile Gräfenberg în
anul 1894 a oferit ocazia pentru relevarea talentului cinegetic al medicului balneolog.106 În acest
sejur, prietenul Slavici ºi-a dat seama de stresul profesional în care trãia Hozan. Din acest motiv cei
doi ieºeau la plimbare noaptea. Într-una din nopþi, Hozan i s-a destãinuit astfel: „Mãi, /…/ sã ºtii cã
aici am sã mã prãpãdesc!“107. Neodihna ºi-a arãtat colþii peste ºase ani, sub forma unui accident
vascular cerebral. Pe Slavici nu l-a mai vãzut decât peste 14 ani (în 1908).

În primãvara anului 1894, medicul Ioan Hozan semna, în 7 mai (stil nou), la Gräfenberg, o
telegramã de susþinere moralã a memorandiºtilor condamnaþi: „Onoare vouã, fruntaºi români, care
sunteþi gata a suferi chiar temniþã pentru sfânta cauzã a neamului românesc“108.

Recunoaºterea tardivã a generozitãþii lui Hozan întru sprijinirea culegerii ºi publicãrii unui
numãr de 18 „Cantece romãnesci“ venea din partea muzicianului bucovinean Eusebiu Mandicevschi,
prin urmãtoarea dedicaþie manuscrisã: „Mult stimatului meu amic ºi binefãcãtor, domnului Dr. I.
Hosanu în Gräfenberg, Viena, Aprile 1895“. Talentul muzical al medicului balneolog nu era strãin de
valorificarea publicisticã a folclorului muzical românesc, cu concursul altui mare bucovinean,
baronul Victor Stârcea, cãruia îi erau închinate cele trei caiete de Cântece româneºti, în ediþie
bilingvã, româno-germanã109.

„Duminica orbului“, la Arad, prilejuia întrunirea anualã a Sinodului eparhial. Cel din anul
1895 a fost imortalizat cu deosebitã grijã. Între deputaþii mireni figura ºi medicul Hozan, dupã cum
era indicat dedesubtul tabloului fotografic colectiv.110 În acest tablou colectiv se afla, printre alþii, ºi
profesorul Vasile Goldiº, proaspãt instalat la Gimnaziul românesc din Braºov. Ceea ce nu-l
împiedica pe Goldiº sã facã parte din acest mic „parlament“ arãdean.

Momentul postmemorandist a fost ºi unul al împãcãrii tribuniºtilor cu moderaþii.
Fenomenul a fost sesizat la vremea sa de cãtre contemporani în cadrele Asociaþiunii Arãdane pentru
Cultura Poporului Român.

În toamna aceluiaºi an (1895), dupã închiderea sezonului balnear, Hozan revenea la Arad cu
intenþia de a sprijini efectiv alegerea unor membri români în Adunarea generalã a comitatului Arad,
dar ºi pentru a-i ghida în dezbateri. Alãturi de Roman Ciorogariu, Aurel Beleº, medicul George Vuia,
referentul consistorial George Popa, avocaþii Petru Truþia, ªtefan Cicio-Pop, Ioan Suciu ºi alþii,
Hozan participa la o conferinþã, în ziua de 3/15 decembrie 1895, la hotelul „Palatin“ din Arad, pentru
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103 „Casa Mureºenilor“, Braºov, Arhiva Mureºenilor, Dos. 599, doc. 6461, p. 3.
104 Marius Sturza, op. cit., p. 31; Cfr. Protocolul ºedinþelor Sinodului eparhial din dieceza românã greco-ortodoxã a

Aradului… 1896, Arad, 1896.
105 Dan Demºea, Sinodalitatea în miºcarea naþionalã românã – contribuþii, în „Teologia“, revista Facultãþii de Teologie

Ortodoxã, Arad, Anul II, nr. 1-2, ianuarie-iunie 1998, p. 96-97; Cfr. „Calendariul pe anul de la Christos, 1895“, Arad,
p. 36-37.

106 Eleonora Ion Slavici, loc. cit., p. 1.
107 Eleonora Slavici, op. cit., p. 53.
108 Tribuna, 1894, nr. 85, 27 apr. /9 mai, p. 397.
109 Copia foii de titlu ºi cea a paginii cuprinzând dedicaþia manuscrisã le-am primit de la medicul Nicuºor Hozan din Sibiu, în

anul 1996.
110 Arhiva Episcopiei ortodoxe române a Aradului, nenumerotat.



„apãrarea ºcolilor poporale ºi a asociaþiilor culturale româneºti, numirea unui numãr corespunzãtor
de funcþionari români ºi, în sfârºit, [pentru] utilizarea limbii române în administraþie“111.

Prezenþa lui Hozan la sãrbãtorile Crãciunului, în familie, la Viena, a fost urmatã de o
prezenþã activã, din nou, la Arad, la o consfãtuire politicã româneascã, la începutul lunii ianuarie
1896 ºi în cadrul Adunãrii generale a Asociaþiunii arãdene, în ziua de 11 ianuarie 1896, sub
preºedinþia episcopului Ioan Meþianu.112

Fãcând parte din grupul intransigenþilor, doctorul Hozan a semnat, solidar cu avocaþii
Mihai Veliciu, Aurel Suciu (memorandiºtii arãdeni „osândiþi“), ªtefan Cicio-Pop, Nicolae Oncu ºi
George Popoviciu, clericii profesori Vasilie Mangra ºi Ioan Trãilescu ºi funcþionarul Vasilie Papp
(toþi memorandiºti), în 5 ianuarie stil nou, la Arad, o scrisoare publicã, adresatã „D-lui Dr. Ioan Raþiu
advocat în Sibiu“ în privinþa „conflictului provocat între membrii partidului naþional prin sulevarea
cestiunei de proprietate a «Institutului tipografic»“. Poziþia arãdenilor n-a fost una izolatã, dupã cum
releva ziarul care le-o publicase.113 Însã Raþiu arãtându-se de neclintit, urmarea a constituit-o apariþia
la Arad a „Tribunei Poporului“, odatã cu luna ianuarie 1897.

Apartenenþa lui Hozan la „facþiunea“ brotistã ne-o dezvãluie tânãrul avocat Dr. Ioan Suciu
într-o scrisoare adresatã domniºoarei Felicia Raþiu, fiica lui Ioan Raþiu, menþionând alegerea sa,
împreunã cu „Dr. Hozan“ la Sãvârºin, pentru a participa la „Conferinþa naþionalã“ a partidului.114

Mulþumit de aceastã primã apariþie a unui ziar politic în limba românã la Arad, medicul
Hozan s-a retras discret. Nu a mai participat la ciclul urmãtor (1896-1899) al alegerilor pentru
Sinodul eparhial ortodox român arãdean. De altfel, accentul local al miºcãrii naþionale româneºti se
mutase, dupã Memorand, la nivelul Adunãrii generale a comitatului Arad.

Hozan aflase în anul 1895 de concretizarea primei iniþiative româneºti, datoritã medicului
braºovean Gheorghe Baiulescu, fostul sãu coleg vienez, de a fi amenajat în localul bãilor Eforiei
ºcolare din ªchei un institut de hidroterapie.115 Este mai mult decât probabil cã se gândea, în anii
1897-1899, în cazul retragerii la Braºov, sã-i împãrtãºeascã ceva din experienþa sa mai tânãrului sãu
coleg de „breaslã“. Aºa s-a ºi întâmplat. Doar cã relaþia lor devenise inegalã. Hozan, „simpaticul
medic“, suferise un uºor accident vascular cerebral, la Gräfenberg, în timp ce se pregãtea de mutare la
Braºov, în primãvara anului 1900.116 Abia mutat la Braºov, asupra sa s-a abãtut un alt necaz: moartea
soþiei, în urma unei congestii pulmonare. Disponibilitatea sa iniþialã se diminuase, spre deosebire de
Baiulescu, care îl pisase117 cu întrebãri legate de practica hidroterapeuticã pe hemiplegicul ºi
proaspãtul vãduv, într-un interval cronologic stabilit de noi, cu oarecare aproximaþie, între anii 1901
ºi 1903.

Prestigiul local al medicului Baiulescu, ca ºi al familiei sale, continua sã creascã. Însã n-a
avut darul sã-l impresioneze prea mult pe Hozan. Credem cã nici „Dampfbad“-ul (Baia de aburi de pe
terenul Eforiei ºcolilor româneºti), modernizat de Baiulescu, nu mai avea darul sã-l atragã pe
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111 Dan Demºea, Intransigenþã ºi moderaþie în miºcarea naþionalã româneascã (1879-1919), în volumul colectiv „Arad –
monografia oraºului de la începuturi pânã în 1989“, Arad, 1999, p. 125; apud „Aradul – permanenþã în istoria patriei“,
Arad, 1978, p. 328 (din capitolul aflat sub redacþia profesorului Vasile Popeangã).

112 Arad és Vidéke, 1896, nr. 10, 14 ianuarie, p. 2; Aradul ºi miºcarea memorandistã, Arad, 1976, vol. III, p. 101-102
(ºapirografiat; apãrut sub îngrijirea lui Andrei Caciora ºi Eugen Glück, în cadrul Universitãþii populare Arad).

113 Revista Orãºtiei, Orãºtie, 1896, nr. 3, 13/25 ianuarie, p. 10-11.
114 Arhivele Naþionale, Bucureºti, Fondul Ioan Raþiu, doc. 461; Teodor Pavel, Partidul Naþional Român ºi acþiunea

memorandistã. Corespondenþa politicã (1887-1901), Cluj-Napoca, 1994, p. 284, anexa 144.
115 Emil I. Bologa, Medici români în trecutul Braºovului, în „Þara Bârsei“, Braºov, 1990, (serie nouã) nr. 1, p. 29-30.
116 Tribuna Poporului, Arad, 1900, nr. 59, p. 3.
117 Informaþie primitã de la Nicuºor Hozan, în Sibiu, în anul 1995.



hemiplegicul doctor, conºtient de pericolul utilizãrii pentru sine a apei calde. Pesemne cã cei doi nu
au reuºit sã se înþeleagã pe plan profesional. Cura de apã rece (Priessnitz) avea rigorile ei. Hozan a
decis în vara anului 1903 sã se mute la alt numãr de pe aceeaºi stradã. Credem cã din acel moment
vizitele medicului Baiulescu s-au rãrit de tot.

Fapt este cã G. Baiulescu nu l-a menþionat nominal pe Hozan în manualul sãu de 698 de
pagini – o premierã în limba românã – tipãrit la Bucureºti, în anul 1904.118 Baiulescu probabil cã n-a
reuºit sã afle prea multe de la Hozan. Cãci manualul lui Baiulescu era dominat de bibliografia
vest-europeanã ºi americanã, absorbitã în capitala Regatului român. Iar experienþa sa
hidroterapeuticã se reducea, probabil, la anii studenþiei vieneze, începuþi în toamna lui 1873, cu
practica lor aferentã în stabilimentele din jurul Vienei. Pe când în spatele lui Hozan se aflau decenii
de imensã ºi neîntreruptã experienþã teoreticã ºi practicã central-europeanã. Pentru o deplinã lãmurire
ar trebui sã aflãm câteva date despre activitatea lui G. Baiulescu din anii 1879-1895.

Speranþa lui Ioan Hozan, de a-i fi continuatã opera practicã ºi teoreticã, s-a îndreptat firesc
spre studentul Marius Sturza, cãruia îi era tutore de peste un deceniu (din 1891). Nu întâmplãtor cei
doi, tutorele ºi discipolul sãu, au fost surprinºi de aparatul fotografic la Bãile Bazna, în anul 1908, în
mijlocul unor confraþi ºi prieteni.119

Intervenind decesul mitropolitului Miron Romanul, locul i-a fost ocupat de cãtre Ion
Meþianu. În urma mutãrii „cutumiare“ a acestuia din Arad în scaunul vlãdicesc de la Sibiu, noul
personaj, eruditul vicar episcopesc de la Oradea, Ioan Iosif Goldiº, a fost instalat la Arad în anul
1899. Dr. Hozan, la curent cu aceste „rocade“, realiza faptul cã Liceul regal de stat, cu limbã de
predare maghiarã, din Arad, pierduse iremediabil catedra de limbã românã. Numãrul elevilor români
scãzuse treptat în timpul celei de-a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea. Cei doi bãieþi ai sãi, Ionel ºi
Nicu, riscau sã se înstrãineze cu totul în mediul germanofon vienez. Cu puþinã vreme înainte de finele
veacului al XIX-lea, el era decis, dupã cum am amintit ceva mai sus, sã se mute la Braºov, unde fiinþa
Gimnaziul românesc. De altfel, Ersilia Sturza se afla acolo de pe vremea când Marius era elev la acel
gimnaziu. Credem cã ºi din acest motiv renunþase la ideea creºterii copiilor sãi la Beiuº, unde se afla
gimnaziul românesc pe care el însuºi îl frecventase între anii 1863 ºi 1865.

Alegerea finalã a lui Hozan avea, însã, mai multe motivaþii. O motivaþie era datã de
existenþa unui puternic mediu cultural germanofon ºi românofon în Braºov, uºurând acomodarea
soþiei sale vieneze. Braºovul se asemãna din punct de vedere peisagistic cu Viena. Ceea ce n-a putut
nimeni prevedea – nici Hozan – era capriciul climei, nu întotdeauna prielnic pentru sensibilitãþile
pulmonare ale soþiei sale.120

Cartierul ªchei (Groaveri), unde soþii Hozan se deciseserã sã se aºeze, oferea
accesibilitãþi multiple spre Poianã. Aerul acestor plaiuri ale muntelui Postãvarul se bucura, încã
de pe atunci, de un oarecare renume pentru vilegiaturiºti ºi convalescenþi. Nu era întâmplãtor
faptul cã medicul Dr. Karl Riemer, pe atunci medic secundar al Spitalului Civil (azi Spitalul
dermato-venerice), situat pe aceeaºi stradã cu locuinþa lui Hozan (strada Catarina, azi Constantin
Brâncoveanu), s-a decis, în cel de-al doilea deceniu al secolului al XX-lea, sã întemeieze pe
propria sa cheltuialã „Sanatoriul pentru boale de piept“, în apropiere, pe pantele dealului Warthe,
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118 Am avut ocazia sã examinãm cartea lui Gheorghe Baiulescu, în colecþia familiei Hozan, la Sibiu; vezi în acest sens ºi
evocarea biograficã editatã de noi la 150 de ani de la naºterea precursorului Ioan Hozan, semnatã de Dr. Marius Sturza,
Doctorul Ioan Hozan – schiþã biograficã, Arad, 1996, p. 35, nota de subsol 26.

119 Fotografie existentã în arhiva familiei Dr. med. Nicuºor Hozan din Sibiu.
120 Marius Sturza, op. cit.



pe strada „Nãsipului de sus“ nr. 44121. Din poienile muntelui Postãvarul se putea ajunge la Predeal,
pe drumuri ºi poteci, ca ºi pe vremea Brâncoveanului. De la Predeal pânã la mãnãstirea Sinaia ºi, de
acolo, la Peleº, nu mai era mult de mers, cu ºareta.

Prezenþa sa braºoveanã reþinuse atenþia medicilor germanofoni locali. Unul dintre ei, Dr.
Eduard Gusbeth, i-a prezentat succint biografia într-unul din volumele dicþionarului sãu
enciclopedic.122

Hozan era conºtient de calitãþile aerului montan din apropierea poienii de pe dealul Stejeriº (azi
rezervaþie naturalã). Astfel cã s-a strãduit sã locuiascã cât mai aproape de acest loc, însorit mai ales în
prima parte a zilei, gândindu-se la sãnãtatea soþiei sale ºi a celor doi bãieþi, care, în anul 1900 (al mutãrii în
Braºov), aveau: unul – opt ani, iar celãlalt – ºapte ani. Din anul 1900 pânã pe la mijlocul anului 1903 a
locuit pe str. Ecaterina (Katharinengasse) nr. 1, într-o proprietate a lui Julius Gmeiner123, care avea o curte
mare, cu un parc englezesc. Aleile sale curbilinii duceau pânã în strada Bãilor.124 În 1903 s-a mutat la nr.
16, de pe aceeaºi stradã. Imobilul respectiv se afla în proprietatea medicului secundar al Spitalului Civil,
Dr. Friedrich Jekelius.125 În mijlocul curþii de la stradã se afla o fântânã. Vara, foiºorul dintre rondourile de
flori oferea umbrã. Din aceastã curte se putea trece, pe câteva trepte, în curtea superioarã, a cãrei alee
principalã era strãjuitã de douã grãdini decorative. Drumul urca, în continuare, panta abruptã, alternatã de
trepte, pânã la un chioºc pentru odihnã ºi curã de aer. Aproape fiecare curte de pe aceastã pantã a dealului
Warthe poseda câte un chioºc, pentru cã de pe înãlþimea acestui deal putea fi contemplat oraºul.126

Însoþitori pentru urcuº îi puteau fi, în primul rând, vechiul prieten Aurel Mureºianu, apoi Nicolae Sulicã
sau Dumitru Stinghe, care locuiau peste drum de el, la nr. 13 ºi nr. 15.127

Un alt motiv de atracþie pentru mutarea sa la Braºov l-a constituit viaþa muzicalã
româneascã a oraºului de la poalele Tâmpei, cu „Ghiþã Dima, neîntrecutul animator“128. Drumul pânã
la formaþia coralã de pe lângã biserica parohialã din „Vorstadt“-ul ªchei era relativ scurt, pe liniºtita
stradelã a „Bãilor“. Îl gãsim înscris din data de 25 iunie 1903, cu taxa de 10 coroane, între membrii
Reuniunii Române de Gimnasticã ºi Cântãri. Între cei 12 creatori de „Fonduri“ se numãra ºi „Dr. I.
Hosan“, cu suma apreciabilã de 200 coroane.129 Fiul Ionel, stabilit în Braºov, i-a moºtenit vocea,
devenind unul din tenorii scenei româneºti de aici.130 Tot el a continuat subvenþionarea bãneascã a
„Gazetei“, începutã de cãtre tatãl sãu.131

În cursul anului 1902, pe când devenea membru fondator al Asociaþiunii Transilvane132 ºi al
Societãþii pentru Fond de Teatru Român133, personalul medical de la Gräfenberg a botezat un izvor cu
numele sãu („Dr. Hozan Quelle“), construindu-i un monument134, intitulat „Bucuria lui Altmann“
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121 Alexandru Petit, Monografia judeþului ºi oraºului Braºov …, Braºov, 1922, p. 24; Kronstädter Adressen-Kalender auf das
jahr 1909, secþiunea întâi, p. 4; secþiunea a doua, p. 75.

122 Dr. Ed. Gusbeth, Das Sanitätspersonal in und aus dem Kronstädter Komitate in den jahren 1901-1910, Braºov, 1910,
p. 34. Identificarea acestei enciclopedii braºovene a întreprins-o Dr. med. Nicolae Hozanu, în anul 1971; noi am beneficiat
de o copie xerox, pe care ne-a pus-o la dispoziþie Nicuºor N. Hozanu, la Sibiu, în cursul anului 1997.

123 Kronstädter /…/ auf das Jahr 1901, secþiunea a doua, p. 33; Idem, pe anul 1902, p. 18.
124 DJAN Braºov, Col. hãrþi cadastrale, oraºul Braºov, intravilan, anul 1887 (cu modificãri ulterioare).
125 Kronstädter /…/, pe anul 1902, p. 18; pe anul 1904, p. 33.
126 DJAN Braºov, loc. cit.
127 Kronstädter /…/, pe anul 1909, p. 35.
128 Marius Sturza, op. cit., p. 34.
129 DJAN Braºov, Fondul „Reuniunea Românã de Gimnasticã ºi Cântãri din Braºov“, Registrul nr. 7, f. 60 v. ºi 68 v.
130 Idem, actele nr. 1092-1095, passim.
131 Informaþie primitã de la Nicuºor Hozanu din Sibiu, în anul 1996.
132 Transilvania, Sibiu, 1902, p. 63-100 („Analele …“).
133 Anuarul XV al Societãþii pentru Fond de Teatru Român pe anul 1910-1911, Braºov, 1912, p. 107.
134 Alfred Reiner, op. cit., p. 175. Fiul sãu, Ionel Hozan, afirma într-un interviu cã „în amintirea lui s-a ridicat la Gräfenberg o

statuie, încadratã într-o fântânã“; D. Karnabatt, loc. cit., p. 2.



(„Altmannsfreude“ – numit azi, în cehã, „Veèerni Pramen“), nu departe de cel al fondatorului curei
cu apã rece, Priessnitz, care fusese inaugurat în anul 1899 ºi refãcut sub forma unui triptic sculptural,
în anul 1909135. Tot în anul 1902, Hozan a fost ales cetãþean de onoare al oraºului Freiwaldau (azi
Friwaldow), de care aparþinea staþiunea Gräfenberg (azi Lázne Jeseník).

Unul dintre ultimele gesturi de generozitate ale medicului rentier Ioan Hozan, pentru elevii
români din Braºov, l-a constituit testarea, probabil în cursul anului 1907 sau 1908, a sumei de 1000 de
coroane „pentru masa studenþilor români din Braºov“. Suma de mai sus urma sã fie administratã de
cãtre „Direcþiunea ºcoalelor medii gr. or. Române din Braºov“. Survenind decesul sãu, la începutul
lunii aprilie 1909, erezii sãi, Dr. Lazãr Popovici ºi Dr. Marius Sturza, tutorii celor doi bãieþi orfani, au
augmentat „aceastã sumã” care a format astfel „baza unei fundaþiuni cu numele Dr. Ioan Hozanu“.136

Urme asemãnãtoare de generozitate a lãsat Hozan la Episcopia ortodoxã românã a Aradului.137

Ioan Hozan a trãit pânã în dupã-amiaza zilei 3 aprilie 1909, fiind înmormântat la data de 6
aprilie în cimitirul parohial „Sfânta Paraschiva“ al bisericii Sf. Nicolae, din cartierul Groaveri, alãturi
de stela de pe mormântul bardului Andrei Mureºanu.

Necrologul pe care i-l consacra redactorul „Gazetei“, pe trei coloane, se constituia într-o
veritabilã primã biografie a unuia „dintre spicele frumoase ºi mândre, ce împodobesc holda noastrã
româneascã“138. Inscripþia de pe marea placã de marmurã a mormântului familial pare inspiratã de
acelaºi autor, caracterizând-o succint drept „o viaþã plinã de activitate ºi de iubire a Neamului
românesc“.
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135 Vezi pliantul existent în colecþia familiei Hozan din Sibiu: Josef Sajner, Vitezslaz Mazura, Quellen und Denkmäler von
Jeseník – Freiwaldau, editat de cãtre Muzeul regional din Šumperk, Schönberg (Moravia), 1992, iulie, nr. 244 al
„Heimatkundlichen Interessanten“.

136 Gazeta Transilvaniei, Braºov, 1909, nr. 67; Anuarul gimnaziului din Braºov pe anul ºcolar 1908-1909, p. 68-69.
137 O cercetare ulterioarã a unor documente semnalate de cãtre profesorul Vasile Popeangã în arhiva Episcopiei ortodoxe

române arãdene ne va edifica asupra „lãsãmântului“ lui Ioan Hozan.
138 Gazeta Transilvaniei, 1909, nr. 66, p. 2. Vezi ºi Tribuna, Arad, 1909, nr. 67, p. 3-4.


