
Gheorghe FARAONALEGERILE PENTRU DIETA UNGARIEI DIN ANUL 1910 REFLECTATE ÎN SÃPTÃMÂNALUL FÃGÃRÃªEAN „OLTEANUL”Acest sãptãmânal îºi începe apari!ia în 15 aprilie (stil nou) 19091, se vrea a fi o foaiesãptãmânalã, socialã, culturalã ºi economicã. În Colec!ia Muzeului "ãrii Fãgãraºului „Valer Literat”,primul numãr este din 23 aprilie (6 mai) 1909 ºi va apãrea în fiecare zi de joi a sãptãmânii. Ziarul seafla sub conducerea unui comitet de redac!ie, iar sediul acesteia era în: „Fãgãraº Vár-Tár, nr. 46,Casele I. Peia vis a via de magistrat”2. Aceasta era adresa Tipografiei ºi a Librãriei Poporului, aflateîn proprietatea tipografului român Constantin Popp. Sãptãmânalul va fi închis în anul 1916, înmomentul intrãrii Armatei române în Transilvania.În paralel, a func!ionat în Fãgãraº ºi sãptãmânalul „"ara Oltului”, înfiin!at în anul 1907 ºi aflat în proprietatea domnilor dr. Nicolae ªerban, dr. I. ªenchea ºi dr. Octavian Vasu. Noi ne vom axa însã pe activitatea ziarului „Olteanul”. În anul 1910, comitatul Fãgãraº avea douã cercuri electorale: cercul de la Arpaº (de jos) ºi cercul de la Fãgãraº (de sus). La Conferin!a Na!ionalã de la Sibiu3, unde „s-a designat de candida!i dedeputa!i pentru cercul Arpaº pe vrednicul fost deputat Dr. Alexandru Vaida Voievod, un bãrbat deînaltã culturã ºi distins, iar pentru cercul Fãgãraº pe fostul deputat Dr. Nicolae ªerban – fi!i bineveni!i”4. Acesta a fost primul anun! legat de începutul campaniei electorale desfãºurate în acel an. Candida!ii pentru deputa!i din cele douã cercuri electorale ale Fãgãraºului convoacã„inteligen!a româneascã pe Luni 25 aprilie (1910) la hotel Paris din Fãgãraº, spre a se consfãtuiasupra mãsurilor ºi mijloacelor ce au sã se ia pentru izbânda în lupta electoralã. E de dorit cainteligen!a de pe "ara Oltului sã ia parte în numãr cât mai mare la aceste consfãtuiri. A doua zi depaºte candida!ii înso!i!i de mai mul!i deputa!i ºi al!i fruntaºi îºi încep turneurile electorale înamândouã cercurile, !inându-ºi prin comune dãrile de seamã ºi discursurile de program. Turneul vadura cam patru zile, în fiecare cerc despre ziua ºi ora sosirii candida!ilor prin comune, alegãtori vorfi aviza!i de cu vreme”5. Dupã cum se poate vedea, se face apel la popula!ia româneascã din zonã sãparticipe la aceastã reuniune pentru a pune la punct împreunã strategia electoralã care urmeazã a seaplica pentru câºtigarea alegerilor în comitatul Fãgãraº de cãtre candida!ii Partidului Na!ional. La adunarea desfãºuratã în data de 25 aprilie 1910 s-a hotãrât: „Candida!ii sã cutreiere sateledin ambele cercuri unde vor !ine vorbiri de program în felul urmãtor:1. Luni, a doua zi de Paºti la orele 9 a.m. în pia!a comunei Comãna inferioarã, unde se vorgrupa comunele Comãna superioarã ºi Cãciulata.2. La ora 10,30 în comuna Vene!ia inferioarã, cu comunele: Vene!ia superioarã, Pãrãu ºi Grid. 3. La orele 3 d.m. în comuna Mândra, cu comunele Toderi!a ºi Râuºur. 1. Mar!i dupã Paºti la orele 9 în comuna Mãrgineni, cu comunele: Ileni, Herseni, Copãcel,Sebeº ºi Bucium.2. La orele 10,30 în comuna ªinca Veche, cu comunele: Vad, Ohaba, ªercãi!a, Perºani, Vlãdeni, "ân!ari ºi ªinca Nouã.
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1 Ioan Vlad, Ioan ªenchea – Martirul Ardealului, Braºov, Ed. Pastel, 2004, p. 201.2 „Olteanul”, Fãgãraº, Anul I, Nr. 4, Joi, 23 aprilie (6 mai) 1909, p. 1.3 „Apel” [cãtre alegãtori] este o foaie volantã apãrutã separat de ziar, pãstratã în colec!ia noastrã alãturi de ziar; acest „Apel”a fost lansat de Conferin!a alegãtorilor români din Fãgãraº în 25 aprilie 1910.4 „Olteanul”, Fãgãraº, Anul II, Nr. 14, Joi, 1 (14) aprilie 1910, p. 4.5 Ibidem, Anul II, Nr. 15, Joi, 8 (21 aprilie) 1910, p. 4.



3. La ora 2 în Poiana Mãrului cu comuna Holbach.4. La ora 3,30 Tohanu-vechiu, cu Tohanu-nou.5. La ora 5,30 în Zãrneºti. Miercuri dupã Paºte la ora 9,30 în Bran la hotelul Bucegi, cu toate celelalte comuneapar!inãtoare cercului Bran”. Pentru cercul Fãgãraº acesta era programul, urmeazã programul pentru cercul Arpaº:„1. Vineri ziua de Sf. Gheorghe la ora 9 a.m. în comuna Vajdarecea, cu comunele Hurez,Sãsciori, Iaºi, Sevestreni, Berivoiul mare ºi mic, Dejani, Telekirecea ºi Netot. 2. La orele 11,30 în comuna Lisa, cu comunele: Breaza, Ludiºor, Voievodenii mari ºi mici ºiPoºorta. 3. La ora 2 d.m. în Drãguº, cu comunele: Viºtea superioarã ºi Sâmbãta superioarã. 4. La ora 5 d.m. în comuna Voila, cu comunele: Dridif, Beclean, Lu!a ºi Sâmbãta inferioarã. 1. Duminecã (a Tomi) la ora 9 în Viºtea inferioarã, cu comunele: Corbi, Rucãr, Feldioara,Beºimbac, Ucea de jos. 2. La orele 11 în Arpaºul inferior, cu comunele: Arpaºul inferior ºi de sus, Noul Român,Streza ºi Oprea Câr!iºoara, Gãinar ºi Câr!a. 3. La ora 4 p.m. în Porumbacul inferior ºi dupã posibilitate ºi Porumbacul superior. Apelul cãtre alegãtori a fost transmis deja în toate comunele. Atragem aten!ia domnilor preo!i, învã!ãtori, ca în fiecare comunã, unde se va !ine adunarea sãbinevoiascã a se aºeza o tribunã (podium) pentru ca vorbitorii sã poatã fi vãzu!i de ascultãtori”6.Acum putem remarca componen!a celor douã cercuri electorale ºi faptul cã Branul era inclus înperioada respectivã în comitatul Fãgãraº. „Candida!ii Partidului Na!ional Român domnii Dr. ªerban ºi Dr. Vaida Voeevod ºi-au începutturneele electorale prin comunele din amândouã cercurile, pretutindeni au fost primi!i cu mareînsufle!ire reuºita amândurora este sigurã.”7În urmãtorul numãr apare o coresponden!ã de la Viºtea, în care este descrisã pe larg vizitacandidatului na!ional dr. Alexandru Vaida Voevod în aceastã comunã. Relatãm ºi noi câteva idei dinaceastã coresponden!ã: „Duminica Tomi din acest an a fost destinatã a ne aduce o mare bucurie, anume am avutfericirea de a primi în mijlocul nostru pe iubitul nostru candidat na!ional Dr. Alexandru VaidaVoevod. Încã des de diminea!ã în sunetul clopotelor bisericilor ... sosesc din comunele vecine,Feldioara, Rucãr, Beºimbac, Viºtea de sus, Corbi, Ucea de jos ºi de sus, românaºi de-ai noºtrifrumos gãti!i. Pe la orele 7 ºi jumãtate sosesc preo!ii Geamãn ºi Nicoarã din Rucãr, cari pãtrunºi de cuvintelepoetului preo!i cu cruce-n frunte au venit în fruntea unui numeros popor, care pânã la sosireaiubitului nostru candidat au întins o horã româneascã aºa cum numai Rucãrenii o ºtiu. De asemenea pãrintele Banciu din Viºtea de sus a venit în fruntea poporului ... 
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6 Ibidem, Anul II, Nr. 16, Joi, 15 (28) aprilie 1910, pp.4-5.7 Ibidem, Anul II, Nr. 17, Joi, 22 aprilie (5 mai) 1910, p. 5.



Din comuna noastrã au plecat pe la 8 întru întâmpinarea iubitului nostru candidat vre-o 50 decãlãraºi.În jurul orei 9 ºi jumãtate se apropie de comuna noastrã mult aºteptatul nostru candidat Dr.Vaida în automobil înso!it de domnii: Dr. ªerban, Dr. ªenchea, Dr. Vas, domnul protopop Borzea ºial!i inteligen!i din Fãgãraº ... La marginea satului sunt ridicate patru por!i de triumf frumosîmpodobite cu !esãturi româneºti ºi frunzã verde ... Pânã sã ajungã la a patra poartã fetele ºi copii îiaruncã flori ºi cununi de flori. La a patra poartã tânãrul ºi înflãcãratul nostru preot Nicolae Borzea!ine un discurs de bun venit ... Deputatul le rãspunde ºi apoi cheamã poporul la locul de adunarepentru a putea vorbi programul ... Ajunºi la locul pregãtit candida!ii sunt lua!i pe sus ºi duºi latribuna frumos împodobitã cu niºte brazi falnici ... Adunarea a fost deschisã de pãrintele Stanciu, aurmat Dr. ªerban care a mul!umit alegãtorilor pentru faptul cã 18 ani a fost alesul acestui cerc, darcare vãzând cã acum comitatul are lipsã de cât mai mul!i bãrba!i de luptã a cedat acest cerc – cuaprobarea conferin!ei na!ionale – d-lui Dr. Vaida, pe care îl recomandã poporului, iar dânsul apãºit în cercul Fãgãraºului. În aplauzele poporului Dr. Vaida îºi începe frumoasa vorbire deprogram. Ca puncte de program mai însemnate a anun!at:Lupta pentru sus!inerea limbei noastre. Pentru alcãtuirea unei legi de dare în propor!ie cu averea. Pentru serviciu militar de doi ani. Votul universal egal ºi secret.Vorbirea a fost intens aplaudatã … urmeazã discursul domnului Dr. ªenchea care face istoriculactivitã!ii parlamentare a Dr. Vaida ºi face apel la tinerime sã sus!inã candidatura domnului Vaida,ºi dânsul este viu aplaudat … Pãrintele Protopop Borzea !ine o cuvântare frumoasã în care remarcãfaptul cã noi suntem un popor de 3 milioane de suflete, iar în parlament sunt doar 14 reprezentan!i aiacestuia pe când trebuie sã fie 100 ºi dânsul este zgomotos aplaudat … Tinerimea din Viºtea a cântatun cântec special compus pentru dl. Vaida, care este iarãºi luat pe sus ºi dus la automobil carepleacã spre Arpaº”8. Coresponden!a a fost semnatã de „Un alegãtor”9. Se poate vedea dragostea ºisuportul de care beneficiazã candida!ii na!ionali în aceastã zonã. Un moment deosebit are loc la „serata din 3-16 mai a românilor din Fãgãraº ºi din jur, cu aceastã ocazie au fost sãrbãtorite cu demnitate ºi liniºte ziua de 3-16 mai, în memoria mãre!elor umbre aeroilor din 1848 ºi memorabila adunare de la Blaj. Rar de tot s-au arãtat sentimentele românilor dinFãgãraº ºi jur fa!ã de aceste timpuri istorice ca ºi în aceastã searã. Familii inteligente cu o pleiadã detineri entuziasma!i, învã!a!i, meseriaºi, !ãrani, preo!i ºi învã!ãtori au luat parte la aceastã convenirefrumoasã. S-au rostit mai multe toaste, remarcând însemnãtatea acestei zile mãre!e în care s-a pusbaza solidaritã!ii poporului Românesc ... Tinerimea însufle!itã ºi cu cei bãtrâni au cântat imnulna!ional ºi cu deosebit entuziasm ºi sentiment pios au aclamat de mii de ori pe iubi!ii lor candida!i Dr.Nicolae ªerban ºi Dr. Alexandru Vaida Voevod care tocmai în aceste zile desfãºoarã o luptã titanicãpentru ducerea la izbândã a steagului na!ional”10. Acestea erau sentimentele nutrite de româniifãgãrãºeni fa!ã de situa!ia ºi lupta politicã a celor doi candida!i na!ionali.Pentru cercul electoral Fãgãraº, dr. N. ªerban se înfrunta cu candidatul maghiar Werner Gyuladin Cluj. Pânã în acel an, alegerile în acest cerc fuseserã câºtigate de scriitorul maghiar MikszáthKálmán, care, la aceste alegeri, a fost desemnat drept candidat pentru Sighetul Marma!iei.11Turneul electoral al candidatului Waren Gyula în zona Fãgãraºului a început pe 25 mai. Primelesate în care a intrat au fost Râuºor ºi Ileni, unde nu a fost bine primit de localnicii majoritar români.
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8 Ibidem, Anul II, Nr. 18, Joi, 20 aprilie (12 mai) 1910, pp. 3-4.9 Ibidem, p. 4.10 Ibidem, Anul II, Nr. 19, Joi, 16 (19 mai) 1910, p. 4.11 Ioan Vlad, op. cit., pp. 318-319.



„Urmãtoarea localitate vizitatã era comuna Mãrgineni. Aici un pãzitor, gornic de pãdure dinSebeº un anume Szabó, i-a trãznit prin cap sã le facã o primire de pomenire. S-a pus în con!elegerecu slãbãnogul primar din Mãrgineni George Alexe Urs, au nãscocit facerea unei por!i triumfale încã din preseara zilei de primire, în capãtul satului de cãtre Sebeº. Cu al!i slujitori de la pãdure au pus înlucrare ºi au fãcut poarta pe care au pus-o sub paza jandarmilor.S-a aflat cã în Ileni ºi Râuºor candidatul a fost primit cu ouã de cãtre români ºi a fost nevoit sãse întoarcã la Fãgãraº.Primind aceastã veste cei implica!i în conducerea comunei au încercat sã constrângã pelocuitorii comunei sã iasã în întâmpinarea stãpânilor, în a cãror slujbã se angajaserã. Oameni dincomunã le-au rãspuns însã cu cel mai hotãrât dispre!, întorcându-le spatele.Mai mul!i bãie!andri, copii ºi femei mai mult din naivitate s-au dus cãtre locul de prezentare. Eiîn nevinovã!ia lor credeau cã pe uli!a satului ºi pe drumul comitatului pot merge fãrã griji însã s-auînºelat amarnic, cã noi Românii în aceastã !earã suntem afarã de lege. Când i-au vãzut jandarmiii-au provocat sã stea îndatã pe loc, sã nu mai dea un pas. Atunci Valeriu Lie a rãspuns, cã a merge pe drum nu-i poate opri nime. Jandarmii care erau în numãr de ºase, turba!i de veste de mai înaintecolcãiau de rãzbunare. Ei voiau sã facã jertfe cu ori ce pre! – cu toate cã oamenii erau liniºti!i ºi nudau cea mai micã bãnuialã de rãsvrãtire, mai ales cã to!i n’aveau în mâini chiar nimic ºi poarta seafla la depãrtare de vr’o trei sute de paºi, chiar dacã ar fi voit nu-i puteau face nici un rãu.Cu toate acestea bie!ii noºtri oameni li se pãreau foarte primejdioºi ºi fãrã multã bãtaie de cap îi primirã cu salve de puºcã ºi revolvere.Primul a tras Virgil Szabó care a nimerit pe Valeriu Lie, a primit trei puºcãturi mortale în pieptºi având o mânã ruptã tot din puºcãturi a cãzut mort pe datã fãrã a fi vinovat cu ceva. A fost unbãrbat robust ºi în floarea vârstei, avea 26 de ani, cãsãtorit de trei ani, rãmân în urma-i o vãduvãtânãrã ºi o orfanã abea de un an. Are pãrin!i bãtrâni ºi neputincioºi trecu!i de 60 de ani.Al!i împuºca!i au fost: Gherasim G. Pandrea în etate de 16 ani împuºcat mortal în piept eracumnat cu Valeriu Lie. Ioan Nic. ªovãilã tot în etate de 16 ani a fost puºcat în dreapta sub coastã, aieºit glon!ul prin stânga ºi dupã cinci minute a fost mort. David Dv. Lie în etate de 28 de ani era dusla spital în Fãgãraº, e puºcat într-un ºold, glon!ul nu i-a fost scos dar ºi acesta a murit înainte de aintra în spital. Urmaºilor nu li s-a dat voie sã-l mai aducã înapoi în sat va fi înmormântat în Fãgãraº. A cincia victimã George Joan Vlad în etate de 30 ani a venit din Bucureºti sã-ºi facã deprinderile dearme la care a fost chemat. La douã zile dupã incident mai trãia.Acestea cinci sunt victimele cãzute jertfã numai a urei ºi a rãzbunãrei pãtimaºe.Sâmbãtã 21 l.c. A sosit în Mãrgineni ºi Dr. Nicolae ªerban unde deja era terminat înfricoºãtorul mãcel. Cum ce a luat ºtire de aceastã barbarã nelegiuire, numaidecât a alergat la Fãgãraº de undel-a trimis pe Dr. Hamorsky, ca sã constate mãcelãrire crudã ºi sã de ajutor celor mãcelãri!i ºi rãmaºi încã în via!ã.Vestea acestui mãcel barbar s-a lã!it ca fulgerul în "ara Oltului. În toate bisericile s-au trasclopotele pentru victimele cãzute jertfã urei neîmpãcate ºi teroarei sãlbatice a slujbaºilor.Pe luni 23 s-a hotãrât înmormântarea celor trei victime din comunã, cãci al patrulea a rãmas sã fie îngropat în Fãgãraº.Ca sã dea mor!ilor noºtri cea din urmã cuvenitã cinste adunatu-sau în Mãrgineni mul!ime depopor din toate satele "arii Oltului. Satul era garnisit cu jandarmi 26 la numãr. Printre participan!iremarcãm: Dr. Pralea advocatul din ªercaia care a cerut autoritã!ilor sã retragã jandarmi carepatrulau prin mul!ime, pânã la urmã au fost retraºi.
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Pe la orele 2,30 au ajuns din Fãgãraº cu întristatul deputat Dr. Nicolae ªerban cu Doamna,domnii: Dejenariu, Toma, Peia, Debãu, ºi al!i mul!i, iar dintre advoca!ii din Fãgãraº a venit doarDr. I. ªenchea. Dintre preo!i noºtri cari mãnâncã prescura poporului au fost vãzu!i urmãtorii domni: MaxReceanu din Vaida Recea; Gavrilã Cornea din Ileni; Ioan Fulicea din ªinca Veche; Roman ºiValeriu Dâmboiu (tatã ºi fiu) din Sebeº; pr. Fãtu din Herseni ºi M. Fulicea din Mãrgineni, cari to!iºapte au slujit, celebrat serviciul Dumnezeiesc. Au fost ajuta!i de cantori ºi învã!ãtorii: Cosma,Moldovan, Berescu ºi clericii Pop ºi P. Debu din Toderi!a. Au mai luat parte preo!ii: Bunea din Vad,Langa din ªercaia ºi un preot ortodox din Vene!ia Inferioarã cari însã nu au slujit. A bãtut la ochi absen!a neiertatã ºi nescuzatã a preotului Damaschin Ghircoiaº din comunaBucium.Îndatã dupã sosirea domnului deputat Dr. Nicolae ªerban, a început frumoasa slujbãreligioasã. Ea s-a !inut în mijlocul uli!ei principale care era neîncãpãtoare. Lângã sicrie erau treicununi mãiestuase aduse de iubitul nostru deputat, cea din mijloc purta o fundã pe care era scris:Poporul român din "ara Oltului, iar pe partea ailaltã: depunem cununa în semn de iubire ºi mãrirepe mormântul neclinti!ilor luptãtori, cãzu!i victime terori slujbaºilor.”12Pe întreg drumul cortegiul a fost înso!it de jandarmi, înainte de a fi aºeza!i în mormânt, preotulFulicea din ªinca a !inut o scurtã cuvântare din care citãm: „Acestea sunt victime nevinovate suntiubi!ii noºtri rãposa!i, pe cari nu-i jelesc numai pãrin!ii ºi neamurile ci îi jeleºte un neam întreg”. „La Fãgãraº fost îngropatã ºi a patra victimã David Dav. Lie. Nedându-se îngãduin!a de a fiadus acasã ºi îngropat împreunã cu ceilal!i trei fra!i omorâ!i miºeleºte – deºi a murit de Duminecãînainte de prânz a fost înmormântat în cimitirul bisericesc românesc. Prohodul a fost servit în curteaspitalului comitates de Pr. Vicar Iacob Macavei, înso!it de preo!ii: Octavian Popa din Fãgãraº,Mateiu Fulicea din Mãrgineni împreunã cu clericul Pop, ca diacon.”13În acelaºi numãr apare urmãtoarea informa!ie legatã de desfãºurarea alegerilor pentru deputa!i:„Alegerile din comitatul nostru vor avea loc Miercuri 1 iunie a.c. Alegãtorii noºtri din Arpaº sãvoteze cu Dr. Vaida, iar la Fãgãraº cu Dr. ªerban. Fiecare alegãtor sã meargã la primãriacomunalã sã cearã bilete de legitimare de oare ce fãrã acestea nu vor fi lãsa!i sã intre în Fãgãraº ºiArpaº. Biletul sã-l pãzeascã ca ochi din cap, nu cumva sã-l dea cuiva din mânã, pentru cã fãrã biletnu va ajunge la votare. La intrare în Fãgãraº sau Arpaº dacã i sã va cere, sã-l arate, dar sã nu îl deanimãnui. Dacã de la primãrie n’ar vrea sã i sã dea biletul vre’unui alegãtor, fãrã amânare sã sedescopere lucrul advoca!ilor noºtrii din Fãgãraº”.Aceste mãsuri de prevedere trebuiau urmate de to!i românii care au drept de vot, pentru a nu fiîmpiedica!i sã îºi exercite acest drept. „Alegerile se vor desfãºura în felul urmãtor: Dupã cum se cunoaºte Comitatul Fãgãraº aredouã cercuri electorale care trimit doi deputa!i în Dieta "ãrii. E cercul Fãgãraºului (de sus) ºi cercul Arpaºului (de jos). Pânã în acest an numai cercul Arpaºului a fost reprezentat de un deputat român, ºi anume Dr.Nicolae ªerban. Cercul Fãgãraºului a fost însã reprezentat de deputa!i strãini. În acest an deputatul dr. Nicolae ªerban a lãsat locul sãu la Arpaº, Dr. Vaida, iar dânsul a pãºitcu toatã energia în cercul Fãgãraºului, ca sã cure!e ºi acest cerc de cei care în schimbul dragosteinoastre ne urãsc de moarte ºi ne batjocoresc fãrã nici o cru!are.
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12 „Olteanul”, Anul II, Nr. 20, Joi, 13 (26) Mai 1910, pp. 3-5, coresponden!ã semnatã de George Dobrin din Bucium.13 Ibidem.



Oamenii noºtri, cãrturari, plugari ºi pu!inii meºteºugari, vãzând cã la Mãrgineni a curs sângenevinovat, sânge de mucenic, cu atât mai mult s-au însufle!it ºi s-au jurat a apãra cinstea steaguluiromânesc, ºi într-un gând ºi o sim!ire au mers la alegeri. În ziua de Miercuri, 1 Iunie, a.c. la 8 diminea!a a început votarea în amândouã cercurile. La Fãgãraº au votat 1343 alegãtori împãr!i!i în douã comisiuni. Dr. Nicolae ªerban a primit675, dr. Werner Gyula a primit 648 de voturi; deci Dr. Nicolae ªerban a rãmas întâiul deputatromân în neaoºul cerc românesc al Fãgãraºului. Vestirea biruin!ei noastre a stârnit o furtunã de strigãte de bucurie. Ca nu cumva strigãteleacestea sã primejduiascã tabãra contra îndatã s-a pus în fa!a alegãtorilor din tabãra deputatului Dr. ªerban mili!ia ºi cãlãre!i (husari) care au fost aduºi pentru treaba aceasta. Toatã truda ºi opintirea vrãjmaºilor a fost de prisos, cã Românii noºtri s-au dovedit a fi unpopor cu rânduialã, deºtept ºi cu minte ºi au votat cu Dr. ªerban. La Arpaº au votat 737 de alegãtori, dintre cari, Dr. Alexandru Vaida Voevod, mândria ºi falaneamului a primit 538 voturi; iar renegatul pripãºit Dr. Urdea 199 voturi, care vãzându-ºi pierderea a luat-o din timp la tãlpãºi!a. Iar deputatul ales al cercului Arpaº a rãmas Dr. A. Vaida Voevod. Ziua de 1 iunie 1910 va rãmâne o zi istoricã de cea mai mare cinste pentru românii olteni.”14Trebuie spus faptul cã numele contracandidatului din cercul Arpaº dr. Urdea a fost pentru primadatã men!ionat de autori în acest articol. Deputa!ii români aleºi în Dieta Ungariei la 1 iunie 1910 au fost: „Dr. Alexandru Vaida Voevod –Arpaº; Dr. Nicolae ªerban – Fãgãraº; Dr. ªtefan C. Pop – ªiria; Teodor Mihali – Ileanda Mare, n-aavut contra candidat; Protopop Vasile Dãmian – Baia de Criº, asemenea n-a avut contracandidat.Deºi se aºtepta ca în noua Dietã sã avem 25-30 de deputa!i români ne-am pomenit numai cu cinci.Aceºtia sunt candida!ii unui popor de trei milioane de suflete”15.Nu se ascunde aici dezamãgirea fa!ã de faptul cã, din cei 25-30 de deputa!i români preconiza!i,au fost aleºi doar 5. „Camera Ungarã !ine cea dintâi ºedin!ã astãzi, Joi, în 23 l.c., la care va prezida un prezidentdupã etate (cel mai bãtrân). Sâmbãtã 25 l.c. deputa!i ºi membri casei magistra!ilor merg corporativîn castelul de la Buda, unde M. sa va deschide sesiunea camerei prin mesagiul regal. Îndatã dupãacest act, camera !ine o ºedin!ã unde în care se citeºte din nou mesagiul regal ºi se anun!ã ºedin!aurmãtoare pe Luni în 27 l.c. În aceastã ºedin!ã îºi prezintã deputa!ii mandatele, apoi în 1 iulie c. se!ine ºedin!a de constituire a Camerei.”16Este prezentat astfel programul pe care îl aveau de realizat deputa!ii pentru constituirea camerei. Cititorii sunt !inu!i la curent cu desfãºurarea lucrãrilor Dietei ºi cu participarea deputa!ilorromâni la lucrãrile acestora: „La cetirea mesagiului regal, prin care s-a deschis noua Dietã, aleasãîn zilele trecute au fost de fa!ã între al!ii – din cei cinci deputa!i ai noºtri – domnii dr. Mihali ºi VasileDãmian. A doua ºedin!ã a fost luni când deputa!ii ºi-au prezentat mandatele sau dreptã!ile, care s-au dat spre cercetare comisiilor sortite. ªedin!a urmãtoare a fost pusã pentru astãzi, Joi”17.Despre activitatea parlamentarã a deputa!ilor din cercul Fãgãraº gãsim urmãtorul articol:„Deputatul Dr. Vaida Voevod a !inut un lung discurs în Camera ungureascã, în chestiuneabugetului, care a avut un succes mare extraordinar, de o importan!ã aproape istoricã, ºi ascultatã cu mare aten!ie din partea colegilor. Au fost de fa!ã to!i miniºtri. Dupã ce-a rostit lungul sãu discurs,Români cari au asistat pe balcoanele salei de ºedin!ã a camerei, I-au fãcut mari ova!iuni deputatului
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14 Ibidem, Anul II, Nr. 21, Joi, 20 Mai (2 iunie) 1910, pp. 4-5.15 Ibidem, Anul II, Nr. 22, Joi, 27 Mai (9 iunie) 1910, p. 4.16 Ibidem, Anul II, Nr. 24, Joi, 10 (23) iunie 1910, p. 4.17 Ibidem, Anul II, Nr. 25, Joi, 17 (30) iulie 1910, p. 4.



Vaida. Seara Români din Budapesta ºi întreaga tinerime universitarã a aranjat un mare banchet înonoarea deputatului român Dr. Vaida”18.Dupã un an de zile de la evenimentele din comuna Mãrgineni, gãsim urmãtorul articol: „Este deºtiut cã pãrintele Octavian Popa, fost capelan în Fãgãraº (azi preot în Scalul de Câmpie) a fost pussub acuzare pentru agita!ia, ce ar fi sãvârºit-o la vorbirea !inutã la înmormântarea unuia dintreuciºii de la Mãrgineni. Tribunalul de la Braºov la achitat, – dar procurorul a înaintat apel ºi astfelprocesul urma sã se pertracteze la tabla regalã din Târgul Mureº. Procurorul superior de la tablãînsã a retras apelul ºi astfel sentin!a tribunalului rãmâne în valoare. – Ministrul de culte pe bazadatelor oficioase în octomvrie a.tr. A cerut de la consistoriul din Blaj, ca în locul pãrintelui OctavianPopa sã numeascã alt catihet în Fãgãraº”19.În concluzie, putem spune cã aceastã campanie electoralã a fost una agitatã în zona !ãrii Oltului, culminând cu uciderea barbarã a celor patru persoane din Mãrgineni. Acest lucru probabil i-aînsufle"it pe românii de aici sã-i voteze pe cei doi candida"i na"ionali la func"ia de deputa"i. Chiar dacã aºteptãrile erau ca un numãr mult mai mare de români sã fie desemna"i în aceste func"ii, pentru !araFãgãraºului a însemnat o mare victorie, anul 1910 fiind primul în care românii de aici au desemnat careprezentan"i în Dietã doi cona"ionali, pe dr. Al. Vaida Voevod ºi dr. Nicolae ªerban.The Elections for the Hungarian Diet from 1910 Reflected in the Weekly Newspaper “Olteanul” from FãgãraºAbstractThis newspaper was published for the first time at the beginning of 1910, on the 5th April, and itwas intended to be a social, economic and cultural weekly publication. The first number of thecollection kept in the Museum of Fãgãraº Country “Valer Literat” is that of 23rd April 1909. Thenewspaper appeared every Thursday till 1916, when it was shut down by Austro-Hungarianauthorities.The electoral campaign was a very agitate one in the Olt Country, culminating with theassassination of 4 Romanian people. At last, the two Romanian candidates won the elections from 1stJune 1910 and Fãgãraº Country was the only region of Transylvania represented by two Romaniandeputies in the Hungarian Diet.
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