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Autorităţi şf fastltuţlanl aii.teştf 200 Iei 

răsplată binemeritată I 
Slndlcatal Presei Ro lIAne din Ardeal şi Banat, aărbitorefte azi ... 

membrU sil ca yecliila ~ id presă, cari au colaborat 'a ziarele ro.AII .... 
dia Transllvaola inaiqte de Unlr~. 

Lle' Antirnlzlonlstă RomA1l se asoclazl CII plAcere ae,.ter sir-

aSI ro.I" ••• c' fi'" d •• IIU aa h"'8 da ur
a.1 .lrbator.,le .,e .h Uftll •• ucl 
11'1 dIn It.'lrJl a., pe Presi a.dele,.1 dlnl· 
• a ItIIIII ti dintr. d- 'ltla. rl,b '.Ullll, .r' cat 

CI.I 1 ... lnte da Uft,I· \ a I •• t 8 ~ da redud din 
In'l"ullllu CII vitejia, C,IIC. lipse' ci. miilofa-. 
r. ,1 atll •• tU If' an ara nurala ... rlt da • ,. 

1, rl".rUa d •• lltlata c:lnt .... buU n,,' ... It da, 
Illorllor dia pr.l. cii orJc_, si II. traazl 

. "\ ~ . . ; D .• '.U.. ..p •• oa 
"r.l ziarului .Universul- ~preşedintele Lig" AnHrevizioniste RomAne 

11.1,. curajl' ca a.8._ 
• I,allllll,a d .. epturUe 
Ira.crAptlbUe al. pa· 
~u".i romAn. 

, 

con,Uinta lIaIlo,..11 II si 
Ind Ilnna la lupti pa con, 
dllClto,lI, elrl da 1II111t. 

I I 1'1 d I bAtonr. şi edatA CII omagiul el faţi de presa rmAneasci eroică de dl .... 
or araU cop el, al· late de război, işl exprimă cele mal bune u'iri fatl de ytednlcU slaJltod 
riola II d, Pii te 1r.a. ai aeeste' prese, - tiind convln!!i ci ziariştii români I'or ,U si eoatla .. 

a.lI.ratla no IStr, esli opera uţioalU. a iaail1taşUor lot ,Iorlo,d • 
..,ea .proape d 81 .lraCo, Comitetul Regional . 
I I , t 11 ~ '" I pentru Traosf)vaala al 

II In jp .. i, .... tlalll. LIgii Aatirevizioalate Ro .... 
Mari, pellttuea a. ,1 poati 
da Sealnl d. valoare. 
con trib ""ei IteCirol c ile 
S Ct .. 1t d. ceUlenl le 'aC11i1 
"NI'lII, dar n'" .... fllcl • 
Indo •• al el #. veni o 
"re"8 cln d qpnt.rUlulla 
slal1,llIol' la acei m .... 
act, va fi apt.chll la 
adavlra'. el v.I·~ar •• 

AII, cind sunt sirbi· 
lorlti Intr'un cadr. r. 
straftl col citiva c rl aU 
r.M •• ala$ltl prohsla,.11 
d~ .ia,tst '11 Ard" .e, 1. 
Irha" ,. I ~llIillii no.tru 
'rilasc, ca o r.cllno",tar • 
• dreptului ce I .. u cI,tI 
gat 1:1 recumo,tlnla Ilituror 
p.nlru blrbU!a cu ca" 
au luplat si ,nutur. o •. 
supr,r, ,. si d a. Ilb,r~ 
la.e unu. a.alll. 

Nu Ilim d Ici muncI ,1 
curaiul lor au putut .a 
le aduci pAni acum ,1 o 
draaptl rlisphtă materiali 
sau daci .ficl .. llla •• _ v. 
lu. parte, CUIII •• cuvldl, 
.a SlrbAto_,"a c. II sa 
hCI d, camarazi, dar IU 11-
tem siguri ci r.cu 110 ,tin ~ 
ta unul naun desrobit 
... loraaEI mal .. ull d. 
cat o rllplall de ori ca 
at. ordin. Li ac,asll re
cunolUatl8n.nlml adlu
ga. ,. p, a noastrl, • 
unul oonlr.', cara pre
ţuiesC la Justa el vaba .... 
Inunca mod esli, dar craa 
toar. a zlarlslulul des· 
bric., da .rlci patimi ,_ 
InSIl'!.,11 numai d. bl 
n 'le patriei lui. 

, 
" 

de emlncipare q8~onall II • 
de,pururi o pildA Jumillo.d" 
all i!ldemn grA1tor pentru cei de, 
l!.dAzt ,i pentru geIJor.'iilo Yii
toare. . 

II "ltella, dar 1. ca ,.. . 
dare" ece,tl 1'8I1ar.al 
tiai .a III'runta. .. ... 1'. Se ... edlltlllul ,_ 
VabuAul, pe.'r. Ctl 

!et •• lor ar. clll'" 1. 
Illadr.goste. dd ...... 
la clldur. gna. Ia 
I .e Icur ..... an
I II.. dospise oa
I -.,'Ior II .'r.lllo· 
Ir lor. 

~, 

. ~~ 

Sitldic.tqt presei rOlllâfle din 
"rd:11 şi 310 ti. drbltoril1d pez" 
ri,Ui CII Ud trecut de peste 25 
.l1i Il pren ardeleanl, oHl-tg1uă 
trecutul (Iorio. a. presei romlne 
din Trtl1s.lll'''nil, uau.1 din fac 
tarii prhlcipaU .i cOIJ,tiintel nl
tia ,ale de peste munti ,1 ai iz .. 
bâ l%ti concretinte prin .ctul 
U ilHI. d ~I" Albi Iulia. - Naţia 
nalilIDul tl1f1lcărat, energii dedn .. 
tereută Şl spiritul de ucrHiciu 
pentru idealu' DafiolJII a. zi.ri, 
ulor romhi din epocI luptelor 

.rl,.U eu ,1 81, - ca 
Galllanii - _'ibiei. 
II. da'leta'a lor. da' 
JI part .. lor m .... de 
'It, atullcl cind 'aml
U oilia vIItorului ,rlll 
~plc'Clta'e. Jor. pr'lI 
Ilai lor ,1 mal a •• 1 
Ilndlr"nlc.e lor de 

Pusa romt2neascd din provint.ia 
Ciscar/Xlntind - deşi a tl11ut de 
laptat CII un regim de lJiidltd Inl".. 
leranţd, - ş'-a Indeplinit, Itri, cu 
prisos/ntll rostul de tndramdtoare şi 
sasţlndtoare a uun/ai naţional. 

Slujitorii ei, modeftl dar Tlflnfrl. 
caii, Cnedizifl dt idealul SJdRt penlta 
care militaa, aW1.nd conFth.nţa c4 
sunt factorii de cimetdare a coma· 
niunei suflete,tl dintre norodul ro
manesc şi pdtu1IJ eultd, de condu
cere, n'all deaarnrat nkl odatd şi 
n'au dezertat nici cbd dela Inaltele 
10, Indatoriri. 

Sd 'bdtorlrea .:elor rd17laşi tII v/ard 
dlnltt aceştia e lUI omagiu pe de-
pUn multat. . 

AmintirI ~in lemaila ie~he~innlni 
tie proL L ".J" 

Perr. - om trecut de 70 tml ....;. 
pentru UII preti"s confUd eu /ma
darmll care, dapd u '-a" lJdtIII 
rupa'lda-' şi doat! coaste, .~_ 

I •• lame II spue 
rlrul. Lor II se poate 
aui m.1 nimerit c. 
lUI, cuvlnhle Man'ul. 
l'UI11j,IARTA-LI-SE LO II 
,T, ~A CI AU I"'BIT 
,T·', fllndcl In .. ar •• 
dragos'e da 1I •• nt, 
Iăsl1 pu'e,.a •• r.11 

Fie ea reprtZefltaflţil d! ad ai scriu/ai "'IIh!'J!: c7'idfa1 sd 
,lffeascd inor de Inspiraţie li tl7l"jrfJcllllre fII t1orio,uele trJ:J,ţli ale 
tflaifltflFilOf 1., ardeleni. 

cand am . trecut pragai ltm
niţei de stat din Sel?hedin, tn 
tiul de 1 Aaltnl 1908, cel din .. 
tlil tO'P'lrd$ de sfJ!l!rinţd care m'a 
tntr1mDI'lat tII curtea temrtlfei II 
fost rd/Jonful PETRU HASLAU 
din Vdli$ )af'l (OI! drumul dintre 
Dev t şi Br ld), tlp'}l ziaristul 
OffEO!?a tE STOICA dela co 
tMiarzal LUPTA dll! Budllpesta 
şi Dr vOleu NIŢESCv dela 
GAlETA TRl.NSlLVANIEI di" 
Braşo,. 'ceşti dai dill armd ta .. 
seserlJ cOflcllfllnaţl pefltra activi
tatea tot uaristlcd. iar pdrintele 

constituit r" acuzatori ,1 ,-o "... 
curcat p, bietul preot > llIIr_ 
proces de agitaţie polltittJ ... 
cavti"', cd ,t-ar li 1Ade",,,at cre-. 
dlrzcioşll sd-i atace ca pietr4 t .... 
tt o campanie electora/tI din dI
cumscriptia Dobra. .nde amdt. 
dase din partea Ro1llfinilot [W~ 
Aurel Vlad. 

Temniţa de IIm din &gfterN., 
a.ta allUJd "amal oaspeti rollldn( AI. L .,eellhl 
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~slOWlC;. RaTeor; se aMtfa pe 
acolo, PffJf1U 2-3 zi!et şi câle 
1IR ungur sd.şl ispăşeSfâ păcatul 
wt:-tu ui duel, ca sau Itlrâ l'âr· 

BAR. ,jl1ns' dl1pdrd~boiu minis
tru de instrucţie la Praga. 70t 
IimplJl şi·1 ptiTUtO in chilinţa 
sa pregdtind o carle de Igiellă 

D. ,nI. uDh·. 1. Lup., 
preşedintele Comitetului Regional pentru TraJlsilYauia 

.. al Ligii AnHrevizioniste Române 
"Stltt de slJnte. Atmosfera rllld- puporaltl (Ludo,e 2drayovtdo) 
llI'Iiral zidurilor jotmidibile Ha pe eaTe o tipă1i mai târziu tTI 
atât de (()vârşitor tomâneascdJ 1n- miţâT1du-.i şi mie un Ixaflplar 
«it ,; paznicii tfmniţei - TJişte de onoare. dupăcum şi tU ti tri
_fIguri reGoşi din cIJmpia Tiui mists€m din lr.o"egWfia Isiorică 
- rncfpuserd a se d,prinde cu despre Mitropolitul Atdrti Şa,u. 
liRlba rofTlâlld. La Iei şi inifm.. no. o carte scrisâ in mare paTte 
fl1totii slrvotf /fiai ales pd,iflte e 10 Seghtdin. upde ttanspoltasem 
ANDREI HLJNKA, acluG/ul şef cu mine 70-89 kg. de cărţi şi 
.1 partidului poporal· (Oto[Jc din lelurite fnsemndti, culese 1nca din 
slavăcilne, care facuse pTogrese timpul studiilor unfl'ersitore de 
tdtit de Însemnaft tn cunoştinţa plin arehivele şi bIbliotecile din 
Bmbei ,()mâne, rncât şi cu 20 de Budapesta şi Viena. PaTin/ele Hlin
GRi duptf nepldcuta vi/eRiaturd ka a tradus Biblia tn limba slo
din temniţa Seghedinului, dind votd t din aceos/el traducere mi a 
om ovut ocazie sd-l revăd tn edl- trimis de asemenea un txefIJlJJtlr. 
ficlul pollD.menlului din Praga, In fiecole Dumineed mergeam 
pttzidând o mosd ti parlizanilof impreuna t Insotiţi Ce paznicii tem'" 
Idl to .ara anului 1928, om pu- TI/fei de stalt la serviciul divin ce· 
lat eonstata cd nu ddduse cu ta- h brat de un preot catolic ma
llIl u/Mtil cunoştinţele de limIJd ghiar penllu erJmiulii otdina,1 
,omântaud doMntiite tn şcoala din temniţa numiM tsiJIog·l;iirffin 
flJn Seghedin. (temniţa steaua). Uneori lItnea şi 

FirEa lui expan91vd suporta ca pTfotul Tcman, pdrinlele Nestor 
grell 'ndelungata tnlfmniţaTe. dar din Sân·~irololJl Mare, şi ne Id· 
fKJnvinguea ctl pdti.itea lui tII cea câte un seu,t sef1)iciu divi" 
temniţa ulJ§ureascd UD un sacri· Joi dupd mosâ Intr'o lcaTlt. SClJn-
tic/a nt~r pentru cauza nea· dd coptlă din temniţa sle(wQ. Pro 
matsl flovacf li ajuta sa-şi poar- fitând de aseITHTleo or02ii tri.e. 
te aurea ta resemnare ca şi Itam articole pentru Tribuna din 
eeila/ţi tOllardşl de sUferinţe. O Arod şi pentru Neamul Roma· 
tire Imi puţin comU1ricativc'i era nesc. 
medicu' slo.,at Dr. V" V RO ŞRO- Prof. 1. LUPAŞ 

LuptlltopllOP 
cinste I 

Skln Jor InsufielÎ1ă a fost In
cbinafl sta10rrlic şi minllieaf 
.sIdjbeii idealului nalion.'. 

Păfrunşi Ge efi d'l'~a In Dum· 
Jlueu ,i io drf'pblt8 Luf~au dllS 
lupia cu puterea Ul f t lului unui 
ne,.m intug cu UIt ,'.,11 iden· 
tificat şi pe C.rt l'~u e]lljit cu 
p:el'lerezititf, inf, Ilf al d priD'ejdia. 
Au kldrhlJll (ar d • in(hh:li ln
Sfmna prlD'fjd'e 

SI De cpr:n il' fat, ce1d Jup
tltOO10r dt f/) ă tU (t:[jceilli din 
vremile de IU-Pilt Şl ti lostim 
III tvlH, (U klf i ; (,hlcr8, ,.'iiltd· 

. • cI IUflt de 1.. de))I' CJlistc;:u. 

Ipf •• op laUI1 ROI. 

""" D. prol. dr. luUu 1ia:lifgsl1t1 
p!fşEdintele .Astrei- desp, CluL 

P;eu u:n ânuHl, in trecut, I 
fost f mvor ul, de pe care s'. pro
pO\lăciuH 1Uifn:t r. tul unilăt)i ni
tiona!e~ 

PIua rcn;!TfrrcJ, in pruent, 
tn bce lA fie imvcr u] s rant, ce 
pe CBfe sa le vntracA 1ul~JOr 
tur the Jil l OJidlfi1l t:~ şi elicei 
Dlţ:cnsle. Presa toufJa lin· ai 
uite] va dfţine· I'tle puieti 
crrtlto2ire şi ~n~i[ cibile ale fpid 
lualhitU, cui stăr ânir d g]otol 
t%fClllUI, glunfeuă puztntul şi 
viitorul. 

iaU. Fa1felll. 

.. 
"01, cel subl"g8ltl de Itea.url 

strAine, nu am avulldeclt douA 
linII de resisteltli, Cbta.rlc. ,1 
presa. f1jO=;- • 
Dacă sruiftoril aU.ruJul sunt 

",ednici efe "enereUunea ~C8-
stti, ercU ,rese I , rdealulul II 
Banatutul htrinful,1 au dreptul 
la allRu. "IrE (UII o ,1I~f. poalt,l. 

Cel nnl au ,"prallfefuit ehl
"urnor (1I,le' Gerrcbifaar. ai 
". trAlucA la multi ani. I 

Itr. YAllRiU ReMAN 

Vn dllicia unui po~ or, fe n ă· 
louă !dts(ori dl<~ă valo~rea 
prESei. 

In zbllc'vrnafa noastră istOrie 
de [it'Htl (p,irrat, tUSI H.n â· 
renc! din TU'DSiIVUl;a a jr)scrit 
un strălucit cipifcl de, florei 
~fiJm'Je r:i;lOI slA. 

Ea a fo,\t INun bibur ă de 
.păTlJe li drc p1!JfiJor !lOutn 
IllJlfe. Sl b "U' jl, fj, le t(peau 
glln'ţtle re (In bJul(D'u) \ff:' 
m~I(JJ dt cunll le-a Jjdic2t zid 
dnţlirţlter ir.1te fnt;, tr chtfâr·· 
dU·le Ul!ihtu uţiouU I Slil}(
tlllvi ren aruc de prffulir efJli. 

FeR tHt> r( n he aell c prircJ8t;1 
lot ce u:'njalie şi 1(etrcş1 lr1! 
\11 <!l1iejlcr şi It enloşiIor ge zetUI 
s(n ani • 

. ' re Il. ,te .. ,h. 
PrezldeJl ta Gru părij Fe_eilef 

RClrlk.t Cluj. 

-
Din • \lreml • eroIce 

de dr. AJ Vaida-Voevod 
foat director~al zianlui "lupla~ din BUdap'e!1i 

Au t1ecct trell(ct de BDi (le 
drd. din iniţil:tlvi lui Ale~ 

x,rdJu Modcl'li şi fiN'rţ,t de 
darlul, s'a (dIfat la Tirr,j~OHJ 
zil-Iul »Dnpta1el« Re dlCtOl1:I' 

ştf fU ce] mai t âr ar PlJbJici~ le 
rorra" de pe vremuri, SEDior 
al ~azehltiIoT de d7reo.ee Q: d 
n1 [l1!, Dr. Valer B'''l'isce. Di. ro 
fector Dr. COrJ~el D',cono,:ct 
OIr.ul de l'Ielntrfcu'A fOlţA orga at 

I"isat01ică. Ast'pt. IcllI'i"isll8f fi 
vl'{l:he!l, stat' bd d~5dpHră ina. 
peJI bi!1j, b~nA1unul D. Em'l! . 
Ul'l~UJf'lnu, r eobosifll] 11' untit 
pentru progrt'SuI cultural ti e<00 
nomic al nelmului. • 

Nult' eroşi tintri slt1d"J"fi. 
1, bo" u la "Dn ptah aU. 0110111 
nosll u era certificE fu] de aC 

reFpondent'\ Cenzura lui C 
DireoJ'lovici tra <at se pOlle zA 
ll1 gă. Cer zurarea şi lr110cuirl 
cll\'ir,telof V'oltllte se jll1pu~! 
din cors:derfţi. 111A de Art. I 
al codului ptJ'tB] 1Jr~llff IC.,J /tic 
ţlfeau, h' gih ţia", con1n Il 
CiUf ~ cer fu'uni6Ji rl r(lJl,1 opt 
laţi. pe calea pJue;, fT8 "'1 rol 
ntl df procurorii INgbi.,j. Te 

(CcntiTiIJOlt tn plg. 20..0) 

Un Vliidlc ă Il QJ etap'!ji 
Gefluafla de a~id2i IIU eunoo· 

,tt ttdeojur:s tutrvilGUa lifflt.u} 
şi putJicl!!.liccJ a (JalE fMtllJlai E 
piSlOP de (Ivj. PI Hrltlllti ÎMd, 
ea Q rost IClnte (ţrteieua şijoLT' 

te folositoart cnu; rcn;ofl(şfl. 
/:"1 le mc m ude 1, co (a ~ d fie tW 

cdo (n aminti1ta etiol UT' tI 
,,;nasc pe CDlo/ul fi , tml! pe 
baza oţetEi de crgaT!i2oto, l1lse
,tuSt dela 1919 tncccct. 

P. Sf. Epl'fcop Nieclae "Dn 
n'a fost IJn senior t1udit, caTe sti 
fi CJŞ'erTlul pe "ariie tl!ţtlepcll1nt 
strimsă de plin cd,ţile altora şi 
tulnatd in forme moi mult sau 
mai puţin noi. N'a 10st nici un 
visător, care Iă ti" ple pagrnile 
cu ulof1i1 interesante sou grelt 
El a lost un realist sever. In· 

mânf1 clll U Q tenCi iuJ " fOri 
miMlfa rfl n:â1JlJ 'ic1cllriU', ca, 
fX. ·ln mâl a laICnlJlul şi tll ţ 
ca in ",âl'a soldatului. Ve 
lui St aşltlnet pe hâ,fe ţfţ 
a l\xo o fOpfd, pf"tra a del r~ 
IIlÎr;Q " acţlunt" ţenttll It r'/fin 
ti grtşoM a altore,. ' 

Jnttţâr.d ClI ,,~ chit. isfNic 
COif UJ1tl SUşteU şi te.,;DQ" . 
iOretţt'a de I<ttic(); e intit.latll: Vltl 
pi:g1r·.1 din lupta Ilol~tri ţ'f laş! 
ex!sttoW', scrisul pd,int,l.i E Beti 
cep /von t este de/a Dn ,.pdl Bl (: 
altul, ntmai 'lIÎoţd, lluIIlai ea 
numai Joptd. " nfa 

TlttrtlUI de IJsttbl tU flf DOf" 
sd cunoasca aceste llluâ,i 1 opui 
se opteosed cu attnţllne Q. ertta' 
la'. Cdcl rn ele 110 tntâJlll Rar. N~ 
ole tlnui om ptoclt, sau ca re I 

torbrm ,. limbrJj cOlfttmpm pl8 C 
IJle lin'; malt fJ101Jmatisl, ~stel 
'"' ati nici o attnţiur.e rCl, no~ 
oricât ce Jrumo(J~ă ilr fi, dll,r JUCI 
nD se poate Intrupa. era 

(ona 5e HJ sene isftNfa , Suc 
nUTlţlld el rit fii şi culi.ril u r cu 
ntştl din TUJnS'J'Dl'lll, .e ucr.J 
ţdnnleini Epiucp /v~n YO tt bU, 
pus oldtrm de OCt la IJI "'0 UD I 
fr;p#âtorl pe tfttn biserlclI& şi ag ~ 
I1Jral: Andrtl Şo,un., /Vie v. 
Popta, Ivic%e C,isiea fi 1 pot I ,t, 130 u. U B 

ci I 
P,.I. OD'.U, •• 'Ia UI 

nez! ________________________ ~.it dt 

. .. I , 

P"esa rin.st"ălnată icitt
• 

1 '.. !Dsi r 
Existi In C'pitaJA o pled gltt In mcd dtf,nitjy de d!i ordi 

care I'lU are nimic abce cu ne- le acestoi p~rra!'lt. TrAim ~ proel 
cutul gâr direi rOlrâm ştf. Presa tară nouă, pUipandl încă In 
n08t\tri n'a fost ~Hăditit pur şi f)guraţia ei jnterjclITa. care 

~,. '" gur, are toa~e justiffclrile de t t pr«l 
tel'ltA, pentrllcă sur.ttm I~ oBI 
pe temeJia etnicuJL f, t!ar, limbii 
Iloulri nu eSle aşezltă Ator 
frtbue fA !e crfue un spirit roma] 
blic, care nu ulsti ind. Ei a 84 
ne, spirilul public a) t~rii purCI 
s1re e81e modelat, irdrUlIllll, de I 
oameni cari nu tJ'ăd In Ict Ta pll 
o Indatorire de ordin Jll iri m 
cari nu au nimic intlm cu Iru " 
cari DU exprimi sel'ltilDtn biare 
noas1re, cari sunt o in fuziune a fOI 
străinism, cari repruirdJ o lUngi 
Ilă cu toiul dlsparatl, cui (nlorl 
Indemnuri protIvnice psihol d~la 
acestui pcpor. Eu dttelt .~e , dl,n 
pre811 şi o repudiez, din trei dIn 
tiye: nlra 

f'rrp:l~ o pret! ce ,biciu;le IlO 
de iOlfgiEm.1f • oriniei publice, 
I fest I prua de lr1dJttt are B 
cor ştiîrttJ (,t':şirşfi • In.it'te dt 
r!~toL in iT( euln) [n1IU, gne-

111ul Ueta Ipostc1at. La Il oi In 
Ardu) n'un guetui IU folt ma· 
fji frdllnă~.cli Id tlrw, unt re. 

In1âi, tiindel nu este fJ r~, 8, 
de români. 1~1 d~ 

in al doilta fand ii rep tribun 
fiindcă lunt negustori. pîârd 

In al treilea JAfld fiindcA lJat ~ 
ce o Icriu nu IU tllent. ' 'pllJerl 

Oclawl .. 1~ll 

................ ---------------------------------
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Gazeta AntlrevlzlonfstA 

Teodor V. P .., VI_ 
-- aCali n 

S:a nascut la 28 Novembrfe J852 în ccmUDa UsuEău. lângă Lfpova. 
Iii .Cariera sa publicistică a fflCfpUI-o in luna Maltre 1872 la revis1a tlF2milia'4 a 
SI IosIf Vulcan la Budapesta. pubJfcând pcezf.i şi nuveJe. A colabnrat la revistele Ami
ar Familiei", din Ghella, Ja "Aurora" dIn Bucovina, apoi la ,.Foaia Literară4' ti a lui 
~ rodor Alfxi deJa Bra(ov, la "Lu.mir-atOtul" din Timfşcara, fte. 
~ In anul J 885 ~ Intemeiat il a red2ctat la Tlmfşoara, g2zefa ~ăplamâr,ală "Timl
a a', care mal târZIU ,l ... a seh'mbat litrul rn aceea de "Gazeta Poporului" fiind o 
i' fă pentru popor6 . 
,. A colabora.t . Ia gaze'a cotidiană "DrrpJat-eau din Timişoara, spoi la .,Tribuna" 
o veche deja SIh'U. A fost şef redactor la "Tetfgraful }(mânu din Sibfu, 'ar fn anul 
00 O până la 1917, director al acesfei gazete. La Sibfu a redacf>at In 1919 Gazda 

ala·', a consiJIului dfrfgent. . " 
A publicat alticoJe In ne~umaJate revfsfe şl 2lare şi la vârsta Inainfată de 83 

ani mai este Incă colaborator pretuit al gazetelor românfşti din Cluj. 
C Pe vrf mea stăţâniril msgh1are a avut fapte procese de pl'e~ă penffu tinufa sa 
• za româneasca. 
; In total a suferIt 18 luni Inchisoare şi 2OCO (18000 rel) smedă şI eheItueIJ de 
'caUt . 
1 Are pubHcafe 30 de lucrar', Infre cari pcezJJ, nuvele, sfudii istorfce, ~oclale şi 
,iUce dlnbe cari cea mai vaJoroasă este bine cunoscufa: "Cartea de aur4

" o lucrare 
~ opt volume de cale 8- 900 pEglni fiecare. Infăţfşând luptele politice penhu libertate 

românilor ardelenI. " 
Decorat cu "Medalia jubUară Carol }.te prfmită tn "anul 1906 pEnhu lucrări 

arft, , .,Bene merenU" clasa 1. conferită motu de Rrgele Carol 1. pentru "Cartea de 
II, "Coroana României", In grad de ccmandcr şi uOrdlnul Regele Ferdfnsnd 1.'4 in 

de ofiter. 
Teodor N. Păcătfan este nesforul gaze1ărfef româneşti din ţasă ImpUnind aliul 

ta 63 de ani de zladstlcă şi publicisUca. 

rocesul meu pentru "Cartea de Aur" 
vitAiul profnor r univesitar 

I laşi, disunaul istoric şi mrm
'1 acti, al Academfei Ron~ne 
i Bl cureşU. A. D. Xt:n(lpoJ, 
IDei In npOltul pe care 1-1 
ztnlat Academiei Romane. in 
Îunra ordinerli din ,nul 1863, 
opui meu »Clrtea de AUH, 
leI'ttat spre premiere, cu pre· 
I Năs' Utel Horefcu, are o 
lire cu mOlt mai mare decât 
pl8 culegere de documente. 
l8telun steag de luptă prntru 
i noştri amenint.tf. 
i lucru ciudlt, de aceaşi pă, 
eri şi guvernul unguresc 
Budlp!Jsta. Şi el a spus 

r cu câteva hmi mai tn.inte, 
nerlrell mei literară ,.Car1e, 
~ur«, e un steag de lupUi, 
In 8t~a~ periculor, Jiîndc& 
~ag valah, sub cltrt. inronn
e vllahii din Ardeal şi Ba
pot să devin! primejdiOsi 
ru statul unitar mBghiar. Şi 
Ici ste,gul .cesfa e valah, 
m Ungaria binrcudnlatl de 
Inezeu IU steag nu polle fi 
;it decât numai cel m'ghiar. 
rul "elah trebue confiscat. 
cit, ors, CI ."ici centlşi si 
Dai rllt âni din el. S'a dat 
ordin, ca tn acest sens Iă 
procedeze cu »Cartea de 
, 
I cenzurarea ei a foat inEAr-
: prcfesorul din Bud.pesta, 
ro Benedf~, bun cur.oedtor 
mbii literale ICII'.Ane ,i cu· 
itor şi II frtcu.ului poporu· 
)mAn din af.ftd uJ1g.r. care 
a ICOI din "Clrff8 ce Aur« 
urCle \ulnercbile, 16 dl 
de ale lui Achi le. pe bUl 
I putra fi ridicati acuu in 
'1 mea, ca autor 211 dirtH,. 
'u Egit'lie In ccnha n~tiunii 
liaTe şi per iru '1âţare in 
8 form.tiunti IctUlIf de stat 
Jngari •• 
nform Instrucţiunilor p~ i· 
dela Bvd"peaf •• a fOit com~ 
din partea procurorului ,e
din CIllj, BCful de acuzare 
Dlr. mea pentru Bgii,~e şi 
'f, 81,\ 11 Şill prin tip!lirea 
ii de Atl1«, t oTull' ul prim. 
ibuD.luJ zrgerc. din Clvj 
iârd ,cvza procuJf)fulu;, I 
It ccnhscarea IUluror e
!IJeIor din »Carlea de AUI« 

ori urde ,'ar afla. S'IU confi.cat 
deci foa1e exempl8rtle. pe care 
judete de instlueţ'e din Sibiu, 
1-8 ghit în Iccuin'a autOJulu) 
clrţii, şi ,'8 confi fel> t carlea şi 
deJa abcnrU cni o primise!ă 

D. Teldor V. Plellla8 

prin peşti. In acfuJ de ,CCIlI1e 
erau tncute plsagiUe din carte, 
16 !a lIult'ir. tn cari s·. imre
decat puter. a uecuHvA de slat, 
şi clri erlu toate rcone din 
vorbirea lui Simion B,lhllutiu, 
rostilA tn cattdrala din BIt- i, in 
2 I 14 Mai 1848, din prccJzmatia 
lui tot din .nul 1848 şi din "te 
cocuJT'ente istorice din acel an 
sau din Bnii .proptql. In (dul 
de acuzare se tPlJllU apo;, ci 
pleatut adtvllra t, picatul cel 
male al c~h ţii e' cele, ca tste 
seriHl (n lo",Oncşte cu meniua 
de a fi ui.(/tl"ditd printle 10· 
miini. 

Prcceaul »Clrţii de Aur« a fost 
de in8t'mrătate egalA cu prece· 
ilul RepJicri şi Il Memorarduhd, 
(U deCSf bite t ă ,cr sfe dot; ă au 
fOllt in!elate prfZeIlfuIlli pOPOJu
Itli f(l1J' an, am slatt.) urgar, ţe 
,âf!d »eara'a de Aur« a fost 
dalA in judec,'! pentru tncuiul 
poporului Iloshu. Nu cartea, DU 
autmul ei ci frfCuiu', flllll!olul 
trecut al Re maniJor II fost tu s 
la bara judrclfOJeudi, leeI tre· 
cut fn cale in.in1,şii nostrU ,'n 

de Teodop V. Plcltia •• 

gJUpat in jurul tronului şi zid 
puternjc de .părar e IU format 
pe Rfaml dinas1iei delroDate II 
l849 de conventul maghiar dela 
Dt bIt ţin. Preculorul tf gefc 
a'a tinut deci chemat să 
ceată dela ~dfdtoria cu juuţl 
din CIL: i condamnarea Icestui 
trecut, corrctlrea istoriei,' ş'er· 
gerea faptelor in1âmplate şi au
tentice. Şi sA na sdpăm din ve
dere faptul, că sentinta de COD' 
d.mnare Isupra )C ărtii de Aur« 
S'I adus In numele Mdlestdţii 
Sale Regelui, la numere aceJuh Ş 
rege, pe care Rom!jrlii l'au apA· 
rllt şi l-.u salnt tronul, iar ma
ghiarU I·au detronat t 

Procesul, f~ 11 de care S'I IJI
tat un interes foarte mare din 
partea inteligen1iei romane de 
atund, S'4 pertractat 1n flţll 
CUlţii de juraţi din Cluj, In 24 
Noemvrie 1902. S',u tinut trei 
şedinţe: două in 24 Noemvrie, 
(Inainte şi după amiez) iar a 
treia In ziua următoare, Miercuri 
In 25 Noemvrie, când apoi toc· 
mii la smen. a fost publicată 
sentinta de condamnare. Apără
torul • contului era fruntt şal 
Românilor din Banat, marele 
COTiolan Blediuanu, advoca1 In 
Lugcj. dar cu loa1ă .pArare. 
Iplerdlcl şi Idrcbiioare pentJu 
acuzaforul public, jurr1ii. toti 
msghiar;, au dtcluat vitov,t pe 
'Cl'Zlt, dură ce rrocvJmul Je 
spusue CIIIF, ce cm periculos 
sunt eu, CHe ru VJUU nici mai 
mult, nici mai plltin, dee!t pre
gătirea terer-ulu; prntJu unirea 
Ardealului cu Ron .tni& ! 1,ibu 
n81111, IPct, pe bUl vfJd'ctuJui 
de cOl1durn.Il", mi·a croit re
de'psa urrrăto8re: cpt luni tem 
nifă dt' sflt. pabu sufe coro'l'le 
amel1că şi purtalC~a tuturor chel· 
fuemcr de pa Cl ej rar; rar I ce 
au ajt,ns fA tie ircaule ,,'lU 
urelf 1. ,vma corsidtn bilA de 
apro8pe 2000 cor08ne. (ordam" 
nafu', la crrerra "roculorlllui a 
fo~t in- edizt arestat ca I1U cumva 
fă fr~ă iu RCi irâni9, dar Ctpll 
dotă ziJe şi dotA Mrti pttJe· 
ct'1e in IleefuJ climir-ahTcr de 
! âr d, (infre cui 8e ,fia şi vt vi 
cordlmut la mcnfe plin IlIe
ang pentru OII or şi jal),. fost 
PUI in libertate du~ă ce te de-

pusese pentru el fCluţiunea Cl!
rul! de 1rlbucaJ, luma de 5000 
coroane. . 

E interesantă mfJHvsrea sen
tintei tribunalului din CluJ, in 
care se spune că tribunalul a 
trebuit flA cToias< ă o pedeapsA 
uşoară (!) pe se~rnl acuzatului, 
din motIvul ci procurorul nu i·a 
putut răsturna acuZi cu care a'a 
• părat, că: »afunci câttd a pu
blicat proclamatil şi vorbiTe. lui 
Simion Bărnutiu, scrifă şi rOI
tită in,inte de I fi sar,eFonllă 
lrgea dfspre untune şi le-. co
mentat pe amândou!, I fost de 
Iceea credir1ţă greşitd (?) că a· 
cestea se nfereau la legi incă ne
intrate in vigoare şi din mottvul 
ci: »cot form apărării Iifrăslur" 
nate, pute fot d.tele cuprinse 
tn pJsagiile Incriminate, au fost 
IJllblicate mai tnainle in aseme· 
nea ttxfuue in Ilfe cpurJ iS1c
ricfl', nepedepsite« deci, se hce 
din partel jldedforiei. In moU 
vare, constatarea, că autorul 
»Cirtii de AUf« nu a avut inten
ţiunea să agite, a lucrat tn buni 
credirţă intt'un ogor cultivat şi 
de alfii; n'a puiut prin urmare 
făvărşi faptă pUllibill. fiindcJ 
conform articolului 75 din codul 
penal maghiar, Jlunibilă e numai 
hpta care intenţionat le dvăr· 
şeste. 

Pe temeiul acnta I fo,t cI!dft 
recursul de nulitate. inain1at 
Curtii de C2S3ţie din Budapest., 
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In fiti căreia la ferfr;:octarell dIa 
30 Aprilie 1903, apârătul eorio
lan Brădiceanu, a restjt o noul 
vorbire splendidJ, de apărare, iaf 
Curtea de C.satle a reduB pe
deapsa la şase tuni temniţl de 
atat şi a sters amenda. Primpro
curotul oeruse m.j:Jrarel pedep. 
sei la cinci ani şi cinci mii 11-
mendtJ • 

Pet'tia de gnţiare Inaintati 
deadreptul ImpAratului ş( Rege
lui Fraucisc Iasif 1, n'a foatluati 
tn comiderare, proba.bil din mo
tivul că se cuprindeau in ea ('â .. 
tevI adevărurf crude, CI, .ilr .. 
marea. că istorii unul popor DII 
poate fi modificată SlU mai bine 
zis lalşif cală, prin sentinte 'ude
ciforrştl, date In numele Maie ... 
UHii Sale Regelui. şi afirmarea 
ci, in xile de alte primejdii Q 
cele dia ani! 1848-49, cui pot 
să le ive.scă mai turân j de CUIJl 
o credem, Mlies!atea Sa va avea 
dn nou trebuintă de brijele Yâo
jOlse româneşti. 

Pedeapsa mi-am Ucut· o la 
temnitele de stat din Segbedio 
din 10 Sepfemvrie 1903 până ia 
9 Mlrtie 1904, iar cbeltuelile 
de proctS IU fost inc381te deja 
mine pe cale. fxecuţiei. Şi latl 
IŞU'af!Cllt sturci deDou sllv.rel 
patriei maghiare prin jedlda 
aduse de mine pe altarul ei, 

Cluj. 24 Noemvrie 1935. 

Ion Il gârbiceanu 
S'a nAscut la 19 Septemvrle 1882 in comuna Cenad 

iudo Târnava Mică6 . 
Este licenţiat In teologie şi canonic greco·catoJlc. 
PublicistIca a tncepu' o In anul 1899 la ziarul .,Unl

rea" pubttcând versuri, mai târzlu proză şi corespondertA. 
A colaborat apoi la "Drapelul" din Lug0j, .,Răvaşulu din 
Cluj, "Gazeta Transilvaniei" din Braşov, "LuptaU dela 
Budapesta, "Viaţa Românească'c dela laşf, "Tribuna" li 
"R mânuI" dela Arad, apoi la revisteie "Luceafărul", 
"RamurP', "Cosânzf ana" t uPegrnl Uterare" şi. multe altele. 
In anU 1919-27 a fost director al ziarului uPatrJa ce dia 
Cluj. In 1 92S- 29 director al revistei "Transilvania". 

ScriUor distins, fiind cel mal mare prozator al Ardea .. 
lutul. Are publicate nenumArate romane, schite şi nuvele. 

Ir timpul razboiului odată cu retragerea armatelor 
române din Ardeal. in toamna anului 1916 a plecat 
Impreună cu famma In vechiul regat. A urmat refug:ul 10 
Moldova şi mal pe ulmă In Ucraina. A fost preot militar 
In corpul voluntarilor român'. 

Este membru corespondent al Academiei Române, ,1 
membru In comitetul central al Astrel. 

A fost decorat cu "Coroana României", In grad de 
cavaler, cavaler al ordinului "Perdinand 1.". "Medalla Ferdl
nand 1. U "Meritul Cultural", clasa Il. 

Anul acesfa Impl!neşte 36 ani de publlc!sticl. 

Colaborarea mea 
la "Românul" in 1916 

'ndali dupA hbucniTea rhbo
iului mondial «Luceafărul» lşi 
sistase apariţia. Intre cei dinlâi 
chemqi lubt arme fu şi priete
nul Octavian C. ThJău.nu, re
dactorul şi rdHotul revistei. 

Eu, pnot In Orlai, II" ă tnapo
fasf m dfntl 'UD drvm scurt dIn 
Roroânia, la dotă trei zile dupl 
decreflrea mobiIi2lrii genenle. 
Afa,l de «LuceafJluJ»t scriam 
slIptaD' anii la uRo:rlll ul" din 
Arad. . 

Dupl izbucnirea războiuluI Im 
trimis redlctiei "Rom:lliul" o co
rupondflltA illformath"ă despre 
bptul cum răspund romanii la 
mobiliure. Redilctia m'a IUgit 
al Dlai trimit nlfel de ~fili. 

de IOD Ag4rblcea •• 

Du conderul meu I IntepenIt 
Din AUJ!ust t 914 şi "anl ta la .. 
DU arie 1916. n a. mal trimia 
nici un articol politic, nid UD 
foileton redacţiei "RomhuJ". 

Sim11am inltir cU, ci V'leme. 
vorbelor a trecut. Ceeace fierbea 
in fiecare Buflet românesc dela 
vestul CarpajUor, ceeace CODsti
tuia puterea vietii noastre din 
fiecare zi: când vine Românii? 
- nu se putea scrie II gazetA. 
Eram de credinţă că după cum 
Inceiase "Luceafărul", aşI It tre
bui să fie sistate toate publica .. 
ţîunile româneşti. 

Ce se mai putea Berie In ele 
pentru a nu constitui o batJoaa
rl şi o trAdare a simllimintolof, 
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a credintei, a conşmnţii fiecArula 
dillfre noi? Ştirile de pe front? 
eamunicatele of"ciale? Dar Ice .. 
lea le puteam afla şi til presa 
liriid. 

Şi Inainte de razboi era greu 
.1 lerii ce aveti pe suflet. Du 
aupl izbucnirea lui fiecare cu
J1on,tintă era piini de o singuri 
realitate: Infrigurati aşteptare a 
1Irmliei romhe. 

e. sinceritate DU se p'llel 
lorie, deci, decat acest adevăr. 
Dar eeluura vezi bineJ nu ar fi 
t1g!duit. 

D. IOD AgArblaeaDII 

Eram cO!lvins: vremea sc risu
lai a trecut. O: a putut ajuta, a 
ajatat pAai la izbucnire. războ· 
iului. De acum armele hotAresc. 
Şi -.teptam '11 .. flccare zi ivIrea 
lor~ 

CAad tortura aşteptării nu a 
mai putut· o birui, iti vara anului 
UU am Incep .. t să scriu, Dar 
nil arlicole pentru presă. Pentru 
a .căpa de nervozitate, pen
tra a numll pierde timpul tn 
ZIdar, am Inceput si· scriu ro, 
_Ilnd .. Legea minţiiH - poves
tea altei vieţi. Un subiect cu po
lisilităti de a mă izola de actul
iiiatea tnfriguratet aştep~arjJ că
reia nu·i puteam ajuta cu nimic. 
Simtum atievăruI cronicarului; 
DU e omul deuupra vremilor ci 
b!eful om sub vremi_ 

In Decembrie 1915 m-I invitat 
1. Arad Vasife Gold!ş, directo
rul Româ:nulut pentru a avea o 
cOnYorbire In legătură cu retnce 
pere. colaborArii mele la uRa-. 
m*nul'~. 

111 reliltimp de un an şi jumă, 
ta~a numai acrisesem nimic Ifară 
de romaDul .,Legea minliiH

• Dar 
DerYoJitatea, illfrigllrarea prime
lor luni le mai risipise. Con
vjngerea ce se forma pe Incetul 
III luflet, că statul român VI şti 
eJ~ Jlui bine decat noi, cand e 
momentul să intre in acţiune, 
Intepu al mA lia[ştească~ pentru a 
mi putea gândi ,i la altceva. 
Col1vingerea aceada se slabllise 
cind m'am apuclt de IIcderea 
romanului. Prin OCfomb;e 1915 
lucrarea efi glta. Oar fot ta 
toamna anului 1915 mi s·a bol .. 
lJiYit toti patr. copii deodată de 
Icarlatini. Boala lor m'. fâcut 
&1 mi gândeBc la deşertăciunea 
lumii, m·. readus la firea mea 
meditativ!, la o gândire mal 10-
eicl, mai strânsă. mai reală. 

DacA ValUe OoldI, ml"lr fi ,ro pus să relacep .,colaborarea 
la Româau) tnainte de reaua mea 
.,ez.re sufleteascA, aş fi arlltlt 
ci eu nu pOf, cA chiar dcsaprob 
orice scris tipări t pentru vremuri 
ca cele. de atlncl. AşI dupA 
cum mi aplr8sem cu Inver,u
Ilare impotriva .ltor Jad ~mDuri 
de a reveni la scria. 

Pe c!ne-I mii pute. interesa 
atunci, liIeratura pilrl? O nuvelă, 
o 8chf~?Oti ce 8crieam, trebuiau 
ruple din viaţa de atunci a nea .. 
mulai, ceea ce cenzura a-ar fi 
IngAduit; iar arUco]u} politic ain
cer putea fj brodat pe o aincuri 
temA, eto singură .lmfre. 

.AŞI am judecat şi am simtit 

___________________ !J ..... =O.' ...... 'IIIii-••• ____ ·,;;;:ar_~'ailil· ...... ·I11111~.··_.~ __ :~-;..~""'-~_,~,, __ 1:1 >>/;'" 
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un an şi Jumătafe. 
Dar aşteptarea indelung. ti, e

,eoirnentele fronturilor de lupII, 
d!scernlmântul Intre dorint I idea
li şi cuce ce p~ate realiza, cu
fU(Jdu~1 9aită il scrierei romt
oului, b:lala t :tdelurJgdă tII fa· 
mitie, toate m·au făcut si P'Jt 
gâldi IŞt: tlci nu a,a p:lip!d,t 
tu mea! Rlmhil va uni chd 
va afta 1DO!1l~ntut pJ!fivU. 

Alte rna tiVI el pJate nu va 
intri de loc li) a~iul1e, ori ci 
va intra alăturea de nemţi
clIm şi- o p(11eau uraii, na mi·am 
pus-o niciodatl. 

Chd fa var! anului 1::115 ua 
şef politic, h Sib'lJJ arlta cum 
fi trebui s1l luptăll şi s1l trăim 
şi la CAZU' că puterile centrale 
vor li InvingAtoare, - mi s'a 
părut că sp:me o mOlStruoJitate. 

Deci am pdmit 11l'litarea re
gretatului VuiJe Q()ldiş) şi m-Im 
dus la Arad. E~am hotar.tt d·i 
propun numai o col_bJrare lIte
flră: aă scriu fJiJe;oJne la "R()· 
mAnul". 

Ins! directorul rml cerea in 
primul rAld articole de fOld, 
articole poniceJ tn rlrtdL11 al 
d:tilea veael colaborarea literara, 

- Ce 81 BcriU? Cum poate 
9'crie claeu aCtl!1I articale pJE. 
Hce româneşti tn U::Jguia ? 

- Vei găsi dL1mneata tarm a 
potrivitA. Avem nevoie de IrF
cote •. 

Pentru putea I terari II dU3e
sem falDlnul "L~ge mi!Jţii". Ăm 
primit si ICriu ş; articole prime: 
nu mii şJiu line: UluI 8111 doul 
la 8ăptlmbi. 

Gazeta AntirevlzlnnJstl 

Afltrel modl1il!ţii f.t tn cJt'n, 
D tr in sfA ·şlt, 8111 .Uat dru!llttll 
A'U tnceput o 8'!rie d~ artic·Jle 
d" ca ls!<1!r 'tii ge lerale. s~cia le 
şi m IÎ ales filosofice, asupra 
rh'l Jiului g.~i'ler.l, 

Jil ac~ja.ş\ VrC!D3 plbHc!l1D ht 
lerolDe C J soh'te dUl BItele ro
mheşti Il legAturi cu răzb Jiul: 
ră liti, llllp)j"tl Ja vjtr!. 8;J;tile, 
o nJul r.:crutueJ şi fttte altele 
11\ aJ:.1C a:Dinte d! o pl1estite 
.t'~g,>rici: u 1 tltn ro:nlra pleacl 
lil r.1r;!)ai co JVin8 el fi lupta 
alăturea de trupele r()ma tlilŞti 
aş I CHI li se 8Plnea 11 r.::gi 
llent -, tol tim;JLlI pl f:Olt, 
IŞ eaptă al se tL1M.faeasc1. şi 
câ:td rhlt se r ttolTce acul şi 
aLi vede nici o Icl1imbue îl 
Ilt - Da htâlle"te RJ11hla 
lIici aici - IllebJneş~e. MI se 
pue do se intitula "NlJej:fea 
tlIoa'e gr~uU, şi mult m a:n mi· 
rat c~ CerlZll(4 • Ihat·o să uel· 
cI. O tip)grlfle d 11 01~tlt mi 
$' otre a 8COS pJ ,~stire1 şi 1.1 
b·oş~rl.: 

Artico'e1e m!le p'llitice au se 
Hrn:]]U, C1 n OII se semnu de
cU Tir ed tO'Ide~e dil ,:RJuâ. 
1~(j_ lui aduc 812inte cl cel 
do urm 1 .plrut _ fOlt iatitultt; 
.,I\ceilşi m')ute - Ic~i!Jşl .oit 
tell

, ti1 cue aiăta ci la a~ârşit şi 
biruiţii şi biruitorii vor fi ntllo
lOCi ti. 

O lpl u3ire V uile Oil1d'ş mi
a rj~clird ca articolul ace;t, a 
fost c WBiJ im lrlm lrii • Ro nâ· 
llului'4. OJ/er:1;)1 ne-l acuu ci 
hc~ttl p;aplgl!1dl d!t~tistă. 

E'J i-am spas şi regretatului 

V. Q )ldiş şI crej şi ICllm el 
.d ~,lrata pricină II s!stlril "R)
mitul", h p imlnu 81ului 
1916 a treb lit sl fie apropierea 
tle~~rii de m itropJIit ortild()x. 
a iY ~ril1l1, cite Iti ;ţilea pe V. 
M lilgrl, Otl 'o:a ei "ioi tII 'PI
te Uri orgl!l niţiouJist Ci "RJ" 
m!1ulU

, 

P.nfe oehtA, s: VI clllfirmt 
blnuiall m~l. 

A.s i.el del! izb!l:l1 i rel r1z:bo. 
iului mo ld\11 pili la t:Jtrlfea 
RJ,ni tiei Iri aoţlU1~ n-am s:ril 
Mt clle Pl!iUC:, d~cât 3 -4 JUli 
la R) n! IU1. 

Ronânul nu tacepule • 8~ Pil
blic t, V. O lldiş f-ll1e să·1 d.!1 c. 
Slp!im~ClI şi d fje SCOl fi 13 
folurn. N yo:ul m~u d m 'ou· 
eraul I ră U isl1 pi ,trare t d ,ule 
li Arad, Il Irh:'fLlI dîe~zn. 
Altf!l d tcl-nI răm.â lei cu bi
b!lo~eca la O ,'!4t, ali 1 aş m li 
fi văz: 'lt. 

LHerttur1iJ Il! 1916 p'lmh'u4, 
1111 mat plbHclt 111 revist, "Pa· 
giai L,tetuc}" C! tlcep tie să 1-
turii la A-.d, sub conducerea 
diui V. Stanciu. Pov~stirile de 
ttci td:J!lde uh titlul ,.Vinerea 
P .ldmUt)ftl, lut d lt~ 111 editura 
uCal/ara N lfio.rzaldl' d;n B lCU
reştî, care d~şi mi-a platii de 
vre-o zec~ ali ol1)'arul de 510) 
lei, na le a tlplrit t 1 ~olum pâ
al azi. O:ar CII acest ptl1~j. 
dteptul d" p'O P 'ietate a acestui 
'1J~um ori cărei ed.turi SlU sur
ticullr cue şi·ar lUi aoglj tm~n" 
tul si Je tiplreucă. 

ci!ll sC'j!llllui, Iar Birhtia. 
g te cortlract CII patronul tlpo 
fiei CI in clalul uhrului 
săi tip1rees:ă g ni ~ta. Lt p 
a " .pirut nll:nlrul C!J din 
primit cu mtlUI sImjlatie de 
ranit ro nhi, d Il Cli ade'l 
elltuziu'll mli alei dd ROm 
din 8nat.: 4 

N.J şhu nici azi, d!JPlce 
Sto Cl şi B irlutiu r ~I dorm 
mL1lt 8:)11uul de veci, Ce I1Qj~ 
radlat dUl ac~aată giZet!, c." e 
făcut CI la numarul at Pllra :be' 
si f e d~i 1 asigurate ch !ltu . I 

de tipu~ iar i.1cepâld ca 1 
O ~tom 'Irie si putem reflectl 
noi la o modestă reml1ner 
de re~hctori. 

l(Jsufletlt d" acest IUCG~IJ 
rlbţll1 s'a uenturat să şi c 
p mt tfp 19nfie proprie il 
s'a tip!rit dtva vrl!me Ş! re' 
,.Ll.IceaUrul", r~{hcţia no],t~ 
sOlrit Cll A'uel Băr,luţillJ Lu' ra 
BJlcaşJ O Ivrit Ta JiCi şi In 
iar glzeta a lUlt utt avoi 1t 
m' d ibU, t Icat il anul 1905 Ij 
se se J I U!J tiraj de J 3000 ~x 
plare, făcâ:Jd ser ricii prell 
problemelor lution de Ciri 
mâ:lllLl pop,rul nostrll ro 
nesc. 

A urmat agol IJcur!nd d Ad 
uliI. Pentru atitudillca latra lSt' 
g~l1tl a guetei BJră!lliu I 
o lârlJit II dţiU aai t lcbiso _ 
tir il momentele cele mii zet! 
tic~ a fo It pirAsit de leei., de 
rora le făcuJ'e cele mai preţi 411 
servicii. I U~ 

O nul pe are btr'a lel,1 I dE 
ION A.GA lSICI1NU oost.lgie~ s'!ntimerttalismJDoij c~. 

--------------------------------------------------------------------------
i'!ţ:i d~ja U:Jivers\ttteJ il sa ula 
sem din ghiarele r,ut'llnA" 93 J 

care d;n pricina aceastl fu ade 
eli:niaat dm partidLJI social '. b 
mocrat, o illL11 clre işi pusese an 

A V A o gazetă romaneasca In Budapesta 
fa primăVara anului 19)2 ca, 

Undând prin ctfenelele Budapestei 
CLi eXllber,ntl jt.uenali de blhc 
al facL1Ităţii de Itfere, tII tovAră
,la prietenului Dio.isie StoiCII, 
răpus şI el de moarte stupidă ,i 
inutili pc teama unei monarhii 
osândite la moarte, - am d!s· 
caperit t 1 prelj tna unui bHtard 
ull bărb3t tânăr, negric'os, de 
staturi mijlooie, vjoi ii plin de 
neaetâmpăr. Sburda in jurul bi
liaJdului preocupat d~ fuga b:1e
lor pe pOJfavul verde, comen
tând celor trei tovarAşi de joc 
succesul sau eşecul cut!rui ca· 
rambol. Comentarea 2C~lStl iasi, 
8pre uimirea noastră, o execut~ 
CU an Umblj special al degetelor 
şI fără grai, 

Ne·am dlt seama indltă ci 
jucă.torii sunt 8urdo-muţl. Insta
h'lti f. o mssl din apropiere ur
mlrilm şi DO!, eu şi mai mare 
fnteres J cl1riOJul flmbaj, adl1lirând 
precizia sem3elor şi p=rf~cta Iii· 
t:Je~ere f ltre dâtlşii.~.~ 

Cum la B:.tdapesta Il acele 
vremdrI nu ne precllpeţiam sen. 
timentele, iar Umbl româ te:l!Ci nu 
eri prohibit! CI In Transilvanii, 
ne vorbiam limbJ UrA rezervă 
ori u:tde şI o ricârld. Tinlrul ne. 
lrlcias la un momeat dlt incepu 
sli ne fix !ze şi ne făcea imore .. 
si. ci ne 8scuJLJ cO.1'1ersa'htt 
COlvinşj insă ci este surdomut 
nu '-am dif nici o atellfje. 

Dar b sfârşitul jocllrui s'a 
apropiat af,08 de ml81 noastră 
şi agrăilldu-ne lotr'o româaeasc! 
destul de curati ne-a cerut voie 
si se apropie de noJ. Uimiti de 
această surprinzătoare deslegare 
d~ grai l'am poftit si ia loc. 

l(1t~leg!nd nedumerirea noastrA 
se grăbj să-ii lilmuReascA iden. 
titltea. 

- Să m! ferhti. dJLIUlilOPJ 

autlt şi eu Român ,i cum de 
Inultl vreme n'.m auzit v()rbă 
ro:nâ!1ellcA m'lm rnduioşlt şi 
DU m'am PLitut sflipâni si nu 'i 
c~r slobozenie să mi aproplu de 
m lsa D voastrl. ce 

Cum In asemenea tmp~ej(1rărj, 
pe meleaguri strline, prettl1iiJe 
se irtfiripl rep, de, ne am prios 
tl1dltl 1. vQrbă, Ură multa chib I 

zulaTăJ lap tia1u i [(utul p:ipl
Şiril sale b 'ipita]a ţlrii. 

D. dl". Sehastla1l Stalici 

Şi am aflat ci este tip:>graf, 
le cl1iami O;mitrie Birăafiu, V~. 
ait dia O lioroc'JIAndlllui. Ră nas 
orf tn dia copilărie ş[- a filfrerupt 
Invă~ă'ura gimrJuială de atul1ci 
şi dupa o ucenicie d ~ pJtru arii 
la tipografi.CansÎstaruJui ortodox 
romh din Arad, a Ij Jn8 i!l ca
pitală. CelindârJd pe 15 md 
multe tipografll t 1 sfâ'şlt s'a 
fix \t la tipografi. ziarului "Pesti 
H.rJapfl, cite oăs!torit de şlse 
Ini. are două copile şi o so~crA 
dar tn .casa lui nu se vorbeşt; 
decât limbi statului. A ilJtra t 
d :14 Incepllt t(J plrltd 11 social. 
democraf, la care apuţinelu 
toate sindicltele mUricitoreşti ,1 
băid inteligent şi Imbiţ(os CUla 
era, a ajUtl8 rep :de unul dintre 
fculltlş:i beligeunţl li putidului, 

Aci se &acundea şi taiaa tovă~ 
răşiei sale cu IIJrdomuţii. Pre
ocupat de problema mondială 
a revo!ufi:i social-democrate g§Sil 
prilej, D.econte!lit de p ·oplg'udă 
nehadtnlti t!1be tovarişii di d~ 
atelier stârtg~ni!1du·1 d!Ja lucru 
cu dilctlrsurHe u]e. Prins aau
~~1 f lptului dJ dIre p1frollul 
tIpografiei a fost exilat III stlbioJ, 

dia J'. sufletul şi. tOlti ag<1!llseal eţia 
11 ~5p lrt n 1tul B:Ji <J D ltl!OT t serviciul neamului român al 
O lf a~tstânpk .. tul propl{1!1;lis sllfdrJt o dl1rero,tsi dec~plle. rZ'11 
1 11V.1ţ~,t rep!d! şi lim")l "C~14 mlh tirea cue li s1l1~af4Se nitl 
ta~:l ca ttilllJât1d şi aci p~op )'le· fietlll a slvârş;t şi el o greş ud'~ 
j lir"l Ci! !Ij ltorul alhb~tutui care j-a fost fltllA. Din IPO nal 

dl;~iJ~~ara eC~lS!l t usi auiifldll. d!la 19Jj-19)6 glZ~!a a p~ 'ali 
rtep~no:8'<t t(ezlthsubcl1- Pl!lPHâliş;J~. ~tre d!lpl câ: e; 
şlieltul s!Jfletului siu scâ lte~!I ni d: IgtJlte 1

4

8 p.ll cru~c ul 3 
mo"mht. 'Oj 

lIlJştenlrii al!'lic~ şi S)'JZl COl.. O~~şd, ac~astt slagurl, I Fa 
şti!n~~i in;))tmo~it~ tI nălnlul T11t1I11Î d~n!dljd'lit, n'. m' )1 

Î1Jtră[ralrH da v.dra ro nâ la tlcl, o ,â ld J C1 i-IU d Il-O malti _ J 
! l1c!pll s4 ard1 C<l fip:le, iar tre acei. ale cârllr graşeti rtid 
rn.tt!g ,,1 C'Jp 1.1 'Iei d!h t uă, f' ! ' .. , 
nU d! u:!111c;e ronh!H:1 şt )8. ml t m u m In ŞI mll 1111 hIt 
COUJ1l1lţ, 1i1lbii ule rnlte:n~ P!Jt(1I ClrI 1'1;1 au fo;t răs 'u p 
i-l lI~tJi!Jit htrelgl fiiBtl, stor- titi ClJ. oilorUfi Id~seJri ne priI 

rUde. Ia 
câ.ld t·i Il.:dni şi il, b J::llrie şl Il plen româllelscli ~,Po CtS 
ci! Ng,'et Deltra zileletastrĂiJdrH oaTal ro llât" al "'li S',rluţi ,'mI. 
sale. fo 11 U1 m :t:ot. care 8'. rid Ari 1 

In ,-,au a:~uta .', z~1I1sllt rep~d~ la s.:ârlteere hUlioG fu;ol 
idei g(Z~lei J,PJ;Jo:ul RJm~lu, . t tâl d 
p.ni Il 8 '~;f~c,!Il Îll traruiga:tf!i P ~ ltra CI apJI to a e re IfiOl1 

de sl se tOjl!ucl. O Izeta n! 
aaţionle Bă cO!JtrabJluseza gs- BJd.lp!itl stă:uie şi az;i tn ' I ce: 
zatele gtJy~rnului cui picllrlU ' '. '1 't t 
otravi ia sufletul plJil:nului ro- PlUt a1llmlm or, mat a ea tJ mAo 

â parul d(a B tOlt şi V'a trebui ate 
ml1~ea is~o(âtl d~lI c;:a mdcu. 'ioi V'retJH:~a să lşi faci şi 
rafl plr3ire I sLlfletelor nontre stell o dîupll apreciete h 
tinere şi r lf!ăclrate, ne a l!ltru!lit taria priBei ro Di l:şti d!D embr 
12~rell t 1 z;Jele urm Ucure. N li dell. pol 
dll a11 futt asupri n,ns1r! sar... Dr. Sala. Iia râti 
------------------------"',eehe~ mpll 

inunl 
O nagiul Sind calulal ~P(elel Ro chee 

din Ardeal şi Banat pentru cel 16 me tn 
- <f ai sdfJ cari au tmpUnit peste aII sfert beai 

Pplllosu( noslpu . 

veac de mrlflcd in og~ral sdrac al gaze/, 
,omâflt!şti d!la ne!, constituie o sdrbălaatI - ~ 
saferlnţel dlf şi o s!'1rbJiolre a b!lc{Jfjei. ris 

Ca ,i lmpdratul d n povest" ca lUI tnll 
care plânge şi unal care râde. presa, 
neasod din Ardeal şi Banat, şi·a aMI fi 
trecut şi (şi are şi tll prezent sujerlnţelJ 
buwrlile el .. 

D! te sd ne tnşltăm trist! durtrllt, 'ntre 
• -- aceasftl clfpă de tl1l\Jfie, oind P 'dznalm Illdă 

rU,"'2 gth.durat rOf1l,11t!$C şi CQtlfribufla presei eroice ard~/ene la cândl 
rta (n!liplalre a Ul1riJ celei "einice, rafec 

P~n!ru fZlJl, cel uri ne-2!1l tnviţal me'leria lfl Udlcţ:Ue săr bastfl 
ale Ardealulai şi (n sp:tltul fflafntaşi/or şi al sdrbdtori{ilor de azi, pi e~o. 
lor lU71 ""l'ld rdlnju un dIa n ctf!da~itor. mt! ' 

latd d~ ce le o/eri", emJfJouţi, C:J lJflorplrlnfi suJlettşti SlU fI ptA I 
mII "uriJ prln1sat cald al om Jglulul nortrll şi al prelfJirU nOlnl 'IU pl 
dorin au-le ~a puterea de mu'lcă ş1 puterea de Jertjd p!ntra nea,1fI 27 I 

tllyo/eased mai mulli afli lnClin!e. ge 8 
r.illl B1I1 •• rI1l IIlăt<l 

S~etar aeneraJ al Sindicatului Presei Romb; Q Cii 
Ardeal fi Banat. ·ilI ale 

~ll.lflel 
111 j 

-
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Gazeta AnUrevlzionisfl 

Ioan Mata ,. 
n Nascut in anul. 1~69 In ce muna Mada, jud( ţul Hunf'doara. Absolvent al semfna ... 
ce lui ,pedagogic dIn SibIU, unde a Inceput activHatea gBze:ăreaHă la Foaia Poporului şi 
I Tribuna, acum 42 de anf. 
li~ Dup~ tCJmfnarea semln~rulul. pedegogfc a fost ales preot In O/ăstfe, unde a tn
UI eiat Revsfa Orăşfiei şi roal târzIu impfur,ă cu afţi frunlBşl ţolitfcl, Gaze!a Poporală, 
fU ibertates, pe care a redactat- O vre; me de 33 ani. 
li De prezent colaborează fa gazeta popoială Lumea şi Ţara din Clvj. 
:tl A luat parte la toate mf~căli1e mari De. ţfona!e şi culturale rernaneşt! dţn Ardeal, 
:t t pentru care a suferit pe vremea ungurilor Inch!soare poHtlca. In thtpul marelui 

bol a trecut Carpaţii şi s'a Inrolal volun1ar In 8rmEta română. 
In anul 1917 guvernul român )·a trImis Jmpreună cu părfnf€le Lucaci şi cu Vasile 

o1ca tn Statele Unite din A merica, spre a face proragandă printre J( mânji de acolO 
fă Intre voluntari rn armata ilmerkană care plf'ca In FrafJta. ' 

~ D~ţă război ~'a Intors la Odiştie utde h~eşte ca profopcp, c( ntinvând a cola, 
Ci ra la diferite rubl!catlunf. A fost derulat şi senator In mai multe Jândurl. Decorat cu 

Inu) .Ferdlnand 1-. 

min tiri din 42 de • ani de gazetărie 
A,lSnd ,lât de multe şi f.u-
1St". cu cari II trecp? 

- Am 'olt (hult.t IA intru in 
zetAlle, tn vremuri ca De-,It:
de voInicie pentru l.Îlriştii 

I inl din TransiJvlDia: Guver~ 
I unguresc, ca BI splr gl cui
I de negi' atori" cate eri Re· 
c~a II Tribul1ei 41 şi a FOii Po· 

. ului" din Sibiu, recUJ8e in 
'93 11 o mAsuri de prigoani 
• devil rat fAlA puetbe nio in is
il başbozuciilor u' gureşii: pen 
an arUccl pe .1 cărui autor Re 

cţia nu-I numea, ci, cu to!ul 
1111, le-a dat pe redactorul r!tl-

!rdfor. - a fost aruncaM ln 
mniţd tntrtaga redacţit a celor 
ud zlarel Aturci Comitelul Na

OBal chemA pentru "Tribum. n 

iei alti redactori, - Iar pe mine, 
,re eram student tn teotogie. 
nul 3 ta Sibiu, md chemd sa 
ru tocul lui Ioan Russu·Ştriana 
I "Foaia Poporului'"' ... 
1_ Aci, In redactia ziarelor 
artidului N'tional, mi· s'a dat 
l trlesc zile de lupţi naţională 
in presA, din cele mal neultate, 
I prfr1'llvara anului 1894 avu 
c la CIuf marete şi ,hullă'orul 
roctS al Mtmorandulul. a carui 
imi brcu departe peste l~ri şi 
Iri, IUrşindu-se cu os!ndlrea 
turor membrilor ComitetuluI 
afioo.l, dela 1 la 4 ani tnchl· 
lin! Ce .pcstoJie cu mare rosi 
lcest procl'1 p( ntru redactorii 

Imâni, ca BA scoată Ja ivealA 
ate momentde lnsemnate diJ1 
oeea, 1âlcuindu· le cetitorHol1 
[ar In toamna lIceluiaş In, toţi 
embrii Comitetului fu'tI r;dicaţi 
t pofiţie dela locuil1ţele lor. şi 
,â" tn 'nchisorile de stat dela 
!ghedin şi Vot! Alt val de In
mplAri, de ştiri, cu prilejuri de 
inunate tâlcuiri pentru foi, cu 
cheeri c.ri sA Jntăreafcl lufle
I tII popar, şi si DU-. lase si 
IbealcU 

• 
- Am luat parte .etivl, prin 
ris şi propaglDdi personali, 
tnllţăfoalu şi iofrigunta cam
nie de olegue, a dlui Dr. A. 
ad ca deputat la Dobra In 1903 
alegere dLR;1 la biruirţi pr;n 
neprecu~ti1ă risipire de luflei 
intre alegători, pnn O prop ... 
odă care aprindea Inimile, pre
:3ndu-Ie P81~cA grăIt·lfoare de 
afec ce arunci In BUB l1aclrl 
)astre, semn de comoarl, mai 
e~oase ca ori ce comoarl pe 
Dt! - Peste doi ani, In J 905, 
)11 aprigă In alrgerile In cart 
:u PUI candidaturi romtr:qtI 
'l7 cercuri, ,i am reuştt a a
re 8 deputati. - Iar In aud 
~ător, 1906, alegeri general., 
J Clri, cu o eroici sfortare, 
I ales 15 deguto.(iJ - Citi 
:llflefire tmprlştiati prin gaze
tl1 aceste alegeri, şi ctte bu-

curii de Jzbânzlte 101 I - Pot fi 
amintiri JIlai fiCUll1fJt? 

In cei dinfât trei 2lni de vhti, 
"Libertatea" (Ia care eu am de
pUII oovârşitoBree parle de mun
cA ziarisUcă a mell, timp ce 32 
de ar j). a ~ părut Bir~ur ă. In 1-
r ul al 4 lea j·.m dat un adao. 
lfteror ilustrai: "Fo'ia Inte!(lulIă14 

- Peste aiţi 2 Ini j·;m dat un 
avplemut economic: uTovărrşiau, 

D. loaa lIota 

- Peste alti trei ani, al 3·lea 
adlol, foaia de glume. "BoMr
naci". - AşI in Inul 191O,JlLi
belt8tu" eu m.i dădea eetitorf
Jor săi un "foileton UferaI", d 
o tnlreogd Joaie life,afd, şi tncA 
ilustrat! 1; şi nu o rubrică e
conomi<ă, ci o {oale speciald e· 
conomied: şi nu o fllbsică cu 
glume, ci o tcafe drdguţa, tII 
glume sdrzdioast şi cuvilllcioaS!, 
foarte placută. 111 fjecil e Dumi· 
nici ce1itodi foHor dela Odlşlif, 
p,imelu J(] pagini de cetiri 8-
]esf', Iar la zile mari. II Cr~ciun 
şi Paşti. câte 30 şi 32 de pagini, 
- pe cari le cetelu 12.000 de 
abonaţi (şi de 2 ori pe .(4ta 
tmprumulându le deJa el) ... 

- In 'Ctlel şi timp editam 
"C.Jendarul National" al aces
tor foi, care apărea in 45OCO de 
exemplare, ca nici un al101 patJ'A 
atuflci, nici după 'Cfel! 

Era o fericire să lucrezi Intr'«) 
redleli!", dtJa care pornesc, c! 
o fântână cu 3 izvoare, cele 4 
foi poporale, lntreglndu· se fulcit 
una pe alta. 

• 
- Veni rbboiul. Simfindu- mi, 

ba fiind făcut atent djn locuri 
IOllte ser;()ue, ci Bunt primej
du}t, becui, in Decembrie 1914, 
in România liberă. Guvernul un
guresc Imi 8uprirră foile (cari 
apăreau acum ln 2 ediţii, UDII 
obicinuită, joi8, aUa specială 
Dumineca) cari urcaserA IĂ 
16.000 de abonsti• Spunea ci, 

daci propriftaruf lor e abSCli t din 
tarA, foile tu mai pot apărea. 

Atunci eu, in toamna anului 
1915, fmi scosei foile la Bueu
,e~ti, "Libertltl?&" cu "Foii ... in
teruantă", pf:mite cu multă dra
goate, ap1irură aci, miJitând pen
tru tn trarea ROIT âniel in rilzboi 
contra Austro· Ungarie;, pâră la 
Intrarea ROlJ"âmei in rA~boi, când 
fiU mai fu admisă, Gecât aparitia 
ziarelor de zi. 

- Atunci Intrai şi eutn serviciul 
armatei, ca fraFlsl.·1or la dlspozi
t a Comanda mentului Etaptlo" 
primind c. toti tnnsllfOlii, gra· 
dul de of ter şi tit brie ând haina 
de ofiţer. AŞfl am inscţit pe "Co> 
mand8ntuJ TerifoTului Ocupat", 
d. Colonel Pietfaru, la Inlâia nă
vală a am atei româr.e In Tren· 
sllvani., tonlucrând la a~elorea 
primei odrmnistroţii româneşti, 
noteri, primari, prin jUdEţUl Bra· 
şov şi Sdcuime. 

... 
- După detronarea Taruluf, 

tn primăvara anului 1917, gu
vernul român chemă pe părintele 
Dr. V. Luceeiu, pe mine şi pe 
tâoArul profesor Vasile Stoica 
(ni ministru a] firii ta Sofj,; şi 
ne trimise tn mis~une patrioticA 
in America, unde să Indemnăm 
pe Românii de acolo (mai loţi 
ardeleni), să formeze Legiuni de 
voluntari, mergând pe froDtul a 
pusean (ti trecea Frarţa pe chel· 
tuiala tj)t căci dând BcOto lovi
turi frontului germlln, prin acea
sta ojutd şi ti la desrobirta /fa· 
ţi/or şi pdrinţilor lor de acosd. 

Ajuns in America, pentru a da 
cât mai bun sprijin p~()pagandei 
de care aveam ş'o facem, - eu 
tncepui sd mi scot Joile şi aci, tn 
A merita. Lţ· am tipădt, cât .m 
stat acolo, In Clevellnd, fiind 
ele foarte bucuros primite de Ro 
mânii de acolo. 

Aşa Jiind, am şi tcarle placuta 
chiar pretioasa amintire, de a· mi 
fi scos foile mele "Libertatea" 
cu "foaia lnieresantd" cea ne
despdrţifd de ta, in toale (tIrIIe 
locuite de Români: fn Ardeal aci 
la Ordşile, in Regatul liber la 
Bucufeşti, şi In A merita, la Cle
ve/and. 

• 
FiindcA pentru aArbarea orgl' 

nizată de "Sind:ca1ul Presei Ro
mâne din Transilvaeiau , VJ tle
bul II viu şi eu la Cluj, şi VI 
trtbui .1 trec prin faţa Statuei 
mândre a lui Matei Corvinul, -
trebue.1 pun Ict şi amintirea 
ce mă leagi de seeasJA stltue: 
Fiindcă la desvllirea ei (In 1902) 
am salutat'o cu un articol ce 
zbiciulu obrazul celor ce le fă
leau In jurul ef, - mi s'. dictat 
de Tribun.lul din Cluj ptdeBpsa 
de lJn an temnitd ordinara, pe 
care cu greu am reuşit a o re
duce la Curia (Caliti.) din Pesti 

1. 2 luni, pe cari le·&m pttrecut 
tn temniţa Tribunalului din Cit j. 
E şi asta o "amintire" şi nu 
ur1tă In legături cu acea Sfatue 
măndlă t Alte pedepse f;U 10 mai 
descriu. 

- Dar o .It intire din cere 
mai plăcute mie din Yl&ţ. de 
ziarist, Imi e acea, care mi a ră
mas despre ţlnula fafufor ziarelor 
româneşti din timpul neutrali!dţii 
şi mai ales dtJpd tnfrarea Româ· 
niei In razboi, din toate zUelele 
r~hboiului I 

Noi .ici in ArdeaJ, afiându· ne 
In ti 'un nei fârşit ,,1 ăsboiu" cu 
primejdiile ce ne vene.u dela 
stărânirea stră:nă, - Im avut 
In toată vrerrea o presA patrio· 
tic', idealA. Ziarul la noi tra tin 
amvon, de pe eaTe se rosieau 
eauniile de Dzeu in suflete, 
pentm Indrumarea suffetului ro· 
rrânefc pe căile cele mai mândre 
şi It' .1ntuitoare. 

F'f tii noştri din Regl'!ful liber 
Ind, răsfăţa ti de loart. lor noro
coasă dela Independentă Incoace, 
se hârjoneau in partide pohtice, 
şi foile lor erau - tlibune .,la 
O.cia 1" 

Primr jdia războMuf, şi mai 
ales intrarea Rorrâniei in rhboi. 
ii sh ânse şi pe ei pe toti lntl 'o 
singură tabără. Indată Iăpădară 
deja sine tot ce era deşartA 
"rrândrie de parHd" şi tot ce 
era nersiune personală. Acum nu 
mai enu ftfCât Români şi mari 
patrioţi I Şi aşI era acum şi 
presa ior inirfagd I Un suh~t. o 
credi/}ţ!, o nădejde, o suflare! 
Nici măcar inVinuiri sau bănueli 
ori reproşuri personalt", nu şi mai 
trimiteau unii ,UOTl. Ci prin zia· 
rele lor, adunsu tot ce aflau mai 
dal.udA,vitejie, jerUI, devotament, 
şi le arăiau cetitorilor, ca să· şi mai 
tlldulceascl sufletele, - Ceteam 
ziarele zllnic şi imi părea ci nu 
mă găscfC In Regatul liber, cel 
cu zi~rele lui. buzând de .: bert. te, 
şi cari re "fulgerau" Intre ele cu 
fulgere arUficialt', fără Icântee 
electrică ia ele, de cari rideau 
şheţii şi cei ce le ;zbeau, că ce 
pocnete goale dau f, - ci imi 
părea că sunt acum iarJşi in Ar
dea', unde ziarele n'avrau vreme 
şi voie de glumă, ci erau tot
deauna ca solda fui in tranşee, 
scrios şi cu ochii la in.mic, vor
bind pt ţin şi cu ten:ei 11 cuvânt. 

In ace. contopire de vederi şi 
de inimi, sp!e tot ce e bun ,i 
Intelept, pe care o aflau acum 
In ;;resa vechiului Regat, - am 
",dzat tU primul şi fericitul semn 
al conlopi,ii şi unirii sufleiulul 
din Regatul liber, cu sufletul Ar
dealului, - contopire tn tinuta 
ce. plini de demnitate şi de pa
triotism. 

Aceasta e una din etle mal 
pldcute icoane, pe ca,e privind o, 
sufletul meu se desJdteazd şi a21, 
când, in clipe de linişte, tş* In· 
ioarce gândul asupra trecutului 
gazet!triei noastre româneşti. 

• 
DupA rlzboi tosl, In scurti 

vreme, presa vechiului Regat, 
Intoarsă din pribegie 1. vailJ'ă, 
recăzu In vechiJe ei Urare. "Par
tidul meu·, şi numai "partidul 
meu· sA trăiascA I A lui e vred
nicia c!t s'a făcut România Mare!, 
- (fI acum strigătul lor năval
nic. Prin vitrinele unor mari pră· 
vălii din Bucureşti, vedeai expufl 
fotografii Jmpetuoad a unui 
b.!ltb~t poltUe, - care de fapt 
era un vrednic bArbat, dar Iliei 
cu un eap de copil mai presus 
de ceilalti desfid blhb.ţi politici 
mnituoşi f Şi era Incadrati fo· 
tografia slă vii ului In tritmor şi 
sub ea scr!s: 

"flurltorul Bomlalel.8I'1" 
Nici Regele FerdiDand, nici 

armata' Numai el era "făurito
rul". Un fior de jenl simtH vă
zând atâta deşartă fali goalA, •• 
Şi ziarele linelu laoDuJ. 

5 

Ziarele noutre din Ardea' )şi 
mti păstrară firei şi după război: 
Ele dntau mărire tuturor celor 
ce le-au tnvredllicit de nevis.tul 
noroc, de a apare sub stipânire 
românească 1 Se inchinau, după 
dreptate, Regelui Ferdinand, R(
glnei Marir, şi iuturor cari au 
conlucrat Ja coborirea din cer, a 
a~stei fericiri peste noi. 

Dar - peste puţini ani le YI .. 
zurăm şi pe ele că incep să pin .. 
(ească, loiâi mal sfiite şi rezer
vate, pe valurHe apelor "de par
did", c.ri au inceput si se ră .. 
verse şi nupr. pl.lurilor noastre. 
Unele o tuară spre un partid, 
aItele spre altul, lăudându!şi 
"şefiiu, mă rog. ca fn târg. Chi .. 
zi.rele rămue credinciolse ve
chiului Partid Naţional din Ar
de.l, tşi schimberă limba ,i 
portul. o. Incepul A şi ele a-şi 
lăuda In gura mare "partidul'· 
şi pe "şefii" Jui, şi. trăzni· ta 
ceiall:ti şi In ai lor urIt'ători! •• 
Azi ziarele noastre ardeleneşti de 
parlid, nu mai sunt de recunoa
cut. Samăn~t c. ou cu ou, cu zia
rele de partid din vechiul Rtgat, 
cari aşa ,'IU nascut şi crescut: 
drâmbolie de partid ... E rău ci 
ne .m "unificat" tn privinţa a. 
ceasta. Valul cel buo,t'Jminos, care 
se intinsese in Inii răsboiullli 
pesfe tOllA titra, şi il1velise toatA 
pIesa ei intr'o admirabilă "lu
mină de sus", - prea se perdu 
tn curând, pu'că l'ar fi Inghitit 
un reflux al MărJi· negre, - Iar 
.. fluxul u ce·i urmă, scone dia 
fundul intunecatei Mări, şi tm
pinse peste tOltA t!ra mlriiă • 
vechiul val ŞI obiceiu al pA It' ln
fulu', de a se inftfce zi., pe ziar 
in laudele umflate .,de parhd", 
cu toate paHmi!e, cu toate urile, 
cu tOI te nedrepl~ţiJe ce's iti star. 
a -şi face unele altora! .• 

Vechile ziare din Ardeal,
ca şi toate din tari in anii rAzbo
iului, - erau tot .tâtel "Steaguri 
pe celalt P\ lUp ând tn chip Ide· 
al Impotriva iuturor primejdiilo; 
ce ne ameninţau dela nea muri 
streine J Aceste ziare Insa, când 
le fu 'proipe sfirţitul soarelui 
]or, ajunsetă un ftl de Barbu 
Lăutarul care îşi cânta sorocul: 

.... ,Eu mi duc, mă prăpăduesc~ 
Ca un cât tee bătrânesc'· ••• 

Şi II şi prăpădiră, lăsând dupA 
sine do., o ,fânll şi duioasA 
amintire. 00 

F.ţl de acelea, z:.rele de n •• 
sunt, cele mai multe: Steaguri 
plecate 1, - plecate intereselor 
de partid, care eu le mai permit 
să fie cavalen ş!e drepte io jude
căţile ]or; - aJtele sunt plecate ••• 
speculei neruşimlle şi Injositoare, 
SlU, cd mai tău, intereselor 
slreine, pe CITi, cu perfidie bine 
!D8scată, le servesc! 

In faţa acestei situaţU, pe Dof, 
cari eram deprinşi a respira să
nătoasa atmosferă a "Stellguritor 
pe cetate", ne ldngAe doar 
faptul, că, de o vreme tnco.c~, 
tncepe a se Indrepta aUuaţi.: 
Câte tin mare ziar ridică tot mai 
bă,băteşte paloşul de stegar da 
pe cetate I II urmea2ă măc.r pe .. 
dodic, altul, care, Dlinte vreme 
era tare rezervat, Imbumbat, In 
privinta asta, şi altele nelui
toare In Iarnă... Şi mai ales ne 
bucUll, că apar ziare noi, din
il 'una 1mbrăcate fa zalele de 
It ptători cavaJeri II prea tndrep. 
tăţitei linii drepte, tncuragiind 
neprecupetit, cu vorba şi cu fip·a, 
"Legiuni1e" de dreapta 1 •• 

Amintirile mele, pe .eeate 
ziare, noui .,Steaguri pe cetate" • 
le rnvăluie In dragostea lor. Lor 
le doresc dela D·zeu spor tol 
mai mare pani la jzbânda cea 
deplinA. carea - va sd vind! 

OI ăştfe, I Decembrie 1935. 
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, 6 Gazeta Antirevbionisti 

Dr. Sebastian Bornemisa 
Născut )a 1890 In comuna Burjuc jud. HlJnedoara. 
Doctor In litere dela universitatea din Budapesta. Fost profe30r de limba româlă 

,i latină. Fost voluntar In armata română. 
Gazetăria a inceput-o in anul 1910 rn redactia gazetei poporale Ubertatea din 

Orăştie. In anul J 9] O a intemeiat revista Cosânzeana, pe care a redacfat-o timn de t 2 
ani. A colaborat la diferite pubUcatiuni ca Tribuna şi R Jmânul din Arad, Universul. 
Neamul Românesc. Epoca, fost prImredactoJ la zIarul Patria, fost director al ziarului 
Biruinta. In anul 1925 a intemeIat gazeta poporaJă Lumea şi Ţara. pe care o redac· 
tează şI azi. 

Activează şi pe terenul economic şi financiar Intemeind mal multe Institute! de 
arte grafice şI Banca R Jmână Clujeană. 

A fJst In două rândurI deputat, fost primar al Cluiului, fost preşedinte al Slndi· 
catului PIesei Române din Ardeal şi Banat1 de prezent este vicepreşedinte al ComItetului 
Regional al Llgil Antirev1zklOiste Române, vicepreş:!dinte al F(ătlel Ortodoxe R~mâDe, 
eparhla Cluj, preşedintele AsociatieI Piesei PDporale din Ardeal şi Binat, preş,edmte a~ 
sectiei social-economice a Astrel. < ",'1 

Are numeroase pubHcatluni literare şi s'a dlstlns In ră;pandirea cultura româneşti 
r. massele largi ale poporuluI. 

Decorat cu Ba.rbăţie şi Credinta, Meritul Comercfal şl I-ldlntrlal clasa 1. ' M!daUa 
Regele F(:cdinand pentru voluntari şi Ordinul Ferdinand 1. ia grad de cavaler. 

Cum am intrat A tn viaţa publică 
In anii adoJescente;, visul meu 

cel mai de seamă eri, si mă 
lac scritor. Nil aş putea sl'une 
precis ce mi iademall să rAv .. 
.esc după laurii aceşti" du ştiu 
do nutrelm o deosebită placere 
si mâigăle'o pe hârtie versuri, 

D. u. labaslfa. Boral .. l.a 

IIId dela vârsla de 14 Ini. Pre-
8CupaTea aceasta m-a tinut rob 
ani multi şi Indelungati, pânl 
ciad intr'o zi m'am pomenit, ci 
incep să mA interesezI!, mii mult 
decAt poezia, problemele finan
ciare, industriale şi economice. 
Otrlva lupiă in s.tnge cu roman,. 
tismul epocei mele. n-am putut-o 
Insi elimina şi de aceea n·lm 
rupt-o de tot cu pJezia, ci am 
trecut 1. o profesiune InruditA cu 
el: la gQzetdrie. 
. De atunci este un sfert de 
velc. Poate nu mi·aş fi reaminut 
aceşti primi ani ai dibuirii mele 
la viata publicA, daci bunii mei 
colegi di n Sindicala' presd ro
.bne din Ardeal şi Banat. nu ar 
,Jj ,cnit cu idee! de-a slrbă-torii 
antiCII pe toţi gazetarii ardeleni, 
cui au implinit 25 ani de gaze
tărie. Imprejurarea aceasta m-a 
41DUrS fnll, penfru câteva clipe 
din roJtul obişnuit al preocupă
rilor mele de fiec!re zi şi ca si 
Kria, la comandă, aceste şlre, 
aDI lAsat să·mi treacA in pripă 
pe diaaintea ochiIor,anif tineretii. 

frunte cu Badea Gheorghe, Teo· 
dor Mihali, Părintele Lucaci, Dt. 
[oan Suciu, A!ex!ndru V.idl, 
(uliu Mal1iu, Cîcio PilO, Dr. 
Aurel VJad, Octlvhn Goga şi 
altii, intrase In lupti pe viaţă ei 
pe moarte, peutru I d$tiga cât 
mai multe mandate. Pentru a 
purta lupti, comitetul national 
avea nevoe şi de forte tinere şi 
I făcut astfel apel la tineretul 
universitar. E!1 am fost p -inlre 
cei dintâi cari m'am pus la dig. 
pozitia Comitetului, citi atunci 
hotirârile de .ss~menea natură se 
luau repede, nefiind vreme de 
pierdut. Noi, .'ud.:nţii deatancea, 
nu ne gârtdeam aă precupetim 
prea mult ajutorul şi eflm rnh' 
drii d1 ni le cerea. . 

Intl"o dimineata m'am pJmenit 
astfel lrnpreună cu vre-o zece 
tovarăşi in or!şelul Beiuş, spre I 
lua plrte la c-!mplnia electorali 

pe care o purta p!rintele Vasile 
LUClCiu, leul dela Şjş~şti, cu re· 
negatul primpretor Redoic. 

Vor trâi veşnic tn mintea mei 
cele J O zUe, pe clri le-am petre
cut ia mij o;::uJ 8lhlJrului, anga· 
td latr'o lup:! nltiOlJliă dintre 
cele mai grele. Contactul cu lup
t!totii naţlonalişH mai tii va ~Iti 
m·a c!1cerit atât de mult şi lupta 
pentru ideea na'ională m'. rabit 
il aş. mhură, r/Zcal am rdrnas 
pârză astdL! sluJit;' tu cred nţd 
al aceltl idei rn gatetdrle şi rn 
viaţa polilicd deopJtrivd. 

Şi sunl mândru, atât d~ sta· 
tornicii, cât şi de JealidriJe pe 
cari le-am săvârşU p;mtru tnăl· 
tarea neamului meu, scump, ro
mâl1eJc. 

Dr. Sebastlall Blraem.ls. 
dwcctorul gazelei "Lumea 

şi Tara" din Cluj 

Ion Brotea 
A Inceput gazetăria In anul 1909 Ia zlarul "GIzeta 

TransUvaniei" dm Braşov. Tlmp de 26 ani a fJs\ fn per
manenţă colaboratorul acestei pubUcaUun', contribuind prin 
scrjsul său la scbpurife frumoase pe cari şi le a fixat cea 
mal veche gazetă românească, a cărei colaborator credIn
cios a fOlt tot timpul. 

Are merite indiscutabile tn ră~pâadjrea culturii româ· 
neşti şI ridicarea simtuluI national a populatiei româneşti 
dIn Ardeal şi Banat. 

A nul acesta tmpIlneşte 26 anI de gazet~rIe. 

Odată şi acum 

Presa românească a 
Ardealului de altădată 

de •••• Brolea 

Atacurile nesocaHte, epitefele 
flră măsuri, acudrile supra! 1· 
drăznete şi totuşi n<:hiooleiate cu 
intreg arsenalul de luptă plti· 
m_şA a pragei de azi. au atins 
ira Tara. RJmtleucâ UJ'l ,ec ud, 
cue nu pode lin nep1sâtoue 
o inim~ p.\trurIsl d~ fiorul d;!zas
teului m~uJ, spre Clre rmp:nge 
a pll,a putere In slatul românesc. 

Fări a viu P! cinevJ, las fie
druia drep!ul de autocritică. 
SubUiniez Insă: tOltii c:nstea zia .. 

D. 1011 Bratea 

ri!loi', cari r It~l~gâ Id ... , şi meni
rea, nu cOliu ldl altarul sfâ:tt al 
m~8ei d~ redacpe, cu o t~lghH 
negrutoreascl. 

Cuvâltul scris e o teriblll 
conhgiune. E uşor deci de liste
les efectul dezaslruos al slovei 
nesocohte saLi otrăvite. Vpla 
bunului simt, p~1 rnuirea ciastei, 
distrugerei prestig:ului şi auto· 
ritâ'ii lunt cllităţi, pe caro ceti
torul le prinde şi le i:1Suşeşte 
prea uşJr din sensul z;lnic al 
ziareior, cari nu'şi cinstesc che
marea. Nu putem tăgădui că in 
buni parte presa tŞi are partea 
ei de merit il d~al1lătului Moral 
de astAzi. Scrisul otrăvlt şi fărA 
răspundere e distrugător de SUt 
fiete şi dărâm~tor al moralei. 
liltoC1l1s1 aşI cum litera eşitl din 
inimă şl gâad curaf, Imprăştie 
lu nină şl t!1tăreşte sufleteşte. 

Din lumina acestui adevăr se 
desprinde tăril, care a dat Ro
mâllulu1 de sub fosta Slăpâllire 
ul1gurel8că conş~Unta de fer, cu 
cue el a putut si S~ apere şi 
prin vitregia timpurilor a reuşit 
să'şi taie cale spre Implinirea 
marelui ided naţional. 

Perltrucă Ardealul românesc al 
acelor vremi de urgie avea o 
pres! pătrunsă de chemareA el 
şi dornică de a'şi Implini misiu
nea. latunerecul temniţelor un
gureş'i strigă cu toată tăria şi va 
povesti in 'Veci acest adevlr. 

. ' 

R ~d Icfil ziarelor rom! Ie,tl " 
era pe atund oftc:nl a Otlril 
d~ sel1tlţ.., şi nici a Il! Jcociril 
de sCindaf. El eri aii arul, d,l 
care is vara credint 1, lă 'ia Oi iii 
dej de. il viitorul unui neiel, 
clfe'şi aştepta mhtairea. Aco 
fier bea clocotul de revoltl tmp el 
trivt nedreptăţii şi din acest I aC 
Iier de oteHre a Bufletului 
mâ lese p Jrn!atl leâ lteile dlli d 
tone de viaţă n1tio:tală. Cu tll 
fletul aprins de dl1rerea c\lle , 
din inima neaml1lui său, cu ca 
impovărat de soarta acestuia, 
cu nădejde tare iil biruint. a 
vărului şi dreptăliii gazetarul 
'Tlân tşi fâcea cu curaj ş! 
apoatolatul. Peste gâi1dulile 
pl.na, fără să'! intimidezc, d 
negru al Jegilor ungureştl, ala 
rea de 8p~ctrul sinislrelor 
ale t~mnit~Jor, In care tOYll 
lui işi luau răsplata muncii 
mâlleşti. 

Ecou al nevoilor şi •• pir.· 
Intregului du neam, era nat 
ca din partea acestuia si 
buc Jre de cinstea, de stima 
d~ re!lpectul ce se cuvin la 
torului devotat şi neinfricat. 
toc-mai aşa cum dispreţul ne. 
lui se de~drca vijelios alu 
trădătorului, Cire tld răz11 eaaa 
vâ ldă acrisul intele~elor strei Et 
de neam. cta 

PdratOlJer II tuturor desdr le 
rilor de urgie ullgureascl 8SU ~e I 

neaml1lui BăII, guelarul ro· ul;ţi 
să 11rşîa .C~it apostollt, con' dUrl 

şî tnsufJetit .d~ datoria~ pe ( filă 
i-o c!rea mUllu!JeI de gize cine 
Nu scria pentru a'şi face DU nul 
C1JIlOSCll,t. nici rl~it. de v.r mo.' 
BMzlţlel BIU a mii 'arel de tu _ , 
Ci de răsplJodelea gre. _ , 
muncii gtlZetarului conştl ăJJl' 
SCrii pentrucă imma'i porUQ lin~ 
sti scrie pent,u neam) sa, m tru, 
găie cu ;Jcnaul său obrdjt P ge t 
muiţi, să simti hCrimj, s4 .1 laW 
dureri, d!r Il acehşi timp di; 
toarne suflet, si samene curaj Ş j 
să tttli vie flacăra af!:111 a .' 
giei avâ ltului românesc. 

Aceuta era evangheUa, nouA 
Clre gazetarul de atun"i îşI olit' 
legea pJvaţa şi cuvintele pro 'dj~ 
vAduirii. Patrulls f,ind de lui 
marea sfântă ci din durerea cu " 
mului să!J trebile să ad:1ne şi ph 
t;1chtege tiria celui mai puter 1 de 
Bcut de apărare a acestui., i fCt'fe 
p lt(iVA. asupeitotilor lui. II I 

Aşa s·a tntlrit şi s·. pAs '!nU 
conş:iiflta nationali la iuf, rcull 
româileşti ale Ardealului stă f,vcu: 
nirii ur!gureş!i. Aceea oon,tii lt

j
rl 

care tmpreună CII Î!rtfJ ce' m Ş 
optsufe de mii a tras hota ost f 
da azi ale Ţării RomAnesti. 'lics.ţ' 

e 1 ... 1 

Ttecutul CII p:ldefe hli e Ip
11. 

f(umouă carte de inl7ăţătlJrI, C .o~m 
numai urm:Jte, Plt fi de fol08. ,P

t
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Alexandru . Lupeann Molin 
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d 111 
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S'a nlscut II 16 1111ie 1887 la comuna Firlu din jud. Alb iC!. 
Involuntar imi lunecă astfel 

tub condei, o porunci I!untricl 
ele •• face o evocare a vietii mele 
la 20 de ani, când am Intrat tn 
vieţi publică. < 

,.D.ţi-mi şcoala şi vi reformez 
lumea". Aceste cuvinte ale lui 
Pestalozzi se pot aplica cu ace 
laşi succes şI putere de care te 
bucurA presa. Prin creiarea de 
opinii presa poate face minuni. 

A fncenut publiCistica In 19J9 la revIsta .. Ră'I,şl1l" din O, putil 
A colaborat apoj) .. ~,UJjrell" dln Blaj, Revista politici şi Hler lrfiert 
din Blaj. Oueta Trlllsil9'loiei, Braşov, uTribiloa" Arad, Pop cr'jma 
Român Bud:lpe8~, COrlsâ:1zelna, Solia Satelor şi altele. A mai . ridr4 

de pe a atrui intindere mauele bord 1.: Ramuri, Amicul Tinerimii, Luceaflrur, Drapelu], Convor en 
oopJrului vor să strângi seceri. Ut~rar~, D~ci., Cuvântul, AdevArul, Societatea de Mâine. Patcia, i~8Jj 

Se scria anul 1910 afunci ,1 
eram student la UniveJsiiltea din 
Budapesta. In cursuJ anului ga
Ri. ,.LibertateaU publicase ca· 
teva articolaşe ,i poezii de ale 
mele, de cari eram câi se poate 
de mândru. Nu speram Insă tOI 
1u,1, iii ajung prea repede roblt 
cu totul de angrenajul vietii pa 
bUce. Cu toate acestea Insi aşI 
,'a tntâmplaf. căci, pe semne, .,a 
lusue scrii să se tntâmple. 

Ceea ce m-a târât In chip Ire
zistibil spre viaţa public.1i, au fost 
IleguHe parlamentare din ] 9 10. 

Partidul nostru nlţ!oIJII, In 

Opinii publicA le naşte din 
idei de mult şi adânc pătrunlle 
ta conştiinţ. masselor. Se poate 
tnsă iransforma o opinie, sau se 
poate naşte chiar, prin repelarea 
continui şi perseverent! a unor 
noui 81U alJumite concepţii. 

Iati deci tăria celei de Ha pa
tr. puteri" Instlt. Din 11Imânţa 
aruncati de el oreşte ceea ce ea 
dă cetitorUor. Când maia de re· 
dactie .e confundA cu campul, 

bun, a patra putere tn sfat ,i·a trea Cnşufl etc. se vo 
tăcut datorii. 1:1 caz contrar ... I Are numeroase scrieri literare şi monografii relevate CII JIU fi J~ 
&emăna neghină e egal cu a di- de critici. u vo 
atruge ceel- ce e bUIl şi slnltos. S'I distins tII special tn gazeI Iri. pentru plpor, rondtlcâOd 'i i 

Nu .rebue deci aă uite semă- astăzi 111 cllitate d~ directorgu.:etl "Uiirea popJrulu\" dia 81 tlerl~ 
nătorul de idei prin pred, că Este unul dintre fntemeietorii acestei ramuri a gazetlriei ardc:le, uţat 
din gth grâu ră~are, ia, din care I adlll servicii nepreţl1ite cauzei nationale pe vremea SIApâ l " J 
neghinA nllm3i negrul seminţei m ,ghiare~ şi este foarte folositoare şi astăzi. E de ab.mlvent al teot~' a 
sruflc,lte. Privind prin prllma a- log iei ş1 profe:Jor sec\llldar. directorlll IlceuluI din 81aJ. F~ce Pl~ l fiI 
cestui adevăr, las p' editor si şi dia co:nitetul central al A IÎrei şl m!m)u coresp(,),1:!e!lt al lecţl ernelc 
judece singur hrani 8ufleteascl, monumentelor istorice. c.ndi 
pe care j·o oferă prea des presl Este dacout ca It Betie M !riti" el. n, "Corolna Ro nhiel" dA d~ 
de azi. 03Zerarul, ia schimb, si grad da ofiţer ,.Răsplata Mlll1cii peatru IllvăilrnAnt el, 1, cullet POPOI 
"ducă .enUnţa meritafl celui ră· 1 ordinului Ferdiaand J. tel Il 
Ipunzător de educaţia pe cite Anul acesta tmpUneşl1II 2~ de Ini de pablJcisticl. 
cetlfonJl şI-a face prin presl. 



G~zeta AnUrevlzionfstă 

Ion 'Pf 1f10·· 131!J'" A'!I"I11' 1,(J " Elil ~ /1 a llL fJJI.lI lJ.iJ. 

S'a născut la 9 Aprilie ]882 in comuna Tllrinaca Male din jud. Târnava 

A tncepu. publlc1stica tn anul 1902 fa "Pororul rCll1ân" dela Bud~pe5ta şi Ia 
etafăml". A continuat ~ă co!aborrze 1a Lupla (Budapesta), Tribuna (Arad) ca prim

I actor, 2poi la Românul (Arad) Intre 1912-14 ca şd red~ctor. Ia Tribuna Nouă din 
li d ca dtrecfor, la " Renaşterea Rorr,ân:lor'f din ATad ca director, ]a Cuvântul Aradului, 
I 1111. apoi la zIarele: Viltoru', Adevarul, Lupta din Bucureştf, Patria, Ccnv01birt Ute
, ,Cele trei Crlşurt, Telegraful Reman, etc. 

A publicat numeroase broşuri in blbHrleca ,.Sămănă1orul" li s'a dlstirs prfnh'o 
nsl propagandă culturală şi naUor.a!ă in fâoul pepu!atiei Ten âne din Ardea] ş~ Banat. 

Intre anU 1908-12 in caHta~e de redactcr la ziarul Tri buns, a suferit tref cen
nărJ, din partea autorUăţHcr vngureşfi pentru 81t icolrJe sale cu continut românesc. 

Activitatea sa nr10nalistă Incepe in anu] J 899~ când ca elev în clasa VII de 
u a condus greva tineretului şcoln Impotriva fnser:.!rii unui runct de' declamaţle 

i ghlară In programul festivalului IiceuJul româof'sc deJa Blaj. 
Este abso]vent al facultatii de drept deja Budapesta. 
Decorat cu "Ordinui Ferdinand I.tl io grad de gavaler" şi "Sleaua RcmânfeiH In 

d de ofiţer. Anul acesta tmplineşte 33 de ani de publ' clstlcâ. 

Sângele. dela Galati 
Ir'un Sit de pe valea cea 
1 de plânJ1J1 O]1u!ui SI, i· 
I e ni Irgreplre. O dure.e 
Jmrne, lllturec.'ă ca Icar~1I 

cea filră noroc, brhdf2i1 
le cclor Vl'r:ţl 1a săruturi 
~e unT~. C!cI Ul ă de vute, 
vl:ţi fii prnl1: c de gloH telf 
dllmilor, pleBcă al j doj 
elli vrednici din mrjlC'cul lor. 

cine ar putr a să pAtru.n "A 
Hul, cine Zlr putea fă CitHSC! 
nOlptea gândurilor Jer ... 

ăwjlnful Ifânt al ţ!rH Ollului, 
găf1 ul 81rlvu hiu al numu}ui 
tru,. fost udat iarlşi cu 

tge nevinovd. 
~lalt~ieri, la alegerea de prj~ 
Il' din sa1ul Gall ţi, lârgă fă
Irş, jardHmii .tI trIB j.r~şi 
imne vje. O grilTdinJ ucigă~ 
Ire a ţ7şnit din ţevile PUŞlj'Of 
llouă ţhani rOll'âni l'au 10S' 
iOJit pe loc ciuJvÎli de glolr t~. 
i dintre ei au murit Ja ft ta 
ului, ceilalţi ŞI ple le Illp~l 
cu moartea şi cine ştie dHă 
u plecat d( j. şi ei pe fâr!
I de unde nu m8i esfe tn· 
rCt're. 
)n putellu sA fie blzniţi şi 
i lI'u!ţi şi • fost, po.te, mila 
rculu1. ('1 din vre· o treizfci 
f~curi câte S'IU trn, au ni· 
'it r umai Dod. Penbu jan
mi şi pentru st~pAnjj for ar 
ost tot una. J,rdlTmil lunt 
kaţi tn ("0[1 şliirta lor de 
~ ,argt'rollse, (ă ru dvârşit 
Ip~ă - plAcutA 8j~râniJ()r Jor 
olosito8fe, Ei şfiu că pHcum 
până !cumz" DU vor fi pf. 

~ti nici pentru ,eustă nouă 
'ticie şi ci stipânii ii vor 
Ife (mati ca flza de lo.re: 
fni la postul datorjei patrie-
eni au făcut uz de arme 

id 1n IIplrare I'gitirrăU Il. ti 
lişle ţArani proşti şi rlizvră· 
ie "agitatorii fărl de suflet. h 

un c s'a u 5: iil it şi intre 1'0· 
Ijcii roştrii 02 meni cu 8U
] Dlaj cinstit şi cu vedel ea 
PUtin fnfunec.'A~ opml:'lli carj 
~fjere2e fn IT Ilura fiorC2itlţiJ 
:ima dela GaJ,ţi, zedornic 
Iidfc.t ieri in cEmerl Iln 
pentru a cne pedepsirea 

jnamor, tfârşituJ cerC€tărilor 
e vor face pentru ochii lumjj, 
i IIctl"ş ca şi tn trecut. 
~ 'lor fi pedepsiţi nici lan· 
Iii şi nu Vl fi )Jf'dfpsiţl nici 
!ere Brul neclt'encs c.re j. a 
lfat .supra aJegâtorHor de}1 
". Alegerea de primar la 
~ a avut don o dedăşurare 
I tipicul consfinţit de foate 
mele. C5cserdarul cereu]ui 
Indid.t tn ch;p voInic o 
• de topor, iar pe c8ndjda
oporului ]. a respirB in It o .. 
:el mai brlltal, ndrg!duilld 

rylci n Icar votsru prrtru el. 
Iar cârd pcrOtul repulârdu şi 
st~phi ffvoha fireHcă, I cute
zn d lliUllrUfe rtm,j, fi.rere 
cele seto8se de sâr,ge au fost 
aut?cţife r:vmaidffâl 'HlP~' 'jcâi
neJui de vaII h". Şi tinde ~d~ 
ministrI tiei ur fUrtşti şi·,u do· 
vfdjl ŞI de da1a ula din prjses 
i1idrlt âr:arc& de, a irccJ1J pe HUl 
,.câil'e" llrgis: l. 

,~~:;;~J 
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D. JeD MOlltazl ~~ 

Rhpuncern pfnfru !ârgf1e 
nfvinovat, ate drci în pr Irul 
rând guve-rliuL Crirninaiul Rifz
trlY e nurn~i crealUla dq:ă ch
ptJ şf afiemăr·Zlrfa fa şi. sis 
tflrului pe c~re, 1 ocroteşte. El 
şi-I s!vârş: t criu,a cu acel.ş 
fânge rece cu cale ar fj shâr· 
şit·o - şi bun e Ovmne,uu, 
pot s'o ItItl eăvârşeaf că tr.cA -
toţi flbi! ăU - cârcserdari, de a 
clror l'târc de crayl' şa trebuie 
si frrtt!ure fOII! sufl"-fea din 
cercuri şi cui se sfrtdlnuesc, 
la fiti cu BfszlTBY, de-a 'ŞfU 
tot "olmeni de tncndere" la 
cOl"ducerra IIteror - şi fac nt. 
tn vederea viifolrrlor 11f~ui 
parlamenfl re. ClId guvernul ştie 
ti!· şi orgiDizeze de cu vrrme 
tlbăr •• 

Partea de rhpvndere cât o 
au jandarroii, e firf ştt", mai mici. 
Ei nu fllC dOllr decât 6ă şi po· 
tole8scA porniriJe de Il'!imafe de 
codru, să, şi u1âmpere sefea de 
df1ge. PfDtru ei tinuturile ro· 
D'ânf.şti sunt pllilui de liberă 
vadlolre şi nu e jandarmul 
jllndarm In tUI Uf1 gurearcA panA 
n'a Icalpat un dine val8h. 

Şi lI'mp~ciujre." norodului Jo
mânele se urme87ă fără Intre
rupere. feri ]a Alrşd, la Talpoş, 
la Mărgreeni, la Ţâ:nB ,i in dle 
aUe Jocuri, azi II GJllp, Jar 
lT â.lre cine ştie vrde. Drocl'm
datA IU fost 1I1'plc, fi pe veci 

'nd rocA tllumi rorrani şi noi, 
"cei dintai frurta,i ,i 11t>,mulu~", 
privim cu bTlţele iocrrciş,tr, cu. 
f.tJflrfele hrpietrite de durt'fe 
opera eCfBf·t. dr iict'Ef ci. VedE m 
cum ţafl I!cea&1a rjunge, tot mai 
mult, fă inluneee faima veche 
a codrului V1ăsiei, re cutremu
rA m de vaicl ui 0\ flnt!or (ela 
Oa12 ti şi fUgrurn, ti de spiiIr I 
ŞI durere>. ginui ros1ru nu le 
pOlte kHripa azi eflergfc, ca 
nle· odită, in casa ţării şi ru pu
tem sâ tregem 1. răspundere pe 
erimim luI de f!utHe, care este 
guvernul. Tn baie ta beă acest 
lUCIU altii pt ntru roi, r:u insA 
per-tru a arăta in foaiA morstru· 
ozitaiea ei crima ce s'a Iăvârşit, 
ci pentru a o aecur- de de oellii 
lumii şi pentm a pe~rci van 
zdrer fuitA It ,efsl1li COlI de A· 
fricl. Să ru ştie Jur-ea că po
poarele Icnlei făT; sur.I ir ju
gate mai ,~u dHât seminţiile 
lupuse din iArâmurile l'ălbatice. 

Gândul ne sbalnă acum de
parte, spre acd fat ItrâjuiC de 
creştetul Irut şi rece al Nt'RO~ 
iulvi, tn care azi grona Oi dES
J1ldejdt'8 şi·(lu pU8 mJlinile lor 
de IZhit tă pe Inimile ţa,nilor 
reu aflI. O·mprrură cu noi tot 
r,orodul tonâHffc fA şi pk(e 
azi gerurchii in fata morminte· 
Jor prNfpe1e dEJa Q,b ti ş;'n 
cvcemjdi W€ ~dur:e sA se unea· 
Iri StUeteJe r.oaSfrf, câJ1d ne 
Ju~~m penhu ed IUII Ct vecl a 
Jarrr'llllilcT r cştrH fnţ;: Nico/se 
Şchif'pu şi IOl'n Gh. BtLlda. 

"Tfjbuf'l'J" AHd JO 1 23 De· 
cembFie 1910). 

mN~' N. ONTANI 

D. tir. Oct,ylra BIII •• 
vjcepr,~edfrte al Sindi~alUIt1i 

Prelei RoJtJl"e dia Ardeal 
şi BIDIt ~~";;";:".M' 

• 

7 

S'a născut Ia 1 Decembrle 1882 In Braşov. A inceput 
gazefărla i:1 anul 1901 la Gazeta Transilvaniei deJa Bra
şov. De atunci a continuflt să colaboreze la revista Lu"; 
ceafărul dela S blu, la ziarul Românul din Arad, la ziarul 
Patda din Cluj, tntre anii 1919 - 24 in calitate de redac
*oră interna, apoi ia ziarul Biruinţa in anii 1926-27 In 
aceiaşi caJitate, la revJstele Tara BârseJ, Cosânzeana, 
Socie~atea de mâine. Ţara noastră, etc. 

Are tipărit un volum de versuri In editura MInerva 
dIn Bucureşti în anul 1909. 

TImp de 34 ani a contribuit la opera de răspândire 
a culturii şi a sentimentelor naţionale prin presa, alături 
de colegIi el de presă din Ardeal şi Banat. 

Este o demnă reprezentantă a femeii române din Ar':' 
deal şi Banat, care şi·a dedicat viaţa profeSiunii publici .. 
stice. ' 

Gândăcelul 
Şede8mpe o barcA tir ard 

ziarul deschil pe genumhi, card 
un l1,ândilct'l mic a:terilă pe (;oala 
de hâr1ie. Părea o aterizare for
ţati, mai mult o ddere. 

Câteva secunde {âza rlmase 
rocu rui uluilA şi chiar rd pre~ ă
te,l!', ţintird dfgeiul spre ea, tă 
cercetez dacă nu .'. vătamtt 
Cl'mva in cădere, când o vhui 
(ă mişcă şi il'laintenă la intimp· 
Iare printre şlrurUe de tipar. 

Dt. EeatnlDa PIU, 

Jncfpui s· o s!vdirz. ErI o vie
fn!e mai mică decât un bob ce 
gr âu, cem (ât un gr.fiunte de ne
! hir a, cu iii fEre cu 10f. A cufe. 
se n tşceu reccntenit şi 1otdea
tina In dirt>eţiJ opcst". Din miş.. 
CUfi nfr\ oafA a cOTr.itE'lor Pl
teli trteJtre cu câtă prccluţ:vne 
işi croia n icvl fâr;dlc dlVm pe 
i.rr.enfl câltp;e .lba. CIJe in 
minlea lui tffbve si fi apArut 
fxact Cl1m ne spne novă de 
pildA, df şf1ful Se harei. 

Fiec'Te 'pas a Jui Hi făce-1 im
presia că pipăie 1l1cercând 1irâmul 
pe care a descira. La câte o U· 
terA ma; mare se opre8. Cum 
a·o fj răsfrâ.nt in creeru. Jui mi~ 

nu scul acele intortcchiafe semne 
de cerneală, nu ştiu. Se va ti 
dat txpJicSţll ce o d~m noi ce
telor din Marte, Bau din Jun~? 

Po.te tocmai curiozitatea de a 
le studia mai de 'pro~ pe 1· a ho
tărât si tntreprindă .ceas:-l 
c!:ătorie risclfă. Clei de fapt 
Ji~cată era. Un bebârnae, dat 
aşa din glumă, o atingere uşo'TA 
cu vârful dfge1ului Şi din bietul 
gând.c IlU s ar fi ales decât o 
mică pIUi dfspărentă~ un pacei 
de prisos pe câmpul preiirat CII 
slove. 

D.r ar fi fost plc.t. Clci ÎO 
lumea lui trece. poate drept oa 
cercelător, un suflet flământa~ de 
dorul după n(cunocut. GrIji CII 
care se mişca, eontemplarea mi
~ăloasă a fjec_rui semn, tOlte te 
lăsau să bănueştl cA n'ai de-. 
face (-O gazA ca oricare. , 
După ce a pucur! In lat c2-

feVl CO)08t e, 1'. CJpdt de CJdată 
la ştirile znei. (Articolele politice 
nu păreau al interesl.) Timp de 
,âtevA minute a buchjsjt legea 
contra specuJei, gesticuJâod din 
anter.e In lemn de protest PIJ·cl. 
Apoi trecu la reclame. 
Miirturisesc c am Ineerc.t olre~ 

care desiluzie descoperind la 
gâodacul meu ace.t spiritnegus
toresc, c!nd presupunerile mele 
furi cu totul IHel!!. Du l-am 
vhut plecând şi de leolo. De 
data aceasta filei se, fărl ~i se 
opreucă. pâr l'a Ci pAlu] filei de 
jurn ••. Aici rămase locului. Prop
tindu-se in piciorvşe, de câteva 
()ri, \lhui ci se Z!ple,lCi să teru
teze pAnâ'n fund pr'pesU. pe 
marginf& clirera se .fla. IJ'lcCJcue 
chilr fă coc oare tn intunericul 
dinJăun1fU.1 fi. dar rugâJ!cindu-se 
a renur ţal. Câteva c!!pe stltu 
neclintit rco!o, apoi tn1inse dovl 
.ripio'le roturde ca rişte jumă
tă ~ de mărgea şi li că tir d .e 
InAI1ă spre sVlJe. 

Lumina I b:rt it. 

Ecalerina PlUş 

Dpumu"l 
In lumea asta-s drumuri şi netede şi Ia te. 
Sunt cAi ce merg alAturi şi căi Incrucişate. 
Sunt drumuri fărl ţinlă şi drumuri cu ,beruel, 
Că stai bătut de gânduri pe care sA-1 'puci, 
Pe orişicare, Înpă, mergi sigur llllinte, 
N'ai lipsă Fă fii mire la sullet ori ]1 minte, 
De ghlaţă fie ţi ochIul, de piatrA inimi, 
Să nu priveşti in uJmii ci to! tn f,ţa t8, 
Şi totde-luna fruntea s'o tii In sus semeţ -
-De nu ţefi să fi astfel. rAmâi un biet drtmet 
SHngher şi ce] dia urml din şhul tuturor. 
- A mea cărare-i strâmta, un fir şerpuitor 
Ce urcă'n vârf de munte. Un firiceJ sub,re 
De!prins din ţediura pfstriţă· a altor fire 
Şi aruncat departe, - Ea am un cer mai mare, 
Un c·r ,dânc, ct'm numai acel ce urcă·1 Ire. 
111 ochii-mi r,e tădrâl1ge ln1âia copţii sfea 
Şi C17R din urITI rfzl de soare e Imea. 
Dar deseori vesmântul nu·1 rup in mărăcinI, 
Imi lâfl~eră piciorul de pietre şi de spini 
Ş:'n van mj-lşi mai Intoarce privirile 'oapoi: 
.:ărarea nu· i făcută II meargă-alături doi. 

EcaletÎIttJ Pjfl~. 
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S'a născut la 7 Novembrie 1884 la Braşov. A tocepJt glZetărIa In anul 1903 la 
.~G~utd Transilvaniei" df'la Braşov ŞI ia "Luceafârul" deia Blda;>esta. A colaborat apoi 
la Viata Românească (Iaşi), Flacăra, Sămănăiomi, Convorb~ri Uterare. Familia, Junimea 
Uterară (Cernăuţi), Cosânzeana, fl>3la Popo'u'ui (3ibu), LIbertatea (O:aşHe) Telegnful 
Ramâ!) ()Ib!u), Drapelul (Lugoj) Renaş~erea Română C5,b,u), SJciebtea de mâine (Cluj) 
şi la Universul, EJo:? N.:amul RomâtleSc, Curenlul, Foala n'JClstră, elco 

In calitate de secretar literar al societi\ţH A,ira, a publicat numeroase lucrări prin 
care a conlribult muH la rhHcarea cuHmală a cIas~'i ţArăm:şU din A:deal şi Banat, 

Ia 1911 şi-a luat doctoratul ia fllozoLe la U liy-ers!tatea din L!pica. Injată după 
iilleme[erea statului cehoslovac a fost colab'}ralorul servi ~iului de piesl al m :nlste:ulul 
de externe dela Piaga in ClHtate de cJlabmator ramâl. In calitatea aCeasta a publclt 
o s~r~e de articole de propagandă românească in z art!Je din CehJslovac,a. 

A fost decorat cu: Ordfnul republicii c:h )s!O',flCe "L~ul Alb", i1 g(ad de glvaler, 
apoi de ofiter", "Coroana R)mân!ei", in grad de com:HldJr, "S:eaua RJmâliel", îa grad 
de oLte;, ,,~erUuI Cu HuraI " penfIU propaganda cuLurB el. H. 

Anul acesta implin,:şte 32 de ani de pubiicisHca. 

"Epitetoane ornante" 

- It E ne m ii .u~\t Clim se 
discută !n P;arla:nent! - isbJclli 
un stimabil cititor de ziare. 

- Ni: mii Ind! GlU OIDe' 
aeueă a IUlt câ;npii! E dre Jt. 
M.nualele de stilistică sA se as· 
cun da! Copiii de pe maidane să 
se bată in piept satisfăcut I 

- ,.Ce ruş:ne, domnule, ce 
ruşIne!" 

-"Se ruşinenă cinevi iti 
zilele noastre? 

....... Dacă e Torb1 el cei din 
Budapesta şi cei din V itma să 
ae revo1te de tonalitatea dela 
noi, n'Cli dt!cât să ră'ifoieşti pro' 
cesele verbille ale ş!diliţ~lor "pn· 
lemenîare" de dtnaitlte de ră:tboi, 
ale pnlamentelcrr din Budapesta 
,i Viena! 

Ascultati "epitetoane ornanfe" 
din p.uJamentul maghar, - din 
şedinţl ţinută il 10 Aprilie 1907. 
Epitetele IU fost aruncate tu 
ghiotura deputat Iar •• minorihri" 
din fosti Hungaria felix, din Un
garii fericită! 

,.Afară cu eli "Trebue dat a .. 
InăI" ,.Porcărief" uRuşin.'" "Se 
obrăzniceştel" "Este lipsit de 
bărMţie!j' nMintelU" Trebue spân· 
Z!lrat de felinarl" nern'Şl de 
cline·j pe eIP' "QIlră .. te de aici! C 

nTrebue pălmuitl" (după rela
tările ziarului unguresc: uPeaU 
Hirlap" din II Aprilie 1907.) 

Culmea cinismuJui a aj Jas- 6 
Insi acel deputat m9ghiar, care 
a strigat bătrânului deputat slo· 
.. IC M. Polit, câad acesia cerea 
pe foarte drept cuvânt, dreptate 
pe seama poporului său: "Vizet 
al! Gregnek!" (tiaţi apl băt.rhu
lUi), ca Iă I deruteze din vorbire, 
4:1 111 ridiculizeze tOlte grna· 
mene]e. CI si IAdA incinta şi 
galeria! 

In loc ca uplhinfl patriei·' sA 
se fi potolit, să fi recunoscut 
ci unB1ionIIităti1e'~ sunt intr'un 
lIumăr prea mare ca li le lSi
milezi cu forţa, (numărUoarea 
'Oficiali din Ungaria arati in 
UI0:9,919,197 mlghiari,i .1~681 
290 nemaghiari: români, s]ovaa, 
ruteni, germani, sArbi, c!OBti, 
etc.!) In loc de I fi cănt!rit n
Jtument şi contra-argument şi I 
fj ajtln. Ia convingerea, care se 
impun.ea cu o putere inexorabilă, 
că românii ,. slovacii şi &ârbii 
~i şvabil nu se 'lor Iba gâtuit! 
Daţionaliceşte. mDdeă s'.u tre
zit la simţul n~tionaHUlţ 1 lor, 
patriotalZii maghiari credeau că 
cu ridiculiz:area: 1,deţi apă lui 
moşulică'~ poate rezolva o temă 
IŞI de gronv de grei şi galerII 
hohote., galed a tropatea de u
tisf.ctie, glleria p(cgltea ulM 
vlIsările monstruoase de sânge 
omenesc. 

Ctt1d MaB!lryk, ca deputat 
aUBtri!lc, venind dela P.lIici, Jan
seazA ideia In cercurile guver
Dam entale aUltrilce: sA se ela-

.....:. La izvorul relelor -

r:fice dJ·!rellJele i .1tr'o C01lVer
sat e p! hţ\, ci utilă, auds a 
daul zi: "UII prof~soraş a vrut 
sâ Clp!te U.l ş:Brţ". 

Vr.:ti sl ŞtiţL c,.un I)discutaall 
tn p trlam~:ltul austriac dii1 Vle· 
Il'::, reprez;~nhnp gemuuilor, ce-
111\)(, p )lo ulor, S!)'1::l1itor, etc!. 
C!!iţi uu lu'tţi p Irte: la repre· 
l:eiltJre~ _p,:e.!~i te ~trale is!o:ice 

D. Bllria P8tl'a·P~tI'lSDII 

a lui Ric/llri D Hdl i lltkj: ,.Tra .. 
~,~dt' tll: Flalesc /J,JH, jucltă 
de s!lfe de 0l'Î il1 Vleni, anii 
t.ec'lU. O Bch :nsky, autorul, a 
IJtudllt Irhivale dld Viena şi 
Bulin şi a relatat~ aproape cu· 
vănt,de ctJvâ,11 P! se !l1ă, C! s'a 
t1tâmplat aiell:a. N 1 inll'e!1teaEă 
di\1 epiletele c: urmnză 

T Ibloul i'l111 ne arată pu]a
mentul din Vie,a, 111 Z~t1i d! 27 
N)embrle 1897, câiJd a fost 
SIlită j!Jititll să d~spirtă p! de
putaţii l!1eăieriiti dÎlI ClUZI Şo-

'Ii ais nu lLlt n 1110 ;ul şI a lnpieiilr 
l1tre putide. O:darii'il Co:tţi, 
tu(oni, primui, ad IOCtţl d~ s!a· 
mI, ziarişti. 
Ş UPl'l ne.'uş:ull "C,tlo,nnie 

leJ!Jl1.1!" "C ,rl·tetl< "C~ ne
ruşinafe! ,1 "T Iileţi-vă pilplut:r 
HA ;uşilorPJ "Ar rn ~in ul b t. (Jre. 
şadlnta le p Jlo:1ezilor" vrea sine 
illlimld!z ~P'"D ~m .glguld" uPU!l~ 
ţas!" .,Tr'i\jăto:i d! pltrie"! 
"Trădător germl\1, p mglicar al 
Vienei'jl (luI L·J~g~r). ,tC" im· 
p~rtinetit~'" "A.r tretui si rupi 
p:tpiZl (~tra) p}(})tului d~ slu
goi (c ~h ii)"l 1, Ceh b!d1ran"! 
"J tn~h .nosule"J ~,Imi vine d 
ITI stI! ,,"H3ilJ:'!"! )lllh.(n'Jle'jl 
~,L 1 OC'11 cu ii !leU! "M !tecule"l 
,O ;l1i$'Jle"t .. Porc ticll-os de 
p')lon "! "Oi:i Il' 3.F rtă d ~ c!h"r 
G Jră nes;al:ltă d~ idlo!lfl etc. 

ş~ toate ac~steil p~ntrd ce? 
Peu tfU că minoritatea germană 
dia Autria nu Voia sI recu
nOl~că, Cll'll d mlj lrltltea Pl
pnllţiei. Cfi 1,1 Ulguia,lre drep, 
tul să"şi rel1ind;ce o' ex'!tenţi 
prot1rie, dâ1d fiecare pJpJr cu
venita cillst~ cuitarii nllio.'1Ile 
proprii. 

Mnuh'a A'Hfro .. ungară I fost 
un In ~hroi1is:n 1,1 E tropa I A 
perit p ~ drept CI:l'fâlt. 
Ş [ acu m ar VFea unii să se 

tnUptuiucli din nOl a !lahronis
mul î J m jiocul E'Jrop~it 

Ismru! relelor a fnt ii! Cln· 
st!llţi.- pFl,,'n~~hrilor dlll foda 
mOlluhie. 

A -:010 I SPirt bU~1 şi eln!: 
Vtel si tă nlltizscă rănile, a .. 
c'!la s1 el Hă'euci d! c, au 
fod ro ;t~te .. ep l!eto uel1! or(llale" 
din B,dIP !sla şi Vlell •• 

H3~[A PErR\ PETRESCU 

Iuliu Maior 
S'a născut in 13 lu1fe 1886 ia Regh'n, j1d. Mures. 
Face gazetărie de 25 de ani la U lirea dill B!a}. 

Foaia ş:JlasUCa, şI h U.1lrea PI.l;:nrulul t It cue cJlabl 
rează şi astăzi tncepâ:ld d(n anul 1919. Timp de 10 ani 
a colabJrat ta C>llenduu1 dela Biaj, p~ Cire l-a scos Im
preună cu profesJcul Alexndru Lupelnu M!lIn. A mI' 
co1aborat la FJlla PJpJflllui. d l l1 S b~u, Ro nâ(]ul, elin 
Arad, G lZ!ta Tra'lsllvltllei din B~aşJv, PJ;JJrul Româ1 
dela Blda;.esta, SJUa Sltelor din Cluj, Albina dIn Bleu
reştf, VJlnta din Cluj, Cultura Creştinadin R~j, Adevărul 
Uterar şi arUstic etc. Are tipărite numeroase lu:rărl i!l 
specIal bisericeşti, predici, elco S'a distins In gazetărie pen
tru pOP:}l şi 11 bp~ra de cu1turaHzilre a Uirănlm:1. . 

Absolvent al teologlel şI vice protopop onorar. 
D~corat cu "Coroana României-, In grad de ofiler. 

Cum am devenit ziariJ 
Erdiîl ab'io1vent de chisa a 

tiei. glmni1~ltlă, câ.ld, ia vara 
artulu I 18;}9, c. !l;!v.t, nedelc'lpe
rit pâ:1a il1 z;ua de astazi, djd:!l 
fo: zll:lic. câ:lj l:nei ş1ld ori 
grajd, câ"d u[Jei C~lt~ dHl oraş!l 
R~ghl!1. E,am atât de s gur că, 
ori t hinte, ori du ~ă m :.s~, trebue 
iIă izb~c leil.sd Vft!U 1 incendiu, 
trJdt stăteam 11 plOape toată ZIU~ 
LI tu 'nul bi h~ricli istorice, z; altă 
de Petru Mlior, şi băle3m eio 
p~:elc in d:.wgă, ind:i!ă ce v~
dcan d! urideva ieş.nd fu;u md 
g(OS, Ci să il de ve ,te pJmpierH 
ş. lOi:uitorii OT:işuiui. Imi plăcea 
nespus de mu:t aceastA ocup3ţie 
de ciop:>tar şi CI am mândru câ -,d 
mă lăudiU Y'~cjnii câ eu obser
v&:;em mai iiltâi inc~ndlUl. 

htr'o zi i 1să am văzut fumul 
hbricei de cărămidă di 1 stradi 
Oe'dradului şi ia credinţa că este 
iocendiu, am Mtut i!l durgă clo 
pJt.;le. De asiă dltă SI! rascula· 
seră vecinii contra c!opJbrului, 
care. amărât de atâta băgare de 
vină, viNi şI m! l:nblăU cu Ull 
pu de fasoie. DI! atunci n'dm 
mli bă:ut clopotele i m'o dJ.!lgă t 
cu to !te el incendhle se mai ti
neau l.~că hnt. 

T.ta ne c tea regulAt acuă, 
m:\mei şi noua COJÎitor, ,ăptă .. 
mâ.1ă de săp!ămâ.la, C!1 voce 
liuIt1,f:n "FOi!.! PopJ:ulUlu d!
la S;biu. Şi noi copii &3clltam 
C1 m 'ue at<;:oţiune cele scrise In 
gazetă şi Sie miram, d~ uod! şhe 
~u~ta ac.:ea tol ce s: tnlâmp,ă 
t~ tară şi slrăn!tlte. 

IHr'o S !lră, P~ câ ld cHel tata 
la mlsă o infJr!nlt~U;]e din 
.,FJlil PO,1o':llu,u, mi-a trăslit 
p:in minte să d~s~riu ,i eu z.l
nlc;ie Ilcertdii d !Ll Reghl i şi sti 
le tnm't li gtz,tă. N'a[D SpJS 
oirnă1ui nimica, m' "m Ipucat şi 
Iim sed!!, ain c~rut apoi dela mi
tU~1 5 c:eţari p!iltru tlm~HU şi 
In tri'1lis ş.Îrea la "Falia Popo
rului·' dela S biu. 

N'J şi p:Hte nim~ illCh'pui 
m net m!a Olc~rie cl:td, după 
o săptămână, citeşte tata din ga
z~tă d ~spre ineelldiile delt R~. 
gh i l1 şi adaugA: "oare cioe să fi 
tfim ia ştirei ac !asta la guelă il" 

El n'am ZtS nim:ct pod" voiu 
fi roş:t p'lj:n, dtr roşlţa m~!l n'a 
băJlt·O in seaml nimenia şi ast
fel .m ramlS ned:scapJrlt. 

DO! atlJ:1ci irhn .!teal11 tot m ~reu 
câie o ştire dOLl i, câ!ltl 1, ,FOlil 
POPJfuluiu d.!la Sibiu, CAld la 
,.0 iZ;,t, TransllvantelU d!la B,a~ 
ŞJ'. Ia c ni era a!)Jut tatăl m ~IJ 
şi 11 \:ari, vă,â l.:JLI·m! 'piJb~icate 
şirele, in! creştea inimI d: bJ" 
Cll ii~ şi mâ ld 'ie. 

E'an, In anul 19J3, Itud!l1t 
Iti teolOlie la BIlj Câild, tuufle· 
ttl p!ste mlură d! realidrile 
fk'lte d! R ~u 1iulel M !seriaşilor 
Ro,nâni din, Regflin, am trimis 
u 1 articJl, tll "O lut. Trllnsil~ 
ullei", intitulit •• Porniri bJne 
II R!gllinul Săsesc", 1:1 care am 
tludit b :1"Ilele idceputu ri din IC ~1 
oraş~l. M'a P JS i IsA păcătele de 
al11 edtiut '1o;:el unei do,nni, 
ş'lare, spunA ld ci "solo dÎ!1 ,Ri· 
un !tLaI Ardealului' d! V!d:1 P'" 
tea fi c!ltat cu o VJC' mii pa· 
ternicl şi m li ro nâ te.tsc!.H Şi 
de li ci neplăceri grouve. F <lmilil 
dJn li-ş:urei cdtiute. blnuind cI 
eu sun! autorul arttCJllllul, a 
d!Slă:Jţ lit o mânle şi ură grou· 
nid şi chiar păgâneucl impJ" 
tril/a ftmHiei noulre. iară pl
rin1 i m ~i m'lI1 sfidit UI1I bUlă. 
EI t.1s1 am tăgăcLJit p.hă·n 
sfâ. 'şit ci aşi fi fo jt eu scriitorul 
articolului bucluclş, 

Ia aaul 1911, liind stlldeat tn 
I!tere la Bud!p~st/l, nu puleam 
suferi .,PopJru! Romhu, glzetl 
pop,Jrală a lui Blrăutiu, fiindcă 

1 

cocb3t5 i!ltr'urJi şi Intr·ulI mod 
neiertat Cfl U :lgurii. făchd pJli
Ucl M lIu~rjstă, iară noi atudenW, 
ori d: cAt( ori ne irlt.lln~aJD pe 

Ia societa.tea "Pdru M Iim" o 
p:: la c >n venirile sociale pe ~. 
le 111lfugurase doctorul BII. 
p.'otestam vehem~nt i npOlr, 
dCel ai tipograf, c:ire, se erij I P' 
gi:z:~Iă, el d'ept conduCâlQi la 
R) n:,1iior d 11 A,rd ;al şi BJnl oa 

Lhf U-li\ ddl B~\'ilI! acele~, a I 
!1cLărât si 8c:îem t r ,R'lmhu e 
dUl A'ad Uri uttco1 de P,O! 

,,, ... D. IuUIi Maior 

tare imp.ltrivJ acelui uzurpi 
A't,cJlul ,',:1 scriJ Şi l·a,n BC 
72 de 111l versihti. 

8;ră'.lţiu s[m~ adll se j gnit 
inteltat pioe :8: de p:es1 p 
c!lom lle ş: vatămuc de 0.1 La 
r~spâ ld\tă prm p 'ed. AII dem 
fost a~clltaţi cu l'A i d: c ebur 
j:Jdi!cătllfUI de ius1ruct\e dda slui 
d .pesta, d (!leZllt cu c~uc; dta1 
c:luzei d~ că;ra juj~Cato(LlI fOI 
,nmu.::te d~a AriAd. tin 

Illre iilculp.tU e 'au, d lpăc~ 
1/ede dm d~cisul Nr.16.156,1 
B al j:.de.:ă~o:ullJi de lI1Sti~ 
dia Aridt următotii: O.J 
lu!!u, B )rZl AlexudrI!, OI 
Llurentiu, Ţ':POiU E OII, (Il 
Vasile, N ~goesciJ Oa~orgile, r re' 
şJ1/ean Traian, Cuteuil Vie Prin 
Closa Ioan, Pdcovan Clem riol-
0,-, COdrcll1 10.0, J tia Vl fim 
Ursu Silleo.l, Tl;i;nb,tlşiu 'ar ~ 
o'l(h~, Bilti MJ.sel Slitl Mih " da 
M dot Iuliu. DJm 1 10,1, Mlce me 
AleXlndru, OlJ,ţă O.implu, I me 
Ipre.ll1 VI(gil, CrlşUl A~~a· dOI 
N J .. gb~. Miron, PilpJvicill eptll 
neJ~ S:OICl VU11e. Nu aAi d. iram 
tat lor români din p mim U 
maghiar, dO!l1ill]or Muiu, W Yeam 
VJad şi regretaţtJor M',hiti r, In 
d,J(t Piltl Clcia Ş~ef.lrl etc. jj : gJ, 
PO 1t: n1U 'tumi, CLi tolt~ că ~ m 
noi stu dellJil nlterveahem pe, nte 
aceas!." că B,răufiu şj .. a r ,p, c 
acuZi, iară nli am edlul II.ca 
Clluiţa sigură, pe care nl ,mld. 

Plll-O 111 ved~re Blr~uţiu Du '1·. ( 
i~condat de Dt. Şegesctll nea. 
$\d:c~i!:.lllMug·.ş:l. A::~ menI 
ca atât mai ald ci 8tud tie] f 
eram deocbilţ( p~lltrucl iad ~Ito~ 
nisem 81,1 h:.l:duim p" Ş,eg ne ŞI 
câad ş~ a ţillut Jectll de: in} reau 
ure la cltedra de Jimb1 şi y tnfrâ: 
fltura romlnl d,la ui1iversil otuşi 
dia BiJdlp!sta, 111 cuo noi fi ~ se 
l.sem yred:1ic pe acela. care lce ~ 
cea f ~Iă ştiillpi rOlDâl~şti. pe iDdA 
c!ntul lt:liversHu Iosif Popo, Si 
şi nici d:cât p~ Şiege&Cll on ept 
~I exiei, cui amândoj intra ,pt d 
la universitate prin politiCI lle ; 
mlllgrillA şi niCI decAt pa c 870-7 
cel str.l!llti şi grea a şthll;ei, ,i f.xI 

IlCeldlile dela R;ghin şi ac, )umm 
dOll artic~Ie au tn~~\t i.1 mi , 
p:ăcerea de I sCiie 11 guete edDl 
md des şi de I tlltemeia, orUe 
uul 1918, impreul1ă cu frl ,eu Il 
AI. Lup~.nu·M,lin. gazeta poţfl;'Dato 
raIi U lire 1 Pup JruluI

44 dilU Pi 
B aj, 'pe cuc o c()âd~cem rul bl 
sc:iem şi astăzI. ' eC~ 

Iulia Maior a, 8tl 
redactorul tiU .11rii p'oparlll !rase 

B:aj 



G9zeta AntirevJzionistă 

Luclalll. Bolcas • 
S'a născut tn comuna Vălen! (B'hm) la 27 Februarie 18i8. 
A Inceput gazetăria In anul 1896, prin urmare implineşte 40anf de publicistica. 

)' A Inceput să scrie la zIarul "Trlbuna" deja Sibiu, In calitate de corespondent 
, ia Oradea, apbi a colaborat ]a ziarp.le româneşti din ArdeaJ, între cari "Foaia noastră", 
11 oaia LIterară, Lupta, Gazeta Transilvaniei, Poporul Reman, etc. far după unfre la zIa
a le VotAta, Patria,lnfrăţ:rea deJa Cluj. 
ui . Pe vremea stăpânirH ungureşH 'a fost corespondetltul dela Budapesta al zlare-

UniversuJ, ViHoruI, Remânia Jună, Epoca, Dlmfneaţa, etc. 
Are p1.1bUcate numei oase nuveJe, piese teatrale, povestiri. 
D:n fragedă tinerete a avut o atitudine românească dârză, care a atras răzbu'" 

rea ungurilor asupra sa~ fIind student, a protestat cu energie impotriva amestecului 
. ~eretu'ui român cu soc~etatea ungurească spre a se evita promiscuitatea ce ar fi dus la 

rmpromisurl si la căsătorii mixte, perfcJHând viito: ui neamului. . 
I Atitudinea sa in această privinţă a fost atât de dârză, incât senatul Academiei 
Ildedrfpt din Orfdf8 I a eliminat dtJa teale Un!vers}j~HHe tim ţarii,. Interzicându-j chfar şi 
'Iostrificarf'a dipkmeJ, dacă ar obtine o diplomă din străir!ălate. . 
1 . Pe vremea stapânirH:, magh~are In 1908 a suferit 2 săptămâni Inchlmare ordl. 

.'gară pentru l1n articol rpaJllt tn gneta PCP01llJ l( IT,ân. A fxecutat pedtapsa la inchl-
wea dela Kobănya. ~ 
I In 1913 a trecut In vechIul Regat. unde s'a înrolatln regimentul 80 inl.luptând 
~tre aUele la Oltuz. A fost făcut prinsonfer de unguri şi dus tn tabăra dela Sopronl1yek, 
unde a lost desccperit că e originar din TransHvanJa şi era ameninţat a fi spânzurat. 
Sfârşitul războiuluI il salvează. In JagăIUJ de prinsonleri a iofHnţat e librarie, căulând a 
ce ca soldatii români să nu piardă contactul cu slova românească. . 

Peste un an !mpHneşte 40 de ani de luptă românească neObosită ~enbu nea..: 
ul sltt, pentfu care a sacrificC':t şi a slifetIt mult. 

Cum am devenit ziarist? 

! LI inceput am U!cut ziaristicl 
ndemnat de pasiunea pel! tru 
reburile publice, mlÎ târziu a
eS1ui Indemn h~'a adăoga1, te· 
uitalea de a'mi câştiga pâr.ea 
~ foate zilele. Evohusrell c::eja 
lotiml sjmplu la celalalt ceV3 
iii complicai şi hotărarea s'a 
leut cu destuJe peri peţi şi prin' 
~l1n concur. de fapte şi tmpre
IrIrl, pe Cii; aşi dort, să le pot 
pune In1r'o coloSină şi jumă
llt, dar .imt, că amintirile se 
or revărsa penjlu vil'l căb ce. 
Prin traditie familiară şi prin 
Inol_ pădntiIor mei I şi fi fost 
~tinat carierei preoteşti şI de
~l1r calea Ice~sta. aşi fj .rma 
t, daci n'aşi fi fost ;ă1ul tpo
i memor,lJndisle şi dacă sufle-
I meu n'ar fi sorbit cu sete 
t dorul de luptA cu urnele 
eptJţii testamentul eroului ideal 
Iram Iancu, pe care acea epo .. 
li Inflptufa sub cehii mei. 

'eam şi p 'eoţI, cari a'au. dis
I In primele rânduri I!le lup
: glasul lui Vuile LUCldu, 
re mi I iost mai târziu ca un 
rinte lufletefic şi îa acelaşi 
~p, director de I edactie _. bu 
ia ca o furtună; iar Gberlsim 
Imide din Rodna 'V€cbe, caTe 
'1 devenit socru şi Al1guşUn 
nea dia Blaj, cu care m'am 
rnenit Intr'o cODfJovers~ - de 
fel fări nici o conseci!Jll iul· 
rltoare - pe chestiuni de is .. 
ie şi politici bisericească, ne 
Teau t'xemple de statornicie 
infrântA şi de mAretie romanii. 
tuşi vedelrp, că lupia natio
i se da mal alea cu arme jn
ice şi ca urmare, dupA o dp
lană de dogmatici in semi
ul din Onde., mă tnscriEei
Sept. 1895 la Academia. de 
pt din acel oraş, unde stu' 
se şi falăt meu prin .nii 
rO·7"'o Dar câtă deosfbjref Nu 
i rxis1a ,lSocietatea de lectură 
mimei româneu , care Dum
eu ştie cu câte greutAti se 
'ednicise 1 edita IlmanchurHe 
Irile Bihoruluiu (1854) şi "Pe" 
IU 1865, nu mai erau marii 
natori Alexandru Rom.", Dio· 
Il Păşcvţiu, Iustin Popfin. 0-
~I brăzdd altă dată voinice .. 
era tnleltnU şi plin de buru .. 
Când am ajuns eu la Ora· 

, sludenţii români de acolo 
raseri doar .raditia de I 1-

ranja In fiecare iarnă câie un 
cO[lcert urmat de bal. Se punea 
muJtăstrăduir. ţi in l1anjarea a
ceslor pe1receri şi faima lor sfră 
b:ituse dela Viena ţână la Bra
şov. Ne vennu inClalijari şi de· 
peste Ca1Pl 'i - cam rare; dar 
ce tncur'jări. Regele Carol 1, di v 

plomatul seV('r şi ţ'ed~llt re tri
mitea câte 200 lei, ofrandă scum
pă, care era stropită cu lacrimi 
de mândrie şi de tnsufh:ţire •. 

D.u la petrecerile acestea, că
rora câţiva dintre noi am fi dorit 
să ~e dam ilrportar,ta şi carac
terul unor mamfestaiiuni natio
[la!e~ en u Invitate şi câteva fa
milii maghiare şi de dragul .ce
stora le vorbea ungureşte şi se 
dansa câte un IIcsărdâsj ,. Cu 
promiscuilatea aceAsiat noi nu r;u· 
team crea conştiinti nOftiol'lale. A 
fost o luptă epid, până când 
am detronat ciardişu], am oatr,,
cizat promiscuitatea socială ro
mâllo-m.ghlată şi am reuşit IA 
impunem limba rort-ân! Între stu
denti şi in o.lfecare măsură şi in 
unele flmilii cu sentimente ro, 
mâneşfi, dAr cu limba de con
versatie mai mult magbiară. 

Din .nul al doilea, dupăce am 
cunoscut mai bine tmprejurArile, 
am st!rnU să tnWnţăm din nou 
o societate culturală a studentilor 
din Oradea, să prilejuimi ÎntâI
nicii, si mergem mai des cu 
b!hânH, să mergem la sate cu 
coruri. iar ca incoronare a aces
tor ,trăduit ti ceream, ca t.A straCi 

să~şi organizeze desgărteminte şi 
d ţir,ă o adun;r;re gener.Iă in 
Bihor, ,.Societatea pen1ru fond 
de teatru. "al cărei preşedinte era 
orădan: Iosif Vulcan fă facă la 
fel şi mai sfăru'am şi pentru in 
fiintarea urei b! nci r()ttâneştI. 
Er~m de ) 9 anf, când am pornit 
acţiunea Icessfa cu un program 
cllre trecea pts1e pute! i!e şi pes
te afera de activitate a tinerime;, 
Nu eram 8j~gur. Din 50 studenţi 
foltâni. câţi eram in Oradea, 
cam 30 erlU inft'ua gând cu 
mine, - cdlalfi mai indofellţi. 
Dn o 8ufă şi mii bine de am 
fj fost, fărl o campanie vigu
roasă in pl'uă nu i-am fi putut 
pune in mifc.te pe bătrâni. Mă 
făcui deci cortspondent m.i a,ult 
sau mai pqin al iuiuror listelor, 
ce le aveam aiuDci tn TransiJ
vania şi Banal; dar mai alea al 

de Lucian Bolca$ 

"Tribunei" din Sibiu, L-1 ale că
rei coJtcţii din anii 1896 şi ur~ 
rnăfori pOlte fi urmărită pas cu 
pn acţlunea ce am ded2şurat. 
Aceasta mi-. fost inturea in ple· 
să, Ură angaj.ment, făIă ob!i
gaţie şi bintlntele8, fără salar, 
cu o contribuţie vollln1ar~~ c .. m 
cum mă tăia Cipul di!; ziarele, 
cu cari eram in legături ştiau, 
că IU pe cine conta in Oradea. 
LI râodul tor - kldeosebi re
gretatul dir!:'cfor.1 ~.Oa,zet.ei Trall
silYlDiei" Dr. Aurel Mure şlanu 
şi directorul "Tribunei", Dr. lEe 
DAianu rni-~u acordat, pe Iât:gă 
lar~' a ospifali1ate • ziale]or şi un 
concurs pIfţioF, care Irecel vne
ori peste coloanele ziarelor. Du 
n'a fost numai atât. Contagiunea 
a trecut şi asupra publicului. 
Când era câte-o "hestiune pal
pitllln1ă, primeam de undeva, de· 
la vre-un fruntaş dte .. o scrisoare 
să scriu, si pun in mişcare t;ve 
rimea. Ill'aginaţia publicului in .. 
cepei a'mi atribui puicri peste 
puterile mele. Legendele sunt 
periculoase. Se hl1âmplă, că eco· 
ul nu poate face faji şi este dat 
jo~ depe piedesial. Dar numai 
mulţuD)ită aCt stei atmosfere am 
putut exercita Icea presiune mo
rală, In seama căreia socidr tel 
studentilor români a IUlt fUrt! 
In scun tiD'P In mod semiclan 
destin, - căci de o autorizatIe 
formală nu putea fi vorbI, -
cludaşul a foat eliminat dt la pe .. 
trecerile noutre, invita,ea Ul'gu", 
rilor inferzh ă categoric, fără nici 
o excepţie, într'un an, sau doi 
"Astra" ,'1 organ;zlit in Bihor 
şi şi· a finut adunarea generală 
in Beiuş - o adunare memora. 
bilă şi pentru AsociaHulie şi pen
tru Românii din Binor; iar la 
Oradea a luat fiir tă banca "Bi 
boreani", III bscriirl du· se de două 
ori capitalul proiectat. 

A venit o vrEme, c~d aşi fi 
fost bucuros, ~·mi iăsesc "âDU 
de toate zilele fl] .1ujbl , Biho
renei" nhcu1A depe .eam. pro
pag;ndei mele nf'Cbosite şi CI re 
In câţiva ni lIjunsese printre 
bAncile cele miii brpOlfallte ,le 
Românilor de stlb SIăpâr.ilea ma. 
ghiuA. Nfam cerut, n'am Bolici, 
ti t, dar domnU, cari şede au in 
fotoliile bAncii ş1iau bine, c:i .şi 
fi avut nnoe şi ştiE. u mai bine 
ce Ii-IIm făcut, du se fAceau a 

\ 

nu tnţelfge. Dumnezeu să'i iertt'. 
Parlea aceutl a vieţii am cu· 
no~cul'o cu prisosinţ~. 

Cam la un an după Î'nceperea 
col. borării 1, "Tribunau şi la 
Bite ziare, tot in Oradea, la 
"FOlil literară" editată de S1I
vantul Wilhelm Rudow şi sotia 
sa Lucreţia n~cu1ă Suciv, am cu 
noscut ffiliuriJe re-dacţionale, 1e· 
roarea zef3rului care cere mi· 
tlu8cri! sau corectură şi bucuria, 
dod sosea câte un mar!U'cris 
de prfţ deia Coşbuc, BG~d.n 
Duid, Maria Cunt:rn •• 1. Des~ 
pre ,.Poaia Uierară" .m mai 
scr.is in ,.Almlnlhul Presei Ro-
mare" apărut in 1926. 

Ca să nu rămână nici o Îndo
ială tn privinţa efecte'or Ictiu· 
nilor mele sluder1eş!i şi a Ince· 
puturilor de gazetărie 8ch)ţ~te 
mai sus, ~uvernul u~gar s'a gân-: 
dit d le dea o confirmare c.fi
ciaJă, 'cam Ilăbădăjoasă~ dar cu 
atât mai categorică. Minhtru pre
şedinte era Jllunci faimosul De
sideriu Banffy, iar ministru al 
instructiunei publice Iuliu Wlal 
sits, amândoi g.ta a salva pa. 

D. '.ciaD Belea, 

tria In fiEcare moment. Eram tn 
al 4-lea an, a~eam 7 semes1re 
Implinite şi trebuia să primesc 
Ib:'lOIu'orul t in Jocul d!ruia am 
primit eliminarea din fOlte şco
bie luperllare din Unglria, cu 
.dlusuJ, că fiU mi· se va nostri
fic=i nici o diplomă câştigafă tit 
străinăţate. Citez dia aclul de 
eliminare liberat 14 cererea mea 
tn Hmba }tltiră, ca să·1 pot pre
zinta la universitatea din VieDI. 
unde m'am im!cris pe urmă: 

'Iidem Dominus Luci-ous Bol
cu tenore inthrati uceUentissimi 
Minis1ri regii CuHus el public&e 
Instit-utionis de dato die 12-0 
januarii anni scholasticl 1898/9 
sub numero 2 p"op~er discordiana 
inter variarum linguarum natio
nes excitat as ex omnibus sdlolis 
sllperioribu1 Rt'.gni Hungariae se· 
mei pro semper l'xclusus est". 

Actul de elimir.are primii in 
limb~ maghilJ.ii este Dlai upli· 
cit. Reproduc in traducere par
tea dispozitiv!: 

"Deşi Corpul Profesoral a 
prc"pas namai indepartarea D 
Voastrd dela Academia legala de 
drept din Oradea. Excelenţa Sa 
DI Ministru, luând în considerare 
ca fopt cu deosebire agravanl 
atitudinea, ce 0.11 manifestal*o, 
dupa fnchterta cercetării discip
linare, tn congresul studentesc 
din Torino, cnde In modul cel 
mai nepatdotic aţi nizuil a va 
lJQlid' ta 11U ca un me71bru al 
studenfmei din ţalrie; ci ca 
reprezentan' reparat al studenţi
mei române, numai ca şi prin 
aceasta sa manifestati contra 
carac/eralm unitc.:r şi naţional al 
stalului ungar~ V'Q (xc/as din 
foate şcoNe sliper:oare maghiare 
odafd penilll totdeauna. cu adau
sul, cd crJce absolutoria, saa d,p
lomd aţi cOşf ga la "t- o şcoold 
superioard din oJard de Ungaria, 
nu va li valab; la in Ungaria şi 

nu se l'a noslrlfica1t
• 

17 colegi au publicat o de
claratie de SOlidaritate de 3-] 
rânduri. Toţi 17 au foSt eHmi .. 
neţi dela Academia dIn Oradea 
şi s'au înscris la hcultalea din 
Cluj. Deu CI exemplu generaţii
lor ... iito~le numele coiegilor, eari 
cinstindu-şi conducUorul ,'au 
ciostit pe ei Inşişi prin gestul 
lor de botărâre fi abneg'iţiune: 
1. Alexandru Aciu. Cluj, 2, Cor
nel Beş1I", mort. 3. Leontin Bo
roş, mort. 4. IOln Ciord?ş, asa
sinat oribil de bolsevicii un
guri. 5. Vasile GheUe, mort. i, 
Demeşoiu Lascu, Bucureşti. 7. 
[uliin LllChici, jud. Tlmiş. 8. 
Iosif Mai;)rescu, mort, 9. Au
~ustin Mircee, Arelud jud. s.tu
Mare. 10. Vasile Nicorvţia. Râi
coi, Bihor. 11. Gheorghe Nova
coviciu, mort. 12. Aurel Petra
viei, mort. 13. Alexandru Pop, 
Situ-Mare. 14. Euv,en Şimol'le., 
mort. 15. Dllş~n Sptlriosu. (?). 
16. Mihail Spăriosu, Ramu. 17. 
Coriolan Şteer, mort. 

S'a Î01âmpht In vacantele 
Ctăciunului, când ro uJţi eraR 
duşi acasă, aJjfel dfcJant a ar fi 
avut 34 iscălituri~ nu 17. 

Deciziunea A'uvernuluÎ ungar a 
foat pe viii ,a. In oriJe caz li n
port şi azi comeciflţeJe in Ro
mania MI, e. De ) 7 ani am avut 
printre miI:1iştri şefi de resort şi 
8ubminiştri prieteni. colegi de 
ş~o.lă, sau, măcar cOl'ltimpOfini. 
cari mă cunoşteau deaproape. 
Nimeni nu s'a gândit, că nu s'ar 
fi putut da o reparaţie pentru 
lovitura ce mi~a daf-o guvernul 
lui Banffy. Ar fi frr buit să o cer 
eu? CeUto'ule. Te rog, si li 
puţintica răbdare: ajungem ~t 
la asta. PAlI! in Inul trecut a 
mai nâiru;t ia Oradea Acade .. 
mia de drept, dIn care.m fost 
eliminlt. Acum cât; VI aei ,'a 
sărbătorit acolo o comemorare, 
cred, de 30 ,ni a eliminării 
mele, de!!pre care eu Im aflat 
numai pe urmă .din ziare. Nici 
aranjorii acelei, comemorări -
cine li 'ştie cine IU fost I - r ici 
profl'soril Academiei nu s'au 
gândit, cii Academia, pe care o 
repre2entlu, sau nu ştiu cine. 
ar putea a.vea vre-o obligaţte 
fată de Icel:, ale cărui fapte le 
8~rbătoreau. Am tăcut 17 ani ,i 
cât am putut m'am retras, si DII 
fiu In ulea nimanui. Acum pot 
vorbi liber, fiindcă repAraţ/lt 
cue IJtădEia mi· ar fi fost bine
venită, nu mi-ar mai fi de nici 
un foJos. Totuşi, am avut odată 
ni ivitalea de a cere facuIJăţii do 
drept In Cluj fă mă admBI la 
riguroase, prezintându'mi certifi
catele de studii cum se cuvine 
şi arătand, cl sub stăpânirea 
mtghiarl intrunisem conditiu· 
nile legale spre a obtine Ibso
luforul refuz.t pentru motiv!: 
politice, cari n'ju ratiul'lu de a 
fi In România Mare. In plus t 

mai .11 ătllm şi câteva semestro 
urmate la facultatel din VienL 

Facultatea dJn Clul m'a refu
zat cu două rânduri scrise la 
ml~jnJ, cbligându' mA să Bscult 
tncă un semestru la Cluj. Pen
tru asfa erau caJapolde veclli, 
pentru CULti meu fnsă. care ef. 
numai unul in tară, l'U s'a pu
tut găsi nici nu cala pod. Aulo
rul caJapodolsei decizicni cred, 
ci nu mai este In viata, deci 
putrm Inchide şi pecetlui ICest 
episod al calapoadelor, din cluza 
chuia pierdui firul cronologic, 
II c!re prefer p;ă mă intorc CII 

atât maimult t fiindcă mai am de 
lămurit fiptul "cu de08ebire 
.gravantlf, de care m'am făcut 
Vhl09~U dupl ancheta din Ora .. 
dea, adecă participllrea mea
fără ciei un clI]apcd - la cel 
dintâi congres @tude ţtsc ţinut 
In Torino în Noemvrie 1898. 
RecooJlnd aceste amintiri CII 
drOEebire atfr ţlunei s1udentiJor 
de ni şi Rper d al1ă-dală le voiu 
putea upur.e mai amănunţit, -
simtlndu-mă Oile cum vinovat, 
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el n'am făcuI-o pânl acum, deşi 
ar fi fost bine, spre a păstra 
mai multă continulhte suflete 
ască intre generatiile, clri se 
dtlc şi .cele, cari vin. 

Am plec;;,t la Torino apro1!pe 
impir,s de spate de col~~li mei 
din Oradea. Bani nu 'Vf alD; dar 
nu Int~]egeam să ne imO~tdecăm 
de atâta lucru, - in câten zile 
S'IU găsit banii. Mai mult mă 
supăra. că abia incurcam cu 
IDare greutate câteya cuvjnte ils
lieneştt şi franţuzeşti. Nici vorbă 
de convera:atie, de a improvis! 
discursuri - şi mlÎ puţin. Nici 
acest amănunt nu pU1ea fi un 
obstacol după părerea colegilor. 
Pe urmă: programul congresului 
exclude. orice discutii pOlitce 
~I religioase, iar pe noi plimba. 
rea prin străinătate fări posibi .. 
liiatea de a pleda cauUl Tran
aUvaniei - nu ne interesa. Nici 
.ceută perspectivă nega1ivi nu 
putea opri un avânt, cAruia, pe 
semne, instinctul If spunea mai 
mult, decât i-ar fi putut spuDe 
raţiune.. In ziua constituirei 
coog,esu]ui am fost ira Torino. 
Congresul a ales câte un vice 
preşedinte de fiecare natiune 
reprezentat!, care au format con
siliul Federatiei Internationale a 
Studentilor "Cordl Fratres" in· 
fHntatli itl acel congres. ltzlienii 
au ales pe Cesare P.ccoli din 
Triest; RO'liânii m'au desemnat 
pe mine. Ungurii au protestat 
arlHâlld, că fIind ee1ăţean ungar' 
n'aşi putea reptezinta Romârlil 
ia consiliul congresului. Dup! 
doui zile de discuţii aprinse, In 
cari chestiunea RomaoiJor din 
Transilvania a fo~t dlscutliă pro 
~j contra - ui1ând cu ioţi de 
interdicţii programatic! a dî~cu· 
!iHor po1itice - congresul • 
YO't1f propunerea d-elegatului fran
cez: Dr. Jean Basiliaque Paul 
Tinier: 
J~După dec!ar.runile studenti

lor români şi magbiari dl Bol
caş este acceptat ca reprezentaut 
al Românilor din Româ!1iau • 

Tot la propunerea lui Paul 
Tissier, la care ,'a alăturat ,i 
preşedintelecongrtsului dr. EfislO 
OigHo TOI a'. votat cu o for
tună de apl.uze ordinea de zi: 

.. Congresul Internaţional al 
StudentUor exprimă toată sim
pati. sa deleg&ţilor români şi 
afirmă respectul SlU f,ţl de B8" 
pira~iunjJe Jor naţionaie". 

Delegaful ungur Paul Wolfner 
devenit mai 1ârziu f.rkas PăI 
- cu o lntorsătură - a decla
lat ill numele studenţilor ma 
gbiari, el primesc şi ei moţiuDeI 
exprimându'şi simpatia pentru 
delegaţii români $i pentru aspi
ratiunile naţIonale .le poporului 
român şi ale tuturor popoarelor. 

Gazeta 4ntfrevizlonistA 

'ARDEALUL 
de VasUa Calicl 

elev cI. VIII. Ia Liceul .Şt. O. Iosif" Odorhei 

Moşie păzită de şApte cetăti 
Ne'nvinsă d=! vreme şi iureş, 
Măn~,~ă ca'a ziua trecuteJor dăţi, 
Sfinţită prin jertfa vitt>ji;or Mott 
Şt'a cânt de Târnave şi Mures; 

Din cadrU de-aramă, băfrânii cop;.ci 
Sunt umbre, njcl când pieritoare; 
Jn fa*ă·le duşmlln, te'ilhmeci şi t!ci; 
E oastea măreal'a pletoşilor Daci 
Şi·i lufiet la onşice floare, 

Iar luna aprinde pâ'âul de-argint 
Şi 'a aur ImhracA tot dealul; 
Din staei le tnaltă un drliec de-IUnt 
Şi roua sc1ip;ş1e pe alb rnărgăcint 
Şi-i pUn de văpae Ard~.]ul. 

Vor neamuri străine pă nâ rit dia bătrâ:1i 
Du fi· vom mai aprigi CI Jeli; 
Nici colb de pe drumuri n'om da la păgâl1i 
Căci el e al altor, miii v2şnlci stăpâni, 
Sunt! Dacii, Romanii, sunt zeii ••• 

Muşca-vor din stand cu ochii hO!blfi, 
Pluti- vor pe unde de Stix ••• 
Trai.n readuce 8pătoşii soldati 
Şi vocea lui tună: ROluanj •• păraţi 
Hotarele, I.Dacjei·PeJix". , 

Şi timpul in VArurJ se scurge mereu 
Barbarii îl! valuri se stinse; 
Luptlră stramoşii de zar şi din greu 
Şl 'nvillse credmţa In marele zeu 
Şi dorul moşiei ne 'nvinse. 

Trec Ini iri vârtejuri pe plaiurj pustii 
Şi Motii prind coasa şi durda; 
la Horel. avântul a naui Vitejii 
Şi Iancu, strâjerul cu Icelcl şi salii 
U rmenâ pe Mlhnea la Turda ... 

Acum, când pe glie e loare şi cl!']t, 
Câlld sângele SCJr8 ne e aur; 
Acum de VI 'ncepe brtună şi vânt 
Şi hoarde~ar pretin de mâtlosul pământ 
Şi- aJ moaştelor sfjnte tezaur, 

RomâlJ~ te ridică c.u'l'IântuJ de ieri 
Şi glia să geamă sub tine, 
Trecutul eroic 1i· aduci puteri 
Şi do,ul titanic din piept de Iăncieri 
Pământ le VI da să·i aline ••• 

NU-fI pese ci sâ1ge se vafsă'a ogor 
Părinţii căzuţi ţi-au dat .âilge; 
Şi grâul ce seceri e sâl1ge]e ]or ... 
Revarsă·l pe brazdă şi·aşa 'Ilviitor 
Copiii grâu bun işi vor atlâtJge. 

Dece frfcl morfi când alm S'iU dus 
LI ,âtlui de humă iubit fi 
StrAmosii pieriră- cu frunf]e aus 
Şi 'n sânge 'l1chegară: nOe tot mIi presul 
Ardealul iti veci nestirbit 1'1 

.. 

S:răşţea3di din dinţi acei ce,l mai cer t 
Ne este măreţ idealul ••• 
Căci j~r!fe~e scumpe ud tl1că1 nu pier, 
Ni.l leagâ trecuhd cu lanturi d.! fier, 
E sfâ:1t, şt.j al nostru Ardealul. 

e 111 
la luorare •• I1IDunasol da prOJitg.adi revlzlonlstl, aer i in! 
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aUatea dia pecs. romAail dia Ardaal .ulai prezeatatl da ' it 
CIIlD .a vede mal .UB, ca aitte cIIil ai Dalarilor p, ăril 

II tate cu ItrestriuJ. " 
Ptin -----------------------.....jpreju 

Botezul focului ArI 
ost I 

A[]e 
şi-au făcut un crez din lam' esu 
rei marei m lsse răstirate pe lor 

Viialitltea poporului roman n'a 
incetst să se rn,lll.mf!ste nici fII 
cele mai grele vremuri de o ne· 
siuni. COllducătorii eşiti din sâ· 
nul acestui popor plin de viaţă, 
IU purtat totde.unt aprinsă fa, 
elia idealului national, a conşU· 
intei unui trecut glorios şi a cre· 
dintei nest1ămutate In viitor de 
lur aJ ne.mului romhesc, des
cendent din gloriosul popor ro
m.n şi dârzul şi demnul pOp'Jf 
dac. 

D.l8Că1ii noştrii bătrâni, Ingro .. 
paţi Jntre briso!ve. tălmăceau 
mereu trecutul, In semnele căruia 
citeau cele ce ave'lU si urmeze 
dllpi şirul n'!sfârşil de suferillţe 
stropite cu sârJgele clld al mar
tirHor, a dror nume ni J a ph· 
tut istoria, cum şi Icelor ce au 
rimas eroi necunogcuţi. 

Bătrhilor dasci!li le-Iu urmat 
mânuitorii condeluilli de mai târ
ziu, C!lrJ ghind drul1lLlI preJătH, 

iurile mânoase ale Diciei astă 
bune, şi din pregătirea ei 
marea zi de sarbatoare, 

Să(t[c i , Illodeşti, fărA prale 
fie că se gheau fn,,,Jun III 
sub pădure, tje în chiliJe ta 
coase de călugări, nu la II 
zidurilor din manIe or .. şe~ a 
oIcelaş suflet mare, erlU COD 
d! acelaş ideal, care lil mor 
putet Să-i duca, dar s!·i tm' 
dece tI] op:ra lor de apoi 
mcioda1J. Dar 

Pe mă'Juri ce condLIt:itoriiU ăiaii 
g ariei de ieri in wentau şi urile 
mai dr.collice măsuri, pe!l reda 
suprimarea ." faşe a ori tor 2 
mlşdri româneşti, p: măsuri ron 
mijloiC!]e de represiune se" ,ra 
teţe tU, iar cărturarii şi urut Aceia 
noştri aj :mgelU io uluma' flt d 
stinţa j~rtfa propriilor lor U)l 
vingeri, Inchemdu-şi acti'ita e aU 
şi de multe ori aUrş1Ddu şi ' e, pe 
in temniţele ungllreşti. Iloui a 'll1r1el 
toli se l'leiU~ noui martin specl 
scrisului fUlIu locul celor t re-
il1 istoria neamului, jertfa ale!ttl 
dintâi fjind sămânţa. DOilor eleni 

Eveni01enteJe tşi urmau car le," 
precipi1ându.se~ iar ris' pot~h 
mondial puse ciluş scrisului In,~II.1i 
mâ:tetc In Ardeal. T,'ţi d. rne lll 
noştrf, toti scriîtorii fari d ,un! 
bire au Ijuns să Infunde puş e U:l 
riile, nu dAcă li hvoriza D I,Curt! 
cuf, sa treacă Carpaţii. ec&t 
atunci de3pârHori de traţi. 94) VI 
resorii credeau mai mult CI in Ci 
dnd că s'a l!lch'ilt o epoO j~n 
• dispărut Uri popor. ~8.1 ţ 

Destinul nostru se seria, re ŞI 
data Ista numai cu foc şi sân ON. :R 
Acesta curgea dia .bJnde ~p! 
p~ntru a sfl!lţi pământul făgăd t mâl 
icţ-!i; iar focul pentru I C ~a.ce 
tot răul, tot p~catul care I hlsoa 
putul rimâDe unui popor trAit 
sufetieţa şi a·l redl astf~1 tm 
cat in hliol noului botelll 
vieti noui de libertate. 

Recunoştinţ1 veşnici celor 
,'au stins ,i omagiu acelorl 
trecuţi pdn biJtezul focului .' 

Guvernul din Budapest4 D'a 
'preciat simpltiile de circum· 
81an ţA ale co1egiIor unguri dela 
Torino; ci Icre IU t. că are mo· 
tive d'mi taie posibilitătile unei 
clriere tn UI1~aria. Mi~ar fi fost 
mai uşor, sa'mi CIUt pe unnă 
un adăpost ca alâţia al,ii in V~
chiuI Regat; dar fU ţine.m mor
tiş să romh ia Transilv.lnia şi 
să tllcere .'mi câştiga pânea de 
toate zilele Cl zianst. Dupăce 
mi·am făcut st3giul in limită, 
In 1903 am editat ziarul ,ăptă
mânai n Voinţau irI Bistriţa. Pe 
urmă ... - pove3tea e lungă şi nu 
e totdeauna veselă. Une· ori am 
reuşit. De multe ori am răbdat. 
S'a Întâmplat să rabd şi câte 
2-3 ani ia şir cu Devufă şi 
copii atât sub IIăpâ!1irea alu
pntoare maghiara, dt şi 113 Ro· 
mânia Mare. Avântul lup'ă ane
'oe cu atâtel incercări..şi privesc 
şi eu tlldărăt cu aripile cam 
zmolse şi cu regretul de a fi 
realizat pre. puţin după un la· 
ceput, cue, oricum, promitea 
mai mult. Mtnu!1i la ufintit de 
loare nu le prea faca: dar mai 
am de scria o plgillă in b:hn· 
tu!, cu care mă voiu tl1făt i ŞI la 1 c ..... I.illol uegllril sUaatl1 atllograllcl dia RomAala. TeritorlUe Dotata cu aegru 
Sfântul Petru. " 811Dt prezeDtato ca .,locuitl. pentra ca te.ftorlila loaaUe da BomAul al poati II 

"redale ~At mal malt. 

putut ajunge si fie azi sir t fIU I 
toriţl. BrIO J. BOlD regh 

prt, ;dmrele L. A. R. au fa1 
Trei&c,un,. şi d 

~ .... ----------------------------------~ 



Gaz~t1\ Antirev;z1o"isU 

liariştii din Ardeal şi 11foblema 
D81ionalizării presei din ţară 

CMstiunea naţi 018Hdrii pre-
o 

o este fără Indoială o pro· 
a de mare .ctualitate şi in 
aş timp de mare necelli o 

J~ainte de a ne ocupa cu ace
chestiune, va f. insi fili:lrte 
uctiv sli facem o reprivire 

pra presei româ:1cşti din Ar· 
uI dinainte de rhbJÎ. 
Oică veti lUI colecţiile ve
iar noastre ziare, intre care 
hell Gazeta Transilvaniei, Tri
a, Rornânul, Telegraful Ro] 

.~, Lupta şi altele, veti ave .. 
constatat că ele au f01t scri
exclusiv de romJni. Ziaristica 
âneasci dinainte de război 
I cunoscut presă românească 
'sl de ziarişti de altă naţia
litate, dec&t cea românească, 
e un 1(pt asupra căruia nu 
i insistăm, căci el este tnde
ns de cunoscut. In schimb 
. insista asupra cauzelor şi 
Irnărilor Iceitci stări de luc4 

Iri. 
Plin natura ei şi prin forţa 
IprejllrăriIor presa româllească 
m A.rdealul dinlinte de război 
fost o presă politică. Glzetele 
mS[]eşti din Transilvania se 
lelU sub directivele conducă
ilor oolitici ai românilor din 
eută parte a ttrii, clre se !:'I
Ijeau de existenţ'! e;, ach',tând 
i fOllte multe ori din averea 
I proprie deficitele acestor 
ITe. 
COllducătorii politici ai "rde 
IUor, inire Clri dr. IJan Raţiu 
. Gheorghe Pop de Băseşti, 
i nu Ir fi putut concepe, ca 
dea IltBrele ro,nâ:!{smlllui. 
e erlS ziarele acestea, pe 
ini strlIne. 
>ar la drept vorbind, nici 
lil1ii nu ,'ar fi Îmbulzit să ia 
urile de redictori şi mai ales 
redl)c~ri responzabili ai a
tor z{lIre, - pentru că zia,is
. romaneascd dinainte de răz
,ra o mucenicie. 
~cei~ cari Ir fi vrut să tragi 
ht din ziaristică, se răsgâa
u II timp şi se Indreptau 
~ alte ocupatiunÎ mai renta
t, pentrucă gazetarii din orela 
IAl1eucA nu aveau decât o 
;p'!ctivă fomte puţin surhl 
'e - Inchisorile uogureştt 
Ile!ttatul pub!icist al românilor 
:Ieni de pe vremuri, Eugen 
le. vorbind despre persecutia 
otriva presei romăneşli din 
Ilsilvania, ia cartea sa: "Die 
le lische Frige fII SiebenbUr· 

und UngarR" (pag. 90). 
~ u;mătoarele: 
Curtea cu jtlratl din Cluj I 
~C&t III timo de 9 Inf (1885 
9 vre.-o 50 p~ocese de pre-
111 cari au fost condamnate 
1 jumătate de mtă de persoane, 
lai bine de 50 de ani inchi
e şi 1000 florfni (800.000'
ti. R.) amendă". 
~pl aceea regimul presei a 
inăsp,it şi mai mult. Daci 
flce o totaliiare ai Inilor de 
,isoare, impăr1iţi cu mare 
licie de justitia maghiară 
ştitor români, am obţine 
: hnt18tice dar reale de sute 
lUi de inchisoare şi amenzi de 
Gane. 
i bine, 1. Ull asemenea SI" 
cill nu puteau It capabili de .. 
fiii neamului nostru, cari cu ' 
'egimul de teroare unguresc 
1 făcut datoria Jor de ono
şi de conştiinţl fatl de nel .. 

mul, druia ti ap If~illeatl nu nu
mai C!l nu :nele, duşi CII sân
geie şi Cll toate f .brele simtirii 
lor! 

Ede tot atât de adl"viir,.t, că 
doctorul Ioan R:iţiu ori Gheor 
gh~ Pop de BiSeşti, d~i au l' 
vut ueri t(1t· egi pentru presa 
românei.scă din Ardeal, ei nu ar 
fi avut UI1 singur b in pentru 

D. dr. Aurel Goelm.au 

străinii, cui ar It Incercat să se 
incuibeze in pres. noastră. (O.d 
s'.r proc~d. şi astăzi 2Şl, multi 
negustori de ziare, odginari din 
G Jbtia, ar treb~i să· şi mute te
renul lOc!ivităţii Jor pe aHe me
leaguri. Din nefericIre ind. azi 
le găsesc mii multe fonduri 
pen~ ru aceşti zi ari şti sti ăini de
cât pentru româGi) 

Vremurile mai dinainte de rlz 
boi, cari IU dat generaţia poli
tică măreată I memorandiştilOl', 
a dat o generaţie tot atât de 
glorioasă de gazetari români. 

Mu!ţi, foarte multi dtntre ei, 
s'all mUIat Iri lumea celor drepţi 
dar mai avem printre noi nume
roşi z:arişti, cue au cunoscut 
vremurile acestea istorice. Teo
dor Păcăteanu, nestorul g!ll;etl
rilor româ1i din Ardell, cere a 
ilustrat prin scrisul du Tele
graful Român, fiind condamnd 
pentru primul volum al "Cărtli 
de aur", la opt Juni Inchisoare, 
trăeşte inel II Cluj, şi pr,veşte 
retras, modelt şi relemnat vre
murile noui, rn cari negustorii 
de opinie publiol d~ origme ga
hţiană fac averi enorme, tn timp 
ce el, după un trecut glorios, la 
vârsta de p~ste 80 de ani trebue 
d ducă un trai mai mult decât 
modest. 

CIRe s~ m 'li gâ ldeşte azi la 
acest mucenic al zirisUcei ro· 
mâne din Ardeal şi II tovadlşii 
lui, pentru clri profesiunea de 
ziarist, a fJst dOlr o datorie de 
onoare fila de liaţiune ? 

Numai cu o astfeJ de gene
raţie de ziarişti a putut eă ajun
gă poporul românesc din Ar· 
d~al 1. acel treaptă a conştiinţei 
naţiona'e şi. solidarităţii de neam 
care a uimit şi pe uoguri şi care 
I contribuit in cel mai Irlall 
grad Ja păstrarea patrimoniului 
nostru naţIonal pe vremurile cele 
md vitregi~d:n Istoria neamului 
nost u. 

Aceasta a fo,t situaţia presei 
româneşti din Ard!al dlOaintc de 
război. 

Astăzi situlţia s'a schimbif. 
Ziaristica din Ardeal inceoe să 
fie năpAdilă de balăria strÂiniJor. 
cari tii) să profite d: faptul că 
gal:etăria nu mai este un sacri
ficiu. In 10Clli ma'Uor noştrii 
ziarişti, cui şi- au lăsat sănătatea 
print!lchisoriJe ungureşti dela 
Vac, şi Seghedin. apali profitorii 

de dr. Aurel Goeimaa 
p~eşedintelt' Smd.clÎului 
P(e6ei Româ!le din A,-

deal şi Banat. 

pentru C J!'i z.adstica este o ne· 
gustorie ca or;c.re aUa. Prin dt
ferit~ orişe din Ard~al apar 
d":8cendenţii lui Iuda, şi ca mâine 
ae năpădesc, i1cât ziaristic, ro· 
mâlească dlndnte de război 
va rămâne doar o amkltire fru 
mmsă. 

Singurul punct luminos, care 
caută si pbtr~z'! prestig,ul zia .. 
risti cei de odinioară este Sindi
cttul Presei Romlne din Ardeal 
şi B mat, tn c ue suămii nu s'au 
t,lcuib:tt, şi CAre şi.a i lcbs 
din buni voie portl!e In fata .. 
lor. 

SlJccesor al fonduluj de ajuto
rare al ziariştilor româiJi creat 
de doctorul lo~ M:h ti in anlll 
1911, l!lţe:ege s1l rAmâl' şi pe 
mal d'!parte tn linia g Ineratiei 
is!orice dInainte de război, - o 
asociaţie a ziariştilor români' 

Dlfltre cei 9l de membri IC' 
tivi. 34 memori stagiari şi 50 
membri afili,* ai Ic!stui sindi
cat nu se g~seşte nici un străin 
şi nu se n găsi nici il vii· 
tor. 

Văzând ndvala pe cart. o dau 
strdlnii prOfesiunii de gazetar_ 
Siadicaful PIesei Romane dia 
Ardeal şi Banat a decis a se 
mtnţine Ca vechea sa tradiţie 
româneaseă şi intr'o şedinţd a 
comitetului a decis ca sd inscrie 
(Il Statutele sale, că nu va ad
m te ca membri decât pe ZiOljŞtii 
români de stirJge. Strainii nu au 
ce căuta fn acest sindical, Il:CÎ 
acum. nici pe viitor • 

Hotărârea aceasta a Sindica
tului cu li~ur.ntă va pricinui 
multe dfscuţii şi va fi răstălrnă 
eliA C!1 rea credinţă din putea 
străinîlor h f tţl carora iastitu
ţiullea şi-. zlivorât porţile. Noi 
ştîm tnsă Uri 1 ucru. O,că presa 
româ l1ea~d din Ardeal a ştiut 
sA şi hcă dltoria CII Itâta cinste 
pe vremuri Rrele. dică el a dat 
geller8ţiile de sacrificiu din tre
cut, cre)âl1d o opinie publică na
tio!1aIă·sănăto8să, pentru care a 
plătit cu mulţi şi grei ani de 
inchisoue, - ea nu poate preda 
'cum locul ei unei prese pentru 
cue nationalismul esle doar un 
lucru de râs, iar sacrificiul este 
lil)octlit cu prolJtul. 

Sindicatul Presei Româ 1e din 
Ardea. şi Banat, tnvăţâl1d din 
oild. trecutului, lşi dă seama că 
in Ardeal este necesul o pref'â 
clre s!t te d !mnă de aceea de 
odloioală şi că opi:1ÎI publică 
nu poate să fIe IndrumaJA decât 
de aceia, Clri simt româilfşte şi 
p :mtru care opera aceasta este 
o d ,torie d~ cJt1ştiinţl şi o ob
liglţiune de ordin naţional iar 
nu o problemA de toemeaJă, de 
negustorie şi de profit. 

I li! de ce botărârea noastră 
nu este nici chiar fI recentă ori 
inftue"ţ1tA de C,lrente la modă, 
- ci e dictlltă d: interes~le SU' 
parloue llat:o:1ale, ~ş 1 cum le
am llt~tel şi ne-au lavă~at tna
in" şii noştrii şi cum le t lj ~Ie .. 
gem şi noi. 

De sigur, nu hdm nici-o deo
sebire iri ce priveşte presa din 
celelilIte p~rti ale tArii. Părerea 
n01str! es te, di zj aristiCI ro ma. 
llel3:c! să fie făcută exclusiv d, 
ro miii. O t)i l1ia pu bU că a acestei 
ţări nu este parmis să fie fildru
mată de străini de neamul DOS
tru, de oameni pen.ru care presa 
nu este decât o negustorie. 
Aşa cam la Ardealu.l dinainte· 

de război străinii nu s'au tmbul . 
zit la o Illrcină naţiorulă grea.' 
la care dealtminteri nici nu ar 
fi f JSI admişl, IŞ' ei nu 1re· 
buesc admişt nici azi. 

Se va zice că toţt c~făţ~,i 
aC~8tei ţări au aceleaşI drep
turi. Da. Nu suntem împotrivă. 
Dar cu o cond ţie. RomârlU să 
f~d presi româ:1e~sca, uJgilri 

2k 

l' 

pe ce 1 u ngu Teasc!. evreii pe cea 
evreiascA. Noi rom ânii nu am 
pretins şi nu vom pretinde a 
i.ldruma pri!1 ziare evreieşti ori 
u'gureşli op:nia p ub ică evrei
ncă Ori maghiară. Este O rCRUlli 
de ordin naţional ,i de bUII 
simt. fi că iei re~pe clare nu se 
impune numli rom ânilor. - dar 
şi strAinilor. Mai aleI lor. 

o, 
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Ecoul Procesului ~lemoranilist 
tn sunetul unui copil 

Eri In 1894 la Arad. Metro
polltul Metianu, pe atunci epis
cop, pleca la Budapesta pentru 
solemnitate. deschiderii PArla
mentului. 111 sala de aşteptare 1 
gării. Preasfintitul stătea, incon
jurat, de of~cialităţi. Din nereri .. 
cire tot acolo se gâsea tntâmplA
tor şi "fHşpanul vl.lrmedieiu

• 

D. prol. Mihail ŞerbI. 

Tatii meu şi cu mine ne tator
ce am la Saghedin după o vizitA 
făcută naşI lor mei, lui Nicolae 
O.lCU şi do~mllei Letiţi., care 
era una dintre cele lui proemi· 
nente personalităti ale vietii 
romheşti din vremurile acelei. 

Metropohtul Meţianu vbându· 
mA pentru tntâill ouă, drept un 
semn de bocurie pentru cunoaş· 
terea primului născut a unui bun 
prieten al său mie. dat Ipre 
amintire un galben. 

Eu, care nu văzusem ~alben 
până atunci, am mulţumit Preas .. 
sfinJintului pentru ,.creitirul" 
frumos. Lt lămurirea tatălui meu 
asupra 'alorii darului, Metropo· 

litol, voind s1i reduci importln
t! lui, observă glumet, că daci 
mă târguesc bine pot II cumplr 
şi jumătate din Seghedin cu banul 
acela. L. auzul acestor cuvinte 
voiu fi făcut o faţA atât de mirati. 
incat l-am tentat, se vede, pe 
fieertatul Meţia.nu si pună intre
bare., care i umitate aş cumpi
rl-o? La aceasta rAspunsul • 
urmat promp şi cu vocea tare : 
.,Jumăt.tea In clre se găsesc 
temniţele unguriIur, CI să pot 
eli~ra pe dl Raţiu, pe Părintele 
Lucaciu şi pe b.ciu Coroianu". 

E lestle de inchipuit lituatia 
c/eată preJalului român şi juaCo
cătorului minoritar, in jurul cărora 
le strânsese tn till'pul acestui 
dialog tOltă oficialitate. prezenti. 

Prefeclul temperându-şi revol
ta ae mărgIneşte a-şi manifesta 
indignarea spul1ând o maximl 
ungurească, .1 cărei senz 11 redl 
1[1 pute proverbul nostru: .,Ce 
dill pisică naşte şOllrece mâncă". 
Totuşi tatăl meu fiind om de 
tem peri ment, numai cu multi 
greutate şi diplomaţie S'I putut 
evita "din consideraţie la preze n
ta I"altei fete bis~riceştiu, c. In
tâmplarea si nu ia proporţii mai 
mari şi deci fatale pentru aeeia 
pe cari li privea mai de aproa
pe. 

IItă una din multeJe dovezi 
caracteristice pen~ru ecoul pro
fund ce l-a stâruit tn sufletultufuror 
RomAnilor - panA II acei din 
fr.gedă copilărie - marele eve
niment naţional al Procesului 
Memorandist. 

Dintre cei tn ViaţA O mal ştie 
tntâmplarea aceasta numai Prea ... 
finţitul Roman Ci orogIlU, v~ 
rabiJul Episcop octogen.s al 
Orăi!:ii. 

Cluj, Decemvrie 1935 

Profel.r Mihail Şerb ••• 
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In aceste timpuri gre1e şi cum-
--pănltolTe clipe pcncru picea lu
Ulii, câ"l'd minţile cele mai iscu
site şi inimele pătrunse de cel 
lUa) cald şi nobil patriotism se 
ae zbat să potolească pojaru) ce 
ată gata fă igbucnească, se ~ă
$e8C şj nenumăraţi tlciunari, cari 
poartă mereu materiile innama
bile nu numai prin ţările lor, ci 
le duc in sân III celui mii Inalt 
for t:!e pacific,;re internaUoflali: 
la Liga N..:ţiuni1or, Incelcbd prjn 
,,!iCăreJi şi prin minciuni să in
şeJe buna credintA a lumii. Ni .. 
dăiduesc, ci mincinoaseJe lor 
plângeri vor reuşi să schimbe 
starea de fapt • aş!:z!rii de ni 
• tărilor şi naţiunilor ŞÎ le VI re
da posibilitatea de a- şi continua 
open de distrugere şi măcinare 
8 llopoareror. din trupul şi sân
gele cărora şi·au Ingroşat numă~ 
lUI In trecut. 

Noi celce trăim In tinutul Işa 
zis ,.secuefcu şi cari am scăpat 
numai ca. prin urechHe acului de 
DU ne--am pierdut fHnta natlonală, 
privim ti ufhi cu InfJOrare in 
jurul tiostru şi nu vedem decât 
ruine~e românismului aici, unde 
editl elim o mud puternică şi 
unitara şi nu inte'e~em: cum se 
poate, că nici du pA 17 ani de 
uDire nu se g:iseşte nimeni in a· 
ceasta ţ.,i care Bă p! trundă pro
Itlema importantei elemertuJui des-

'BatiOn2tHzat din secuime. Toate 
problemele, chiar cele mici şi de 
meschine şi e'!oiste interese 10-
eale tşi daefc steg.ti fanatici, 
cari le frămâ.lt! şi Je tin mereu 
la suprafaţa tu1aror puternlcilor 
tUei, ciupind sau sfOfdnd inter
.. eafia s!atului şi tnbul'l~tătindu· 
,i SitUI tia. Nu vrem sA baga
leJizJm chestiuDt>B matHor, Ilici 
• ,omajufui din Maramureş, nici 
a co]onizărilor cad se fac IpO
radk ,i fărA sistem, du ne Rân
dim la rândurile de cernealA ce 
au curs pentru aplir.rea drep1u· 
lUar mlteriale ale diferitelor co
munitlţi de avere: Spiridooja 
din laşi, Efoda deJa Sinai., fon
-aurile 11ăniţlreşti dela Năsăud 
" .Ue probleme şi mai mărunte 
pentru cari opinia pubHcă a fost 
JueăIUA, mcbJilizată efc. Cu re
Gl,ti~area zecUor de mii români 
dia Secuime ind: nu-şi bJ te ca
pa' nimen'. C.fiteva art'cole PI
trlotice, dfe 'II discur.ur; Şl' bl 0-
Rltlce, o anchetă, un rapmf, o 
....,.,n.fătuire cu şefii 2u1oritlHiJor 
ain secuime, schiţarea utlui gest 
• tnţelegere prin acordarei unor 
netn8emn.te aJutoare de I se clă
iii o biserici sau o ,co.!i pen~ 
tnt • cărei ctitorle ,i botez se 
bat fruntaşii tuturor parHde]or: 
iatA ce 8~a făcut efectiv pâ/ll a· 
... pentru acest ţinut. 

".ci siâbirea elementului ro
lItrJesc din aceste tinuturi ar fi 
fost rezultatul firesc al procesu
I.i de Isimilare istorică şi de 
IIODfopire a minorităţii in malo
llit,te: o-am avea nimic de re· 
clamat. Procesul de de,n~11ona. 
bre de .id iod es' el rezultatul 
voei poliiici de atit: bine cbib· 
zuHI, sistematic Intocmit! şi pri· 
Rlită ca program de activitate u· 
nici de stat, dela care nu .. a 
abltat nici un guvern bt'guresc, 
ci In care a-au supralieitat fie
"ce ta a da şi a răsda. 

A t..iiUDea de dem.ţionsfizare 
1Iistematică a Inceput inda~1 du
pi 1867, după votarea IfgU na
lionIUt~iilor. Ea insi a OScHit şi 
JI I fost concr~tfZl!tj dectt Intre 
.nU 1893-1902. clnd s a con
cretiz:at in programul societătH 
cu1tutlle Emke (Astra upgurel
ICI din TraDsU VlDi •• ) AceastA 

__________________ ... _ .. &Z .. _;:;1'iii"=iIi· __ .iiOi._;.-~ .... -. __ ._~"~~~ 

Gazeta AntirevizinnistA 

desnaţionalizaţi [Dntri~ntia ~re~~i român~ 
din Săcuime ~in Ar~ealla ~~i 

Jocit tste a avui o sec1ie spew 

dala cale s'a OCllpat cu situatia 
,ecuHor fU b der; llmire3 de Sze· 
kely aktio H

• Aceftllă secţie' cuHu 
rll·economică s'a or~alvnt şi a 
functioJ1~t in Buda PfSU. Ouj. 
Tg. Munş şi alte Qras~, Ht>zâr.d 
tn primul loc la cul'UJaliurt:a 
milss.elor E€CUfŞ/I, la hrp:fdfca. 
rea fmigrădi ,ecuiIor, prin for· 
fificuea ecOf omit! il statului şi 
• ţinutului ~cI1(sc. După con-

I gr. cBtoHcă d2di Je mai frtJidează 
trfCutuI vlllf h. H Pen tUl ca să dis· 
pHă şi Icellst. amintire a 1rrcu· 
tulul, in ar.ii armători 1911- 12 
se tnfiiflţe.a~ă \)jcarhltul secuiesc 
~I 'piscopiei de HlljdudofVgh cu 
sediu) in Tg, Mun ş, pellhu un
p;urii cafoiki de ritul grecuc. 
cari Il'lIU txistat ţâră atu'f1ci in 
Istori. şi cor ştiinta pub1ică un 4 

gUHueă. 
Prin Iceste prccedee I reuşit 

Rub:a bisericii rGmAneşU dia SArafa (Du,.,,) 

gresul dela Tuşn.d din 1902, 
care a durat 6 zile şi la CBre au 
participat toţi fruntaşii vitţii po
UiJce şi f-conomice 8 sb1U1ui ma· 
ghiar, unde .'il s1abiJit in !nă· 
nurle şj dt finiUv prcp.T~mu) 1u
turor sec ţHIor, StltUJ s'a cCl1pat 
in chip oficial şi cu cel m.i mii
re dort de proDJtma sfcui;scă, 
fliful ţâJ'ld o ,.Expozitmă 'ECIl
iucA-- (S2 ekely Ktrenc::ltJtf~), cu 
sedhJ In Tg. MUffŞ, avar.d in 
hunte un comj8lr al guvernulu" 
inzestrat cu puteri diSCrt ţionare 
şi concursul tuturor ministerelor 
şi lutorhăţ'lor publice, care Uel 
.uenirea - 1. suprafaţă - de 
org2 n al organizării şi Indrvmă
rii economice a Intregului ţinut 
(judelete: Mutfş, Ciuc, Tfclsct
une, Odorhei, Bri/şov, Turd,. 
TârnlVl' Mici şi Târnava·mare) 
i!) realitate tn~ă era 1oI! boraioruJ 
din cne trebuia să iasA ş1erge
rei tuturor najionlJităjilor şi con·' 
topirea lor in massa ungureascA. 

Al ti gteu de inşiruit lnu'un 
articol tot 8nen,Jul intJf buintat 
spre atingerea scopului propus. 
Prin aooterativeJe de cor sum, 
prin fn80ţirHe economice, tinan
d.r .. , industriale, prin ridicarea 
puterii de cuHivare şi vaJerificare 
a produselor ţărăneşti, prin ta· 
fiintarea, clădirea, Inzestrarea şi 
susţinerea de biserici, şcoIi, coo
p8raHve, case cu~turale etc., me
nite pentru ai ce ,orbiau 1. un
gurească şi pentru cei ce aveau 
rdigia uJTgurt:ască s'a ajun., ca 
In curs de câteva decenii satele 
româneşti eă fie df~!ma1e, uneJe 
InjumăU ti le iar ",Itele comph:ct 
desrJatiollaJizate. Jertfe!e materiale 
ce le-a adus statul şi le- a făcut 
prin Iceastă sociefate trec intr-'UD 
tirrgur an de 800000 COIOll1e 
aur. 

In monografia Vechiului Scarn a 
Mureşului .părută la 1910 
autorul Barabasy E. constată 
ca mândrie progresele u.imi
foare ale maghiarizării prfn 
sistemul t"conomic-cultural • pli
Cit cu atâtea succese şi araii 
abia in câţiva ani satele din ime .. 
diau apropiere 8 oraşului Tg.
Mu' eş (Coronel, Iedul eic,) au 
trecut aproape in Intregime in 
. mus. ungurelScA "doar reliila . 

oficialitate. m.ghiarl ca dia 80 
parochH veI. hi lOIT, âneşd. C;tj pe 
Vt eltl(a cOl7scriţ tiei lui 1. M. 
K!ein ert:u tncă plllochli pu/etnice 
româ!l(şH, să reducă treptat tlll
mihul lor ]a 5-6 parochi! reici, 
fiIT in maiont,tea ler absollltă 
să nu m~i rân:âr.ă dac!t zidurile 
(larâpăl1au~, crucile irco~oiafe şi 
pietrele dm cimitire şi o "'gl 
Iwintire a her.lltului romanesc. 

Este glJhtor clişeul pe 
care fi căm, drn corn Ulii 
Sărata la 50 km. disfHlţa dela 
Tg. MUffŞ, ufide din 700 sufJtfe 
rrmârH ş~j. 118!bi rru Ixis!1 dfCât 
urmele lr.mormântrte In rui"e şi 
din comuni CvrteJii (Valht'BY) 
7 km. deja Tg. Mureş unde din 
300 suflete f{)m!r)tşti utbi nu 
ma; txltifă l1ici unul. 

FaţA de această situaţie tristi 
fi Juşinoash se impune o acţiune 
conştientă de stat, IlU de efen
sivA, ci de defensivă dd pro
cesu] trist al dear.,; j!onaHzArii 
dă!Ilueşte şi astăzi după ) 7 ani 
dela unjrp. 

Statu] Fă cJJdeudi tn fiecare 
comună: biser:că şi şcozi.li, fătă 
nici Iln concurs .1 cltdincioş lor~ 
Să trimită cei mai diRUnşi pret ti 
şi tDv~tă'ori, cari aă fIe ,enume 
nţi in chip speciaJ pentru gruu! 
misiune ce o au aiCI. SA ae tn
fiinteze cooperative economice de 
fot soiul cu privilegii specjale 
pentru cei ce doresc să se rrtn
fOi5!Jcă to dllul neamului lor. Si 
se Introducă o admioistnţie mo- \ 
de] şi din elemente curat roma· 
m:şH. Să se cresl!că gratuit in 
şcoJile aiatuluI in fiecare 80 câte 
5-10 tineri din fieC8Je comunA -
cari să fie creSCL ti rn vechiul 
regat şi plulti 1. diferite intre
prinderi şi industl ii, in oelor 
mai distinşi să li se deschidA 
ateliere, prăvalli, instalatii econo
mice - indusCriaie tn comunele 
for de blştinl. 

Iu Icest chip se poate nJdăj
dui in refacerea grabcid a unui 
ţ: nut, care rn chip arfificiaJ a 
'cst rupt din trupuJ rcmâni,mu
lui şi transformat In ce] mai 
primejdios materi&l de mann
rare şovini. 

Dacd 10sl'ul c[opctoJlli Este cel 
Exprimet in clJvintt le clasice: 

Vivos voco 
MOl/uas plango, 
FufgUla !rango •• • 1 
Chem pe CI:I vii, 
Pe cei morţi fi plâng. 

FulRtrii ti frâTlg. _. atunci 
presa romând din Ardeal a avut 
rostul clopo/ului naţional În slllj 
ba deşteptării conştiinţtÎ rOfiiâ 
neşti de dincoace de Carpaţi, in 
aniJ p1emergiltori Unirii. 

'" .. 
Vivos vaco • •• In turnurile 

de veghe ale pIesei româneşti din 
Ardeal r,ec"'nfenit suna clopotul 
sfânt) intonân,d tnngic o Iuţ,a şi 
o poruncd catre foţi tiii neamului: 
deşteaptd te române! 

Deşteoptd te, IUbindu.ţi neamu; 
şi legea. - biserica şi şcoala,
graiul, porful. obiceiurile şi ,ân· 
tfclle strămoşeşti! 

Deştf'optă· te. lubindu· Vd unl1l 
pe altul, uniţi În cl1gete, uniţi În 
simţill, caci 
",.Avem un 'Vis neimplirdt 
Copil al sujerifltli, 
De dorul lui ne·au răposct 
ŞI moşii şi parinţii ••• u 

Vocea clopotu/ui ne· a aprins 
Jlacăra nodl jdii şi am aşteptat 
cu răbdaua vremii • • • 

Mortllos p:ango ••• Şi plan~ 
gea presa cu noi, lacrimi (!mt.ue. 
In cadre de doliu, de câte or; 
primeam wave lt:vituri. prin 
pierdetI de stleOrÎ, sau hOlllici 
ostaşi, - prin ştiJbiri de drepturi 
sau :ropiri de poziţii,., dar 
plânsul dOta numai un momwt, 
necesar pelllw reculegere, ca prew 
sd· şi eontilll1e restvl de 

Fu/gure j,allgo ••• 
('(jci mobili:ZfJt au owptifcrU 

neGmu/ui fcate pa/uite iHiu:ui 
contra noastră pen/ru a ne sârpi 
seu a ne contopi in rândurile 
lor. 

Dot au Tlovalt! piste şcoU şi 
bistTiti~ - opritu- ne-cu Q ne 
vorbi limba, CI ne imbrdca por/ul. 
a ne cânta doina. - opritu-ne-cu 
intlt;.nirUe de mani/es(ore, de 

. protest şi aparare, - împifdeca
tune· au de o intra tn funcţii, de 
a câştiga pămant, botezalune au 
cu nume străine, ba fjo COl itune au 
graiul, legea, neamul, eroii şi 
malUrii, infipt· tiU in noi cutitul 
până la os şi când folul parea 
pierdut • •• sunat-a clopotul de 
alarmă al prefJei noastte, irecfind 
zânganitul lui IlU numai pâf;Q la 
traţil de dincolo de Calpcţi, ci 
mal depart~. plină la ou:wl po .. 
poaTe lor civilizate ale tumil. •• 

Şi /(l sundiut de alarmă ne am 
sfrJlns lândurile, ne lJm oţelit 

sujletdp, ne·om fOlii/ieal 
- ne am unit În cuget şi si 
- stâncă de Rranit neam !9 
jdcut inJrângâl d julgera m pta 
să ne distwgd şi ne am men 
pe vaira sfrabund ~ână ~O 
ivit pe piscurile Carpatilor s ZIa 

D. dr. Aure) Betel 

I!lJeiui Ferdinand in:onând 
şal deuobirei • • • 
Treceţi batulioane române 

Inairde cu arme şi /lOIi 
pa, 

pul 
dl 
, I 
I 
e 
i 

Va· aşieaptd i2bâmio 'u 
Va (J ştec ptd şi Ira ţii 1] a: 
Cu armele la treuitot; ••• ,il b 

tni~ 
Voi l1udnicii clepa/arl ai , SJ 

muilli, lar; din iumufUe p U le< 
tomâneşti din ArdtClI a Ţi I V'li 
mereu c/( pctut de deşf,ptau, are 
rEeulegere şi de alarmd al te c 
ţiunei noastre subjugate, - nelri 
poeţii, gazetarii. sCliiiorH tIra, 
lUbiţi, pentru munca. jetf.IIR In 
cU10jul vostru fie atundl vrie 
neamlJl r şi pleaca steagul I 1 
no~tinţei tn foţa Voastrd •.. n pa 

Nu u:taţi insa, ca id ! eu 
naţional 1nea nu e desdvâTşil. nillie 

Ne, mal mai ore nelloie ex) 
Voi! al n( 

Contlnaafi deci II Intona npJ 
departe clopotul'mogic. ehe rejitJ 
la munca wnstluctivd şi la I1ti ~ 
suf/ffeaud pe foţi lomanH oi dea 
gran;fele sfânte ale Patriei li. 
asire pe ved intre~ite. lilCârJ 

-LUei 
Cluj, la 1 Dtetmvlie 1935. ' 1 dil 

Iesa ; 

DE? A VREL HE ~~.~ 
preşedintele f. ta I reg 

şi legionari lomâ 'te Iri 
lupttiloti pen"u in id, E 
girea n~amului tii ceai 

1918-J919. gă, il 
t d~( 

Comitetul dia Petl'OS8DI al L • .1. B. cu hnulclIl lui prt;' 
dlat., d. Ing. Tiberiu tlmoc, director geueral de DlIal 

laIII 
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S'a născut la 21 Ianuarie 1885 ia C')ffiUna Selcău din 
Târnava Mare. 

. A intrat in gazetărie in 1907. Cea dlntâie man;festare 
tistlc.ă a sa fiind un Ieportng u apărut in zhHul Lupta 
ia BJdaprstJ, d{·spr~ o mare adunare de protest a rol'! 
'1ilor ardelt;nl î!npotrhJa leg'i A;Jponyi, ţ:nută la Blaj 
!907. De'funci a cont'nu:1t să' coiabJnze la ziarul 

'Il pta dela Bud::lpesta, apili Ja O::iZeta Ţransllvanfei dela 
n şov şi la Uairea d,n Blaj, După războ!u ~ colaborat 
s ziarele, Universul literBr, Un versul copiIlor Ş! la gucteJe 

pulare, G lzeta Poporului p~ care a c'Jodus o In calItate 
director ŞI la Foaia Noastră pe care o conduce şt as" 
, in calitate de director. 

E:;te memb~u al Slcietăţ:i Scriitorilor ROitlân!, având 
merOase sr;rk~'j ] ferwe apărute tn d fente clUud. 

, A (ivot U;"J nll prep,nderant in opera de culturalizarc 
. !D(ise!or p~ăneşri din Ardeal şi In desvoilarea gazetăriei 

pulare. 
[rt anul 1916, f in1 acuZiI dl! soior.aj şi complot a 
In ~em l~Ht de flsla stăpânire nugh ;a:ă, fiiod purtat 

. tru luni de z"le piln diferite Inch sorI. . 
E ;te abs~lvenl de teologie, preot şi profesor de religie 

şcolHe secundare d:n Clui. 
Decorat cu • Ră SpL.l 'a muncii pentru bl serlcă« clasa l. 
Anul acesta impHneşte 28 de ani de gazetărie. 

,Doi ochi albastri 
- Cu:n a:n devenit gazetar? -

de Septiml. Popa 

M'am t ltrebJt d ~ multe ori: \,e:n. 
in a;n .jIU .1 lltru il trnp!. Aş c s'au 8::1(8 p ttru ard de 
Iii binelui şi a r:iulUl? C:J'U r;l~, iar d lpi-ce C:J tOltl d~a
I tn,â.np:at să a)unec p! pa· ~t}itel ro, 1 P Hira g uete, am 
1/1 sll, .. zat~t~~i.!'? 
U leod tlnl i1ch:p:.1 iam. că (lei
~I 11:10'al p.ntru ac !,ută alu
me e rAp lutul meu hită. CLI 
1te că era numd h şlpe chi
lIelri d! Bli, el primei foata 
plil11!rJlIlA »U lirea« cu foarte 
IFi iitli'zieri. Intr'o zi d! o~· 
mie i!a S)C,tit uu şi b.mă 
a opiit ex )ediarel glzetei 
n poştă, tt1credtnţ~(JdlJ mă s'o 
Il eu lil fIecue Sâ nb:!ită ieI. 
DÎllistr atie, iar I doua zi să 
ex ,Hdiez: prill we-ull om dia 
al 1108;ru. 
njlJrtantl mis'ule c~ mi s'a 
rejiatat mhlID I:nolinit-o cu 
nta şi tinere.scl râ Ină a unui 
~dent« de clan a cincea li· 
li. 
tlCâiltat de succesu] "intreprin
iL"ela lb)n!t şi c>tîdlanu! Tri
Il dia S:b' u,ljt~â ld alli ,jn~ pa 
esa ;gaz:d!Î mele. D~·ICUID. 
1111 m!u tati eri »î 1 curertt« 
"e,ne cu m!rsul lumiI. Pli
a regulat guetele, du ••• 
e Inlotd!lU'll d, bllUI du 
li, E 'Im »ln c:lie:tf« fi eu 
c~el·ce s~ p~tt'ec: in ILI nea 
:1, a1es!ori m Jlt mii i!1 cu
: d~cât Cl ••• afllrisitele de 

D.~S8ptim.lJ Popa 

termltut, totuş'. liceul, Ud. ld 
şi baclIlureltul, Î ltr'o b.\ll! zi 
bnut taI! mi-a deS~()"~iit rut· 
reI e secret, ci a fă CII t d Il mi l1e 
»p~~hfţ Cli gâ ld 11 Iăturalllic 
d~·. mi coxtrâlge să devia 
IIrâ:1d-deVrhd UI s1rgumciol 
cititor de gazete. 

S'n 'lUi s:urs apoi şi Ilti 
ui, 1111:11 dlpl aHIll. D.a sltele 
u:le am fJst .)opl red tcţiile 
z:.teior şi re listelor primalll 
nec')tteait mtldire de mUlu~crille. 
IuUrşlt, dllpă real;nrea ide.~ 

:a.lfeshli. UJlll.lalul alltlr,.ldeAIsI dlll Clal dall 
li Dlo, •• ria 1935 

Oaz~tB. Antfrev'zl'lnlsU -
lului OI~ronal am ajuns il re
,:bcţiile glZetelor. A:n scris, am 
scria, mereu, lucruri b'ln:! Ş rele 
p':ăcu!e şi neplăcute, câştigândl 
mi p'ea putini p.-ieteni şi pru 
multi duşmmi.,. Adeseori, câ ld 
Ctl »;rene ostenite« şi dapli-::e 
î'11pă~a!D Pi! bll.1tul d!J8 fpo
graf,e cu două-trei file,. imi 
ap 'ind~am reglemen f,mt t gs tă, 
och i m'!i U"măriiu t 1 neşflre 
rotocollele d" fum, iar gâ ldurile 
mele llergiu la t Il momâ lt 
scump ••• 

O, t~t1, dragi tată •• ~-. 

* -
Nu [X' stă mâ1.gătitor de hârtlt", 

C3: e să nu şi fi h:augllrat It, â 1.. 
p.~lirea cu ••• versuli, Port şi 
»:rima« aceasta pe sufletul meu, 
dH pnnc'palul vino lat e fostul 
meu profesor di! Jiteraiură ma
~hiară, mult regretatul Ion R,t!u. 
Tot i ltr'O li d~ O~tomvrie, in 
cllsa a ş~pte8. drept lecţie pen
tru on viitoare el a cerut clasei 
intregi aă trr ducă 1:1 versuri 
roroaneşti ~ Ţegtatn~'ltul« lui 
EOtvoi. ' 

O:. viitoare a fost o ori de 
versuri mif mult ori mai puţin 
răuşite, mai mult ori mai putin ... 
delIcioase. I.1h'o atmosferă d! 
ne mai pomenită veselie, fi~clfe 
.. lludan1« Ş;-l Citit ••• '»poezia«. 
Nu'nai prolesorul a rămll »le
rios<, pâ lA la sfârşit. D,a câ 1d 
In Câld se va fi 6lrecJrlSt şi p~ 
b~zele lui vre-un zi.mbet, du 
zÎinb !teie lui erau ••• InVizibile. 
Lt sfârşitul orei a Ucut apoi 
d~clarati s sote llnli, c! ~c~le mai 
râuşite versuri Ş mt ale fui Ale
xt!\dru Ruu, S~ptimlu Popa, 
Aurel E Jca şi Ion Ouml. 

CI'iSl al/ea aşldJr PitfU » poett« 
C iri de-aeulD s'au avâ ,tat şi la 
pJe.t:U ••• o rigit11;e. UJleie din 
tre Iceste" te vor ~~ si, dc!sigi] r. 
t 1tre Icl~le »30c;eiătii d ~ ee· 
tura« a llc'~l1lui dt(1~B:aj. Aş d~ 
Icum \fltrrtre"n-mi potrecid ••• 
măcar una .• 

B:ne I .1ţ~les, nu scriam »)O!' 
ziile« numii de dr fgul Societă'ii 
de leck1ră. In is~orfc~1 oră~1 de 
p~ malurile »olond!..lof Târnavf<' 
nu trăiau nUiDa1 p:ofesori şi 
studenti, ci şi alte 80 iuri de fiinţe, 
Trăia tntre altele şi o ,) minune 
blond~ C'J o::hi albaştri«, care Iri 
clip! nf.~gâ1dite primea dela 
mine cărţi postale ilustrate cu ... 
»,trsuri o iglnlle de amor~, Nu· 
mi mii aduc aminte: cum erau 
versllriie? ştiu numai, ci Imorul 
era adânc, ad,hc. CI otice amOI 
Incui bat Intr'o inimă de şlpte
spre-zece anişori. Uneod vIe-un 
proftsor mi prindea c:a teclia 
nell'lvăta ti. 

Aturtci, mii uitam cu ilie II 
mii1ă IlIi, clre Insemna It] catl. 
log prea puţin drăgălaş li »illtrU ( 
dar dâ ld s!lor gâ ldurilor către 
h lagerul cel blonde. cItre in
conşHeutul autor ai cl.lmplitei 
neooroclri._ " 

R18pulll 111 i!astrafo nu aştep
tarD. Mi mulţumiam numli CII 
dulcele zimbet, ce se trecura In 
coltul str!'lg al fermecitoarelo: 
ei baz~, de ci ~e' ori ne Îltâ I 
mam. 

Acest zimbet Imi spunea, ci 
mhl citit po~zii1e... II »balul 
studentitor«, tn sbaTul unui» 17118« 
a r18Ctt si mi Intreb~: de ce 
ou public poeziile ia vre-J ga
zetă? 

O, intrebsrea acelStal A m de~
tul de puternice motive, ca si 
n'o uit n.ciodltă. Sub imboldul 
va\surllor, al po!celor şi al celui 
de-al doilea cadrU Incă a doua 
zi BIR aşent trltr'un plic patru 
»;>oelii« iar fplicul l-am trlmis 
prin poş'i la »U,lirea-. 

Au urmat de-acum plfru slp
tăII1&ol de lrdriguratl şi ZId u
nid .şteptare. C 11 red Actorul 
resporulbil al gazetei, A 'uel C. 
Dom,., UD b!ln pr~tull al tatei, 
druia lumea ti mai zicea şi A. 
B. C. D.. mi Irltllniam deatul 
de de •. Etl II salutalD respectuos 
Îu d Imi zimbea. spllnlnda-mi, 

1.1 

--'~"_._' 'ţ -:,.. + C . , 

•.• ,>~ ... " 

. ",: ,,' ':.;:~~ = 

Tir.e:rtful dia Clul m'nifesfeazi psutl"U p~eş~dintde 
Ligii A,atirevb.lonistu n:)mâ~e d- Siclien POPUCII 

cu zimbetTJl lui. că mi-a c!tft pentru a mi o Iăldll i ldeajuna 
poez'Jle' Abia după pnu să;1tă Ef c'ul a fost, bine 1l1ţeies. grab. 
mâ \i m'a oprit fn cdtu1 s~ţăzii GlC,. mea rei lf!ă ăoşare, La ŞC'J· 
PIăcH~el!)r. aiă, alţi colegi mi ·au spus lceel~ 

- D:aeă Septimie, - mi-O! povc:ste adc:văHfă, iar eu nu-ml 
zis, zirr.bâ:ldu-;nj cu neprefăcJtă plItelm da seamă: sunt p! pă. 
d,ă~ă;ăşi~, - ţ(-im citit pcrf.zile. mânt, in aer, o:i dolt, chiar ia 
Mi-1U p'ăcut foarte In:.!l!, dar de cer, .• Dechraţ"a Ba, profesorul 
plJbliclt nu le p1t publica, Mă "Iex'u V,c:u n'd mai repetat-o 
tem, nu cumva Iă le citească şi şI 11 i.ţl mea. 
stăpâ'la ochilor alblştri, S'. mârginit şi eI numai 1. 

Că de le c'teste, zimbete ... Cu z:mbetele lui m'a 
Nil te m3i iube~te... inpins către... proză. M'.m 

RJg p~ ori-cine Eă-şi i:na~i~ 'PUCit să s;riu povestiri şi, stn~ 
nez~ starea sufjete3~; ă ta care di d ~ fo.c1or, ciiindu le apoi la 
m' .. u adus aceste dOlUă versuri Societdea d"! l!ctu~ăJ 
fă ,leţ ~ ale lui Au el C. Oorr Ş 1 Pe "minunea c,:,:a blondă" n'am 
fost şi el. pod, cA ~d eri i'l C!lSl uitat o. Ştiam că ea cit şto re
I ş~ptel. Bunul o,n m'a vind~cdt viş\a .• Familia" din Oradea. Am 
ind def niltv de b'Jal4 pJez,ei. scrIS O prolles:lre infih'la'ă "Cel 
Pentru ac~afltă vird c ire ii sunt dio urma pflOOS". Eu p westea 
de-Jpururi recunJscătoJ, dor nd I unlJI lâniri care ~'a căiugănt din 
din to~1ă ini l!&: cauza UImI )}}'lgeras cu ochi 11-

:;ă i răiP;ăteasd Dil.nLezeu, baştri«. R ·V!~t .. rr.i-a publIcat o 
('ă-! billl şi mare,.. il( ei!, i citit·o, De'"lcum, tllt lA. 
Nu m'a '1ll1decat losă dtl bOJla t două săpfămâ1i ;,Fdmil aU ~u. 

, "amorului·. Pe minunea cea Cl:: bliell Vre-o poves:he sedII de 
OChi iID'şrri ani eon!inuat ,'o "noL:! !lrozatoc". Blonda stăpâni 
iubesc, dar ... cu versuri de E n t- ti ocltitor aibiştri Imi spunea 
nes eu ... Nici ceia'alţt trei .. potţ," mereu, că le-a citit şi că .•• i-a. 
ai cla'8ei n'au urcat Parnasul, plăcut ..• 
Singur Aurel E~ca I publ!cat 
câteva poezii In uLuiOcafărul", 
văzâ<1du·şi t:1să mai 8pili de aHe 
trebui şi d:;:l/enir.d .• d reclor de 
Bancă, Alexandru Rusu a d ~ve, 
nî t g17:et ar. iar azi e .. _ fi o scop. 
O leacă de gazetarie a făcut si 
Ion Dums, A?i e prokpop, dar 
eu nu-i do~eşc inalţJJl'p8 la tre
apla episcopie,- E căsătorit omul 
şi, •• işi iubeşte neViiSla .•• 

• 
AI treilea vinont este Alexiu 

Vfcl'J, pururi neuitatul meu p'o· 
fes-:Jr de limbi şi literatură, ron: ână. 
1'1 clas i a opt3, la sfâ rş!tullu nei 
Septembrie el ne-a c!rut eă fi 
cem o lucrare, des Joltârtd su· 
biectul: "Credintt poporulni 
româll oglinditA iri blladele Slle". 
Cu rhl'a sfihla a acelor vre
muri toti "oc!aII'snii" ne am pus 
pa muncă. L'lcrarea ,,8'a fac 'le', 
profMorul a str! 18 caietele. iOll( 
noi. vreme de d)uă săp~ămâ1i 
Im aş'eptat rezultatul. Eu av!am 
cor.ş·hnt~, ci luc rarea mi~8 fost 
de primul flhg, dar voiaru S'8 
aud aceasia din gura prof~s)rului 
meu. 

Şi ved~ti,· n'am nut parte de 
această feric"re. 11tr'o zi m'am 
fmbolnă >,it şi... nil m'a rn dus 
la şco "ă, In velit 11 cap c J O 
clltă \.Odă .Jş'eptam reintoarcerea 
colegLor. Voiam ,'aud dela ei: 
ce a mai spus cutare, ori ct!tare 
prof~sor. 

Colegii '\1 sosit şi s'au apro· 
piat de patul meu, d It fă'ă d 
se intereseze de mersul bJiild, 
cum făceau cu prilejul altor În· 
bolll ă l/iri. 

- Bravo. frate 1 - fIni !tfri
gară toţi, hh'un glas. Lucr.uea 
ti 1. româ'1ă a f03t cea mai buni 
tn clasă. 

Mi 'IU spus apoi, că t'1craret 
mea. fost citită 11 clasl şi că 
profelorul !lU găsis e cuvinte, 

V'am spus până IIcum multe, 
ca ori ce gazet.r. ce se respectă. 
Dar nu v'am spus: cum alU 
;juns gazetar? 
Dapă terminarea liceului am 

trecut la teologie, continuind. 
bine inteles, coh.horarea II "Fa
milial<. De-acum, pe stăpâna o
chilor albastri o pomeneam şi 
in... rugăciunile mele. OdatA 
publicasem o sehiţă veselă, cu 
amor până dincolo de ..• ~Blaj. 
de cue a râs talitA lume •• 

- Am citit-o, - mia zis ea. 
- Inainte de citire eram bolna .. 
d, iar acum, n'ai idee, cât mi 
simt de sănătoaaă ..• 

- O să scriu de'acum numai 
scifte vesele, - i-am ră8'puul. 
- Vreau si te vid de~lpururi 
sănătoasă şi frumoasl, aşa 

..• cllm numl'o vi. 
U 11 inger le ardl .•• 

C a teo~og ci1ilm toate ziarele 
ce apllreau In Ardeal, plus u Va
inţl N ltiollSIău din Bucureşti.. 
Intr'o zi de Noemvrie, anul 190"
alU cait impreunA cu alţi trd 
colegi un articol pe pagina a 
cif1ceii. ap~rut in ,tTribuoa" din 
Aud Eu eram de pArerell.~ ci 
articolul e prost scris. Părerea 
colegilor eri Î!1să alta. Ei imi 
spuneaul cA n'am competwţa si 
critlc articolul, plus, că eu n'a, 
fi in atare să Bcriu nici măcar 
un aslfel de art:coI. 

- Articalele tale nu le-Br pu .. 
bUca "Tribun,lI. - Imi zicea 
unul dintre ei. - L4!-Br aminti 
numai la .. Posta Redlctieiu • 

Ieşindu-mi din sărite, am făcut 
cu colegii rărnăşIg pe o litri de 
vin, (ce neam 1'0 bem 10 "dor
mitor"), că o să scriu UD articol 
mai bun de :ât cel din cbe ... 
tie şi ci "Tribun.·' o să ml-I 
publice... ' 

Ca IDsufletirea Unlrului de. 
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douhrci de Ini incă tn Sf 1r8 
_celei; şi zile am feris un articol 
Intitulat "SA ru re jtrp~'tlmU, 
dovedind, ca fmpărtiru Ren A
nilor de dincOHe de 'Cz-rpati in 
n3cHviştiu şi "pasivi ş1i" f o 
adeviratl neroroeire n<I ţiorall. 
Am scrii Irfcolul şi !-Im trimis 
la Arad. 
După pliru fii ... , dind a Icsit 

pr,la, nUUlai Dumnueu şti .. , cu 
ce mâini tremurânde am dfSfăcut 
)JTdblJl aU. La p7gina ultimA tlU 
a/am uitat. I centa era p(>. 
a1unci Digin. ,;reclame]cr". In 
pagiu 8 se peblielu ştirile zilei 
plus .. , poşta redllcţiei. AEupre 
Icestei p~gi ni Ci m arunclt u pri
vire ftl~~ l 1. r~8uf'âtld apoi uşu
rat. Rând pe rl'nd 8m .rrcut apoi 
la Plginile 6, 5~ 4, 8 şi 2. N.mic 
nimic, nimic .•• 

- O să aparA, poate, int,'un 
.. It număr, .::..- tmi zisei, Oflard 

..... _____ .din greu, când un coJrg tml 
"; .mulge guet,a din mânJ. 
I !iA se uite 1. pagin. 1 ..• 

Ce credfti? Artico!ul mt'u efa 
pll blicat ca .rfcol de fond •.• 
Nu ştiam: flurt pe plrrânt, ori 
Intre stele. Co1fgul a cUlt arii 
colul in auzul ttlturor, iar după 
citire m'au felicitat chiar şi teo
logi! de anul al patru le •• intff'g 
leminlluJ a fost mandrv .. de tri
umful meu, iar cei pa1ru ColeŞl1 
IU plAtit vinul.. • O tinereţă, 
1fulce Devinov,tă tinen1ă ! ... 

Au urmat p.tru zile de plufhe 
printre Douri şi de sboruri prin· 
fre atele. A doua zi am băgat de 
lelmi, că şi profesorii mei mi-Iu 
cUit artlcoJuJ, Acum imi zhr·be.a 
'fi ei, de câte ori mă '(1'âlni,u 
IŞI cum nu·mi mai z'mb:s·eră 
nici odată. In Z:UI a treia teo
logul. 'ne aducea ţoşta. mi· a 
.pua "că. in1âlnit tn c1ădtrea 
oficiului pOBtaJ pe un p~oielfor 
de liceu şi că Icesta l-a fnlâm
pJnat cu cuvintele: 
-' Ah t Văd cA avE ti t[l se

minar un ziarist, CI re dă uni
tiunii" directive politice ..• 

Cum ·BIJjuJ e mic, in câteva 
zile toafl lumea a ştiut, că eu 
am publicd un .rUcol de fond 
tii ,.Tribuna'l. Alticolul • fost 
Invrednicit chiar $& de con en
tarii, cu toate ci autorul nu Im
plinise Inca dotheci de ani şi 
eri numli teolog pe anul Zli 
doilea. 

To~f.e .cesfea 'nEă pe minenu 
1111 muliumelu. Atunci nu ştiam 
ceea ce ştiu .el1m. Nu-mi tnchi
pui8m~ că Rusu Şirianu, fie ier· 
tat, va It primit manU8crisullT'E'u 
iocm.f In vre- un moment, când 
era molestat de băiatul deJa ti. 
pografie şi de cuJt>g!tori. Citind 
repede artfco]u], vAzând ci e 
bine stiHzat şi ci nu cuprjnde' 
prostU, plus, ne· cunoscând vârsta 
auforului, ti va fi dat bine tII te 
ieş, drumul. Dimpolrivă, îmi in
chipui.Jr. că el. citit .r1fcoJul 
CII muUA Itenfie şi cI. rămas 
llimit d-= frumuKtea lui. .• 

, , .. 

- IatA, adev!rlifa groTii I -
imi z!C\>,Im - Ce sunt ţOţes
tiriie P L bl ieli te In t: Pa ro iJh ?41 
Nrşte fle,cu';, tune numai pen
tru fde cu rehi albEştri şi ren
tru măfuşi ~'eren bile... D:n II 'vn 
.rlicol de ziar lr.sJ, mai lIies 
când e şi de fond. te CU DOI şte 
to~{ă h,mr8 ... 

Pe dorrnii din Bl, j Imi tra, 
101Uşi, necaz. ToU ave.u penfru 
mine numai zl~bete. Nici lHlUI, 
nici ehiBr Ar(xlu V;cio, ori Au· 
rei C. DOIl"şa, IlU şi permiteau 
It xuJ să mă oprelscă in d··urn, 
să rr-ă bata pe umar şi ~ă mi 
:p~lt, i: 

- Ţi.atn cHit afticoTul... 
După psfru zile m'am dus Ja 

umtr UfleD cea cu cehi .ibs ştri") 
dtr fără nici UD Rând lhna1nic. 
Dela ea r/lştrptam nlmie. !lJmic. 
Eram prea convins, că articole]e 
de fond nu sunt de Dasul fetelor. 
Şi dnd co'o ... trrmurândului meu' 
"I!ârut mân&l, ta i·. ribplH1S cu 
ve<\tla f xclami tie ~---- - ... 

Ti am citit articolul din uTri
buna' ! 

Mi· I dat apoi I fatul Eă Bcriu .. 
,ă scr1u Dlereu, prcorcclr du- mI,' 
că voiu c!ever.i un tlUn gllZetar. 
Chi,r ~î nvmai de dr'gu.) ochilor 
ei !m primit Hett sflt ... 

• 
Ajur"g acum 1a 8râr~ful tpo· 

ve daniel mtJe. E un sfârşit des
tui de trjst. EI~m teo!og rn arul 
ulHm, catd inil Jo zt fremof să 
de ApriJie cei doi ochi al~,ştri 
s'au Inchil pentru Vf'ci... Să nu 
credcţl, vă reg, că fU .m f08t 
e,uu ,ce-slei nenorociri. Pe a, 
tut'lci iu bin'a era dătătoare de 
viJţă, uu de moarie. daT, fxista 
şi pe atull'ci blestemafu] blccil al 
lui Koch ... 

In micul Bbj se tnfâmpla foar
te rar IA moarA we o fată mare. 
In cuul urei a' ât de cumpHte 
ne.norociri, Ja fnmormanflre erau 
frimişi şi câţ'va tfof(lgi ca sA 
cânte şi să cnei Sfa. ecteniHe. Pe 
mine m'au repartizat la ecfenH. 
Mişcând ddelniţl eu irebuia si 
zic: 

- Incă ne rugăm pentru o
dihna sufletului r~posatei servi. 
totle a Jui Dumnezeu A •• 

Am făcut Inel totul, ca s§ fiu 
inlocuit cu attul, itr eu aml"stecat 
printre cânfărrţi: 

Plângând tn taind am pdstrat 
tăcere ••• 

SA fiu fertat "enfru aceas!ă 
hlşificare a tufului ul'Jul vers. 
Numai eu ştiu, ce uriaşe sfor
ţ~d I trebUit sA fac, C8 sA J'IU 

p'â"~ cu hohote, In vbul " ilU
zul lumU. Oda groapA mJem re· 
lotors tol In t!cere, dar &ia. t'l"d 
că suf!etul Q)eu fredonenă ver· 
surile: 

- Ochi albaşfri, ochi albCJ,tri, 
Totul este trist tn lrme ... 
Ajuns rpoi in sfmm'f m'Bm 

Ifâir pălat pe deplin. Abia dvp~ 
.efulă 81 âapănre mi·,m cat 
sumB: cât e decllmplitl dure· 

Gazpta AnUrevizll"nfstl 

rea fără Il!cr;rni... Rt'P0l1l?jul tri· 
mis J8 uTribunaCi despre "In 
lJlorlT ânts! ea unei fiice alese a 
BIE juluifl a fest scris in triluri 
durerolse. Fiecne cuvânt er •.•• 
o bAtaie a uJ1ei inimi ..• 

Cîne pOflrtă 'şadar vina Ilu
necării mele pe povârt1işul fi
zeiărit\? Tati? Ion Ratiu? A'rxiu 
Vieiv? Colegii cu Jărrlşagul? 
Ion Rusau Şiriarlu:? 

Desigur, lşi vor fi avut şi ei 
pl. tel lor de vir ă. Adedratul 

rhpul'll r u vi· 1 pot da decât,
~vnd. când uit toate reeaztrile 
il1 cari m'a II fund·~lt gazetăiia ~j 
tOllte CUŞIl ănii!e Inverşunale, 
ce mi Jf-' ac:uB I tu Il r car e a 
con de i u , u i meu re răb· 
duria hâtt·t" .. , In elipt>le Htlu 
fericite, chiar şi fă~ă ccnsfeerare 
la oawenii, cari [vrn'ud SUlit 
de htă, iti .rrzuc freeorârd 
tn neştire: 

- Doi ochi alb.?ştri... 

Dare de \oi seama 
asupra activitătii Ligei Antirevi

zioniste Române din judeţul 
l\taramureş 

Inf1iaUn dIoi SteUan POPffCU 
de a se Ot/lln;za Idurari, cu 
c.rrcter enHrevjzior j~t, in 10& tii 
181s, in Maramureş ind, a 8vof 
f cou pu!eufc, cue s', COf cnij· 
13t In urrrătOlTele m:sniffslirf: 

1. A durlJte. dir Si~hf t tir uiJ 
111 1 Dfct'IT,brie 1932. Au parti. 
cipat o lI1utţlrre de J,'e81e 2CCO, 
cOlTpusl din inteltcf-utlişi flhar.i, 
,eriU din tel le slflJe Marul'ure
ŞtlJuf. Oratorii au f05t: dr. THu 
Doroş nocat, fo! t pn fe ci, Har: u 
Boroş, vicari d~a dr. p'()TII Jur., 
proferOSli, dr. OllVriUl JOf'8, &"0 
cat f( st preffct. Mvţo; JibotEJJ'lU 
7il'ltist, AureJ Micu prOfeF01', Jo." 
BilHu D.rcu~ pr( t;-por, Orirorf 
SIli jl'riu jr,sWutor, TJP'l8sie Pvş .. 
că profeior. Ion Şer bu sfudent, 
Petru lel'l~hl'l Iz.ru ziufst, M,
!laj) Bologa furctrorar şi altii. 

2 Adunuf8 din Sir !let 1i l"uil 
fa 28 Ma; 1933. Au particip.t 
pfste 6CCO de jrfeIfcfu,1i şi ti 
flini din tot judf tlll. Au rostit 
Ctl1 âr'l~ri "erie FNfŞ, V:C,tJ, ro" 
Biltiu, profelc:r, Vflsi'e Ptdenţ:u 
primar din Dt'!uti, Petru Pcp 
primar din OiuleeU, Origore 
Câmpit ru nof Ar, dr. Zigh D1 ur d 
Pop deputat, Eug .. n DUJ'lca dhfC 
fer iJ'lv~tător, dr. VuHe Itu Ire
dic, Liv:u Pltteb;, pTffHor, Tr,j
In Bi1tiu prcfrSOT, Mibai MUD
teBnu profopcp. 

3 AduDltrf'" din vrşfu til1ulIi 
fa 28 Mai 1933. Il u fest initil! j ă 
şi orgar.fzlI15 de dr. Faust SăJI· 
gilfU, dr. Onrfă jt'ga şI dna 
dr. Ju,a. A partic;pat un Dvuăr 
de pt'sle 3CCO in'el,cfu.1i fii ţA 
n ni din pllSl Vişeului, c!10rl 
!e , votbit cd Imintiţj mii sus 
şialpf. 

4. Liga Antirevizfonisia. din 
MaJ'Jmureş ,'a eons'i1uft oflciat 
tn ziUI de 26 Noerr,brle 1934. 
In bn& hoUhârei adunării gene
rale din .ceil şi zi, tinuti in sala 
festivă a prtfecturfi. La .eeutil 
dată ,'a constituit şi comitetul 
U,ri compvs din: dr. VS8i1e 
Chindriş preşt'dintr, Mihai Şer
ban Vicepreşedinte, Liviu Pahlclf.i 
secretar general, dr. len de Ko .. 
v.is, dr. A!exandru BaHnt, Sua 
Mărgineanu, dr. Oh. Tite, Mihli 
Muntesrlu, lI.rje Borol. OlVtill 
MihaH, dr. Vadle lJe., Ion BiWu 
Dl!ncus, N;cobe Bafbuce~rTll. dr. 
M~h8i M.r;na, dr. Artur Andereo. 
VisiJe Oros.n, Petru Butuc şi 
Mihai Bologi membrii In comi
let 

A'exl!Td:u BilHr1, pr:rrfcicul o· 
nşului, Sftva Mă;~l"eaf1U şd ju
decător, Mih!!i Mt:nÎftru pro
f()pcp, !eDator. 

Ei ~t 

D. lo,a de Kovafs 

Toi a~unci ,.'2U prorJI'J!!at de 
prrvdirţf de O"O'T(I ~i Ugei d:1I 
Mlrarrvrrş um ă1orii: Sim on B.;. 
Je" prot{' pc p di n Se pir tI;, N j. 
CORt I DOTcs. prcf( pc p diD Şe
g3h~, er. Gavrflă Jv~a 81i'ocaf 
din Vinu, dr. Ifit Kirdr;ş PT>m
prccuror cin Srl? hEt şi dr. VesiJe 
Kirdrfş ",oett din Sightt. 

ACfŞ~i cfrci P1fşl'dir ti de o
ros-re trr P! tur ă cu ptr şfdinftJe 
activ ,1 Ligt'i dr. Ion de Konfa 
Funt sirgvrii supHvfetui10li dirl 
falnica f .. br gă de Jup1ă/eri ilS, 
ţiof1IHşH cin Mrramtmş, d:n 
Vfftrea cârmvJrei urgl!reşti. 

5. Un Antirevizionist.§ I ;::~r· 
ticipaf In mod c"~ci,l, prin Brc
retaTUI ei liviu Pair ehi la come
~Ofarfa cenfel'lruiui mucm; ciJm 
Horfa, Ooşe9 şi erişan din 28 
PEbru.fie J935. 

In 8cei.şi zi lSocieţia preFel 
I orv,8nizaf (In cui, fa care I 
parHclpat tor'! suflatea ren-a· 
nelFcl din Sighet. 

DePlsfmenea societatea "Alftl. 
rul" femefloF orte dexe roD" ârc 
din judeţul Maramurfş II arlfljat 
balul de ar.ul nou, 1935, tub 

auspiciile Li~ei. Veni&turile 
două manifesfări Roc'ale şi 
Dale scrVfşte pentru .... ~,.4L..' 
şi shâogetf' I d.1e]or . 
referitoare la 'IDruobHorH" 
l'~mureşuJuj, cari şi· au d,t 
pmjru eI: SQldaful Ion 
mbloeotenent Dl1mitru 
soldAt Mhai Andtun, 
Gheru;m Pop, sergent los:f 
bort tqi din armata rorrâr,i 
robltoare. Aerştia 'şi dorm 
r ul de veci in cimit ,ru] r 
din SiJ;het. 'Intert'a Ligei eate 
• pubUcl b!ograHs "ceator 
intr'o broşU1ă specială. u''''"'n.· ... 
lor vo. fi lucute de 
tor maramurrşan Trait.n 

6. In ziva de 16 ApriJie 
dl. prof. Onisifor Ghlbu in 
drul unei impClilnte a 
ligei tn sllIJa festhă a P1E 
rei şi a desvoHz: t o cor 
dtspre mijloacele foJosHe de 
2uri in propaganda lor 
României. Au mai vorbit 
dt Kovats şi dr. Mihan u .... ",..

A impresionat dl'oubit de 
prezeq. Ia conferinta, al 
Rului corp cfiţeretc din 
IOIr-A in ffunte cu 
Cit1ciu, CurcuJercu. 
MociulFchj, Lharoiu şi 

7. Liga a avut deosebita 
cere de a primi in 13 
1925, \lizifa dlui Şerban 
ca trimIs special al dJui 
Poţtscu, Cll care ocazie :,'a . 
şi o 1 dunate la prdectură, 
It ţa clrei. dl Popa I tinut o 
lufleţită vorbin·. 

In ziua de 6 OcimlWJie 
Liga a nut seeii Ş p'ăcere 
prirrJ vizi1a piui dr AUfel 
m~n 8fcretltvl gere".) 
Tn8i1v~nia a Ligef. 

Distinşii o,sp(ţl IU 
p'ob1emtle naţie fisIe din 
mUlf Ş U cârrd câte o v 
mmmintele desTobitC'rHoT 
Jnurr~u!uj, unde au depus 
dt tJod. 

8. Oazeta "Graiul Mar 
şuluiH publh'A ulicole eu 
tinut lnH,evizionist, in D"cd 
tftlllt:C, sC11~e de dDiI. 
Pattchi, ar. Mihai M;lrira J 

Bologs, M. Josi VIS, Andrei 
De~ple mar;ifes1ănJe mii 

it) sh a :.e au pt:<b''c&t cl,j 
!ff It ă z!ar(Je: Univer ~uJ, 
1ul. elin duuJ, Astn din 
rrurle. 

9. Ir.sofJefH, fot de tt 
.r.firt\'izio[l:ste, 1ire!e~u] 
tval T(:Jr. ân !n coh borare 
n:ofl ă cu cei m.! io vârstă 
pus bazele primului dmin 
din corn uu Bân;~nl 
M8rururf 13. dardu· i nl.lm 
IOili de KOVl·t.sH

• #cut 
E'sfe afiliat Fu"dlţiej Cu 
Pri('l(,fpele Ciro] din BtcUJf 

~ cE'sfelii !unt fn Irod reI 
fii Uiptuirile Lie:~i An tirevizic 
Ron are din judeluJ MI 
pAr i in ziua ce ni. 

Sighef ]& 12 Octosrbrfe S'a 
Ur. IOAN de BOVAT8 lui 

preşedir,1e:e eomitetulUJ din A I 
murfş Il L. A. R. 

Acest comitet a functionat pi
ra in 22 Ianuarie 1935,]1 care 
dati Li~. S'I consUtuit statuar 
III modul urmnor: presedinte 
dr. Ion de Kovats prodtc,nul 
barou lui, vioeprrşe dinte Mi hai 
Şerbltn, dfrec10rul liceului Dra
goş Vodă, Ifcre1ar gener81 Liviu 
Patach;. profuor, IIcfu.JJrente dt'
misioJl,t mutat fiind J. Oude., 
in Jocul lui funetioJ1t'l!zt Mihai 
Fo!C'g. 'f'cret8rul genffll al A· 
soci,.ţiei Pruti din Maramureş 
şi funcţicD8r 1. prjJrliria offşuJlli 
Sighet, cuier dr. Gh. Tile.d 
v()cat. JNlr.blil fn umilet dr. 

araaUeafal!. tI.aeretuIul aatlrevbfClIIIsl dia tlul deJI. nu 
I Decemvrle 1935 Anu 

< 
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~Yictor Branişce 
Ih~. S·. născut 1. 26 Martie 1874 in 

:itiu " ",.:~:'~:':~,>'. ",,>,} l cO~Ut~~~~~:~~~~!~e~4 !~~i~~~r~: 
~I :/~.~t~'ţ~,;Z,;;:i;.:,~,·;l' .. ~, ;.''-.~,";'.''-,> .. ',. 'o',: i Inul 1894 ta calitate de core,spon~ 

:. ~~I:;:'~:;Z.,;t;e: 'i:ţ:"t:,t~, "deat dela Budapesta .1 ZIaruluI 
d, f"''- ~.;~"",'" ;q+w, ),.:~:",., t .. Dreptatea," din TImişoara. ~!ecâl1d 
o. ' "t':~~ _.', J la Cernăuţi, a facut pute din re-
• ,"""'~ '~"'iIF;;t': .i) ~ ... , ,acta ZiUtJ u u afla. r Oa I iri -....~. , " t d t' , 1 j P t ' U â x 1 
" '(~~ 4' " : 1899. 
e ,.' . ~.' - f' In anul 1900 a trecut ln Moldova 
:~l : .&"" fiind profesor de limbl germani. 
~ .',_~\ '", ' l)~ aci a continuat să tdmită co-
o~." "'''';f~;+:ţ1;:>~'' respondenţă ziarului "Drapelul" din 
,: .'tt4i1" , l;.';)~ Lugoj şi "Oazeta Transilvaniei" dia 
,1 'jJ-'>,,<\'''''''' Braşov 
ri)f::('~~~'-i~: . }:'>?,;:::~,:~:' In a~ul 1902 a'a inapoiat la Brl-df '··,.:(:f~~:;·r; ~~~ "<:~1,{v/*,~~-;_,~:; ~~<'.~","' .. a , .' *::'-~~,,;:" ,:;~f;r;G,:~;"'''<4t·rc tOV, iiltrâ!1d Il redacta iiinalui 
1l·'1/f<\-'·'~;":S\;:;~;.;..0·'/z;'ii "Oizeta Transilvaniei" unde s~ 
r . ~$:t':"~'ct;;,:':~2,:L:t?"\r1:~;t; găseşte şi 8S ăzi. A colaborat 11 
u ";f:: :"L,f~,"'~C '.,\~" ziarele Universul. Curentul şi la 

'::i::' .. ,.::'~ <:~~ numeroate reviste. 
~r . 
I ,Din clun atltudinei tntrlnsigellte 
:, D. Victor Dr.allaa a ziarului pPatria" dm Cernăuţi, 

contra tenditltelor de desnationah 
; şi o ~rimare I elememtlJlui românesc din BL1covina, -a ·-fo ti c:x
i lt tmpreună eL1 fratele său, Valeriu Bunlşce, iatorcâilducse tn 
: al. P.!ntru articolele ule ap~rute in .. OiZ~t. Tunsil".n;ei" 
" CIte critica f~im~lu lege şcoliltă a c01telul App:>:tyf, it 19J8 
: il cO.ldtmnat la 8 zile inch:soare, il 1909 la 3 l;1ni ilchisoare 
. 1910 ia 6 luni IJch·lolre şi .mendă de 120Q de c )roane 

} lei. Primi cOl1damnare a isp~şit-o la B:aşoJ, iar celelAlte 
It tncl1iso trei dia Segbedin. 
111 19 6 ci ld armata românA a OCUPlt B~iŞOV'ul, s'a pus la 

:lzţla autoritAtilor militue scoţând un numlr frumos al z:arului 
~t! TU!1l111vailÎeil', cu tricolorul romârlesc pe front.spiciu. 

. Gazeta a continuat să apară până la retragerea armatei ro
,,.(itnd Impărtită 111 mod gratuit printre soldaţii rOlLlâlli de pe 

L v j.ită cu retragerea armltei romAne a plecat şi el t!1 vechiul 
t, făcând pute dil1 co nhiunea pentru recrutarea voluntarilor 
N din Siberia. LIlrk1jlZkf a redactat organul oficiala] voluntarHor 
li tnlHulat, "Olzeta Transilvaniei şi a Bucovinei", In lipsi de 
rafie Cll litere latine, gazeta a fost scrisă cu man a " Iitograhată, 
citită apoi in fata biihUoanelor. In toamna anului 1919, p~in· 

icăIătorie de 46 de zile p: mire s', tlapolat prin Viildlvostok 
România. 
I Fost 8~nator in dOlJă rânduri In 1928 şI 1932. 
I Decorat e Il "Crucea co mem Of ati va d ~ r!,boi", (1916 -18) 
UIlI României", In grlld de ofiţer, ordinul "Ferdma!'ld I" ia 
".~ c!vAIer, ,.Medlii. Ferdinand ''', "Vulturul RomâDiei" In 
~ de cnBler, "Medalill Peltş." . 

Anu' Icesta il1lnlirlPS'e 41 de ani dl' UUE>fll,ie. 

Nicolae Bratu 
U lla dintre figurile reprezentative ale gazetărieI POptt

dIn Ardeal ,care conduce ziarul Foaia Poporului de aproape 
'uzeci de an. i, fn calitate de proprietar al acestei foi. 
Are marele merit de a It salvat această pubUcaţlune 

U'u neamul românesc In momentul când ea era să cadă 
nâinî străine şi când românismul din Ardeal avea cea 
mare nevoie de ea. 
Cu muncă plină de perseverenta. şI de sacrificIu a 
urat ex,s~enta menţionatei publicati uni, contribuind In 
Dare măsură la ridicarea culturală a ţărănimii rom1-
i din Ardeal şi la sporirea sentimentului ei naţional. 

Ion Clopotei 
S'a nascut la 22 Noemvrie 1892 la comuna PoIana 
~lul jud. Braşov. 
A Inceput gazetăria In anul 1910 la caUtate de cola
tor al ziarului "Romanul" şi mii târziu la "Gazeta 
lsllvanief".lntre anU 1911-19 a fost redactor, apoi 
redactor al ziarului "RomanuP' din Arad. In 1919 -21 
st directorul ziarului .,GlzetaTransUvaniei" dela Braşov. 
nli 1927 -30 a bst dIrector al ziaru!u 1 "P dtrlau din' 
I Dela 1924 incoace editează şi conduce revista 
:Ietatea de Mâine", colaborator al ziarelor Adevărul şi 
tneata. 
A tipărit numeroase scrIeri literare şI cu conţinut 
II economic. Cea maiimp:lrtantă este: .. Revolutia dJn 
~ ,1 U alrea A rdealulul cu România·'. 
La tnceputul anului 1918 a fost arestat de unguri şi 
:tn inchisoare până la jzbucnirea re\1oiuţtel din toamna 
llaş an. 
Este absolvent al Academiei teologIce şI profesor 
Udar. 
Ttmp de mai mulţi ani a fO'3t preşedinte al "Siodi. 
lui PIesei Române din Ardeal şi B!t1at", şi 11 această 
lte s'a dlstlns printr'o luptă neob)sită pentru ridl
, prestigiului presei şi a profesiunii de ziarist. 
Decorat cu uCoroana României" In grad de ofiler, 
Ilnul Ferdlnand 1." şi "Leul Alb Cehoslovacu • 

Anul acesta fmplineşte 25 ani de gazetărie. 

Gazeta AntirevlztonlsU 

• Povestea unuI gazetar 
Nil era tocmll uşor pe vre

mea regimului unguresc, d fie 
cineva gazetar româ 1. Trebuil 
CI ce] .pucat de vr.ja ziaris'icej, 
să aibA pe lângl anumite apti. 
tudinl neC1?sue scrisului şi o pu
ter~ică doză de curaj, Condeiul 
era BOCOtit pe vremurile Ic~lel 
ca şi slbia. Prinl odată in mâ ~a 
de scditor, acesta intra "rând 
nevrâ ld la lupta pe moarte şi 
pe Viaţă. 

Zi-Iristul din vremea ungurea
scii le asemăna Jntrucâtva cu 
actorii de pe vremea veche. Mulţi 
dîntre aceştia din urmă mureau 
crucificJli aevea din ob'cinuitele 
piese din vjaţa mârttuiiorului. Dar 
cAti ziarişti de· ai noştrH n'.u tn
oblS ochii pe perna de paie a 
l1chisorflor maghiare, SIU nu 
şi au dat afârş tui 111 urma rlcl
nHor primite intre zidurile ume
de şi tntuneclte ale aC'!slor CI
zemak? 
p~ vremea Intrării mele tn 

ec~iune, cam prin 1905, ex:stlu 
t 11 A -d ~al şi Banat P .ttru fortă~ 
ref~ puternice de presă româ
lleud. Eri "Tribunau din Arad, 
cea mii expld focu1ui duşman. 
!\pJi "GIze/a Transilvaniei" din 
Br,şol/ (,L1.bert8tea~ dil1 O;ă~tie, 
şi »DraDelul« din Lugoj. Afuă 
de ao~ste cetăţi temute, cari a
runcau splimă t!1tre duşmani, se 
m~i găseau presărate pe iCi, pe 
colo, il cuprinsul loc tit de ro~ 
mâ li, mici metereze, pline şi ele 
de un iofocd eroism, dar şi su· 
pJSe aceleaşi ucigătoare pri
goane, 

Ucenlcia scrislllui mi-o fAcu
sem la unele re 'Ii de din T uă 
şi anume la «O lidiu» ·ul mlce
dOlleanu]ui Petru Vulcan d:n 
Constanţa; la «Sămănătorul)} dm 
Bucureşti precum şi I.-c ltLucea
fiirul« din Budapesta al tinere
tului universitar român. de sllb 
condL1cerea lui O. Goga şi Oc
tavian TăsIăuanul. Ia.r mai târziu 
la »Viaţa Literlră« a lui Ilarie 
Chendl. Aşa că 11 momentul 
când mi-. sosit Boro::ul, de a 
intra cu cOl1deiul 111 mâ!tă In 
arena luptelor naţIonale, eram 
oareşicilm, initiat in ce priveşte 
technici rlsboiului de presă. Ş' 
sorocul cum zic a sosit In 1905. 
M'I 8sent.t C hendi la ordinul 
lui Ion RUslu·Şlriauu. Intr'o bu
nă zi de primă"arA pretenul meu 
lIuie mă primeşle cu u mutră 
lerioasă, ceeace nu era In obi
ceiul lui, II Cafeneaua «Kabler» 
din Bucureşti: 

«Să pleci imediat II Arad. 
Te ehiami RusslI şi Bocu la 
«TribuDI ». 

Aeeste vorbe erau pentru mi·, 
ne un ordin. Fiecare ardeleall 
cu o leacl de demnitate tn la. 
flet, era obligat, să treacă prin 
furcile c~udiene ale presei, a
tunci când avea o,uecare che. 
mare pC<1fru aceasta. Şi aşI 
mi·am f leut bagaj "lI şi am ple. 
cat la post. Pe Bocu 11 CilllOŞ. 
team miii de Inainte. Pe Ruslu 
luă uu. D~ ac'!ea, c!Jd am in
trat Il localul :1 Tribunei«, o ca
d scunda şi puţin arătoasl
«pabtul:t zidit h urmă - eram 
cuprins de ouecare emoţie, care 
s'. spulb!rat tnsă i Il curând la 
atmosfera de largă şi sinceri 
frăţietate, ce domnea t!1Iăuntru. 

DiFectorul RlIssu-Şirianu m'a 
primit ca o sgomotolsl excla
mlţie de bucurie. PHcă m'.., fi 
cunoscut. Flta lui brenzatl şi 
plină de expresie, umbrită de 
un păr bogat, lucios, râd~a In
tr·o prleteneucl traDsfigurare tn 
toată fizionomii ei. FirA să se 
ridIce, - suhrea de un picior, 
- mi a tntins drelptl fină, d~ 
mundtor al coadeiului. 

.,.Fi bine veniti ~tmi spune 
dhsul şi mă dă fa primire lui 
Bocu, care abia lşi ridicase ca-

-

de dr. Gheorghl Stoloa 
pul din scripte. 

Pe atunci gazetăria nu era o 
distractie. In vremeit când eu 
am intrat la «Tribuna» lucrau 
tn red~cţ[e doi ieşi: RUllsu şi 
Bocu. Eu eurn al treilea. Veni
sem in locul lui Ilie Minea, care 
plecase c l profesor il Caranse
beş. Ad e proftaor u :'Iiversitar 
la hşi. U;l ziar CI ('Tribuna~) 
rlzimat p: trei con deie. Şi totuşi 
gaz~ta aceasta era spilima ungu· 
rilor. El băgase groază intre 
guvernanti, şi incepuae I neU 
nişti c~rcurile aociale din Arad. 
Am auz;t doar cu urechile mele 
exclamatia iospectorului şcoltr 
ungur, când trecea Intr·un grup 
d~ cllnolcClţi pe II ferestrele re
dAcţiei:" De clte ori trec pe aci 
mi se re,oHă t,ltreagă fire., 
Foaia asta murdară - eL a pisz
tOl uj 3ăl - prezintă un pericol 
permanen t pe:1tru i d ~ea nOt stră 
un;ttră de stat». Şi ungurul a
vea dreptate. Căci »TribLlnl« t .1-
deplinei un mare rol 10 opHa 
de d :arobire nlţionaJă, cite avea 
să pornească il1 lic~l an, odată 
Cll intrarea noastră il activitatea 
politică. . 
După câteva momente de CI

maradereasd discuţie, am trecut 
la partea of cial!. Un dl'am de 
timp nu poate fi pierdat, c,tnd 
maşinile umblă. Mi s'. reco
mandat masa şi, sClunul şi mi 
S'I pus condeiul h mânA. De 
Ici t uinte frunţile se desc(eUlu 
numai 111 ci :pile acurle de re
creatie, Şi atunci printre glume' 
şi râsete se băgau mereu f:tiluri, 
îngrijorătOAre iroJii la adresa 
lilei d! mâ \ne. 

fll\c~m li vine râi1dullui Gh 'l! 
]a temnită" - spunea cu serio
zitate ascuns3 directorul, iar BJCLl 
intărea sentinta: 

u Desigur, orice glzetar cl.re 
se respectă, trebuie să· şi hcă 
stagiul in puş:ărie. 

Adevărat, că şi Rllssu şi Bocu 
gustlserl şi până atuaci din a· 
marul temniţei ungureşti. Russu 
fuse 3e condlmnat pe vremea 
când redacta ia Arad "Tribuna 
Poporului", iu Bocu 13 1903, 
Câ1d a primit odată 15 zile in
chisoare ordinară şi altă dati 
şase luni temniţi de atit. 

Ambele pedepse j s'au c!Jmu· 
lat şi comutat ln trei luni de 
carceră, executatA In inchisoarea 
dia ArAd. Bocu ~ mai f03t pe
depsit şi in 19~ 91t alte doulluni 
carceră. 111 acest an incă din 
vară bietul Russu Sirianu, sul> 
aminenţarea unei noui i IJcarce· 
rări a fost silit II ia drumul 
exilului. Impreună cu f.lmilia .'.1 
refugiat peste munţi in România, 
unde in acehş an, prin D:celll
vrie a iilc~tat dia viaţ~, răpwl 
de rănile unui Indelungate şi 
lstovitosre munci, ziaristica. A 
inchis vioii lui ochi tocmai III 
vremea c~nd Ungurii fI pindeau 
p ~ntru a-l trage din nou la răs
pundere p~ntru cule! 81 scrisl 
cu multA obIectivitate istorică: 
,.lobăgiau• 

"Voiata Nafonală" ditl Bucu
reşti,.1 scris cu ocazia acestui 
trist prilej următoarea "Veste 
tristă". 

"Russu -Şirianu I murit. Cu el 
s"a s ills îilcă unul din vajnicii 
luptători ai neamului, unul dintre 
cei mai Insufletiti ziarişti li ro
m:lt1ilor de pe:Jte mllnţi. Cel mai 
cuugiol Boldlt al adevărului şi 
al d!ept~j!i. Vitregia vremurilor 
şi justiţIa ungurească PAU Ucut 
si moară depute de satul lui. 
de Siria lui bJgată t11 tradin de 
Vitejie şi de hple mari. Era COli

damnat pentru opera sa "lobă· 
gil" şi d:llt~tea lUI sdrullcinatl 
n'ar mai fi pulut SupJrla lunile 
8riU anii de puşcărIe, ee I i·ar fi 
dictat juratii dela Cluj Iau Ora. 
dea Mare. 

EI • faat sufletul, care a elec .. 1 

15' ,-

triut ml8seJe româneşti, cu.; 
m!ndll-le la vjaţt, arătAndu-fe 
drepturile lor. EI a fOlt Icela 
cue dupl decenii de pasivitate 
a chemat pe Românii ardeleni 1. 
lupti pulamentara, lupti, care a 
aVl1t CI urmue trimiterea actua. 
liIor d!pubt i romltlli in paria .. 
mentul din Budapesta. 

CI director al "Tribunei", dia 
Arad el a dat UD m.re avânt 
acestui ziar. făcând dintr'ânsul 
unul din cele mai bune ziare 
româ 1eşti. In diferite randari. 
temniţele ungureşti IU clutat, si 
pună stavilă acestui luflet eniu
zlast. Z'idunic au fost Insi in
cercArile. Astăzi hsă autorul 
ti Moarel din V.tle", al "Ioblidei" 
şi al eminentu]ui studiu asupra 
uRomâ\liJor din StiltuI ungar". 
fost hvins de eterni stăpâi')1 a 
tuturor (V. N. 27/XII. 1909), 

Pi'ima mea ehpă la .. Tnbtt
nau n-a fost do lungă duratA. 
In primăvara timpurie a lui 1901 
intâl<1indu-mâ In pfopagandă 
electorali II Boeşl-Montană, -
und~ clndidase h alegere par
ţială dr. Valer Branişce, - ClI 
S~b3ltian StIlncI, pe atund re
dactor 1. .,LuptaU din Buda-
pesta, acesta I ni UCIl propune
rea, să mă angl j!Z şi ea la 
fO'1i1 Iceasta. Am acceptlt il 
priDcip u, rămânânci si fiU che
mit of cill. Nil peste multă v .... 
me Im şi primit o invitaţie t~ 
legrafica, il c tre mi se comunica 
dorinţa dJui dr. A. Vaida- Voe
vod, pe atunci deputat Im Casa 
Ţâr,i, de a mi p:ezenta i.l re
dactia "Luptei". 

Ziarul acesti se prezenta Il 
cele mai bUlle condiţii tEch!1ice 
şi red.actionale. EI fusele inte
mee8t in vedrrea desfăşură ii BQ- . 
tivilăţi noastre pJ.rlamemare,carc 
iei. 1905, odttă cu părăsirea 
pisivitaţu, luase proporţii tot 
mai mari. Primul număr rivaliza 
cu foile ungureşti de tiraj mare. 
aş! lilcât prov(;c,ISO consternare 
il cercuriJe politice ungureşti. 
Aproape un an de zile foaia l'a 
prezentat il condiţiuni fxc~lente 
aş! că meriti cu prisosinţl titlul 
pompos de organ oficios II par .. 
tidului naţionalist român. Dupl 
o epoci oarecue entuziasmul 111 
jurul foii a schut şi cu el oditA 
şi f Jrma ei tx~rioară. Dela 32 
pagini "el redus la 24, apoi la 
16, la 8, la 4, - bli.Jt.'O vreme 
scăzuse chiar la două - plni 
când ilS cele din urmA şi-. dat 
sfârşitul, ia al treiiel an. - mi 
se pue - al sbllCÎumatei sale 
vieti. 

1~1Vitlfa pri nită deJa Boda
pesta era pentru mine oareşiculR 
un ordin. Noi ziariştii ae con-
8id~rAm CI loldaţii disciplinati 
ai marei armate angajate pe. 
ftontul luptelor naţIonale. Da 
aceea imedilt ca am primit te-. 
legrama, m-am prezentat ea ea 
la d'rectorul RUs1u-Sirianu, care 
cu acee.şi faţă zâ31bitoaro mi,. 
dat binecuvântarel. 

~Du-te, căd ori unde vei fi, ta 
vei găsi In slujba neamului. Bă
gaţi de seamli insi şi lucrati Cil 
prudentă. Sa. nu vă IDgaj 1ti prea 
adAnc intr'o luptă neegală, dia 
care Buprize]e nu pot lipsi, mai 
ales tn fJcarul Icela de ,-ovinism 
aprins şi indâ rjit«. 

Directorul meu făcea aluzie 1. 
Ivârltul nostr1l tineresc, care de 
multe ori se an~ajas, ia sboruri 
dificile, nepotrivite cu plăpâD-
deie noastre aripi. . 

Şi avea dreptate al ne reca-
mande llI'udentă, căcI P2 vremea 
aceea coodeiele nu prea pute~ll 
juca p~ hârtie după pofta inimi. 
O simplA Ipbătură mai tare 
atrăJCI asupra ei toată fwia 
parchetelor urJgureşU. De aceea 
prevederea a ((Jst buni; sufletul 
insi a rămn acelaş: JnftAcărat 
şi tndrăsnet. 

(Din Clrtea »Calvarul unui 
gazetarc: de dr. Oh. Stoica). . 

r 
f 

. , 
c,' " 

J 

, ~ 

r ,~ " 

~.',-.'-' 
~, ". 



16 Gazeta Ant'revlzlonistl 

Situaţia presei româneşti din Ardeal înainte de Unire 
- Persecuţia 'sălbatecă Împotriva presei româneşti şi a ziariştilor români -- O listă de pedepse apUc 

. '1 ziariştilor români - Răspuns revizioniştilor maghiari 
In lucrarea Jredentisll ,~Dr('p- tie, s.u f1i~ă a o fi compJefaf fa silvanfl: impotriva asupritorilor ce nu şi 

late Urg.uielu
, «(d. Soc. penalu timp, cu IlU an inchisoHe şi 1. In znt]e de 11-12 Mii mii frdpuu in pldt, şi 10 

.hcerlle rxterne 1118 [hi'ff'. p.g. "rudă dela 2CO la 20CO co· 1886 S'8 kdecit in fliţl Cutii mânii la Blaj IU jurat credfrţă 
247) intre altele sunt scrise ur· roane. cu junti din (Jllj pfOCUll] de hrpăratului . ZiJeJe dela Abrud, 
mătcarele ! â, duri delipre prui De Icvm I"U tn bue III ne mii pn sâ al fu; Cornel Pcp Pilcu, An d elc. S1.lIlt plgjni IUlT'ir oas.e 
magbia.ă din statele lucel:- mire faptul că pe vrtlrea '!~râ- ratv, redl!ctcr JfSrOost b'J .II ale istoriei moderne;l fOlrânilor.,t 
BOire: l1irii m,'gh;are tn Tnnsilunia ziarului -"Tribuna" deJa Sib··u. Pentru timpl!.!l fI. pt, de • le 

"Lup!eJe presei Jl'Isghiare de numărul ziarelor rra mult mIi Ptrfru douA articoJt, ICcoti1e CI fi adresat JmpJ1ltu!ui Ausfrie;. 
pe tetitoriile dumfrr brate H n:e- redvs def ât (ste În Ren ania. "ând C(ll'! ţir ut f g; t~to" el li fo!t jn rlU rt'~fJui UngHie;, (r ol~U 
rita cu Idetâr.t si ne ocvplm Căci cir.e pulea Olre dt'fure cOJldall'.nlf la I an lrebiroH!. biflt'! ci FrHz 10sEf eri lmţ~ra
eu ele lob'lIn volum apartl', Dela gmmtîa frGrali de sea.ceo Iti 2. la 17 Srpttlrvrie 1f88 .', tul Austriei şi 'f~cle UrgHiel 
forta brut!, rarl'. n'!huriTecde pfntlb. f:wbFu lrr z ", ~i 1Jl. jurrut de' emIt. cu jursţi plO· il'tl'O ţfrron~), Vuj~e Molco
mII vl~leno, fiU lost bUlle !fgiuni J cU ~:.:!.A ţjre ua dilillUS I Iha cuul ifllerl'u'ul .n rflrl!gfH' ::~ \II!,' fest COnclP'llllt la 4 huJ 

+ De dr. Aurel GocllQ va 

h• . I . r c I~OJre, pe CUI e-. Şl f4 ~t 
Sr ghedin. ia 

15. Plu~lruJ Petru Cr. DI ~I 
schin publicând un a"ieol ID D 
arul uPOJlOfU] Român" deja 
tffpesîa, • foat coodamnat UD 
zile Ir (hIEoare. t 

16. Dimitrie Birlufu de fa $ 
Isş ziar, & fost col1damrat 1 IlO 
zile incbiware. 

~~ ~,bstilcole in ilţ, ~!:!::-~! ;:,::'! gA~=:·!ir 1. bUiiUI pff.C .1 IIHml<fa H~fro, t(~;l:ă Tr,ian I ireh)stiu'. 
..... __ ~. autor,tă'ilor mE~hi'jt, cale t .. I Vod"l m~ ,en ân hb~ţfan ini- '9. Ta1rn~.1()1 [l1tlici ft lil R('· 

SI'oamînlm .(um mai de uendtu CtI zccj de mi; de Iti I D"O'. fiird ,lu dfIujlt~ gl'rUI- I rrfinUcr ludelfrri (le pe "renuri 
iproRpe Ioitupjia preul msghhre mai cu Hin ă guetele r.a1iout:.·_ ~ul. rertnf IlA fllfre ip ţ}tlJfa· El gf n B oie, ~ olbird ('UPl~ 
din TrUisiInnJa şi pentru acc- Iăţllor? . mer.111 tr~ghlar, fporârd ca penrnf;8 itr plhlu p1fSlI Fo· 
~It. :.! :;'~~'e'm CUI' I f(jiU II. ţ)i~t()t!tiubîle drJ((!n:cfl lire lla·hmer11l) l1rJUTUC file .0 nânfşH d:.D Ttln~JVarj8, tf1 cu-

17. VisJle Macru, tem· la 
r~~ponsabiJ al ziarului ,lo 1 
Rorr:ân'~ a !est ccndarrll&t si 
In' şi jurr ă !aie in( l1irrH 

I :~~~::'j oar e (cc,. 120 C(O t C 

~ 1uaţîa pe vtemel 11Ap~nitii ma- li'g;ahii de pte~1 mJ!hif' ă din fJllful1f şi .1rfeti1e o pncdle in 18 .,DIP Run ăf\!fClle Fn~e 
ghiare ti care uie utt.cJ. Fără Ur~llri., au fAcut ca nUI!~iUJ ccmpfcată cuLblvhJf1~1j lâne- in SjfhfrtUf~,en urd Urglllfl

U 

IndoialA o atlti$UCI In privitţ. gneteJor rOD'âncşti sA fie foarţe foue. P~rtrile ,culel le aCO- (pfg. 90) r;('Jie.tr~10itelf:. 
aceasta va fi mai convirgA1oHe rE dus şi adesea (hiar cele pvţir.e munÎCtt guvtrnll]ui din Budfpula "Caml cu Jual! din C,tj II 
decât criticÎ5mlli ircden1iştilor ,x!stente I u fest PUSf in impc- iar IlfgllOrl!or tă; pe c.l f de D'a· judtrst In Hrrp ~f 9 .ni (18i5 
del. Bud,pestp, cari nu. recu- sibiiHate ce • mai fpăna din fliffS1t", prin cui le s,UN8 d -1894) vn-o 50 de ţ)1()Cde de 
notc nici cel mii evideLt ide- priciu amtfozilor imuportllbile "tCJY âllit r u au n:cÎ un Irc in pf(sl~ in cui ,a fost cor.dEm-
vlr. şi a fBp~ului că le ErIU trlfflTiJ1i· ~cr şti 11 f tIe JtElhialt", drd r.u f;lfe Vlt-O jllu1l!ie de tir! de' 

In 1918. pe vretrel st!panirU t.t;. red.c10riJ. lift" f,1ci un ros1 ca du fi prl- reurfn",]a Itai b;r" dE' 50 de 
m.ghiare, in Transilvlnia au Acum 51 vedem frgimul pre- meHd lccc1 de d. puiat. ari dt" ilTchj1care şi 10 (CO flo' 
apărut 4 gazete zilnice meghiare aEi din Rc,rrâr.îa· CorsiljuJ DilÎ' PtnlJu ICf81 marikst in! in- tiJli (8CO,CCO 1,,) Jlrercăt'. ,i T eăp1ămânele. gent tmă în 2!nul 1919 a 8((l1 tfntet p,oua de pruA şi cu tOI· 10. La 25 Mai 1894 B'a 

FIţi de acesfe pllbHcafun', fa din vigo8Je prir.tr~un d(crd drs· te că geJleralul era boluv I fest V!(heÎpt f,:JT('fvl pa'cu .J Me· 
tl1cepuiul anului ]934 ablioteca pcz'ţivnile regii prerei meghiare Judecat tn J/pd~ fdvocafllJ lui rrorJnduJui. 14 dinfre (or.duCl
UniveraitJţîi din Cllj tine in cu pri'iire la garaJ ţia ce le im· (un JIl,ghiar dfla Bud1ptstt) fie- torii rorrSniJor din Atdr31 au 
eviderţă 42 grzele zilnice ungu- punea ziarelor. Sir-gula difPO- fllrd admis in iJit'bJiţl şi b~va f08t ccrdEmuţi ţtntlu jr·sHg'1ie 
reştt, 52 gf zeie !ă~~mânale ma· zlţiune cue a Ibul!; in v1gcB1e nvl guma}, ,ârltA de 66 1J1i a (om'sJ prin tJlf()(mitu $i ,A!, 
gbiare. una bill1na!1 şi 9 lu- a fo!t aceea I {lbfiga ivrt~t i de fest crrdi'rrrat }a doi ni ir<hf. rât dÎJf' IfflHJlt!ui cA1n~ im· 
lIare I a anur ta Zi'lUl, dar şi aceut. soue şi lCOO flOJiDi (cel 3CO O()O paratul Austro-Uflgariei, prin c.-

Comparat cu situaţia din 1918, nu ca o mă'url VI xa·OJie. c: ca Iel) , merd}. re rcnânii r.u flceau .!t<%VJ, 
aceasta insemneuJ, c! in Tlln- una de simplă evidrr jl. 3 •• LI 10 NOf It br:e J8f 8 a d( cât fi eenl a li se ft ce drep
aiInnia de sub 81ăţâniJea ro- Art. 25 din Consti1ttţJe garln· fest coud.mnlt ŞteJcn Albv, de btp. faii I1vrrele celm cordJm
mAneAScA apar pute Ifce ori fe.d în rpirit ]lIg denccratia tn Reş:ţ,. pentru un Itticol apint o.ti In fcelt precu,' 
Illtea gneta zilnice rraghiue ch:pul urn ător 1/bn1afu pruei in "RtlD aniscbe Rnue", la 3 Dr. IMa RaFv, 2 sni illchi" 
decât pe vremea .Uirâ[1bii ma· din România: hmi incbisoare şi 300 florini a- roale; Grore-e Pop de I3ăHştJ 
lhiare şi7 (Ii jumătate ori a'atea "Con~1illlfllnea gaunfffl! tu- mtndă (eca 24.0CO le), tin ar; dr. Vasl!e ltc~ciu 5 .ri 
gazete dptămânale f furor Iiber1atra de I cen ur; c~ 4. La ~ 2 Martie U 89 a fost tr cbiro.re; Drme1Jiu (Clrş~ ~ 

IntrebAm acum pe orice om şi pvbiica ideile şi pllblici ideile cond~ mnat Şteftn Bob.Dtu dtla ani; dr. D, P. BarciallU 2 InI Ş! 
de bullă creoinţă: rceaata Ir::- şi opiniuni1e Jor prin gr.iu, prin "Oazetl Transilvaniei'" din 81a- jurrltaie: Nicol~e Cristea 8 Itma 
semneazl persecutia presei ma- scria şi plin presă, fiecare fiind şov. Ia 4 luni imhiso,r" pe ca- 'uJiu Coroilru 2 ani ,i 8 luni. 
ghiare din Românii?! JbptlJ zălor de I buzuJ lCestor ri le-a făCut la tnchisoau:a din Patriciu Barbu 2 Ivni, dr. Tf o 

, Progresul acesta enorm al liber1ăţi in cazurile dfh~lminlfe Vacz. dor Mihali 2 ani şi Jumătate, 
presei maghiare din Ardeal re.. prin codicele pen.'. cue trei 5. 1. V. Barcilllu dela ziarul Aurel Sudu un an şi j\!m~tate, 
clamA două condJţluni: o liber- iob 'un cu; nu va putea restrattge .,Lumi"Atorul" din TImişoara In Mihail Velciu 2 an;, Rubin Pati
tafe de presA perfecti petlitu dreptul in sine. Nici o lege 1 X· Inul 1890 • fost coodamnat la tII 2 .nl şi jumătate, Gher8sim 
minoritatea maghiari din Ro· cepţionali nu se VI putea iofi· 6 luni inchisoare. Domide 2 .ni şi jumAtate, Dlt.
motaia şi o bună stareecol1oJl'licl UIţi in scentă mZlterie,' 6. La 11 Septembrie 1890 B'a aisie Romln 8 Juni tnehiIO.fe. 
I el. Nici cenzuri, nici o aUă mă· judecat procesul de presă iaten- Nl'mai In rct'st sing'}, proc( 8 

SI vedem 'cum care este sură preveniti pentru spuiţiunea tat Impotrivl]ui Jeln Mac8vel au lest cond.mnaţi 14 wmâni, 
regimuJ pre!fi ia Ronânla şi vinderell, sau distribuţ!unea ori din Nădud. pentru un ulicoi la o ped~8ptl totall de 2.g an; 
clre era cel dia Ungaria. SI cI~~i p1Jb~·c.tif nu se va . pulel răspur1s publicat In "Tribuna" ti 4 lăni' , 
tncepem cu situatia din Uu- tnful1ţl. . ziarului maghiar .,Nemzd", care 11. La 30 August 1893 a a 
garia. Nu este nevoie de autor~z.ttu- a atreat pe români. El a fOtt Judec.t f.irrosu] pl0Ct'8 Inrflltat 

PAnl In anul 1914 tit Tranail- nea prealabilA a nici urei au'o condamnat]a un an şi JumAtate impotriva I'ublicistului ronAn 
"faoia I fost in vigoare legea fHătu pentru spatitiunea ori (Ifei Jnchil!oaJt, pe care a Ucut·o la plin de talent şi de fxcfP1jcn~le 
pruei XVIII din 1848. ugea publicatiuhf. inchisoarea din &ghedin. t"alitJti publicistice; Aurel C. 
.ceasta implJilfa două cOr!ditiuni Nici o c!uţiune IlU se va ce· Tot atuneia a fOBt COlldamtllt Poţol1ici. CUltea cu jllratl din 
pentrtci si se poati infiinta re deja ziarişti, scriiiori, editori la 6 luni InchiBcare redsctoJUI Clvj 1'. condamnat Ja 4 ,ni 
,re-o gazetă politică: autorlzr·tie fiPOIl12 fi şi Ulcgrafi. responsabit 1'1 ziarului "Tribuna" lnchiEocare ,i 5(0 f!orini (CCI 
prealabilă şi garantie, Autorizafa Presa.l1u va fj puei nici odaiA Septimiu Albină, penuu faptul ci 40.0CO :eî) 8l1"cnci. 
putea fi refvulă fă ă nici un sub .r~glmul. avertlsmentel.or. a permis pliblic8sea articolu'ui Toi atunci a fost condlmn~t 
moliv, Garanţii pentru glZefele N CI un zIar •• u pub11catJune lui J. Mac8vei. EJ I f!cut pe- Nicolae Rf"lltJlan, 1111 un an Incht 
zilnice era de 10.000 florinl (cca. nu ~a putea fi suspendat s.u de.psa la care a fost cond.mnat F<>are ,i 300 f!orini (cea 24.000 

. '800.000 le')~ iar pentru celelalte lupnmat. Ia incbisoarea pucbdului tribu- lei) amerdl. 
• 5000 florin. (cc'" 490.0(0 Jei ), lJin compafarea regimului pre- naluJui deJa Sibiu. 12. La 24 Noen blia 1902 ,'a 

Dacă ziarul, sau 're·UD cola· aei din Ron:ânia de ni şi din 7. In anul 1890 a fost con- Judec.t tn fata CUJ1ii cu jurati 
bora10r al fui ellu pedepsiti, Ungaria de ieri (şi chiar de IZ') ,dBmnat la 1 an inchi8()are Trai- deJa auj procfsul intt'ntat rm· 
amenda ee rttinea din gar a ntie. se poate vede~ cA tn timp ce an H. Pop, pentru un articol potriva publicistuiui Te ot'cr V. 
Glranţil tre buia Însli com.. rfgimul maghlar era cart cterizlt scris In .OlZe1a Tu nlitvaniei U, PicE ţt>,nu, 1 utorul cunOSt utei şi 
pJetl!i la timp de 10 zile, prin tt;'ij!oice ~ercitivr, polit:ste. EI a şi fxecut.t pedeapsa la fn. valoronei fcrieri "c.reu ~e 
altfel zJarul nu mal putea 'pl- in schImb rrgJmul române~c se ch;solrea din Seghed. aur", 
TU. c8ncteriz~lZ~ pri'n cea mii largă Tot atl1ncia a fost cond.mnat AU~Ofiilti!e m,~hiare lU tlr!ut 

fa anul 1914 s'a vofat noua den,ocut1e ŞI toleranţă. Dr. Aurel Ml1reşiBZ1u, directorul si re Jege chiar de prinu] rO!llm 
lege a prelei, (legea XIV din lală cum se facf', ci sub regr- ziarulvi "Gazela Tunsilv&nifj", .1 lucrArii. D. T. V. Pidţeanu, 
19J4), care la art. 18 prevedea mul rOlrânt~c nurn!rul ziarelor la 6 săptăIrAni 111cbiaoare ordi- arlrat de sdvccaful Coriot.n 
.cefli' f. obJlgttie de a dl pur:e urgurf şti rste de z{ ce ori ma; narl. Brrdicesru ~eJa Lu~of. 8 fost 
«arantie. pentru cei ce intevtro- mare d( cat chiar SJ;b regimul 8. rn ziarul Foaia Poporului· f ccndimnat la 8 luni trchigcare 
aau să publice UI1 zi.r. Suma maghiar şi uthi to Transilvania a .plrut un .:iicOl cu ulm!1mul 8i o .mendA considenbill. Cua
garllitiei CI te impuDu, eri CI apar mai multe g~ ufe zill1 i ce cor tinut~ fiind scris de VasiJe fii a rtdus pedeapfa la 6 lullf~ 
,i In legea din 1848. ..Oar.nlta ung.uf(.ş1i d( cât în intreaga Un- MoldovliCJ: pe care pubJicis!ul roman a şi 
aerveş1e penflu Icoperirea rmen- garle lIberi! , Tara ICfasta. care dela Ince- eXfnfat,o la Sf!hedil', ilramen 
1:l'or fi cheltueJilor de judec.a1J. Să treeem lCum mai departe put a fost romad, oi In CliC da i-a lest Incl8ail prin fxecu-
1. cari ar fi con~.m~lt ziarul ,~s.1 .~ed(m pe~fpsele .pFcate romtlrul fOf1.işi duce o viaţA de ţie. 
pentru vre-C? cpubhcatlUne apă- Zlilrlşt1l0r ma ânl de căfre reg!- dine, I fost din r:€lU nbjvg.tă, 13, In 1905 SilvestJu Molto 
Iuti III Ilar, le apunea in mul ung~re8c, ţr câ~d ,p~j. o car revoJut!a t()t a avut un re- van dela "Foaia Poporului".a 
lege. . comp~n ţte. cu 8ltUI t~a ziatlştdor zultat, căci pc·porul a'a trezit din fost coraflmnt ta 6 luni flTcbl-

NClnt1nf8~~ zil!uJui la lufa. m.gh,ari ~I~ Ron anla. letargie, fi fmpăratul a fnlunit ,oare şi lOCO coro .. r:e (cea. 
rUIti le IdmJnlstrah!e, le p~dep·1 la11 mi] JOll, de ligur Dumli ISitUBţl1 iobagi1oT. A doua adn- 40 COO lei) ImerdA. 
.ea~ cu o Jur! h:ehlSOJfe '1 •• o p~rfe~ din pedepsele aplicate tere I căzut din cer In .nur ]4. P. \'icfor lazlr rentru un 
me"~1 dela 100 J. 1000 corOloe. de JU8ţjti~ ~Bthia1ă de pe vre- 1848, dnd ta,plr.fu) a chemat ar1fcoJ Icril In "Foia Poporului" 
PubLcuea zlaruILIl lill garln~ muri ZIariştilor români din Traa- IG 'Iutor pe romAnii .Ii fideli, CI foat condamnat la 5 luni ilt .. 

• 

18. ZiaruJ "libofElul' 
o,~,llt, .1 părjnteţui 1. 
filtre anii 1903-19(9 • IVnl ofl1 
proceee de 'gitalie prin 
tmpotriva stltulni. Redrcfol 
cesiui ziar au fo~t oofldart· 
total ia 57 Juni irchiFcall 
44(0 C(\fure (cca. 176Joo 
lIunt!A. 

J9. la I AUJ vst 19(8 8 

lrcbi8 Ja trcbifc arU oda 
din d. pa 1. uriv. dr. fOBD 
paş, pa:şediJl1elr ccmite111) 
fI!~nll pEn1ru TrlluHvrni I u 
Liţ ii AOllrev:z;ol)lafe Re IlS 
D·sa 8 sl.t ht<his tIei Il! ~i Ş 
zile pElltru un uticoJ cu tol 
"Toate p\t'guri1e tlr;blău, plil 
tn pl!b!ic~ţivnu ~ntru şi 
,Tu. Noutră" de;. Sibiu, tii, 
CBre c<nenta neJlillifnttle gl 
] 9G7 din vechiul Rtg.t. . ,,1 

20. Inauşi Gfcrgu CI U'lV 
et!lU in ziarul fău "La J~ uie; 
(No. din ]2 Mai 1894) n 8 
IJfeol nI tiUDJ J.Lutte des .1 zi 
((rie llJlritoBfele: lIn 

IjLihertalu pruei (tI' U fa t 
N. A.) (Ste absolut iJu20ri ti. 
t) 'un sinf tr .n au fe st ir te I 
19 precue ~e prul ..• ,( 
.,TfJbuna tl

, ziar re n:Jr1fEC, I dj 
aplre J. Sibiu. Trei din au, 
torii zia! ului s',u vhut co . e I 

o;ti la UD totii de 8 ani . ru t4 
f oare. Va conve ni fifea ilor 
1rsb1oul rate dUltul ce Î! J ni 

C08
u

• _*. re 
lar .cum fă yedEm cu stul 

fost tratati ziariştii Illl ghil res!, 
TUrlsi1vanla, dupA 191 B. It fi 
suficiEnt fă ne Jefuim (l1ull 
ziaJul "Kelefi Ui~ag", .• bă 
oficiJl Il partidului m~gh; u ai 
Remâni" CBff' in numărul iare 
din 13 mai 1930 tn art:co lUt c 
fond recurC2ş'e sir~ur,Curt 
timp de 12 ani. dur ă unirt Ului 
rn 1930) n:cj un zbrist IT i tel 
dm Rorrânia nu a foat co em 
nat , ul1i1 

Cititorul ne acum la di nlll 
fo~te documentele ptmtu I ,e 
da cA esie adnlrat crei ce :ae. 1 
fEy;zioniştii dela Bud.pes fle( 
Il ft neyoie de un volum regă 
pentru a cfaerie Pf'seGll~!: 1 11 
dreptafe hrpotriva p!el(i ILl=~ 
~hi8fe de dtre statele ii, Ei 
Boare. chit 

Noi credem ci presa m tere: 
din Romania, dt'lcljuşa1! chil 
rrglmul lblrHor deja Bi:di. i.re 
ar trebui t!ă ne fie ((CUtlO! . gyCE 

pentru libertatea pe CI cote 
dat o Rolt·âDI., gratie cir ba 
bucudi de lIlai mulil li .'.u 
df cât le să şi presa di n U 'g bi 
tratamer tul pruei m.gbillt Eu 
runsilvlnia in nici un tI I m 
se roale ufltlnl cu 1nl3 CII 
biutal de caTe a avut pllTle un Il 
roD' ânuECă de pe fumeI. Prir 
pânhii Ul'Igurfşti. C -

Cei ce cred Ind d. pr bare. 
gurt'lscă aprecinA In ade NQ 
bertatea de care se bucuri 1. 
fegimul ronânuc, grt'şesc. Atui 
mii ruare pa fte a pres O 
gun:şti din TrsllsHvania I~t no~~ 
In mod grosol.n de ea ŞI 
dfşte cA DU meri11 liberllk 
Clre i· o acordA regimul 
ratIe rOB'!nefc. 



Gazeta Antlrevlzlonfstl 

Dr. Gheorghe Stoica 
S'a născut la 5 S~ptembrJe 1877 la TehlT1111 Vechtu j"td. BralOv. 
A Inc~put prof~3!unea sa de zIarist la "Tdblna- dln Arad ta anul 1906. O! a· 

:1 a cllablrat tn calitate de redactar la ziarele. Ttlbllna- Atad, Lupta (BlI~hpesta)j 
J vărul (Bucureşti) şt G lzeta 1ran)Hvantef, fn caUtate de COTesObldent. apJI la Vre

N lu1 din C'!rnautf, Patria (Clut), Foata noastră (etuj), N Jţ!Uoea R lmâ 111 (Cluj), 
,iaJltate redactor, şI la revistele OITldiu (Constanta), Viaţa Literară, S!maoătorul (Bu

)a ş!i), Luceafărul (Budapesh şI Sibiu), R!vista cooperatiel (B!1cureşU) Cosâ1Zeana 
ID j) etc. ' 
a A p'lblicat num~rOlle lucrări Ilte:are dintre cari pIese teltrat~. s~htte şi nUl/ele 

U11a dmtre cele. m il valoroue lucrări este "CllIvarul unul guetar- prin care d!scde 
~stlv vIatt sbUciumată a gazetarHor rornâ.l! de pe vrem~a s',ăp11lIrii mlghiare. htre 

II ,tolatut dela mua Fedac:ion'ilIă şl martirajul din h:hisorile ungu~eşti. 
A fJst unut dIntre zlarişHi rQmâ1i de mare curaj, la 8 F.!btulrie 1933 fiind con

lat p:!atru un articol lt1 ziarul Lupta din Bud:lo~;h la un al SI jumltate {nch:,sJare, 
) tmejjat areslat ş\ de;lUs la InchisoaTea dela BJdapesta dIn Muko ·utca. Do! acali) 

si dus la fochsoarea din Segh !dm. 
i~ Din cauza persecuthlor maghiare 111 1 9 13 sta refugiat ta vechIul regat, unie a 

I campania de desroblre Intre anU 1916 -20 In calitate de voluntar. 
E~te licenţiat la drept şi doctor In ştiintele politica ec,JnlJmlce, advocat. 
D.!corat cu .Stelua R lmântei" In grad de of,ter, O ,'d:nul Fl!rdlnand 1. In grad 

J ofiter, .(fucea d~ răzbJi ll si Medalia Regele Ferd:oand 1. pentru voluntari. 

1 

Il 

A Qul acesta Im }Jlineşte 29 de ani de z~aristică, 

In • prInsoare ungurească 

t lei dintre anU 19)5-1914 
~ I uu dintre c3le md agl. 
·llI luptele pentru ulvarea 
ei şi naţlonalittţii noutre il 

U Jguia. T dm'liţ !le erau 
phlH d, IŞI numiţi ".gita· 
şi .,trUă~o~llo de pltrie. 

~I, slovaci şi sârbl. 1\1 lunga 
. 1 de p'olcrişi mi dliam 
",P.icltuiselD" an DOlm'1e 
rnn legilor de o;rotire Ile 
Ilie; U!1lUre. Ş: "pă:atut" 

.UI1 articol de proteit. publi. 
111 zi Irul .,Vlpta" dela Bu dl. 
tat ta c!re m 1 p!â .. 1g~am lin" 
n,a tendtnţei d! ma.gh i.arlura 
illl. O lVi!rnl1l u 19uresc iate· 
11e al1um~ h CUlllsebeş dia 
~ .,Comullităţii d~ a'lereu -

ti dia b lai româ:1eşti - Uit 
ralt, un fel de uzină de per
ire a conştltnţei româneşti 
Iru t4.1erele v!ăscife ah gră· 
rilor blnăleni. Crima aceasta 
eJ naţiu:te era opera depl1tt· 
1 reiJ...:gd BL1rd~a Szilard. 
estul a fost 'ehem:nt. Atât 
res!, cât şi il Ctmerli. Dlr 
.1\ ve!J~aJerlt a hst ripJst! 
!rQului dela P~lt,. Iute şi 
Ibi am f Jlt PU8 ro urmărire 
ru agitaţie InpJtrlVl Ilaţunii 
llare. P rocelul a f Ht fIX It 
lua de 8 Febru Itie 1908, ia 
Curtii cu jl.lrdţl, d= pe la l/{l 
Ului ditl Muklutca, und~ 
ii tem 11ţl Ceiltrală, MI pre. 
em lufleleş ~e p !l1tru of'ca 
:uIHtate. O !a \te 11 <Il e b l1e~ 
D111 I!I m llD !ate grele sli 8~ 
I(e m ti m llt 11 rh, declt 
!le. U 1 f,lolof spuel ch IU. 
I flecue m):n~llt 01111' li! 
regătit p ntru m Jlde. 
:ă mii i:uinte d ~ ceasurile 
iil:epueră a se p~ez:ef1ta 

i. Ei se preu!11b:.up~il1 ulă 
:Ilit sCiutători, clula 1 tu şi 
Iterel victiml. Pe ului I'im 
,chiar Ucâi1d o p <eltabilă 
:llre I p:rsolaei mele: 
Igyes gyerek - se adred el 
coleg ŞÎ 4p:>i htregl: Kir 
be keU dl1glli." lldbuaele .t.u umplut de JnbUc. ICI 

:bi de româai şi de loci a
Eu stam d~ vorbi cu api

u'1 meu, fiatele Dr. Ion Er
CII cuc tinusem acolo la 

UII mic con veraticoL 
Prin urmsre nu retractezi 

: - imi adresl el o uHimă 
~are. 
Na! rlspuQsei eu cu h:.· 

1. 

Atunci vom flce politici. 
Dedgur - zic. Alti e ro. 
loatru aci. 

D~odHa r·şi hce apuitil 
C IJrtel. 

p,'eş!dlnte e:a Uit mtgl1at ar
,1eien d~ un ş)vinisn feroce. 
Po!oliu! ;m:nisterului public eri 

D. d1". ala '01"1111 BtDloa 

lCi,l ;nt d! P 'im;:HOCI!T Jrul B dăn 
E [em~r, un rO.n! 1 rr:: legat, care 
IlU VIU p" 'U~ nH !lc,~a, că VI 
ljt1g, '1 eoJltăC1Hlfler d, el
laţ e in R Jmâ lia M tre. 
S~ C lteşte ii.ta d, p~e,en1ă a 

jurat lor şi se p~o::edeJZă II for
n ire 1 j Uilllui. N'UI r~c ud p! 
qimen;. E'I d~)ltc .. m orjce atei 
I1tllre a i ZliJ'ejJrărilar d, prisos. 
PIOC-'SU! a d,n.t pâ11 .1 orele 
p ifru d:Jpă a niu', htto atlD'ls
f~rl elocotitoare, il cue ura de 
rasă se i tel eri reciproc. flptul 
cl refuum să vorb ~sc ungureşte 
a i l:iârjlt şi mii mult enernrel 
jl1riului iUjJllriU m~l. P,ucl 
Icum vH calD mi prhoea de 
mi !lios unul c Jm roşcolt la pir 
si la m'Ht.tţi. p'o1ocâ ldu-mă 
oJlerlhtiv in dif :rite ribdud, si 
vorbesc ungureş 'e. 

- Aveţi tăi Dlciu jilrat, (era 
un advocat ro,n! 1) c ne vă ex· 
plicA tode cuvintele mele- răs· 
pundeam e!1 liniştit. Etl am ve· 
ait Ici, d-ml aplr drepturile, 
intre cui ,i pe ace: " de a vorbi 
111 lieRoe m~t il1lintel in8ta!1t~lor 
judecătoreşti. Nil toţ!leg deci, 
să neilcolesc legile tării, făchd 
aci anumite coacesii, cari ar pl]
tel bleu demnitate! neamului 
m~u. R:Jmoue la jadu, ap;obl~i 
din C!P şi din ochi la tribunA. 

Rechizitoral destul de calm şi, 
aş putea chiar spUrle, original al 
procurorului, mi-. lămurit şi mii 
mult IUuaiia ln care mă gi .. 

De dr. &b.801'.bl Stoica 

St,,... ":t~' ~ -:-'J:,~ 
i "-II • . ... : ... , "',;::w:~" i!iiW " , '-n 

~- uOJmrlHor jurati - a BPUS 
in esenţl renegltlJl BalAta Ele· 
me~ - oiciodltă atrlburunea 
m!1 n'l fost m ti uş:>ară ca 1:1 
acest proces. N' aveţi decât si 
~tiţl articolul, ellnlusi e un ade
I1ărat rechizitoriu}' 

Şi I'i c~tlt resp;c3t şi cu em
fază teatrală, od.tăt de doua ori, 
.tpijâ 1d Şl 81labîsind părţile 
grave, i J murmluul de indigalCe 
al j uraţ.lor. 
Il Pluta ce a urmJt, .:tI ob· 

servat dispuiţia din antecamefă 
a plltonu!ul şi a p!Iăriei mele, 
p'ecum ŞI prezenţi a doi pira 
duri~ CUi isi aşieaptă victima. 
NlI mai it1căpea nici o IndoialA, 
că voi fj detinut imediat după 
terminarea procesului. Am co
municat bănulla mea apărătoru
lui, care • tmpărU'şlt·o ema
'Ionat. 

DupA pauză I vorbit Erd~1i 
Cu vervă şi energie, intr'o ungu
rească ireproşabilă. Şi-a spus 
cu v â lt III cu botăr â re. A f Jst 
chiar Indrumat la ordine il câ· 
teva râ1d Iri şi pe iep lit şi cu 
b111i d~ preş'!dinte, Cu tOlte 
JC ~~tu 'Vorbi lui • rbu'1at d()ul 
ore In ull, pro~ugân:1 d rephtel 
cauzei, ca o susţi tea Iti aproba
rea pubIicalui şi p"ate chiu I 
C!lrţ i, c!re 1 ascu 'ti CLI ocnii 
p'e~lti şi l!1gâ lduratA. 1:1 urm1i 
1'. f!!icitlt claiu prill glasul 
pro curo rul ui. 

Sa utea mea 1151 a fost p'
c~tluitl. Il bua rhpJ:1Surilor 
juriului Curtel m'. cO.ldlftlad la 
un tII şi jurnlhte t~lcl1\l~are dl 
stat ş1 daul mii de corolne 
Imersdi. hr proc1rorul a carut 
d:tinerea im"!diată, uâ 11u se 1'1 
ve:hre slTllltum\l1 p~deplei şi 
protnbihhtea d!splritlei m~le 
p:ste gruilă. 

FIreşte dt,Cartel .a,rob1t cu 
'tie S!tisfa~lo propuaerea repr.,
l: !il~a:1tull.li ministerl11ui public. 
lil prJx.imul moment au apărut 
din anteclm~r! cai dJi gardle li, 
p~nlru I mi lua 111 primire, M
thdu·ml cu asprime pe umăr, 
~i adr~sa ldtl-mi CLI glas porull
citor cH'îatele: 

- Magi itt m uadl 
AlIintirea acestui momellt mi 

tllgrozeşte ,i astAzi. 
M'.trD desplrtU laduioşlt de 

apliătorul med, cue m'a t,nb~i, 
tişd cu ocbii umezi ds lacrămi. 
Ap)i am iesit din sali prin nişte 
uşi dQsnice şi m'.m pierdut 
p ia Deşt. labirinturi, condus de 
poruDcl asprA. celor doi .bIrt 

pană In cancelaria temniţei, unde 
mi·am regăsit pălăria şi paltonul. 
D~pl facerea toaletei de rigoare, 
d ~8P Jid da guler, de crantl, de 
şlreturile dela ghete şi de toate 
măru!'1tişurile de p 'in buzunare, 
am lost Inscris t IJ registre sub 
numărul curent 385, care avea 
sl·ml slujelScă mat mult de trei 
luni de ziJe şi CI nume de bo
tez şi ca nume de f lmUie. 

U.l an şi jilmltate am stat 
apoi J 1 d01Ul , .gratlilorfl ungu
reşti. Ş II BHbpesta şi la Se
gh~d!n. O iroaie a sorţii a făcut, 
Cii Icuzttorul meu, reneg,tuJ 
B l'a ~s Etern !r, d ajun li Con
IliUer la Cu. tea de Cas'te a Ro 
mâniei intregile. Fo!t-. aC!it 
gest at ofICialitAtII r8m~ne Ur] 
act de ironicl revanş! II finalul 
procesului nostru miJenart SlU 
un dIspret al calor m!l elemen
tare simtt1ri de dreptate, nu ne 
putem da auma. D~stul ci ri· 
dicuea acastui căiAu al rom~
nis~uluiJ - căci BalAn fusese 
şi grefier la procesul Memo-

lh 
17 

rindului, - h aea mti ' •• UI 
treaptA loclalA 10 Stahd roman 
Ilhegit~ a 108t o lovituri peste 
obrazul mucenicilor cia:ull odt-o 
dJnoarl sub călcâiul magbi.,. 

cal despre noi modelUl Ifm~ 
brillşj ai candeiului - ne mul
ţumim cu aprecierea lui Robert 
de jouvene'. care In trltatul Itri 
despre jurnaHsm ne descrie Inb'a 
formA magulitoare, ce e drept. 
dar de3tul de j llnieă I:J aeeia, 
timp, In felul ce urmeazA: 

"Aceşti oameni oneşti (redlc
tO"il) cui sant adeseori oameni 
de vaToue, şceptici ta aparentl 
şi totuşi entuai.illşti, ind.tlgo,t.$i 
de meseria lor, contra căreia se 
indignează zi de zj, fări ei re .. 
nunte la ea, au numai obHga~ 
liuni şI nici un drept. PatroDur, 
cue f{ plăteşte rău, li ignore.d 
f1 nu le des:opere exislenta, de
cât atunci câud dira Iltâmplare 
greşesc.· e 

AŞI trăim noi mucenicii scri .. 
sului zilnic şi aşa ne vom pierde. 

c -

Din trecutul luptelor 
Ardelenilor pentru libertate 

De prol .• Obeorglaa Borolaa8 

1:1 nici o t n:l, I! nici UII pc- noştinţl şi omagiul nestru, pe 
pJr profesiunea de ziarist nt

• cue tII ce mă priveşte Ii" ada.:. 
fJsf .Ş1 d, trud3icl, IŞ! de azi lici cu toată cuviinta, fi C1t 
pliDă d~ fă ip'lnderi şt de grele to iti aprecierei nu numai la 
j'!rtfe; dar m ri ales Işa de rău numele QbJervato:ului Social Eco .. 
rhplltită Ci la Doi Romhii din nomle, revistă pe care am joi
A rd'!081 I:uunte de' războiu, 11 tlat'o şi-o public de cinci lai. 
timpul luptelor noastre greie pm· cu conclJfsul mai multor colegi 
tru t.bert.te. Aiţia din cei cari dela Academia Com. dia loc; 
ş.-au pllS c01d~iul, ca Ziaristi h dar le aduc Icest omagiu celor 
"lUj:)! ctu~ei nOlstre nalion.;)e sărbUoriţi şi ca unul care am 
IU A'lut pute de temnite!e un- făcut şi eu p, tiri ziaristicJ inter
gureştl, al căror IIlPru regim la mitentă pe timpulsfudentiei mele 
care se m:at I dlogau şi pri "'tiu- deAcum pitruzeci ani şi nu fărl 
nile numeroase II care'j expunea 01,ecare succes. Am Ucut tllsl 
un s dar s!ricăc:os. - IU lăsat numai ziaristică nltion.listă la 
asupra lor u 'me adinci care le- I Anvers, la Bruxell şi la P.uis, -
alterat sănătatel, arUDcâadu'i pe IŞI cum al f.!icut de altfel " 
mulli dintre ei fnabte de vreme alţi contimporani dai mei ca 
1'1 mormht. Aş) a f~st CIZU) Cll Alexlndru Vaidl Voe,od de pildl 
Q~igore M.ior şi cu Traian Pop cue la cei v,'o cinci Ill! ,ase 
red&ctori pe Vfem urî II 'llzeta ani cât i~1 petrecut ca student 
Transilvaniei din 81IlŞOV, cu SU - tn medicină II Vjena se frămln ... 
vostru MoJdovanu, care a scris ta mult pentru chestii naţioDali 
la lhutl ŞI 11 Tnbunl din pe care a servit'o chiar de pe 
Sibiu. AşI S'd miii tllâmplal şi atunel C!J mult elan ,i cu multi 
cu un preot d'.ti noştri de mare Intelegere II oamenilor ,i lucra
talent cu părintele MtC8Vei, mi-se rilor. colab:nând la unele ziare 
pare din jur .. 1 Sibiului, care seri" opoziţionistet În special creştin 
acum VI'O pJtruzeci de ani ar- sociale CI Reichspolt şi altele .. 
tic >le flllCte f(umou~ - insp!- cui arAtau simpaHeşi interea 
rate de c!a mii c Ildl iubire da lupteJor Ard ~lenilor Impotri .. 
neam - in fribuil8 din SibIu, va maghiarismului cutrop:tor ti 
care f.ind co 1dam 1It de justitia opresor. căci cele guvernamell
magbiară p~ntru unul dintre ele tale iudea-germane, oe er.a 
la doi a!li de temnită grea - vrăşrnaşe tatocmli CI ,i suratele 
(şi se ştie foarte bine la lor din Bud.pesta. 
;:e aspru r:gim erau ad!seeri De allfel cei din generlţil mea 
supuşi il te,nB\tale ungureşti au trăit epocI cea mai vijelia ... 
cond,mttat[i nostri po~itici) - in si. istoriei luptelor noutre de 
cue a COl1tractrd ofnci şi a'a em~Jlcipare de opreaiunea atreial 
prăpădit curând după ce 8 ieşit - gloriolSl epoci a Replicei 
dil1 t1cbisouea dela Seghedln. lui Aurel C. Pupovici şi epoca 
Şi cl~i aiN au avut aceea,i tristă MemoranduluJ, - şi era deci ti 
80 utA. nltural ca unii dintre noi miar 

O! aceel nu putem dectt f:- să ne mişcăm, să acţionAm tII 
lic'tl Sidicltul Presei dira Ardeal Ic.easti lupti, lăsând la o parte 
ci a hllt:at sărb1to~jrea celor interesele nOlstre personale şi 
şaisprezece ziarişti ai noştri. gândindu-ne numli II interesele 
cui aa o acUl/itate d~ c~1 putin superioare ale uoui neam asq-
25 de ani ia acentă ramurA de prit şi oropsit cum era neamul 
activitate, muncind deci şi sub nostru. pentru al cărui viitor mai 
'Iechiul regim şi opresiune ma- fericit toti ImpreunA şi fiecare 
ghiarl- şi din cue unii sunt cu din noi tn parte, aveam datoria 
pletele clrllnte CI Teodor Păcă· imperioasA de a De mişca, 
fial1t1, CI Părintele Mota, CI - do a actiona cu toatl 
VIC'or Branişte, şi chiar Horia puterei sufletului nostru. ple .. 
P. P~trescil şi Iltii C:91 mai ti- dând ill fata opiniei publice. 
raeri CI 103 Agtrbiceanu, Icriifo.. streinătăţH dteptltca cluzei ro-
rul fecuiJd care a tub JgăţU clJl~ mâafslDulul, - acei puţini Ar
fUTa ne.mului Cl al1h=" pigini delenj mlcar cari am lvut DO
luminate ieşite din străfundul rocul si ne ducem viaţ! de stu
sufletului său romât1esc, şi toti dent la unele centre deplrtate 
c~ilalti cuprinşi ta lista sindicI- I]e Europ:i apusene. cum a fost 
tu lui printre cari neoboliţii şi cazul şi cu mine Clre am stat 
talentatii conducători de ziare cinci aai In Be]gia şi frant_·. 
popullre, de reviste meritoase I 
destinlte clasei noastre inielec-
tuale, etc. cari toli meriti recu~ .., , J 
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Pentru reabilitarea elementului romanesc 
din viata economică din Ardeal şi Banat 

Conferinţa d!'ui subsecrefa r de sfat dr. Valeriu Roman des
pre anteprolectul de lege pentru prrgătirea profesională, exer

citarea meseriilor şi comerţului 

La 8 Dec. ora 10 ,i jum. spre ridicarea bunei Iflhi (c0I10- pfnfru a fi sprd.Jlzat. . 
In ula Teatrului N.tional din mice I tArIi in1regi şi edală cu ToatA lvmea ,tie dt de jaInj
Cluj, dl dr. Valeriu Roman, sub- ea la reabjdtarea elemen(u1ui ro· el este Isthi situ. tii tlnerel,dui 
secretar de stat II ministerul mahesc din vilţa comercialA şi ,omaa din mue7U. dci el co
muncii si BănlUltii a finut in faţa JndUlrlÎal!. Mijloacele prin cad Jind.! petronii strjjni dela un CI~ 
unui public foarte numeros o lunt urD:·ărite .ceHe scopuri sunt: păt JI .ltlll al onşeJor, pentru 
conferintA InteresantA despre ridicarea rand8men1ului murei;, a gbi de lucru~ dar e.te refuzat 
"economi. .nte p~oiectului lf gii organIzarea şi disciplinarea ei. sistematic de minorila,; In farl 
pentru pregătirei profesio!lll~ lui. Este nevoie ca 181hi fi in-
e«ercH,!~ mefleriiIor şi aco: Peafru crearea lI.el tervmi unii jnspectori de murei 
me'fulUl • clase de miJloa ro' inimoşi, penbu ca prin trecerea 

AIăiur! de ~onferenţiar pe scenl mAlle,U personali pe care o IU Iă poa~A 
se ghe_u. dmi d~. EUl!'en Dunci pIua dte un ucenic (om'n ta 
prefectul JudeţDrUf, P. Bucoveanu Na mi-e friel eA o SPUII pe it7dusfrii şi meserii dar cine nu I 
~epcta.f.. dr. 1. Meşter ~enatort dr. IB1.§, a continuat d. dr. Valeriu ştie tn ce sIfuatie 'mizerabilA ae 

• hlnUi, d.r. A. RafU preşe- Roman. antf'proectul .re şi un găselc 8Cf~U tineri pflS~U .. tf şi 
dintele ~eu.nJunej co.mE'~cjanti1or scop specific.românelc. (Aplaun). u.rmllrifi pentru (a patronii mino
fi me!e",şllor rom!DJ dJn Tun- Nu mI· e Inci sA spun acest ntari tA poati sdpa de ei 0'1 
8Î!~aDla,-dr. Pl!rtenJe D.n ptrşe- lucru, de! nici nu·mi este teamă .ceasta este o IUu.tie de' Il 
c:ftDtele L~~reJ de comert şi in- nici nu~mi este ruşine de a fj ti. pentru no; pcporuJ al'~~C.~.D 
dus.tie, Ştefln Pene, ~j profesor rordn in fila wmâ:JelscJ. (A- d~ stat, dreiă a ~rebllit l~' i u~: I 
V· C.ndrea deputat. ptBu~e lunur:our). nem caplt. 
" Con~riD~a ,ta iln uf tn C.ad;~· 010 ~e!e 'rei p1irti \'onsUfutive T?tuş nu. am Impus Dici o 

eUCii~ui ~ 8fg~ii al Camerei de 1 din crn .; =~nUlle corpul U~!,j .~rcll ă njm~nu;' Statul dl hrani 
. Munci dm CIUI. ntt:uni . ...... 1 . ~·';:.tnn l!; avem 1 'J Jpţ!N~ţl tJnt"rUor ,u·_'·" "'-

D lubttcre'u d .,J~"f " • ," ....... r?.. ' .'. ~i .. ~ ~ _~~ .. 1\.. !o- f 
.ft<Im?~.a • _.- ' .. lat Valeriu I ~ecat. douA :. p:c1oartle, cari ~t.~. -,,-u.J ŞI DU c~re p.fr~Rifor mJDO 
-," ..... ceput conferinţJl 'II tlrlnlme., ŞI c.put, care cste ră- f ntlu, dfeat ;a·1 adautl la lucru, 
YOrbin~ ~~rpre COtit~piil despTe tura noastră in!elecfu.Iă c:ondu ceiace de fapl este in beneficiul 
~tlMI ,In diferitele timptJri. Por· eiloete. Ne lJţlsf,le clua de lor, pentru ci Introdudndu-i ta 
tiind dela pArerea pe cate o a- 1 mijloc. Ori clB~a .tUlfl de mij- D!eserii, dupi un ij~p. oarec~re 
.. e. lumea din antichit.te de6pre l?c n~. o co.nl~!1ues<; .:umai tunc. ti "?r avu murr~lt~n ,r~tlJlli, 
lI1uDc.I, d81 a .dUd evo]ulia .- I t!onaru, caf~. aUI punct de n· pe hmpul de ucerHcl il tmed, 
ceatei conCfptiiî'l curral evului oue eeoncmJC nu pot repruenta Jor. .'.. . 
mediu pâni 111 zilele llolStre. o fOftă, ci mai .lu plitura cO· T~!Uşl Bl)~odtlfli se. p!anl ZI 

In frecut munca a fOlt con,i- me1 claJă, care disptUle de re- ~e Zl impo!lI~a acesful an~pfo: 
_ati CI o pedeapsă şi el era zerve economice. AceaB11 pă1uri lfd şi. ~llst!1 cl,el eote el,Juz]t 
tn contradicţIe cu principiul de la noi eate in mare majoritate de S~U1ţ de . şlcanl impotrj~a 
liberiate. Conceptia persanA faţă atrăină. Fiirdcl ea constitue tn mesen,şI!or ~nJoritati. ("'(lei dIn 
de aceasta este un progres' iar bunA parte oraşele, .cesta este 'IIă:. ruşme f JOI CI el 1) 
cre,linillmul I dus şi mii' de~ motivul pen1IU care cen1rele noa
parte 'a uolu1i. conceptiei ge- atre oraşeneşti ne-au scăpat din 
Del'lle despre muncit mftnl •. ' 

Ofllşere acestea trebuesc cuce
Bellemeafarea ma.cll rHe pentlu elementul românesc. 
.at'Dlla1. Aceasta ba se po.1e flce inslt 

ae(ât printr'o munci colectivă şi 
ordonaTA. Iltl motivele cari au 
determinat intocmirea anteproec
tului de lege despre care vorbim. 

Trecând .poi la discutia con
eeptiei despre care vorbim in 
Ollraul veKurifor al lS-lel şi 
19-1ea, dSI a arăfat cum s', ajuns 
la conceptii modernA a muncii. 

Dupl acelstl introducere in
f«e8lnUi, daI a vorbit dupre 
reglementarea mancii Daţionale. 
, Anteproectul de lege actual 

'!intru preglUrea prafe.ionaII, 
exerdtarea meseriiJor şi comer
tului. iinde spre aceastl regle
mentare, Anteproectul legjj a fost 
trimis tuturor organiza ţiiJor 1"0-
JesioDaIe pentru ca ele si ,i dea 
... ir:ul. Pentru p!lfma datA 
elnd le face un adevărat plebis· 
dt C1l privire la un anteproect 
de lege. 

In Icurie cuvinte Doua lege 
tlAde spre repararea nedreptitilor 
1recutulai djn, comertul şi mese
riile dIn Ard!.1 şi Banlt. Dorim 
al .' dăm poIibiJitate poporului 
roiIJAnesc, a spus d. sub secretar 
de Ita1, CI el si le ridice acolo 
ude ,re dreptul si le găsească. 

Din CIUZI .ntagonilmelor din
t • categorii lociale, clri compun 
via(1 economid, a trebuit sA se 
faci o operA de armonizare şi 
de stntul, ceiace I fost greu de 
.. Ur:att du este afât mai uşor 
de criticat. Totuşi II bila ante
proectuJui se găaelc interest: 
l1afiotllle a/it de puternice, iJlcât 
In flţa lor orice critică trebue eă 
amuteascl. 

Aceia dlrorl prindpiile natio. 
•• Ie deja baza entepfOecfului nu 
Je...u fost pe plac, au ţipat si cri
tici Yiolent anteproectuJ, iar gla
lui acelora c::are-l aplobll, ori 
aCf',tia lunt toţi românii din a
ceasfA tltra, este mai putIn auzit. 

Reabilitare. elem'D
taiili l'e.An.so 

Legea despre care vorbim Unde 

AnteprOfctul se Intemeieazl pe 
trei mari principii: unul d~ntre 
acestea eSle principiul democra
tic. NOUl lege VI contine dispo· 
zitiuni C.h'golice pentru plote ja
lf a muncii cIUfic,te. 

EI va da I poi .pJrlle celui 
m.i slab, pentru a apri fXpJoa
tarea Jui din pariea ceror mai 
fui. 

Se va 'nlJtura~ abuzu] de p~nl 
acum. ca patronii EI lucreze nu
mai cu ucenici, llsând pe dru· 
muri pe muncitorii calificat{. 

Executarei legii va fi dati in 
II: âinfJe ind şi a org81l iza tiHor 
lucrătorilor şi meseri8şUort cari 
suat CamerUe de Munci, cellce 
este o Două dov.dă a apirftuJui 
dem oeratic ce călăuzeşte aceastA 
lege. 

Un alt priuciptu tot atat de 
import.nt, care sti ,. bila ei 
este ideea organjzirii şi djsci
plinlrii muncii, şi aphărli ele
mente10r calificate impotriva dan
destinismului. 

A treia mue Idee care .tl 'a 
baza anteproectului, este ideea 
naţionali. ... 

.. 
Iltaella •• Ialcl 
a tlDeretll1 rOIllAa 

Ed DU am putut al evadez din 
acelatt fdte pentru a fj pe plac 
anumitor cercuri atriice cu inte
rese meschine din tara aceast., 
I continuat vorbitorul. 

Am fost oblig!ţi să 8juf~m ti
ner:eful românesc de a putea ie
şi din Intunecirrf8 SI tt lor şi 
pentru BCflSia i- iim pvs la dis
poziţie cJminuri ş; pos'blitate 
de lucru. Tineretul român, bur" 
sier al comunelor, oraşelor_ fi 
judeţe!or VI fi impus pa1toniJor 

Pla.a .peclaUştl· 
'~ c lor strllDI 

O altli cbesUune cue trebuia 
reglemenflfi es'te Iceia I specia
JişHlor shăilli. Plt!ga Ice.sll le 
datoren.! fl'pCului că patronii 
străini au rdll~lt şi refuză in 
mod sis1emaUc de a initia pe 
români. Poporul r()mânesc nu 
mai poate tolera insă de a fi 
s.botat u1fer. Sp,cilJizarea tille
retului român va fi tmpud. 

AsUlzi fluntem cutropiti de tot 
(du] de aşI Dumili "tpecil}jşW' 
strlini. Orice falit evadat din 
tara lui ~ine la noi şi se numeş 
te "spEcialistu

• In Ump ce ro· 
manului , se impun fel de fel 
oe condiţiuni, .trlinuluf, până 
.cum, nu j s'a cerut nici ulla. 
Aceasta este motivul pentru clire 
,'. impus prgI.mtnf8rea situaţi
ei specfal;ştilor străini. cff!ndu 
Il se o serie de dovezi 'u privi
re la pregătirea şi la situ.tia lor 
personaJi. 

.e.lllelarea Cor
pe ratillol' Jada .. 
trlaJa 

Anfeprofctul de lege mai pre
vede desfif"ţarea Corporaţillor In 
duafriale- din Ardei 1 şi Banat.t 
Se ştie cA aceste inltUutiuni au 
fOlt ereiate de stApânirel ungu
reascl, pentru magbi.rizlrea me
seriilor. Spre ruşinea noastrl I~ 
am tolerat şi după unire, timp 
de 17 Ini, pentru ca acum ele 
să aibă curajul de a le impotri
vi idei c!e nationalizare a ,i~tij 
economice din Români •. 

InstituJfunile acestea potrivnice 
ideei de stat român mal trebuiau 
dufHnflfe şi p'entru motivul 
01 ele sunt necunoscute In le
gislatia celorlalte pt'ovillcH ale 
jăril ~i !lU putem admite ca u,,~ 
gurii şi şlşii din Ardeal ,i Ba
nat 81 .lbl o sit!18tie pIivIIfgi .. & 

ti fafl de români. 
A')ia dupl cum odinioarl .Hl· 

panirea maghiară se baza pe a
ceBte (oJpclIţii Işa lei t,c b.~ 

zim acum pe veehiJe contre Re
uniuni ale comercf.nplor şi me
serjaşUor romani, cu un trecut 
national aM:t de frumoe. Se im
pune ca autoritatea de stat cli 
vină cât mii mult in sprijinul 
lor. (Apll-uu). 

Acum vefl toleJeget • conti
nuat d. 8ubsecrrtar de' sf8t Va· 
Jer Romln, ptntru ce anteprof'C
tul a fost atât de viu crUicat de 
cercurUe minoritare. 

Criticile li testea Jr si rup ot 
si derufue pe nimeni ŞI maj 
ales nu trebue si impresioneze 
pe aceil. cari BUn' cheml'ţi si 

ge ingriju8cl de sOlrta 
a elemeniuluJ Daţfonll din 
economicA a aceslei ţlri 
aubsecrelar de 8:at Valeriu' 
man a Încheiat inrp'lOlI"fti. 
conferintă aSlgurAnd ci la 
.esul clasei mijlociJ 
v,. duce la bun sfllrşit IIJIen.1i1 
tuJ de lege intocmit de 

Asistenta numeroasA cnm_~c 
din toate strai urile roman 
Cluj şi din diferitele pllrn 
Ardealului, a primii cu 
nesfârşite conferinţa pl 
sentimente româneşti rnnad~iCe 
.le oonfelellVaml.1U. 

Nici-o bpazdă l' 
Din apus, dinspre pusta maghiari 
De pe stepe pleznite de vânt 
Ne Boseşte puhoi de ocară 
Răbufnijă In rUmuri de cântţ 

Si ei vor si ne smulgA Ardealul 
Ce e fe!gAnuJ noatru pe veci, 
Când mai pânge p~ plaiuri cavalul 
Şi nici mOJţtÎ nu aunt inci reci. 

Mai triie9C tnei ·0 inimll n06ltrA~ 
Şi trăi· \l'or eternul veleal! 
Miruiţi de tar}. IlbuirA. 
Pentru tarinA ne- am cununat .. 

Si Olbnii mai p:âng pe fa un 
Sunt copii de roarllri şi eroi I 
Am uitl'lt 1.,. dar mai ard sub cel'luşe 
Rhvratirl de dureri şi nevoi I 

D. 1. AI. Braa LemeDJ! 

NiCi· un bufglr din brazdele fIrii t 
Nici-UD pu;:)n din păIrânfUI s1rAbUll t 
Noi zărim pe redutele zArii 
Strălucind tricolorul român, 

• 
Si ca hcrimi stropifu·ne·am glia., 
Şi cu dnge eroic de dac 
Pus-am ţării pe veci tem~Jia 
SI. dureze din veacuri in veac., 

Vie orice furfunA 'ncletttrt', 
Dorobanţi atr!juesc t, hotar; 
E cu noi Dumnezeul cel Mare~ 
Şi tn suflet ni, e tara Iltar. 

Nici-un bufglir din brlZdtle fIrii t. •• 
Nici un pumn din pământul strlbuDt 
Noi zărim pe reduteJe zării 
StrAlucind tricolorul româa •.•• 

1. AI. Braa-Le.ea, 

Rapăput 

Calendarul 
~. Ligii Antirevizioniste Române 

(sectia Ardeal) 
pe 160 pagini cu 50 de clişee. cu un conţinut foarte bogat şi 

material documentar antirevizionist valoros 
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Aminiiri din închisorile de s1at 
la 
illflt' cere să S<!JU CfU pin· 

lân . rinll festival "Gazele; 
!pr lizioniste" in lf~ătu1ă cu 
r. rourre J'laţ!CJ'1S1t trafr1e 
1 roi. Este 2C( ulA, terrA 8' ât 

la, lunt 1I1âti, i[:li de flă 
ri, la cari mi I fopt d.,.t d 

~ rie, IT cat nu ştiu care Cl!~ 
I ~iD fctE-s!ă ep<d u putu 
ci 'fllt,ue mai lline şi UlEi 

CdVl1V] ~f2 mlliuj ,i in-
bi pe cel al expour 1Eor 
Cllvar, ;nltf ari EU PE 

li şi guetalUJ profu;ollis! 
ID. 
d 1()cD'.i la o1dines zilei 

,ile din CIJr-e1 ă ale cCJ'!teluj 
'n. pu şedlll1f re parf!du:ui 
IT d·" Ron âr ia şi mii cu 
Ir!,pcll9VI prr mpt şi vije· 
IIJ[\lo,,1tuhM I:oslru de tx 
d. Tifulerct', dat fşiriJof 
ive, cnj p.((luc I zi 'lâ!, 
fi eon8~errrre in pJua 
Btd'pUff, I('eof <ă eri
si fVe c, c. lUI for al fII' 
rpru(jriJor I'!cştri de c dj. 

1, t z; trar ~ fc'l m II ti in ,ni 
~; obTaznlci, utlele crâmpeie 
ll'iJjtir;, ca,i niclellf" zi acele 
li oe re D' il ă. ţe cui rtVj· 

·şHi Cf uri a' pa.r I le li da' 
Iill uf1lrii. ' 

• 
nlll Ul95 Iti găsfJm la 
pesta ca 1111dfnt JI1iH'riln 
1t11fOlldel!t al [O., infiirţatt
',y 1ilJli~ort'l'tJ "t rrptf 1t a". 
,IJ dt' 20 korrar l" lurar -
blrt1 ptntlu lW 1ar~r slu 
- fe,li re care !fj CI fU 
, cu o HJ vlarJt,te It ifllt ,. 
Hin infs rate·Jul zi, I tJ ivi no· 
PntJ Rotlfiv. D zeu si I 
fHCă ,ăd a murit de mIJIt. 

111 scurs de 'Ittlr ci ,(0 I ni. 
m epoca Memc.a~du]uf. 
14 mfJll()rlfldişU odr di'. In 
1. 30 ani temniţă şi mai 

!e mii COJo!ne ameJTdă in 
", re f/A,e,u in1errtU in Ir
urile de stat din Vjcz şi Se-
m. . "--- " 
~~tre tor dalllr'l~ ţii polHicJ In· 
~ 1. Văcz Jârgă Bud.ţut. 
ftetl pat·te şi frUele meu 
VlIJfr Branisce. f01-1 'ţărilor 

I1Ccetlul Memorandului, pe~ 
lCt dirrcfor al ziarului "Drep
I" din Timfşoar" COlldt mll.t 
TU tJ~gite1ie" prin pnsA ia 2 
lfl(birC8re de s1.t. 
r. nrrrc ca si mi vizUez 
~le 1J1( hfs şi In pril( jul vi zi ~ 
r mele dptăa inate .111 avut 
ra bucurie să· pot face cu
~r1l cu frulltaşii noştri poli
In(b1şi, cărora le ,ducellm 
In iJ'al infOJmatii din Ibl', 
~i llJ1i dădeau ştid despre 
rmtele şi cOJir tele lor. 
tujia politică internă din 
I,i. era pe· atttr ci fonte tII
lalA. Proct8ul Metrou' duJui 
.rjlse şi mai mu1t r eţiomli R 

~ nfm~~hj~re din Ul1l!ari •. 
~erc~i fnmtrşi ţOhl:CI ş~ 
işti al Da ţion8lităfilor oprimite 
I1d8U 1emn!ţele, tirlerlrt ea 
'ersitarl era luată la ochi, 
activib fea acclelAtii uninr· 
te "Petru MJ!io," din Buda
a fuseGe suspendati ~e mo 
politice. 
Ir~b;nii pe prfgătrau pentru 
)ttea "miJeJlÎullli", In· conua 
~j. tTref;mea uoivenitar ă ro
'1, Sâlb!, tI!ovuă şi ~eTmHă 
Vin. şi Budepfste c: ufăşura 

·ie prop.gandă prin presa 
iră1ătU ,1 prfn. intJunirl pu~ 
e. ". 
~tr'o bură zi, sfjsilid i. Văc2l, 
~c1oruJ il chi!"Ofii aue ordin· 
d:eniJor lrchisorB de stl't ! li 
li permiti tntrarea in l!l{bi
re ... Ce le tn1âmpJr se? UlH
Dlea vizitA ofăcUEfm Ja 
~VI zUe dupA .irbătorUe Pa ... 
'Muie. In ajunu. acnter 
'ăfcri din cfoml JrchisorU in 
'1 unui conflict f!rl irrpof-
I eu efi Inchi~;, s'a dhbvnat 
iuda-i li niste de SAlbitori 

Ja serviciul divin din (aţel. in
chisorB, faptclJe proc:lulflf, 
um era Şl filffC, o Dale 2nă~ 
r! ciur e şi JEvol'ă tn :·sdltltle 
fll1r'l.şi"or r (Ş'J) îr l( n r i 1~ ţi. 

Eu Ifiând dupre aCel8fa Im 
dat .lbJlnli plin zianle llOutu, 
,JarlJ"ll hHfpiEh,(ă şi c.e z:alelf 
IJ1liJhii t e. DjrrcicJlul ilHhiforii 
prinir d prfabbîl vrro obeelnţie 
ofl. mÎJllster şi fiird c(n\În d 
I1llm;,i eu em pu1ut divulga fepta 
sa recnştiHH('ă, s'a Iblxrzt 
asupra Ites cprircu· mA să l1izi· 
tu pe fulere meu. 

Dubu dupi câit-va făpllrrâr1i 
de intet\'fl"ţil, D'i s'e lIdn1s dir 
rcu • cce~ul in ~tlt r;1~. A ImD~1 
tf'd .11 bvctvc. AU10Jiuţia dall 
de dlr{ ctcrul Jr chiwrii te· 8 ru· 
Iti lelu \izÎff!e ITtle efa ('017· 
difcrI!l de tap-jlll că I~ ţCtbHC 
(u fulfe· e B'f U f CIT 2i i iti ti rr. b. 
mtghllfl şi in pruula glndja
rvlu; ur~urJ ju ru Ct'ilaiţj tn· 
ftD' nit-li să n mai.m nici UD tc:D
b ef, 

Cârd ~m Int18t din r.cu il 
Ircb1foare şi (ârd ,al-din.ul i· a 
.cus la CUT< ş1irţA frate-lui (cn· 
di~i1e dirfc'oruluf, ftf1t}e m-a 
poftit al"A din inchisOire "pu
r lrld g, rdiaJluIui d raporfeze 
directcrulUi, d dânsul n'a vOlbit 
niciedt. Id tn JJio(a w ('"u ffCltelt 
sâu uflguuşte şi nici TIU va ",rbj. 
MBlblre rnurl~ la vizita u. 

Car d 8 .. fIIi diJfct{)JuJ de (li 

teZii r t. rrll viu i in C1 e di fi! t puei 
8Ilp, efi s1 iUlbe do rŞi crV1-
tu· t u ir, lân plHf acu~IIlJ cel.f 1. 

A unrat o fel e dt :ş;cne. Sl h 
dif" He p.lolute a fe·" rprit si 
fvmEZe, fii ferie, fă cefeud, b. 
chier fă fHi baia pruclid de 
Iff dic, ,iif,d !uf~rir d. 

Nfuitatul meu frAie, o ffre 
calmA, le-a suportat toate aş
teptArd momentul CI J. tândul 
său "Si Ile rhbulte. Şi. IO$1t 
ceHul. 

In luna Iunie 1896, Implinind 
3(4 dJn ptde'fUta de 2 aDi, f,a· 
tele 8 fos t grB tilit. Cind I s'a 
adus la c.lmc ştir ti .ctul de ele· 
mertA, frate-le. rbph16 diJectc
rului (ă, Ilfettâl1d grt perea !8 
Regelui, nu pleacA din inchiseare 
pe care vrea s'o tmplineasdl 
rârl la sffj şit. Orice intuverUe 
a directmului cu VOI be bune, ba 
cu rugămirţi, au f08t zadsroice. 
Fratele ,'a arătat neinduplecat. 

In cele din urmă directorul, 
lVii~d ordin strict sa Iiberuf pe 
IfltftFnftat, a fost nevoit ta-' 
el/acutle cu forţa pe ffatele.,. 

Ce mfci şi rii erau oprnorii 
de odinioarA f~ tA de Bstfel de 
c_uciue J In ura lor Uri mir 
g-ni 'ur gUlii de pe vr-el!' uri, f,U 
se lIlul1umnu Ilulul (U ofâl'drle 
grele dt(tale celor CF-Ş; ;ubuu 
l1e~rnul şi legu, ci le D"ai amă 
rellU zBele tr trrr,lirH ! ăpillcu k 
chiar şi Irârg~irrfl!l ftJilttraf{ ă 
Of-a se lega lui Dlill!rUfU În 
ZIlele de mai pTr ZnlCt ctfşl;r l Ş. il .. 

Dep! catin ani pttrfceti tn 
Bucovjoa ca ,etil ct(>r al zinultli 
"Pa1Jil" il'ltiirţtt b Cttr hlt' de 
frsjele meu, dt'" ul1de am fOM 
ambii t'Xpuln1i periI u aC11vi 1alu 
l'oas1tl polWd - pe ten De CP. 
avtOJitl ple llu;trlHt f li nu r â· 
nâr A in u rtrs "1 l ( i'lm In tOV8· 
r~şl dUlli şti din Unf aria - "m'tm 
stabilit tn. INd lS02 1, B!a~ov 
îr.tlând el rec!acto) 1" Gll'1tta 
TrlnsilVillie;" PE Clt,.e o servuc 
ndntrerupt pâră IfI ,fv~ ce ezi: 

In Icentă calil,tt. fm el si g;
'f'f)tul ziarului, Ull fufr 11' ir It ii 
1908-1911 hei eord;nriri 1. 
inch'soare . de sfat, dir tre cele 
două din tlTlJ'IJ le·am tm{:lir it tn 
tUllnitfl Sfg}ud,rt IV:. In 'CI ş~i 
ani t(mrjfele lu~h 1llf' e"u ro
pulafe el cIvsiv Of cer Oi IIlN tii 
ţ oli1i ci ,i tlatfer drl~tiJo1 r rUJa
ghine. Ur~urii f evreii uri ve
Deau din când Ir. ("Ar d pt dtna 
zile pe la Segbc dlJl, IlU erau 

condammţi pentrudelictel'olitice ci 
PfTtllJ pn1ma dl:(}viul. RHO:dlll 
il dc1 i rum ro, drlllHl1Jl şi lâ 
rUlli ren âflj, llrnfU I~oi fnllÎ 
Ilov!' ci, ,ai bi şi ŞH bi. 

h t~ ,âlt va ,,(.;liet, folii: ef ' 
per hu caIi au lost cond~nm;.1' 
t:ei dintJe Imn etcşii itun;. cu 
cari a m r~Himlt ill ptet.:.nl iIl in 
cbjl!c~me deJ. Sf,;hedin. SUlit 
cuuri .btcJuf nter111t ŞI if' 
acelaşi Hnp fOllrte c~ncter:sticE 
pentru furia 1unrică. 

IaIă dupi iJlSfmr~}Be mf>le ce 
pe· atuncl ce mi a povestit Badea 
PEtr., tăun IOIJ ân dir,h'IlD ii
tlll't ~ lâ~Jlă Beiuş car da-unt 
1. 3 lli ni tu h'soa.r dt stai. Fe· 
PW(UC rDiccaa; po~eatea păli· 
milei sale Işa (um mI , ~PUS o 

In primăllr! ,m căplul1 roi 
vreo trei2:eci tAran; 1'()1tl)cl dEla 
Beiuş si me~fm la CUIl utului, 
căci vin o comisie ca să slobo· 
Iim părnântUJile Doastre, pişpe.
eului dela Ou de. VeJ1iSf in F-cea 
zi la Iloi in Sit fIşe.lul "pişpe· 
cu)ui" şi UD, jaraşbirău·' df'la 
"telt kOf\yv 't fă ne uculte. Noi 
am SpUI d·lar din Beit ş, ci nu 
Ilobgzjm locurile orastIe, clei 
aşa ne· am pomenit cu el. dilf 
moşi· stI ămoşii ne şhi ş; I~a ,lilf 
ci Junt ale DClslre. Dt pl ce 
toti am SpOI 8Ş8, jaF5şbirJuJ a 
lis Jlotarului Iă re sco,lă d.,iI 
din c_să, ca d· nU si poatA Jucra. 
CeHslţi au eşit, ttar fU .m răalas 
in cat 1, 8şezându-mă mai In fUJfd 
pe o lavjţă să 'IM ce b.c. DomnU 
ddr d că nu if"S, j~,nbirăul a 
sp UI bil ăului sa n,l SCOl tA şi 
pe mine ",fl!ă. Eu ind n'am 
mers. Le- am spus că de lia am 
venit aci fiindcă m-.u pottit daii 
şi le-am mai spus ca ,m dreptul 
aA stau îa CISI asta făcută din 
banii noştri. Beusem CI omuJ, 
puţinăyalincl. dar - IA mA 
crezi die~-:-:. n-am s!rigqt, nici 
nu' m-IlIm certat şi nici n',m 
8udl;iy~ ci am stat liniştit la lo
cuI meu. 
Văzând jlTB.şbirhl el nu ies, 

s'aa dus rJomnii luând toate 
protocoalele ,i harHUl!. Am eşit 
apoi" şi eu. DnH s'au pus mai 
târzitt.,pe mâncare şi beuturl, iar 
st.arl 'au plecat la Beiuş. Ce-o 
fi vOJobU ei tntr .. ei aturci, nu 
ştiu, ştiu tnsA d. la câtevi zile 
m-au bAgzrt in judecata, ci aşi 
fi SpUI o.mrnlJor din aat si DU 
sloboadA pământurUe_ Şi m-Iu 
dUI apoi la Judecată pe la Beiuş 
şi pe la Orade, m~.u judecat şi 
.mu iunt ,ici ••• btl ce·.m ~ţU. 
d-le ,i toate aceste pfntrud, am 
părtmit satul.u 

,AUa t PăUmi'ea tăranului slo
vac Ioan Beslerc2ii. cetătean al 
oraşul SZlTvaş din SJovăcime. 
In prin· hUl anului 1909 le ta· 
trunise sillOdul bJSelJeti IUfeH I e 
slovlce din Szarvas, din ca: e flcea 
parie şi lI"os bactl, cum il IlU 
meam noi. L. • cest 8incd a luat 
parte ca membru şi Ianos bac!i 
vroind sll- şi sp' rră şi pburile 
sale, c~cilucrurile bh'ericei şi 
ale şcoalei.· cum imi spuliea el 
C1l muUă arnăd.iciulle fiU prea 
mergeau bine. Incef âJldu-se dts 
baterea cerute cU"an1n] la ln 
dfmnul mii multor t~rani "ar
sându-şl fot necazul ce.i apăsa 
~ufletul. A ~P118 Intre ali( le ca 
nu le trebue preo~ IN~ bi., ci 
preot SlOViC care să le predice 
în limba mamei Jor, • mai ten:t 
cit, copiii slovaci 1 ă fie ;nshviţ; 
in şcoaJuu~ţiru~ă de ei In Iilrba 
sloV!că şi o trai fi 'pus ird şi 
8!telt", ce i'lu v('nit pe lin ba în 
ecele clipe rgitstt". Tănnii]. au 
J,ncbttf, cn cnii Ci·8 It 'fI cea 
verde l-au mustrat şi tII cele din 
uură I-!.u dat tfHi'l din biserid. 

Epilogul • fost un plCce, de 
,ti Ritaţie" care s'a I fârşit cu COli. 
d.mnlTca kli fart8 b,lcs; J.4lnni 
inchisoare de stat şi 100 COloane 
l1I1endă In blni. 

In 1'%1" an Venise In lftcbJ .. 

F 

soare şi un t!ran şvab mai bine 
;ns1ărit .cu nu m e J e Gusti 
Handloser din oraşul Biserica 
Aibă, ni in Jugosbvia, FuseA 
condJmnat la trei luni inehisoQTe 
pentru .git!lţia făct\!A la .legHea 
de deputat din circumscripţia Bi· 
serica AIbă, in c a li ta t e de 
propapal'idi.,t şi acerel1t al can· 
didatului p<poral german opozi
ftanist Stejnacker. Era un ora. 
ner\'os pe care~1 puteai .coa'e 
V,OI din fire. De ace'sli slăbi
cIune ome~ească S'IU lolctl!it 
duşmanii săi şvabi guvemamen. 
taH şi intr'o bună zi, In toiul 
p'op~gudei e J e C tor ale 1~8U. 
incurcat in ctrcium!, la O partidă 
de bl.liard. Sâcămdu·l ntinbe
rupt ti: decursul jocl1Jui, Gusti 
H. a pierdut partid" csre mer
gea pe 1 coroanl. A pljtit banii, 
dar şi·a 'Arsat apoi flăcnuJ. 
lupta celor cu clre jucase. In 
(le le din urmă unul dintre julă .. 
tori voir,d sA i dea Inapoi co
rean, şvabur s'a Infuriat şi a· 
runcând coroana ce-i s'~ lntina, 
i-a slrigat ci se .... pe eoroaml. 

De-aici un proces mare de 
ligii. ţie cu numeroşi martori gu
'·erramentali cari au faiionu la 
judf Ci ti că bietul Oasi I!pU 1-
cat cu vorba coroana SQCTd aS). 
Stefan al Ungarie ..... 

Bie1vl şVl!b căzuse la cursa 

~ 

pe care i· au JnHl!s·o adversarii 
săi politici iar curtea eu jurll~ 
s'a pret1f.t ai sancţio!iue o astfel 
de mjltific.re grosollni. 

III 

Am aşternut pe blhlie leest. 
amintiri din vremuri pe cari •• 
trebuie să le dăm uitării mai .. 
seamă azi dnd bJd,. fey~zioni ... 
mului tşi scoate din DOU npal 
uitând crimele politice shicsiie 
tn trecut căutând ni si denun.· 
poporul românesc afât de impi .. 
lat In trecut şi astăzi atit d8 
tolerant fată de Op1 esorii de odi
nioară •• 

In f.ta ocbilor mei I1lfletfşti o 

dtfile8z1 ni sutele de ţărani :ei " 
cărturari ari, pentru libertate • 
dreptate, pentru dragostea lor da 
neam ,i lege, au fost aruDcaţi iA ~ 
beciurile şoviDismului mlghiar. 

De1ractorii de azi au Uitat ci 
din temnj1ele ungureşti dell V,a· 
fi Seghedin a rbArit libertatea, 
natioDalUăţilor oprimlJ~e pribo
şindu·se un impuiu putred 9i . 
imoral şi că acea84a diYinllilter- . 
tate, caştigală după atatea .... 
rinţe, n trăi geciD~c. 

Braşov, 6 Dec. 1935. 

Vlcllr Br •• I ... 
redactON;.ef al zillraJtli 
.ltGazeta TransUva~ 

.. 
Indemnurile primăverii 

De Alex •• dr. Lup8a •• ~m:el" 
S I dus j'Ma cu zilele ei III o· 

h.,att'. D4n vhdl:Ja cobollA lu~ 
mina dtl1ce 8 !.cZlJe;ui de prin!· 
tarI. Peafe ogoMele treaUe la 
llit'tţA tr-r ce un !usur Un de \'Att 
cAldut, bblmoF. Dil ptjişti se 
ridică cioc~rl!i gUJf~ ~ umplu 
văile de cântec vesel. Fina In· 
trea~& se cuhemuri parci de 

D • .&lezllldru Lapealul· .ella 

fiorul rrârgăietor al deşteptării. 
Vine deaClim de DllmntZtu bine 
cu' âfltata prin- lv.rl ..• 

E &şa de cald gandt11 trezirii 
J. o nod Vies!ă I Simti psrcă 
cum ti-se porneşte, dela inill1l O 
undă căJdu1ă de IDvior.re, care 
Iti cuprinde 10ate Vinele şi tu z· 
Iintă toafă flinţa 1ntr· o tresărire 
de VTZljl. 

Ţi St" ,prinde inirrll de n!vala 
vitţii. Şi cchil lţl straJllcrsc in ° 
Iu-miră neuă, nfcur.~scuiă.· Vine 
pdttăvHfll 

MuyunÎ în J:c>rrl cre;pă şi 
coJţ!şo}ii ce 1'1 hă îşi fet uită 
verde~ţa plăpândă d:n flţa pă· 
rr.ânfului. Vrăbille au prins să 
cinpeafcă pe copui,eJe caselor 
tlo8she şi să caTe fu~guşori pen 
tru cJBnici"a for .pre:pi1l1ă •. 
Ş;lncepe să cânte roti~. pln

gUlui pe uliţele 1I8 trTor din adan 
(uri de văi. In lIfârşit, alături de 
firea, care Ee găteşte la o rJollă 
viellţl, şi de vieţuiioareJe, cari 
se bucurA de zilele bune, Incepe 
şi omul sA simtă Inceputul aDOr 
alte rosturi. 

OI. cu S03irel primăverii ia
cepem să simtim, fraţi sAteni. ci 
tinereta so&relu.i dia IDllţWi" 

podoaba pro8fpâtă a campariIet 
InseaJ!lnl şi pentru Iloi zo.uel. 
uner alte zile. Daeă ave •• clai 
şi urechi, treime să vedem şi ei 
luaim cum coboafă la Doi, dia 
mila Tatălui cerele, mbdra c:ri .. 
iuci, cu cot te de Consmzeani, 
dalbe Primăvarl. Du nu numli 
liât. Ci dacă DU IUntem numai 
neşte sufleie deşerte şi neprice
pAtosre, trebue să Jaţ~Jelem " 
glasurile ei adând, indemnwilo 
ei inţelepte, ale primăverii, pe 
cari le samănă In drumul ei da 
ZâDă bindldiloare. Căci doar 
bunul Dumnezeu, ziditorul lumD, 
a dat irai podtuitor tuturor al
cătuiriior sale. Altfel ce Infeles 
ar avea tOltă firea? 

Mari şi minunate sunt tndem
nurile primăverii. lafă. si Ince .. 
pEm deja iiricelul de p!P!die. 
care samănA cu flori de aur bri 
ul răr:oarelor noastre. Ce ne 'pua 
acestea mândre alesăfari, cart H 
tives.c marginile de dru urj, p"~ 
miiI/ara, in minunate bertite? ce. 
ne spune fata zimbitolle a gaJ.. 
b nel pApădii? E zimbetul vietii 
duoă boala indelungati a Iernii 
grele! SUfâ~ul reaaşterH. Schi .. 
tera nedejdH In tralul ce va IA 
vină ••• iu pentru noi o.menii 
acest suris eate Indemnul tJimis 
de Dumnzeu, Să ne descJtidem 
larg sufle~e!e, al alungăm dia 
ele toată negura tngrămăditl.~ 
ce!o de năcaauiIe zilnice ale 
1rsiuJui, de juna şi lntuI'erecul 
vieţH, şi si IAsim să "ătrUlldi 
tntlallsele roua primhhatici I 
Ilădf jciu de mai bine. DVţl cuna 
p~pădia, şi f hicceii,· şi toate gin 
gaşele podN be ale zilelor t du 
primăvarA, au uitat gerul iernii 
şi răceala uci"yătoaIe· a :zăpezii~ 
aşI sA ne dt sf.-:cem şi Ilai de 
răul, de tOfJtă n!OhOlcsla ;Rimi"!' 
lor noastre, şi intineriţi, CI .. en
gu1a de papâdie, să incepem o vi
eaţA nouă, un alt ira;, vesel şi 
senir, ca soarele priJl!ăverii. Si 
ne ded.cern de desnădejd;, de 
durul ve.chi, şi să IncepelJ' a 
trăi din nou, bUC1lfOşi, de BOire 
şi de lumini lui Dumnezeu Sfla 
tul. Să ne gătim de marea InYi~ 
ere a PaşnIor- apropiate I Căd 
vieaţa e frumoasă, e mândri, şi 
DamDeZta ne· a făcut ca ... 
trAim t 

In ti cam e frumoul ,iea,,? 
SA ascuJtăm ma.i de par le ce D8 
apune prim AvUI ... De cum tnce
p "a 80 topi liplda pe viile 

mtdfW· 
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hhllal. ,i pornf$~e plrlilşul de
a. pAdure ,1 cobolre IArmuitor 
la .ale " II mine morişlile ca 
,ilor, in tot cuprinsul firii le 
ilfttipA UD zvon năvalnic, clre 
a-eşare tot mi' tire, tot m.i taPet 
.,.ni la IOl:he1aA Ink·ua măret 
.'ee iIYorifor dia mii de guri. 
~l .. tar.,ul ca .lrfpQe Jugrhite 
II i:te ItrlUucdoare Işi ştetgt! 
GClaişorii de IOIlDlII Indelungat 
tl.gr1beŞIe, peste coline dupl 
_r'* de .lorele. Albinele de ... 
flc gura lipiti a coşnitii şi. Ia 
roi ,prfnten, plelci zorite la 
hcIu. St!cletiJ, mierJele, şi pri" 
'lltgllitoarele. c .. treer~ poalele pl
IIllriJ d. caute locuri penlJu cu. 
IbufOIre, •• ŞI chiar caeul. lire 
wete& dia pom In pom, eAttndu
fi de trllbl... B mi,care preta
~dea4 e lOr " Indemn la lucru 
.. m. net I Da, la mancd t tdci 
..... e Itlftellli ,1 taina cea 
aJIW. 'Itlil. Munca cea SpOI 
iii .... cea ,oi.lal ,1 CII tl"lgere 
de ioiml. cea 8eoiaii, ca luni. 
DO't'ltelor "plari ale lui Dum ... 
.as! •. 

Malle&, fraf{ .. teni fi dr.gI 
Ro_ai, iltA m.rele rndemn al 
prin herii f MuGel eu rAndu,.IA 
li biltcblbzulfl. Dumoezeu. Ii· 
ht II 'ie primAvara CI II ne 
M'tMl, .. dupl odlbaa lteupl şi 
leaevito.re I iernii urme.zI tre· 
BICI la ,ieati prim muacă. Firi 
munci DD eate ,ieat., clei "ie •• 
II ti,. mltllcl elte moarte. MOlf 
le gre. ,1 111,100181. Albinele 
hlcrtto.re omoarl trAlltorU, ctld 
ei IMI mii .rea. si mai mun
_uel. A,. ucide 'rie'la pe le
ae"tori 81 pe Irantoril dintR 
•• Meni. Şi eli dreptatt este. 

Iioi t1,ine simt11ll marele pret 
u muncit. De ce se chiu,:1 ai 
IeDii, plugarii ,i coseşU, ,i pur
literii 8~pelor, temeiul unui po 
,or? In ce Rh;iitorli cei mari 
al omenirii splJn, ci lumea le 
razim A pe palmele aspre ale 
muootorUor? De ce noi Rom! .. 
aii, eei cu slmtlmiate IAdtOll8e, 
crede. şi mlrturilim ci mântu· 
irea ftlmului no,tru zace tn 01·
ta,ii ogoarelor '1 De ce? Pindcl 
ratisnul şi Illdreptăttrea tr.iului 
omenes. este muncI, Intruchipa
rea ziditorului tl18uşi, care I fi .. 
cat luillile JucrAnd ... 

!.i, dar II ascultă. şi ,o.pta 
lfioasl a gh!oceJului C1I blJDI 
albi dIn marginea pAdurii. Ce 
Iftdemn pomeşte de pe buzele 
Ilii pl!pCade? B curAfegja Intru
pata. Clipul cel mai dedl1firşlt 
al aet'ir.o,Aţiei fi II blhdetU. 
Şi ca di 18111 luat te )fe fJorile 
d.,..hatt ~rt criaii, telt! ,er .. 
de"1 pUurU. Iar prhllhU'1 ne 
g6fle prii! rostul lor .lielnlo. 
.-du-ne: 

- Oltlleal plmtatenf, fiIi ~l 
WoI .. noi. Pretlliti curltenil ,uf 
IetelGr ,i I trupurlJor ,"olstre, 
pbjti aevinovlţil. Clci firi de 
..... lu-j lene"1 ,jut.. N"el 
fnI.oad. l'h "ede~ '01 Itlde.tu 
II- " eeainltatea cerellelleri .. 
.. pe feţele nOiltre curate? N. 
.. .,. Implcarea clre le Inlltl 
.. I ai spre "of. deodttl cu 
_rea,.. lrirolurilor nOlltre 
• Dlhtătoare" V,d<tl, plmlllteni, 
lot. Ite1Itel toate ,fa deja curl. 
1aD'l, .cl. ne"iaollpe. Acetrtea 
_lIt eelel ee De .. e •• lal pe 
_i .ai muH CIl DtuDnezeu, bu
.... adttor. ŞI pritltrlneeJe " 
Yoi .1 pateU apropIa de Stiatla 
Sa. eeJ ce ate VJeata veşajc1 
~a III!! este rllBul uoat,..; _".MI li IInJlWldţia 'ant pld. 
rGt IlUtI.att ak we/lt. Si lase
... Iea .i ..• 

.... .., grltesct ft.,lIor, florile 
"'ptlllli. Aş 1. Prin ele ne fII".pti primlflra ochi .pre 
Da.nezea. fărl de care n. ftde 
..... ----tC-... ....... -, ., ---. ,.. 9' :a .".LlU-
ne. 

Dlr prlmbara lIIai .re .n 
1111. SI I auzIm ,i pe acesta. 
- ...... ce, odltl cu zilele 
Olld~ pa dragii craisaid .llIaglll 
fi ••• i le ,etlll lorn~ ItalarU. 

• printene de Itndande. Uite 80' 
teSC, ta zbor pripit, pArecbi. 
plrecJai, de leagllli o Clipi In 
lamina soarelui, eirip nd de 
bucuria re.ed ~rii apoi le Iad 
peste poarta de], ulit! şi se a
şazl lia pe ~ril1d I de sub &tIe
fini, II cuibul vechiu. Şi Incep 
sI-,i dapene seninl lor Yieaţa, 
tot ua chtec şi o 'oie blOi, 
spre b\lC1lria căienilor şi·. ss~ 
tUlui Iiltreg. Mii mult. Vieal' 
tor rntreagă este o povAtA, na 
lildemo duiol şi se JlDp, pe c(re 
trebue 8A-I Inţelegem, elei a1tf~1 
DU luntem vrednici de Bceş!l In
ieninltori ai zil-elor ooutle de 
..rl. NlI y·ati trud it nici dad 
Ă pricep'!'11 cânteeld viăj:t al 
rAnduneleJor ? Nu '1 

Vedeti. eu am lecUltS.. des
făllndu-mă, Intr-o zi m!adrJ de 
prim!vlră, ilO puişor cu ochii 
C'lJIIÎ, ti cu pene negre-negre, 
sclipitoare. cu gU$ldiţl roşie. 
Stam pe priBpl la noi ,1 el ci 
lipia voios h C\1iblŞQrul dela 
grindă.. Şi apanel eu Umbutl )ul 
asculltă. 

- Po mine mi chllml RIn
dtlnel şi luat pul,orul mamii. 
ArD sreacat aici i il cuib. pc: pe. 
nele moi, şi mi e drag CI odli 
djn cap, ca sufletul dia mine. 

Oazeta AnfrevizlonlstA 

Mt.e d:lg, cuibu$orul l1ostra ... 
),a ~r uHul C'l gni .. ele lui ti· 
une m·ar putu d~lIplrţl de el, 
deod ui cu mo.rtea. Mi-e drlg:!! 
!llăicut. mei scumpi., mi-e drag 
CI lumina ochilor tot neamul 
nostru d~ râ 1dunele. M:-e dug 
câflteci11 nodru pe c Ire aHia 
dd Dzeta să ne fAlim CII el şi 
s! ne de08eb:m, de 'răbii, de 
ti-el, şi de uU. Ş~. DOlmne 
Sfâ:1tule, n- IŞ putea ţ1pa c. ulinl 
'fiU crEHtclni CI c~rbul. mai bk1e 
lII:l1't. M'I zidit OLllniiezeu cu 
UpturA mea, cu pelcJe mele, cu 
(raiul meu, aşI 'reaIJ Să triesc 
şi să mor. Da. eu Sllllt Râ ldu
a"I, câl1t1Pef vestit, pwşorul mi
mii, CJj)\llş 'OlniC .•• 

Aş! Qli a chtst puiul d~ rAII
d\lnicl IlItr-o zi de primAvarA. 
Şi eu cred el 8e cupriade UD 
stAtt t Ild -:m II ill le! ii c111tec 
trimis de D:lI11!Jez~ aGill tuturor, 
prin 1'lIut unei Up'urj IJe 1110. 
Irdrnl ne trebue şi suflete sd-' 
t"ţelege"l : 

E primlvarl. SI d~ifacem l.rl 
porţUe 'Illfletelor noutro, să lIa 
oltrundi sultarel ei şi sl4i hJe· 
Iqem I 'ldcmauriIe f 

.,SOUI Sttelor", 1912. 

Presa pentru popor 
- 'şi o istorioară din 1903 -

Prel. p;,porall dia. Arded 
este o arml • Cl.utu·h a'tioillle. 
A.cent. I fost Il Ardnlul robit. 
tei tC~elŞ a rimu şi d!J!>1 
1I1ire. E t dl!e credilcio41ă le () • 
Jttt"'tOf ule d~ I rispltdi leII 
lil1teate d: ttthoO'l tlUlII '1 d 11 d ~ 
cultu 'i. 

a Izetel e pentru popor, modeste 
ea r lfati,sie 13 ap .ritiiJe lor 
iăptiI1l1!ltle, erau, şi .,ut '4 
ast&tt Id~sea soootite CI oIŞte 
c{Dtlşlrese la !Dlfele coacert de 
limfluii, d~ mJlteori d~I()l1nt, 
Il presei ao Ist re h Ib rl de. Ele 
muncesc ca .lbilleJe, răsplndind 
palen fecundator ti Idualad 
ruiere, cere nu ., ef .tll1iuii sub 
r~port matarial, ci exchllÎ' C& 
proftt spiritual p=alru daţ,une. 
, D:la lSg2 (â,]d ,'a iltemeiat 

leei. m' lunlll gaz:tă a rlrl· 
lIîmli nFaaîa PapJrLlluiu dh.l Si-
1I1u. SU'b co:1dllcerea iBcusltului 
(uelar I():) R'JSll-Ş riSllU t preu 
scrial anU1D~ peatru paplf a 
lud 11 Ardul li'âl1turi puteraic:. 
S'itl relHut p·o Itrege impJrtaate .• 
N" .. fOlt p~rf~cţlo.1tt dll.]lti felul 
de edituri. după gl1stul şi pod
bilU.fea de ue:lftciu mlt~rial al 
~ral'1uhli, ci s~. dlt o deoJebiti 
atentiune scrIsului special plSltru 
popor. Dlcă ziari,tic t işi are o 
tec'lnlcl a st, apoi gu~tlrt8 
PJlllrllă mai cere un. h piUI. 
lC!tl d~ a 8crle., limblj!!' el 
memllitatea popot'ului. eAte 
condeia renumite n'llI fost PtUfI 
II gre. hcuc.re da .ceafe desI
derate, atuncl chd a'lu Incume
tat Il scrie articol. 111 guctele 
pOOOl8le. 

C. f~8e'llInl I scrie p,porll, 
,oi POyccti - p~ntru a judeca 
prii comparape - oi '1tlmpJare, 
ce ml-. narat·o odatl d. AI. 
Valdl-Voe.od. 

Ia propIg •• da elector.l! I 
celei etiotAi alegeri de deplltat 
româd, dupA pasi"iam. II OOOr. 
la 1003, o .eaml de tineri IU 
tiaut o adunlre poporllă intr'o 
comunA huae::loreaoi. OtltOrJt 
17.U p,erindlt Ja tribuoi. iaSII 
tlefind C. Ilese cu,jnte alţia. 
Spunea unul: "SI m.i rlbdlm 
......... IIi ........... .-....L.. __ .. -:li ..,.a_r __ 

dem decisiv: "non pOISUml.ll!" 
Altul: "Ouvernul morbol din 
Hudapeştl .,eYeul CI! noui 
.udai ţăraDul romb. Q 10 blqlJe 
lalldem abatere palientil nostri 
le " latreb, TtlalU9Iaia lu ŞI 
r. .eel~, toa ,1 exprclU JItIi de-

pute. 1 
T lf'himu a neuitat c!Jvt1tl· 

riie - la.a·le, dl Vaidl - rei
\l~ctuO! şi liniştit. Pres Ifalştlt 
etllu. SeurJ!!le laufletirii nu se 
pret feLietLl. 

Atnci a v!nit 1011 RIUli Ş.i 
rl tau. g u: ,taral p0l')ul, d ;StJ're 
cue am p)l1lerllt, "Pra1Hor - a 
t lceput 01 - Pa ZI ce :trece De 
n !rge m li riu. S W!:â t~ delfl 
PlŞt~ dn.1flllo{rocn 11 \1-CI;)· 
tJl1gul. Du de aci lliinte '4,e4 ila 

IlJlilrât 8-\ nu rad răb:Um. ~r'
t tilt', foi ce ziceţi, - si In" 
4) U 1l?'~... u~b, aui" ,- ori 

pt.Qtej!ul uBlnim al masei c~re 
u t(e~tse di'l inertie; CI cl~c· 
trinti, tr! nâ lt! ldll-se ia Y'Î1rî. 

- pA~i.l )cl, - cOîl!ill111"'.OJl 
Rllill Ş\rhau - II ne al~ge'11 
d !p!liat ro ati 1, p! dl Vlad, cue 
d 11/1 a;J~re il etu tbiol

• 

U("I~le d! ,,81 trâ{uc\U n'AU 
11 ti' ccnlet1lf. I tr popJful I fost 
f "kt el lnsftrştt a rf1ţ~le. cA 
d~Ulrl şOfii d !l. ora, aII ,e\llt 
$Il "Nte )a mlatuirea lor. d~'4 
.:h ,dld lup'a n .. tia.tali rOlnâ
.H8:( tll Jotrlva zblnlor mi-
~Rll(i bllstămap. , 

11lt roStul prasei pJp:nale: da 
! ş(i I !(Ie dJpl pr'cepxel 11~.t
ti nii. Alti Uilt dltstul-e p'Jbltolţi l 

P'''ltrd pop:>r, dU' u1ele .uot 
il!rise fn cu finte tnllte şi CII ex· 
Jlic1tit ,'.t'llnte. T.tranul te ia 
t 1 mhl du n1.1 le l:Jţelege. NtI 
11 \~ P!H! Ird,lelnl I şhut să· 
ŞI td)p\e ac~il 11I111ierl 4peeilll.t 

:tre li d~lob"de '''im. şi mintea 
~ il1Uhli. N.an"i g&z.:ta(ul pen .. 
tru pJ"ur "J ş!lut l;Jecializs Il 
lce.stl ramuri C!re ca eSt e 
mii 14tlci1l, cu atita e mai pu .. 
tut remu!lera.forie. 

SI nil mii ultău fncl o CO,1· 
st!llue. Preia pe!ltru pap)r a 
f.,t tnt-)td 11U 11 alţitHlthSwt,. 
hit lotdetu 181 ro 1D* .. eIScI. E. 
" len'lt lategral idealul aspir,
fiilor lelmulai. 

11 o!\ce intreprindere, fie ea 
ehlu ,i pr~n, daci e rea.bill, 
e de aee:lllti dl per.olne atrline 
;le ,1~ Im li QJ6tru. ftttre IlZetarii 
POOJuli dia ArdeAl nu !l'. A'A-
_,.. _ ,.:l ... , 'WIW ..... 1'....... ....-v".IIJ •• 

dectt romh! de pur .ânge, şi 
pe deasupra ide.Uşti inconigibifi 
:te aceil, cari au merl atlt de 
d 'p .rte cu acest idealism, Inctt 
fi-Iu jertfit rosturi importante 
.p' e a muaci pentnl lamlnarel 
sltelor aoutre. 

, 
filtre să bltoritif d.: astizi mIi 

blfle d., JumAtde d,1l vech[i gl
zetari al Ard !41u'ui au muncit şi 
j!rtfIt P'8!ltru irte.lurUe "Ilţlo1ale, 
scriind. c,eind şi lortificlld pre
sa popora11 .oecifu:ă A~detlulul. 

\( leşlrilor SC';SUllli PlPlraj 
P re~ :atlm o lIag' ile da ntrt. 

'rallaa .1 
secre!iruJ "!JOC 1tl~1 
Poiloonle cii,. A.'d!d, 

Dll1 vpeml epolce 
(Continuare din p.lt[lna 2a) 

IIIt6 II p~i.,ea p: .uto'lll _ruC\)· 
IUlui, ori pe reip, lub hll "om 
d, paie". A:n~nda impusă ziarUIl1I, 
leaft c!lor t lteUl,ţ .. ti. I hrp1liei 
104' şi ,red4c orHor C lri li [alo 
CUilUt cld!lU 111 Itrc.aa admj· 
nistraţiei. 

Diic.)novfci Pol orient_ dupl 
sh.t.:l m u'etui nolttu B lrit1U : 
"U 1 red .c~or rom! 1 trebJe si 
Icrte ui Jd frl fata II codul 
pelUl şi Ş'iiad ci la s;late ti sti 
judarmulcc• 

Totuşi, Diaco lovici, clttd cen· 
ItUI, nOlp:e., ArttcJlel=, l\13.Ulte 
de a le ţf,'U\te II t'pJgrdle. pri
cepeJ. s!i fIe fo lrte larg. Corec· 
Iunie luî se m1(gln~atI;t 1, ap4i
cuei uaor etJfe,11jSme. D. ex.: 
.aceste ba lrd, uiatice, li' cui 
Iticl IOO\) d~ ani de viaţl, 11 
EllfOiU, 1111 Je~a p:Jhlt cÎ'lI'llizlu

, 

era !rllocait priq: "firei oligarhlei 
• rămas aescllimb3.tA"_ Ota: .,1· 
Ci!$te b~'h, ca pau dl co!:oŞ, 
dici de dJtI aC4ast. au Şi-aii 
tnl!l§at silbltioia bl!Jlcă"t le 
stn\form .. , pnu p lai lui Diaco· 
!loVici ta: uj~Qdarmii au dovedit 
şi de d dt aceasta o lipsA d: 
tl:t regretabilă", etc~ 

Zi dupA al, luai dupl luni 
tfec~., Uri ca procurorul sa 
d~r4!1j~ze uOteptat;!&". Zttrul, In 
acurt t'atp, ajunie la ua record 
:1e tiujt cu tt 1]0-1 m li obţ!!luse 
fllci Ud C Judill] ro uh dincoace 
d~ Carpift, E~. h~J. hvodU DU 
IIU n li a t: aewnej, ci a liltregu]ui 
pl1bl e intelectull. 

O~la O acolloi'ici şi . Branisce, 
pi111 'il c.!f ,nu thir coreiPll . 
Jut. t;ltt w~to'1i ..eel!! da 
erdirtfa: iată Ul rellşit si f.!cem 
an ziar tll cue 'breul d"hlll 
t:a~rese, C 4re trage II mir 1icl~ 
IQşiilor ungureştit fă'A CI pro 
cl.lrorill si a~ podi leăta de ali 
liilgUf c<lvâ 1t. . 

O ar liltr'o bilRl zI .'.1 nlruit 
Hulil noutr!. P>!ste 20 de ar. 
ticJle ali fost u(,nlr1te, iar IU' 
tOl'ul lor, D:. Viler 8 'aai,~::, 
ciht pe biilCI IC lutHor. 

Ceeace a ur aat, linut. lui 
8 il tisc!, imransigeltlt d ~ mJ
rtm~ l!ltici I ctr.tcterului, eate 
p01te cel m ti strAlucit fapt la 
lstolia zb:.lciuiDati • ziariştilor 
ro nlli. dia UmpaJ lI!1gufesc. 
B;'Il!lIŞC' tEl taI Umplllinstrl1:ţie:, 
• ref<lut si rispudi ta lImba 
m.tghilll. 

A ,tf~1 instructia aII -S'tI p'lfat 
ftce de.:t! prim intermedierea 
tldl.ti inrerpret. 

JId !CltJtlll de Instructie ,i 
procurorul, cln II c.llloşteau ,1 
II apreciati mIJit pe 8ri111şCe, au 
11cetaa si stăruiaac!, In plrUcu" 
lu, Cl aA reltl1t! Il prlncip:ul 
d' a vaJid ti dfeptul limbei ra 
mhet uigllrhdll-J, ci dAci VI 
răspllnde şi se VI aptra Cll oc ... 
zj J di!!btterii procesului In 
"limbi ahtului", o II primelStl 
o pedeapsA mtaimsll. Du şi·.u 
dlt de om. Şi astfel, loilad ziua 
htală, d~sbJterea procesului ta 
hţ, ctlrlU CtI j·uati, zlal "per
tractiriifi[lIle", cam ti ziceam 
dioeolc8 de munti, alVut loc 
ta urmi:earete Il1Iprejarări 
conflictul drarJutic Imtre .,ideia 
de at.t l11tional mlgbl.r". şi 
Intre Ull bArbat dl caracrer PA
ternic şi rom.!a aeprihlnit. 

Presidentul (tJllgllreşte): Nu .. 
mliffe;IW~\uY ·~p1teaaY~tFeb.,ea 
rOlll~ leşte, BraD1Şce răsplIGde 
fombeşte.. ' 

Ptcsjdel1hd (,lItgureşle): DI
ploml de dx:tor la care faclll .. 
tate Il obţinut-o? 

laterpretul plllle Intrehuea ro
m1ne,te. 

8~ln şte f<J d I~Şt~; LI 
tat.~a de filosofie. 

P(e:lU: 1lUl ('ll1l{tl(e,t~): 
cue Uliver'ltate? D,.l C Ifl 
dti i' 

11terpretul plne 
romheşte. , 

Branişte rom11eşte: LI 
fer'ltatea d.a B Jd Ip ~CI" 
hmb" şi ItterJtura ""'Gri. ... ••• R'!sultatul a i,ut, fLr~te: 
t!li d~ ten li~ - Şl el lf, 
illtregii cluliUli a ZIICUIW. 
,lllcU illt'ţltOtre, .,181 
f ttre Jgi. gl'liler.ţ e, d!. !I~ 
tbtte d,~l' .ll.iţi 1l4Ua pnillCl~ILI 
j~ d:~ptf 11 tlP:t pnUJ 
ftll C:lutei u.'io 1 de! 

l " 4" • 
P ll~elrn si li ~OCrill !It 

g .. z,ti-eştl dl h!DP~! cl ti 
\ilr~ton.lI Zllr41(u~ uLllptif/, 
tea:n să d~sc·it:l soartei li 
.Itwl (tZ!ttr, dia ne dat, lui 
de muc~nici ai neam luli 
Ih'lSC greu petsecut4t lil U 
ori "'CHeie il te!D •. tele d 
3i~g(J~jla, , C ,ui, S~i;lI'() 
etc. , 

Puteam d !Scrie proce~1I1 
plic ~i, pracJtJl pl". Luc tci~ 
reliţll el pr~u aeu'gl1 d 
.U }!I4rcll e a preS:l ro rl 
ş. .. ~. C 

C ... ree'leni:n:nt ail ar fi Ll 
l u4 pAlid, p: la: 19ă itrA S 
futei th.trş te d! \/JJ:r A 
nişe~1 ? 

Dr • .u~x. VIJ'dl 

I1plnos 
- t!lfob;a ut1jllreuci 
romh I fost aprOlp'! o 
111 olt,ştll fî1 p~rl1l Lll!il 
fro lhil aprIg ~Ior .'Jp -e .1 tI 
A(it" d.a el &li !I1t1rtt CII 
deult 1.1 mhă Slb lJlltur 
atlloase tie dJş Q 11Ul11l, 
-::olfiagetea ci birtlinţ, p 
Iar s, .p(O~e. Să ICI, 
entuzilşti şi Qelllfncaţl II 
rirea iileaiuilii . aalio 1&1, 
fost zil(Jştli Itdeto.11, CAri 
Ei, cOl1şt,elt. au lucrat Il 
1D are a g rara it !lor di [1 tre fr 
IUIll~ure4 opt<ltei pllblic: 
pene Iii ce pnveş:e i,d.ll 
!litoralUl de Ieri şj 
Ub:rlatea n"lml1.u.~ Jar. el 

aVlntgardt care~ lafn1nlâlld 
p"secaliUe, .u luptat 
putru lafip:airel ul'litătll 
"'Uolule-poHtice. AC;lIst 
lor e .tat d~ mare, IncIt 
şeşte pe tOlte celelalte 
multe şi uttle peatra nea 

teh. 
Erllltl: -Se ... a citi: 

Palr- ~ • .te .,PJ'oe~ ......... 
A pă,.'4: tn-.rt.-d:lui 
dul " de Jos: cauza suprimlfriL 

Pag. 6, 111 art. ci-lui L Brotea, 
rllltdui " de SIlS: puterii. 

Pag. 9, III art. d.llli 
rândul 3t: Stt'lruil, 0.]. 3, 
mi tiia c.puJ; dat ••• ; col. 3, ramIUll1p.:l1 
eroul; col. 5, râD Jid 41 : c! rtti 

Pa#. 16. col. 3, rlnd1fl ao: 
tlldlll 30: 1 $'" (In loc: de 
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