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CORESPONDENÞA LUI AUREL MUREªIANU CU FAMILIA SA
PÃSTRATÃ ÎN ARHIVA MUREªENILOR
ANII DE ÎNCEPUT: 1864–1877 (II)1

Personalitatea lui Aurel Mureºianu (1847-1909) a fost fãcutã cunoscutã opiniei publice
româneºti prin câteva lucrãri cu caracter mono-/biografic2. Cu toate cã perioada pe care ne-am
propus sã o analizãm este ºtiutã în liniile ei importante (perioada studiilor la Blaj ºi Viena,
perioada practicii avocaþiale la Viena, colaborarea cu F. Schuselka etc.), tipul de filtru
interpretativ la care au fost supuse scrisorile vizate a dus la pierderea din vedere a trãsãturilor de
caracter, adicã a determinantelor profilului psihologic al personajului istoric Aurel Mureºianu.
Prin publicarea integralã a scrisorilor ºi telegramelor adresate de tânãrul braºovean familiei sale
(pãrinþi, unchi) considerãm cã punem bazele reconstituirii cât mai veridice a celui care a fost
Aurel Mureºianu.
Documentele supuse cercetãrii se ordoneazã cronologic astfel:
1. 1864, 23 octombrie – Blaj, cãtre un vãr, 6603
2. 1866, 29 aprilie – Viena, cãtre tatã, 4178
3. 1866, 5 iunie – Viena, cãtre tatã, incomplet, 4208
4. 1866, 21 iulie – Viena, cãtre tatã, 4179
5. 1866, 23 decembrie – Viena, cãtre mamã, 4180
6. 1867, ianuarie – Viena, cãtre tatã, 4181
7. 1867, 6 februarie – Viena, cãtre mamã, 4183
8. 1867, 10 august – Brunn, cãtre tatã, 4182
9. 1867, 18/6 (sic) august – Brunn, cãtre mamã, 4256
10. 1867, 2 octombrie – Brunn, cãtre mamã, 4257
11. 1868, 11 martie – Viena, cãtre mamã, 4258
12. 1869, martie – Viena, telegramã, cãtre tatã, 4207
13. 1870, 1 decembrie – Viena, telegramã cãtre unchiul Costi, 4184
14. 1870, 3 decembrie – Viena, telegramã cãtre unchiul Costi, 4185
15. 1870, 6 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4186
16. 1870, 6 decembrie – Viena, cãtre unchiul Costi, 4270
17. 1870, 7 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4187
18. 1870, 9 decembrie – Viena, cãtre mamã, 4259
19. 1870, 28; 30 ºi 31 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4189
20. 1871, 14 februarie – Viena, cãtre tatã, 4188
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21. 1871, 25 martie – Viena, cãtre tatã, 4190
22. 1871, 11 aprilie – Viena, cãtre mamã, 4260
23. 1872, 20 iunie – Viena, cãtre tatã, 4191
24. 1872, 22 iulie – Viena, cãtre tatã, 4192
25. 1872, 10 august – Viena, cãtre tatã, 4193
26. 1872, 8 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4194
27. 1873, 7 aprilie – Bucureºti, cãtre unchiul Costi, 4269
28. 1873, 5 iulie – Viena, cãtre tatã, 4195
29. 1873, 29 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4196
30. 1873, 31 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4197
31. 1874, Vinerea Mare – Viena, cãtre mamã, 4261
32. 1874, 10 aprilie – Viena, cãtre bunic, 4271
33. 1875, 5 ianuarie – Viena, cãtre mamã, 4262
34. 1875, 2 aprilie – Viena, cãtre mamã, 4263
35. 1875, 30 mai – Viena, cãtre tatã, 4198
36. 1875, 16 octombrie – Viena, cãtre tatã, 4199
37. 1875, 30 octombrie – Viena, cãtre tatã, 4200
38. 1875, 8 noiembrie – Viena, cãtre tatã, 4201
39. 1876, 16/28 mai – Bucureºti, cãtre mamã, 4264
40. 1876, 30 noiembrie – Viena, cãtre tatã, 4202
41. 1876, 2 decembrie – Viena, cãtre mamã, 4265
42. 1876, 15 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4203
43. 1876, 20 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4204
44. 1877, 25 ianuarie – Viena, cãtre tatã, 4205
45. 1877, 31 ianuarie – Gries, cãtre mamã, 4266
46. 1877, 14 februarie – Gries bei Bogen, cãtre tatã, 4268
47. 1877, 28 martie – Gries, cãtre pãrinþi, 4267
Din: Blaj – 1, Viena – 35 scrisori, Viena – 3 telegrame, Brunn – 3, Bucureºti – 2, Gries – 3.
Destinatar: tatãl – 27, mama – 13, ambii pãrinþi – 1, Unchiul Costi – 4, vãrul din Blaj – 1, bunicul – 1.
Total: 47 documente.3
Printre concluziile care se evidenþiazã în urma studiului documentelor se impun atenþiei
câteva. Corespondenþa, întinsã pe perioada a 13 ani, indicã o medie de 4-5 scrisori pe an. Ca frecvenþã
a destinatarului se remarcã majoritar tatãl, cu 27 de scrisori, urmat de mamã, cu 13. Aceastã
distribuire este una naturalã, indicând un respect filial corespunzãtor sacrificiilor fãcute de tatã, Iacob
Mureºianu (1812-1887), pentru a-ºi întreþine fiul la studii în strãinãtate. Dragostea purtatã mamei
este evidentã în grija avutã de fiu de a-i adresa scrisori în mod exclusiv, deºi este limpede cã ºi
scrisorile adresate tatãlui sunt citite de aceasta (Sevastia Mureºianu, n. Nicolau). Interesant este ºi
modul în care tânãrul Aurel îºi onoreazã unchiul (Costi Nicolau) ºi bunicul, contribuabili la
asigurarea traiului sãu decent.
3

Menþionãm cã documentele care, în original, erau în limba germanã au fost transcrise ºi traduse de domnul Gernot
Nussbächer, cãruia îi mulþumim ºi pe aceastã cale pentru amabilitatea cu care ne-a ajutat.
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Între evenimentele mai importante care puncteazã aceastã corespondenþã amintim: prima
scrisoare a lui Aurel Mureºianu din Arhiva Mureºenilor datând din anul 1864; descrierea momentelor
de panicã din Viena, în timpul rãzboiului austro-prusac, din anul 1866; sentimentele încercate de
români la aflarea semnãrii pactului dualist din anul 1867, oscilând între mobilizare la luptã împotriva
noii situaþii ºi disperare pentru lipsa de perspective a cauzei naþionale; crahul financiar al fratelui
Iancu Mureºianu (1841-?) din anul 1870, cifrat la circa 50.000 de florini, dezastru în care a fost
implicatã ºi familia rãmasã la Braºov, mai ales datoritã dispariþiei sumei de 2.000 de florini
aparþinând societãþii studenþilor români de la Viena; primul contact al lui Aurel Mureºianu cu
Bucureºtiul, capitala României, petrecut în anul 1873; lupta între sentimentul datoriei ºi opþiunea
personalã de viaþã, petrecutã în anul 1877, când familia i-a solicitat sã renunþe la cariera juridicã din
Viena ºi sã preia afacerile familiei, inclusiv (sau mai ales) editarea „Gazetei Transilvaniei“; descrieri
de-a dreptul lirice, provocate de momentele petrecute în scurtele vacanþe sau concedii în Austria
(scrisorile de la Brunn ºi Gries bei Bogen) º.a.
Normele de publicare pe care le-am adoptat prevãd transcrierea textului original, fãrã
adaptare la limbajul contemporan (pentru a pãstra savoarea limbii secolului al XIX-lea); transcrierile
vor fi precedate de scurte rezumate; traducerile din limbile folosite în corespondenþã (germanã,
latinã, maghiarã) vor fi fãcute la subsolul paginii.
În încheiere ne exprimãm speranþa ca editarea acestei corespondenþe sã foloseascã la
realizarea unei mari monografii dedicate personalitãþii lui Aurel Mureºianu, lucrare de anvergurã, pe
mãsura celui care condus peste 30 de ani „Gazeta Transilvaniei“.
*
*

*

21.
Despre suma de 2.450 de florini aflatã în pãstrarea lui Iancu Mureºianu, bani adunaþi din
contribuþiile societãþii studenþilor români de la Viena, „România Junã“, ºi care au fost pierduþi cu
ocazia falimentului. Solicitã tatãlui, Iacob Mureºianu, ca familia sã se ocupe de strângerea acestei
sume uriaºe pentru a nu întina numele Mureºenilor. Banii fuseserã depuºi amanet la un cãmãtar
evreu, prilej pentru Aurel sã facã unele afirmaþii antisemite, deloc neobiºnuite în epocã.
Viena 25/3 (1)871
Iubite Tatã!
În scrisorile mele de pânã acum n-am atinsu deloc o cestiune precâtu de neplãcutã ºi
durerósã, pre atâtu ºi de delicatã totodatã, care este punctulu celu mai negru între cele negrii ale
catastrofei fatale din finea lui Noembre trecutu.
Credu, cã vei aflatu dela Fluºtureanu care este istoriculu cãrticelei acelei de pãstrare, despre
care se fãcu amintire ºi prin jurnale. Décã însã n-ai fost informatu despre acéstã împregiurare mai
detaiatu, aflã dela mine urmãtórele:
Precându sosé colectele pentru serbarea la momentulu lui ªtefan celu Mare, me aflamu în
comitetulu centralu. Într-o ºiedinþia a comitetului, mi aducu bine aminte, a fost vorba despre aceea, ce
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sã se facã deocamdatã cu paralele incurse ºi s-a decisu, sã se aºiezie în casa de pãstrare din Viena.
Preºiedintele Teclu fu însãrcinatu cu acésta, ºi în ºiedinþia viitóre ºi aduse „Sparcassa-büchel“
adeveritoriu de depunerea sumei acelei anumite la Sparcassa. Acum se revela cestiunea, ce sã se facã
cu cãrtica aceea de pãstrare, unde sã se pãstreze ca sã nu se piardã cumva, fiindu la unu privatu.
Atunci s-a decisu, sã se dea cãrticica unui neguþiatoriu spre pãstrare în cassa sa de feru.
Pres. Teclu îndatã s-a ºi dechiaratu, cã o va da lui Iancu, cu care ºi altcum este cunoscutu ºi
prietinu, spre pãstrare în cassa de feru. Se primi – ºi Teclu fãcu cum dise ºi predede cãrticica Iancului
spre scopulu numitu. Pre atunci suna Sparcassa-buch-ulu pre-o miia ºi câteva sute florini. Dupã
acésta au mai sositu parale ºi Teclu le bãgã ºi pre aceste în Sparcassa, ear cãrticica o dede Iancului
înderetu spre pãstrare. Suma intratã se sui cãtrã finea lui Augustu aprópe la 4000 fl v. a. Din suma
acésta se cheltuirã pre séma serbãrei pentru urnã ect. preste una miia florini ºi aºia remase pre la finea
lui Augustu în Sparcassa suma de 2450 fl. Nerealizânduse serbarea ºi nemai sosindu contribuiri,
remase cãrticica de pãstrare cu valórea de 2450 fl, multu timpu în pãstrarea lui Iancu. Cãtrã finea lui
Noembre trecutu, comitetulu centralu e. c. t. cerurã dela Pres. Teclu dare de sémã esactã asupra
venituriloru ºi speseloru. Teclu se adresã acum cãtrã Iancu, ca acesta sei predé Sparcassabuch-ulu
spre a se puté legitima (: Teclu) cu elu înaintea comitetului. Iancu îi spuse sã vinã la 7 óre séra în
Comptoir se ºi-o ia. Teclu merse, dar Iancu nu se aretã. A doua di întâlninduse amendoi pe stradã,
Iancu se escusã cu-o afacere urgentã, care l-a împedecatu se fia în Comptoir la óra anumita, dar dise
„vino mâne la 12 óre ºi atunci þi-o voi preda-o“ (cãrticica). Teclu punctu 12 era în Comptoir ºi aºteptã
pânã la 5 óre séra dupã Iancu; atunci fu ºi elu martoru a scenei triste care a urmatu dupã descoperirea
scrisoriloru de adio în scriniulu Iancului, între cari una era adresatã cãtrã Teclu, tocmai în causa
acésta nefericitã a cãrticelei dela Sparcassa. Scrisórea cãtrã Teclu o am cititu ea se afla în mânile
judecãtoriului investigatoriu. În scrisórea acésta descopere Iancu, cã Sparcassabuch-ulu l-a pusu
amanetu la unu neguþiatoriu jidanu pentru 2400 fl. „Cãrticica am depuso amanetu de 6 septãmâni, dar
cu intenþiunea ca se o scotu ear câtu mai curundu primindu parale din altã parte, dar nu mi-a mai fostu
cu putinþia, tóte s-a conjuratu în contra mea. De 8 dile facu totu ce stã în puterea unui omu spre a-o
scóte, dar nu-mi succese. Niciodatã n-aºi fi crediutu, cã nu voiu puté aduna în timpu de 6 septãmâni
2000 de florini“ – cam acesta este pre scurtu sensulu epistolei cãtrã Teclu. Acesta fãcu îndatã a doua
di arãtare la poliþia ºi la judecãtoria, care dete porunca la Sparcassa, ca deocamdatã se nu se solvéscã
nimicu celuia, care va veni cu cãrticica atâta ºi atâta. Banii era depuºi în Sparcasssa pre numele lui
Teclu ºi acesta avé numerulu cãrticelei însemnatu. Jidanulu la care a depusu Iancu Sp-Cassabuch-ulu
se numesce „Zehntbauer“ ºi avendu prãvãlia sa vis a vis de Hotel National, a avutu de multe ori
afaceri cu Iancu, pre care la cunoscutu de multu. Acum Teclu, ca din partea comitet. Centr.
Provocatu, a intentatu procesu lui Zehntbauer, pentrucã acesta sciindu, cã Iancu nu este acela, pre a
cãrui nume suna cãrticica – nu trebuia se-o priméscã, ºi fiindcã a primito totuºi a devenitu quasi
complice culpabilu s. c. l.
Procesulu decurge, resultatulu este fórte nesiguru din mai multe cause. Mai ântâiu
comitetulu nu are parale destule spre alu purta cu energia, fiindcã mai toþi banii a intratu în Sparcassa,
apoi dupã cum audu jidanulu Zehntbauer simþindu cum stã lucrulu a vendutu Sparcassabuch-ulu mai
departe ºi aºia intrându cãrticica în mai multe mâni greutatea de a-o recâºtiga s-a mãritu. În dilele
aceste voiu cãuta se me informezu apriatu despre mersulu procesului ºi apoi Þi voiu puté relata mai
bine despre punctulu acesta. Deocamdatã însã realitatea tristã este cã banii adunaþi de junimea
academicã ect pentru scopulu serbãrei dela Putna s-a pierdutu ºi cumcã vina o pórtã Iancu, care prin o
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nefericita constelaþiune a circumstanþieloru sale private fãrã intenþiune a devenitu criminalu în
punctulu acesta. Dicu fãrã intenþiune, fiindcã afarã de ceea ce scrie elu Teclului m-am convinsu
despre aceea, cã în dilele din urmã în adeveru a încercatu totu ce numai a pututu spre a scóte cãrticica
din ghiarele în care intrase s. c. sciu cã ia oferitu lui Zehntbauer ºiese lãzi de marfã ºi afarã de acésta o
suma mai micã în loculu cãrticelei, dar jidanulu nu vru se priméscã. (: Chiar Zehntbauer spuse acésta
lui Fluºtureanu:) Afarã de acésta aºtepta în tot momentulu sei soséscã nescai parale din România ºi a
ºi sositu 600 # (florini) dar cu o di dupã catastrofã, cându era deja prea târdiu. Paralele sa ºi retrãmisu
din partea oficiului poºtalu. Nepunctualitatea neguþiatoriloru români este proverbialã ºi fórte tristã
pentru comercianþii cari au a face cu ei.
Cestiunea cãrticelei de pãstrare este dar cum vezi câtu se póte de tristã ºi pentru familia
nóstrã cu deosebire de totu neplãcutã, fiindcã atinge pre junimea academicã ºi pre românii
contribuitori din tóte pãrþile Românimei. Delicata purtare a comitetului ºi a studinþilor din Viena faþia
cu acéstã întemplare, a împiedicatu pânã acum orice eºire în publicitate la români acestei întemplãri
fatale. Dar multu nu se mai póte trãgãna lucrulu, deórece publiculu va cere sã se dé ratiotiniu4 în
publicu, ce sa fãcutu cu cele 2450 fl adunaþi.
Pre mine în specie m-a mâhnitu adencu casulu acesta. Trebuia se fia ºi românii în jocu la
nenorocirea acésta? Nimenui nu ia pututu trece prin gându cã cãrticica aceea va puté fi vreodatã
periclitatu în pãstrarea lui Iancu! În lipsa cea mare de parale, trebuindu póte sã plãtéscã vreo diferinþia
la bursa a întrebuinþiatu depositulu, crediendu cã sosindui parale preste câteva dile, lucrulu se va
aplana. Uºiurãtatea de minte care l-a condusu la acestu pasu greºitu însã a fost amaru pedepsitã prin
aceea, cã nu a mai fost în stare sã corégã abusulu fãcutu în privinþia acésta. Tinerimea românã de aci
înþielege lucrulu totu aºia, cã adicã Iancu nu a pututu sã scurteze pre studinþi „cu intenþiune“. Fapta
este însã destulu de condamnavera ºi décã motivele nu au fost cele mai rele. Ce este însã mai tristu e
cã numele nostru devine pãtatu prin acésta.
Pentru aceea am avutu dela începutu simþiemintulu cã familia trebuie se facu cevaºi în
privinþia acésta, trebuie mai multu séu mai puþinu se corégã acéstã patã. În puterea simþiementului
acestuia m-am ºi adresatu îndatã atunci cu o scrisóre cãtrã comitetulu centralu, în care ca membru alu
acestui comitetu mi esprimu profunda mea pãrere de reu, cã prin catastrofa nóstrã familiarã s-a jignitu
ºi averea junimei academice, care este destinatã pentru unu scopu atâtu de sublimu. Mi esprimu totu
acolo mulþiamirea, cã frate meu celu puþinu a doveditu, cã nu a fãcutu acestu pasu cu intenþiune, prin
aceea cã a încercatu tóte mediulócele posibile de a scóte cãrticica din ghiarele jidanului, ceea ce sa
constatatu. Totu odatã asiguru pre Comitetu din partemi, cã în tótã vieaþia mea cea dântâiu a mea
îngrigire va fi se facu totu ce mi va sta în putinþia spre a se rebonifica suma aceea, cu care a devenitu
scurtatã junimea academicã prin nenorocirea fratelui meu. Asta am trebuitu se esprimu faccia cu
comitetu, cu atâtu mai multu cu câtu toþi scie, cã io am statu pre peþioru intimu cu fratemeu, ºi deºi de
altã parte nu mi se póte mie imputa nimicu, nici câtu e negru sub unghia în privinþia acésta, cu tóte
aceste pre mine care am trãitu aci în vedia între studinþi m-a atinsu casulu acesta în modulu celu mai
neplãcutu ºi celu mai ântâiu. Dta credu cã înþielegi fórte bine posiþiunea familiei nóstre, a numelui
nostru faþia cu întemplarea acésta. Este cu unu cuventu o cestiune de onóre atâtu pentru noi, câtu cu
deosebire ºi pentru copii Iancului, ca se facemu cevaºi în privinþia acésta. Cum? În ce modu? Nu sciu.
Suma este mare: 2450 fl, speranþia, care o da advocatulu de a-o recâºtiga este fórte micã. Décã aºi
4
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posede io suma acésta aºi vorbi altfeliu, aºi dice io dau o miia séu douã daþi Dvóstrã atâta – ca se
ºtergemu acésta datoria uritã.
Décã toþi împreunã, Dta, Nenea Costi, Moºiu, Dnii Nicolae ºi Toma Christu ect a-þi
interveni în unire lesne s-ar puté aduna suma aceea fatalã.
Décã ai aflatu dela Fluºtureanu cestiunea, Dta trebuie se fi cugetatu în privinþia acésta. O
datoria positiva nu avemu, datoria nóstrã moralã este însã mare în punctulu acesta. Cu ruinulu nostru
propriu nu putemu se facemu nimicu ºi nici nu suntem în dreptu faþia cu noi înºine. Décã însã s-ar afla o
modalitate câtu de puþinu convenabilã, atunci credu se nu întârdiemu a astupa gaura acésta tristã, care a
sãpato catastrofa din Noembre, cãci la dincontra ar deveni casulu acesta proverbialu ºi numele nostru ar
fi de atâtea ori batjocoritu de câte ori sar respica în legãturã cu elu! Audu cã comitetulu centralu a decisu
a se adresa cãtrã Dta cu o scrisóre, te facu atentu dar în privinþia acésta. Speranþia tineriloru este cã
familia nóstrã la orice casu îi va despãgubi cumva. Pânã acuma nu þi-am scrisu despre acésta din causa
cã nu am voitu se mãrescu ºi superarea Dtale, care credu cã este destulu de mare. Speru însã cã virtutea
tãria filosoficã a Dtale te va face se suporþi greutãþile ce Þi le impune sórtea.
Alu Dtale ascultãtoriu Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.190, dos. 592, original, 6 file.
22.
Discutã despre acoperirea unei pãrþi din datoriile acumulate în urma crahului financiar al
lui Iancu Mureºianu prin realizarea unui împrumut de 2.450 de florini. Despre posibilitatea ca
întreaga familie sã se alieze în vederea stingerii datoriilor. Îºi exprimã speranþa în evitarea
distrugerii renumelui familiei.
Viena 11 Aprilie (1)871
Scumpa mea Mamã!
Vin a-Îi respunde la scrisórea din 2 Aprilie a. c. ºi mai ântâiu voiu vorbi despre suma în
cestiune de 2450 fl.
Dta credi cã ar fi bine se ne adresamu la unu Banquier s. c. l. Acésta idea este fórte frumósa,
dar cu totulu nerealisabilã.
Ómeni ca Sina nu se interesézã de romani, nici câtu e negru sub unghia ºi prin urmare nici cã
se póte aºtepta dela denºii vreunu cruceriu. Apoi ce ar contribui alþi strãini spre scopulu acela, ar fi în
numele loru, independentu de suma aceea pierdutã – ºi fórte cu greu s-ar pute afla vreunu amicu alu
nostru, carele în tãcere ar fi gata se acopere suma de 2450 fl – fãrã altã pretensiune ºi scopu, decâtu
acela a direge earãºi ce s-a stricatu prin catastrofa în familia nóstrã. Aºiadar ºi aci ca în tóte, refugiulu
este numai la noi înºine ºi la puterile nóstre adicã: a familiei întregi.
Prea bine înþielegu, cã unulu singuru cu greu va fi în stare se corespundã cerinþiei aceleia,
dar suntu mediulóce diferite, modalitãþi multe spre a putea ajunge la unu scopu. Io credu, cã la casulu
estremu nu se va retrage nici unu membru mai de aprópe alu familiei nóstre, cu ajutoriulu posibilu din
parte-ºi. Ar putea spre esemplu, contribuindu unulu mai multu, altulu mai pucinu, alu treilea ºi mai

29

Valer Rus

pucinu, alu patrulea cevaºi mai multu ca alu treilea se se împartã momentanu greutatea unei solviri
aºia încâtu se nu sufere unulu ºi acela pré multu, ci toþi împreunã sã sufere pucinu.
Acéstã procedurã ar fi încâtva în interesul întregei familie, a cãrora membrii ºi-ar putea în
cursulu timpului restitui împrumutu întregu interesulu, pre care l-ar pierde momentanu prin astuparea
acestei gãuri fatale.
Apoi suma aceea nu ar trebui plãtitã îndatã cu bani gata, ar putea prea bine sã se plãtéscã în
anulu acesta o parte, în celu viitoriu altã parte ºi dupã unu altu anu a treia parte, ºi s-ar cade a se
adãuga póte numai interesele a 4%. Este cum am mai disu o datoria moralã a familiei nóstre se facã
totu ce i va sta în putinþia în cestiunea acéstã delicatã de onóre.
Fondulu nu zace pe aceea, în ce modu se ar plãti, în bani gata sau altcum, acum îndatã, sau
preste unu anu, doi, sau parte acum, parte mai tardiu – lucrulu principalu este ca comitetulu centralu
se pótã fi în stare a dechiara, cã paralele nu sunt pierdute de totu. În casulu acesta se va evita cu ori-ce
preþiu o dechiarare în publicu, cã paralele acele s-a pierdutu prin X sau Y, ºi cã nu este mai multu
speranþia ale recãpeta, din nici o parte.
Cu unu cuventu modalitãþile sunt multe ºi varie ºi lucrulu de cãpetenia este, ca Preºiedintele
comitetului se pótã dechiara junimei „Paralele, cari prin nenorocirea lui Y, era sã fia pierdute pentru
noi, ni sunt asigurate din partea familiei nenorocitului în modulu acesta sau acela“.
Acéstã dechiarare se va primi cu mare mulþiumire ºi va direge deodatã totu ce s-a pututu
direge în punctulu acesta. Se înþielege cã cu atâtu mai bine, cu câtu vor fi mai bune condiþiunile
familiare.
În casulu celu mai rãu ar fi bine ca familia se pótã acoperi îndatã sau în unu timpu órecare
mãcar douã mii de fiorini din suma aceea. Décã s-ar puté plãti tótã sau mãcar 1/2 pânã în mediulu
verei ar fi prea frumosu, décã nu mãcar atâta sã se facã, cã sã nu se pótã dice cã romanii au pierdutu de
totu paralele adunate, printr-unu membru alu familiei nóstre.
Aceste le-am scrisu numai pentru Dta ºi pentru tata. DVóstrã mai bine veþi sci se judecaþi
încâtu am dreptu sau nu. Credu, cã este fórte posibilu concursulu tuturoru membriloru familiei, cari
sunt în stare – décã acestu concursu este însã în adeveru de realisatu ºi uºioru de realisatu nu potu sci.
La ori-ce întemplare nu Ve întristaþi preste mesura despre acestu incidentu, carele va trece,
ca multe altele pe lumea asta. De altã parte aveþi încredere în viitoriu, care, încâtu me atinge ºi pre
mine, credu firmu, cã me va justifica ºi restabili cu totulu în pãrerea atâtu a DVóstrã, câtu ºi a tuturoru
celorlalþi!
Ve serutã mânile ºi Ve îmbrãcioºiezã.
Alu Dtale care te iubesce ºi doresce,
Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.260, dos. 592, original, 4 file.
23.
Detalii despre cheltuielile prilejuite de susþinerea examenelor pentru doctorat. Diverse
probleme familiale, salutãri.
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Viena 20/6 (1)872
Scumpule meu Tatã!
Am primitu ajutoriulu trãmisu pre luna acésta ºi Þi mulþiumescu din sufletu pentru
bunãtatea cu care nu me puni în uitare. Prin Nenea Costi Þi-am scrisu câteva ronduri ca respunsu la
întrebarea Dtale în privinþia causei comune – le-ai primitu?
Acum vin a-Þi respunde la celelalte întrebãri ce mi le fãcuºi. În presentu me preparu pentru
rigurosulu alu 3lea ºi prin urmarea te rogu a-mi trãmite pânã multu în 10 Iuliu viitoriu, 50 fl v. n. ca sã
potu plãti tacsa necerutã. Nu sciu încã sicuru câtu face tacsa promoþiunei, cãci acum dela 1lu Octobre
viitoriu s-a cam schimbatu puþinu prin ordinea nouã de rigoróse ºi credu, cã s-a schimbatu în favorulu
acestea, adicã vomu avé de plãtitu ceva mai puþinu, dar încã nu sciu sicuru câtu, cum diseiu, pentru
aceea me voiu informa ºi apoi Þi voiu scrie.
Spunei soriórei mele iubite, Lenica, cã îmi pare multu reu, cã a trecutu diua numelui ei fãrã
scirea mea – ºi aºia nu i-am pututu gratula la timpu, acum însã deºi întârdiatu o serutu dulce ºii
dorescu dela Ddieu totu noroculu, pre care lu meritã o anima bunã, sincerã ºi fidelã, precum este a ei.
Þi mulþiumescu fierbinte pentru atenþiunea, care a dovedito faþia de mine, prin aceea, cã mi-a
preparatu pismeþi, aºia de frumoºi ºi buni.
Mi pare reu, cã nu potu împlini deocamdatã încã dorinþia mamei care este îndreptãþitã ºi
pentru aceea ar fi ºi a mea, décã nu-mi ar sta încã un rigurosu în cale dar treceva ºi acesta, apoi.
Mamei îi serutu mânile ºi o îmbrãþioºezu, câtu voiu avé ceva timpu îi voiu respunde cu
câteva ronduri; asemenea serutu pre sorióra Tiþia, pre Iacobu ºi Traianu.
În fine Te rogu a saluta respectuosu din partea mea pre Tata-Moºiu ºi alu rogu semi ierte, cã
nu i-am pututu respunde pânã acum, mâne însã îi voiu scrie. Lu rogu încã atâtu pre Dlui câtu ºi pre
Nenea Costi, ca sã nu me dea uitãrei!
Primesce iubite Tatã asicurarea stimei ºi iubirei mele devote ºi sincere, cu care voiu fi
întotdéuna
Alu Dtale ascultãtoriu Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.191, dos. 592, original, 3 file.
24.
Despre evoluþia examenelor la doctorat, luate cu succes, diploma de doctor urmând sã o
primeascã în luna octombrie. Exprimã satisfacþia fireascã prilejuitã de aceste realizãri.
22 Iuliu 1872
Iubite ºi dorite Tatã!
Astãdi am depusu ºi rigurosulu alu treilea cu succesu bunu, fiindu aprobatu cu unanimitate.
Restat alu patrulea ºi celu din urmã, care speru alu depune încã în Octombre, în care luna mi voiu lua
ºi Diploma.
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Nu potu se-Þi esprimu în rondurile aceste bucuria ºi mulþiamirea care mi-a causat-o ºi
scrisórea Dtale din urma – în care mi-ai trãmisu ºi restulu pentru care Te-am fostu rogatu – dar o
simþiescu cu atâta mai multu. Primesce iubite Tatã îmbrãþioºarea ºi mulþiumirea fierbinte a fiiului
Dtale, care Te iubesce sinceru ºi ascultã
Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.192, dos. 592, original, 1 filã.
25.
Solicitã bani, necesari bunului mers al studiilor sale, aflate în faza finalã.
Viena 10/8 (1)872
Iubite Tatã!
Me iértã cã cu ocasiunea acésta earãºi Te incomodezu cu rogarea, ca sã nu mã uiþi ºi décã-Þi
este cu putinþia se binevoiesci ami trãmite ajutoriulu aºteptatu pre luna acésta, décã se póte cu o ora
mai înainte. Neputendumi împlini îndatoririle la vreme vinu în mare perpesitati, trebuie se me
împrumutu ici ºi colea, pierdu timpu ºi sum neodihnitu. Prima lunei mi stã pre capu îndatorirea de a
plãti cuartirulu ºi depunulu înainte, spãlãtoriului socotéla, croitoriului ect. Pentru aceea Team ºi fost
rogatu în scrisórea mai din urma a-mi trãmite ce poþi prin avisu telegraficu calculându, cã deabea în 5
sau 6 Augustu va póte ºi aºia sosi – timpulu estremu pentru mine de a întârdia cu depurarea
îndatoririloru.
Décã aºiu avé de a face cu ómeni, la cari learu pãsa de-o întârdiere cu 1-2 septãmâni în
solvire din partemi ar fi bine, dér nemþii de aci suntu interesaþi ºi nu cunoscu multã politeþia.
Aceste suntu causele din cari Te-am rogatu a-mi trãmite cu urgenþia ajutoriulu aºteptatu. Nu
te supera deci, iubite Tatã, décã aflendume în strîmtóre recesiþiole continue ale vieþiei aci ºi cu
îndatoririle anticipative ºi restante, din nou Te rogu, ca décã nu mi vei fi trãmisu ajutoriu înaintea
primirei acesteia, atunci se fi bunu a-mi avisa ceþi va fi posibilu pre cale telegraficã, deórece ºi aºia
deabea în 15 a lunei mi va puté sosi. La totu casulu respundemi mãcar cu câteva ronduri, cãci mai bine
e a fi în siguranþia neplãcutã, decâtu în continua ºi nesicura aºteptare.
Sum sãnãtosu, care va sã dicã, o ducu cum potu ºi la toþi ve dorescu sãnãtate ºi voie bunã.
Lucru am destulu, timpulu nu e departe, pentru aceea trebuie se me preparu cu bãrbãþia pentru
rigurosulu ultimu. În curându speru a-Þi trãmite cevaºi ºi pentru „Gazetã“.
Alu Dtale iubitoriu Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.193, dos. 592, original, 3 file.
26.
Mulþumeºte pentru felicitãrile adresate de cãtre tatãl sãu, felicitãri datorate probabil
primirii titlului de doctor în drept. Solicitã bani, detaliazã destinaþia acestora (cãrþi, taxe etc.).
Solicitã diverse bunuri de folosinþã casnicã. Îºi exprimã înþelegerea pentru greutãþile financiare ale
familiei.
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Viena 8/12 (1)872
Iubite Tatã!
Am primitu scrisórea Dtale din 4 l. c. ºi Þi mulþiumescu cu cea mai mare cordialitate pentru
gratulaþiune. De Ddieu se Þi se împlinéscã dorinþiele ºi se fia, ca ºi io se potu concurge la realisarea
loru, corespondiendu mãcaru pe de giumetate aºteptãriloru Dtale!
Tacsa încã nu-o am pututu plãti, fiindcã am primitu dela Dta au avisare telegraficã numai
100 fl nu atâtu pentru câtu Te-am rogatu în epistola-mi ultima. Am aºteptatu pânã asérã, crediendu, cã
póte voiu primi încã restulu postulatu, însã din scrisórea Dtale înþielesei, cã nu mi-ai trãmisu mai
multu ºi nici ca-mi vei mai trãmite. Décã nu voiu fi promovatu Miercuri trebuie se aºteptu pânã la 15
Ianuariu cu graduarea, cãci sosescu feriile crãciunului. Ce neplãcutu ºi dãunosu ar fi casulu acesta
pentru mine Þi poþi închipui. Pentru aceea ºi pentru cã nu mi-ai scrisu apriatu cum am doritu cã eºti
aplecatu séu, Þi este posibilu ori nu, a-mi trãmite câtu cerui, cã mie pentru scopulu cãlãtoriei
neapãratu de lipsã, m-am simþitu îndatoratu atâtu faþia de Dta, câtu ºi faþia de posiþiunea mea
momentanã a me adresa încã odatã pe cale telegraficã cãtrã Dta. Iacã, cã póte cumva se aibi bãnuiéla
în adeveritatea aserþiuniloru mele, mãrturisescu, tocmai în momentulu de faþia me mâhnesce fórte,
însã me mângâiu cã póte în adeveru nu poþi face mai multu pentru mine, séu cã póte nu mai înþielesu
bine, séu cã modulu în care Te-am rugatu pentru succursu nu a fost destulu de apriatu séu esactu.
Precum scii tacsa numitã face dou sute fiorini – socotindu bacºiºiurile abligate la servitorii
facultãþii ºi ceva preste. Dta mi-ai trãmisu dela finea lui Octobre pre cale straordinara cu totulu
200+20+25+100 = 345 fl. v. a.
Din aceºtia am spesatu:
Pentru rigorosulu ultimu …………… 50 fl
” ” …… cãrþi ……………………… 20 fl
alte necesare numite în scrisórea
mea din urmã ……………………… 30 fl
am trebuitu se trãiescu tótã luna lui Noembre ºi pânã astãzi, care adãugându zilele câte voiu
trebui se mai stau aci face o lunã ºi 1/2. 80 fl pe lunã, cari mi-a fost neapãraþi numai pentru traiu în
sensulu strictu alu cuvîntulu, numerându pe lunã ca ºi pânã acum (NB din altã parte nu am primitu
nimicu de astã datã) face o lunã ºi 1/2 = 120 fl v. a. Am cheltuitu mai multu cu vreo 20 fl ºi acésta
fiindu órecum deobligatu a petrece câteva seri în cercurile amicale ºi cunoscute. Dicemu însã, iubite
Tatã, cã aºi fi pututu evita cheltuiéla acestoru 20 fl ºi cruþia póte, restrângândume tare, încã 20 fl –
credu cã nu mi-ai lua în nume de reu décã aºi fi spesatu suma acésta fia ºi numai pentru petrecere, mai
cu sémã décã ai sci câtã jertfã, poþi dice, pre lengã mediulócele mele fórte restrînse m-a costatu, a me
susþiene cu demnitate în cercurile în cari am pututu contribui puþinulu pentru interesulu comunu ºi
câtu am trebuitu se me trudescu pre lengã aceea cu studiulu.
Recunoscu însã cã acésta încã nu este scusa destulu de fondatã, la acésta poþi respunde Dta
cu greutãþile ce le ai neasemãnatu mai mari. Pentru aceea nici n-am insistatu, nici nu potu insista
se-mi trãmiþi suma cerutã cu orice preþiu. În 8 dile sum decisu se plecu, decisiunea acésta stã însã faþia
de unu imperativu categoricu. Fãrã 120 fl o sutã doudieci fl – afarã de cei 80 fl ceruþi în telegrama de
astãdi – nu me potu miºca de aci. Te rogu dar ca séu se-mi trãmiþi de poþi ºi suma acésta, séu de nu se
binevoiesci a me însciinþia îndatã – atunci voiu fi silitu a-mi cãuta deocamdatã aci de esistinþia ºi a
aºtepta, pânã mi va fi posibilu ca, séu cu însãºi puterile mele materiali, séu cu ajutoriulu eventualu
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posibilu din partea Dtale, se ve potu visita. Aºiu fi mulþiumitu décã mãcar împrumutu aºi primi suma
aceea, numai se me vedu odatã chiarificatu ºi pe drumu. În fine încã o rogare:
Decumva nu mi vei fi pututu trãmite cei 80 fl ceruþi în telegrama cu dlul de azi, pânã la
sosirea scrisorei acesteia mãcar aceia, cându ai puté, fia ºi mai târziu, trãmitemii încã.
Iubite Tata! Me iértã, am fost silitu ºi îndatoratu a Þi scrie apriatu ºi chiarificã situaþiunea
mea de faþia ca se nu mai aibi nici o dubietate ºi se Þi faci decisiunea în cestiunea acésta.
Bunda se nu uitaþi nicidecum ami trãmite, décã e se plecu, nu voiu se ajungu cu vreunu
typhus acasã ºi apoi sum în mare dubiu décã primavéra lunei acestia va mai puté þiene încã lungu
timpu.
Încã odatã Te rogu iubite Tatã, se nu iai nimicu în nume de reu dela alu Dtale, care te
îmbrãþioºiézã ºi doresce Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.194, dos. 591, original, 5 file.
27.
Prima scrisoare expediatã de Aurel Mureºianu din capitala României, Bucureºti. Descrie
plastic atmosfera superficialã întâlnitã în oraºul de pe malurile Dâmboviþei. Vizitã la doamna
Danielopolu.
Bucuresci 7 Aprilie 1873
Iubite Unchiule!
Veþi fi aºteptatu cu dreptu se priimiþi dela mine vrunu semnu de viaþia din capitala
României. Credu cã cu tóte cã nu v-amu scrisu pânã acum, nu veþi fi fost la îndoiélã, cã trãiescu au nu
– din contra veþi fi presupusu cã trãiescu bine – va se zicã pe peþioru boierescu. Aci cinevaºile s-éu
(sic) nu trãiesce de locu, séu trãiesce bine – medium non datur. Dulceaþia, ºi earãºi dulceaþia, apa
dulce, vorbe dulci, melodii dulci, tóte îndulcite pânã la zahariqsélã … era paci se uitu de cafeaua
dulce turcéscã ºi de „þigara de tutunu din regia Monopolului tutunuriloru ect.“ care înse a începutu se
se amãréscã – progresul timpului aduce variaþiune în starea lucruriloru cu necesitate – dupã dulceaþia,
amaru, dupã plóia, seninu º. c. l.
Lucrurile dupã asicurarea tuturoru mergu reu, atâtu în privinþia politicã, câtu ºi în cea
naþionalã – economicã cu tóte aceste ómenii trãiescu ºi încã cum ziseiu boieresce – cui i se uresce lasã
tóte la o parte, se aruncã într-o birjã ºi mânã în fuga mare la Chauséa unde, în acestu „Prater“ alu
Bucuresciloru, póte resufla, „lua aieru“, se póte regresa de strapaþiele zilei.
Am visitatu pre unii domni pânã acum înse pe mai puþini. Am fost ºi la d. Laurianu, m-a
primitu fórte bine. Astãzi voiu se visitezu încã pe vreo doi trei; e greu cu visitele p-aci; Bucuresciulu e
mare ºi birjarii, cari de altmintrea mânã fórte bine nu cunoscu nici stradele cum se cade – de Nrulu
caseloru nici vorba.
Am fost ºi la Mdme Danielopulo, ia pãrutu bine.
Refrenulu este cum diseiu: „Lucrurile mergu fórte reu“ înse speranþiele suntu mari ºi multe:
„Speramu! Speramu multu! Speramu fermu“ Vivimur sperando.
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Voiu se stau încã câteva zile aci se facu cunoscinþia mai multora ºi se cunoscu mai bine ºi
capitala.
Am vorbitu ºi cu d. Groza cu care m-am întâlnitu la d. Christu, elu plécã astãzi, de nu a
plecatu pânã acum.
Io sum în cuartiru la D. Toma Christu. D. Toma este absentu, la pãdure, pânã acuma nu l-am
pututu vedé, credu înse cã va sosi în dilele aceste, la Bucuresci.
Serutu mâna prea iubitului meu Tata moºiu ºi lu rogu se privéscã scrisórea acésta ca adresatã
ºi Dlui. Asemenea serutu pe Catincuþia. Totodatã Te rogu se cetesci scrisórea acésta ºi pãrinþiloru mei
pe cari ii serutu aºia ºi pe Lenica, Tiþia, Iacobu, Traianu. Tuturoru salutare ºi sãnãtate pe Dta Te
îmbrãþioºezu cu amóre Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.269, doc. 592, original, 4 file.
28.
Despre vizita efectuatã de curând la casa pãrinteascã din Braºov. Impresii. Despre
trecerea prin Budapesta, unde s-a întreþinut cu deputatul Alexandru Moritz (Chimu). Solicitã o
împuternicire din partea ziarului „Gazeta Transilvaniei“ pentru a avea acces la Expoziþia
universalã de la Viena, care s-a desfãºurat în anul 1873. Solicitã bani. Transmite salutãri familiei.
Numai ºi numai pentru Dta!!
Viena 5 Iuliu a. 1873
Iubitulu ºi doritulu mieu Tatã!
Te salutu ºi îmbrãþioºezu în spiritu cu cãldurã ºi amóre fiiésc! Þi mulþiumescu din adenculu
animei pentru bunãtatea ºi iubirea cu care în totu timpulu ºi mai cu sémã câtu vreme am fost pe lângã
Dta m-ai întîmpinatu. Ddieu se þi dea vieaþia, sãnetate ºi bucuria!
M-am despãrþitu greu de Dta ºi de toþi ai mei pre cari îi iubescu atâtu de multu, înse a trebuitu
se fia aºia pentru aceea dicu, se-mi ajute Ddieu mai departe, se ne ajute la toþi, cãci suntemu ºi din
partene deciºi a ne ajuta înºine din resputeri!
Îndatã la sosire aci Te-am avisatu printr-o carta de corespondinþia, – credu cã ai primit-o.
Din partea tuturoru amiciloru ºi cunoscuþiloru de aci am fost primitu cu cãldurã ºi distincþiune ceeace
naturalmente mi-a causatu mare plãcere. Redact. „Ref“ îþi trãmite prin mine salutãrile sale cordiale.
În Pesta am statu douã dile ºi am întâlnitu ºi vorbitu între alþi puþini pe Chimulu. E
interesantã prima nóstrã întâlnire. Necunoscându nici o adresã particularã în Pesta ºi perdindu ºi
adresa lui Boltres împreunã cu buchelariulu mieu de tristã aducere aminte, dupã ce mai âmblaiu vreo
douã óre prin stratele ºi cafenelele principale ºi nu întâlniiu nici unu puiu de romanu, m-am socotitu
cã ar fi consultu ca sã facu ultima încercare spre aflarea Chimului la portariulu casei trãmiºiloru
„poporului“, întrebânulu de adresa de nou intratului. Sosindu în vestibululu országház-ului, pe
portariu nu l-am aflatu acolo ºi am întrebatu pe ceilalþi de unu M. órecare sositu nu de multu. Aceºtia
nu aveau încã cunoscinþia de elu ºi respicândule io mai apriatu numele ei lu înþieleserã pe Unguria
ºi-mi respunserã: Unu Moritz Sándor nu se aflã aci deputatu, numai unu Moritz Pál. Dupã ce
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nicidecum nu i-am pututu capacita asupra numelui adeveratu, m-am decisu se me suiu pe galeria ºi se
me uitu de acolo, nu cumva voiu vedé pe Chimuþu. Ajungându pe galeria spectatoriloru am începutu a
studia feciele representative dar nu putui nimeri pe care o cãutamu.
Paci era se plecu fãrã resultatu, cându deodatã îmi veni în minte se me uitu ºi peste locurile
cari se aflau imediatu ºi verticalu sub mine. Me întindu peste balconu ºi ecce mi se aratã luna
Chimului. Ficsândulu aºia câtava timpu deodatã vedu cã face preparative a eºi afarã, atunci me
repedu iute josu ºi lu întîmpinu afarã în corridoru. Vediendume a fost surprinsu ºi m-a întîmpinatu
cum cã: Me bucuru, cã te vediu, la care îndatã i-am respunsu: „Io nu me bucuru, cã te vediu aci“. Asta
decurse prima întâlnire pe care Chimulu singuru o onora fidelu celorlalþi spuindule cã io aºiu fi
trãmisu esecuþiune preste elu. În adeveru cã l-am luatu aspru în resperu chiaru înnaintea lui Hodoºiu.
Elu singuru recunósce cã a vãtãmatu ºi cãlcatu principiulu, dér dice cã nu a pututu face altfeliu din
cause speciale ale districtului ºi parte ºi chiaru personale. Districtulu cu politica sa a luatu dupã câtu
sciu ºi io de multu o direcþiune activistã, Chimulu a mai statu în locu ºi s-a gânditu pânã a intratu ºi
elu. Densulu dice cã a lucratu pe voia alegãtoriloru ºi mai multu séu mai pucinu mi convinse ºi pre
mine despre acésta. Io i-am spusu înaintea susnumitului A.: „Tu ai încoronatu opulu confusiunei
politice, ai pusu coróna la tóte neaºteptatele desamãgiri din urma, de aci încolo nimicu nu ne va mai
puté surprinde, dér speru cã vei fi ºi pétra scandalei care va face odatã pe toþi se se unéscã ºi înþieleagã
asupra principiului politicu fãrã de care ne pierdemu tiéra ºi poporulu“.
Cu dreptu i se face imputarea cã dece nu a intratu îndatã dece s-a mai gânditu ºi de ce nu a
lãsatu pe altulu cu altu nume se facã voia alegãtoriloru décã voia acestora a fost intrarea în Dieta. La
de aceste mi-a respunsu Ch. între patru ochi: „Io sum singurulu póte în care districtulu are deplina
încredere“. În fine tóte aceste nu-i póte scusa gresiéla cea mare principiaria, care o recunósce volens
nolens ºi elu. Pentru aceea ºi elu este de pãrere cã „Gazeta“ nu póte decâtu alu combate din punctu de
vedere principiaru în consecinþia þienutei sale. Décã dei încã nu l-ai combãtutu, fã acésta cu cea mai
de aprópe ocasiune. Acésta trebuiesce se o faci ºi pentru a satisface opiniunei publice vãtãmate. Sciu
cã ai aºteptatu pânã acum ºi dela mine oreºicari desluºiri. Étãle. Persóna lui poþi sã o cruþi cum ai
cruþiat-o ºi pe a celorulalþi, dér apasã „interesele generale“ pe care le-a offensatu, pentru venarea
nescarorua „interese speciale locale“. Spune cã convingerea Þi este cã asemenea procederi
unilaterale nici pentru diferitele pãrþi nu potu aduce nici unu bine onorabilu. Repetã pãsulu acesta
câtu de multu ºi esprimã speranþia cã procederea Chimului va fi pétrã închieiatóre a tristei cãtare a
neconscinþieloru politice. Accentuiézã în fine necesitatea restabilirei unui foru naþiunalu seriosu ºi
impuitoriu prin convocarea unei adunãri séu prin orice altã cale legalã posibilã. Este timpulu supremu
ca se intre odatã o disciplinã seriósã ºi organisaþiune perfectã în partita naþionalã!
De mâine demeneaþia încolo voiu începe ºi io activitatea mea apromisã pentru „Gazetã“. Te
rogu prea multu scriemi, pentru ca sã potu cãpãta unu biletu de intrare liberã în espoziþiunea
urmãtórea plenipotinþia5:
Herrn N. N. (numele meu) in Wienn
Auf Ihr Verlangen bestättige ich hiermit, daß Sie der Bericht erstatter und Vertreter der
politischen Zeitschrift „Gazeta Transilvaniei“ während der ganzen Zeit der Weltausstellung sind.
Urmézã datulu numele Dtale completu ca redactoru ºi sigilulu Dtale, décã Gazeta nu are sigiliu.

5
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Te rogu scriemi acéstã plenipotinþia séu mai bine disu acestu testimoniu pe o cólã mare de
hârtie de pastã ºi mi lu trãmite îndatã.
În cestiunea mea am vorbitu cu unu advocatu din cei mai însemnaþi carele încã promisu
sprijinulu seu. Speru cã în dilele cele mai de aprópe voiu avé unu locu corespundietoriu.
Remãindu cu totulu fãrã parale astãdi am fost necesitatu a Þi telegrafa, fiþi buni ºi nu
pregetaþi a me ajuta acum la începutu, cãci mai târdiu mi voiu puté ajuta ºi io. Dta cu Moºiu ºi Nenea
Costi cari toþi aþi binevoitu ami promite sucursu veþi puté lesne se mi uºiuraþi trecerea preste
promasteaua pentru (?) de-a intra în vieaþia practicã.
Te serutu ºi îmbrãþioºiezu fierbinte iubite Tatã, scumpei mele Mame îi serutu mâna, o serutu
ºi asemenea îi mulþiumescu pentru amórea cu care m-a grijitu ºi fericitu. Serutu dulce pe sorióra
Lenica, pe Tiþia mea, Iacobu, Traianu. Ce scrie D. Groza? Ce mai faceþi cu toþii? Cum mai stã cu casa
din Blumenau. Scrieþimi ve rogu despre tóte.
Alu Dtale care te doresce Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.195, dos. 592, original, 7 file.
29.
Despre plecarea sorei Elena (mãritatã cu Moise Groza). Impresii legate de criza financiarã
gravã a Imperiului Austro-Ungar, declanºatã în anul 1873. Face referire la practica avocaþialã.
Despre probleme de sãnãtate.
(29/12 73)6
Iubite Tatã!
Cu bucuria am înþielesu din scrisórea Dtale ºi a scumpei mame cã sunteþi senãtoºi. Tristeþia,
care Véa causat-o departarea sorei Elena – vediendu cã unu fiiu dupã altulu sbórã din cuibulu în care a
fost crescutu cu atâta iubire ºi îngrigire, ne vomu sili a-o preface prin diliginþia nóstrã în bucuria.
Poimâne precându vei primi acéstã scrisóre se va împlini anulu, decându dupã mulþi ani
ne-am revediutu ºi îmbrãþioºatu prima órã. Câte nu s-au schimbatu de atunci în situaþiunea internã a
imperiului. Prevederile mele vin a se adeveri încã multu mai iute decâtu aºiu fi crediutu. Crisa
presenta financiara este încã multu mai mare, decâtu cumu s-au pãrutu la începutu; Urmãrile ei va se
fia asemenea multu mai însemnate ºi în parte triste. Acum este momentulu supremu în care fiescecare
individu ºi poporu trebuie se ºi facã bilanþiulu ºi se presinte debitoriloru sei socotelile a cãrora
depurare a-o pretinde este în dreptu!
Þi mulþiumescu pentru trãmiterea ladiei cu cãrþile, care am priimit-o, ºi pentru cei 20 fl.
acluºi în scrisórea din urma.
Pânã mâne nu potu se-Þi scriu, fiindcã tocmai acum avemu „Journalulu“ la judecatorie, va
se dicã trebuie se stamu mai tótã diua în burou ºi chiaru ºi nóptea se fimu pârâþi, ca obvenindu vreunu
casu urgentu se intrevenim in absenþia celorlalþi judecãtori. „Journalulu“ acestá avemu se lu purtamu
8 dile, apoi vinu alþii la rondu.
6
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În vreo 6 septãmâni voiu fini pracsa criminala ºi voiu trece la cea civila.
Nu fi îngrigiatu în privinþia peþioreloru mele marode. Nu este unu casu mai gravu, ci prin
frecarea cismei ºi silindume câtãva vreme a încãlþia nesce ghete de piele, neputându-mi încã procura
altele, s-a formatu mici rane, din care una dela peþiorulu stângu s-a vindecatu cu totulu ear cealaltã
dela celu dreptu va fi asemenea vindecatã în câteva dile. Cu vindecarea merge cam încetu peþiorele
suntu delicate în privinþia acésta ºi apoi deºi me padiescu trebuie totuºi sã âmblu, nu potu studia causa
acésta cu septãmenile acasã. Cu unu cuventu este cevaºi neplãcutu, dér nicidecumu „tranþitoriu“,
dovédã cã în celelalte me simtu fórte bine ºi la peþioru me gândescu numai atunci, cându trebuie selu
grigescu.
La revedere!
Alu Dtale care Te îmbrãþioºézã cu cãldurã împreunã cu pré scumpa mama, soriórã ºi frãþiori.
Iubitoriu ºi plecatu Aurel
Viena 29/12 1873
Te rogu ai spune mamei cã-i voiu scrie cu cea mai deaprópe ocasiune. Aurel7
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.196, dos. 592, original, 4 file.
30.
Veºti de la sora Elena, aflatã la Bucureºti. Ofertã de articol din partea chimistului
braºovean Nicolae Teclu, aflat la Viena. Urãri de sãrbãtori.
31/12 1873
Iubite Tatã!
Neespectându scrisórea din 29 pânã acum viu a mai adãuga la ea câteva ronduri:
Am primitu dela Bucuresci dela sora Elena o scrisóre care mi spune cã-i merge bine cã se
simte mulþiumitã ºi fericitã în noua posiþiune. Scrisórea asta mi-a causatu mare bucuria ºi mulþiumire,
în dilele aceste îi voiu respunde.
Amiculu Teclu mi-a spusu cã Þi va trimite unu articulu relativu la concursulu chimicu alu
Societãþii academice; publicãlu fidelu ºi décã se póte mai în frunte, póte pe a treia ºpaltã.
Te serutu ºi Þi dorescu serbãtori fericite împreunã cu scumpa mamã ºi toþi iubiþii mei. Ddieu
se Þi dé senãtate, prenumeranþi mulþi, voie bunã ºi învingerea ulteriórã preste tóte inimiciþiele care
durere împedecã atâtu de amaru desvoltarea patriei nóstre. Alu Dtale plecatu Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.197, dos. 592, original, 1 filã.
31.
Scrisoare de liniºtire adresatã mamei. Rememoreazã evenimente din trecutul familiei.
7
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(Vinerea Mare 74)8
Scumpa mea Mamã!
Cumu poþi se credi cã Te-aºiu fi pututu uita vreodatã?
Nu trece una ocasiune la care, gândindume acasã, se nu-mi aducu aminte de Dta, care ai fost
întotdeauna atâtu de bunã facia de mine!
Cu mare plãcere mi-aducu aminte de pascile trecute, cari le-am serbatu acasã cu toþii
împreunã. Deºi pãream câteodatã superatu ºi iritatu, nu crede iubita mamã, cã nu am simþitu pe
deplinu bucuria de a fi lengã DVóstrã, iubiþii mei pãrinþi! În acéstã frumósã suvenire, care me
cuprinde în acestu momentu, Ve dorescu, Dtale, iubitului tatã, soriórei dorite Tiþia ºi buniloru frãþiori
Iacobu ºi Traianu serbãtori senine, vesele ºi fericite.
Mi pare reu cã nu iam pututu respunde Lenicii dea dreptulu la scrisórea ei amabilã,
neavendu o adresa esactã a locuinþiei loru. Adressa care mia dat-o ea, a fost, între noi disu, fãrã nici
unu „chichirezu“ ºi aºia n-am putut-o înþielege. Décã le vei scrie spunele te rogu, Lenicii ºi lui Groza,
cãldurósele mele salutãri ºi serutãri. Le voiu scrie prin Dta.
Primesce, scumpa mama fierbinþile mele salutãri ºi serutãri de mâni.
Alu Dtale plecatu Aurel
Viena, în Vinerea mare,
1874
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.261, dos. 592, original, 2 file.
32.
Scrisoare de curtoazie adresatã bunicului, unul dintre susþinãtorii lui Aurel Mureºianu.
Rememoreazã vremurile când serveau cafeaua împreunã. Despre sentimentul de singurãtate
prilejuit de apropierea sãrbãtorilor petrecute din nou în strãinãtate.
Wienn freitag den 10/4 1874
Theuerster Großvater!
Ich wünsche Ihnen recht glückliche Feiertage, mögen sie im Kreise Ihrer Lieben vergnügt
und gesund zubringen!
Ich bin gesund und erinnere mich sehr angenehm an das vergangene Jahr, in welchem ich
die Ostern zusammen mit Ihnen feiern kommte. Nachmittag war ich mit dem türkischen kafeekochen
immer beschäftig und die liebe Catinka stand mir behilflich zur Seite, während wir zusammen über
dies und Jenes sprachen und manche angenehme Erheiterung gewährte uns als dann ein von Ihnen
fallen gelassenes witzige wort.

8
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Die Erinnerung ist mir jetzt sehr werth. Bei solchen hohen Feiertagen fühlt man sich in der
Fremde am Meisten allein und da ist selbst ein gutes Andenken sehr wohlthuend.
Ich grüße Sie daher, Alle, den lieben Onkel die gute Katinka welche beide ich herzlich u.
marme, ebenso die liebe Taute – und wünsche Allen die besten und Veitersten Feiertage.
Ihr Sie innuig im Geiste umarmender ergebener Aurel.9
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.271, dos. 592, original, 2 file.
33.
Urãri de sãrbãtori. Despre petrecerea timpului liber în strãinãtate. Salutãri familiei.
Viena 5 Ian. N. (1)875
Scumpa mea Mamã!
În aducerea aminte de frumósele serbãtori cari le-am petrecutu acum doi ani acasã, viiu a-Þi
aduce felicitãrile mele cele mai cãlduróse fiiesci la serbãtorile Domnului, pe cari dorescu se le
petreceþi cu toþii voioºi ºi fericiþi.
Niciodatã nu simtu aºia de tare lipsa unui cercu de familia aci, ca tocmai cu ocasiunea
acestoru sânte serbãtori. Precându toþi se retragu în cercurile familiei loru io remanu singuru ºi nu-mi
remâne alta decâtu lectura ºi scrisulu în cari se-mi petrecu urîtulu. În fine înse este adeveratu, cã
omulu nu póte fi deodatã cu tóte ºi décã possede cevaºi aci îi lipsesce îndatã altuceva dincolo ºi aºia
mai departe. Acésta însã ear este unu adeveru, cã omulu numai atunci cându nu mai possede cevaºi, îi
cunósce adeverata sa valóre.
Te rogu spunei ºi prea iubitului Tatã sincerile ºi fierbinþile mele felicitãri. Pe amendoi ve
rogu se me scusaþi cã nu v-am pututu scrie mai adeseori. Mâne voiu avea speru timpu de ai scrie Tati
mai pe largu.
Serutu dulce pe iubita mea soriórã Tiþia, pe Iacobu, pe Traianu ºi le dorescu la toþi serbãtori
fericite.
Te îmbrãþioºézã alu Dtale iubitoriu Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.262, dos. 592, original, 3 file.
9

Viena, vineri la 10 aprilie 1874
Prea scumpule bunic!
Vã doresc sãrbãtori foarte fericite pe care sã le petreceþi plãcut ºi sãnãtos în sânul celor dragi Dumneavoastrã. Eu

sunt sãnãtos ºi-mi amintesc cu plãcere de anul trecut, când am putut sã petrec Paºtile împreunã cu Dumneavoastrã.
Dupã-amiaza eram mereu preocupat cu fierberea cafelei turceºti, iar draga Catinca mi-a stat alãturi în ajutor, între timp am
vorbit despre unele ºi altele ºi multe înveseliri plãcute ne-a pricinuit câte o vorbã glumeaþã spusã de Dumneavoastrã.
Amintirea îmi este acum foarte preþioasã. La astfel de mari sãrbãtori în strãinãtate te simþi cel mai mult singur, iar atunci chiar o
amintire plãcutã este foarte binefãcãtoare. Vã salut deci pe toþi, pe unchiul drag, pe buna Catinca, pe care pe amândoi îi
îmbrãþiºez cãlduros, de asemenea mãtuºa dragã, ºi Vã doresc tuturor [sã aveþi] sãrbãtorile cele mai bune ºi senine.
Al Dumneavoastrã preasupus Aurel, care vã îmbrãþiºeazã cãlduros în gând.
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34.
Îngrijorat de starea de sãnãtate a tatãlui. Recomandãri pentru uºurarea muncii sale,
solicitã sã fie sprijinit de restul familiei. Recomandã excursii ºi evitarea supãrãrilor. Salutãri
familiei.
(2/4 75)10
Scumpa mea Mamã!
Me grãbescu a-Þi respunde cu câteva cuvinte. Împãrtãºirile ce mi le fãcuºi m-a surprinsu
într-unu modu fórte tristu ºi neplãcutu.
Deocamdatã înse sum multu îngrigiatu de senãtatea prea iubitului meu Tatã, care dici, cã se
simte câteodatã fórte slãbitu în puteri. Io credu cã totulu vine dela prea marea obosélã la lucru ºi dela
împregiurarea, care m-a superatu multu ºi cându eram pe acasã, cã nici pânã ce prândiesce nu-ºi lasã
odihna, ci ocupându-se totu cu necazurile dilei face de nui póte tigni nici mâncarea bine.
Spunei te rogu Tati cãlu îmbrãþioºezu fierbinte ºi lu rogu se se cruþie câtu mai multu.
Pentru astãdi nu-Þi potu scrie mai multu iubitã mamã, decâtu cã sum senãtosu ºi am
speranþia cã Ddieu ne va da ºi timpuri mai norocite ºi cã Vã va þiene pe toþi în senãtate.
Vedeþi ve rogu prea multu ºi nu mai superaþi séu nici cea mai micã causa de superare nu-o
mai daþi Tati, ci cãutaþi selu þieneþi câtu mai multu în buna disposiþia. Nu aru strica cându are timpu, se
mai facã ici colea câte-o escursiune spre distracþiune. Cele înainte dise atinge mai multu pe frãþiori ºi
pe soriórã, se fia diligenþi ºi ascultãtori ca sei facã Tati bucuria.
Tati îi voiu scrie fãrã amenare ºi mi reservu a-Þi respunde ºi Dtale mai detailatu. Ce miai
scrisu de sora Elena m-a superatu multu, o salutu sinceru me bucuru cã a remasu senãtósã ºi dicu cã ce
s-a fãcutu odatã greºitu se póte corege, ºi pânãce este aceastã putinþia nu e de desperatu nici decumu.
Te serutu iubita mea Mamã cu cãldura fiiéscã. Serutu pe Tata pe frãþiori ºi sorióra Tiþia ºi ve
dorescu tuturoru senãtate ºi câtu mai buna distracþiune.
Alu Dtale iubitoriu Aurel
Viena 2/4 (1)875
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.263, dos. 592, original, 4 file.
35.
Despre intenþia unchiului Costi Nicolau de a vizita Viena. Surprizã plãcutã. Îºi exprimã
pãrerea despre situaþia ºcolarã a fratelui Iacob. Recomandãri pentru facultatea pe care trebuie sã o
urmeze Iacob, recomandã o facultate tehnicã. Sperã ca acesta sã obþinã o bursã cu care sã se susþinã
pe perioada studiilor.

10
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Viena 30 Maiu a. 1875
Iubite Tatã!
Eri ºi alaltãeri am priimitu scrisori din Braºiovu pentru Nenea Costi. Acéstã împregiurare
m-a surprinsu cu atâtu mai plãcutu, cu câtu pânã aci nu am sciutu nimicu despre intenþiunea unchiului
de a veni la Viena. Am aºteptatu dér ca Nenea Costi se soséscã din óra în óra, însã aºia trecurã deja 48
de óre fãrã ca se me potu bucura de alu bineventa în locuinþia mea.
Întârdierea acésta a începutu ami face îngrigire. Eram se ve telegrafezu ºi se ve întrebu de
aveþi sciri dela densulu cându va pleca spre Viena, înse mi-am gânditu ca prin unu asemenea
telegramu v-aºiu fi alarmatu ºi speriatu numai fãrã vreo causa fundatã.
Io adicã credu aºia, cã Nenea Costi a fãcutu staþiuni în locurile unde are muºterii în
Transilvania ºi póte cã a petrecutu ºi câteva dile în Pesta dein care cauza scrisorile adresate lui din
Braºiovu la adressa mea în Viena a sositu multu înnainte de vreme. De altãparte credu ca avendu
cunoscuþi în tóte locurile, aceºtia lu voru fi reþienutu mai multu decâtu ºi va fi fãcutu densulu
socoteala la plecare.
Deci, astã sérã séu mâine dimineaþia speru cã va sosi în Viena, de nu, apoi aºiu trebui se
credu cã séu s-a decisu a nu mai visita Viena séu a aflatu în Pesta póte affaceri cari lu reþienu pe mai
multe dile séu cã s-a bolnãvitu cumva pe drumu, ceea ce înse mi se pare mai puþinu verisimilu,
deórece Nenea Costi scie se se menageze bine la asemenea ocasiuni.
La orice casu trebuie ca densulu v-a datu pânã acum de scire unde se aflã ºi încãtrãu voiesce
se-o apuce. Este superfluu de-a mai adauge ca bucuria mea aru fi mare cându l-aºiu poté îmbrãþioºia
în Viena. Me miru numai cã nu mi-a scrisu nimicu, póte voiesce se me surprindã.
Relativu la causa studiului lui Iacobu; densulu se védã înnainte de tóte se depunã câtu mai
bine maturitatea. Întru aceea vomu vedea noi ce va mai fi de fãcutu ºi mai practicabilu pentru elu. La
ce are elu mai multu aplecare? La technica v-a trebui se depunã unu examenu din geometria
descriptivã, pentru care se concede timpu de unu giumetate de anu ºi mai bine, dupã înscriere. Io însã
nu prea sum pentru ingineria la noi încã prea puþinu rentabilã. Mai bine aru fi se facã industria ºi se
asculte vreo trei – patru ani technologia chemicã. Pânã înse a se decide la una, aru trebui cumpãnitu
seriosu ºi modalitatea de subsistiinþia suficientã materialã. Ajutoriulu celu póte avé cade multu în
cumpãnã.
Vei poté se lu ajutori independentu? Sci cã în strãinãtate se recere multu ºi mai bine decâtu
se flãmândiéscã la studiu dicu, dupã experienþiele fãcute, mai bine se se lase de elu ºi se apuce o
carierã unde se-ºi pótã câºtiga mai iute ºi siguru celu puþinu pânea de tóte zilele. Nu voiu se dicu, cã
nu merge la mulþi ºi cu necazuri ºi lipse, dér me referu mai multu la cele ce mi le accentuezi despre
Iacobu, cã densulu adicã e cam gingaºiu ºi în privinþia senãtãþii, va se dicã cu atâtu mai puþinu e fãcutu
pentru de a poté imita se înveþia ceii cu bucãþica de slãninã în straiþia ºi cu „darabulu“ de pâne séu
mãlaiu în mânã.
Dta înse vei judeca în privinþia acésta mai bine ºi vei chibzui, décã nu aru fi póte consulta ai
câºtiga unu stipendiu, de e cu putinþia, s. e. unulu nãsãudeanu, la care celu puþinu pentru unu fiiu ai
poté face ºi Dta pretenþiune.
Io la tótã întemplarea aºiu crede cã Iacobu se ºi aleagã unu studiu, carele selu pótã absolva
bine ºi în scurtu timpu relativu ºi care sei ofere ºianse câtu mai practibabile pentru funduarea
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viitoriului seu. Unu asemenea studiu va se dicã o asemenea specialitate s-aru oferi în studiulu
technologiei chemice la o facultate technicã fia aci, fia în Elveþia, de unde apoi aru poté eºi curându
industria ºi-n practicã cu cunoscinþiele necesare pentru de a poté face iute carierã în patria. Acéstã
ramurã e pânã aci potu sã zicu necunoscuta pe la noi, Iacobu aru fi póte celu ântâiu teneru românu
care s-aru supune studiului specialu în cestiune la care la absolvire ofere relativu mai puþine greutãþi.
Înse despre aceste vomu avea ocasiune a ne înþielege câtu de bine. Deocamdatã: a) maturitatea cu
succesu bunu b) pregãtirea mediulóceloru de subsistenþia – celelalte se voru face apoi mai uºioru.
Scrisórea cu petiþiunea o am priimito. Mulþiumescu! Priimit-ai acum vreo 10 dile o scrisóre
nefrancatã dela mine ad personam? La revedere. Te îmbrãþioºezu fierbinte serutu mâna mamei,
serutu pe frãþiori ºi pe Tiþia, Catinca s. a. Alu Dtale Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.198, dos. 569, original, 6 file.
36.
Comenteazã situaþia lui Iacob Mureºianu, silit sã demisioneze din funcþia de director al
Colegiului Latino-German din Braºov. Recomandãri pentru calea de urmat. Aminteºte punctele care
trebuie atinse în memoriul cãtre Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii publice.
Viena 16 Octobre (1)875
Scumpulu meu Tatã!
Respundu la scrisórea Dtale din 13 l. c. ºi cu referinþia la telegramulu meu de astãzi.
M-a întristatu multu scirea despre respingerea petiþiunei Dtale, dér m-a încuragiatu încã ºi
mai multu la lupta pentru dreptulu Dtale. Causa este sântã ºi dréptã, pentru aceea trebuie se
învingemu.
Înnainte de a merge la Maiestate trebuie înse se ne fi luptatu în tóte instanþiele.
Nu voiu se mai calificu procederea autoritãþiloru superióre facia de Dta, ea este micã ºi
înspãimântãtóre – li se cunósce unghile de-o poºtã cale.
Sã intrãmu înse cu meritoriu cãci nu e timpu de pierdutu ºi poºta plécã trei cuarturi de órã:
Dta nu poþi respunde altfeliu la ordinulu din urma episcopescu, decâtu printr-unu recursu
fulminantu la ministeriulu culteloru ºi instrucþiunei publice. Acésta e precâtu sciu instanþia supremã
în cele ºcolare. Aºia dér trebuie se recurgi neaperatu înnaintându recursulu prin episcopulu, adicã
trebuie se adresezi scrisórea la episcopulu ºi se lu rogi se-o înnainteze înnaltului ministeriu.
Momentele principale care trebuie accentuate în recursu sunt aceste:
I. Istoriculu scurtu alu întemplãrilor:
„La finea August a. c. am cerutu pensia de buna voia din causele aceste ºi aceste“ (pe scurtu).
„La vreo 14 zile dupã aceea am priimitu decretulu de destituire ddo … alu fötanacsului act.
Înse nu ca respunsu la cererea pentru pensia ci independentu.“
„La acéstã ordinaþiune am respunsu cu data de … atestândumi prin medicu neputinþia de a
mai funcþiona, ºi rogându-me ca se mi se resolve petiþiunea pentru pensiune.“
„La acésta am priimitu ordinulu DVo … prin care sum provocatu a me declara în timpu de 6
zile ect.“
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Contra decisiunei fötanácsului ddo ºi contra acestui ordin Ddo prin cari me aflu fórte
neîndreptãþitu vin cu tótã plecarea ºi respectulu a înnainta urmãtoriulu recursu cãtrã înnalt Minsteriu
de culte …
(Apoi vinu punctele principale ale recursului cari sunt:)
1) M-a depusu ºi m-a degradatu consil. ªcolaru fãrã a fi ordonatu ºi a fi dusu în împlinire
mai înnainte cercetare discliplinarã (Disziplinar – Untersuchung) contra mea ci, ce este
mai multu, provocânduse chiaru la meritele mele pentru gimnasiu.
2) Din directoratu m-a posu ºi m-a degradatu la professoru cu cuventu cã sum prea
bãtrânu ºi debilu. Aºiadér Consiliulu recunósce însuºi cã nu mai sum la poteri ºi totu
mi impune professura, dreptu recompensa pentru merite, care professura e legatã însã
cu mai mari greutãþi decâtu Directoratulu care mai cu sémã nu recere predarea de óre
multe ºi numai în punctulu respunsabilitãþii are se ducã unu Directoru mai multu în
spate. Respunsabilitatea înse o are ºi professorele în mare gradu. Cestiunea înse e aci,
ca pe care parte e necesitatea labórei mai grele.
3) Dice ordinulu de susu cã nu sum morbosu aºia încâtu se nu mai potu preda. Prin urmare
nu da crediamentu testimoniului produsu de mine. Din causa acésta ºi spre constatarea
adeverului me rogu dela înn. Ministeriu ca se binevoiascã a ordona „von
Amtswegen“11 unu superarbitriu medicalu (adicã se te superarbitreze comissia numitã
de statu) care se statoreascã cã sãnãtatea mi concede séu nu activitatea mai departe.
4) Fiindcã nu potu fi degradatu, fãrã causa ºi profesura este unu postu mai inferioru ca
directoratulu, decisiunea consiliului scolasticu conþiene o illegalitate ºi ceru
restitutiune honoris causa.
5) Provocare la petiþiunea de liberu impulsu (aclusã în copia) a comunitãþii la meritele ce
le ai, la ani 38 de serviþiu în grele suferinþie materiali, la celelalte testimonii.
6) Rogarea ca se Þi aplacideze dupã dreptu pensiunea lãsându-þi situlu ºi onórea de
Directoru ad: se te punã ca Directoru în pensiune ºi se casseze înn. Ministeriu din
consideraþiunile de susu, decisiunea fötanacsului de destituire ddo.
Rogare în fine la episcopulu se predea recursulu de susu înnaltului Ministeriu de culte
subºternându acestuia totodatã tóte actele ad: petiþia Dtale de pensia ºi petiþia comunitãþii catolice ect.
Se te consulþi în privinþia formei cu unu iuristu de încredere (D. Iosifu Popu) dér recursulu se
lu faci neapãratu la Ministeriu îndatã ce vei primi acéstã scrisóre în forma cum e espusã.
Despre paºii câþi îi voiu mai face mâne te voiu încunosciinþia îndatã.
Fi cu curagiu nu te teme, trebuie sã învingemu. Aceste în consultãriloru de azi. Alu Dtale
Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.199, dos. 592, original, 8 file.
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37.
Mulþumeºte pentru încurajãrile primite de la Iacob Mureºianu tatãl. Îºi exprimã speranþa
cã situaþia i se va soluþiona favorabil.
Dã informaþii despre evoluþia ºcolarã a fratelui Iacob, devenit între timp student la Viena.
Relateazã intrarea sa în societatea studenþilor români de la Viena. Salutãri familiei.
Viena 30 Octobre (1)875
Iubitulu ºi doritulu meu Tatã!
Þi mulþiumescu de cuvintele cele frumóse ce mi le adresezi în scrisórea Dtale ultima din 22
l. c. Deºi nu le meritu, le primescu a Conto atitudinei mele viitorie, care me voiu sili a o face se
corespundã câtu mai multu dorinþieloru ºi aºteptãriloru Dtale!
Metropolitului Haynald iam scrisu încã septãmâna trecutã – dupã cum Te-am fostu avisatu:
fi cu curagiu ºi voie bunã, cã bunu e Dumnedieu, ºi nu pãrãsesce pe aceia cari nu se pãrãsesce ei
singuri pe sine!
Se nu Te mai turburi cumva pentru nesce ómeni fãrã conscinþia. Décã Þi-aru veni unu
respunsu câtu de negativu ºi înveninatu – se nu-Þi pese – vomu merge la ministeriu ºi de aci la
Maiestate ºi în urmã vomu trebui se reuºimu.
Te rogu dér prea multu, aibi milã de Dta însuþi ºi nu te mai supera! Aduþi aminte de ce mi
scrieai odatã: Dragu Tati: „Cându þi va merge mai reu, atunci se fi mai veselu“. Unu lucru cam greu de
esecutatu acesta, cându în adeveru Þi merge atâtu de reu. Dta înse mi ai causa a Te întrista într-unu
momentu, cându Þi se da cea mai strãlucitã satisfacþiune, întrepunându-se tótã comuna pentru Dta –
ºi cându Þi sta încã calea deschisã pentru ca sã faci se þi se recunóscã ºi ce de-Þi compete dupã dreptu.
Te assiguru cã nu ai nici unu cuventu de a Te întrista. Urmãrirea la care eºti supusu pentru momentu
numai onóre Þi face Dtale ºi familiei Dtale. Te rogu dér încã odatã fi cu pace ºi cu milã faþia de
senãtatea Dtale.
Înse despre causa Dtale, care am speranþia bunã, va învinge în fine, mai detaiatu cu
ocasiunea cea mai de aprópe.
Acum se trecemu la caºcavalu, ºuncã ºi slãninã – pentru care Ve mulþiumimu prea multu ºi
serutãmu mâna scumpei mame! Lui Jacobu ia-þi fãcutu mare bucuria, dupã unu timpu mai
îndelungatu a ajunsu a se bucura earãºi de bunãtãþi de ale „parsechiului“.
Suntemu senãtoºi, Jacobu ºi urmézã cursulu regulatu ºi se bucurã de unu apetitu piramidalu.
Dimineaþia, câtu me deºteptu me pipãiu mai ântâiu la urechi, se vedemu de le mai am întregi!
Se sciþi înse cã apetitulu straordinariu alui Jacobu nu póte decâtu se mi producã numai cea
mai mare bucuria, fiindu celu mai bunu testimoniu alu senãtãþii sale, de care are lipsã totu omulu fia ºi
numai de 18 ani.
Câtu de spesatu, ve asiguru, cã nicidecum nu se póte spesa „multu“, de unde e numai:
„puþinu“. În fine, o încurcãmu ºi noi cumu potemu, ne mai înveþiamu ºi la plãcintã décã nu ne ajunge
pânea, ºi aºia mai departe.
Jacobu în momentulu acesta, precându scriu, se aflã prima órã în ºiedinþia societãþii
studinþiloru români, în care se va înscrie ºi elu ca membru. La deschiderea solemnelã, care va avé
locu preste vreo optu zile voiu merge ºi io.
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Astãzi primiiu o scrisóre a mamei pre care o îmbrãþioºiezu fierbinte ºi o rogu sã aibã puþinã
rãbdare cãci îi voiu rãspunde câtu mai iute. Pe sorióra Tiþia o serutu dulce, asemenea pe Catinca,
Traianu. Complimente multe ºi sincere Dlui Mãrgineanu. Salutãri cordiale lui Nenea Costi. Salutu pe
Ionicã ºi lu rogu se-mi scrie din cându în cându. Fi senãtosu! La revedere. Alu Dtale care te doresce
Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.200, dos. 592, original, 4 file.
38.
Veºti bune în privinþa problemelor tatãlui sãu. Despre diligenþele depuse de deputatul
Roman pe lângã episcopul Fogarasi. Episcopul promite ajutor oficial în chestiunea pensionãrii
forþate a lui Iacob Mureºianu. Optimismul lui Aurel Mureºianu. Comentarii ºi speculaþii pe
marginea temei.
8/11 7512
Iubite Tatã!
Te-am fostu însciinþiatu în telegramulu meu ultimu despre aceea, cã am priimitu sciri bune
în causa Dtale. Astãzi domineca mi concede timpulu de a Þi le comunica mai pe largu. Grãbindu-me
a face acésta Te rogu, ca faþia cu modulu ºi persónele, prin cari mi s-a împãrtãºitu aceste sciri, sã
observezi cea mai mare discreþiune.
Sci din scrisorile nóstre cã zilele trecute neamu bucuratu a avé în mediuloculu nostru pe d.
consil. Anghelu. Densulu a aflatu dela mine despre cele întemplate relativu la causa Dtale pentru care
a doveditu unu mare ºi simpathicu interessu. Întorcânduse mai acumu douã septãmâni în patria ºi
petrecându câteva zile în Pesta s-a întâlnitu în 3 l. c. cu domnulu dep. Romanu. Acestu domnu fusese
în trecerea sa pe la Braºiovu la Dta ºi înþielegându din gura Dtale starea lucrului, Þiar fi promisu cã se
va întrepune la episcopulu Fogarasi ºi la ministeriu în favorulu causei Dtale. Venindu vorba despre
Dta, dnulu deputatu R. a împãrtãºitu dlui consiliariu resultatulu intervenirei sale la episcopu, ºi
domnulu consiliariu ca unu bunu amicu, ce ne este, s-a grãbitu a mi comunica în scrisu cele înþielese,
cu atâtu mai multu, cu câtu a aflatu, ca d. R. nu Þi-a scrisu încã despre resultatulu memoratei sale
întrepuneri.
Eacãtã acestu resultatu: „Domnulu R. a visitatu pe episcopu în reºiedinþia sa din Alba Iulia.
Episcopulu F. a aretatu cele mai bune simþieminte pentru Dta, ºi se interesézã tare de sórtea Dtale.
Prea sântitulu va face propunerea pentru o pensiune séu rectius, deórece fondu de pensiune pentru
professorii din Braºiovu nu existã, pentru unu Gnadengehalt13 de 600 fl. anuali. Cu o cale a fãcutu
episcopulu F. observaþiunea, cumcã ar fi doritu, ca Dta se suplinesci mai multu întru unu anu de zile
cathedra limbei latine, pânã cându se va afla altu professore destoinicu“.
La aceste adauge domnulu consiliariu în scrisórea sa:
„Dnulu R. me încredinþia despre facerea paºiloru ulteriori in loco, câtu va sosi propunerea
episcopului, pentru care bunavoinþia ºi io lu rogaiu cu tótã cãldura.“
12
13
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Din tóte aceste se vede cã causa Dtale nu stã nicidecumu reu, deórece însuºi episcopulu se
simte determinatu a se întrepune la ministeriu în favórea pensiunarei Dtale.
Cestiunea principalã e acum ce atitudine se observi Dta. Dupã cumu vedu nu Te-ai adressatu
la ministeriu, cumu Þi scrisesemu io se faci. Nu sciu ce ai mai priimitu ºi ce ai mai întreprinsu în dilele
din urmã, dér trebuie se-Þi mãrturisescu cã m-a surprinsu vediendu cã Dta, carele ai totu cuventulu a
pretinde se Þi se recunóscã unu dreptu nedisputabilu, Te-ai pusu în respunsele Dtale mai multu séu
mai puþinu pe teremulu unui petente, care nu aºtéptã atâta restituþiunea în dreptu ºi ca se i se facã
dreptu, câtu ca se i se acorde o graþia.
Io am speratu cã vei pãºi mai energiocu ºi vei protesta contra tratãrei nejustificabile ºi
necalificabile chiaru, a consiliului ºcolariu.
ªi astãzi încã sum de convingere, cã e neevitabilu în interessulu causei Dtale ca se pãºiesci
energicu ºi se Þi aperi la instanþia supremã la ministeriu dreptulu ce-Þi compete. Cestiunea e de
dreptu ºi de onóre – nu de graþia.
Facã episcopulu din partei ce va þiene de bine, Dta înse din parteþi încã trebuie se-Þi faci
datoria. Nui poþi lãsa pe ei se facã ce le va veni la socotealã trebuie se pretindi ºi décã nu te ascultã
forulu primu se pretinzi ºi recurgi la ministeriu, cãci pânã a nu recurge la ministeriu nu Te poþi adressa
lesne nici la Maiestate; numai décã eºti respinsu ºi dela ministeriu ai dreptu cuvenitu a recurge la
graþia monarchului.
Dér la atâta nici nu va veni lucrulu, cãci nu credu ca decisiunea ministeriului se iésã în
desfavorulu Dtale, þienu înse cã va fi multu mai favorabile, décã va vedé ministrulu cã Dta însuºi
pãºiesci contra nedreptãþirei ce Þi se face, ºi nu vei fi mulþiumitu cu una cu douã.
Consultã-te în privinþia acésta cu unu iuristu de încredere ºi vezi sub ce formã mai palpabilã
ai poté se recurgi la ministeriu în modulu cumu Þi-am fostu scrisu io. Acum încã nu e târziu ºi va fi
bine, cându deodatã cu propunerea episcopului va sosi ºi recursulu Dtale la ministeriu.
Cu dorinþia espresã de episcopu, ca se mai suplinesci unu anu de zile, pânã cându se va afla
unu profesoru destoinicu nu me unescu nicidecumu, nici nu înþielegu cumu tocmai în limba latinã se
nu se pótã afla îndatã unu altu suplentu. Apoi cine-Þi va suplini senãtatea Dtale?
Ei totu vinu cu aceea cã n-au fondu. Décã nu lu au se lu facã. Dta pentru aceea nu pierdi nici
unu momentu dreptulu de a pretinde pensiune dupã atâta timpu de serviþiu. Datoria regimelui e a Te
pensiuna, apoi vedia elu de unde, din ce fondu se Þi plãtéscã!
Apoi ajunge óre se Þi se dé 600 fl paci încolo? N-ai dreptu ca se cei pensiunarea cu tótã
onórea, cu titlulu de directore, ce Þi se cuvine?
Te rogu scriemi îndatã în ce stadiu Te afli cu causa, ºi ia în seriósã consideraþiune ce Þi zicu,
sci cã romanii ziceau: „qui taces consentire videtur“. Dta dér se nu taci nici unu momentu se nu laºi
din parteþi nici unu mediulocu de apãrare neîntrebuinþiatu!
Dela metropolitu H. nu am priimitu încã nici unu respunsu, acesta lu aºteptu numai în casu
cându aru merge lucrulu reu – sum convinsu de altmintrea cã va essamina cu atenþie cele ce i le-am scrisu.
Încheiu, scriemi la tótã întemplarea la ce Te-ai decisu ºi ce faci – mâne séu poimâne mai
multe ºi despre Iacobu, care e senãtosu ºi Te îmbrãþioºiazã împreunã cu alu Dtale fidelu Aurel
Viena 8/11 (1)875
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.201, dos. 592, original, 9 file.
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39.
O nouã scrisoare de la Bucureºti, unde se afla la sora sa, Elena (mãritatã Groza). Solicitã
bani pentru fratele Iacob, rãmas singur la Viena. Despre vizita la cumnata Eliza, soþia fratelui Iancu.
(16/28 Mai 76)14
Scumpã Mamã!
Eaccã-mã ºi aci în Bucuresci în Oþietari lengã canariulu Lenicei. Acesta tocmai se scaldã în
apa cea próspetã care i-a adus-o soldatulu lu Groza, ºi stropesce în giuru. Décã vei gãsi dér pete pe
scrisórea acésta se sci cã vine de la canaru.
Groza se aflã bine, dupãce ºi-a mâncatu smentena obicinuitã, s-a pusu acum se citéscã
noutãþile din „Telegrafu“, precându io în cãmaºia ºi în toaleta corespundietóre acesteia, m-am decisu
aþi adressa aceste ronduri.
Am mare grige de Iacobu se nu cumva se lu lãsaþi la prima venitóre fãrã parale.
Te rogu dér spunei iubitului Tatã sei trãmitã lui Iacobu multu pânã Marþi dimineaþia la 9 óre
celu puþinu 40 fl ca se-i aibã în mânã la 1a Iuniu, cãci décã nu vine în neorânduiélã ºi se conturbã dela
studiu. Décã póte înse se-i trãmitã toþi 50 fl deodatã. Acésta Te rogu se se effectueze.
Eri am fostu la Elisa, se aflã bine copii Mariu(s) ºi Valerica suntu senãtoºi ºi ascultãtori,
Mariu urmézã cursulu cu clasele cele mai bine, e deja în classa a IIa Madame Christu care e bine, dér
amãrâtã de necazuri. Pe Sofia am aflat-o veselã ºi frumósã. Dela toþi complimente, salutãri ºi serutãri
de mâni.
Eri am începutu cu visitele, astãdi voiu continua ºi mâine, poimâne voiu scrie ºi lui Nenea
Costi ºi Tatii.
Pânã atunci Ve îmbrãþioºiezu ºi ve dorescu tuturoru senãtate ºi voie bunã dela Ddieu.
Alu Dtale ascultãtoriu ºi iubitoriu fiiu Aurel
Bucuresci 16/28 Maiu 876
NB. Dela Groza serutãri de mânã ºi îmbrãþioºãri lui Bundunelu (?), Tiþiei ect. Complemente
tatii A(urel)
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.264, dos. 592, original, 4 file.
40.
Despre cãlãtoria de întoarcere la Viena. Despre chestiunea Bãncii comune austro-ungare.
Noutãþi despre fratele Iacob. Întâlnire cu Nicolae Teclu (chimist român) la Viena, care transmite
salutãri. Salutãri familiei.
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Viena 30 Novembre
1876
Iubitulu ºi multu doritulu
meu Tatã!
Astãzi dimineaþia la 6 1/2 óre am ajunsu în Viena senãtosu ceea ce Þi-am ºi împãrtãºitu
îndatã printr-unu avisu telegraficu, care credu cã l-ai priimitu. Pe drumu am avut-o bine cãci nu a fost
frigu tare. Îndatã ce am eºitu din munþii Transilvaniei nu am mai vediutu neaua – aci în Viena a fost
tótã diua negurã giósã – dér nu e frigu de earnã. Timpulu este acomodatu situaþiunei serióse de care
este pãtrunsu aci ºi celu din urmã birjaru. Între altele nemþii ear se au încãieratu de facu cu
ministeriulu Tisza în cestiunea bancei ºi publiculu se ocupã astãzi mai cu sémã de acéstã cestiune.
Voiu afla câtu mai curundu occasiune a-Þi scrie cevaºi despre acéstã nouã vrajbã dualisticã.
Iacobu se aflã acum bine a pãrãsitu patulu ºi în scurtu speru a lu pune cu tótele în ordine, aºia
încâtu se þi pótã vedé numai de studiu.
Cea dântâiu visita se înþielege o am fãcuto Cancellariei în care sum unde spre marea mea
bucuria am aflatu earãºi tóte aºia cum nu le-aºi fi potutu dori mai bine – scilicet în privinþia
relaþiunilor mele.
Dintre amici m-am întâlnitu cu profesorulu Teclu ºi cu mai mulþi tineri pe cari iam aflatu
bine ºi dela cari sum însãrcinatu a Þi trãmite multe respectuóse salutãri.
Scrieþimi Tatã dragã cum vã merge, mai cu sémã aºiu dori se aflu celu puþinu de douã ori pe
septãmânã despre starea sãnãtãþii Dtale. Tiþia mi-a promis cã mi va scrie mâine séu poimâne o voiu
rogauo din nou. Se vedemu.
Serutu mâna scumpei mame serutu dulce pe Tiþia Traianu Complimente ºi îmbrãþioºãri
tuturora aloru noºtri lui Nenea Costi, Pruncul ect pe Catinca o serutu fierbinte. Alu Dtale care þi
doresce senãtate ºi bunã voia îmbrãþioºândute din totu sufletulu Aurel.
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.202, dos. 592, original, 4 file.
41.
Despre mutarea într-o nouã locuinþã ºi inerentul deranj. Aici se mutã împreunã cu fratele
Iacob, revenit sub controlul familiei. Despre examenele acestuia. Salutãri familiei, de care îi este dor.
(2/12 76)15
Scumpa mea Mamã!
Poþi se-Þi închipuiesci câtã „tãrbãcealã“ mi-a fãcutu cãutarea unui cuartiru nou, strãmutarea
lucruriloru mele ºi ale lui Iacobu în noua locuinþia ºi altele asemenea. Astãdi sum deja cu tóte în
ordine. Iacobu ºi-a luatu adio pentru totudeauna de „Schwarzen Adler“16. A fost ºi timpulu cãci se
15
16

Notã fãcutã ulterior originalului, cu cernealã de altã culoare.
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fãcuse acolo prea multu Tabla pasca. Eri iam eroflisitu datoriele ce le mai avea la Hotel ºi astãdi se
aflã senãtosu în noua locuinþia, cu mine.
Se înþielege cã învaþã trebuie sã se punã cu tóte în regulã – în luna acésta va depune
esamenulu s. c. l.
Mie greu se me dedau acum earãºi cu vieaþia singuraticã îngrigirea ce am avuto din partea
Dtale ºi a iubitei sorióre Tiþia – aci nu-o potu avea niciodatã afarã póte cându aºi avea io singuru
familia, ceeace înse stã departe încã.
Astãdi m-am gânditu cu doru la supa cea bunã de acasã, care o capeþi aci numai rupenduþi
buzunarele în restauraþiunile mai elegante înse nici aci nu póte avea nici odatã gustulu ºi dulceaþia
ce-o are la mama acasã.
Pe Tata lu serutu ºi îmbrãþioºezu fierbinte. Cumu îi mai merge, semi scrie Tiþia, pe care
asemenea o serutu dulce alãturândui aci douã marce unguresci ºi unu plicu de 5 fr (?). Io ve voiu scrie
tuturoru dea rendulu ºi câtu mai iute numai nu me uitaþi nici pe mine, sciindu câtu de multu ºi cu doru
aºteptu noutãþi de acasã.
Þi serutu mâna alu Dtale care Te iubesce ºi doresce Aurel
Viena 2 Dec. 1876
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.265, dos. 592, original, 4 file.
42.
Despre situaþia ºcolarã a fratelui Iacob. Îl acuzã de lipsã de perseverenþã în studiu. A fost ºi bolnav,
motiv în plus sã fie în întârziere cu învãþãtura. Salutãri tatãlui ºi familiei, promite cã va scrie mai mult.
Viena 15/12 (1)876
Iubite Tatã!
Iacobu încã nu a depusu esamenulu, înse acum repetézã ºi studiézã aprigu – póte ºi pentru
aceea, cãci n-are mai multu încãtrãu, fiindu io pre lengã elu, credu ºi speru dér ca încã în luna acésta,
adicã încã înainte de serbãtori lu va depune cu succesu.
De înveþiatu, a înveþiatu elu biniºioru cu tóte aceste înse am trebuitu selu înfruntu aspru
pentru lipsa de energia ºi negrigia, tanda-manda boierescu, de care pare a fi fost predominatu în
timpulu absenþiei mele. Iacobu are talentu ºi multe alte însuºiri bune, numai de s-ar desface cu totulu
de reaua însuºire ce a aduso de acasã, încetându de a mai fi mãmãligariu ºi devenindu mai seriosu mai
energicu, mai esactu în tóte ale sale. La acésta speru alu aduce în scurtu timpu, décã me va asculta ca
ºi la începutu cându venise aci. Timpulu în care fu bolnavu nu l-a potutu întrebuinþia pentru studiu
aºia cum s-ar fi recerutu, de aceea întârdierea esamenului.
Ce mai faci iubite Tatã, cum Þi mai merge? Numai o singurã scrisóre am priimitu pânã
astãzi de acasã. Io poþi se Þi închipuiesci avui acum la începutu órecare greutate a me orienta ºi
reculege earãºi în activitatea mea întreruptã de atâta timpu.
Din zi în zi înse devinu acum mai liberu regulându-mi affacerile ºi aºia voiu poté împlini ºi
promissiunea ce Þi-am datu a Þi scrie mai adeseori ºi în usum (?) alu redacþiunei. Carulu dualisticu
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s-a înglodatu cu totulu în cestiunea bancei, încã pânã azi nu s-a aflatu nici unu espedente de alu scóte
întregu din nomolu. Împeratulu însuºi nu mai scie cumu se intervinã mai bine. Póte cã se va decide
încã pentru o curã radicalã. Scrieþimi Ve rogu cum Ve merge Serutu mâna scumpei mame serutu pe
Tiþia. Alu Dtale cu tótã iubirea Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.203, dos. 592, original, 4 file.
43.
Despre primul examen susþinut de fratele Iacob cu succes. Despre necesitatea ca Iacob sã
fie strunit mai dur. Îl acuzã pe fratele sãu de delãsare. Face comparaþie ºi cu fratele Traian, care de
asemenea nu este prea harnic la învãþãturã. Solicitã tatãlui o scrisoare de admonestare. Îngrijorat
pentru viitorul lui Iacob. Salutãri familiei.
N. B. Scrisórea acésta se o dai numai
mamei se o cetéscã ºi décã
voiesci se-o cetéscã ºi décã voiesci ºi Tiþiei cãci póte
înveþia cevaºi dintr-ensa
Viena 20/12 (1)876
Iubitulu meu Tatã!
În fine a depusu Iacobu esamenulu. Fiindu acestu esamenu celu dântâiu depusu în optima
formã din partea lui la facultate, trebuie se ne bucurãmu cã ia succesu în modu îndestulãtoriu.
Iacobu trebuiesce þienutu acum aspru în corda, pentru ca se intre în vagaºiulu regulatu ºi
esactu alu studieloru sale cu-o zi mai înainte, cãci în timpulu bólei sale a neglesu ºi multe prelegeri,
cari trebuiescu câtu mai curându prin deosebita diligenþia percurse aºia încâtu cându se vor reîncepe
prelegerile întrerupte de feriile de douã septãmâni ale crãciunului, se fia à jour cu tóte.
Se înþielege cã nu mi este uºioru a isbuti cu Iacobu în direcþiunea susatinsã, alu deda la lucru
respective studiu assidu ºi esactu, la o împãrþire ºi întrebuinþiare înþieléptã a timpului. Bine cã mã
ascultã – dér cu tóte aceste este prea puþinu îngrigiatu, prea puþinu seriosu la studiu. Cu acésta nu voiu
sã dicu nicidecum cã e negligentu, dincontra esamenulu ce la depusu dovedesce cã a înveþiatu. Tóte le
face înse cu o flegma periculósã, ca ºi cându ar voi se facã numai altora pe placu, nu sieºi spre folosu.
Voiu se dicu cã are nesce apucãturi, basate multu puþinu póte ºi în temperamentulu seu, de „Bim
paºia“ de „cascã gura“ ºi „tanda manda“ braºiovenescu. De aci vine cã nu lu póte aduce nimicu într-o
irritaþiune provocatóre de o resistenþia mai durabilã. Paie înfãcãrate sunt cele mai multe avânturi ce ºi
le ia. De aci prea puþina grige pentru studii, sum siguru cã nu va visa niciodatã cã a cãdiutu la esamenu
s. c. l. Tóte aceste adause facu, ca ºi în privinþia esistenþiei sale în viitoriu se légãnã în prea mare
securitate ºi face illusiuni mai multe decâtu le condiþiunézã juneþia sa.
Trebuie se me înþielegi! ªi noi am trecutu prin multe dande dastea. Io nu zicu cã Iacobu e
p-unu drumu reu, dincontra elu se aflã pe drumulu celu mai bunu a se îndrepta – înse décã nu ne va
succede alu face mai îngrigiatu de tóte câte lu atingu, mai seriosu ºi esactu în tótã activitatea sa – va
suferi tótã vieaþia sa de „lasame se te lasulu“ care pare cã ia intratu pânã în sânge. Uitaþive numai la
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Traianu – ce neîngrigiatu era elu ºi este încã în parte faþia cu ocupaþiunile sale scolastice. Décã voiþi
sã iésã omu din elu fiþi drepþi dér câtu mai stricþi cu elu, nu-i ertaþi nimicu, bãgaþi grigia pentru
îndeplinirea datoriei în elu, ambiþiunea se io sterniþi înse pentru Ddieu se nu mi lu faceþi de a dreptulu
generalu ºi metropolitu!
Înse me abatu dela ce am voitu. Am voitu se Te rogu se faci bine a contribui ºi Dta pentru de
a pune în grigia viitoriului seu pe Iacobu. Scriei câteva ronduri admoniéziãlu ºi între altele descriei în
câteva cuvinte situaþiunea financiarã de acasã ca fórte tristã, spunei cu pãrere de reu cã nu o selu mai
poþi ajuta dela vérã încolo, cã viitoriulu lui va depinde apoi numai dela diliginþia ºi resultatele
studiului ect. Acéstã scrisóre trãmiteo îndatã, cãci sum siguru va avea effectulu seu bunu. Credu aºia
cã secundândume Dta voiu face din Iacobu câtu mai curundu unu omu câtu mai îngrigiatu ºi mai
esactu ºi diligentu în activitatea sa. Acuma este timpulu celu mai periculosu alu etãþii sale.
Astãzi am priimitu cu mare bucuria o scrisóre dela mama din care vedu cã sunteþi toþi
senãtoºi. Te rogu iubite Tatã observã câtu numai se póte mai multu, unu modu alu vieþii mai comodu.
Ceeace astãzi vinu a combate la Iacobu, aºiu dori se se realiseze în traiulu Dtale. Nimicu se nu Te mai
pótã tulbura în senãtate! Serutu mâna scumpei Mame ºi Te îmbrãþioºezu fierbinte.
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.204, doc. 592, original, 4 file.
44.
Despre o proiectatã vizitã la Bogen, în Tirol. Despre mutarea lui Iacob într-o altã locuinþã,
cu un nou coleg, Dionisie Steopoe din Nãsãud. Va rãmâne apropiat de fratele sãu, pe care îl
monitorizeazã. Solicitã sume de bani, pentru el ºi fratele sãu. Transmite salutãri familiei.
(25/1 77)17
Iubite ºi dorite Tatã!
Mâne séu poimâne plecu în Stiria séu Tirolu în affaceri, totodatã înse am intenþiune a
întrebuinþia buna ocasiune ce mi se oferã petrecându vreo trei septãmâni în pãrþile sudice ale Tirolului
ºi anume în Bogen, unde am ºi recomandaþiuni frumóse. Acéstã micã recreaþiune mi face bine ºi va
contribui la întãrirea senãtãþii mele.
În vederea unei absenþi mai îndelungate am abdisu cuartirulu meu de acuma, care ºi fãrã de
aceea era prea scumpu. Iacobu se va muta la prima februariu a. c. la unu colegu alu seu anume Dionisie
Steopoe, din districtulu Naseudului, studinte fórte diliginte ºi cu prea bune moravuri. Acesta ºi-a fãcutu
esamenele la timpu cu prea bunu succesu, e totu în annulu acela de studiu ca ºi Iacobu cu care e ºi
amicu, prin urmare possede tóte calitãþile ce se receru dela unu consociu în studiu or locuinþia.
Io ºi în casu cându nu maºiu fi depãrtatu de aci, aºi fi consiliatu pe Iacobu a se muta la
colegulu seu, unde, fiindu doi, lu costã cuartirulu relativu fórte puþinu. Dér nu acésta e motivulu, ci
împregiurarea, cã lui Iacobu îi trebuie ca ºi lui Traianu unulu care selu îmboldéscã la studiu, m-a
fãcutu sã consimtu ca Iacobu se locuiéscã de aci încolo cu acelu teneru diligentu de cãtrã care va fi
negreºitu ajutoratu multu la studiu prin unu împintenu continuu ºi esemplu bunu.
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Numitulu teneru Steopoe care e cu vreo câþiva ani mai bãtrânu ca Iacobu mi-a ºi promisu cã va
face totu ce-i va sta în potinþia spre a lega pe Iacobu de studiu. Credu cã-i va fi cu atâtu mai uºioru, cu
câtu Iacobu singuru e seriosu decîtu a numai perde nici o singura di care se n-o fi consacratu studiului.
În 1u februariu se va muta dér Iacobu. Adressa nouei sale locuinþie va fi: Margarethen
Strasse Nr 56 Hinga, III Bock für 23. Nota bene locuinþia acésta e ºi mai aprópe de Politechnica.
Nu sciu dece nu-mi mai scrieþi câte cevaºile despre întemplãrile de acasã. Dorescu multu se
aflu ce mai faceþi ºi ce mai diregeþi.
Avisaþiunea poºtalã cu 100 fl. o am priimitu. Aºteptamu se mi trãmiþi toþi 150 fl d-odatã,
avendu lipsã de ei. Scrii cã trãmiþi pentru ambi; nu sciu décã ai înþielesu ºi lunariulu lui Iacobu pentru
februariu. Mie trebuindumi paralele nu iam potutu da lui Iacobu mai multu de 10 fl a conto lunariului
pentru februariu, nu socotescu aci cheltuielile estraordinare ce cu plãcere le facu cându potu pentru elu.
Te rogu dér trãmite îndatã dupã priimirea acestei scrisori, celu multu pânã în 29 dimineaþia
la 9 óre, fãrã avisaþiune poºtalã 40 fl la adressa lui Iacobu totu Schönlaterngasse Nr 13 ca pânã aci.
Iacobu primindu apoi în 31 lunei curente, aceºti 40 fl se va muta în prima dupã cum am decisu. Te
rogu dér a nu întârdia trãmiterea aloru 40 fl ca se nu sufere din causa acésta.
Io o se ve scriu din Tirolu îndatã ce voiu poté. Fiþi odihniþi Ve rogu, în tótã privinþia. Io me
aflu bine ºi am acum o bundã ºi mai mare ca aceea ce avuse bunãtatea a mi-o împrumuta Verulu
Lukas. Dorescu numai ca se aflu totu numai de bine d-acasã, Ddieu se Ve þienã pe toþi senãtoºi, Serutu
mâna scumpei mame, serutu dulce pe Tiþia, Lenuþa pe Traianu ºi pe Dta te îmbrãþioºézã cu sincerã
iubire Aurel
Viena 25/1 (1)877
NB Complimente ºi salutãri tuturoru consângeniloru ºi amiciloru; salutãri îndeosebi Dlui
Mãrgineanu. Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.205, dos. 592, original, 7 file.
45.
Descrie peisajul din Gries, Austria, unde se aflã la odihnã. Aprecieri despre diferenþele ºi
asemãnãrile între Braºov ºi Austria. Salutãri familiei. Cere fraþilor sã ajute familia.
Gries 31/1 1877
Scumpã Mamã!
Credu cã Tata a priimitu la timpu scrisórea în care i-am comunicatu cãlãtoria mea în Stiria ºi
Tirolu. Acum me aflu în Südtirol într-unu satu romanticu numitu Gries, care formézã unu feliu de
suburbiu alu cetãþii Bogen. Aci voiescu se petrecu vreo 2-3 septemâni décã nu mi se va urî înainte de
vreme. Clima este minunatã, avemu o temperaturã de primavérã ºi cându resare sórele este ca în
Braºiovu în luna lui Maiu. Abia sositu aci ºi aºiediatu într-unu hotelu care este situatu fórte frumosu
în facia munþiloru – încã nu am potutu se me facu cunoscutu cu împregiurulu. Preste douã trei dile Þi
voiu poté înse împãrtãºi mai multe ºi póte mai interessante despre vieaþia dáci.
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Mie mi pare bine cã mi s-a datu occasiunea a me recrea puþinu. Aerulu d-aci mi va face fórte
bine ºi póte încã se capetu cu timpulu buci ºi pulpi tirolese.
Altfeliu me aflu bine ºi regretu numai cã nu sum mai aprópe de ai mei, cãci ca acasã totuºi
nicãieri.
Laptele aci e fórte bunu pe lângã celu din Viena, înse n-are ce face pe lângã laptele de
bivoliþia din Braºiovu. Vieaþia în Bogen care 10 minute depãrtatã de Gries e viuã, cetate comercialã –
locuitorii nemþi ºi italiani. Casele suntu înaltu zidite, stradele strîmte, cetatea pórtã caracterulu unei
cetãþi din Italia. Împregiurimea e fórte romanticã ºi bine cultivatã. Înse despre aceste mai multe cu
ocasiunea venitóre.
Pe Iacobu l-am lãsatu în Viena senãtosu, elu astãdi sau mâine se mutã în locuinþia sa nouã cu
unu collegu anume Steopoe unu bãiatu fórte de treabã ºi diligentu. Câtu despre partea acésta poteþi se
fiþi dér pe deplinu îngrigiþi.
Ve rogu scrieþimi îndatã cum ve mai aflaþi? Ce mai faceþi, diregeþi? Cum vaþi petrecutu la
balulu Reuniunei? Ect ect ect
Complimente Leliþiei Leni, lui Lukas, Mariþia, Boltres, Lenica, dl Salunþia ect ect
Îmi pare bine cã Tiþia e diligentã ºi ajutã Tatii – aºia mi place, ca copii s-ajute pe pãrinþi pânã
cându potu. Serutare dulce dér Tiþii; Trajan cum se pórtã? Lu salutu.
Serutã pe Tata îi voiu scrie câtu mai curându dorescu se Ve afle scrisórea acésta pe toþi în cea
mai deplinã senãtate.
Alu Dtale cu iubire Aurel
Adressa mea e: N. N. Gries bei Bogen (Südtirol) „Gasthof Badl“.18
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.266, dos. 592, original, 4 file.
46.
Se aflã în continuare în Gries, unde se simte bine. Exprimã dorul de familie. Îngrijorat pentru
starea sãnãtãþii tatãlui sãu, îºi exprimã regretul cã nu este aproape de familie pentru a putea ajuta.
Recomandã tatãlui sã se retragã de la conducerea ziarului, care contribuie la agravarea bolii. Cere
detalii despre situaþia de la Braºov. Nu poate scrie pentru „Gazetã“, fiind îndepãrtat de evenimentele
cotidiene. Despre vizita la un nobil local austriac. Consideraþii asupra caracterului locuitorilor din
Tirol. Dã informaþii despre fratele Iacob, rãmas la Viena. Transmite salutãri familiei.
14/2 7719
Iubite Tatã!
Eaccãme acum de douã septãmâni în Tirolulu sudicu în mediuloculu alpiloru romantici la
frontiera care desparte elementulu germanu de celu romanu. Am întrebuinþiatu ocasiunea ce mi s-a
datu pentru o micã recreaþiune care simtu cã mi face fórte bine.
18
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Cea mai mare dorinþia a mea în momentulu de faþia ar fi se te am ºi pe Dta lengã mine se
facemu împreunã escursiuni sub ceriulu acesta linu, se ne spunemu unulu altuia speranþiele, temerile
se ne mângâiamu unulu pe altulu ca antiertii (?) cându ni se aruncã în cale vreunulu din necazurile
dileloru omenesci.
Nepotenduse împlini acéstã dorinþia, totulu ce mi remâne este bucuria ce o simtu sciindute
senãtosu, audindu cã ve merge tuturoru iubiþiloru mei câtu se póte de bine. Adeveratu cã Dta mi
micºiorezi încâtva bucuria ce mi-a preparato scrisórea mamei, repetindu într-o notiþia fãcutã cu
cerusa în „Gazeta“, cã încã totu suferi.
Décã ar depinde dela mine iubite Tatã aºiu face ca zilele betrãneþieloru Dtale se fia cruþiate
ºi de cea mai micã umbrã de suferinþia! Dér vei conveni cu mine, cã din nenorocire, nu este nimicu
mai greu, ba aºiu dice mai impossibilu, decâtu da trãi fãrã suferinþia. Dta ai esperiatu acestu tristu
adeveru alu vieþiei omenesci de diece ori mai multu ca mine – ºi eacca pentru ce ai avea de diece ori
mai multã causa decâtu mine, de a te cruþia, de a te recrea în senãtate, care ne este nouã tuturoru cari te
iubimu ºi adorãmu atâtu de scumpã. De ceea ce te rogu dér dorite Tatã este de a face totu ce Þi stã în
potinþia pentru restabilirea deplinã a senãtãþii Dtale. Cunosci prea bine causele reului, nu pregeta a
întrebuinþia tóte mediulócele possibile spre alu delãtura. Nu numai odatã am revelatu acestu adeveru
împreunã, cându aveam fericirea a fi lengã Dta. Vieaþia nu este, decâtu unu ºiru de sacrificii, de ce dér
se ne tememu a sacrifica în folosulu senãtãþii – care este înseºi isvorulu ºi condiþiunea principalã a
vieþiei?
Credu cã me înþielegi destulu de bine ºi décã me scii cã petrecu aci câtva timpu de
recreaþiune, nu vei vedé în acésta decâtu numai o micã staþiune de reculegere pe drumulu celu lungu
alu suferinþieloru vieþiei aceste deºierte. La Dta se schimbã înse situaþiunea în privinþia acésta, cãci
mare parte a drumului care suie încã mi stã înainte. Dta ai parcurso deja ºi acum simþi trebuinþia de
repausu dupã atâta sudóre ºi trudã.
Aci sosescu la întrebarea ce mio puseiu relativu la Gazeta. Trebuie se te retragi încetiºioru ºi
dela acésta – necesitatea unuia asemenea pasu am simþito ºi esprimato de multu cu toþii ºi acum ºi Dta
o recunosci. Înnainte înse de a-Þi poté respunde la întrebãrile ce mi le puni, te rogu se mi faci
cunoscutu apriatu, de este adeveratu cã Dlu Bariþiu voiesce se trécã la Bucuresci ºi cându? Apoi te
rogu ami face cunoscutu décã voiesce D. Mãrgineanu a lua asupraºi redacþiunea sub condiþiunile cum
le stabilisemu noi în conversaþiunile nóstre – ºi ce obstacole potu se se contrapunã acestei
combinaþiuni? Cu unu cuventu Te rogu ami scrie situaþiunea de faþia în care Te afli cu Gazeta, cu
deamenuntulu ºi apoi nu voiu întârdia a mi da ºi pãrerea mea în privinþia acésta.
Décã te ostenesce a scrie însuþi mai multu, Te rogu dictézã soriórei Tiþia ºi
încunosciinþiendume câtu se póte de detaiatu despre starea presentã a lucruriloru. Totodatã
împãrtãºiesce-mi ºi planurile Dtale proprie séu modalitãþile prin care credi a te poté desface mai lesne
de Gazeta, ºi décã mai este óre necesitate ca se intervinu ºi io în persónã spre a Te ajutora ajungerea
acestui scopu. Aºiu dori se te sciu cu o di mai înnainte descurcatu ºi scãpatu ºi de grigia Gazetei, cãci
nu me îndoiescu cã acésta ar fi numai în interesulu celu mai bine înþielesu alu senãtãþii Dtale. Gazete
sunt multe pe lume, ele apparu ºi disparu, placu ºi displacu, senãtatea omului înse este numai una ºi
nedespãrþitu de individu, celu mai scumpu tesauru alu acestuia!
Încã te mai rogu se mi scrii, décã ai fãcutu vr-unu pasu la judecãtoria pentru de a sili pe
Eforia, de aþi recunósce dreptulu în privinþia aloru 3000 fl ºi cum stai cu acéstã cestiune?
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Aºteptu se priimescu respunsulu doritu încã aci în Gries unde voiu petrece pânã la finea lui
februariu.
Me provoci se-Þi mai scriu ºi pentru Gazeta. O aºiu face bcurosu, pânã acum înse te asiguru
nu am potutu lipsindumi timpulu ºi disposiþiunea recerutã – d-aci þi-aºiu scrie, înse nu prea am ce,
deórece trãimu în Tirolulu sudicu mai totu atâtu de departe de evenimentele dilei, ca Dvóstrã în
Braºiovu.
Acolo aveþi acum crisa ministerialã – vedeavomu cumu se va mai descurca ºi aceea – nu ne
va aduce nici o combinaþiune în care nu vomu fi intratu ºi noi ca factoru naþiunalu în þiérã. Ghemulu
se desnódã întraceea destulu de încetu pentru da perde patienþia – ºi credu cã în cele din urmã va
trebui se fia tãiatu.
În dilele trecute am visitatu pe celu mai avutu cavaleru alu Tirolului, fostu ministru
consiliariu intimu s. c. l. cãruia fui recomandatu din partea unui consiliariu de curte cu care sum bine
cunoscutu. Am fost priimitu cu cea mai mare amabilitate. Esc. Sa m-a invitatu se visitezu grãdina
palatului seu – cea mai frumósã în tot giurulu – ori cându voiu voi, dupã placu, s-a escusatu ca fiindu
silitu a sta acasã din causa unei mici rãceli, nu-mi póte reîntórce îndatã visita s. c. l. Acum aºteptu în
fiecare di sã vinã. Dupã acéstã formalitate, voiu fi negreºitu presentatu ºi familiei sale.
Altcum petrecerea mea constã mai multu din mici preumblãri în natura frumósã din giuru, la
cari me însoþiesce din cându în cându unu baronu prussianu care petrece de unu anu aci – totu numai
pentru recreare.
Vieaþia aci nu e nici eftinã dér nici prea scumpã – mâncãrile, mai cu sémã cãrnurile sunt
bune – ºi vinulu roºiu tirolesu, care se bea aci în generalu cu predilecþiune, este minunatu.
Timpulu este escelentu, primavera completã, acum începe se înverdiéscã ºi arborii.
Tirolesii sunt ómeni veseli ºi plãcuþi în comerciu cu strãinii, în generalu strictu religioºi,
cum amu dice la noi, „ómenii lui Ddieu“, nu e mirare dér cã-i póte porta popii atâtu de lesne de nasu.
Poporulu e bunu pretutindinea – numai cei care lu guvernézã se fia pãtrunºi de seriositatea ºi
responsabilitatea ce incumbã missiunei loru.
Acum se trecu la Iacobu. Pe acesta l-am lãsatu în cea mai bunã ordine în Viena ºi dupã o
scrisóre ce am priimitu de la densulu judecându, credu cã studiézã ºi visitézã prelegerile regulatu. De
astã datã speru cã va depune esamenele la timpu ºi cu succesu bunu. Pentru câºtigarea unui stipendiu
nu am potutu face pânã acuma nici unu pasu – încã nu e timpulu – pânã la vérã, atunci ne vomu da
împreunã silinþia de ai poté procura unu ajutoriu, ceeace credu cã va fi possibilu. Dta, ivinduse vreo
ocasiune în privinþia acésta, nu me îndoiescu cã o vei întrebuinþia destulu de bine.
Ce noutãþi mai aveþi dela Bucuresci? Ce face Lenica, Groza ºi Traianu alu loru? Cum le
merge nepoþieiloru ºi Elisei? Ve rogu scrieþi-mi despre aceºtia.
În fine te rogu împãrtãºiesce lui Nenea Costi sincerele mele salutãri, asemenea serutãrile
mele soriórei Tiþia ºi veriºórei Catinca, complimentei mãtuºicei Iuliana …
Serutu mâna Mamei, pe Traianu lu salutu ºi sum alu Dtale cu fierbinte îmbrãþioºiare
devotatu ºi ascultãtoriu Aurel
Gries bei Bozen (sic) 14/2 (1)877
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.268, dos. 592, original, 11 file.
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47.
Se aflã în continuare la Gries. Îºi exprimã poziþia în chestiunea solicitãrii familiei de a se
reîntoarce la Braºov pentru preluarea afacerilor. Nu este de acord. Recunoaºte îndreptãþirea
solicitãrii, dar nu este în concordanþã cu viziunea proprie asupra evoluþiei sale ulterioare. Oferã în
schimb posibilitatea unui dialog direct prin efectuarea unei vizite la Braºov, în urma cãreia eventual
sã lichideze implicarea familiei în realizarea ziarului. Situaþia îl neliniºteºte, rãmânerea sa la Braºov
nu ar duce la rezolvarea problemelor de fond.
Gries 28/3 (1)877
Iubite Tatã, iubitã Mamã!
Me grãbescu a Ve respunde la scrisórea din 23 l. c. Înainte de tóte înse trebuie se Ve spunu
cã m-am întristatu multu înþielegându cã Tata în locu se se mai întrãmeze slãbesce din ce în ce din
poteri. De o sutã de ori am disu ºi io ºi toþi câþi îi voiescu binele, cã trebuie sã se lase de corecturã ºi se
se recreeze în sensulu adeveratu alu cuventului.
Precumu vedu înse Tata mai cu sémã ar dori ca se intru io în locui, se iau redacþiunea ect, cu
unu cuventu se me decidu a merge ºi a me aºedia în Braºiovu. Mi scrieþi de prenumeranþi, de fondu,
de venitu s. c. l. ºi me provocaþi a me resolvi la unu feliu. Tata me provócã directe sei scriu cându
voiescu a merge, ca se iau sarcinele sale asuprã-mi.
Tóte câte mi le spuneþi nu mi sunt noua, afarã póte de împregiurarea ca acum sunt cu 100
prenumeranþi mai multu. Aceºtia înse sciþi prea bine cã vinu, ºi de multe ori se ºi ducu totu atâtu de
iute cum au venitu.
Recunoscu cã aveþi multã dreptate a pretinde dela mine ca se mergu lengã Dvóstre, se ve fiu
întru ajutoriu la tóte ºi contra tuturoru releloru influinþie din afarã – vedu ºi simtu prea bine greutatea
în care se aflã Tata ne mai potendu conduce affacerile sale ca pânã aci, înse cu tóte aceste, cu tóte cã
însuºi portu cea mai mare dorinþia în peptumi de-a Ve poté face pe placu ºi de a Ve fi mâna dreaptã în
aceste împregiurãri – nu potu nici decum se me decidu acum de buna voia a priimi oferta ce mi faceþi,
nu potu se Ve promitu nici cu cea mai micã siguranþia cã voiu merge la Braºiovu în gândulu de a lua
redactarea foiei asuprãmi ºi a remâne braºioveanu, remãnendu totu pre lengã Dvóstre.
Cunósceþi prea bine causele din cari nu m-am potutu decide pânã acum la ceea ce pretindeþi
dela mine, condiþiunile nu s-au schimbatu, ele sunt totu acele de astã tómnã. Décã le-aºiu fi aflatu de
favorabile pentru mine ºi pentru viitoriulu familiei aºiu fi remasu acolo ºi nu aºiu fi luatu câmpii, cum
dice mama, în mediu de iérnã.
În fine credu cã nici senãtatea mea nu ar concede se redactezu timpu mai îndelungatu sub
nesce împregiurãri atâtu de nefavoritóre o foia cum e Gazeta, ne mai vorbindu de o miia ºi una
greutãþi ce mi s-ar contrapune. Décã m-aºiu ºi decide a lua asuprãmi redactarea pe scurtu timpu, nu
aºiu avé altu resultatu, decâtu póte numai o pierdere de timpu, fãrã nici unu acuivalentu în bani seu în
alte folóse. Înse lãsãmu aceste, le-amu vorbitu destulu împreunã – mi pare reu numai cã Tata nu mi-a
respunsu la întrebãrile ce i le-amu fostu pusu în scrisórea mea ultima din februarie.
Repetu ce am disu atunci, cã décã recere necesitatea sum gata în fiecare momentu a merge
pe vreo 3-4 septemâni la Braºiovu spre a fi întru ajutoriu Tati la descurcare. Aºia dér décã doriþi potu
se me repedu dupã pasci pânã la Braºiovu se vedemu a pune odatã capetu ºi chinului cu Gazeta, de
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care se aflã Tata încã atâtu de multu derangiatu. Câtu despre mine cum dicu nu potu promite nimicu
siguru, în casu cându aºiu afla acum mai bune condiþiuni, póte maºi mai poté resolvi pânã înse nu sum
siguru d-aceste mi e preste potinþia a me decide.
Décã dér sunteþi înþieleºi cu aceea ca se mai facu o sãritura la Braºiovu spre a regula
definitivu causa cu Gazeta ºi altele necessare, înse fãrã tãndãlealã, atunci scrieþimi îndatã fãrã
amenare încã la adresa de pânã aci Gries s. c. l. Décã este grabã telegrafaþimi îndatã, décã nu scrieþi. Io
voiescu se mai stau paci vreo 10 dile celu puþinu; cam pe la 20 séu 25 Aprilie potu se plecu la
Braºiovu. Aºiadér pe la finea lui Aprilie potemu se ne întâlnimu earãºi ºi se ne chiarificamu
definitivu, décã înse ar recere necessitatea ca se fiu ºi mai iute acolo, avisaþime. Pe vreo câteva dile
voiescu se me departezu d-aci cãtrã graniþia Italiei aºiadér nu întârdiaþi a mi face cunoscutã pãrerea
Dvóstre.
Aci v-am spusu totu ce am potutu, sinceru. Aºiu minþi décã aºiu dice cã sum în stare a me
decide la momentu acum definitivu, dér aºiu face ºi mai reu décã v-aºi face speranþie fãrã nici o bazã.
Sum gata a me supune la totu ce mi póte dicta raþiunea ºi datoria ce-o am faþia de pãrinþi – înse tocmai
acéstã datoria, acea raþiune me opresce acum a lua decisiunea la care m-aþi provocatu – cãci numai
prea lesne m-aºiu poté cãi cã am luato. Scrisórea Dvóstre mi-a causatu, adeveru ve spunu, mare
neodihna, de aceea Ve rogu a-mi comunica îndatã pãrerea Dvóstre. Io sum gata a Ve visita earãºi,
înse numai ca se facemu odatã finitu cu acea cestiune a foiei. Vã îmbrãþioºiézã fierbinte pe toþi alu
Dvóstre Aurel
NB. Pe Tata lu rogu se me aviseze neamenatu despre tóte decisiunile ce le va lua. D.
Mãrgineanu a promisu (dupãcum mi-a scrisu Tata) cã-mi va scrie înse nu mi-a scrisu pânã acum.
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.267, dos. 592, original, 4 file.
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