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d-lui Ciorogariu. Ori, poate nu „Tribuna" şi-a schimbat 
„credinţ ele4* şi „convingerile cinstite4* despre calităţ ile 
noastre? Poate calităţ ile noastre s’au schimbat de eri 
până astăzi? Poate, că „Tribuna44 are dreptate să scrie, că 
ea a rămas consecuentă şi că /70/din »cei mai ideali repre
zentanţ i ai poporului român« cum ne botezase, — casând 
coaliţ ia şi ajungând Tisza puternic —  am devenit dintr odată 
ceea ce ne numeşte „Tribuna**  astăzi, adecă: „ramoliţ i4*, „im 
becili44, «laşi44, „mistificatori44, „ceataoficială careselăfăeşteîn 
fruntea alaiului", „figuri  şterse şi goale14, „asasini4*, „peh
livani44, „sfinţ i năbădăioşi44, „bipezi inconştienţ i44, „măgari44, 
„bătrâni cicălitori şi răutăcioşi*4, geloşi, ca femeile —  

după ce au jertfit toată viaţ a lor pe altarul zeiţ ei Venus 
vulgivaga — „se văd, încetul cu încetul părăsite (la bătrâ
neţ e) de ceata de adoratori nebuni?4* Dovada, că noi ne-am 

fi scliimbaU aşa în pripă, ajungând Tisza omnipotent în 
partidul guvernamental, nu a dat-o încă „Tribuna*4. Căci 
a înjura nu înseamnă a dovedi. Dar chiar şi dacă unul 
ori altul dintre noi s’ar fi schimbat, iacă aşa’ de azi pe 

mâne*): cum de mc/ unu! singur din zecile şi sutele de 
bărbaţ i, cari star mese pentru susţ inerea disciplinei şi 

pentru consolidarea partidului naţ ional român nu e 
pe placul »Tribunei*?

cari

Cum de întregtd partid naţ ional român şi toţ i mem
brii din comitet sunt atacaţ i, calomniaţ i şi combătuţ i de 
»Tribuna*? Cum de tot ce întreprinde conducerea parti
dului naţ ional e retăcut din partea ei, ori prezentat ca o 
prostie, ori ca un lucru de nimica? Şi în acelaşi timp pe 

d-nii Oncu şi Ciorogariu, pe atentatorii la viaţ a partidului 
naţ ional, ni-i prezintă penele plătite de d-lor, în coloa
nele ^Tribunei* /or, ca pe cei mai »vrednici* bărbaţ i;

• Am fi ajuns într’adevăr aşa de departe, încât 
respecta organizaţ ia partidului naţ ional roman, a atenta 

• în mod perfid contra existenţ ei iui, a nu se supune discipli
nei de partid, poate fi prezentat ca o virtute, ca o vred-

!

f

• «

a nu

*) Ca d. o, D-nul Dr. G. Popa, pe oare d-nul Dr. Qncu îl deeijnaae 
<le succesorul sau în deputăţ ie pentru cercul Ioafişelului.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nici#, ca un titlu de glorie, care merită să fie slăvit chiar 
şi de poeţ i şi de literaţ i români, pe la banchete?

D-nilor Scheopul, Bocu, Montani, Chendi şi Soricu! \ 
Dacă d-voastră nu o să vă jenaţ i să faceţ i şi în viitor 
— în numele unor »idei libere« şi a »primenirei« 
garda de onoare a d-lor Ciorogariu şi Oncu, a acestor »co
rifei« politici, travestiţ i, în timpul din urmă, în »mecenaţ /ii 
culturei« româneşti, daţ i-mi voe să vă spun şi eu o 

;>părere liberă*'CBA

lnjuraţ i~mă cât vâ place !

Declaraţ i-mă de un >fleac«, de »asasina, de »imbe
cila, de „rău“ , de „ramolit", de „ticălos", de ce veţ i voi.

' Lăsaţ i curs liber talazurilor de insulte, pe cari le va 
născoci fantazia d-voastră !

Primiţ i însă asigurarea, că eu am devenit în urma 
„reclamei", ce mi-a făcut-o „Tribuna" în trecut, atât de 
„închipuit" şi de „grandoman11, încât înjurăturile d-voastră 
nu-mi pot strica buna dispoziţ ie 1

Anume, când citesc în „Tribuna" vre-o grosolănie, 
minciună, infamie ori calomnie la adresa mea, ori la 
adresa tovarăşilor mei de muncă şi de luptă naţ ională,"* 
scot grabnic din buzunar Nr. 137—1906 al „Tribunei"—îl  
port ca talisman pentru umorul meu prelutindenea cu mine,—  
şi citesc articolul de fond, şi apoi râd, şi — nu-mi pasă de 
cl-voastră şi de bârfelile d-voastră. Căci, ori cât mi-aşi da 
'silinţ a sa vă iau în serios, nu-mi mai este cu putinţ ă, 
după ce recetesc aed- ctHiool, pe care l-a scris oare* 
careva dintre d-voastră, atunci, când Mangra nit era 

deputat guvernamental şi când Tisza nu făcea politică. 
Râd deci când mă înjuraţ i, căci sunt convins, că dupăce 
va cădea Tisza şi cu el Mangra, „Tribuna" din nou mă 

va lăuda, dacă va mai fi pe lume!

Dar iată acest articol faimos. Cetiţ i-1 şi mai râdeţ i şi 
d-voastră. înainte de ce v-aţ i apuca., din nou, să conti
nuaţ i cu înjurăturile.
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C u v â n t în a in te .
„Nimic nu este mai expus con

trolului public decât coloanele unui 
ziar. E o carte deschisă în care ce
teşte oricine. Dacă potrivnicii noştri 
ar fi găsit în „Tribuna" un singur 
articol, o singura frază sau m&car un 
cuvânt de tradare, nu s’ar fi năpustit 
asupra lui ca hienele arătând lumii 
întregi dovada mult aşteptată?1*

„Meşterul de oglinzi", 
„Tribuna" Nr. 39—1911.CBA

t

Nimic nu este mai greu pentru publicul cetitor al 
unui ziar scris şiret şi echivoc ca »Tribuna«, decât să 
descopere tendinţ ele adevărate, pe cari le serveşte un ast- 

~ 'fel de ziar. Căci cetitorul de gazete, fugind cu ochii repede 
peste foile tipărite, numai rar observă înţ elesul ascuns al 
cutărei fraze încurcate din coloana din urmă, care stă în. 
contrazicere logică cu premisele lansate în t r ’ o frază sforăi
toare din coloana primă.

I n g ă im a r e a - sofistică de eri a ziarului se loveşte în 
cap cu ghiveciul lui echivoc de azi. Ce s’a tipărit inainte 
cu câteva luni, azi, cu aceleaşi litere cicero, este declarat 
de »redacţ ia* ori »direcţ iunea ziarului* de minciună. Za
darnic se provoacă bietul cetitor la datul şi numărul zia
rului, că d . e. »T r ib u n a « în Nr. din 24 Iunie 1 9 1 0 a scris:

>In contra acestui comitet s’au ridicat acuze grave... 
el este învinovăţ it, că a făcut greşeli în conducerea ale
gerilor şi a contribuit astfel la înfrângerea... partidului. 
Acuzele au aflat expresie publică nu numai în coloanele
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starului nostru«, citarea numărului şi datului este un 
argument mai puţ in zdrobitor, decât gravitatea cu care în
drăzneşte să răspundă tot » Tribuna*, în 2 Martie 1911, 
deci după zece luni: »Nu că de nenumărate ori, dar nici 
o singură dată ziarul nostru (!) nu a adus comitetului 
acuzaţ ia, că el ar fi de vină pentru înfrângerea dela ale- 

- gerile parlamentare. E o supremă inconştienţ ă să afirmi 
neadevăruri atât de sfruntateCetitorul ar dori să 
se convingă dacă într’adevăr ziarul lui, despre care crede 
că e extrem de naţ ional este mincinos ori nu. Căci 
dacă este mincinos, atunci nici oamenii, cari îl redactează 
nu pot fi conduşi de gând curat, după ce ei >ne dau 
credinţ ele intime ale sufletului lor«, neavând >zgardă ofi
cială la gât*. Dacă deci >credinţ ele intime ale sufletului 
ior« sunt mincinoase, atunci şi naţ ionalismul lor va fi  
mincinos — gândeşte cetitorul. Spre a se convinge ar y.... 
trebui să studieze însă toată colecţ ia ziarului. Cine are 
colecţ ia, nu are timp, dar nici poftă să se supună la tor
tura de a receti tot spanacul tipării al » Tribunei*. In doze - 
mici, cotidiane, mai merge să cetească cineva »Tribuna*, 
dar în doze mariEDCBA
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colecţ ia produce senzaţ ii desa- 
greabile prin bombastul echivocităţ ilor şi minciunilor ei 
vertiginoase. Câţ i inşi dintre Români vor fi avut deci 
abnegaţ ia să se' supună martiriului, pe care îl pretinde 
>Meşterul de oglinzi* în citatul de mai sus? Şi câţ i inşi 
au la îndemână colecţ ia? Tribuna* deja a doua zi ser
veşte doar scopuri mult mai folositoare, decât în ziua când 
o aduce poşta. Intr’o casă copiii îşi leag'ă cărţ ile în ea; 
într’alta hârtia ei se foloseşte de surogat de aşchii spre a 

• se - aprinde focul în sobă; forfecată la margini decorativ, 
împodobeşte blidarul pe sate; ba o mai găseşte omul şi prin 
porumbişti. Şi din capetele Românilor cinstiţ i ar evapora 
Tepede otrava minciunilor ei, dacă redacţ ia şi »■ comandi
tarii*- nu' s’ar îngriji zilnic de nouă doze de toxine eme- 
tice şi narcotice.

Tribuna* a tot ţ ipat să se aducă »probe*; *  dovezi*,, 
că ea »trădează<•, că scrie echivoc, că scrie »neadevăruri*. 
Nu a fost de ajuns, că comitetul partidului naţ ional ro- 

^ mân a înfierat deşertarea *  Tribunei« Nu a fost de ajuns;.
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că bărbaţ i ca d-nii N. Iorga, C. Stere şi Aurel C. Popovici 
au condamnat campania ei fratricidă. »Tribuna*, tot aşa 
ca şi clandestinii ei stăpâni şi literaţ ii seduşi de ei, pre-r 
tinde »dovezi« ! Sper că publicul românesc va găsi. în 
broşura aceasta nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdovezile, pe cari de un jumătate de an 
le cere »Tribuna«. — »Meşterul de oglinzi* zice: coloa
nele unui ziar sunt o carte deschisă*. Am frunzărit deci 
şi eu în cartea aceasta. »Muncă de hienă> — va ţ ipa 
»Tribuna«. Ei şi? Rog pe cetitor să vadă ce a desgro- 
pat »hiena«. Sunt tot citate din »Tribuna*. Dacă aspectul 
acestor citate e urât, conţ inutul lor mincinos, iar mirosul 
lor neplăcut, »Tribuna* poartă vina.

Dincoace de munţ i un ziar românesc nu are şi 
nu poate avea alt rost, decât să susţ ină solidaritatea 
partidului naţ ional român. Trebue deci să apere cu 
intransigenţ ă disciplina de partid, singurul mijloc prin 
care să poate crea şi întări solidaritatea. Trebue să verse 
în sufletele cetitorilor un belşug de însufleţ ire pentru lupta 
de apărare sfântă şi dreaptă.

Pe cei buni trebue să-i încurajeze zilnic, dovedindu-le, 
„ că munca, oboseala, abnegaţ iunea şi suferinţ ele lor nu 

sunt jertfe zadarnice, sterile, neînţ elese de mulţ ime, că 
pilda lor vie este apreciată şi urmată de toţ i Românii 
cinstiţ i şi dornici de o soarte mai vrednică. Şi spre a 
întări şirele partidului naţ ional român, ziarul mai trebue 
să-i îndemne la muncă pe cei cari stau de o poale scep
tici, indiferenţ i ori apatici. Dar’ nu cu vorbe de hulă şi 
de ocară, nu cu insulte grosolane şi calomnii meschine, 
ci cu dragoste frăţ ească izvorâtă din inimă sinceră. Numai 
dragostea trezeşte dragoste, numai critica cinstită îndeamnă 
la muncă. Minciuna obraznică, critica răutăcioasă, calom
nia şi răutatea, ori cât de iscusit ar fi mascate cu fraze 
echivoce şi ori cât s’ar ascunde după paravanul ademe
nitor al paradării cu dragostea de neam, produc sângerau, 
ură şi certe între fraţ i. Ura şi cearta noastră internă slă
beşte forţ ele noastre şi întăreşte pe contrarii românis
mului. Atacarea comitetului în modul cum o fac *preme~cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nitorii* ar fi o infamie şi în cazul, când retrăgându-se ac
tualul comitet, ar putea fi înlocuit prin altul. El nu poate 
fi însă înlocuit, pentrucă lipsesc alţ i 30 de bărbaţ i, cari 
ar fi  hotărâţ i să ia asupra lor sarcina de a primi condu
cerea partidului naţ ional român. Ce înseamă deci »pre- 
menirea« > Tribunei* ? Ea înseamnă a submina disciplina 

partidului naţ ional român, a distruge solidaritatea noastră, 
deci a face nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAguvernului cel mai nepreţ uit serviciu. Daca 
»Tribuna s’a făcut vinovată de acest păcat şi dacă ea nu 
vrea ori nu poate să ofere garanţ ii ireproşabile şi sigure, că 
în viitor nu-1 va comite, atunci ea a tradat şi are de 
gând să mai trădeze interesele partidului naţ ional ro
mân. Nu este deci vorba de o luptă şi desbinare între 
membrii partidului naţ ional român, ci de tradarea in
tereselor acestui partid, de subminarea perfidă a existenţ ei 
lui prin un ziar, în dosul căruia nu stau în definitiv decât 
4 oameni — pe cari îi putem vedea — d-nii Dr. Oncu, 
R. Ciorogariu, S. Bocu şi I. Scheopul. Ei fac »Tribuna*. 
Ei sunt deci > Tribuna*. Intre ei şi între partidul naţ ional 
român nu poate fi deci vorba de negocieri de pace. Al 
ternativa este : să supun ei, adecă > Tribuna*, disciplinei 
de partid ori nu? Dacă nu, atunci ori cât de greu ar fi  
şi ori cât timp ar pretinde, partidul naţ ional român va 
trebui să facă tot ce-i stă în putere spre a nimica »Tri
buna*. Căci lupul îmbrăcat în piele de oaie este mai pe
riculos decât lupul nemascat. Şi lupul în piele de oaie 

trebue nimicii, chiar şi dacă ar trebui tăiat tot codrul. 
Căci codrul creşte din nou, dar turma decimată de nă
prasnicul lup cade jertfă lupilor, cari stau la pândă.

Câteva date informative.

»Tribuna« a fost întemeiată ca organ »independent* de 

partidul naţ ional român, cu ajutorul d-lor Brote şi Slavici, de 
> amicii* din Arad ai acestora, d-nii Mangra, Ciorogariu 
şi Oncu. Păcatele ei vechi sunt schiţ ate în capitolul „pro 
domo“. Până în anul 1906 opinia publică românească de 
pretutindenea nu a avut încredere în *  Tribuna" şi sim
ţ ea, că ea joacă un rol echivoc, pledând când pentru o

■>CBA
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politică de împăcare ca guvernul, când pentru o politică 
naţ ională mai radicală de cumera în stare să o facă —  nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

intre împrejurările date — partidul naţ ional român.
. Oamenii noştri politici aveau informaţ ii sigure, că d-nii 

Brote, Slavici şi Mangra serveau — încercând să contra- 
bandeze prin ■ »Tribuna« anumite idei — interese streine 
de interesele partidului naţ ional român din Ungaria şi 
Transilvania. Stăpânul lor nevăzut de atunci a fost tras 
pe sfoară de ei să creadă, că românismului i se fac 
bune servicii susţ inându-se la noi o »bisericuţ ă« în sânul 
partidului naţ ional român. Par’că nu ar fi posibil să fie 
asigurate interesele românismului prin organizaţ ia partidu
lui naţ ional!

Lucrurile s’au schimbat. Stăpânul nevăzut al d-nilor 
Slavici, Brote şi Mangra a fost înlocuit cu oameni cu ve
deri şi cu inimi mai largi. Aceştia au sistat apolitica de 
bisericuţ e«. Pe de altă parte Tisza, care juca pe împăciui
torul Românilor prin Mangra, fu silit, nimicindu-se partidul 
la alegerile din 1905, să se retragă din politică. Dela 
1906—1910 »Tribuna* a avut — silită prin căderea la 
Tisza — ocazie să-şi câştige popularitate înaintea Româ
nilor din patru unghiuri. Căci, neputând susţ inea relaţ ii 
Mangra cu guvernul coaliţ iei, »Tribuna* a avut carta bianca 
să atace acest guvern. îndată ce a căzut însă coaliţ ia şi a 
început să răsară steaua lui Tisza, în primăvara a. 1910 
aleargă Brote şi Slavici la Pesta1), discută cu Mangra, cu 
şeful secţ iei de presă de pe atunci, Klein, cu conţ ii Tisza „  
şi Khuen-Hădervâry. Dela Pesta pleacă la Arad, la R. Cio- 
rogariu şi la Oradea-mare, la Mangra. Fac încercarea —  
risipind o mulţ ime de parale — să zăpăcească presa din 
România prin ştiri false, date în »Corespondenţ a română*. 
Presa din Ţ ară, condusă de bărbaţ i cu pricepere politică, 
a refuzat aceasta >Corespondenţ ă română*, pusă în servi
ciul guvernului ungar.

Călăuzul politic al d-lor Brote şi Slavici prin Budapesta 
era redactorul»Corespondenţ ei române*, faimosul >publicist«xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3CBA
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’ ) Vezi broşura lui Slavici: „Zbuciumări politice la Romftnii din Un- 
gariakl, Bucureşti, ed. „Minerva“ 1911. Vezi mai cu seamă pag. 70şi 84.
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t Câmpian1). Contele Khuen a avut intenţ ii serioase de a 
garanta partidului naţ ional român »alegeri libere«, adecă 
de a nu aplica în contra alegătorilor români mijloacele 
extreme de terorism administrativ şi jandarmeresc, căci 
alternativa era: să facă pace cu partidul naţ ional român 
ori să frângă partidul. Pacea cinstită între popoare într’un 

stat constituţ ional, numai prin intermediarea partidelor par
lamentare . este posibilă. Era deci absurd să se gândească 
la o pace cinstită şeful guvernului, dacă făcea —- precum 
a făcut — cu neputinţ ă alegătorilor români să-şi trimită 
reprezentanţ ii legali în cameră. Contele Tisza şi-a aruncat 
atunci în cumpănă toată autoritatea şi a. zădărnicit prin 
Iessenszky realizarea »alegerilor libere" pentru candidaţ ii 
partidului naţ ional român. Cât timp guvernul poate parada 
cu deputaţ ii nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAguvernamentali români, cât timp aceştia, 
fără a primi pentru naţ iunea română drepturi întemeiate 
pe instituţ iuni, fac parte din partidul guvernamental, con
tele Tisza nu a găsit din punctul de vedere al maghia~ 
rismului, de necesar să fie recunoscut partidul naţ ional 
român ca un factor, de care trebue să se ţ ină seamă în 
viaţ a de stat. Era deci firesc, ca politica lui Mangra lip-  

nifr^orice principiu şi postulat naţ ional să fie spriji
nă Buda^f*^^ pnn Tisza. Visita d-Ior Brote şi Slavici 
sită srhimK . Aracl Oradea-mare, a cauzat o desăvâr
şi naţ ionala f .tacticei 8uvernuluV Khuen faţ ă de parti-

avut parteVr *a*e8er* libere «, partidul naţ ional român a 
mandak'F* 6̂ aie8eri nemaipomenit de brutale. Din 15 

* pe car* le”a avut Partidul naţ ional român, a putut
^00^^Tva abia 5. După alegeri tactica contelui Tisza a fost şi 

este să pregătească terenul pentru o grupare puternică, 
românească »patriotică«, sub conducerea lui Mangra, 
în viitor, la alegeri, să ia lupta cu program guvernamen
tal magliiw'i în contra candidaţ ilor partidului naţ ional 
mân. Va fi deci pentru partidul nostru vorba de o luptă 
pe viaţ ă, pe moarte. Pe când Tisza, prin Mangra, lucră la

- . ) Acest „publicist**  fost cândva preot în Prigor, a dat incontestabile
vezi de dexteritate publicistică scriind, când & stat oâţ iva ani pentru 

i escrocherii In temniţ a din Aiud o carte, primită ou multă căldură de „Bp. Hp “

■■■■ ■
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închiegarea grupărei >patriotice« între Români, pe atunci 
»Tribuna« d-iui R. Ciorogariu, al nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAamicului d - lo r  Brote, 
Slavici şi Mangra a făcut, tace şi are de gând să facă
—  după cum se dovedeşte din ţ inuta ei până la evidenţ ă
—  şi pe viitor totul spre slăbirea partidului naţ ional ro
mân. Această acţ iune fratricidă a »Tribuneiposibilă în 
urma popularităţ ii, pe care ziarul şi-a câştigat-o la Români 
în epoca guvernului coaliţ iei, 1906—1910; şi pe care o 
maschează cu fraze radicale, va fi desvălită în cele ce 
urmează.

■cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cui politică o face „Tribuna*?CBA
t

Contele Tisza a rostit în discursul său tinut în 12 
Iulie 1910 în cameră cuvintele : »In politică poate să aibă o 
acţ iune numai două scopuri: ori trebue sporită puterea 
taberei proprii, ori trebue înfrântă, slăbită, puterea con
trară : Principiul acesta este o axiomă de valoare dogma
tică a strategiei politice. Ori ce acţ iune nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolitică cinstită 
a unui partid, a unui singuratic ori a unui ziar, nu poate 
avea alt rost, decât să, întărească tabăra proprie ori să 
slăbească pe contrar.«

Să analisăm, fără nici o patimă, calm, obiectiv şi 
, rece, oare din punctul de vedere al dogmei de tactică po
litică, fixat scurt şi precis de contele Tisza: a cui poli- 
tică o face „  Tribuna" PcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cum? aluziuni optice şi aparenţ e falacioase«, »avem 
şi noi comedianţ i de aceştia, cari numai prin păpuşerii îşi 
fac meseria şi-şi găsesc clientela ?«

Cum? »nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAautorizaţ ii noştri îşi însuşesc o putere ima
ginară de control şi de conducere*? Par’că am cunoaşte ‘ 
cuvintele acestea. Da, le cunoaştem, din discursul contelui 
Tisza.: Şi dânsul zicea la 12 Iulie : »Domnii aceştia zadarnic 
se prezintă ca conducătorii Românilor şi reprezentanţ ii / 
lor chemaţ i; trecerea lor nu are rădăcini adânci în ma
sele mari ale românismului, puterea lor nu este aşa de 
tare şi este de lipsă numai de o păşire curajioasă şi 
hotărâtă, ca aceasta imaginară putere, aceasta cetăţ uie de 

. cărţ i de joc, aceasta fata morgana să ni se înfăţ işeze 
In toată golatatea ei.«

Aşi putea reproduce din numerii »Tribunei*, începând 
din Iulie 1910 până acuma, încă sute de exemple ca cele 
de mai. sus. Deplina comonanţ ă a ideiloi', ce există 
între contele Tisza, Ion Slavici şi »Tribun a« — organul 
d-lui R. Ciorogariu, al prietinului lui Mangra — dove
deşte clar, că a cu/i politică o face »Tribuna«. Rolul 
trist, cum »Tribuna* se zbate să înlocuiască »Ungaria* lui 
Moldovân Gergely, va dumeri chiar şi pe cei mai »vecbi 
amici« ai »Tribunei* asupra rostului adevărat al acestui ziar.

Iubirea de adevăr a „Tribunei".

Se ştie, că mdată după alegeri »Tribuna*, în loc 
de a da sprijin comitetului partidului naţ ional român şi 
puţ inilor deputaţ i, cari în butul terorismului şi corupţ iei 
fără de seamăn, prin cari guvernul a răzbit să decimeze 
numărul deputaţ ilor români din camera trecută, a preferit 
să deschidă o companie de invective la adresa conducere! 
partidului. Comitetul nostru electoral a fost învinovăţ it de 
„Tribuna*, că el poartă vina pentru căderea candidaţ ilor 
partidului naţ ional român. Pe când până chiar şi un ziar 
arhişovinist ca »Peşti Napl6« constata, că în comparaţ ie cu 

atrocităţ ile comise în cercurile noastre electorale, au fost o 
adevărată glumă brutalităţ ile şi corupţ ia, pe cari guvernul 
le-a aplicatJn contra Justhiştilor, cari totuşi în proporţ ie au
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reuşit şi mai puţ ini decât ai noştri, pe atunci »Tribuna*  
inculpa fârâ nici un temeiu şi fără scrupuli comitetul nostru. 
In articolul »Poziţ iunea partidului naţ ional român* (24 
Iunie 1910) »Tr.« scrie: »Se ştie că în contra nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAacestui co
mitet s’au ridicat acuze grave în toate părţ ile tării. El 
este învinovăţ it^ că a făcut greşeli în conducerea alege
rilor şi a contribuit astfel la înfrângerea neaşteptată şi 
dureroasă a partidului. Acuzele au aflat expresie publică 

nu numai în coloanele ziarului nostru*... Şi mai la vale, 
în acelaşi articol: »Faţ ă cu acuzele ridicate în public co
mitetul va trebui să se justifice; el la nici un caz nu Ie 

poate ignora, dacă e vorba ca autoritatea sa, care şi aşa 
nu era mare nici până acmn, să nu fie cu totul pier
dută*1) »Tribuna* le scrie acestea la 24 Iunie.

Contele Tisza zice în 12 Iulie: ^Puterea şi influinţ a 
Dv. asupra conaţ ionalilor Dv. nu e de loc atât de mare*. 
Ion Slavici scrie: »N’a avut comitetul autoritate*...

Să analizăm dacă afirmările „Tribunei* corespund 
adevărului ori nu.

La alegerile din 1905 nu aveam organizate decât 
vre-o 10 cercuri. La cele din 1906 vre-o 15. La alegerile 
ultime eram organizaţ i bine în peste 25 de cercuri cu 
majorităţ i româneşti. Toţ i foştii deputaţ i şi candidaţ ii de 
deputaţ i ai partidului naţ ional român împreună au cutree- 
rat peste 1000 de comune româneşti, făcând propaganda 
programului nostru naţ ional prin nenumărate vorbiri. V. 
Goldiş în trei rânduri a umblat în comunele din cercul 
Radnei, vizitând aproape pe toţ i alegătorii din cerc. Dr. 
Vlad a cutreerat 3, Dr. Maniu 3, părintele Lucaciu 2, 
Dr. St. C. Pop, Dr. Marşeu, Dr. T. Mihali, Dr. Grozda, 
Dr. N. Şerban, Dr. V. Branişte câte 2, Dr. I. Suciu, Dr. 
C. Bredicean, Dr. V. Deleu, Dr. A. Lazar, păr. N. Ivan, 
O. Goga, Dr. I. Erdelyi, Dr. A. Novac* Dr. G. Popovici, 
Br. St. Petrovici, Dr. A. Cosma, Vasile Damian, Dr. V.

i

*) Comitetul electoral întrunit în conferenţ â plenari, în 24 Iunie, la 
Budapesta a discutat atacurile „Tribunei". Ascultând referada secretarului 
general Dr. Vasile Lucaciu, \n'propunerea membrului dio comitet O. Qoga 
comitetul cu unanimitate — de faţ â era şi d-1 Dr. Oncu — a votat mulţ i
mii!  şi încredere birolui său, oare a condns alegerile.

.V ."cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bontescu şi alţ ii şi alţ ii câte un cerc. Eu în campania 
electorală din 1910 am cutreerat 4 cercuri şi am vorbit 
în 117 comune. Cu toate acestea »Tribuna« în articolul 
de fond din Nr. din 19 August scrie:

»Asupra unui lucru, însă, nu putem stărui îndeajuns. 
-Un lucru trebue să-l repetăm, nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfără încetare: mici odată 
n’am început lupta atât de puţ in şi de slab organizaţ i, 
ca acum.« Luni de zile »Tribuna* a calomniat în chipul 
acesta comitetul. La început colectiv. In timpul din urmă 
s’a apucat, crezând că cetitorii ei sunt deja destul de pre
paraţ i, să terfelească pe rând pe toţ i membrii comitetului 
— om de om. Cu toate acestea, speculând, că publicul 
nu poate ţ inea exact aminte toate insultele şi afirmările 
lipsite de adevăr ale »Tribunei«, intimii d-lui R. Cioroga- 
riu si Oncu : Domnii »redactori« si »literali români« Sevei*xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

? » i

Bocu şi Iosif Scheopul debitează, de câte ori găseşte şeful 
lor de bine, în numele cinstei şi al »iubirei de adevăr«. 
câte o desminţ ire, că »Tribuna* nici când nu a atacat 
partidul, nici comitetul, nici pe fruntaşi. Dintre aceste nu
meroase desminţ iri cutezate reproduc următoarea, care este 
o dovadă elocuentă a felului, cum este iubirea de ade
văr a »Tribunei". In Nr. din 2 Martie 1911 »Tr.« scrie: 
»Nu că »de nenumărate ori*, dar nici o singură dată 

ziarul nostru n’a adm comitetului acuzaţ ia că el ar fi 
de vină pentru înfrângerile dela alegerile parlamen
tare. E o supremă inconştienţ ă să afirmi neadevăruri atât 
de sfruntate... < Şi apoi: »Tribuna" dacă a Imputat comi
tetului vre-o vină pozitivă, a fost numai vina pentru neor- 
ganizarea dela alegerile congregaţ ionale*. Nu sunt inte
resanţ i atât ca stil cât şi ca idei »redactorii literaţ i ro
mâni «, depozitarii încrederei d-nului R. Giorogariu şi N. 
Oncu? Asta va să zică a »face politică cinstită*, »a spune 
adevărul fără altă patimă*? Aceasta va să zică: >aceşti 
scriitori n’au zgardă oficială la gât*? Ce oameni sunt în 
redacţ ia »Tribunei«? La tot cazul cutezători. De altcum 
nu s’ar face ei pe ei de minciună.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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»Tribuna* văzând că Dr. loan Mihu se bucură de
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stima contelui Tisza şi ştiind că d-1 Dr. Mihu nu se va 
dimite la o acţ iune de pace în contra voinţ ei partidului 
naţ ional, nefiind aceasta nici cinstit, nici posibil, a fost cu
prinsă de temeri. Se temea, că dacă Dr. Mihu şi mem
brii comitetului ar fi oameni de pănura *  amicului« Mangra 
— Dr. Mihu în acord cu comitetul naţ ional ar putea reuşi 
să facă pace cu Tisza. Ce se alegea atunci de diploma
tul »amic« Mangra? Ce rost ar fi avut atunci supunerea 
necondiţ ionată a călugărului transfug în faţ a »leului dela 
Geszt«?

Deoarece »Tribuna« nu este însă altceva decât oglinda 
tipărită a »cinstei« şi iscusinţ ei altruiste a redactorilor 
şi comanditarilor ei, tactica ei potrivită în faţ a nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAînchipui
tului pericol, — căci nici Dr. Mihu, nici comitetul nu erau 
aşa naivi ori de rea credinţ ă să nu recunoască faptul' că 
Tisza discută pacea ca om privat, nu ca autorizatul gu- 

. vernului,—a fost găsită fără scrupuli. Un redactor al tri 
bunei« pleacă la Vinerea, la d-1 Mihu. Convorbirea între 
acest redactor şi între d-1 Dr. Mihu a fost redată apoi 
astfel în »Tribuna*, încât atât d-1 Dr. Mihu cât şi comi
tetul naţ ional erau prezentaţ i ca nişte imbecili, cari vor 
compromite la împăratul şi în streinătate pe Români. 
Căci de aceea s’a îngrijit >Tribuna*, să facă a crede pe 
nesimţ ite pe cetitorii ei, că contele Khuen are poruncă 
dela împăratul să încheie pace cu Românii. Să compa
răm părerile lui Ion Slavici, ale »Tribunei* şi ale lui Man
gra. Este frapantă armonia între aceşti trei »factori ai 
vieţ ii noastre politice*. E uimitoare identitatea vederilor 
lor referitoare la intenţ iile guvernulni şi ale împăratului. 
Aceşti Români »bine informaţ i*: Slavici, Mangra şi amicii 
lor dela »Tribuna*, au dovedit din nou, că ştiu să »sal- 
veze interesele mari ale neamului*, lucrând paralel şi că 
»în interesul neamului* un organ independent ca »Tri- 
buna* îşi poate permite licenţ a poetică, de-a falsifică in- 
terviewul cu »iubitul nostru diplomat dela Vinerea«!cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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»Guvernul Khuen nu a venit sâ se răsboiască, ci ca 
să facă pace«, ne spune »părintele« Mangra, amicul d-lui 
R. Ciorogariu — »de aceea deputaţ ii naţ ionalişti au făcut 
o mare greşălă, că nu s’au apropiat cu încredere de 
acest guvern«.

„...ei trebue să se ferească de ori şi ce faptă, care 
produce aparenţ a, că Românii sunt cei ce zădărnicesc bu
nele silinţ e ale actualilor consilieri ungari ai împăratului 
şi Regelui Francisc Iosif I“ , ne spune 1. Slavici, care toată 
viaţ a lui a ştiut pertect ce anume vrea împăratul".

„Tribuna" d-lor R. Ciorogariu, S. Bocu şi I. Scheo- 
pul, neliniştită grozav, că împăratul îşi va piede părerea 
bună ce o are desigur despre bravul popor român, se gră
beşte şi ea să ne avertizere: „A înfăţ işa poporul nostru 
ca refractar din capul locului oricărei împăcări este doar 
punctul de vedere al politicei ungureşti, care s’a silit tot
deauna, atât în faţ a Coroanei, cât şi în faţ a străinătăţ ii, v 
să acrediteze aceasta părere despre poporul românesc". 
„Tribuna" bate deci alarm pe „toaca bisericuţ ei ei curate*
(o da, „curate!") căci: „La urma urmei este vorba aci 
nu de o afacere particulară a d-lui Mihu cu a domnilor 
membrii marcanţ i ai partidului/ ci de interese mari şi 
superioare ale neamului întreg

Ce bine a făcut „Tribuna", că a trimis un redactor 
la d-1 Dr. Mihu spre a’ l intervievva. Fără a se provoca la

2*
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acea convorbire a redactorului ei cu d-1 Dr. Mihu, nu ar 
fî putut lua în apărare „interesele nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmari şi superioare ale 
neamului întreg* în contra comitetului naţ ional. Căci, toate 
ca toate, d-nii Sever Bocu, Iosif Scheopul, în frunte cu 
prea cuviosul R. Ciorogariu ştiu mai bine cum trebuesc 
apărate „interesele mari şi superioare ale neamului" într’un 
organ „fără sgardă la gât", decât comitetul partidului na
ţ ional român.

Şi fiindcă d-lor fac politică de „păreri libere" şi de 
„premenire a valorilor" într’un „organ independent", este 
firesc să nu aleagă mijloacele când e vorba, că co
mitetul — fiind compus din »bătrâni ramoliţ i", nu-şi dă 
seamă, „că pot fi vremuri şi situaţ ii, când uleia 

naţ ională are nevoie de a fi susţ inută chiar contra 
partidului, care nu mai este în consonanţ ă cu ea", 
(vide Nr. 262 din 1910 al „Tr.a) Mijlocul, de care s’a fo
losit „Tribuna" spre a-şi crea posibilitatea de a salva si
tuaţ ia „amicului" d-lui Ciorogariu, a „părintelui" Mangra, 
sub masca apărării intereselor „mari şi superioare ale 
neamului", a fost o mică falsificare în redarea convorbirei 
ce a avut-o redactorul ei cu d-1 Dr. Mihu. Cel ce constată 
acest fapt — de altcum obicinuit în coloanele „bisericuţ ei 
noastre curate", -r- este însuşi d-1 Dr. Mihu. D-sa zice 
fin, dar clar, — în scrisoarea, ce a adresat-o „Tribunei" 
(în Nr. din 4 Decemvrie 1910 al „Tr."), despre iubirea 
de adevăr a „Tribunei", al cărei redactor vorbise între 
patru ochi cu D-sa:

„Recunoaşterea unei greşeli este întotdeauna un semn 
de îndreptare. Recunosc deci şi eu că am greşit, din 
lipsă de experienţ e înclestulitoare în asemenea chestii.

Poate ar fi fost bine să mă îngrijesc de un act 
notarial în toată regula, sau de doi martori pentru a mă 
putea referi la ei în caz de nevoie.

Este departe de mine gândul de-a arunca „o parte 
de răspundere pentru zădărnicirea tratativelor şi asupra ’ 
unor membri marcanţ i ai partidului naţ ional" şi de-a căuta 
să pun vina pe alţ ii.

Astfel de procedeitri nu întră în obiceiurile mele /"  
Şi mai jos: .
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„ nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASubliniez anume, că dirigenţ ii partidului naţ ional 
nu au avut nici im amestec în întreaga afacere şi, prin 
m'mare, critici ie /a adresa for sunt gratuite

„Tribuna", făcută astfel de minciună, desavuată şi 
blamată de d*l Dr. Mihu, credeţ i că şovăeşte măcar un 

moment să-şi recunoască greşala? Ce greşală? D-l Mihu 
şi „oamenii conduşi de josnice îndemnuri de răzbunare" 
au interpretat greşit „scrisul ei cinstit". Atâta tot. Ea 
adaugă deci un mic comentar la capătul scrisoarei d-lui 
Dr. I. Mihu, care se începe cu vorbele:

„Şirele de mai sus ale d-lui Mihu vorbesc îndeajuns." 
(Credem şi noi, că vorbesc îndeajuns!) şi se sfârşeşte 
cu constatarea:

„ţ inem să declarăm că ele aveau intenţ ia să esprime 
numai neîncrederea noastră în intenţ iile serioase ale 
guvernului".

Care cetitor mai poate dubita, că „Tribuna" în arti
colul ei de fond din 30 Noemvrie (compară citatul de mai 
sus) a fost condusă de alte „intenţ ii", decât să-şi „exprime 

numai neîncrederea în intenţ iile serioase ale guvernului ?"
Să trecem însă la alt caz.

Este de obşte cunoscut, că la „Tribuna" şefiile se 
întemeiază pe următoarea scară : D-lor Montani şi Scheo- 
pul le porunceşte d-l Bocu, d-lui Bocu îi porunceşte d-l 
Ciorogariu, pe când d-l Dr. N. Oncu e sugerat să trăiască 
în iluzia, că dânsul conduce întreaga „societate comandită" 
a „Tribunei". D-l R. Ciorogariu ar avea menirea înaltă 
să crească generaţ iile viitoare de preoţ i pentru dieceza 
Aradului în duhul creştinesc ai blândeţ ei, al adevărului 
şi al iubirei deaproapelui. Ar trebui să le dea pildă 
trebue să fie un preot adevărat. Frumoasă menire! De 
ce nu să dedică d-sa exclusiv nobilului său oficiu peda
gogic? De ce preferă D-sa să fie dictatorul „Tribunei" şi 
cel mai iscusit între comanditarii ziarului „independent?"

De câte ori comite însă „Tribuna" vre-o incorectitate, 
d-sa declină ori ce răspundere, ba joacă chiar pe preotul

cum
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ofensat în demnitatea sa bisericească de prea cuvios pro- 
tosincel.

Ce vină poartă, mă întreb, inocenta reverendă a lui 
Mangra ori a d-lui R. Ciorogariu pentru faptele politice a 
stăpânului ei? Când e vorba de faptele politice ale lui 
Mangra, ori de politica de casă a d-lui R. Ciorogariu, de
bitată în „Tribuna", de ce d-nul R. Ciorogariu, desbră- 
când pentru publicitate galonatul costum de comanditar 
şi şef politic al „Tribunei", se ascunde grabnic în reve
renda cuvioasă de protosincel, strigând : cine se atinge de 
mine vatămă cinstea preoţ ească? Că purtarea aceasta a 
d-lui R. Ciorogariu este o simplă farsă şi că d-sa când e 
vorba de nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalţ i preoţ i şi de alţ i directori seminariali 
deloc atât de îngrijit de demnitatea preoţ ească, o să do
vedească următoarele citate din „Tribuna". Să observaţ i. 
Nu numai pentru sine, ci şi pentru amicul său, „părin
tele" Mangra, pretinde P. C. S., d-nul R. Ciorogariu „Sal- 
vus conductus11 în numele „dignităţ ii bisericeşti".

Dar să-l lăsăm, să ia d-sa cuvântul.
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D-l R. Ciorogariu scrie tânguitor la 18 Decemvrie 
1910, că „nu poate cere nimeni dela mine să rămân nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim
pasibil la vederea nenorocirei prietinului; cine nu înţ elege 
aceasta, acela n’a avut prietin14. Fiind deci în joc prieti
nul D-sale, Mangra, D-sa ne spune: „nu pot să aprob ca 
preot demonstraţ ia din Arad dela seminar în faţ a tine- 
rimei clericale, împotriva unui dignitar bisericesc, care 
vine la sinod cu episcopul sâuu, etc.

Cu 17 zile după această evlavioasă apărare a amicu- ~ 
lui său Mangra, P. C. S. d-l Protosincel R. Ciorogariu dă 
însă frâu liber să insulte „Tribuna41 pe directorul Dr. 
Roşea, făcându-1 prost, măgar, etc. Cum? Protosincelul Dr. 
Roşea nu e şi d-sa faţ ă bisericească ? Nu este chiar un 
preot mult mai cinstit şi mai cuminte decât Mangra? Nu 

ştie organul D-lui Ciorogariu, că Dr. Roşea, dacă ar 
fi voii să câştige mitra cu mijloacele, cu cari Mangra 
vrea să o dobândească, astăzi ar putea fi episcop?

D-l Ciorogariu desaprobă demonstraţ ia înscenată în 
contra amicului său Mangra, în faţ a seminarului condus 
de d-sa, în faţ a „tinerimei clericale" şi a episcopului. De 
ce admite însă să terfelească ziarul de sub conducerea 
d-sale, în faţ a lumei întregi, deci şi în faţ a tinerimei cle
ricale din Sibiiu, pe directorul seminarului Andreian? Şi 
pe când în interesul apărărei amicului său Mangra d-nul 
Ciorogariu, în Nr. din 18 Decemvre 1910 al „Tribunei44, 
face un reverenţ ios compliment înaintea episcopului său, 
d-sa admite ca tot în coloanele „Tribunei4 supuse dicta- 
turei d-sale, la 7 Ianuarie 1911, să fie luat în zeflemea acelaşi 
episcop, alături de d-l Dr. Roşea. Se poate o ipocrisie mai 
mare decât aceea, Ia care se dimite d-l R. Ciorogariu nu
mai pentru că este prietin cu Mangra şi contrar d-lui Dr.
E. Roşea? Şi trec apoi două săptămâni, până când află 
d-l R. Ciorogariu de necesar — de silă, ca de voie bună 
— să publice o „reparaţ ie4 în coloanele „Tribunei4 din 
pana omului adevărat cinstit, care a fost regretatul Dr. 
Petru Şpan. Două săptămâni nu a simţ it redacţ ia „Tri 
bunei4, nici comanditarul ei, d-l R. Ciorogariu, remuşcări _ 
de conştiinţ ă pentru murdăriile, cu cari a fost ofensat co
legul (director seminarial şi protosincel) d-lui Ciorogariu.

3 '
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V
; : Nici declaraţ ia profesorilor seminarului Andreian nu 

a fost în stare să trezească conştiinţ a redacţ iei şi a co
manditarului şef a „Tribunei"' De ce? A trebuit să treacă 

, timp, ca să nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuite publicul insanităţ ile din Nr. 280 al „Tri 
bunei" ! De altcum nu putea să-şi permită acest ziar „in 
dependent" (dependent numai de comanditarii săi)-să de
clare pe profesorii din Sibiiu de oameni rău educaţ i („tonul 
lor insolent"/). Nici nu putea presupune, că se va găsi un 
cetitor atât de prost al „Tribunei", care să creadă confecţ io- 
nişti lor „Tribunei", că „noi am regretat cei dintâi publicarea 
acelei „scrisori din Sibiiu", dupăce s-a publicat numai 
din greş aia

Care va să zică în „Tribuna" se publică pe o faţ ă 
întreagă, pe 3 coloane, o „scrisoare din Sibiiu" numai 
din greşală! Redacţ ia o dă la tipar numai din greşalâ! 
Ii face corectura numai din greşalâ! Şi „dupăce s-a pu
blicat numai din din greşală, redacţ ia regretă mai întâi pu
blicarea acelei „scrisori din Sibiiu", cu toâte că abia la 
14 zile după ce a comis infamia găseşte de bine să facă 
această preţ ioasă constatare.

Frumoasă pildă de iubire de adevăr din partea „Tri-

\
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Să trecem însă la alt caz.

*

^Tribuna* din 14Febru- 
rie 1911 publica sub titlul  
caracteristic » armele calom
niei* un articol, în care se ' 
găseşte următoarea frasă :

»Aici îmi vine în minte 
un zvon pe care l-am auzit 
din părţ ile Beiuşului..1). Gi-că 
ar fi amestecat în toată trea
ba şi Principele moştenitor. 
Gi-că nişte scrisori, pe cari 
le-ar fi primit moştenitorul 
dela »mangrişti«, scrisori com-

In Nr. din 2 Martiel911 
tot » Tribuna* scrie :

>Respingem cu mâhnire 
însinuaţ iile, că am ocrotit în 
coloanele noastre »încercări 
de denunţ ări* contra intere
selor noastre generale şi de
clarăm şi în acest punct, că 
e sub demnitatea noastră să 
ne mai apărăm împotriva u- 
nor acuzaţ ii atât de absurde

* /

9- D-l colaborator stîenţ ific min- 
ţ eşte, căci dânsul a fost acela, care 
a colportat această insinuare per
fidă prin cafeneaua de pe Bretter 
„în.  Sibiiu».
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promiţ ătoare, ar fi trecut de 
la înalta persoană la d-1 Al.
V7aida şi d-1 Vaida le-a tri
mis ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd - lu i A. Popovici. Ci-că 
pentru asta n’ar putea vorbi 
în public d-1 Popovici. s

Va să zică „Tribuna" nu se sfieşte a ne aduce: pe 
Mangra, pe mine şi pe d-nul Aurel C. Popovici in legă
tură cu Principele moştenitor, căutând a amesteca până 
şi pe viitorul nostru domnitor în campania ei murdară şi 
trădătoare ! Şi tot „Tribuna" găseşte dosa necesară de ci
nism ca să respingă, ba să respingă chiar cu „mâhnire" 
„insinuaţ iile", că ar ocroti în coloanele ei încercări de de
nunţ ări contra intereselor noastre generale. Ba cutează chiar 
să declare „că e sub demnitatea noastră să ne mai apă
răm împotriva unor acuzaţ ii atât de absurde". Precum se 
vede însă, nu acuzaţ iile sunt absurde, ci absurd este din 
partea „Tribunei" de a se refugia pe platforma demnităţ ii 
ei. Căci aceasta demnitate este un ce neexistent.

Să trecem însă la alt caz, care va dovedi şi mai 
limpede cum iubeşte adevărul „Tribuna".CBA

*

In Nr. din 19 Februarie 
1911 »Tribuna« publică la 
ştirile zilei, următoarea in
famie perfidă 1

In Nr. din 20 Februar 
1911 tot >Tribuna« vine şi 
scrie:

>jRfdaclional. In numă
rul nostru din urmă, sub tit
lul >Cât o fi cosiat€ s’au stre
curat neconlrolate câte-va rân
duri regretabile, cu a căror 
conţ inut redacţ ia nu se iden
tifică şi pe cari le desaproabă 
în modul cel mai categoric.«

— >Câi o fi costatP 
Suntem curioşi cât o fi cos
tat ultima mare adunare din
Arad, la care a fost adus şi 
d-l Stahl. ca discursurile să 
fie salvate pentru posteritate. 
Dar nu de cheltuiala d-lui 
Stahl, asta o ceva neînsem
nat, dar la ce sumă se urcă tre
nurile separate, cărâiişitul, în
treţ inerea alegătorilor, ele. ?

De ce te miri, iubite 
cetitor? Nu e de loc glumă.

*) Cer scuze pentru cuvân
tul drastio, dar oum să-i zic acestei 
proceduri? Judece cetitorul.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m



■tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -•

icbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— 28 —

Cu braşoave de astea se in
formează* o lume oare-care 
şi înzădar râzi, ele sunt cre
zute pe cuvânt*.

Cetitorul naiv al „Tribunei" crede, că dacă fără şti
rea redacţ iei s-a strecurat o infamie în coloanele „celui 
mai bine redigeat ziar românesc" biata redacţ ie a fost ex
trem de cinstită, desaprobând cele „câteva rânduri regre
tabile".

La urma-urmelor şi redactorii-literaţ i români dela 
„Tribuna" sunt oameni! Vor fi făcut foaia după vre-un 
chef şi în 20 Februarie, ca de atâtea ori, după cum se 
vede din stilul -multor articole de fond. Vre-un maliţ ios 
culegător de litere, corupt de sigur prin redacţ ia „autori- 
salului", va fi furişat în coloanele „Tribunei" ticăloşia 
aceea tipărită, folosindu-se de împrejurarea,, că d-nii re
dactori erau, cu toată genialitatea lor, grei la cap, după 
chef. Aşa ar fi logic să se scuze „Tribuna". Ea însă răs
punzând măestrului I. L. Caragiâîe, în loc de a-şi pune 
cenuşe pe cap, se avântă pe piedestalul „poruncei no
bleţ ei".

Nu ar fi nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■„lucru generos" să-l pedepsească pe cel vi
novat — declară direcţ iunea „Tribunei". Care va să zică 
tot a ştiut redacţ ia despre „cât o fi costat"? Că d-nii se 
desavuează pe ei înşişi, nu strică de loc reputaţ iei lor de 
oameni cinstiţ i. Iată răspunsul lor la înfierarea maestrului 
Garagiale :

> Declaraţ ie. S’a strecurat în mod fatal în ziarul nostru 
nenorocita notiţ ă >Cât a costat*. Notiţ a aceasta e pe cale acum 
să ia proporţ iile unui eveniment istoric. Detractorii ziarului 
nostru au umflat’o în slavă şi triumfă mulţ umiţ i, că. iată, s’a do
vedit »echivocitatea Tribunei*. Toţ i oamenii bine intenţ ionaţ i (\) 
au luat însă act de desaprobarea energică a direcţ iunii şi a re
dacţ iei noastre, desaprobare, care a urmat imediat şi-i asigu
răm şi de data asta, că tocmai noi am fost cei mai dureros 
ati'nşi de apariţ ia notiţ ei şi că am condamnaVo. Dar răuvoito
rii noştri nu vor să scape cu una cu două minunatul pretext 
de a deplasa cu notiţ a chestiunea principală: datoria lor de 
a-şi dovedii acuzaţ iile. (?) Ba se servesc şi de peana măiastră a 
d-lui Ion Luca Caragiale, care în acelaş timp când ne dăscă
leşte azi în >Românul« şi ne somează să pilduim (1) pe autor, 
uită porunca nobleţ ei ce trebue să arătăm omului căruia i-s’a

-L
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întâmplat o nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnenorocire în casă. (?) D-sa găseşte că e mai gene
ros lucru să-l iai pe năpăstuitul la păruială, ca să ispăşească 
el, bietul, vina celui ce i-a vârât tăciunele sub streaşină.

De altfel îl asigurăm pe d-nul Caragiale, că ne-am făcut 
datoria (?) şi îl rugăm, chiar în interesul cauzei noastre obşteşti(9), 
în numele căreia ne vorbeşte şi d-sa, să considere acest fatal 
incident de încheiat.

Direcţ unea > Tribunei*.

D-l I. L. Caragiale „uită porunca nobleţ ei44, pe când 
„dirccţ iiiYtea Tribunei44 (în Nr. din 20 Februarie 1911 
redacţ ia se desavua pe sine) îl asigură, că ,,ne-am făcut 
datoria44. Care datorie? Datoria „direcţ iunei Tribunei44 ar 
fi fost, după cum pretindea şi măestrul I. L. Caragiale, ca 
să-l dea afară fără doar şi poate pe nemernicul contra
bandist de ştiri perfide. Aceasta însă nu s-a putut face, 
căci ori cât sunt de iubitori de adevăr şi de scrupuloşi în 
chestii de cinste oamenii „Tribunei44, totuşi nu puteau 
executa cu o singură lovitură pe trei vinovaţ i: pe 2 re
dactori cinstiţ i şi pe un comanditar ireproşabil. De aceea 
„direcţ iunea Tribunei44 îl roagă pe măestrul Caragiale 
„chiar în interesul cauzei noastre obşteşti44 să tacă. Săr
mană cauză obştească, pe ce mâni ai încăput!cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Nostim e chipul în care „Tribuna44 îşi face reclamă. 
Ba că „toate valorile literare44 colaborează la ea, (toţ i 
adevăraţ ii scriitori, în frunte cu I. L. Caragiale sunt va- . 
lori „demodate44) ba că „Românul44 nu are corespondenţ i 
fiind toţ i „oamenii de bine44 şi „publiciştii de valoare44 con
trari ai „Autorizatului44. In Nr. din 7 Ianuarie 1911 se în- 
cumăO „Tribuna44 a-şi face reclamă, avântându-se la ur
mătoarea declaraţ ie : »„Tribuna44 a ajuns să fie un organ 

românesc, în jurul căruia s’au grupat toate elementele 
dornice de o mai intensă şi mai aprigă luptă naţ ională44.' 
Să facem o mică analisă a adevărului afirmaţ iilor pom
poase debitate prin „Tribuna44.CBA
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D-nul Găldău, în urma tinereţ ei sale, trebue scuzat. 
Nu dânsul e de vină, că „şi-a luat nasul la purtare". 
De vină sunt domnii Bocu şi ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS c h e o p u l , şefredactorii „Tri-  .. 
buneitt şi stăpânul lor. d-1 R. Ciorogariu. Ei au introdus 
în limbajul presei noastre sub marca „celei mai neaoşe 
limbi româneşti4, grosolăniile vulgare din mahalalele Bu
cureştilor, cu binevoitorul concurs al „celui mai de seamă 
publicist român, d-1 II. Chendi". D-1 Găldău este numai o  
jertfă inocentă a şcoalei literare ce o face „Tribuna". Să 
nu-1 condamnăm deci, ci să avem milă de el. Căci pe 
când va ajunge la doctorat, de sigur se va lăpăda de ac
tualii lui profesori literari şi va recunoaşte, că a scrie mo
jicii  nu înseamnă a face publicistică.

încă un caz de iubire de adevăr a „Tribunei".
In >Românul< din 31 

Martie găsim următorul răs- ' 
puns la articolul >Tribuneic :

. »Tăciunarii«,

In Nr. din 28 Martie a. 
c. » Tribuna* publică un ra
port din Viena, care se în
cepe astfel :

Vasile Goldiş>Tăciunarii.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— Dintr'o scrisoare din Viena. —

Viena, 25 Martie,

De câte-va zile petrec 
în capitala Austriei deputa
ţ ii noştri naţ ionalişti, d-nii 
Dr. Teodor Mihali, preşedin
tele clubului parlamentar, şi 
Dr. Alex. Vaida-Voevod. Au 
venit aici ca să se întâlnească 
cu d-1 Aurel C. Popovici.

Vineri seara a avut loc 
în onoarea lor o cină comună 
la care au luat parte nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcâţ i-vci 
prietini intimi şi neamuri ai 
domnilor Vaida şi Popovici. 
Au mai asistat şi câţ iva ti
neri universitari şi câţ i-va 
tineri membri ai coloniei ro
mâne. S’au rostit toasturi, în 
cari luptătorii noştri au fost

Arad.

Cele cuprinse în pretinsa 
scrisoare din Viena a » Tri
bunei* sunt minciuni. Colo
nia română din Viena este 
solidară cu conducătorii par
tidului naţ ional. Confirmăm 
moţ iunea şi aderenţ ele pu
blicate în >RomânuD, decise 
unanim în întrunirea publică. 
Osândim pe subminătorii so
lidarităţ ii naţ ionale.

Alex. Lupu, Dr. Ciurcu, 
Dr. Doctor, Dr. Cuparescu, 

, Dr. Lazar Popovici.
Alta:
Respingem minciuna din 

numărul ultim al ^Tribunei*. 
Moţ iunile publicate în »Ro- 
mânul« au fost luate cu en-
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tuziasm unanim. Infam este 
cel ce numeşte tăciunari pe 
deputaţ ii naţ ionali şi frunta
şii coloniei de aici, cu cari 
suntem solidari. înfierăm zia
rul, care publică asemenea 
calomnii.

sărbătoriţ i şi îndemna ţ i să 
ducă înainte lupta împotriva 
duşmanilor comuni. Şi vese
lia a fost generală şi gene
rală ar fi fost şi mulţ umirea 

. Românilor,cari n’au luat parte 
la această cină, — dacă nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAunii 
dintre prietinii şi neamurile 
domnilor Popovici şi Vaida 
n’ar fi abuzai de această în
trunire pentru a face decla
raţ ii în numele coloniei ro
mâne şi a tinerimei univer
sitare din Viena — în favo
rul ziarului »Românul« şi îm
potriva Tribunei*.

Iar apoi :
>Se mai vorbeşte, că s’au 

expediat, tot în numele co
loniei şi al tinerimei, şi câ
teva telegrame de aderenţ ă 
mai multor bărbaţ i din ju
rul »Românului«.

Apoi urmează o frază, 
care este punctul de culmi
naţ ie al articolului:

>Nu contestăm dreptul 
nimănui de a-şi manifesta ve
derile cum i-se pare bine, dar 
contestăm ori-cu: dreptul de-a 
abuza de numele unei colo
nii şi al unei tinerimi întregi.
Şi de numele nostru s’a fă
cut un abuz neiertat*.

Mai trebue comentar la „corectitatea" „Tribunei"? E de 
lipsă poate să venim : D-l Aurel C. Popovici, d-1 Dr. Mihali 
şi cu mine să declarăm că, din întâmplare, nu a fost de 

faţ ă nici un singur neam de al nostru la întrunirea a- 
ranjată de colonia şi de tinerimea română din Viena în 
onoarea noastră? Ori să publice poate domnii general Lupu, 
Dr. Ciurcu, Dr. Cuparescu, Dr. E. Doctor, Dr. Lazar Po
povici, şi ceilalţ i membri ai coloniei române din Viena 
certificate de botez, ca să dovedească cetitorilor „Tribunei", 
că d-lor nu sunt „câţ iva membri tineri ai coloniei"? Dar :

Pentru tinerimea ro
mână din Viena: Zaharie Ma- 
niu, Iuliu Crişianu, Dimitrie 
Marmeliuc.*

■ \
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oamenii terfeliţ i de ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„ T r ib u n a "  au şi alte ocupaţ ii, decât 
să răsbească a desminţ i mulţ imea nesfârşită de minciuni 
ale „celui mai bine redigiat ziar românesc"!cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* *

Caracteristic este şi cazul următor, publicat în  > R o m â n u l<  
din 2 Aprilie 1911.

D in  C lu j nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
De ce mijloace e în slare să se folosească >Tribuna« pentru 

seducerea publicului românesc.

Zilele trecute, un corespondent de aici al « T r ib u n e i*  a 
insultat în numele tinerimei pe acei bărbaţ i ai neamului nos
tru, cari tocmai i-am ales de patroni ai concertului, ţ inut în 5 
Martie n. cu scopul, ca să seducă lumea românească, să arete, 
că tinerii studenţ i, nu mai dau nimic pe «bătrânii ramoliţ i*, 
ci toţ i sunt pe partea « T r ib u n e i* .  Tinerimea universitară şi-a 
spus cuvântul într’o declaraţ ie din Nrul 57 al «Românului*.

Dar nu numai acum în urmă, ci şi de altădată « T r ib u n a *  
s’a folosit de astfel de mijloace murdare, căci iată ce putem 
ceti în Nrul 269 din «Tribuna* 1910 :

«Din sânul tinerimei universitare române din Cluj ni-se 
scrie: Cred, că zilele critice ce le trăeşte acest popor neferi
cit, graţ ie conducerei «bărbăteşti* nu vă va abate dela calea 
cea bună ce aţ i apucat, ci din contră, cu mai multă putere 
inimile tinere, v6r pune pe hârtia tiparului, ca până acum, ten
dinţ ele de progres şi înaintare*.

Tot în Nrul acela zice «Tribuna* :
«Dela d. Vasile Ocnariu din Macovişte, u n advocat nou 

ni-se scrie:
«Vânt de primăvară a sosit şi pe la noi... rog deci, cu 

stimă să binevoiţ i a-mi trimite şi mie mult preţ uita «Tribună*. 
Adecă cum? «Tribuna* în loc de a zice «primim dela un stu
dent* etc., spune «Din sânul tinerimei universitare din Cluj 
ni-se scrie*, ca să vadă publicul, că «din sân* i-se scrie, adecă 
în numele tuturor studenţ ilor. Ce i-s’a scris «din sân*, am vă
zut în declaraţ ia tinerimei din N-rul 57 al «Românului*.

Trec la scrisoarea «unui advocat nou* din Macovişte, care 
ar fi colegul meu Ocnariu. D. loan Ocnariu, stud. în arept de 
cnut prim, mi-a declarat pe cuvântul său de onoare, că 
dânsul, nici fratete său Vasile, care e comersanf n'au scris 
absolut nimic la >Tribuna< «despre vânt de primăvară*, ci a 
trimis pur şi simplu abonamentul, iar cetind în «Tribuna*, că-i 
«un advocat nou*, le-a trimis o rectificare, pe care «Tribuna*
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n'a, voit să o publice nici până astăzi. Acestea le-am ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa v u t de 
spus pentru ca să se ştie.*

Un student.
Mai are lipsă de comentar acest exemplu zdrobitor al fe

lului cum serveşte » T r ib u n a *  adevărul luându-şi refugiul chiar 
şi la astfel de tertipuri ?

„Tribuna" şi solidaritatea noastră naţ ională.
Cine este atât de naiv să mai dea erezământ asigu

rărilor fariseice ale „Tribunei", că ea condusă numai de 

„interesele mari şi superioare ale neamului întreg" (Nr. 
255 din 1910) a pornit infama acţ iune de „premenire"? 
Căci nu este în interesul cauzei noastre să fie distrusă so
lidaritatea partidului naţ ional român \ Nu este în interesul 
cauzei noastre să fie stânjenită capabilitatea de acţ iune 
partidului naţ ional român prin intrigile, calomniile şi falsi
ficările tendenţ ioase ale „Tribunei"! Ce armă ne va mai 
rămânea, dacă solidaritatea partidului naţ ional va fi nimi
cită? Nimicirea acestei solidarităţ i este însă văditul 
scop al răsvrâtirei „Tribunei". Dacă toţ i bărbaţ ii devo
taţ i ai partidului naţ ional român vor fi decapitaţ i, dacă 
prestigiul comitetului naţ ional va fi nimicit şi solidaritatea 
noastră făcută de batjocură, atunci va putea fi restabilită 
drept lesultat pozitiv al „premenirei" „Tribunei" reputaţ ia 
pângărită a „amicului" d-lui Ciorogariu, a candidatului de 
metropolit Vasile Mangra.

Iată cum scrie despre solidaritate „organul românesc,, 
în jurul căruia s’au grupat toate elementele dornice de o 

mai intensă şi mai aprigă luptă naţ ionalăw: (Tr. Nr.. 
din 7 Ian. 1911).

>Dacă am fi preamărit organizaţ ia noastră, (care 
ex/’-y/tf), cântând în ditirambi laudele celor cari îndrumă... 
activitatea noastră politică, am fi spus o minciună, dar n’am fi  
încălcat disciplina de partid*. (Tr. Nr. 25 Doc. 1910.)

In Nr. din ÎS Ian. 1911, sub tillul „Solidaritatea", 
comite „Tribuna" într’un articol de fond o criminală ză- 
păcire a noţ iunilor.

Iată câteva pasagii caracteristice din acest „remarca
bil" articol: • -

axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;.X nu
ne-

>Sânt cazuri, când solidaritatea are frumoase succese. 
Cum însă de obicei această strânsă legătură este mult m a icbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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uşoară şi, poate, nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAexclusiv posibilă între cei mai slabi, e natural 
să se întâmple, ca cei mai tari şi mai energici să nu se supună 
acelei maşini cfe uniformisare socială, care caută să prefacă pe 
fiecare individ în manechin, supus cu totul unor anumite mo
ravuri şi credinţ e. Sânt apoi alte cazuri, când în solidaritate 
şi în marginea cadrelor ei înguste nu se produce nimic real,, 
se face imposibilă orice nobilă rivalitate, se ţ ine pe loc orice 
mişcare şi se ascunde totul în haina unui spirit înapoiat. Care 
om cuminte nu va admite, că în aceste condiţ ii, solidarizarea 
conslitue o vinovăţ ie? ^ ■

lată dar\ că nu este bine, că se vorbeşte atât de vag 
despre această noţ iune şi că atâta lume se atârnă de ea. (ob
servaţ i stilul şi limba ziarului » scris în cea mai bună limbă 
românească* : »atâta lume să atârnă de ea*, adecă de »noţ iu- 
nea solidarităţ ii.*) Că unirea şi concordia sânt bune şi că dis
cordia maximae res dilabuntur se ştie dela tata Traicin şi po
poarele de pretutindeni caută să se folosească de acest princi
piu după putinţ ă. Ne facem însă rezerva asupra faptului, că 
fiecare caz de solidaritate îşi are xwvcstea sa şi cercetându-le 
mai deaproape, cum se cuvine, înainte de-a te pronunţ a asupra 
lor, adeseori va trebui să fii mai îngădu tor cu judecata şi să . 
nu-(i pui credinţ a întreagă în această singură idee salvatoare « 
(Ce stil clar! Ce limbă neaoşe românească!)

Spre a documenta, că sunt oameni cu judecată pri
mitivă, cavi ţ in Ja solidaritatea partidului nostru naţ ional, 
articolul constată:

>Sântem îmă de părerea, că rău far aceia, cari ar voi să 
reducă voinţ a tuturor la o singură formulă şi mai mult gre
şesc aceia, cari în anumite cazuri concrete vad apropierea unui 
dezastru, In o astfel de judecată este ceva absolut primitivr 
sau o lipsă de chibzuire în materie de progres.-»

E deci „natural, ca cei mai tari şi mai energici 
să nu se supună acelei maşini de uniformisareu, care 
este solidaritatea naţ ională. E deci natural, ca Mangra şi 
Burdea să frângă solidaritatea. „Rău fac şi mai mult gre
şesc aceia, cari în anumite cazuri concrete*4 —d. e. „de
solidarizarea41 lui Mangra — „văd apropierea unui dezas
tru4. Şi după „Tribuna" „în o astfel de judecată este 
ceva. absolut primitiv sau o lipsă de chibzuire în ma
terii de progresCine vrea. deci, ca „Tribuna", să ’ l 
declare de om cuminte, care face parte din „toate ele
mentele dornice de o mai intensă şi mai aprigă luptă na-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•ţ ionalău, (veziNr. din 7 Ian. al „Tr.a) acela fatal EDCBAirebue < 
să despreţ uiască solidaritatea partidu lu i naţ ional ro
mân şi să contribue nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla nimicirea solidarităţ ii lui.

In Ni*, din 8 Martie 1911 „Tribuna*4 publică un articol 
de fond, falsificarea noţ iunilor4*, care într’adevăr este o 
•cutezată, deşi’ puţ in inteligentă falsificare a noţ iunilor. Iată 
o parte din acest exerciţ iu stilistic scâlciat:

»Se cere sacrificarea adevărului şi a francheţ ei po alta
rul solidarităţ ii! Şi, pe cum aţ i văzut cu toţ ii, nu se tratează 
de solidaritatea în fapte şi în gânduri bune, căci aceasta nu 
o pot combate decât nebunii. Dar duşmanii presei noastre, 
a presei fără zgardă, au mers atât de departe încât ne-au 
cerut o solidaritate până şi pentru vremurile de somnolenţ ă 
şi de tânjire şi au încercat să ne impună ca datorie înăbuşi
rea în noi înşi-nea oricărei porniri de deşteptare. Chiar gâşte- 
lor din Capitol le era îngăduită mai multă libertate de mani
festare pentru deşteptarea Romanilor,1) decât ar voi unele 
cercuri dela noi să îngăduie gazetelor româneşti !2) Şi unicu l  
pretext ce se invocă, este faptu l\ că suntem un popor m ic 

. şi asuprit şi că mai multe păreri şi mai multe curente ne-ar 
dismembra şi ne-ar slăbi. Dar o argumentare mai naivă ca 
aceasta nu poate fi opusă unei porniri serioase de primenire, 
ca aceea,3) care s’a relevat în coloanele noastre. îndemnul la 
luptă, la încordări nouă, la curăţ irea atmosferei, nu poate fi  
considerat de nici un om cuminte drept o .tendinţ ă disolvantă, 
ci, dimpotrivă, o îndrumare spre o nouă şi grabnică solidaritate 
a celor buni şi energicii)

Deci, a susţ inea• disciplina de partid* şi a nu o sub
mina prin articol! mincinoşi, cari sunt- compuşi numai din 
fraze poetice ori încâlcite, dar lipsiţ i de un conţ inut real, 
înseamnă a „sacrifica adevărultf. A declara de »imbecili* pe 
oameni îmbătrâniţ i în cinste şi de „bălrâni ramoliţ i af pe 
bărbaţ i în puterea vieţ ii, cari de decenii au adus toate

’ ) Gâştele din Capitol au fost incomparabil mai oneste, oăci ele au 
făcut un bun serviciu Romanilor. Comparaţ ia „Tribunei*1 ar fi la loc numai 
dacă celebrole gâşte ar fi fost infame şi ar fi atacat de dindărăt pe luptă- 

t torii Romani, când aceştia dădeau piept cu duşmanul.
*) Pardon. „Gazete româneşti1 e fals! „Tribuna*1 poate vorbi cel 

mult de un „ziar independent1* scris româneşte, care prin felul cum faoe 
politică mână apa pe moara lui Tisza şi Mangra.

3) Cel ce scrie aşa ceva nu sufere de moral insonity ?
<) Toată premenirea a constat In fraze de acestea sunătoare, dar lip

site de înţ eles!
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jertfele, câte se pot aduce pentru o cauză mare, cu abne- 
gaţ iune şi devotament, înseamnă după „Tribuna" „o por
nire serioasă de primenire" şi „o îndrumare spre o nouă. 
şi grabnică solidaritate a celor buni şi energici" ! Acest 
spanac cutează să-l prezinte cetitorilor săi organul condus 
de d-niiBocu şi Scheopul şi de garda d-lui R. Ciorogariu.

„O argumentare mai nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnaivă nu poate fi opusă unei 
porniri serioase de primenire, ca aceea, care s’a rele
vat în coloanele ziarului nostru", adecă decât „faptul, că sun
tem un popor mic şi asuprit şi că mai multe păreri şi 
mai multe curente ne-ar dismembra şi ne-ar slăbi."

„Tribuna" nu vrea să fie naivă. Ea nu dă nimic pe 
solidaritate. Nici Mangra nu dă nimic pe ea. „Cine nu în
ţ elege aceasta, acela n’a avut prieten."

v

*.Os

Neamul românesc din Ungaria şi Transilvania e or
ganizat întrTin singur partid, în partidul naţ ional ro
mân. Delegaţ ii cercurilor electorale întruniţ i în conferenţ ă 
naţ ională, deci reprezentanţ ii întregului popor hotăresc 
în numele partidului. Comitetul central electoral, comitetul 
naţ ional, este organul executiv al partidului ales prin ccn- 
ferenţ ă din sânul delegaţ ilor întruniţ i în conferenţ ă na
ţ ională.

- %

O. • •

Marţ i, în 5 Aprilie 1910, a avut loc în Sibiiu ultima 
conferenţ ă naţ ională. Poporul român a fost reprezentat 
prin un număr mai mare de delegaţ i din toate ţ inuturile 
locuite de Români ale Ungariei şi Transilvaniei, decât la 
ori care altă conferenţ ă din trecut.

Conferenţ ă, constituită din 290 de delegaţ i — dintre- 
cari 252 erau prezenţ i —- i-a votat comitetului vechiu 

* mulţ umită şi încredere pentru activitatea sa politică. De 
asemenea — camera era deja disolvată — foştilor de
putaţ i.EDCBA

\ -
i

• vcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U
Conferenţ ă celor 252 de delegaţ i a ales apoi comite

tul următor: George Pop de Băseşti, Dr. Vasile Lucaciu, 
Dr. T. Mihali, Dr. G. Popovici, Dr. N. Oncu, N. Ivan, Dr. 
Liviu LemSny, Dr. Şt. C. Pop, Dr. Ion Nedelcu, Dr. Vaier 
Branişte, Dr. Nicolae Comşa, Dr. Aurel Cosma, Dr. Aurel

ICBA
-
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L a z a r , D r . Victor Bontescu, Dr. V. Onişor, Dr. St. Petro- 
rici, Dr. Ion Ciordaş, Dr. Ştefan Morariu, Dr. Vaier Mol- 
dovan, Dr. Romul Boila, O. Goga, Dr. I. Lengheru, Dr. N. Ve- 
cerdea, Dr. G. Popa, Dr. Iustin Marşieu, Dr. Nestor Opreau, 
Dr. P. Givulescu, Dr. A. Vlad, Dr. A. Vaida şi Dr. I*  
Maniu. 1).

La compunerea comitetului, a avut conferenţ a în ve
dere să aleagă astfel de oameni, cari atât prin trecutul 
lor, cât şi prin individualitatea şi prin pregătirea lor oferă 
garanţ ii, că sunt nu numai capabili de a conduce cu des
toinicie şi cu desinteresare partidul naţ ional român, dar sunt 
gata a aduce şi jertfele atât materiale, cât şi morale, pe 
cari fatal trebue să le aducă fiecare membru al comi
tetului.

Poate că vor fi  4n sânul neamului nostru bărbaţ i şi 
mai capacităţ i şi mai pregătiţ i şi mai destoinici de cum 
sunt actualii membri ai comitetului. Spre a fi putut fi  
aleşi în comitet aceşti oameni valoroşi, trebuiau însă să îm
plinească două condiţ ii: Capacitatea, pregătirea şi destoini
cia lor politică trebuia să fie cunoscută de obşte şi ei tre
buiau să se hotărască nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa primi să fie aleşi. In contra 
voinţ ei lui nu poate fi ales nici de împărat cineva, necum 
de membru în comitetul electoral al partidului naţ ional 
român. Astfel conferenţ a din 5 April 1910 şi-a compus 
comitetul executiv din acei bărbaţ i, despre cari conferenţ a 
avea credinţ a, că sunt cei mai potriviţ i pentru condu
cerea luptei partidului, şi cari totodată s-au declarat şi ho
tărâţ i să primească sarcina extrem de grea, de a face 
parte din „ceata oficială a bipezilor inconştienţ i*, precum 
numeşte „Tribuna* comitetul. Astfel „premenirea valorilor*  
a săvârşit-o însăşi conferenţ a, singurul for chemat şi legal 
să hotărească asupra întrebării: cine este chemat şi cine 
nu să facă parte din comitet. „Tribuna* (vom vedea în- 
tr’un alt capitol cine este „Tribuna*) nu este mulţ umită 
cu conducerea partidului, ba să ’ncumătă să nege chiar şiCBA

f

') 1 trecut de 70, 3 inşi trecuţ i de 60, 7 inşi de 60, 6 inşi trecuţ i de 
40, 13 inşi sub 40 de ani. „Tribuna" susţ ine însă* că elementele tinere nu 
se pot validita, fiind preterate. Lipsa de ruşine în afirmarea oonsecuentă a 
unor evidente neadevăruri, înseamnă „libertatea presei" şi „premenire" ?cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=

|
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existenţ a partidului. Imediat după alegeri învinueşte comi
tetul, că este culpabil pentru căderea candidaţ ilor noştri.

Alte acuze nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAconcrete nu aduce, tot aşa precum nu in
dică nici o singură dată lămurit şi verde, că ce înţ elege 
sub „acţ iune de premenire a valorilor".- In acelaşi timp 
însă declară solidaritatea de o „poveste4, declară, că „în  
cadrele ei înguste se face imposibilă orice nobilă rivali
tate, se ţ ine pe loc orice mişcare şi se ascunde totul în 
haina unui' spirit înnapoiaP*. Proclamă deci, că „e natu
ral, ca cei mai tari şi mai energici să nu se supună 
acelei maşini de uniformizare socială", care este solidarita
tea noastră naţ ională.

Că cine anume sunt acei .„mai tari" şi „mai ener
gici" nu o spune „Tribuna**, pentrucă nu poate să o 
spună.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cu toate acestea, din 24 Iunie până astăzi, dela 
George Pop de Băsăşti până la cel din urmă membru din 
comitet, toţ i bărbaţ ii politici de seamă, de cari dispune 

% neamul nostru în epoca prezentă au fost pe rând, colectiv,
ţ f în calitate de comitet şi apoi — ca singuratici—traşi în noroiu

şi insultaţ i îa modul cel mai murdar, în coloanele „Tri 
bunei".

s

•S

V

*• Advertismentul d-iui C. Stere a fost ignorat de „Tri 
buna", întocmai precum au fost d-nii N. Iorga şi A. C. Po- 

;v. 7 povici terfeliţ i din cauza, că au condamnat şi d-lor acţ i-
W unea distrugătoare şi de subminare a „Tribunei".

5? Dacă ne dăm seamă ce scop poate avea această cam
panie de „primenire" unică în felul ei, ajungem la urmă
torul rezultat:

. Advocaţ ii români, afară de disparente excepţ ii, sunt 
vluptătorii cei mai devotaţ i ai partidului nostru naţ ional.

Ei jertfesc nu numai timp şi- bani, negligându-şi afa- 
, cerile când aleargă pe sate, la adunări poporale, călătoresc - 

la conferenţ ele comitetului, ori când apără gratuit pe ţ ă
ranii români perzecutaţ i din cauze politice, dar mulţ i inşi 
dintre ei sunt siliţ i să îndure ireparabile pierderi matei iale 
din cauza, că se expun prea mult şi prea intensiv pentru 
interesele partidului naţ ional român.

&
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Alături cu advocaţ ii români stau preoţ ii noştri în 
prima linie de foc a luptelor partidului naţ ional român.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Insultând colectiv pe advocaţ i şi pe preoţ i*) nu poate 
spera „Tribuna" să îndemne pe oameni la o luptă mai 
intensivă. Din contră, suntem ameninţ aţ i de dezastrul, că 
mulţ i dintre cei mai devotaţ i luptători să vor retrage 

„din gloriosul loc". Căci a să lupta cu contrarul şi a su
porta cu abnegaţ iune persecutări, demne materiale, 
şicane, din partea contrarului, este pentru un om 
de bun simţ  cu mult mai uşor, decât a să lăsa ter
felit silnic în numele „intereselor superioare ale 
neamului'1 într’o foaie „ independentă", scrisă româ
neşte. Dar ar ti cu desăvârşire zadarnic sâ continue 
lupta conducătorii de astăzi ai partidului naţ ional ro
mân, dacă Tribuna" ar reuşi să le nimicească presti
giul şi reputaţ ia în faţ a poporului! Căci de conducă
tori „pehlivani" de „marcanţ i imbecili" cine va as
culta? Astfel toată campania. „Tribunei" nu are altă 
ţ intă, decât a servi scopurile, pe cari le urmăreşte contele ' 
Tisza prin activitatea politică a amicului său Mangra, care 
la rândul său este amicul d-lai R. Ciorogariu, al stăpânu
lui „Tribunei".

Iată părerea contelui Tisza, despre demonstraţ iile în 
contra lui Mangra, alături de părerea d-lui comanditar al 
„Tribunei4, R. Ciorogariu:

Contele Tisza în vorbi
rea sa ţ inută în 23 Martie 
1911, în camera din Buda
pesta: >Pe un deputat ma
ghiar (Mangra), care cinstit şi 
cu abnegaţ iune a servit cauza 

politicei româneşti patriotice 
in decursul unei vieţ i tungi\ 
care în decurs de doisprezece

D-l Ciorogariu scrie în 
Nr. 263 din 1910 al »Tribu- 
nei« : »Dar sa nu poftească 
dela mine nimeni să aprob 
ca preot demonstraţ ia din 
Arad dela Seminar în faţ a 
tineri mei clericale şi în că
minul şcoalei conduse de mine 
— împotriva unui dignitar

*) Vezi la sf&rşital .broşuroi prezente articolul „Amurgul nulităţ ilorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m o cn i te '* .
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ani în tăcere şi în linişte şi-a 
împlinit datoria în importanta 
sa funcţ ie clericală, fără să fi  
tradat vre-o nizuinţ ă din punc
tul de vedere al ambiţ iei sale 
personale, atunci, când a ple
cat din parlamentul maghiar, 
aici în Budapesta, în capitala 
ţ ării, la poarta parlamentului, 
l ’an insultat câţ iva băieţ oi 
nenorociţ i, necopţ i, uitaţ i de 
sine. (Vii  exclamări în dreapta: 
infamie!)« " .

bisericesc, care vine la sinod 
cu episcopul său, dela altarul 
unde împreună ano liturgisit. 
Şi da, să mi ceară nimeni 
dela mine să rămân impasim 
bit la vederea nenorocirei 

prietenului, cu care 30 de 
ani am mâncat pânea amară 
a suferinţ elor pentru un ideat 
comun• Cine nuînielege acea
sta, acela n-a avut prieten,*

V

c

Precum să vede, călugărul transfug Mangra are prie
teni devotaţ i, cari nu rămân „impasibili**,  ci îi sar întru 
apărare. vZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! - EDCBAI

Stranie coincidenţ ă ! Contele Tisza constată, că Man
gra „cinstit şi cu abnegaţ iune a servit cauza politicei ro
mâneşti patriotice în decursul unei vieţ i lungi“, pe când 
d-nul R. Ciorogariu, comanditarul „Tribuneiclesapro- 
bând şi el demonstraţ ia în contra aceluiaşi Mangra, con
stată că „30 de ani am mâncat pânea amară a suferin
ţ elor pentru un ideal comun11; cu cine? Cu Mangra, cu 
„prietenul! :

Cu „leul dela Gest** — precum l-a numit Mangra pe 
contele Tisza, „Tribuna** susţ ine de altcum vechi prietenii. 
Ea deja la 1903, în 10 Noemvre Nr. 198, i-a dedicat 
protectorului ei, Tisza, un articol de fond, care pleda pen
tru pace.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>

Acel articol de fond era scris în cea mai neaoşe 
limbă maghiară, ca contele Tisza să se poată delecta şi 
convinge cu ochii proprii, că „Tribuna** este propagatoa- 
rea ideii de „pace**, aşa dupăcum o înţ eleg „pacea** leul 
dela Geszt şi naşul său, cameleonul dela Ceica. D-nul R. 
Ciorogariu va răspunde, poate, că pe atunci, afară de d-sa 
şi de d-nul Oncu mai era şi Mangra comanditar la „Tri-  

buna‘‘ , deci este firesc, că organul „independent**, i-a fă
cut un hatâr deputatului guvernamental de acuma. D-nulCBA
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Ciorogariu însă de ce nu a protestat? De ce nu nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa,împie
decat publicarea acelui articol maghiar, dacă n’a consim
ţ it cu el? Iar dacă d-sa n’a avut putere destulă, fiind In
tre comanditarii „Tribunei" Mangra dictatorul, atunci de 
ce nu a părăsit tovărăşia „patriotică" ? de ce a mai bătut 
„toaca bisericuţ ei cinstite"? Ori Tisza e tras pe sfoară de 
Mangra, încât crede, că acesta a făcut o viaţ ă întreagă 
„politică românească patriotică", ori d-nul R. Ciorogariu 
nu-şi dă nici astăzi încă seamă clar, că din ce pănură e 
ţ esut călugărul transfug Mangra, amicul d-sale.

La tot cazul ar fi de dorit, ca într’un moment de 
inspiraţ ie d-nul R. Ciorogariu să reediteze intr’o formulare 
mai limpede „spovedania unui om cinstit" din Niv 263 al 
„Tribunei". La din contra lumea românească va avea şi 
pe mai departe convingerea, că d-sa este complicele lui 
Mangra, care face în „Tribuna" aceleaşi servicii politicei 
lui Tisza, ca şi amicul d-sale Mangra, prin atacarea parti
dului naţ ional român.

Să nu se supere d-nul R. Ciorogariu, dacă judecata 
noastră a oamenilor copleşiţ i de „o lipsă de chibzuire în 
materii de progres" (vide „Tr." Nr. 13 Ian. 191 este 
„absolut primitivă" şi de aceea nu suntem în stare să 
pricepem, că „Tribuna" poate sluji în acelaşi timp şi 
„interesele mari şi superioare ale neamului întreg" şi şi 
interesele reprezentate prin contele Tisza.

Ca să poată aprecia d-nul comanditar al „Tribunei" 
R. Ciorogariu, de ce suntem cuprinşi de scepticism în 
contra »Tribunei«, când îl vedem pe d-sa susţ inând,'fie 
chiar şi numai pe bază eclesiastică şi în virtutea unui tre
cut comun de 30 de ani prietenie cu Mangra, protejatul 
contelui Tisza, îl rugăm să compare textele ce urmează:

»Tribuna* scrie : >Faţ ă 
cu acuzele ridicate, comitetul 
va trebui să se justifice ; el 
nici la un caz nu le poate 
ignora, dacă e vorba, ca au- 
toritatea sa, care şi aşa 

nu era mare nici până

Contele Tisza în vorbi
rea sa ţ inută la 23 Martie 

1911, în camera din Buda
pesta:

*;..Văd şi în şirurile con
cetăţ enilor noştri de buze ro
mâneşti factori cu mult maicbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

i
:

1
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3 valoroşi, decât să atribuesc- 
rolului d-lor deputaţ i (români) 
oare care importanţ ă mai 
mare<.

acum, să nu fie cu EDCBAtotu l 
pierdută<. (>Tr.« 24 Iun. 1910.)

Autorizaţ ii noştri îşi în
suşesc o putere imaginară 
de control şi de conducere«. 
(Tr. Nr. 12 din 1911.)

»...pehlivanii de după cu
lise trag sforile şi caută să 
deştepte iluziuni optice şi 
aparente falacioase prin im- 
provisaţ iile lor... avem şi noi 
comedianţ i, de aceştia, cari 
numai prin popuşerii îşi fac 
meseria şi-şi găsesc clientela«. 
(Tr. Nr. 3 din 1911.)

»Ce are a face comite
tul cu toaca bisericuţ ei noa
stre cinstite? Corporaţ ie pla
tonică, cum este comitetul, el 
poate să desidereze... dar cum 
îşi poate închipui vreu-nul 
din bunii noştri »bărbaţ i mar
canţ i «, că liotărîrea lor ar ' 
putea să ne influhiţ eze ? Ziar 
închegat cu mii de cetitori1) 
în urma noastră, cu organi
zaţ ie nea torn alo are de
partid. putere vie şi neor
ganizată în contra proble
maticei puteri< efcc. (Tr. 
Nr. 255. 1910.)

l) „Miile  de cetitori**  de a- 
tunci au cam scăzut, refuzând abo
naţ ii să mai primească în casa lor 
cinstită ..toaca bisericuţ ei voastre'*, 
cu toate ca abonamentele erau 
achitate

A

> Văd cum creşte nemul
ţ umirea în contra acelora, 
cari vorbesc cu anumite alure 
de conducători în numele po
porului român*.

»Este apoi, onorată ca
meră, ştiu prea bine, aparte 
a societăţ ii româneşti de mare 
trecere, care durere — astăzi 
încă nu este în tabăra noas- ^ 
trâ, dar care de mult şi-a 
spus sentinţ a de condam
nare în contra d-v.; (Aşa 
este I în dreapta), care de 
M'ttt Vă desaprobă pe d-v.; 
care ştie, că d-v. face fi cu 
mult mai mare pogiibâ cau
zei româneşti, decât statului 
maghiar, (aşa este! In dreapta) 
dar cu toate acestea astăzi 
nu dispune încă de curajul 
necesar, ca să păşască pe faţ ă 
în contra terorismului fără 
suflet al d-v. (Aprobări şi a- 
plause în dreapta).*

Este „Tribuua" ecoul lui Tisza ori cuvintele lui Tisza 
sunt ecoul „Tribunei"?

rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i Scopul ascuns al „Tribunei* a fost şi este deci dis
trugerea desăvârşită a disciplinei de partid, prin nimicirea 
prestigiului conducătorilor şi a tradiţ iilor pe de-o parte, pe 
de altă parte prin demoralizarea mulţ imei şi prin epuiza
rea celor mai viguroase energii, de care dispunea poporul 
.nostru în lupta sa pentru existenţ ă.

ţ CBA

■

)
)

F

V



- 45 —

Atacat de „Tribuna44 şi de mangrişti la spate şi în 
coaste, sub masca unui fictiv radicalism, nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApartidul naţ io
nal român e silit să-şi apere existenţ a şi astfel nu 
poate duce cu izbândă şi cu întreaga forţ ă lupta în 
contra politicei guvernului. Zeci de ani guvernele au 
susţ inut ziare scrise româneşte, cari nici pe departe nu 
cutezau să atace partidul naţ ional român în felul cum o 
face „Tribuna". „Ungaria" lui Moldovan Gergely în tot 
timpul existenţ ei ei nu a stricat cauzei româneşti atâta, 
cât i-a stricat „Tribuna" în decurs de câte-va luni.

Credeţ i, că dictatorii „Tribunei" nu ştiu acest lucru? 
Presupuneţ i că sunt atât de mărginiţ i? Eu nu o cred. 
Dar şi de-ar fi aşa: oameni mărginiţ i nu au ce căuta în 

fruntea conducerei unui neam, care se luptă pentru exis
tenţ a sa. Ori credeţ i, că conştient voesc să distrugă par
tidul naţ ional român? Atunci de ce suferiţ i să vorbescă 
în numele „miilor  de cetitori"?
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„Idei“ , pe cari pretinde „Tribuna" să le 

realiseze comitetul partidului naţ ional român.
I
y

— Cum şi când a stăruit »Tribuna« pentru realisarea 
acestor »idei«. —

Am zis, că „Tribuna" în toată campania ei detesta
bilă de „păreri libere4 şi de „premenire a valorilor", care 
nu e decât o întregire măiastră a acţ iunei de „împăcare", 
representatâ prin călugărul desertor Mangra, amicul co
mun al d-lor Tisza şi Ciorogaviu, nici o singură dată nu 
a fixat ce fapte concrete aşteaptă să îndeplinească comi
tetul. Sunt silit să fac o rectificare.

In „Tribuna" de mai multe-ori s-au lansat' „idei"  
strajnice, pretinzindu-se dela comitet să realiseze lucruri im
posibile.

Comitetul este, după »Tribuna", de vină, că am per- 
dut 500 de şcoli!

Cum s-au luptat deputaţ ii noştri în contra votării 
legilor lui Apponyi îri cameră se ştie. Că s’au aran
jat în contra proiectului de lege al lui Apponyi zeci 
de adunări poporale de protestare, este de asemenea de 
obşte cunoscut. In cadrele înguste ale legei sancţ ionate, 
forurile competente ale bisericilor noastre pe baza autono
miei bisericeşii-şcolastice —  fac totul ce le zace în putere spre 
salvarea şcoalelor. „Tribuna" învinueşte însă comitetul par- ' 
tidului naţ ional pentru perderea şcoaielor. Ce să facă co
mitetul? Să atace forurile bisericeşti, Învinuindu-Ie pen
tru pierderea şcoalelor, .ori să atace „Tribuna" pentru- 
că nu pune la dispoziţ ia neamului românesc, în locul fra
zelor ei ieftine şi zăpăcite, puterea statului?
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Căci prin asigurarea nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmaterială a existenţ ei şcoalelor 
noastre confesionale primare nu se poate salva şi ga
ranta existenţ a lor.

După legea şcolastică a lui Apponyi, revizorul şcolar 
al statului are dreptul să dispună — prin guvern —  

şcoală să fie închisă din cauze, igienice ori pentrucă „nu 
s’a produs rezultatul suficient, pretins de lege, în 

noştinţ a linibei maghiare", ş. a. ş. a. Deci, în vigoarea 
acestei legi ori-care şcoală primară nemaghiarâ 
poate fi închisă. »„Tribuna" le ştie toate acestea. De ce 
pune deci în cârca comitetului pierderea celor 500 de 
şcoaleP Pentru-eă vrea să obicinuiască poporul să creadă, 
că numai prin politica „  amiculuiu Mangra ar putea fi  sal
vate. şcoalele româneşti!

ca o

cu-

Un „sociolog" scrie în Nr. din 17 Ian. 1911 al „Tri
bunei" un articol de fond umoristic, sub titlul: „Decen- 
tralizarea culturală".

Acest sociolog umorist ajunge la constatarea, că în 
unele centre, d. e. în Sibiiu, Blaj, Arad e prea multă cultură 
românească concentrată. Nostim de tot ! Expunerea ideii 
hazlii a „sociologului" culminează în postulatul:

„ Trebue adică („adică" are haz) să ne decentrali- 
zăm cultura, căci (ascultaţ i ce deducţ ie logică!) numai în 
felul acesta vom putea s’o întanm. Trebue să ne creiem 

numeroase centre culturale pe întreg teritorul locuit de 
Români." Ce > idei« perfecte! Păcat că nu cere sociologul 
„Tribunei", ca „Albina", „Victoria", „Ardeleana", „Biho
reana" şi celelalte bănci mari să facă în toate satele 
mâneşti câte o filială, cu câte un milion capital, căci, zău, 
o astfel de „idee" ar fi mai uşor de realizat, decât „să 
ne creem numeroase centre culturale pe întreg teritorul 
locuit de Români".

ro-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

|
Ori nu ştie oare „sociologul" „Tribunei", cl fd/ră 

contingentul necesar de oameni este imposibil să se des- 
volte, dintr’un oraş oareşicare, un centru cultural? 

Comitetul nu poate însă muta pe oamenii din 
Sibiiu, Braşov, Blaj ori Arad la Cluj, Şimleu, Sătmar ori
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Şunlurug, şi nici nu poate pune la cale de azi pe mâne 
sporirea numărului oamenilor noştri cu carte.

„Trebuie, trebue !uEDCBAv.
D-le sociolog, bine că „trebue", 

dar vorba este r se nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApoate? Ori de, — aceasta nu-ţ i pasă, nici 
d-tale, nici „Tribunei4, căci aceasta e — treaba comitetu-. 
lui, a

r
i

*

„sinedriului bipezilor inconştienţ i", pe când „nobila 
meserie" a „Tribunei- este sa facă „control cinstit" si 
„opoziţ ie desinteresată", lansând idei irealisabile şi ab
surde sub numele sforăitor de „îndemnuri noui?“ !

3 "
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In Nr. 6 din 1911 „Tribuna" lansează o altă „idee 
genială". Ea s’a născut, desigur în capul nepremenit al 
vre-unui „tinăr oţ elit*1, care face parte din r<elementele dor
nice de o mai intensă şi mai aprigă luptă naţ ională" şi 
astfel e unul dintre „cei mai ţ ari şi mai energici", care 
nu e măgar ca să pască pe Vezuvul nostru, ci ţ ine să 
contribue la salvarea „intereselor mari şi superioare ale 
neamului întreg", îmblătind paiele unei „desvlăgueli năs- 
-trujnice" în articolii de fond ai „toacei bisericuţ ei curate" 
din palatul „Tribunei".

In -acel faimos articol de fond se pretinde dela co
mitet să facă statistica poporuhti românesc din Ungaria 
şi Transilvania, „cu ajutorul preoţ ilor şi învăţ ătorilor" şi 
„prin organismul partidului naţ ional întreg", 
săi de prin comitate. Comitetul, 
recenzământului, l-ar prelucra cu ajutorul 
cunoscători în statistică". Abstragând dela faptul, de 
desigur îşi dau seamă, atât comanditarii, cât şi 
„Tribunei", că statistica unui popor de 3 milioane nu se 

poate face în secret şi că guvernul nu ar tolera să se 
facă prin comitetul partidului naţ ional român o statistică, 
iată ce zice „un cetitor" în Nr. 12 al „Tr." din 1911:

»Şi-apoi trebuie o organizaţ ie desăvârşită cu o autoritate 
nu numai morală ci şi materială asupra organelor sale, altfel 
nu se va putea garanta exactitatea şi siguranţ a rezultatelor, tn 
faţ a unor rezultate aproximative şi şovăitoare va fi lucru uşor 
pentru guvern să conteste exactitatea lor, opunându-le cifrele 
sale, sprijinite măcar pe superioritatea formală a organizaţ iei

*ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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oficiale de care dispună nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStrăinătatea nu va putea adopta in 
calculele sale decât rezultatele acestui recensământ oficial.

. - Pe deasupra vine altă greutate. Recensământ înseamnă 
numărătoare a stării poporaţ iei într’un moment dat. Ea nu va 
putea fi prelungită timp .de mai multe săptămâni sau luni, căci 
atunci nu va putea arăta starea unui singur moment, fixată 
pentru totdeauna în oglinda statistică. Nu vom putea însăr
cina deci cu facerea numărătorii un număr mai restrâns de 
agenţ i, cari să colinde din sat în sat, căci rezultatele strânse 
de ei nu vor putea avea pretenţ ia unei lucrări ştienţ ifice. >In 
Viena bunăoară anul acesta s’au angajat 30.000 de persoane, 
cari au făcut, totuş, lucrarea recenzământului în vreme de 10 
zile. Şi cum Viena are o poporaţ ie de 2 milioane 50,000 de su
flete, după rezultatul recensământului dela 31 Decemvre 1910 
pentru un popor de 2 milioane, împrăştiat pe teritorul unui 
număr de vre-o 24—25 de comitate, vă închipuiţ i câţ i agenţ i 
numărători vor trebui

Este deci lucru firesc, dacă „un cetitor" esclamă:

>...Citind >propunereac din nr. 6 al > Tribunii* am crezut, 
că vre-un om de spirit vrea să facă ironii la adresa orga
nizaţ iei partidului, cerându-i un lucru atât de mare«...

Halal de aşa „om de spirit" !

Cu toate că a putut să se convingă tot natul despre 
reacredinţ a, de care a fost condusă „Tribuna", când a 
pretins dela comitet să facă statistica poporului român din 
Ungaria şi Transilvania, totuşi, corespondentul ei din Bu
cureşti, în Nr. 82 din 1911, nu se sfieşte să publice con
vorbirea sa cu d-nul profesor Mândrescu.

Acest corespondent, Ion Zh&u Soricu, care este de 
profesiune „bard naţ ional", iar în orele libere liferant en- 
grosist de grosolănii în coloanele „Tribunei", publică în 
Nr. 82 a. c. al „Tribunei", un interview cu d-nul profe
sor Simion Mândrescu.

*) Pentru 3 milioane de Români ar trebui deci cel puţ in 45—50,000 
de agenţ i numărători ! Numărul intelectualilor Români din Ungaria ţ i 
Transilvania este însă abia de 12 —16.000, pe când teritorul locuit de Români 
este Va parte din teritorul Ungariei. — Pentru prelucrarea materialului 
statistic brut referitor la cele 8 milioane de Români, ar trebui organizat 
un biurou cu cel puţ in 100 „bărbaţ i cunoscători Sn ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa le s ta t is t ic e i1 4, etc. etc.

4



i.

5»--'

3
= tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  5 0 —
1
2i

■ nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ Intervievai se începe aşa: — „Ei, ce-i nou?Ce-i cu 
licenţ a d-tale ?*

—  nSă mă iertaţ i} domnule profesor, dar na gândul 
la examen m’a adus la d-voastră. Altceva mai grav,« etc. 
Aflăm apoi:

> Profesorul meu îmi dictează:
— »Este adevărat, că am scris d-lui Oncu şi părintelui 

Oiorogariu câte o scrisoare, în urma hotărârei luate de >Cercul 
Românilor de peste munţ i* împreună cu alţ i Români din Tran

silvania, rugând pe d-nii directori ai >Tribunei«
a) să găsească modalitatea de înţ elegere cu comitetul 

întreg al partidului naţ ional
b) să susţ ină ca şi mai înainte direcţ ia politică reprezen

tată de comitetul central;
c) să se avertiseze redactorii în acest senz; 
cl) în viitor să caute să se evite ori-ce lupte interne de

natură de a slăbi solidaritatea naţ ională, atât de necesară în 
laptele Românilor de peste munţ U,

Dar colaboratorul „Tribunei* nu condamnarea zia
rului „independent* voia să o audă din gura d-lui profe
sor Mândrescu.

El voia rehabilitarea depoului său literar. Afec
tând „bună credinţ ă* naivă, el întreabă, în deplina meu- 
noştinţ â a împrejurărilor politice dela noi şi în absolută 
necunoştinţ ă a membrilor din comitet, a trecutului, a 

.jertfelor şi a muncei lor;

»Dar, întrerup eu, admiteţ i solidaritatea in lene? Nu cre
deţ i, că noi am avut sfinţ i la cari numai ne-am închinat, fără 
a n vrednici de prinosul nostru? Noi avem aţ âţ i apostoli, dar 
câţ i Prometei avem? Ce-au făcui apostolii aceştia? Azi nu 

. - ştim nici măcar căţ i suntem în Ardeal şi Ungaria. Comi
tetul ria făcut măcar o statistică. Atunci, când » Tribuna* 
!e spune astea cu gănd curat de a se face ceva, însemnează, 
că lucrează la nimicirea solidarităţ ii ?€ . . . ..

Maestrul Caragiale ar zice: „D-nul Ion Ursu Soricu 
iace diplomaţ ie subţ ire*, „face pe Chinezul4, vrând să 
scape „prin tangentă*. !). Acest domn şi-a însuşit perfect 
maniera echivocă de a vorbi şi scrie, dela meşterii săi în 

stilistică: Chendi, Bocu şi Scheopul. După ce declară deci,

i) Veai Nr. 66 din 1911 al „Românului"»EDCBA
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că s’a închinat la sfinţ i, cari nu au fost „vrednici de 
prinosul* d-sale, îşi concretisează cauza nemulţ umirii d-sale 
şi a „Tribunei" cu comitetul: „ nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAComitetul nya făcut mă
car o statistică"! Necum altceva, dar nici „măcarc< o 
bagatelă de statistică nu a făcut comitetul! Şi biata 
„Tribună** a d-lui Ion Ursu Soricu, „când le spune astea 
(numai „astea**?) cu gând curat de a se face ceva, în
semnează, că lucrează Ia nimicirea solidarităţ ii?“ Aşa-’l  
întreabă d-nui Ion Ursu Soricu, student în litere la facul
tatea din Bucureşti şi corespondent al „Tribunei**,  • pe d-1 
profesor Mândrescu, în numele „Tribunei1*, adecă al d-lor 
Ciorogariu, Oncu, Bocu, Scheopul, Montani. >

Cine se mai poate mira de gravitatea, cu care îşi 
permite acest domn să scrie în articolul de fond din 
Nr. 41 al >Tribunei« Ia adresa comitetului naţ ional sub 
titlul » Vin tăciunarii :«

> Vai de neamul, care are numai sfinţ i năbădăioşiy cari 
când este vorba de înăbuşirea glasurilor, cari le cer lupte şi 
jertfe, se coboară din înălţ imile lor olimpiane în noroiul pati
milor, se dedau la spectacole, la care un sclav, din demnitatea 
lui de om, nu s’ar deda. Acestea sunt simptoamele degenerării. 
Sunt solii morţ ii apropiate. Sunt pasările de prada, cărora ins
tinctul le spune, că furtuna, care vine, va răsturna corabia, şi 
■cari se apropie de vasul plutitor, aşteptând lacome naufragiul 
spre a-şi putea potoli foamea.

Şi sufletul aude (1) glasul vremei şi se cutremură. O mână 
nevăzută ridică valid ce le acoperea toate. Şi în faţ a ochilor 
lui se deschide un iad înfiorător.<

Analizaţ i, vă rog, niţ el sarmalele acestea literare şi 9 
să descoperiţ i, că sunt un non se)is. Cine ori ce sunt: 
»simptomele degenerării »solii morţ ii apropiate* »pasările 
de pradă?* Sunt »sfinţ ii năbădăioşi* ori »spectacolele«? 
La care subiect se referă predicatele : „simptomele*, „solii*,,  
„pasările*? Dacă stilul e omul, atunci acest corespondent 
al >Tribunei« este vrednic de mila bunilor creştini. Aşa. 
credeţ i d-voastră, dar nu »Tribuna«. Ea îşi zice din contră:

Ce fraze umflate! Cebombasticism absurd ! Dar de sunat 
sună destul de sforăitor, ca să-i facă cinste ziarului scris 
tn „cea mai bună limbă românească*. *

Corespondentul nostru (!) din Bucureşti ştie perfect

i
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româneşte. Cine ar cuteza să susţ ină contrarul va fi de
clarat prin »toaca bisericuţ ei noastre cinstite* de „agramat", 
„alilerat", „analfabet", om cu mentalitate neromânească, 

lipsit de cultură literară naţ ională.
Mai cutează să dubiteze cineva, că „distinsul literat",, 

corespondent al „Tribunei", „inventatorul" lui Meşterul 
Manole, este cel mai perfect stilist şi cel mai limpede cap? 
Să vedeţ i însă cât de excelent ştie să caracterizeze pe 
bătrâni d-nul Ion Ursu Soricu, în organul „Venerabilului 
bătrân" şi al „omului întreg" Dr. N. Oncu. !)

D-sa scrie în Nr. 46 al „Tr.", în articolul de fond: 
„i nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApilde bătrâneşti".

>Cari sunt exemplele, pe cari bătrânii noştri ni Ie dau ?
O exagerare adeseori ridicolă a valoarei lor personale ca

racterizează întreg felul lor de a fi. Foarte susceptibili la ori 
ce cuvânt, refractari la ori ce curent nou, la orice ideie nouă, 
cicălitori şi de multe ori foarte răutăcioşi, ei au aerul de ge
lozie al acelor femei, cari, trecute peste o anumită vârstă, se- 
văd, încetul cu încetul părăsite de ceata de adoratori nebuni* 
In fiecare forţ ă tânără, care se ridică şi se impune, văd un 
rival, pe care caută să-l delălure.

A fost destul ca, într’un ton cât se poate de urbant 
sa se exprime dorinţ a de primenire în conducerea luptei, în- 
vocându-se obosela firească a forţ elor omeneşti, pentruca să 
vedem o lume întreagă ridicându-se ameninţ ătoare şi pronun
ţ ând asupra celor ce şi-au manifestat acea părere cea mai gro
zavă dintre sentinţ ele ce se pot aduce: înfierarea cu tradarea 
de neam !*
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; „Exagerare ridicolă a valoarei lor" „susceptibili", „re
fractari", „cicâlitori", „răutăcioşi", acesta e tonul *cât se 
poate de urban*, în care d-nul Ion Ursu Soricu 
despre bătrâni ! Vă puteţ i imagina cum scrie acest »bard 
al neamului" şi corespondent al » Tribunei* atunci, când 
nu scrie »cât se poate de urban«?! Fantazia 
vie nu e suficientă spre a vă putea imagina acel ton- 
Căci d-nul Ion Ursu Soricu, fiind elevul
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^Chendi1), a învăţ at de când cercetează facultatea de li 
tere a universităţ ii din Bucureşti tot dicţ ionarul de înjură
turi al presei franceze de bulevard şi pe deasupra jargo
nul »desvlăguiţ ilor năstrujnici«, al »măestrului« Chendi, 
ral birjarilor şi precupeţ elor din mahalalele Bucureştilor.

• Şi prin această nobilă sârguinţ ă şi-a câştigat capaci
tatea să poată face alăturea cu Chendi, Scheopul şi Bocu 
pe pedagogul publicist, dela care generaţ ia tinerilor arde
leni cu calităţ i de »oţ eliţ i« — vezi cazul D. Găldău şi 
cazurile celorlalţ i titani »premenitori» — să poată învăţ a 
un ton literar „cât se poate de urban«, maniere fine 
de publicişti şi o limbă »admirabilă« românească! Şi să 
mai cuteze să zică cineva, că »Tribuna« nu contribue nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mai mult, decât ori care alt ziar dela noi »cu ajutorul 
celor mai distinşi publicişti«la crearea „unităţ ii noastre 

culturaleu / - : •

Caracteristic este momentul când a început »Tribuna< 
acţ iunea ei de nimicire, în contra partidului naţ ional 
român.

Această acţ iune „de premenire“ , de ^păreri libere«, a 
fost înscenată imediat după campania electorală. Mii  
de alegători români erau pe atunci persecutaţ i, sub fel de 
fel de pretexte, din partea administraţ iei. In multe, părţ i 
nu era încă uscat sângele românesc, care s’a vărsat. In 
contra celor mai harnici aderenţ i ai partidului naţ ional 
român curgeau droaie pedepsele administrative. Foştii 
candidaţ i de deputaţ i ai partidului nostru, dimpreună cu 
conducătorii intelectuali din cercuri şi cu ţ ăranii fruntaşi 
de prin satele româneşti, după o muncă uriaşă de luni

’ ) îmi rezerv dreptul de a dedica biografiei — inolusive descrierea 
caraoterului d-lui Chendi, ocazional un prea interesant studiu. Pentru 
trebuinţ ele momentane este de ajuns studiul analitic al valoarei intelec
tuale şi ştienţ ifice a d-lui Chendi, publicat de d-1 Aurel C. Popovici In 
„Gazeta Transilvaniei11. In urma acelui studiu, nici „Tribuna** nu mai ou- 
tează să-l afişeze pe „cel mai genial colaborator*' al ei oa pe „măestrul 
criticei literare*1 ori ca pe „cel mai mare publioist român**. Caracterul 
d-lui Chendi a fost apreţ iat după oura merită de d l Dr. Ioan Scurtu în 
.„Gazeta Transilvaniei**.
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de zile,—în care alergând ziua noaptea spre a putea duce 
la izbândă steagul partidului naţ ional român, îşi istoviseră 
toate puterile însufleţ irei şi toate forţ ele fîsice şi materiale, 
—erau cuprinşi de reacţ iunea sufletească şi trupească, care 
în mod inevitabil şi firesc este urmarea ori cărei încordări 
extreme, atât la individul singuratic, cât şi la masele mari. 
In numeroase cercuri electorale româneşti jandarmeria 
concentrată şi miliţ ia susţ inea sub dictatura administraţ iei 
starea de asediu. Mangra, Burdea, Şeghescu erau aleşi. 
Mu eu terorismul dela alegeri, nu cu rolul trist al Româ
nilor .»patriotici« se ocupa însă »Tribuna*, ci peste ace
ştia a trecui scuti la ordinea zilei.

Dar în schimb pretindea, să se justifice comitetul în 
contra acuzei, că »din vina păcatelor conducerei" au căzut 
candidaţ ii noştrii.

' Pretindea, ca în acel moment de extrema oboseală
sufletească şi trupească a întregului popor românesc, să 
se ţ ină adunări poporale. In toiul muncei de câmp din 
mijlocul verei, când nici în zile de sărbătoare nu se pot 
aduna oamenii, stăruia ca comitetul: »ceata bipezilor in
conştienţ i*, să convoace adunări poporale şi să organizeze 
de azi pe mâne trei milioane de Români.

Şi toată campania aceasta necinstită, »Tribuna* e 
motiva cu »dreptul de control al unui ziar independent*,, 
cu »libertatea presei*.

Cerea dela comitet lucruri, despre cari ştia, că comi
tetul nu poate să le execute. Le cerea însă pentru a-şi 
creiao falsă basă de drept spre atacarea comitetului şi 
spre subminarea partidului naţ ional român. A pregăti ast
fel tărâmul pentru Mangra. înseamnă a face »politică cin
stită românească*?

$
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Cine sunt oamenii »Tribunei«?
Un ziar nu poate să apară fără a fii susţ inut şi scris 

de oameni.
Ziarul nu este prin unu are altceva, decât oglinda 

tipărită a duhului, a mentalităţ ii, a culturei şi a caracte
rului acelora, cari îl fac. Scopurile nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolitice ale susţ inăto
rilor unui ziar găsesc espresiune în coloanele lui tipărite. 
Să vedem cine sunt deci la «Tribuna»? Cine sunt acei «noi», 
acea «redacţ ia Tribunei», acea »direcţ iunea Tribunei»? 
Cine sunt oamenii, cari conduc direcţ ia politică a «Tri*  
bunei«? Cine sunt aceia, cari cutează să declare, că ^Tri
buna», adecă ei, servesc »interesele mari şi superioare ale 
întregului neam românesc», pe când neagă existenţ a 
partidului naţ ional român, scriu despre conducerea parti
dului în acelaşi mod ca şi Tisza, Mangra şi Slavici şi 
fac obiect de batjocură din solidaritatea noastră naţ io
nală?

Au oare aceia, cari fac politica *  Tribunei» îndreptă
ţ irea să scrie despre sine, că servesc mai bine interesele 
poporului românesc, prin foaia lor, decât partidul naţ io
nal român prin comitetul său? Şi părăsind foaia lor dis
ciplina de partid, oferă oare persoanele lor garanţ ie su
ficientă, că «Tribuna» nu va mai atenta în viitor în nu
mele «libertăţ ii de presă» la existenţ a partidului naţ ional 
român? Redactorii-şefi ai «Tribunei» sunt d-nii Sever 
Bocu şi losif Scheopul*); colaboratorii principali d-nii Ion

*) D-l Scheopul are cunoştinţ e literare frumoase. D-l Boou nu dis
pune de aceste ounoştinţ e. S4 se susţ ini, fâclind ziaristici, este dreptul 
d-lor incontestabil. Nu se poate însă tolera, ca aceşti domni să. joace In „Tri 
buna44 rolul de „premenitori44 şi de dnsc&li ai „moralei publice4*. Trecutul 
d-lor nu le d& acest drept. Sper, cfi, d-l R. Ciorogariu va admite acest luoru, 
care trebue simţ it, nu discutat.
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.Montani şi George Popp. Biografia detailată a redactorilor 
voia avea nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAplăcerea să o public — când voiu afla de 
bine — cu altă ocazie.

Pentru moment. sPre a le da timp de pocăinţ ă
va ti de ajuns o schiţ ă inofensivă biografică. »Pri

menitorii < »Tribunei* îşi ^vor da seamă, că le cunosc 
exact biografiile.

D~1 Sever Bocii şi-a început cariera ca contabil la 
»Lipovana«. Văzând d-sa, că direcţ iunea nu-i apreciază 
munca cinstită şi că nu are de gând să-l avanseze, făcân- 
du-1 casier ori director la bancă, a preferit să-şi pună 
cultura, caracterul şi ^excelenta sa pană* în serviciul pro
gresului social, economic şi cultural al »întregului 
românesc*. S-a făcut »publicist român*. Angajat la „Tri-  
huna . în calitate de entrefiletist, d-sa în curând 
vins, că este lucru cu mult mai uşor de a scrie în „Tri-  
buna“ , nu numai entreflleturij dar chiar şi articoli de fond 
întru luminarea publicului românesc atât de incult, de 
dincoace de munţ i, decât a compune bilanţ ul unei băn
cuţ e. din provincie. Spirit ager, d-sa în numeroase tur- 
neuri „de studiu“ prin România şi-a însuşit cunoştinţ e 
frumoase „literare**.-Stilul îl avea din naştere: „le style 

est Vkomme memeu: înzestrat cu armele acestor cuno-

neam

s-a con-

ştinţ e — a scris d-sa numeroşi articoli, parte de fond, parte 
fără fond în „Tribuna", în cari a statorit cu „absolută 
competenţ ă * lipsa desăvârşită de cultură românească la 

intelectualii, cari „se lăfăesc** în fruntea partidului naţ io
nal român.
~ Este firesc, că d-sa curând a recunoscut, devenind—,,so
ciologi—  cu „ochiu ager şi pătrunzător5*, că Românii nu se pri
cep să facă politică. Şcoala politică a d-luiBocu era mai bună, 

;>v căci d'sa a fost introdus în tainele politicei înalţ e prin bărba
tul de stat Nemeş. Acesta ca maghiar şi candidat de depu
tat intr-un cerc românesc ştia perfect ce va să zică „a face 
politică*- şi nu a pregetat să-şi Introducă şi agenţ ii electo
rali în labirintul culiselor artei, prin care să pot ferici „ce
tăţ enii Ungariei, de buze străine*4; Cunoscând din experienţ e 
proprii ticăloşia unor Români uitaţ i de sine, D-l. 
Bocu a desvoltat o vie activitate şi la alegerile din 1905cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fe-.
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şi 1906 spre a-şi lărgi cercai vast al cunoştinţ elor politice. 
Piegătit astfel perfect pentru a face pe censorul publicis
tic al moralei vieţ ii publice româneşti, d-sa nu a mai avut 
nici o poftă să se reîntoarcă la vechia sa meserie de^con- 
tabil.

Şi ar fi fost într-adevăr o „pierdere ireparabilă 4 pen
tru „causa întregului neam românesc44, ca aceasta exce
lentă putere intelectuală şi.morală să se ocupe cu ţ inerea 
în ordine a unui fleac de portofoliu de cambii — ocupa
ţ ie migăloasă *— la „Lipovana44, în loc să-şi continue ac
tivitatea rodnică de „premenitor al valorilor44 în ziarul „in 
dependent14. Observând domnii Dr. N. Oncu şi R. Cioro- 
gariu talentele multilaterale, de cari dispunea tânărul re
dactor, nu au rămas „impasibili44, ci au ştiut să aprecieze 
puterea aceasta „oţ elilă*4.

Deşi cu lacrimile proprii, la astfel de ocazii, unor
suflete atât de senine şi de sentimentale, d-nii Oncu şi Cio- 
rogariu au priceput să fie „bărbaţ i întregi4**)  şi astfel, fiind  
I. Russu-Şirianu bolnav, d-Ior s-au hotărât să aducă »jertfa« 

„în interesul binepriceput al cauzei naţ ionale44 şi să-l 
arunce afară din redacţ ia „palatului44 d-lor, dându-l’pradă, 
dimpreună cu familia sa, celei mai crâncene mizerii**), nu
mai ca să poată oferi d-lui Sever Bocu „postul onorific44 
şi rentabil de redactor-şef ai „Tribunei44. Aceasta este nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApe 

’scurt cariera, pe cât de rapidă, pe atât de frumoasă şi de 
meritată a d-lui Sever Bocu. D-sa ar fi putut ajunge even
tual şi deputat, dacă cu ocazia candidărilor pentru alege
rile din 1910 câţ i-va din „ceata bipezilor inconştienţ i44 
cari fac parte din comitetul partidului naţ ional român ş l  
astfel din „sinedriul nulităţ ilor oficiale44 nu ar fî împede- 
cat, „conduşi de josnice doruri de răzbunare44, candidareaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>

*) Vezi articolul d-lui I. Borabăcilă în „Tribuna", Nr. 62 din 1911.

**)  Este firesc, că în articolul de fond din Nr. 27*2—1909 făcând unul 
dintre „amicii" nefericitului I. Russu-Şirianu necrologul şi biografia acestuia 
scrie : „Şi oând am inaugurat întro serbări palatul nostru, în cărămizile 
căruia, cum spunea poetul Goga, trebue căutată şi sănătatea lui Russu-Şiri
anu, pentru întâia oară ne-am gândit cu strângere de inimă ia dânsul, 
lipsea şi... cine ştie ce va G simţ it şţ  el pe patul adu de durere 

Noi ne dăm seamă, „ce va fi simţ it" bietul I. Russu-Şirianu.

care
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d-lai redactor-şef al ziarului „independent". Cine se poate 
mira, că după astfel de experienţ e d l Bocu exprimă cu 
atâta râvnă nobilă şi neobosită în „toaca bisericuţ ei cu
rate" ce o redigează „dorinţ a de preinenire în conducerea 
luptei", invocând „oboseala firească" a conducătorilor „im 
becili"?.

3"cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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.1 Cine se mai miră, că d-sa lasă să constate o perso
nalitate atât de distinsă şi de chemată în ale politicei 
şi literaturei, ca d-1 Ion farsa Sori cu în »Tr.« nr. 32 din 

1911: >foarte nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsusceptibilii ori-ce cuvânt, refractari la 
ori-ce curent nou... In fie-care forţ ă tlnără, care se ri
dică şi se impune, văd un rival, (»bătrânii« din comitet) 
pe care caută să-l delălure« ? Să nu se mire nimeni, căci 
înlr’adevăr, prin repăşirea d-lui Sever Bocu dela candida
tură în cercul Boroşineului, din causa, că »bătrânii«, „des- 
vlăguiţ ii comitetului sunt ^susceptibili«, >refractari< şi 
*cicălitori«, conducerea politică a neamului românesc a 
fost scurtată de o »forţ a tînără« • de cea mai oţ elită specie.

Să trecem la d-1 Iosif Scheopul.
Acest tînăr oţ elit, care iscăleşte atât de semnificativ 

cu pseudonimul »Mefisto«, este unul dintre cei mai mari 
umorişti români din zilele noastre.

D-sa după bacalaureat s’a dedicat în Miinchen stu
diului tehnic şi arheologic. împrejurări fatale l ’au silit în 
1 Septemvrie 1897 să-şi întrerupă subit studiul. Ce no
roc pentru toţ i literaţ ii noştri, cari ostenesc fără preget 
să trezească setea literară în sufletele aride ale intelectua-
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Iilor români, cari pasc, ca măgarii, pe vesuYul Ardelenesc. 
In d-1 Iosif Scheopul ei au câştigat un vrednic soţ de 
luptă. D-sa este unul dintre cei mai intransigenţ i repre- 
sentanţ i ai şcoalei iluştrilor oţ eliţ i, cari sub firmă politică 
fac în *Tribuna«, într’un limbaj de fraze poetice măies
tre, deşi cam grandomane, critica umoristico-sociologică, — li
rică a > tristelor noastre stări*, causate prin > sfinţ i năbă
dăioşi*, prin > duşmanii presei noastre fără sgardă*, prin 
5pehlivanii* şi prin »comedianţ ii noştri*. D-sa va avea de 
sigur un mare viilor In viaţ ă noastră publică, îndată ce 
vor fi detâturaţ i »trântorii nechemaţ i* din fruntea 
ducerei partidului naţ ional român. Când cinstea va triumfa,

fe.
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va fi avansat d-1 I. Scheopul >afară de tură« din modest 
secretar al sindicatului presei române ce este astăzi, cel 
puţ in la casariatul partidului naţ ional român »primenit*; 
dacă nu chiar la presidiu.

Nu în zadar scrie presidentul sindicatului presei ro- 
• mâne dela noi — vice-president este d-1 Sever Bocu ^  

despre tovarăşii »primenitorii ai d-lui Iosif Scheopul poe
ticele cuvinte în »Tribuna“ din 2 Aprilie : „Fără de nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaltă 
patimă, decât de a spune adevărul (şi ce mai adevăr!) 
s’au adăpostit (sic!) aici — la „Tribuna" — o seamă de 
scriitori, cari ne dau credinţ ele intime (!) ale sufletului 
lor ce nu pot fi batjocorite decât de răi şi de neprice
puţ i. Aceeti scriitori n’au sgardă oficială la gât, nu scriu 
pe comandă tirade languroase*) (?) pentru somnul de după 
masă, nici nu se întreabă dacă în locul unde astăzi ră
sună glasul lor s’au auzit când-va note stridente.... Nu.“  
„Nu, ei nu se întreabă" de nimica, ei vor să „prime
nească". Tovărăşia acestor scriitori, cari „nu se întreabă" 
îi asigură d-Iui Iosif Scheopul un viitor strălucit de con
ducător literar românesc.

Ce noroc, că d-sa a fost silit să abandoneze studiul 
academic şi să devină unul dintre „scriitorii, cari ne dau 
credinţ ele intime ale sufletului lor"! Fără acel fatal inci
dent presidentul sindicatului presei române dela noi —  
vice-president este d-1 Bocu — nu ar dispune astăzi de 
un atât de devotat tovarăş de sentimente, de muncă şi 
de idei „primenitoare", precum este d-1 Scheopul, secre-

*) Neştiind ou destul de bine româneşte spre a putea pricepe înţ e
lesul adânc al acostai cuvânt misterios, am laat în mână cunoscutul „dic- 
tionaire complet“ de Pierre Larousse, apărut In editura Larousse din Paris. 
Iată cu ce m-am ales.

„Langoureux}-cuset adj. Qui inarque de la langoueur; nir, ton lan- 
goureua. Am c&utat apoi cuvântul:

Langueur, n. f. (lat langor) Abattcment eaus6 par un mal moral 
ou ea(?/je.„Intregindu-mi astfel cunoştinţ ele limbUtioe romaneşti am priceput 
de oe A-nul Soheopul, Bocu şi camarazii lor .,primenlton“ nu scria „tirade 
languroase". Ei nu sufăr de„abaMemen< cause' par un mal moral ou caoho*cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tarul acelui sindicat*). O astfel de prietenie numai „de răi 
şi de nepricepuţ i nu este înţ eleasă !

Cu d-nii Ion Montani şi George Popp pot să sfârşesc
scurt.

D-lor nu sunt »literaţ i*, »scriitori* nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde profesiune. 
D-lor sunt studenţ i în drept, cari fac pe redactorii »Tri
bunei* numai până la dobândirea diplomei, când vor a- 
vea o ocupaţ ie mai vrednică şi mai folositoare. Adevărat, 
că unul a iscălit articolul »Se face lumină« (Nr. B6, din 
1911) iar celălalt a comis articolul ^Meşterul de oglinzi*  
(Nr. 89, din 1911) în »Tribuna*. Ştiu însă şi eu ceea ce 
ştiu zeci de oameni, că aceşti doi tineri sunt scârbiţ i în 
fundul sufletului lor de şefii ziarului »independent». D-nul 
G. Popp, n’a făcut nici un secret din faptul, că din cauza 
aceea a părăsit redacţ ia »Tribunei«, pentru-câ ii era in
suportabil să stea sub dictatura d-lor Bocu, Scheopul, 
Oncu şi Ciorogariu. D-nul Montani de asemenea supoartă 
numai silit de împrejurări martiriul sufletesc al rolului ce 
i să impune. Va veni timpul, când d-lor şi în public vor 
recunoaşte aceasta, chiar şi dacă astăzi ar fi necesitaţ i să 

dementeze faptele notorice.
' Nu aceşti minorum gentium dintre redactorii /Tri

bunei*, ba nici chiar d-nii Scheopul şi Bocu sunt adevă
raţ ii vinovaţ i ai răsvrătirei ^Tribunei*.

-
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♦)  Tot ce se ştie în publio despre activitatea," acestui sindicat se 
cuprinde în următorul comunicat megaloman din „Tribuna44 Nr. 271—1909 ;

. „Comitetul sindicatului presei române a ţ inut astăzi, în Arad, prima 
sa şedinţ ă sub preşedinţ ia d-lui Octavian Goga. Comitetul a discutat 
mai multe chestiuni interne şi a stabilit principiile statutelor sindicatului, 

Dela şedinţ ă s a expediat următoarea telegramă d-lui I. C. Brătianu, 
ministrul-preşedinte al României.

-CBA
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toan 1. Brătianu,
preşedintele consiliului de miniştriZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

Bucureşti.
Comitetul sindicatului presei române din (Jngaria şi Transilvania, 

Intrunindu-se astăzi în Arad, reprobă mişelescul atentat şi vă urează de
plina însănătoşire, dorind a vă vedea oât mai curând iarăş )a cârmă, 'pen
tru binele ţ ării şi al neamlui românesc. Octavian Goga preşedinte, Iosif 
Sceopul, secretar.4*

Afară do expedarea acestei telegrame „sindicatul presei române d in  
Ungaria şl Transilvania4, nu a păşit cu nioi o acţ iune în public. Va ft 
fost ocupat desigur cu „mai multe ohestiunl interne44.
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Adevăraţ ii vinovaţ i sunt d-nii Dr. N. Oncu şi R. Cio- 
rogariu.

Să vedem rolul acestor domni, în campania de di- 
soluţ ie ce au început-o prin ziarul lor, în contra partidu
lui naţ ional român.

D-nul Dr. Nicolae Oncu.

D-nul Dr. N. Oncu se apropie de al . 70-lea an al vi
eţ ii sale de nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAom cinstit. Subliniez: om cinstit Neg însă 
hotărât, că d-sa ar avea un trecut plin de jertfe şi de 
muncă pentru binele »obştesc«.

Nu ştiu nici un caz, care ar dovedi, că d nul Dr. 
Oncu, în lunga sa viaţ ă s’ar fi expus pentru cauza noas
tră naţ ională. Nu-mi este cunoscută nici una clin jertfele 
de care se vorbeşte şi se scrie atât de des în »Tribuna<, 
că d-nul Dr. Oncu le-ar fi adus pentru neamul său. Ştiu 
însă, că nu d-sa a luptat în congregaţ ia comitatului Arad 
în fruntea membrilor români. Ştiu, că nu d-sa a cutreie- 
rat satele, îmbărbătând poporul şi înfăptuind organizaţ ia par- ' 
tidului naţ ional român. Ştiu, că nu d-sa, ci d-nul Sava 
Raicu a fost acela, care prin muncă, pricepere şi înţ elep
ciune a ridicat institutul »Victoria* la înflorire. Ştiu, că 
la alegerile din 1906 nu d-nul Oncu a alergat prin cer
cul Iosăşelului spre a conduce lupta electorală şi astfel 
d-sa nu din hărnicia proprie a fost ales de deputat, ci 
din hărnicia adevăraţ ilor conducători ai poporului român 
din comitatul Aradului.*) Atunci cum a ajuns d-nul 
Dr. N. Oncu să se desvoalte la o mărime locală atât de 
considerabilă? Explicarea este simplă. Sunt unii oameni, 
cari au darul să ajungă departe aplicând un mic reper-xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*) Nu bătrâneţ ea l-a împedecafc, pe dl Dr. Oncu să fie activ. A fostd-sa 
şi tinăr. Bătrâneţ ea nici azi nu-1 lmpedecă să discute zile întregi, după ce a 
făcut călătorii de sute de chilometxi distanţ ă. D-lGeorge Pop de Băseşti e mai 
bătrân decât d-1 Dr, Oncu şi totuşi a cutreerat iarna cercul Ceului (1905) 
şi al Oraviţ ei (1910), expunându-se boalei, brutalităţ ilor jandarmilor şi per
secutărilor administraţ iei. Cu toate aoestea, „Tribuna4* vrea să-l „prime- 
nească“ pe presidentul partidului naţ ional român şi-l declară pe d-1 Dr. 
Oncu de „bărbat întreg“ . . ‘ .



—

t—-
-

&

1 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5

— 62 —

J

3 toriu tactic cu isteţ ime şi cu consecvenţ ă. Ei nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmcurcâ lucru
rile spre a se lăsa apoi capacităţ i să le descurce şi să 
'sisteze opoziţ ia, dacă li se dă în schimb rol conducător. 
Cei cari ii cunosc pe d-nul Dr. N. Oncu pot constata, că 
d-sa toată viaţ a sa a fost un meşter al tacticei acesteia 
simple, dar ducătoare la scop. De aceea d-sa a fost totdeauna 
cel mai strajnic la banchete şi în sfatul fruntaşilor români, dar 
s’a .ferit-să se expună în public, la congregaţ ie, la adu
nări poporale, la procese. Mihail Velici, adevăratul om 
mare al Aradanilor, Dr. Şt. C. Pop, Dr. Jon Suciu, Vasile 
Goldiş, Dr. Cornel Iancu, Dr. Iustin Marşeu, Dr. A. Grozda, 
Dr. Romul Velici, Dr. I. Ardelean, Dr. G. Popovici şi nu
meroşi alţ i bărbaţ i au stat şi stau în linia de foca lup
telor şi a jertfelor politice din comitatul Aradului, dar nu 
d-1 Dr. N. Oncu. Ori poate cineva dovedi, că d-1 Dr. Oncu 
a apărat cândva gratuit pe vre-un Român prigonit din 
motive politice? Doar chiar şi pe alegătorii d-sale din cer
cul Iosăşelului i-au apărat colegii d-sale români din Arad. 
Ca deputat în sfatul clubului nostru Dr. N. Oncu încurca 
iţ ele discuţ iei. Desbateri infinite trebuiau să premeargă 
ori-cărei acţ iuni parlamentare de sine înţ elese, când d-sa 
era prezent. Cu atât mai rar să arăta însă d-sa în ca
meră şi în decurs de 4 ani o singură dată a luat cu
vântul.

Recetească, cine vrea, discursul d-sale ca să ’ i vadă 
valoarea. V

- In comitet pretindea să se facă o organizaţ ie pe baze 
nerealisabile, dar cu condiţ ia, ca Aradul să fie centrul, 
deci d-sa şeful. Dorinţ a i a fost împlinită prin hotărârea 
unanimă a comitetului. D-sa a fost ales de preşedinte.

Că nu a realizat nimica, ci din contră a zădărnicit, 
ca alţ ii să poată face organizaţ ia, este de obşte cunoscut.

Cu ocazia alegerei a treia de episcop din Caransebeş 
comitetul partidului naţ ional român a hotărât să facă tot 
ce-i stătea în putere, ca P. S. S. Episcopul Dr. Miron 

E. Cristea să fie ales şi întărit.
Hărnicia fruntaşilor bănăţ eni şi însufleţ irea neobosită 

a membrilor din comitet a fost binecuvântată de Dum
nezeu. Fostul candidat al tuturor Românilor de bine este

3xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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astăzi episcop. D-l Dr. Nicolae ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO n cu însă până în momen
tul ultim înainte de alegere nu s’a lăsat convins, că nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda
toria d-scde era să muncească în frăţ ească solidaritate 
cu colegii săi din comitet. Persuadat de amicii săi călu
gări, d-sa a incercat până în prezilele alegerei de episcop 
din Caransebeş să câştige voturi pe seama d-lui Dr. Ola
riu. Acesta nu era pe atunci »bu‘rdisU, ci >mangrist«. 
Poate d-l Dr. Oncu ori »Tribuna« va cere dovezi. Ya 
pretinde poate să dovedesc că de 2X2=4, că D-sa influinţ at 
prin Mangra — între 4 ochi (1)— s’a expus în interesul 
d-lui Olariu şi în contra P. S. S. Dr. Miron E. Cristea. 
Deşi ar fi absurd să pretindă d-l Dr. Oncu dovedirea unui 
lucru pe care-1 cunosc sute de persoane, ţ in totuşi să-l 
previu şi cer deci să dovedească D-sa: cari interese na
ţ ionale sau bisericeşti, ori cari obligamente de rudenie ori 
de prieten faţ ă de d-l Olariu l ’au înduplecat să scrie d-l 
Dr. Oncu scrisori în favorul acestui Domn? Crede d-l Dr. 
Oncu, că era garanţ ie destulă pentru viitorul diecesei de 
Caransebeş dacă contracandidatul d-lui Dr. Cristea ar fi  
dat o declaraţ ie, că va avea — devenind episcop -— o 
ţ inută cum pretind interesele noastre? Nu este o garan
ţ ie mai mare în privinţ a aceasta P. S. S. Dr. Cristea, omul 
şi calităţ ile lui, decât ori ce declaraţ ii de valoare foarte 
platonică ale d-lui Dr. Olariu? Dar poate, că d-l Dr. N. 
Oncu va susţ inea, că pe d-sa l-a îndemnat îngrijorarea 
părintească pentru viitorul P. S. S. Dr. M. E. Cristea, 
ca să corteşeascâ în favorul d-lui Dr. Olariu. Căci de, —  
d-l Oncu să temea poate, ca nu cumva P. S. S. Dr. 
Cristea, neisbutind să ajungă episcop, să-şi ruineze cariera. 
Vorba veche: „Apărâ-mă Doamne de „prietini1*, căci de 

duşmani mă ştiu eu apărat11 La tot cazul nu eu trebue 
să dovedesc, că mangrismul d-lui Oncu a determinat ţ inuta 
sa necorectă — necorectă din cauza disolidarizării sale 

cu colegii săi din comitet—cu ocazia alegerei a treia dela 
' Caransebeş, ci d-L Dr. Oncu trebue să dovedească, că dacă 
nu mangrismul d-saie atunci, cari motive de ordin na
ţ ional ori bisericesc superior l ’ a u ^înduplecat să tucre 
pentru Dr. Olariu şi în contra P. S. S. Dr. Cristea. \

Trei fruntaşi bănăţ eni revoltaţ i, că d-l Dr. Oncu se

i
i
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zbate să submineze solidaritatea lor, lucrând în contra 
P. S. S. Dr. Cristea, i-au trimis în i Decemvrie -- 4 zile 
înainte de alegere — cunoscuta depeşă: „Protestăm ener
gic în contra amestecului vostru în alegerea de Sâmbătă". 
Caracteristic pentru felul de-a se impune în viaţ a publică 
este răspunsul, devenit celebru, al d-lui Dr. Oncu : „Şi eu 

proteztez contra îngâmfărei şi aroganţ ei voastre nesă
buite, voi sunteţ i celebrii ocoşi, faceţ i cum ştiţ i voi, Oncu“ . 
Telegramă în ton, stil şi manieră â la ,.Tribuna“ . Când 
deci fruntaşii bănăţ eni protestează în contra atentatului 
d-lui Oncu de a le sparge rândurile, d-sa le răspunde cu 
insulte.*) După ce P. S. Sa Dr. Cristea a fost întărit de 
episcop d-1 Oncu — de sine se înţ elege — s’a grăbit să-l 
felicite cât se poate de călduros.

Dr. N. Oncu împreună cu d-nii R. Ciorogariu, Sava 
Raicu, Sever Bocu şi »amicul« Vasile Mangra au consti
tuit societatea comandită de editură »Tribuna«.

Mangra — aşa se afirmă, — dar cât timp nu e publi
cat contractul dintre comanditarii »Tribunei* nu se poate 
controla afirmarea — ar fi repăşit de câteva săptămâni 

^ din societatea comandită.
D-nul Sava Raicu nu a făcut nici când politică, 

fiind ocupat în calitate de director executiv faptic, nu nu
mai fictiv al »Victoriei«. D-nul Bocu e impiegat salari- 
sat la » Tribuna«.

Astfel rămân adevăraţ ii stăpâni ai ziarului »inde
pendent* d-nii Dr. N. Oncu şi P. C. S. R. Ciorogariu. 
Când deci d-nul Oncu în 6 Februarie »eu toată căldura 
inimei sale româneşti«, după cum scrie »Tribuna*, a fă-

•) Şi ce „accente corecte", ce „gesturi frumoase" manifesta „Tri 
buna" d-lor Oncu şi Ciorogariu pentru publicul cetitor, care nu cunoştea 
tainele de culise ale alegerilor dela Caransebeş. Articolul de fond din „Tr. “  
Nr. 105—1909 „Episcopia Caransebeşului", se termină astfel :

„Bolul nostru (!) din afară este a fi sentinela celor ce îşi împlinesc 
sfânta lor datorie. Sentinelă nu numai în faţ a ingerinţ elor din Budapesta* 
cl şi în faţ a ingerinţ elor ce s-ar încerca din partea fraţ ilor afară de die
ceza Caransebeşului ori a elementelor distrugătoare din dieceză.

Şi acest roi de sentinelă îl vom împlini cu soump&tate, pănă când 
Sn Caransebeş se va afla Cirul Ariadnei".

Comparaţ i faptele d-lui Oncu cu vorbele „Tribunei 4.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cut comitetului »cu cele mai curate gânduri şi sentimente« 
cunoscuta sa »propunere«, zicând: »având şi o misiune nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
specială« în aceasta privinţ ă dela colegii mei din di
recţ ia »Tribunei«, d-sa sub aceşti »colegi« nu a putut ; 
înţ elege — fără a veni în conflict cu logica faptelor şi a 
adevărului — decât pe d-nul R. Ciorogariu, în pluralis 
maiestaticus. »Pacea* oferită de d-nul Oncu, în numele 
d-sale şi al ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd - lu i Ciorogariu, nu a putut-o primi comitetul 
d in t r -o  cauză foarte simplă.

D-nul Oncu propunea, ca comitetul să exmită o co
misie, care »să se pună în conţ elegere cu reprezentanţ ii 
ziarului »Tribuna* spre aflarea unei soluţ ii favorabile a 
cauzei, în cadrele actelor funclaţ ionale ale ziarului«. A- 
ceste acte fundaţ ionale comitetul nu le cunoştea şi nu 
le cunoaşte, dar îşi dădea seamă, că »în cadrele« lo r  în
cap mii şi mii de echivocităţ i, fiind tâlcuite aceste »cadre*, 
de d-nii Dr. N. Oncu şi R. Ciorogariu.*) Ce ar fi însem
nat deci primirea propunerei d-lui Dr. O n cu ? Ar fi însem
nat să facă d-lor Oncu şi Ciorogariu posibil comitetul să 
pună d-lor astfel de condiţ ii de pace — »în cadrele ac
telor fundcdionale ale ziarului> (!) —cari erau inaccep- 
tabile pentru comitet şi să-şi creieze comanditarii »T r ib u 
n e i* , pe această bază .»falacioasă«, o f ic t iv ă  t i tu lă  d e drept 
spre a se prezenta pe sine în ochii oamenilor de bună 
credinţ ă, dar cari nu cunosc tainele »T r ib u n e i* , ca pe 

\ nişte bărbaţ i corecţ i, persecutaţ i pe nedreptul. Membrii din 
comitet însă îl cunosc din experienţ e amare de ani de 
zile prea bine pe d-nul Dr. Oncu, decât să nu fi priceput 
la moment, că d-sa »să face Chinez*, voind »să scape 
prin tangentă*. Nu era doar vorba, ca să se facă pace 
între două părţ i echivalente, ci vorba era, dacă »Tribuna*, 
adecă d-nii Dr. Oncu şi Ciorogariu sunt aplicaţ i ori nu să 

se supună disciplinei de partid, respectând hotărârile i

*) D-nul Oncu a declarat în „Tr.w, că mi-a dat să citesc actele fun- 
daţ ionale“ ale „Tribunei0. Adevărat, că mi-a dat în Cluj oopia, de vre-o 
5—6 coaie, a unui document neisc&lit, pe care eu, neavând timp &ă o ci" 

teBC, am redat-o imediat d-lui Dr. Oncu.

5xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comitetului Din cauza aceasta a primit comitetul cu una
nimitatea voturilor, propunerea d-lui Dr. luliu Maniu:*)

>Dacă d-I Dr. Nicolae Oncu declară, că recunoscând 
disciplina de partid supune afacerea > Tribunei* aprerierei 
comitetului naţ ional şi daca d-1 Dr. Nicolae Oncu declară, că 
fiind averea »Tribunei* avere naţ ională şi prin urmare des
tinată a fi în serviciul partidului naţ ional roniăn} aceasta 
•avere o pune la dispoziţ ia comitetului naţ ional, ca singur re
prezentant legal al partidului naţ ional român: în acel caz 
comitetul naţ ional este aplicat să exmită din sânul sau în sco
pul statorirei amănuntelor şi găsirei garanţ iilor necesare o co
misie de 6 inşi, în care însă nu vor putea lua parte acei meni- \ 
brii ai comitetului, cari în controversa din jurul >Tribunei< au 
stat în primul plan*.

Despre atitudinea d-lui Dr. N. Oncu faţ ă de propune
rea d-lui Dr. I. Maniu, scrie Tribuna (Nr. 44 1911): „D-1  
Dr. Nicolae Oncu, provocându-se In actele de intemeiar& 
ale ziarului „Tribuna", declară, că fără de-a comunica 
întâiu cu colegii d-sale din direcţ iunea „Tribunei", nu 
.poate să facă declaraţ ia cerută".

Lucru curios! In acelaşi articol al Tribunei (Nr. 44 
din 1911), „contribuiri la istoria tristelor noastre vremuri", 
.putem ceti: „D-1 Oncu a declarai încă următoarele: Că 
are autorizaţ ia cu/venită dela colegii săi din direcţ ia 
ziarului să vorbiască şi să facă declaraţ iuni în numele 
„Tribunei". In faţ a echivocităţ ii d-lui Dr. N. Oncu era 
cu neputinţ ă să se lase îmbătaţ i de frazele d-sale chiar 
şi unii oameni atât de „năbădăioşi", „refractari" şi „im 
becili", precum pretinde „Tribuna", că sunt membrii co-
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*) Propunerea d-lui Dr. I. Maniu a fost primită dupuce d-1 Dr N. Oncu 
membru tn oomitet—a refuzai să primească propunerea d-lui Dr. Li  vin 

Lem^nyi. Această propunere nu cerea dela d-1 Dr. Onou altceva, docât să 
declare, că reounoaşte autoritatea partidului naţ ional român şi se supune 
disciplinei de partid. „Tribuna” în Nr. 44—1911 falsifică, pe baza informaţ i
ilor primite dela d-1 Dr. N. Oncu, raportul despre decurgerea conferenţ ei 
comitetului din 6 Februarie 1911. Rectificarea d-lui Dr. Maniu, referitoare 
la aceste falsificări, „Tribuna» o numeşte „mistificare” . D-1 Oncu refuza tn 
şedinţ a comitetului să arate oomitetului actele de întemeiere alo ziarului 
„Tribuna»; în public neagă, că ar fi refuzat. In faţ a comitetului refuză să 
primească propunerea d-lui Dr. Leraănyi. iar In „Tribuna» declară, că na 

■ a refuzat. Totuşi Dr. Maniu e numit „mistificator». în „Tribuna», iar d-1 Dr. 
Oncu rămâne şi mai departe membru tn comitet.
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miletului. S’au convins însă peste ori-ce îndoială despre 
un lucru colegii d-lui Oncu din comitet. S’au convins, că 
d-l Oncu nu cutează nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfără învoirea d-lui Ciorogariu să 
fie rbărbat întreg"*) şi s’au convins, că d-l Oncu este 
conştiu de opera distrugătoare, pe care ziarul d-sale o 
comite în contra intereselor partidului naţ ional român. De 
altfel d-sa nu ar fi precisat acest atentat al „Tribunei" 
atât de clar, zicând : (după „Tribuna" Nr. 44).

» D-nul Oncu, având în vedere inleresul partidului şi al în- 
treyuhyi (!)-atât de agitat de luptele nefaste ce se
dau azi în presa noastră, lupte, cari ne fac imposibilă orice or
ganizare şi lucrare, atât pe terenul politic, cât şi mai ales pe 
terenul cultural-social, şi cari în loc de concentrare şi consoli
dare ne duc fatalmente la desbinări atât de păgubitoare pentru 
cauza noastră naţ ională — în numele său şi al conso(ilor săi 
dela ziarul »Tribuna< face declaraţ ie solemna,(!) că a venit în 
sânul comitetului cu cele mai curate şi cinstite gânduri şi sen
timente de pace, şi face apel şi roagă şi din partea sa comite
tul să primească ideea păcii.<

Ce folos însă de aceste mărturisiri „solemne" ale 
d-lui Oncu, dacă tot d-sa, în aceiaşi şedinţ ă a comitetu
lui, refuză să primească propunerea d-lui Dr. Lemenyi şi- 
să declare, că recunoaşte autoritatea partidului naţ ional 
român şi să supune disciplinei de partid! Ce folos, că 
d-sa, în loc de a respecta ca membru în comitet discip
lina de partid, face pendentă respectarea disciplinei de- 
partid prin d-sa, dela sancţ iunea prealabilă, 
încerca să o câştige dela d-nul R. Ciorogariu?

Ori poate d-nul R. Ciorogariu de dragul „păcii" şi 
de dragul „consolidării partidului naţ ional român" a „to
lerat" în coloanele „Tribune" campania distrugătoare în 
contra organizaţ iei, în contra disciplinei şi a însăşi- exis
tenţ ei partidului nostru?

Dar şi dacă comitetul s’ar fi lăsat încurcat şi sedus 
prin echivocităţ ile d-lui Dr. N. Oncu să exmită o comisie, 
care să negocieze până în pânzele albe cu d-nii Oncu şi 
Ciorogariu, „//? cadreleu misterioaselor „ acte fundaţ ionafeu 

ale „Tribunei" pentru o pace putredă, oare ce garanţ ii

*) Aşa îl numeşte d-l Bowbăeild din Craiova pe d-l Dr. N. Oncu In 
„Tribuna" Nr. 02—1911.

pe v care va
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personale oferea d-nul Oncu, după experienţ ele din tre
cut, că trecând 2—3 luni de „conţ elegere cu reprezen
tanţ ii ziarului „Tribuna". D-sa nu ar fi publicat din nou o 
declaraţ ie ca şi cea din „Tribuna"* Nr. 356 din 1910 : „In ce 
priveşte ideile şi întreg procesul de premenire politică sulevată 

îv în coloanele acestui ziar în timpul din urmă, ţ in să declar, că
eu- nu întru în aceste discuţ ii, ci discuţ ia o las compe- 
tinţ ei legitime & d-lui Octavian Goga, a autorului „Păre
rilor libere«*) şi competinţ ei redacţ iei**) acestui ziar."

Durere, d-1 Oncu, în urma firei sale, chiar şi când 
vede, că „Tribuna" comite cele mai nescuzabile păcate, 
în contra intereselor româneşti, în loc să declare deschis 
şi cinstit: eu sunt stăpânul „Tribunei"; voiu face or
dine în ,,palatul" meu pângărit,—preferă să decline răspun- . 
derea dela sine. Şi se ascunde în dosul d-lor Goga, Chendi, 
Scheopul, Bocu şi Montani. Ori propune o „pace în mar-' 
ginile actelor fundaţ ionale ale „Tribunei". Iar când i-se 
dovedeşte echivocitatea, se refugiază repede în dosul 
colegilor d-sale din „direcţ iunea" comanditară a „Tribu
nei". Cum însă d-1 Raicu nu face politică, iar d-1 Bocu 
este impiegat plătit al „Tribunei", deci nu stăpân, ci 
subaltern al comanditarilor ziarului „independent", d-î 
Oncu vorbeşte de „colegi", dar în realitate îl înţ elege 
pe d-1 R. Ciorogariu. Acest domn, o ştie toată lumea, este ade
văratul stăpân şi dictator al „Tribunei". Să ne ocupăm 
deci niţ el de această interesantă şi misterioasă indivi
dualitate
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P* C. S. d-1 protosincel Roman Ciorogariu,

Bărbat frumos, de talie mijlocie, d-1 R. Ciorogariu 
poartă o barbă surie, care îi dă o expresiune venerabilă, 
ascunzând totodată caracterul gurei. Ochii săi albaştri stră
lucesc de focul unei inteligenţ e superioare. Glasul său so
nor are un timbru plăcut şi în modulaţ ie netedă pronunţ ă 
vorba îespicată, al cărei înţ eles mlădios totdeauna îngăduie- 
variate interpretări. Toată înfăţ işarea sa produce impresia.

*) Meşterii] Ilarie Chendi.
) Bocu, Scheopul, Montani.
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unei individualităţ i pronunţ ate şi a unei energii de fier.
Ori cine îl vede, trebue — fără să vrea — să se gân
dească: Ce păcat de acest frumos, iscusit şi energic călu- 
.găr, că a îmbătrânit fără de ^ ajunge vlădică! Aşa se 
gândesc nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalţ ii, dar nu d-1 R. Ciorogariu. D-sa ne spune 
doar în „declaraţ iunea", ce o publică în Nr. 35—1911 
al „G-. Tr.«,că: „Doi ani de zile s’au făcut orgii („orgii"  
sună a „Tribuna", nu a „Gazeta Transilvaniei4/ din pi'e- 
tinsul meu apetit la episcopie, ce n’are altă bază, decât 
acest samsarlâc al prietenului meu Goldiş, care a tăcut 
până acuma".

Ne putem deci convinge din ,,declaraţ ia“ iscălită de d-1 
R. Ciorogariu, că „din pretinsul d-sale apetit Ja episcopie" 
sau făcut „orgii11 fără ca acest apetit să fi  avut vre-o „bază". 
Făcându-se deci „orgiile" numai dintr-un„pretins apetit -; - 
ia episcopie" al d-lui Ciorogariu, iar nici decât din apeti
tul d-sale cel adevărat, este evident, că P. C. S. d-1 pro- ; 
tosincel R. Ciorogariu „de doi ani de zile" nu a avut 
„apetit la episcopie". Deocamdată nu este nici o mitră de 
episcop vacantă — mulţ umită bunului Dumnezeu. Există 
numai promisiunea contelui Tisza, în calitatea sa de om 
privat, că se vor spori episcopiile noastre, căci:= „Greco- 
orientalii ar avea mare trebuinţ ă încă de trei episcopii, 
dar egoismul local*) (?) pune piedeci şi aici“ , zice „Tri
buna" (Art. de fond din Nr. 179—1911.)

Păcat, că P. C. S. d-1 protosincel R. Ciorogariu nu 
are apetit veritabil, ci numai „pretins" Ia o episcopie.
Păcat, că numai silit de Vasile Goldiş s-a gândit „un 
moment" la mitra văduvită dela Caransebeş. Păcat, că s-a 
călugărit, dacă nici în mitor nu i-ar veni apetitul cel veri
tabil la episcopie. Păcat, căci la tot cazul'ar fi un epis
cop ori metropolit mai vrednic şi mai presentabil, decât 
Mangra! Dar aceste sunt numai vederile mele subiective, 
numai „spovedania unui om cinstit". Pe mine persoana 
P. C. S. a d-lui protosincel R, Ciorogariu mă interesează, 

drept vorbind, numai într'atâta, întru-cât ea ar putea 
-să influinţ eze pe comanditarul „Tribunei", R. Ciorogariu. 
Anume, dacă protosincdul Ciorogariu, ca preot, nu se 
poate desface de Mangra, am nedumeriri, ca nu cumva

*). Vizează, „Tr.M pe I. P. S. S. MetropoUtul Meţ ianu?cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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'Iji,  Şl asupra vederilor nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolitice 
Ciorogariu. Faptul, că acest 
a-i uoga să-l decapiteze pe 

;And cel dintâiu permite ca 

întregime discursul de pro- 
leşie, că d-1 R. Ciorogariu 
ire convingeri politice intrau- 
„ conUturgisitoru şi amic al 
vpasibil“ în faţ a nenorocirei

ca

meni dela mine să rămân i—- T)ilm
ei prietenului, cu care 30 de 
iară a suferinţ elor pentru un 

lege aceasta, acela n-a avut

ştie găsi d-1 R. Ciorogariu 
Nr. 263—1910). Scriind d-I 

n 19 Martie a. c. despre înlâb 
Mangra din 11 Martie, ne 

însă se va repeta, căci pă
şi nodul eparhial şi iarăş ne 

i, el arhimandrit. Se poate 
e alţ ii ? Dar vom servi şi la 
conliturgisitori trădători, că 

tir?“ D-1 protosincel Cioroga- 
firesc să susţ ină prietenia cu 

Drăcându-şi revereanda şi as- 
nneririlor noastre în allar, ba 

tul potir, ci prezintă de-a drep- 
•ea vechilor relaţ ii între d-sa> 
imandritul. Felul motivăm cu 

ei", Ciorogariu, îşi apăia P 
lu-se în dosul protosmf 

o găsesc lipsită de

;e d-1 R. Ciorogariu 
rribunei"? Si cum ^/neşti, 
3 încrederea obŞ^ ,e? 

oarde naţ ionale racixwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
î
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D-nul R. Ciorogariu răs
punde în » Tribuna* Nr. 53 
1911 d-lni Dr. Marşieu, în
cercând să scape »prin tan
gentă* :

D-l Dr. Iustin Marşieu, 
publică în »Gazeta Transil
vaniei* Nr. 51 din 1911, ur
mătoarea declaratiune :)

Arad, 14 Martie n. c. »nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPost seriptum. Cu o cale 
să mă achit şi de gentilul 
meu tovarăş de călătorie de 
astă-vară, d-nul Dr. Iustin 
Marşieu. Acest domn spune 
în >Gazeta Transilvaniei*, că 
astă-vară, am avut întâlnire 
în Bucureşti cu d-nii Slavici 
şi Brote. Ba chiar, că în Sâm
băta trecută am eonferat cu 
părintele Mangra în gara din 
Arad.

»La provocarea adresată 
mie în articolul >Tribuna« 
din nr. 46 al ziarului d-voas- 
tră, declar următoarele :

In vara anului 1910 ani
petrecut timp de o lună la 
Tekirghiol în societatea Prea- 
cuvioşiei Sale părintelui pro- 
tosincel R. Ciorogariu. îm
preună ne-am dus şi împre
ună ne-am reîntors. In calea 
spre Tekirghiol şi la reîn
toarcere ne-am oprit la Bu
cureşti.

Eu şi cu domnii Slavici 
şi Brote am vorbit pe faţ ă, 
cu ştirea d-Iui Dr. Iustin 
Marşieu, căci aveam să aran
jez cu dânşii afaceri de o na
tură oneroasă (I) pentru mine. 
Impresiile acestei întâlniri- 
le-am comunicat şi domnului 
Dr. Iustin Marşieu şi meşte-1 
rului său, precum şi tutu
rora cu cari am vorbit des
pre aceasta. Pe peronul din 
Arad încă am stat pe faţ ă 
cu părintele V. Mangra de 
vorbă.

Am cunoştinţ ă despre 
faptul, că Preacuvioşia Sa pă
rintele R. Ciorogariu în a- 
mândouă rândurile petrecând 
în Bucureşti, a cercetat pe 
d-nii Brote şi Slavici, după- 
ce > Tribunat îi decapitase 
deja ca pe trădători,

La conferenţ ele avute 
cu d-nii Slavici şi ’ Brote, pe 
cari eu personal nici nu-i cu
nosc, eu n-am luat parte; 
ştiu însă dela Preacuvioşia 
Sa părintele R. Ciorogariu, 
că a confer al cu ei şi rezul
tatul acestor conferenţ e a fost, 
că părintele R. Ciorogariu a 
rămas convins, că domnii 
Brote şi Slavici nu sunt 
trădători, despre ce voia 
să mă convingă şi pe mine.

jcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•3

1

Chestia nu o putem de
plasa la ce spun detectivii, 
domnule Marşieu, ci omul ca
valer vine pe faţ ă şi dove
deşte ce susţ ine, ori dă sa
tisfacţ ie, dacă a nedreptăţ it 
pe cineva cu voia ori fără 
de voie.

i

Cu detectivii nu se pot 
rezolvi aceste chestii. Las, 
că se va face odată lumină 
asupra arcanelor acestor pa
timi. La revedere, până a- 
tuneî.

Judecata asupraPreacu- 
vioşiei Salo părintelui R. Cio
rogariu pentru această ţ inută 
s& o facă lumea cinstită ro
mânească. Idem.
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d-sa să aibă oarecare influinţ ă şi asupra vederilor nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolitice 

ale stăpânului „Tribunei* Ciorogariu. Faptul, că acest 
din urmă admite, ca d. e. d-1 Goga sâ-1 decapiteze pe 
Mangra în „Tribuna14, pe când cel dintâiu permite ca 

tot „Tribuna‘ 4 să publice în întregime discursul de pro
gram al lui Mangra dovedeşte, că d-1 R. Ciorogariu ca 
comanditar al „Tribunei44 are convingeri politice intran
sigente, pe când ca preot „conliturgisitor" şi amic al 
lui Mangra nu rămâne „ impasibil11 în faţ a nenorocirei 
„prietenului".

„Şi da, să nu ceară nimeni dela mine să rămân im
pasibil la vederea nenorocirei prietenului, cu care 30 de 
ani am mâncat pânea amară a suferinţ elor pentru un 

ideal comun. Cine nu înţ elege aceasta, acela n-a avut 
prieten
' Atât de duioase tonuri ştie găsi d-1 R. Ciorogariu 
vorbind despre Mangra („Tr. 44 Nr. 263—1910). Scriind d-1 
R. Ciorogariu în Tribuna din 19 Martie a. c. despre întâi-̂  
nirea d-sale cu „părintele44 Mangra din 11 Martie, ne 
asigură că : „Luci  ul acesta însă se va repeta, căci pă
rintele Mangra va veni la sinodul eparhial şi iarăş ne 

vom întâlni. Eu protosincel]. el arhimandrit. Se poate 
să nu ne cunoaştem unii pe alţ ii? Dar vom servi şi la 
un altar. Vom fi toţ i preoţ ii conliturgisitgri trădători, că 

ne împărtăşim dintr’un potir?44 D-1 protosincel Cioroga
riu deci nu numai, că află firesc să susţ ină prietenia cu 
arhimandritul Mangra, îmbrăcându-şi revereanda şi as- 

. cunzându-se dinaintea nedumeririlor noastre în altar, ba 
luând a mâna chiar şi sfântul potir, ci prezintă de-a drep
tul ca o necesitate susţ inerea vechilor relaţ ii între d-sa, 
protosincelul şi Mangra, arhimandritul. Felul motivărei cu 
care comanditarul „Tribunei44, Ciorogariu, îşi apără prie
tenia cu Mangra, refugiându-se în dosul protosincelului 
„conliturgisitor44 Ciorogariu, o găsesc lipsită de bun 
simţ şi sacrilegă. Dar fie!

Atunci însă cum găseşte d-1 R. Ciorogariu de compa
tibil rămână stăpânul „Tribunei44? Şj cum mai poate 
„Tribuna44 spera să câştige încrederea obştei româneşti, 
ori cât de mult ar intona coarde naţ ionale radicale?

—

_
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D -m il  R. Ciorogariu răs
punde !n » Tribuna* Nr. 53 
1911 d - lu i Dr. Marşieu, în-*  
cercând să scape »prin tan
gentă* :

D-l Dr. Iustin Marşieu, 
publică în >Gazeta Transil
vaniei* Nr. 51 din 1911, ur
mătoarea declaraţ iune:

Arad, 14 Martie n. c.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Posl scripturii. Cu o cale 
să mă achit şi de gentilul 
meu tovarăş de călătorie de 
astă-vară, d-nul Dr. Iustin 
Marşieu. Acest domn spune 
în >Gazeta Transilvaniei*, că 
astă-vară, am avut întâlnire 
în Bucureşti cu d-nii Slavici 
şi Brote. Ba chiar, că în Sâm-, 
bata trecută am conferat cu,, 
părintele Mangra în gara din 
Arad.

»La provocarea adresată 
mie în articolul ^Tribuna* 
din nr. 46 al ziarului d-voas- 
tră, declar următoarele:

In vara anului 1910 ara
petrecut timp de o lună la 
Tekirghiol în societatea Prea- 
cuvioşiei Sale părintelui pro- 
tosincel R. Ciorogariu. îm
preună ne-am dus şi împre
ună ne-am reîntors. In calea 
spre Tekirghiol şi la reîn
toarcere ne-am oprit Ia Bu
cureşti.

r
Eu şi cu domnii Slavici 

şi Brote am vorbit pe faţ ă, 
cu ştirea d-Iui Dr. Iustin 
Marşieu, căci aveam să aran
jez cu dânşii afaceri de o na
tură oneroasă (I) pentru mine. 
Impresiile acestei întâlniri' 
le-am comunicat şi domnului 
Dr. Iustin Marşieu şi meşte
rului său, precum şi tutu
rora cu cari am vorbit des
pre aceasta. Pe peronul din 
Arad încă am stat pe faţ ă 
cu părintele V. Mangra de 
vorbă.

Am cunoştinţ ă despre 
faptul, că Preacuvioşia Sa pă
rintele R. Ciorogariu în a- 
mândouâ rândurile petrecând 
în Bucureşti, a cercetat pe 
d-nii Brote şi Slavici, după- 
ce > Tribuna* îi decapitase 
deja ca pe trădători,

La conferenţ ele avute 
cu d-nii Slavici şi Brote, pe 
cari eu personal n ic i n u - i  cu
nosc, eu n-am luat parte; 
ştiu însă dela Preacuvioşia 
Sa părintele R. Ciorogariu, 
că a conferat cu ei şi rezul
tatul acestor conferente a fost, 
că pănntele R. Ciorogariu a 
rămas convins, că domnii 
Brote şi Sta viei nu sunt 
trădători, despre ce voia 
să mă convingă şi pe mine.

Chestia nu o putem de
plasa la ce spun detectivii, 
domnule Marşieu, ci omul ca
valer vine pe faţ ă şi dove
deşte ce susţ ine, ori dă sa
tisfacţ ie, dacă a nedreptăţ it, 
pe cineva cu voia ori fără 
de voie.

Cu detectivii nu se pot 
rezolvi aceste chestii. Las, 
că se va face odată lumină 
asupra arcanelor acestor pa
timi. La revedere, până a- 
tunci.

Judecata asupraPreacu- 
vioşiei Sale părintelui R. Cio
rogariu pentru această ţ inută 
să o facă lumea cinstită ro
mânească. Idem.

r-
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i Ara nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcunoştinţ ă pozitivă 
despre aceea, că şi EDCBAdupă 
tradarea manifestată a pă
rintelui Y. Mangra, părintele 
R. Ciorogariu a sus fin uf cu 
dânsu l relaţ ii de prieten ie.

Asta o dovedeşte fap
tul că cu prilejul demonstra
ţ iei împotriva părintelui V. 
Mangra la sinodul eparchial 
din 1910, părintele R. Cioro- 
garin a găzduit la sine pe 
V. Mangra şi în aceiaşi zi a 
scris articolu l in „T ribu 
na" , dclioneslând pe cei ce 
demonstroseră în contra pă
rintelui V. Mangra şi atri
buind toată demonstraţ ia a- 
ceasta > drăguţ i lor do uniţ i. 
cu toate că la ea nici un 
unit n’a luat parte şi oa s-a 
făcut în urma demonstraţ iu- 
nei din presară dela »Crucea 
albă«, pe care o înscenaserăm 
la iniţ iativa Iui Octavian 
Goga.

>
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Părintele R. Ciorogariu 
în zilele cât a durat conzis- 
torul metropolitan, în toamna 
anului 1910 ia Sibiiu, a fost 
permanent în  societatea pă
rin telu i V. Mangra.

De altfel părintele Cio
rogariu nici nu va tăgădui 
faptul acesta, căci chiar acum 
Sâmbătă, în 10 Martie nou, 
toată lumea l-a putut vedea 
ton ierknă cu părintele Vas. 
Mangra în gara din Arad.

1

:

J

Dr.  Iustin  Marşieu, 
advocat.

iPntA \)r. iustin Marşieu publică cu iscălitura d-sale 
(A mU'i-vnrh, după ce „Tribuna" ii decapitase 

>4 pti Pro ie, rinul R. Ciorogariu conferând cu
t/ TOnwn wsmim, că „d-nii Brote şi Slavici nu
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sunt trădătoriu şi voia să-I convingă şi pe d-nul I. 
Marşieu despre aceasta. D-nul Dr. I. Marşieu constată, că 
d-sa are cunoştinţ ă pozitivă, că d-nul R. Ciorogariu şi 
y,dupâ tradarea manifestău a Iui Mangra ra susţ inut 
cu dânsul legături de prietinieu şi „l a găzduit la sine“.

In schimb d-nul Ciorogariu răspunde într’un post 
scriptum d-lui Marşieu. bagatelizând cele susţ inute de - 
d-sa. Şi ce răspunde? Ba că a avut să aranjeze cu Brote 
şi Slavici „afaceri de o natură oneroasă'*'(!), ba că pe pero
nul gării din Arad a stat „pe faţ ă cu părintele Mangra 
de vorbă". Şi la urmă tot d-sa are tupeul să vorbească 
de „deplasarea" chestiei prin d-nul Dr. L Marşieu.

Prea de tot „să face Chinez" şi încearcă să o tu
lească „prin tangentă" d-nul comanditar al ziarului 
dependent".

Să analizăm însă modul, cum d-nul R. Ciorogariu 
prezintă publicului relaţ ia dintre d-sa şi dintre „Tribuna".

In „spovedania unui om cinstit" d-sa scrie: „In  ches
tia părerilor libere eu m’am pronunţ at deja: bătrân, ori 
tânăr, nu impoartă, numai om de cinste şi cp minte să 
fie cel ce dirijează destinele unui popor. Tot ce s’a zis 
mai mult în „Tribuna" este, după părerea 
plasarea adevăratei premeniri".

D-nul comanditar al „Tribunei" condamnă deci „de
plasarea adevăratei premeniri" comisă de „Tribuna". 
Lucrul acesta este la tot cazul foarte lăudabil. De ce nu 
şi-a validitat însă d-nul R. Ciorogariu dreptul său de co
manditar la „Tribuna", punând capăt îndată, la isbucni- 
re, infamei acţ iuni de „premenire"? De ce nu a cur
mat tendinţ ele ticăloase ale „Tribunei" îndreptate contra 
solidarităţ ii noastre naţ ionale şi în contra existenţ ei parti
dului naţ ional român?

La întrebările acestea găsim răspunsul d-lui R. Cio
rogariu m „Tribuna" Nr. 47—1911 sub titlul: „O deda- 
raţ ie corectă". Aceasta „declaraţ ie corectă" ne convinge, 
că P. C. Sa d-1 Protosincel R. Ciorogariu nu este duşma
nul I. P. S. S. Metropolitului Meţ ianu, căci piecum scrie 
d-sa.-supărările ce le-a avut cu Excelenţ a Sa au dispărut

„in-

mea, — de-IxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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v v ţ ' v nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\\\\ aswfinul fwndmmi de vene- 
V^vMmu muu".

-V ->v\W\* y^vwdanie a uimi om cinstii* numai 
\ŝ sv vv,xVvvv atât mul surprinzătoare este contra* 

m ^ pusugil alo declaraţ iei „corectez i

v^\<^uKnv aduse I. T. M. Salo in „Biserica şi 
^ «>. vHWflhmli ar fi ni'irfurii destul de evi-

■ ,v' h -■*#  «fr# şs&tf depnrfu da închinăciunile ,,Tribu-

^ ţ KîVv  ̂v^voo» şl la mustrările ce mi-s’au făcut 
■» >* ''1‘vwKix ţ HM\mi această mustrare cine răspunde?

«vota* caro m’am bătut po mine însumi în
jsîOisjrvsţ V ?

wc Y<nioa de nio\ că nu eu stau asupra »Tri- 
^.c**v*  _■* ^rvvîxjrNfc*  kisttpra moa. Pe mine întocmai aşa mă 
.*stis*â' îr ca şi pe orişicine*.

Cliiti j * mustrat* „Tribuna* pe d-1 R. Ciorogariu? 
.<?z 2.^st ^ P. C. S. osteneala să citeze acele „mus- 

■e îb t l ^ le putem cunoaşte şi noi.. La tot cazul de- 
rtz®E£&âai ne convinge, că d-1 R. Ciorogariu este 

deosebit de cutezător al condeiului. Căci după 
3T 2st -HiTLie przio&incelid, că „abundenţ a om agii lor aduse 
s l  ^3*sszidem i/ Şcoala ' ar fi mărturii destul de evidente 

dr-L Qîro^ano) nu am stat departe de închină ciu- EDCBA
muz ~Tvivsn<zr~ făcute I. P. S. Sale*, va sa zică, că d-sa 
■sr* ■"& m conducerea „ Tribunei‘f , D-1 comanditar al 
^TMfmrzr rA urmeze proposiţ iile despre pretinsele 
n&*s£&tfc ţ /e (&n \ le-a adus „Tribuna* — se face deci 

— Ar în proxima propoziţ ie vrea să ne tragă 
■canini v&iî tangentă*, scriind : „Dvoastră veţ i vedea de 

"A. nu eu Hlau asupra »Tribunei*, ci »Tribuna* 
wp/i**. Cpjod erai demonstrau dum. Cu toate că 

*/, m tenptti niln o ici* altceva, decât o stângace echivo- 
oh s//(tUtei logic înlre „convingerile intime* ale 

4/&# de cari dispune d-1 R. Ciorogariu : su-
'fa proUnineel şi cel de comanditar al „Tribunei*!

'Â/st * torit a de oman iile, P° oftr* «Tribuna* le-a 
i '/■ H, Htife, (14 U, Ciorogariu zice: ,%nu am stat 

ute/dP/te ite UtehinMnoile „Tribunei***.  Când e vorba de 
tywMM* t/frifaiiimi fn eonlra I, I\ S. Sale, ori în contra

V
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ailor oameni vrednici, d-1 Ciorogariu declară: „nu eu stau 
asupra “Tribunei44, ci „Tribuna" asupra mea«. D-nii Bocu. 
Scheopul, Montani stau deci de-asupra d-lui R. Ciorogariu. 
Ce stare idilică! Să vedeţ i însă ce aiere îşi dau d-nii Bocu, 
Scheopul şi Montani, „redacţ ia Tribunei", „primenitorii*,  
„scriitorii, cari ne dau credinţ ele intime ale sufletului lor44, 
să vedeţ i nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcum ştiu ei să-i tragă la mir „Telegrafului Ro
mân4 4, în numele libertăţ ii de presă, — comentând decla
raţ ia „corectă44 dată de d-1 Ciorogariu/ Ascultaţ i:

>Cu acelaş prilej preasftelnicul >Telegraf* se ’ncumetâ să 
formuleze o nouă învinuire, tot atât de gratuită însă. Ii im
pută anume părintelui protosincel lipsă de energie în a-şi 
opri personalul din redacţ ie dela acte de necuviinţ ă.

Cerbicia malonestă a » Telegrafului* nouă ne pare firească, 
dupăce o cunoaştem de mult, atâta îndrăzneală însă din par
tea manechinilor, cari fac redacţ ia maşinală a acestui ziar, ne 
uimeşte totuş. Dar ce să Ie faci manechinilor, cari nu-şi pol 
închipui o redacţ ie după chipul şi asemănarea celei din 
fac parte.*

care

Care va să zică redacţ ia „Tribunei" cu mândrie con
stată, că este independentă şi de d-1 Ciorogariu şi insultă 
„Telegraful Român44 pentru că acest ziar are stăpân, îl 
insultă pentru că „îi impută anume părintelui protosincel 
lipsa de energie*) în a-şi opri personalul din redacţ ie dela 
acte de necuviinţ ă4‘ .

Deoarece d-nii Scheopul, Bocu şi Montani, în calitate de 
„redacţ ia Tribunei44, „stau asupra44 d-lui comanditar R: 
Ciorogariu e firesc, ca d-lor să fie „uimiţ i44 de „cerbicia 
malonestă44 şi de atâta îndrăzneală a „Tel. Rom.44, care 
constă în faptul. — „cerbicie moloneslă44 ele.! — că a 
cerut dela d-1 Ciorogariu să-şi înveţ e subalternii dela „Tri
buna44 la omenie şi la bunăcuviinţ ă. Analisând deci ro
lul d-lui Ciorogariu în calitatea d-sale de comanditar ai 
„Tribunei14, am ajuns la resultatul, că şi d-sa în declină 

armonie cu d-1 Dr. N. Oncu declină dela sine răspun
derea pentru mişeliile „Tribunei,

După aceste „contribuiri la istoria tristelor noastre. 
vremuri44 cred, că nu vor mai găsi d-nii Dr. Oncu şi R.

*)  Nu energia, ci cu totul altceva îi lipseşte „părintelui protosincel*.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ciorogariu curajul să se presinte în faţ a opiniei publice 
româneşti ca nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmartirii persecutaţ i prin „ceata bipezilor 
oficiali", cari. „să lăfăesc în sinedriul autorisaţ ilor". Cred, că 
dacă mai au pretenţ ia ca să fie luaţ i în serios, ei şi ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„ T r i 

b u n a "  lor, nu se pot sustrage de a da răspunsuri clare: 
nu evasive şi echivoce, la următoarele întrebări:

1) Adevărat e, că d-nii Dr. N. Oncu şi R. Cioroga- 
riu sunt comanditari şi ca atari stăpâni ai „Tribunei" 
şi că după-ce d-1 comanditar Sava Raicu nu face politică, 
atitudinea politică a „Tribunei" atârnă de voinţ a d-lor 
Dr. Oncu şi R. Ciorogariu, fiind-că d-lor se îngrijesc de 
financiarea ziarului?

2) Adevărat e, că d-lor angajează şi dimit pe mem
brii redacţ iei, că administraţ ia „Tribunei", în cadrele sta- 
torite de d-lor licuidează onorarele redactorilor şi colabo
ratorilor, atât politici cât şi literari şi că astfel „Tribuna" 
nu este de loc ziar independent, ci dependent de voinţ a, 
de toanele particulare şi de interesele politice ale d-lor Dr. 
N. Oncu şi R. Ciorogariu?

3) Intre asemenea împrejurări, „întregul neam româ
nesc" şi redactorii împreună cu colaboratorii, ori d-nii R. 
Ciorogariu şi Dr. N. Oncu sunt stăpânii „Tribunei" ?

4) Cât timp d-lor sunt stăpânii „Tribunei" prin fap- . 
tul, că d-lor financiează ziarul, „competenţ a legitimă" pentru 
atitudinea ziarului cade deci în sarcina d-lor ori în sarcina 
redactorilor şi colaboratorilor angajaţ i şi plătiţ i de d-lor?

5) Intru cât corăspunde deci adevărului declara
ţ ia d-lui R. Ciorogariu, că „Tribuna stă asupra mea, 
nu eu asupra „Tribunei"?

6) Cum se esplică deci faptul, că tras la răspundere 
pentru infama campanie de „premenire" şi de „păreri li 
bere", prin care „Tribuna" tinde la nimicirea partidului 
naţ ional român, d-nul Oncu răspunde: „discuţ ia o las 
competenţ ei legitime a d-lui Octavian Goga, a autorului 
„părerilor libere" şi competenţ ei redacţ iei acestui ziar"?

7) Are prin urmare redacţ ia,, adecă d-nii Bocu, 
Scheopul şi Montani şi colaboratorii literari şi politici ai 
*  Tribunei*, dreptul de a dispune la »Tribuna«, pe când 
d-nii Dr. Oncu şi R. Ciorogariu nu pot opri personalul
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ziarului, ai cărui nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstăpâni şi susţ inători sunt în calitate 
-de comanditari, dela acte de necuviinţ ă, dela subminarea 
solidarităţ ii naţ ionale şi dela atacarea existenţ ei par
tidului naţ ional român?

8) Dacă însă nu comanditarii, adecă direcţ iunea, 
ci redacţ ia şi colaboratorii dispun la »Tribuna*, atunci 
în al cui nume a declarat d-nul Dr. N. Oncu la Cluj, 
în şedinţ a comitetului din 6 Februarie a. c„ *  având o 
misiune specială dela colegii mei din direcţ ia ziarului 
»Tribuna««? Mai departe, tot atunci: ,,d-nul Oncu a de
clarat încă următoarele: că are autorizaţ ia cuvenită dela 
colegii săi din direcţ ia ziarului, să vorbiască şi să facă 
declaraliuni în numele „TribuneiŞi la sfârşit: „d-nul 
Dr. Nicolae Oncu, provocându-se Ia actele de întemeiare 
ale ziarului „Tribuna", declară, că fără de-a comunica 
întâi cu colegii d-sale din direcţ iunea ziarului „Tribuna", 
nu poate să facă declaraţ ia cerută." Sunt deci după toate 
acestea d-nii Bocu, Scheopul şi Montani, în calitatea lor 
de „redacţ ia »Tribunei* şi colaboratorii lor literari şi po
litici, stăpânii ziarului „independent", ori d-nii R. Cioro- 
gariu şi Dr. N. Oncu, comanditarii, adecă „direcţ iunea 
Tribunei", sunt stăpânii „Tribunei"?; manopera acestor 
domni comanditari de a da declaraţ ii: că lasă răspunde
rea pentru ţ inuta „Tribunei" „competinţ ei legitime" a 
d-lor Goga, Scheopul, Bocu, Montani-şi Chendi, după toate 
acestea poate fi oare calificată de altceva, decât de o 
farsă, prin care d-nii Oncu şi Ciorogariu încearcă să mo
mească opinia publică românească?

8) Ca membru în comitet, găseşte d-1 Oncu compa
tibil cu această funcţ ie onorifică a d-sale, că a tolerat 
şi a încurajat fără a demisiona din comitet campania 
de distrugere a „Tribunei" în contra comitetului şi în 

contra partidului naţ ional român?
9) Din punct de vedere politic şi omenesc găseşte d-1 

Dr. Nicolae Oncu, că a fost corect din partea d-sale, că 

la a treia alegere de episcop din Caransebeş, d-sa, rupând 

solidaritatea cu colegii d-sale din comitet, s’a expus, în 
interesul d-lui Dr. Olariu, al contracandidatului P. S. Sale 
episcopului Dr.M. E. Cristea?EDCBA
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10) Crede d-1 R. Ciorogariu că este compatibil cu 
posiţ ia d-sale de comanditar şi membra în direcţ iunea 
„ T r ib u n e i" : ,  c a nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm acelaşi timp, când d-sa silit prin revolta 
opiniei publice româneşti face concesiunea să i se deschidă 
d-lui Oct. Goga coloanele „Tribunei" spre a’ l ataca pe 
Mangra, Brote şi Slavici, timbrându-i de trădători, d-sa să 
susţ ină relaţ ii de prietenie cu Mangra şi să facă încer
carea de a’ l câştiga pe d-1 Dr. I. Marşieu pe partea lui  
Slavici şi Brote? Nu găseşte d-sa, că această procedură a 
d-sale înseamnă a face abus de încrederea, de lipsa de 

experienţ ă politică şi de „buna credinţ a" d-nului O. Goga 
şi o ispitire, care atentează la corectitatea politică a d-lui 
Dr. Marşieu?

11) Crede d-1 R. Ciorogariu, că nu este îndreptăţ ită 
neîncrederea Românilor devotaţ i cauzei partidului na
ţ ional român în contra d-sale şi in contra ziarului d-sale 
„Tribuna", cât timp d-sa susţ ine prietenia cu Mangra, fie 
în faţ a lumei, fie in camera caritatis, fie în calitate de

- „preot conliturgisitor" şi protosincel, fie pentrucă, după 
cum scrie d-sa: „şi da, să nu ceară nimeni dela mine să 
rămân impasibil la vederea nenorocirei prietenului cu 
care 30 de ani am mâncat pânea amară a suferinţ elor 
pentru un ideal comun. Cine nu înţ elege aceasta acela 
n’a avut prieten“ .*)

12) Nu simt d-nii Dr. N. Oncu şi R. Ciorogariu, că 
să blamează când se ascund în dosul redacţ iei „Tribu
nei", deci în dosul d - lo r  Scheopul, B o c u şi Montani, — pe 
cari d-lor îi plătesc —■ şi în dosul colaboratorilor l i te r a r i  
ai ziarului finanţ at de d-lor şi, astfel adăpostiţ i, încearcă 
să-şi revindice rolul de dictatori, în conducerea poporului 
românesc, prin „Tribuna" negând competenţ a şi pricepe
rea comitetului partidului naţ ional român, ales de confe- 
renţ a naţ ională?

13) Nu simt d-nii Dr. N. Oncu şi R. Ciorogariu tra
gicomicul situaţ iei lor, pe cari lumea românească îi ştie

3cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*) Dacâ d-1 R. Ciorogariu dnpă toate acestea se va lfipăda do Man
gra — pentru ochii lumei — apre a-şi salva reputaţ a do comanditar al 
„Tribunei4*, cine va mai putea crede, că. a’a l&pădat sincer de vechiul s&u 
amic?
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prieteni ai lui Mangra — situaţ ie, care resultă din ni- 
suinţ a „Tribunei44* ai cărei stăpâni sunt d-lor, de-a îm- 

- băta pe cetitorii ei cu apă rece : executându-l pe Mangra 
şi publicdnd'ii-i scurt timp după aceea în întregime vor
birea de program; executându-l pe Slavici şi retâcâncl*) 
conţ inutul broşurei lui; terfelindu-l pe d-1 Dr. Roşea şi 
condamnând demonstraţ ia contra iui Mangra; atacând pe 
„membri marcanţ i 4 ai comitetului, pentru că ar fi zădăr
nicit acţ iunea de pace a d-lui Dr. I. Mihu cu guvernul şi 
dându-l uitării pe Mangra; atacând solidaritatea parti-'. 
dului naţ ional român, ca un ce ridicol şi declarând to
tuşi, că „Tribuna44 apără interesele partidului ş a. ş. a. ? 
Dacă d-nii Dr. N. Oncu şi R. Ciorogariu nu simt, că ţ i
nuta echivocă a ,,Tribunei14 pe d-lor i-a blamat şi a-i 
făcut imposibili, iar nu pe impiegaţ ii d-lor din,,redacţ ia.Tribu
nei44, atunci Ie lipseşte darul de a vedea ce să petrece 
in jurul d-lor.

14) Nu cred, d-nii Dr. N. Oncu şi R. Ciorogariu, 
că dacă comitetul naţ ional, în 20 Decembre, nu ar fi înfie
rat ţ inuta „Tribunei44, după cum a meritat, atunci acest ziar al 
d-lor nici în 2 Aprilie 1911 nu ar fi avut mărinimia de 
a se declara de „învingător44 şi de a reduce noianul zilnic 
de izbucniri murdare, de calomnii şi de înjurături, prin 
cari a făcut încercarea să distrugă existenţ a partidului 
naţ ional român?

,15) Nu cred, d-nii Dr. N. Oncu şi R. Ciorogariu, că 
de şi tăcerea momentană, relativă, a „Tribunei* 4 se dato- 
reşte in parte revoltei lumei româneşti, în urma cărei re
volte ziarul d-lor a pierdut foarte mulţ i abonaţ i, dar că 
acea tăcere a fost impusă „Tribunei44, mai cu seamă prin 

consideraţ iile tactice ale adevăraţ ilor inspiratori ai „Tri 
bunei44? Ori nu în urma vorbirei lui Tisza din 23 Martie 
1911, şi în urma declaraţ iilor Iui Khuen, referitoare la 

calitatea de „om privat44, în care Tisza a negociat în ches-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*) „Tribuna" a anunţ at într’un scurt entrefilet apariţ ia broşurei lui 
Slavici „zbuciumuri politice la Românii dinţ Ungaria" promiţ ând că. va „re- 
reveni". De 4 luni de zile nu a mal găsit timp să revină fiind ocupată 
cu „premenirea", ori având d-1 R. Ciorograriu de aranjat „afaceri one
roase" cu I. Slavici.
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tia „păcii**  cu Românii, s’au convins acei inspiratori, că 
prin încercarea de distrugere a „Tribunei** în contra par
tidului naţ ional român, nu se poate ajunge să devină 
„prietenul“ Mangra „marele împăciuitor**, care ar fi pu
tut împărţ i subvenţ ii, sinecure, mitre şi alte bunătăţ i, ci 
se poate ajunge numai să-şi piardă „Tribuna** şi pe cei
mai naivi abonaţ i ?*

16) Ce garanţ ii morale şi personale oferă d-nii Dr. 
N. Oncu şi R. Ciorogariu, că nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAîn viitor „Tribuna**, ziarul 
d-lor, nu va înscena din nou în momente grele pentru 
comitetul partidului naţ ional român şi în momente de 

importanţ ă istorică pentru viitorul poporului românesc 
din Ungaria şi Transilvania o acţ iune de continue 
atentate perfide in contra solidarităţ ii, naţ ionale şi în 
contra însoţ i existenţ ei partidului naţ ional român ?

17) Dacă d-lor nu ar voi ori nu ar putea oferi 
garanţ ii reale în privinţ a aceasta, ci ar încerca să scape 
cu fraze şi cu declaraţ ii echivoce, asemenea acelora, pe 
cari d-lor le-au dat în trecut ca d. e. că este o „imperti
nenţ ă** aşa o cerere, ori că „persoanele venerabile ale 
d-nilor Dr. Oncu şi Ciorogariu sunt garanţ ie suficientă** ori, 
că „cedează** dreptul de a „dispune** asupra „Tribunei**  
d-lui Goga ori altor colaboratori, pe când d-nii Oncu şi 
Ciorogariu ar rămânea şi pe mai departe proprietarii cari 
finanţ ează „Tribuna**, atunci nu găsesc d-lor firesc, că co
mitetului partidului naţ ional român i se impune datoria 
să facă tot posibilul spre a nimici „Tribuna**, ca astfel 
să nu mai poată organul d-nilor Dr. Oncu şi Ciorogariu 
să atace, în momente de grea cumpănă, de dindărăt pe 
acei luptători ai partidului naţ ional român, cari stau în 
faţ a duşmanului, în prima linie de foc?

18) Cu toţ ii suntem datori cu o moarte. S’ar putea, 
ca să se răstoarne o trăsură, să deraileze un tren, în 
care s’ar găsi d-1 Dr. N. Oncu. D-l Raicu nu să ocupă 
cu politică. Ni se spune -— deşi cu gura jumătate — că 
Mangra nu mai face parte din societatea comandită, 
susţ ine „Tribuna**. Dacă deci d-l Dr. Oncu ar fi surprins 
de un incident năpraznic — de care Dumnezeu să-l fe
rească *— crede d-sa că „Tribuna**  ar putea fi  condusă într’o
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direcţ ie naţ ională nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmai sănătoasă de d-1 R. Ciorogariu 
— ascuns, când în dosul „redacţ iei Tribunei", când în 
dosul reputaţ iei de poet a domnului Goga — decât 
de comanditari designaţ i din partea conducerei partidu
lui naţ ional roman? Oricât de mult ar ţ inea Dr. N. 
Oncu la calităţ ile intelectuale ale d-lui R. Ciorogariu, to
tuşi, d-sa ar avea datoria să-şi aducă aminte, că d-nul R. 
Ciorogariu nu este numai comanditar al „Tribunei", ci şi 
„prieten" şi „preot conMtiw'gisitor" al lui Mangra şi ast
fel, precum scrie d-sa în »Tribuna* din 19 Martie a. c., 
silit să se »împărtăşească*, la anumite ocazii oficiale, 
»dintr’un potir* cu deputatul guvernamental dela Ceica, 
admiratorul »leului dela Geszt«. Nu crede d-nul Dr. Oncu, 
că dacă d-sa la vârsta d-sale nu-şi dă seamă de a - 
ceastă situaţ ie a » Tribunei*, cu atât mai mult trebue să-şi 
dea seamă de ea comitetul partidului naţ ional român, pre
cum şi oricare român de bine?

19) Nu văd d-nii Dr. N. Oncu şi R. Ciorogariu, —  
după toate acestea — că continuarea boicotului în con
tra „Tribunei“ este o datorie naţ ională românească, 
până când d-lor nu vor primi propunerea făcută de 
d~nul Dr. Iuliu Mctniu în şedinţ a comitetului din 6 
februarie a. c. şi primită cu unanimitate? Se vor mai în
cerca să seducă lumea, lăsând altora sarcina răspundere! 
pentru politica ziarului, ai cărui stăpâni tot d-lor rămân 
cât timp nu renunţ ă la dreptul de proprietari ai „Tri 
bunei"?

IxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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20) Intre comanditarii »Tribunei« d-nii Oncu, Man
gra, Ciorogariu, Raicu şi Bocu există un contract. Acest 
contract d-lor îl numesc »actele de întemeiare ale ziarului 
Tribuna«. Menirea acestui document este să dovedească, 
în caz de conflict, între comanditari, în faţ a forurilor ju
decătoreşti^ în public, drepturile singuraticilor comanditari 
asupra »Tribunei*.

Dacă Mangra nu. a rămas comanditar al »Tribunei* 

şi după-ce era deja de mult membru în partidul guvet'- 
namental, de ce s’au ferit d-nii Dr. Oncu şi R. Ciorogariu 
să publice acele »acte de întemeiare ale ziarului „Tri 
buna"*?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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21) Dacă d-nii Dr. Oncu şi R. Ciorogariu suni con
duşi de nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgânduri curate, de ce.nu.se supun disciplinei de 
partid, ci îşi iau refugiul la declaraţ ii şi manopere ziaris
tice revoltător de echivoce? ^

Campania „Tribunei" In contra Gonferenţ ei comitetului şi a 

fruntaşilor români, ţ inută la 19 şi 20 Decembrie 1910, in
Budapesta.*)

„Tribuna",V organul de casă ai domnilor Cio
rogariu şi Oncu, la diferite ocazii a insultat comitetul naţ i
onal cu epitetele înşirate în notiţ a de sub linie şi cu încă 
o droaie de grosolănii ca şi acestea. Să vedem deci cine a 
luat parte la conferinţ a ţ inută la Pesta, în 19 şi 20 De
cembre 1910.

După „Tribună" (Nr. 264 şi 265 din 1910) au fost de 
faţ ă: G. Pop de Băseşti, Dr.. T. Mihali, Dr. V. Lucaciu,
Dr. I. Maniu, Dr. Al. Vaida-Voevod, Dr. N. Şerban, Dr. , 
N. Comşa, V. Goldiş, Dr. L. de Lemănyi, Dr. A. Vlad,
Dr; I. Suciu, Dr. I. Marşieu, Dr. R. Veliciti, Dr. Pr. Givu- 
lescu, Dr. A. Cosma, Dr. V. Branişte, Dr. Iz. Pop, Dr. T’ 
Cornea, Dr. St. Morariu, Dr. V. Onişor, Dr. A. Nilvan,
Dr. V. Moldovan, Dr. R. Boilă, Dr. P. Cioban, Dr. V. . 
Chindriş, Dr. A. Lazar, Dr. C. Iurca, Dr. Al. Morariu, Dr.
A. Grozda, Dr. N. Vecerdea. Dr. St. C. Pop, Dr. O. Vasu,
Dr. Tr. Popescu, Di\ I. Nedelcu, Dr. Nestor Oprean, V. 
Damian, Dr. Liviu Ghilezan, Dr. C. Iancu, Dr. C. Grozda,
Dr. I. Dobre, Dr. Caius Bredicean, Dr. I. Erdelyi şi Iuliu  
Pop.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t

: ' Din peste 25 de centre s’au trimis adrese de ade
renţ ă la hotărârile, cari erau să fie luate.

Dintre cei 43 fruntaşi j,bipezi inconştienţ i", G. Pop de
Băseşti, presidentul, Dr. T. Mihali, vice-pvesidentul, Dr.
-

*) „Sinedriul bipezilor inconştienţ i, al nulităţ ilor cari se lăfăiesc 
în fruntea conducerei partidului, oi desvlăguiţ ilor, al bătrâniior conduşi 
de vanităţ i senile, ai bătrânilor ridicoli, susceptibili, refractari, cicăli- 
tori, răutăcioşi şi imbecili" etc. etc. după cum numeşte „Tribuna11 comi
tetul partidului naţ ional român şi pe fruntaşii, cari au luat parte la conte- 
renţ â ţ inută în 19 şi 20 Decemvrie 1910 în Budapesta.
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Vasile Lucaciu, secretarul general al partidului şi Dr. Va- 
leriu Branişte, directorul »Drapelului« au făcut cunoş
tinţ ă cu temniţ a Vaţ ului şi a Seghedinului. Pedeapsa 
d-lor împreună face mai mult de 10 ani. Ei au fost con
damnaţ i deci, nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnu la săptămâni — ut aliquid fieri videatur 
— ci la ani de zile. Căci ei nu au uitat din cause o- 
portuniste, dă cine luptă pentru drepturile limbei roma- ^ 

neşti, aceluia nici în faţ a juraţ ilor maghiari din Cluj. 
din Timişoara ori din Oradea-mare, ba nici chiar în faţ a 
tribunalului din Sătmar ori a juriului din Debreţ in nu-i 
este permis să-şi ia refugiul la o apărare în limba ma
ghiară ! Aceşti bărbaţ i toată viaţ a lor' au stat pe faţ ă 
în fruntea luptelor noastre, dând piept cu toate urgiile 
contrarilor—nu ca d-nii Oncu şi Ciorogariu —  ascunşi după 
taraba „Victoriei 4*, în adăpostul seminarului ori în dosul 
d-lor Scheopul, Bocu şi Montani. Aceşti bărbaţ i şi-au ex
pus libertatea, liniştea familiară, averea şi de nenumărate 
ori chiar şi viaţ a*) pentru causa poporului român, făcând ei 
politică — iar nu lăsând, după cum fac d-nii Oncu şi Cio
rogariu, să comită politică de fraze »libere** pentru ei 
oameni de talia d-lor Bocu, Scheopul, Montani, Chendi şi 
Soricu în „Tribuna**. D-l Bocu, redactorul şef al „Tribu
nei" d-lor Oncu şi Ciorogariu, a umblat, protejat de Man- 
gra, în audienţ ă la ministrul de justiţ ie Szăkely, cerând 
agraţ iare pentru cele câte-va săptămâni de temniţ ă, pe cari 
le-a primit în calitate de „Strohmanru, ce era pe vremuri 
la. „Tribuna** condusă de I. Russu-Şirianu. Pop de Băseşti,
Dr. Lucaciu, Dr. Mihali, Dr. Branişte nu au cerşit graţ ie 
când au fost condamnaţ i, ci şi-au împlinit pedeapsa.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*) Poate că tinerii „oţ eliţ i" de aceea numesc pe Pop de Băseşti 
„ramolit", pentrucă luptând pentru libertatea generaţ iilor viitoare româ
neşti, pe când aceşti „oţ eliţ i" nici nu erau încă pe lume ori se însufleţ ea* 
prin şcolile maghiare de Petofi, era să fie ucis de contrarii politici ai par
tidului naţ ional român, do mai multe ori. Ultima dată — la alegorea din 
1905 — a fost tocat în cap cu o rudă do fier şi rănit fiind a scăpat ca prin mi
nune. Dr. Vasile Lucaciu şi Dr. T. Mihalij  cari se găseau lângă d-sa. au fost 
Şi ei în pericol de viaţ â. Constat ca martor ocuIar aoesto fapte. Oţ etiţ ilor, 
rupoţ i-vă penele ticăloase cu cari aţ i avut neruşinarea să insultaţ i pe aceşti 
bărbaţ i!
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Şi totuşi, când între aile multe procese a fost sistat 
în iarna aceasta, nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfără vre-o intervenţ ie şi fără ca părin
tele Dr. Lucaciu să o fi cerut şi un proces al acestuia, 
atunci »Tribuna* are nemernicia să scrie în articolul ei 
de fond din .17—1911:

»Unde e »savantul« gazetar, ^fruntaş între fruntaşi*,. 
Ugron Gâbor-ul partidului nostru, ca să întrebe: >ce obliga- 
mente a luat comitetul naţ ional faţ ă de guvern pentru casa
rea proceselor părintelui Lucaciu?*cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3
y

Oare despre astfel de banditisme ziaristice scrie 
presidentul sindicatului presei române din Ungaria —  
vice-prezidentul e domnul Bocu, secretar domnul Scheo- 
pul—: — »nobilul meşteşug de a-ţ i şti turna gândurile 
pe înţ elesul deaproapelui?* Despre acest mod de a 
scrie al »Tribunei« susţ ine cu atâta vervă dsa: „Aşa se 
săvârşeşte primenirea minţ ii unui popor, care totdeauna 
duce la izbândă?* Cu insinuări ticăloase şi mincinoase se 
săvârşeşte primenirea minţ ii unui popor? Dar mai sfrun- 

' tată între toate minciunile murdare ale »Tribunei* este a- 
ceea, prin care timp de aproape un an de zile a încercat 
să facă opinia publică românească să creadă absurditatea, 
că în fruntea partidului naţ ional român stau »bătrâni ra
moliţ i*, cuprinşi de ^oboseala firească a forţ elor omeneşti*,. 
»refeacteri«, »cicălitori« din cauza vârstei.

Căci ştiţ i care este adevărul, pe care d-nii Ciorogariu, 
Oncu, Scheopul, Montani şi Bocu îl ştiu tot aşa de 
bine ca şi mine? Adevărul este, că din cei 43 fruntaşi, 
înşiraţ i mai sus, cari au participat la conferenţ a comitetu
lui în 19 şi 20 Dec. 1910, unul este trecut de 70 de ani, 
doi inşi trecuţ i de 60, patru inşi de 50, doisprezece inşi 

" de 40 de ani, pe când, 24 de inşi nici 40 de ani nu 
au împlinit încă!

Răspundă cetitorul: care termin al lirnbei româneşti 
este mai potrivit pentru a caracteriza procedura „Tribunei" 
când ea scrie cu intenţ ia de a nimici prestigiul conducere!
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partidului naţ ional român, în legătură cu hotărârea confe- 
renţ ei din 19 şi 20 Dec. 1910: „Cari sunt exemplele pe 
cari nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbătrânii noştri ni-Ie dau? O exagerare adese-ori ridi
colă a valoarei lor personale caracterizează întreg felul 
lor de a fi; foarte susceptibili la ori-ce cuvânt, refractari 
la ori-ce curent nou, la ori-ce ideie nouă. vcălitori şi de 
multe ori foarte răutăcioşi, ei au aerul de gelozie al’ 
lor femei, cari, trecute peste o anumită vârstă, se văd 
încetul cu încetul părăsite de ceata de adoratori nehuni. 
In fie-care forţ ă tinărâ, care se ridică şi se impune, văd 
un rival, pe care caută sa-/ delâture«.

In articolul »păreri libere" a lansat „Tribuna" nea
devăr ul, că „bătrânii" stau în calea progresului. Comite
tul trebue deci »primenite, adecă bătrânii daţ i afară. Din 
August 1910 până în ziua de azi „Tribuna" a tot variat 
minciuna aceasta.

De un timp încoace „ Tribunau îşi dă zilnic silinţ ă să 
provoace o încurcătură de idei în capetele oamenilor cre
duli, prin o nouă invenţ iune. Vrea să facă lumea a crede, 
că politica românească, în Ungaria, se poate face mai 
bine prin poeţ i şi prin scriitori de novele şi de epigrame. 
Cu scopul de-a zăpăci opinia publică d-1 S. Bocu a 
aranjat o şezătoare literară în Arad în 30 Aprilie a. c 
Şi câţ iva scriitori din România au fost seduşi — necu- 
noscând ei arcanele oamenilor „Tribunei", — să parti
cipe la acel tămbălău de demonstraţ ie aranjat în favorul 
politicei „Tribunei'*. Redacţ ia „Românului 4 a organului 
partidului naţ ional român nici nu a fost măcar invitată.

„Românul" însă nici la un caz nu ar fi putut aproba 
demonstraţ ia de simpatie pentru politica amicilor lui Man- 
gra, grupaţ i în jurul „Tribunei".

De ce nu au fost duşi scriitorii români în părţ ile 
Sătmărene, Să/ăgene ori Bănăţ ene? Pentrucă „Tribunei" 
i trebuiau manifestaţ ii de simpatii. Cât de echivoc scrie 
„Tribuna", dovedeşte şi ţ inuta ei în cazul acestei „şeză
toare literare".

Pe când în articolul de fond: „Duşmani ai progre-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sului (Nr. 87—1911) „Românul;4 e terfelit şi comitetul 
insultat ca duşmanul progresului cultural, „Tribuna 4 scrie:
în coloana 5 a acelui articol 
pe pagina 2 : >este nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnecinstit 
să afirmi că întreaga serată 
ar fi avut să însemneze un 
act politic, sau o Înjghebare 
a tinerilor scriitori Ia direc
ţ ia politică a » Tribunei*, câta 
vreme ori şi cine ştie, că 
nici unul dintre amicii noştri 
scriitori nu se îndeletnicesc 
cu politica şi singurul, care 
în presa noastră, venind din 
România, se dedă la viţ iul 
acesta, este bătrânul Cara- 
giale, care şi-a înţ eles fals 
prilejul de a da direcţ ia po
litică organului autorizat...
' Compară, dragă cetitorule şi spune: cine e necinstit 
şi cine să contrazice? :

Dacă oamenii, cari conduc direcţ ia politică a „Tri 
bunei44 şi cei cari fac politică în coloanele ei, 
ar dori într-adevăr să muncească cinstii pentru bi
nele neamului, nu ar fi fost silit  jurnalul să lucreze timp 
de 8 luni de zile intr-una cu minciuni şi cu calomnii.

Nici o singură propunere conci'etâ, nici o singură 
ideie rmlisabilâ nu a fost lansată în tot timpul acesta 
în „Tribuna*. Nici n-au încercat măcar „oţ eliţ ir* să 
arate cu cine s-ar putea înlocui actuala conducere a partidu
lui. Căci şi-au dat seama de platforma infamă a luptei lor de 
»primeniVe44. Şi-au dat seamă, că membrii comitetului 
sunt solidari, ştiind, că nu câţ iva bătrâni din comitet, 
ci ticăloşia sistemului politic din Ungaria şi lipsa unui 
contingent suficient de bărbaţ i devotaţ i luptei noastre 
naţ ionale sunt adevăratele cauze, pentru cari „nu au 
fost obţ inute resultate mai mari*. Nu la delăturarea 
alor 2—3 „bătrâni44 ar trebui să „muncească44 >oţ eliţ ii< 
isterici şi cei cuprinşi de moral insaAvity ai »Tribunei*. 
Ei ar avea datoria, ca organizând poporul să dovedeas
că capacitatea lor politică. In politică nu frazele, ci

iar în acelaşi număr în co
loana 2, pagina 5: »Poetul 
Goga şi scriitorii grupaj în 
jurul acestei gazete au în trat 
în conştiinţ a publică nu nu
mai prin operele lor literare 
ci şi prin atitudinea tor po
ţ i fică conştientă, care va tre
bui să fie apreciată de orice 
fruntaş aşezat înafara de zona 
literaturei, pentru că scriitorii 
reprezintă, cum a spus Goga 
^însăşi raţ iunea de-a fi, a 
unui neam*.\xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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\ faptele hotărăsc! A minţ i, că »bătrânii« din comitet
»delătură forţ ele tinere cari se ridică şi se impun« nu 
este o »ideie«, ci o nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlipsă de onestitate ziaristică. Doar 
în comitet maioritatea membrilor est$ tânără şi chiar 
comitelui a încurajat totdeauna şi a promovat validi
tatea forţ elor tinere. A. pretinde dela comitet să facă 
* numai« statistica celor 3 milioane de Romani, a-1 în 
vinui pentru căderea candidaţ ilor noştri la alegeri şi a 
nega apoi învinuirea, a pune în cârca comitetului pier
derea şcolilor, etc. etc., nu va să zică a »primeni«, ci 
a deplasa şi a falsifica- fapte notorice. A nega până şi 
existenţ a partidului naţ ional, a batjocori solidaritatea 
naţ ională, a contesta dreptul comitetului de a susţ inea 
cu mână de fier disciplina de partid nu va să zică a 
»primeni*, nici a avea »păreri libere«, ci din contră 
fnseamnâ a face serviciu nepreţ uit guvernului, lui Tisza şi 
lui Mangra.

, Acţ iunea detestabilă a >Tribunei« numai acest re- 
sultat positiv l-a avut. Pe când mâni rafinate puneau 
la cale la »Tribuna* distrugerea vieţ ii partidului naţ io
nal româu, pe atunci firi  impulsive, fantastice, credeau 
că servesc causa neamului, dând mână de ajutor amici
lor Iui Mangra, ca împreună cu acesta să fie decapitat 
şi organismul partidului nostru şi distrusă disciplina de par
tid, ca să ajungă o cantitate neglijabilă »sinedriul bi
pezilor oficiali«. 0, doamne iartă-i, că nu ştiu ce au fă
cut !

Chestia sufragiului universal a fost pusă la ordinea 
zilei din partea coroanei. Conflictul între interesele co
roanei şi ale popoarelor din Ungaria pe de o parte şi 
între interesele claselor privilegiate maghiare pe de 
altă parte, numai prin introducerea votului obştesc 
se poate aplana. Este o chestie de extremă importanţ ă 

pentru viitorul neamului românesc, ca reforma electo
rală să fie făcută pe astfel de baze, încât şi poporal 
românesc să se poată validita în viitor. Soartea viitoa
relor generaţ ii româneşti atârnă deci dela forţ a de acţ iune 
cu care partidul naţ ional român va fi capabil să impună vo
inţ a poporului român în aceste zile istorice.EDCBA
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Contele lisza este reprezentantul principal al in
tereselor feudalismului. Aceste interese pretind, ca re
forma electorală să se facă astfel, încât poporul ro- 
mânasc să nu se poată, nici în viitor, impune ca fac
tor politic. Mangra este satelitul lui Tisza şi amicul 
d-lui R. Ciorogariu. »Tribuna« e condusă deci de ami
cul lui Mangra. Octavian Goga şi d-1 Ciorogariu îşi dau 
mâna spre a constata, că, prin acţ iunea lor de „preme- 
nire:" „ cuvănkd »fruntaş* a ajuns astăzi aproape cu
vânt de ironie11 *). Nu are deci contele Tisza tot drep
tul să esclame cu bucurie : »o mare parte a societăţ ii 
româneşti de mare trecere şi-a spus sentinţ a de con
damnare în contra d-v. (deputaţ ii şi comitetul) şi vă 
desaprobă"? Nu are el dreptul să spereze, că în urma 
distrugerei disciplinei de partid prin acţ iunea d-lui 
R. Ciorogariu, menajat de cl-l Octavian Goga, „  Tri
buna11 va răzbi să stânjenească forţ ele partidului na
ţ ional român, şi astfel — fiind Slovacii slabi ca fac
tor politic — se va putea creta o lege electorală favo
rabilă oligarhiei maghiare, prin care nemaghiarii şi in 
deosebi Românii, din nou vor fi scoşi, pentru decenii, 
din cadrele constituţ ionale? Durere, între împreju
rările grele politice, între cari partidul naţ ional ro
mân e silit să lupte, pentru cauza noastră obştească, 
nădejdea contelui Tisza pare a fi foarte îndreptăţ ită, căi 
timp acţ iunea uşuratică de »primenire« şi de „păreri 
liberew va fi continuată de „oţ eliţ ii" de diferite specii 

: în coloanele „Ti*ibunei". Căci, dacă nu ar fi fost unii
dintre „primenitorii" „Tribunei" de rea credinţ ă, iar 
ceilalţ i naivi până la ridicol ori oameni vanitoşi, cari 
trăiesc în ilusia puerilă, că sunt „cei chemaţ i şi tari", 
pentrucă joacă rola grandomană de „primenitori", atunci 
ei ar fi ştiut şi ar şti, că ce trebue să facă atât ca ro- 

rmâni, cât şi ca oameni cinstiţ i.
Ei ar fi trebuit — aceasta le-a /ost şi le este da

toria — să-şi validitese »ideile“ în cadrele organiza-

1

*) Vozi „Tr.“ 86—1911: vorbirea d-lui 0. Goga la banchetul scriito
rilor In Arad.
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ftci partidului naţ ional român, deci în comitet, şi între 
popor afară pe scite. Nu să pretindă dela comitet organi
zarea d. e. a Bihorului, unde in contra mangriştilor parti
dul naţ ional român dispunea abia de câteva zeci de băr
baţ i devotaţ i. Ci »primenitorii oţ etiţ i*, în loc de a face poezii 
politice de fraze, iscălite şi neiscălite în > Tribuna*, ar fi  
trebuit să anunţ e comitetului fapte ca d. e.: noi vom orga
niza Bihorul] Comitetul i-a împedecat să facă astfel? Dar 
comitetul cu dragă inimă le-ar fi dat tot sprijinul şi i-ar 
fi salutat ca pe oameni vrednici, cari să leagă să execute 
o faptă cu adevărat mare şi românească \ Ei,—dar e 
mai uşor a scrie fraze în »Tribuna* şi a pretinde în nu
dele »primenirei« fapte dela alţ ii decât a organiza Bihorul! 
Premenitorii puerili ar fi trebuit să lucreze nu să atenteze cu 
bombasticism insipid la naivitatea cetitorilor »Tribunei*. Ei 
trebuiau să meargă în fala comitetului să-şi impună cu ^ 
argumente zdrobitoare adevărul „ideilor" lor. Dar nime
nea dintre ei nicin*ă încercat măcar să facă aşa! Căci 
este mai uşor a parada cu „idei" în „Tribuna" şi de a 
te juca pe socoteala sorţ ii unui popor de-a primenitul. 
Hârtia „Tribunei" nu înroşeşte de acele „idei", pe când 
faţ a omului, care s’ar încumeta să încerce a Ie susţ inea în 
public, s’ar înroşi. Aceasta este cauza adevărată,.pentru 
care „primenitorii" preferă să continue a distruge disciplina 
de partid, să ia în zeflemea solidaritatea şi să susţ ină „Tri 
buna", în loc să meargă cu „ideile" loi înaintea comite
tului. Da, căci acolo, în discuţ ii academice s’ar alege ne
ghina din grâu. „Ideile" de „primenire" desbrăcate de 
costumul frazelor înşelătoare/ dar goale şi umflate, ar fi  
cernute prin sita deasă a judecăţ ii obiective. Fantaziei 
impulsive, i s-ar opune rezultatele concrete ale experienţ e
lor reale. Reacredinţ a ar fi desbrobodită din draperia ar
gumentaţ iilor echivoce, Şi cu ce s’ar pomeni atunci cava
lerii „primeriirei", cu ce obraz ar mai da pe grozavii: „o  

seamă de scriitori, cari ne dau credinţ ele intime ale su
fletului lor", în „Tribuna"9

După toate cele descrise până aici, va pricepe cetito
rul, că de ce s’a văzut comitetul partidului naţ ional ro
mân silit să ia, în conferenţ a sa ţ inută la 19 şi 20 De
cembre 1910, următoarele concluziuni:cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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>1. Comitetul declară, ca numai ace? nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorgan de publicitate 
serveşte intereselor partidului naţ ional român, care pe de-o parte 
susţ ine şi propagă neştirbit programul partidului ;şi concluzele 
în vigoare ale conferenţ elor naţ ionale, pe de ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l tă  p a r te  întăreşte 
solidaritatea naţ ională în cadrele şi sub disciplina acestui par
tid, aflând modalităţ ile de a produce şi întări încrederea obştei 
române în autoritatea conferenţ ei naţ ionale, care singură e 
chemată a stabili principiile politice ale naţ iunii române din 
Ungaria şi Transilvania şi singură e în drept a institui orga- 
nete, de conducere şi de executivă ale acestei politici. Orice încer
care de a ştirbi autoritatea acestor organe este un atac în
dreptat împotriva conferenţ ei naţ ionale şi în consecinţ ă consti
tuie un act de tradare faţ ă de interesele naţ ionale politice ale 
poporului român din Ungaria şi Transilvania. '

2. Comitetul constată, că ziarul » T r ib u n a « nu e nici or
gan al comitetului esecutiv, nici al partidului naţ ional român 
din patrie. Prin ţ inuta sa echivocă în afaceri de ordin politic 
şi prin încercările sale de-a sgudiii încrederea obştei române 
în autoritatea organelor de conducere şi de executivă ale par
tidului naţ ional român, ziarul »Tribuna« din Arad a eşit din 

■ cadrele disciplinei de pariul şi a devenit vătămător şi ostil in
tereselor partidului, iar prin declaraţ iunea din numărul său 2G2 
din 14 Decemvrie n., că >vor putea veni vremuri şi situaţ ii, 

.când ideia naţ ională are nevoie de a fi susţ inută chiar şi con
tra partidului p r in t r -u n  organ de publicitate român* — acest 
organ de publicitate a încercat să anticipeze justificarea tra- 

, dării intereselor politice ale naţ iunii române din Ungaria şi 
Transilvania*. ^ - *

\
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Hotărârea aceasta s-a luat în 20 Decemvrie,Jdupă ce 
„Tribuna" clin Iunie n’a încetat cu campania ei distrugă- 

" toare. ..
\
»

Comitetul a înfiinţ at »Româniil". »Românul* timp de 
aproape trei luni ele zile.'a. ignorat toate infamiile »Tri
bunei*.;

a  .
•

Membrii clin comitet sperau, că d-nii Oncu şi Cioro- 
gariu se vor supune disciplinei de p a r t id . S’au înşelat în 
aşteptările lor.

E x is te n ţ a „ R om â n u lu i*  în sine a servit »T r ib u n e i*  
de pretext suficient spre a se tângui într’o zi, că comi
tetul prin »z ia r u l oficial* o persecută, pe când în ziua ur
mătoare ataca în cei mai murdari termini comitetul şi „organul 
autorisaU', iar a treia zi pleda pentru »pace“ în partid. Precum 
şi până atunci, » T r ib u n a «  mai cu seamă dela întemeiarea »Ro-

\ '

-
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m â n  u lu i 4 4 încoace, stăruia să zăpăcească lumea, că 
telul naţ ional, luând poziţ ie contra „Tribunei4'*, persecută 

„ cinstiU, »independent«, care este un »organ in
dispensabil de control«. Pierzând »Tribuna« deja în pri
mul cuarlal — după cum s’a constatat în »GK Tr.« (Nr. 
46—1911) şi n’a fost d em en la t de »Tribuna 
1000 de abonaţ i, 
a „sistat lupta44.

A proclamat prin d-1 O. Goga ytreuga Dei«. Adecă nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
văzând, că publicul românesc s'a apucat să boicoteze cu 
toată seriozitatea acest ziar pericidos pentru viaţ a par
tidului naţ ional român şi fiind desavuată prin contele 
Khuen acţ iunea de pace a lui Tisza-Mangra 
voisste acuma să seducă din nou opinia publică româ
nească, desbrâccmcl pielea de lup şi îmbrăcând pe 
de oaie, b ne înţ eles numai pe timpul cât ei. îi 
să susţ ină >treuga Dei«. De-o »treuga Der între comi
tetul partidului naţ ional român şi între »Tribuna44 — va 
admite acum şi cetitorul—după toate cele expuse în bro
şura aceasta referitor la „Tribuna44, nu poate fi vorba.

Intre împrejurările grele politice, cu cari este silit să - 
dea piept partidul naţ ional românt neamid. nostru nu va pu
tea face cu succes politică, cât timp „Tribuna" poate veni 
în orice moment să-şi reediteze campania distrugătoare. Că 
d-nul Oct. Goga şi câţ i-va tovarăşi literaţ i ai d-sale vor 
gira ori nu şi pe viitor cambiul politic al d-lui Giorogariu, 
care stă în relaţ ie de amical reescompt de idei politice cu 
Mangra, este chestia d-lor de gust şi atârnă de sufici
enţ a ori insuficienţ a judecăţ ii d-lor politice. ' ,

întrebarea hotărâtoare este, dacă „ Tribuna44 se va su
pune ori nu disciplinei de partid! Căci persoana d-lui R. 
Ciorogariu la nici un caz nu este garanţ ie atât de sigură 
pentru corectitatea »Tribunei« în viitor, ca şi conirohd co
mitetului naţ ional. Acestui control „Tribuna" va trebui să i se 
supună, ori dacă nu, continuarea acţ iunei de nimicire în 

contra ei va fi o datorie pentru tot Românul conştiu de da- 
iorinţ ele sale naţ ionale. Disciplina de partid trebne resta
bilită cu ori ce preţ , înainte de ce ne-am putea gândi 
măcar să continuăm cu şanse de izbândă lupta parti-

comi-

un ziar

— aproape 
ea de-odată, la începutul cuarlalului If,

Tribuna14

cea 
convine

•:
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dului naţ ional român. Cine, după toate experienţ ele fă
cute cu „Tribuna", nu este în stare să priceapă situaţ ia, 
acela poate fi un clandestin mangrist ori un Român 
„patriotic", poate să fie un excelent literat ori un tânăr 
visător „de bună credinţ ă", însă nu poate avea pretenţ ia 
de a fi ţ inut de un bărbat, care-şi dă seamă cu suflet 
cinstit şi cu judecată politică clară, despre datorinţ ele, cari 
i se impun, în zilele noastre grele, unui membru al parti
dului naţ ional român din Ungaria şi Transilvania.

„Rom ânul“ .

Comitetul partidului naţ ional român a hotărât în 20 
Dec. 1910 editarea unui ziar al partidului în Arad. Ara-

mai acomo-dul,în urma situaţ iei sale geografice este cel 
dat centru pentru editarea unui ziar, atât din punctul de 
vedere al serviciului de ştiri, cât şi din punctul de vedere 
al serviciului postai. In Arad un număr mare de fruntaşi 
devotaţ i eausei partidului naţ ional român pot sta într-aju- 
torul redacţ iei ziarului. Mai presus de toate alte conside
raţ ii însă comitetul a avut în vedere, când a hotărât, ca 
sediul ziarului nou să fie Aradul, faptul, că »Tribuna* 
prin acţ iunea ei de nimicire, îndreptată în contra partidu
lui naţ ional român, a contribuit mai mult la lăţ irea şi la 
reuşita m an gri sinului In comitatul Aradului şi în Bihorul 
din vecinătate. Nu ca ziar de concurenţ ă comercială în 
contra »Tribunei«, precum prezintă „Tribuna" fals lucru
rile, a fost deci întemeiat „Românula în Arad. Căci abo
naţ ii ziarelor „Românul" şi „Tribuna" se recrutează în nu
măr foarte mic din oraşul Ârad. Nu. Ci „Românul a fost 
întemeiat la Arad, ca o armă de legitimă apărare a dis
ciplinei, a organizaţ iei şi a însăşi existenţ ei partidului 
naţ ional român, în contra propagandeipatriotice“  a trans
fugului Al an gr a, Această acţ iune de propagandă „patriotică"} 
tocmai în urma ţ inutei ostile a „Tribunei" contra intereselor 
vitale ale partidului naţ ional român, făcea şi ameninţ a să 
facă zi de zi iot mai mari cuceriri între Românii din acele 
părţ i. Astfel comitetul naţ ional şi-a împlinit numai o ele-
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meritară datorie faţ ă de interesele cauzei partidului naţ io
nal român, când a hotărât, ca; tocmai Aradul şi nu alt 
oraş să fie sediul »Românului«. Că »Tribunei* şi sateliţ i
lor ei nu le este pe'plac existenţ a »Românului*, menit să stea 
în serviciul partidului naţ ional, este prea firesc.*) Nici lui Man- 
granu-i convine, nici lui Tisza. Părerea „Tribunei* şi a lui 
Mang*ra însă nu pot determina acţ iunile şi hotărârile par
tidului naţ ional român ; tot aşa de puţ in, precum nu le 
pot determina nici părerile, intrigile şi izbucnirile contelui 
Tisza. Ceea-ce a făcut comitetul naţ ional român, înteme
ind „Românul", ar fi făcut şi conducerea ori cărui alt 
partid din lume între împrejurări analoge

Dacă „Voinţ a Naţ ională * ar ataca conducerea parti
dului naţ ional liberal, „Minerva" conducerea partidului . 
conservator, dacă ..Magyarorszâg" ar scrie despre Iusth, 
Hollo şi Batthyânyi, ori „Budapest" despre Kossuth, „Bu-  
dapesti Hirlap“ despre Apponyi, „Magyar Ilirlap“ despre 
Andrâssy. »Budapesti Napld* despre Khuen, Tisza şi cei
lalţ i conducători ai partidului muncei, că sunt „bătrâni ~ 
ramoliţ i*, „ceată oficială:‘ , „se lăfăesc în fruntea partidu
lui", »figuri sterse şi goale*, etc. etc., oare conducerea 
partidelor respective, în serviciul cărora lumea crede că 
stau acele ziare, nu ar lua la moment poziţ ie în contra 
lor şi nu s’ar grăbi să-şi facă alt ziar? Şi oare opinia pu
blică maghiară ar tolera, ca un ziar maghiar să scrie 
despre conducătorii oficiali maghiari, când aceştia stau în

:

*) Nefiresc ar fi numai, dacă „Tribuna** ar iubi adevărul şi nu ar 
avea obiceiul sil facă mâne de minciună, ceea-ce scrie astăzi. Făcându-şi 
In articolul de fond din Nr. 264—1909 „Tribuna1' reclamă, de abonament, 
scrie, spro a dovedi publicului român altruismul ei:

„Nu privim cu duşmănie, nici dacă a lăture* de noi ar lua un ase
menea avânt alt confrato, îndeplinind aceeaş misiune. Nu noi vom fi aceia, 
cari să nu ne bucurăm de o desvoltarc a presei româneşti şi să pizmuimy 
din motive înguste şi urâte această desvoltare, care a presei fiind este 
şi a cauzei ce servim

Cetiţ i, în ce tei mini scrio organul olicei d-lor Oncu, Ciorogariu, Bq c u 
şi Scheopul despre „confratele** „Românul'*. Dar duşmănia „Tribunei** In 
contra „Românului** este firească, de oare-co „cauza*1, pe care „Tribuna** o 
serveşte, făcând servicii guvernului maghiar, este contrară cauzei partidu
lui naţ ional român, în al cărei serviciu stă „Românul**.

L
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lupta cu Viena, în tonul în care scrie d. e. >Reichspost« 
ori presa română despre ei; ori „Tribuna* despre condu
cerea partidului naţ ional român?

Când partidul naţ ional român stă în nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAluptă deschisă 
cu toată forţ a publică a sistemului politic oficial din Unga
ria, nu se poate tolera, ca „Tribuna* să atenteze la exis
tenţ a acestui partid.

Mai curând ori mai târziu va recunoaşte opinia pu
blică românească cinstită, că în contra tâlharului din casă 
nu se poate apăra altcum omul, decât dându-1 afară. Deja 
astăzi, cu excepţ ia urnii număr mic de oameni de »bună 
credinţ ă*, dar neorientaţ i, aproape toţ i aderenţ ii » Tribunei" 
— sunt şi de aceia cu jumătate gură — se recrutează 
dintre m an gri ştii, burdiştii, şi oportuniştii „patriotici6*, cu doi 
bani în trei pungi. Din consideraţ iile acestea a fost înfiin
ţ at »Românul«.
î

Un reasumat şi o răfuială.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(P r o d om o .)

In era Bânffy-Jessenszky a izbucnit la »Tribuna* din 
. Sibiiu criza redacţ ională, pusă la cale de d-nii Slavici, Brote şi 

Mangra. S’a înfiinţ at apoi la Arad >Tribuna Poporului* 
cu ajutorul amicilor aradani ai triumviratului Mangra, 
Brote, Slavici. Mangra a rămas şi după ce acest ziar a 
luat numele »Tribuna«,»comanditar«.»Tribuna« din Arad 

; a priceput să joace dela întemeierea ei până astăzi cu o
extraordinară dibăcie roiul echivoc de a slăbi, sub masca 
naţ ionalismului radical, forţ a de acţ iune a partidului naţ io
nal român, prin provocarea unor crise interne mai mari 
şi mai mici, în momente grele. Tactica ei era simplă: ataca 
conducerea partidului în numele ■»intereselor mari şi supe
rioare ale neamului întreg*. Nimic mai uşor decât a găsi 
nod în papură, dacă’ l caută omul. In acelaşi timp însă, 
cemd atenta la disciplina de partid, care între împreju
rările noastre grele este singura garanţ ie a solidarităţ ii, . 
deci a forţ ei partidului naţ ional român, când prin batjo
corirea, calomniarea şi bărfirea comitetului şi a »presei* 
tindea să nimicească prestigiul fruntaşilor, unicul factorcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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moral, care dă putere hotărârilor pe cari le aduce 
tetul, în acelaşi timp publica şi articoli de conţ inut nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAradi
cal, dar şi «Puncte de orientare« de Eugen Brote, cari 

l- «orientau** lumea pe nesimţ ite în direcţ ie „patriotică". 
După zbucîumări de peste un deceniu, prin inaugurarea 
activităţ ii, s’a restabilit disciplina şi prin aceasta solidarita
tea partidului naţ ional român. Nu cu ajutorul „Tribu
nei", căci oamenii ei pe când în ziar slăveau şi atunci 
ca astăzi pe tinerii iniţ iatori ai activităţ ii,*) îi terfeleau 
totodată pe bătrâni în nădejdea, că activitatea va avea 
drept urmare dezbinarea noastră internă. La provocarea 
desbinărei au lucrat aceşti oameni şi rnai mult pe sub 
mână. Şi câţ i Români naivi nu s’au găsit şi atunci, pe 
cari „Tribuna" a reuşit să-i seducă !

Dar vorbească faptele „Tribunei** şi ale oamenilor ei. 
«Tribuna* din Sibiiu, scurt timp după ce trecuse din ma
nile lui Eugen Brote şi Ioan Slavici în proprietatea comi
tetului, a fost ameninţ ată cu nimicire, prin faimoasa re
voltă a redacţ iei. S’a întemeiat, ca organ independent de 
partid, în Arad, «Tribuna Poporului*.

Acest ziar există până astăzi, sub numele «Tribuna*. 
«Tribuna* din Sibiiu. organul, pe care comitetul învin- 

; gând extraordinare greutăţ i, a răzbit să-l scoată dela Eu
gen Brote, a încetat degrabă. Nu, precum susţ ine fals 
«Tribuna* din Arad, pentru-că comitetul nu s’ar pricepe 
să «chivernisească* ziare. Cauza e mai simplă. Ori care 

ziar al partidului naţ ional român trece de mai peri
culos în ochii guvernelor, decât ziare, pe cari le „ chi
vernisescs“ Eugen Brote, ori ,,comanditarii“  „Tribunei" 
din Arad. Ziarul comanditarilor Mangra, Oncu, Cio- 
r ogar iu, foi tot timpul existenţ ei sale, nu a plătit suma 
aceea de amende, care i-a fost impusă „ Tribunei**  
din Sibiiu în procesele intentate, după ce a trecut din

comi-

*) Este absurd din partea „Tribunei0 să compare acţ iunea ei de răz
vrătire tn contra partidului naţ ional ou acţ iunea , activistă0 a lui Dr. A. 
Vlad şi a tovarăşilor săi. Dr. Vlad, eu şi ceilalţ i „activişti0 nici-c&nd 
nu ne am folosit de mijloace moschine şi de un ton neonest şi , ordinar In 
irisul nostru, când făceam propagandă pontru activitate şi nicicând nu 

refuzat să no supunem disciplinei de partid şi să recunoaştem au
toritatea, comitetului şi a partidului naţ ional român.
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proprietatea lui E. Brote, în proprietatea comitetului 
naţ ional Cauza? Nu este de loc greu de găsit. La 1897 
apar în »Trib. Pop.*, «Punctele de orientare* de Eugen 
Brote. Vasile Goldiş, unul din .mulţ imea de oameni 
cinstiţ i, care a fost trasă pe sfoară de falşitatea iscusită ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa  
celor din dosul ziarului aradan, cetind „punctele de ori
entare44 i-a scris lui Mangra, arătându-i scârba, îngrozirea 
şi intenţ ia sa de a eşi din şirul celor grupaţ i la „Tribuna 

Poporului/4*)
Mangra i-a răspuns într’o scrisoare dto 15 Febr. 1897. 

Scrisoarea aceasta poate servi drept un document clasic 
al politicei şi al caracterului lui Mangra. »Nu ţ ii tu, că 
este politiceşte a simula o »rezervă binevoitoare« faţ ă cu 
duşmanul, pe care nu ai forte suficiente, ca să-l pui sub 
picoare, până când să-ţ i reculegi forţ ele ?« scrie Mangra. 
Iar la sfârşit: „fii  dar liniştit, iubite amice,’ că dela pro
gram nu ne vom abate. Fii liniştit, că numai cinstit vrem 
să lucrăm"* Ca şi atunci,' aşa le spune Mangra şi astăzi 
Românilor naivi ori celor cari vânează căpătueli, că el nu
mai „ simuleazăP fată de guvern şi faţ ă de Tisza »o re
zervă binevoitoare", iar guvernul e mulţ umit că aceasta 
„simulare" îşi găseşte sub masca radicală a »Tribunei* 
întregirea în distrugerea prestigiului conducătorilor parti
dului naţ ional român prin redactorii şi colaboratorii „Tri 
bunei44. La 1897 Dr. Ioan Raţ iu era batjocorit în „Tri 
buna14: „prezeda'*, care „poale fi ales şi depusu. Azi George 
Pop de Băseşti e batjocorit „bătrân senil", Dr. Mihali „ali-  
t e r a t " ,  Dr. Lucaciu este suspiţ ionat, că ar fi cerşit agra- 
tiare — ca d-1 Bocu — dela guvern, Dr. M a n iu  e înjurat 
„ m is t i f ic a to r 4*  ia r  Dr. Branisce: „burghezul, care să lăfăeşte44; 
despre mine scrie „Tribuna", că a-şi fi comis un „atentat 
laş44, Goldiş*), Dr. St. C. Pop, Dr. Grozda, Dr. Marşieu, 
Dr. Iancu, Dr. Vaier Moidovan, Dr. Veliciu, Dr. Bontescu, 
Dr. A. Lazar, Dr. Ciordaş etc. etc. sunt „oameni conduşi 
de josnice doruri de răzbunare44 ş. a. mai departe, iar 
întregul comitet n a ţ io i ia l e declarat: „ceata bipezilor in
conştienţ i44, „sfinţ i năbădăioşi44, „bătrâni ramoliţ i44, etc. etc.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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D r . la n c u , D r . Vaier M o ld o v a n , Dr. Veliciu, Dr. Bonlescu, 
Dr. A. Lazar, Dr. Ciordaş ele. etc, sunt numiţ i „oameni conduşi 
de josnice doruri de răzbunare", ş. a. mai departe, iar 
întregul comitet naţ ional e declarat: „ceata bipezilor in
conştienţ i", „sfinţ i năbădăioşi", „bătrâni ramoliţ i", etc. etc. nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Istoria „Tribunei" se repetă\ Şi azi, ca în 1897. se gă
sesc câti-va tineri, cari cred, că „Tribuna"- condusă de 
d-1 R. Ciorogariu, amicul lui Mangra, face cauzei româneşti 
şi nu guvernului maghiar servicii, distrugând prin atacarea 
membrilor conducători ai partidului naţ ional român disci
plina noastră de partid, singura bază a solidarităţ ii, deci a 

forţ ei noastre naţ ionale! Doamne, câtă orbire şi câtă „bună 
credinţ ă" naivă!

La 1903,10 Nov., Nr. 198 „Tribuna" „întregului neam 
românesc", cum o numeşte d-1 Oncu, a publicat un arti
col de fond de împăcare în limba maghiară, închinat con
telui Tisza. A fost şi aceasta numai ,o „simulare" a lui 
Mangra şi Ciorogariu spre a zăpăci pe Tisza şi a-1 „pune 
sub picioare", deci un lucru „cinstit". Nu însemna aceasta 
a te „abate" dela programul partidului naţ ional român?

La 1905 comanditarul „Tribunei", Mangra, a 
voit să candideze cu program guvernamental. Avea 
aprobarea amicilor săi Oncu şi Ciorogariu şi*  numai Mihail  
Velici, aruncându-şi în cumpănă toată autoritatea sa, a 
fost în stare să-l reţ ină. Mangra a rămas şi pe mai de
parte „amicul" şi tovarăşul „comanditar" în conducerea 
„Tribunei", alăturea cu d-nii Dr. Oncu şi Ciorogariu.

Cu guvernul coaliţ ei 1906—1910, Mangra, pro
tejatul contelui Tisza, nu a putui susţ inea re
laţ ii. „Tribuna"’ avea deci mână liberă să-şi asi
gure, atacând guvernul cu vehemenţ ă,\ reputa
ţ ia de organ naţ ional intransigenţ i înaintea 
opiniei publice româneşti. Timpul acesta 
(1906—1910) l-a exploatat bine şi Mangra. A ştiut 
să momească, cu născociri fantastice, mincinoase, confe
sionale, nu pe câţ i-va tineri neexperţ i, dar o lume întreagă 
de bărbaţ i distinşi, spre a ajunge membru al Academiei 
române. îndată ce apăru însă Tisza din nou pe 

plaiurile guvernamentale, Mangra şi-a reluat

-4

f

î

.

r+

H



— tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 8nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vechia tactică de a „simula o rezervă binevoi
toare" faţ ă de guvern. A candidat. „Tribuna", spre 
a nu cădea din rol, a publicat' articolul „un fals Co- 
riolan" de O. Goga. Scurt timp după aceea însă a publi
cat ea singură în toată presa română şi maghiară din Ro
mânia şi Ungaria, în întregime şi discursul de program 

al lui Mangra, al cărui manuscris numai clela Mangra l-a 
putut primi, direct ori indirect. Totodată a început cam
pania de minciuni, calomnii, acuze-şi suspiţ ionări în con
tra conducerei partidului nostru, in contra solidarităţ ii na
ţ ionale, ba s’a încumetat să nege până şi existenta parti
dului naţ ional român. „Tribuna" a ştiut să capitalizeze 
decepţ ia şi nervositatea, de care au fost cuprinse — în 
urma căderei candidaţ ilor noştri la alegeri —• chiar firile^  
tinere mai impulsive, mai energice, mai dornice de acţ iuni 
intensive, dar mai lipsite de experienţ e. In loc să agite 
pentru o consolidare, închegare şi întărire a partidului 
naţ ional român, a exploatat cu multă isteţ ime acea decep
ţ ie şi nervozitate, deschizând coloanele ei articolelor acelor 
tineri, cari — necunoscând trecutul comanditarilor „  Tri- 
bimeiu — nu erau în. stare să observe, că pe când ei 
pretindeau dela comitet acţ iune viguroasă, „Tribuna" ză
dărnicea posibilitatea ori cărei acţ iuni politice mari şi se 
folosea de penele lor, ca de unelte oarbe, iar de numele 
lor, ca, de certificate pentru probarea cinstei ei gaze
tăreşti.

Contele Tisza, în vorbirea sa ţ inută la 12 Iulie 1910, 
a circumscris destul de limpede mulţ umită sa cu acţ iunea 
de subminare a „Tribunei". Cine să fie acei Români, des
pre cari zice contele Tisza : „Doar se va trezi in fine şi 
va păşi la fapte acel element „adevărat conducător"..., 
»care întrece mult pe domnii agitatori* şi: „zadarnic se pre
zintă (agitatorii) ca conducătorii Românilor şi reprezen
tanţ ii lor chemaţ i; trecerea lor nu are rădăcini adânci 
în masele mari ale românismului" şi la 23 Martie 1911 

tot contele Tisza declară cu satisfacţ ie: „Văd cum creşte 

nemulţ umirea în contra acelora, cari vorbesc cu anumite 
alnre de conducători în numele poporului român." Şi: 
„Este o mare parte a societăţ ii româneşti de mare tre-xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cere, care durere, astăzi încă nu este în tabăra noastră, 
dar care de nniit şi-a spus sentinţ a de condamnare în 

contra d-voastră, (Aşa este ! în dreapta) care demult vă
desapvobă pe d-voastră......dar cu toate acestea, astăzi
mi are încă curajul necesar, ca să păşească pe faţ ă îa 
contra terorismului d-voastră de fără suflet’"  De cine vorbeşte 

> contele Tisza? Cine să fie acel „element adevărat condu
cător", „de mare trecere", „care de mult şi-a spus sen
tinţ a de condamnare„care de mult desapvobă, dar 
nu are încă curajul necesar, ca se păşească pe fată în 
contra terorismului fără de suflet al d-voastră", adecă al de
putaţ ilor români şi în contra „agitatorilor" „cu alure de 
conducători", adecă în contra comitetului naţ ional? Să fie 
prelaţ ii noştri? Foile lor au avut, înainte şi după alegeri, 
o ţ inută tot atât de corectă faţ ă de partidul naţ ional ro
mân, ca si stăpânii acestor foi, Metropoliţ ii şi ’ Episcopii 
noşlri de ambele rituri. Pe Di\ Ioan Mihu să-l fi înţ eles 
contele Tisza? Nu se poate; căci d-nul Dr. Miliu a avui 
»curajul necesar», ca să păşească »pe faţ ă» şi nu „  
damnându conducerea partidului naţ ional român, pe 
„agitatori", de oare-ce, ca om cinstit şi cuminte price
pea, că acţ iunea d-sale. în lipsa unui puternic partid 
ţ ipnal românesc, ar fi fost o nerozie.

Pe Mangra, Burdea, Şeghescu şi pe aderenţ ii lor, cari 
au avut deja de mult „curajul necesar, ca să păşiască 
pe faţ ă<: şi să-şi „spună sentinţ a de condamnare" în con
tra partidului naţ ional român, de asemenea nu i-a putut 
înţ elege contele Tisza. Care »parte a societăţ ii romă-- 
neşti de mare trecere“ a vizat-o deci contele Tisza zi
când, că ea „demult şi-a spus sentinţ a de condamnare 
în contra d-voastrăli, „de mult vă desaprobă..., dar cu 

toate acestea astăzi nu are încă curajul necesar, ca se 
păşească pe faţ ă“, etc.? Care grupare în sânul poporului 
românesc este aceea, despre care contele Tisza poate avea 
nădejdea, că dacă »astăsi încă nu are curajul necesar 
ca se păşiască pe faţ ă", mâne va avea acel curaj? Care 
grupare între noi „şi-a spus de mult sentinţ a de con
damnare" în contra „agitatorilor români"? Şi unde a 

putut vedea contele Tisza, că »creşte nemulţ umirea în
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contra d-voastră",' adecă în contra comitetului naţ ional 
(„agitatorii români**), nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdaca nu în coloanele „Tribunei"?

Dacă contele Tisza nu a vizat însă pe oamenii „Tri 
bunei", atunci aceşlia vor putea cu uşurinţ ă esopera prin 

amicul lor Mangra o declaraţ ie dela contele Tisza, în 
care acesta să spună verde, pe care grupare clan
destină românească a avut intenţ ia să o vizeze!

O astfel de declaraţ ie, de sine se înţ elege, nu ar pu
tea servi ca împrejurare atenuantă pentru ţ inuta politică 
a „Tribunei", condusă de amicii lui Mangra. Căci Mangra 
era hotărât deja la 1905 să candideze cu program gu
vernamental şi totuşi a rămas comanditar, deci stăpân Ja 
„Tribuna".

Mangra a candidat la Ceica. O. Goga l-a decapitat 
în „Tribuna". »Tribuna« i-a reprodus totuşi vorbirea de 
program după manuscris, în întregime. Mangra era şi pe 
atunci comanditar, deci stăpân la »Tribuna«.

Mangra a fost de mai multe ori atacat in „Tribuna«, 
dar nici pe a suta parte nu în aşa măsură ca co
mitetul şi partidul naţ ional român. Mangra a rămas şi 
după ce a intrat în partidul guvernamental, în Aprilie  

1910, prieten cu d-l R. Ciorogariu şi până în Martie 
1911 membru în direcţ iunea „Victoriei i{ , condusă de d-l 
Dr. N. Chicu.

Contractul încheiat între comanditarii ^Tribunei4: Man
gra, Oncu, Ciorogariu, Raicu şi Bocu nu s}a publicat. 
Un contract menit să servească, în caz de litigiu, în faţ a 
forurilor judecătoreşti ale statului, deci în public, ca do
cument de drept, a fost declarat de aci secret, de aceia, 
cari paradează în „Tribuna"; ca reprezentanţ ii şi cliiver- 
nisitorii averei „întregului neam românesc". De ce acest 
mister? Pentru-că Mangra şi după ce a fost deja de-o ju
mătate an deputat guvernamental', lot nu încetase a fi  
şi comanditar, deci stăpân la ziarul, care pretinde în co
loanele sale, — scutit de obrăzarul radicalismului şi al 
intransigenţ ei — că atentând la existenţ a partidului naţ i
onal român, ar reprezenta „interesele mari şi superioare 
ale întregului neam românesc". ,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dacă după toate acestea ‘ am ţ inut să arăt contelui 
Tisza, în discursul meu ţ inut la 21 Martie 19 ll în par
lament, că nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnu mai suntem politic'sie aşa de necopţ i, 
precum ne ţ inea dansul, in urma informaţ iilor primite 
(lela protejatul său Mangra, am împlinit numai o datorie 
naţ ională. »Tribuna«, ca să-şi poată crea o falsă bazăd. e 
drept, spre a mă ataca, a falsificat redarea, faptelor şi a 
deplasat discuţ ia, 

lată cum.

1. II.
In Nr. 55-1911, >Tribu

na» scrie pe pagina 2 :
>A(acul deputatului Vai- 

da. tn şedinţ a de azi a camerei 
ungureşti deputatul Alexandru 
Vaida-Voevod a rostit în firul  
■cuvântării sale şi următoarele 
cuvinte :

Tot în acelaş Nr. 55— 
1911 » Tribuna* reproduce a- 
cest pasaj al vorbirei mele 
la rubrica »şedinţ a camerei* 
pe pagina 4 astfel falş*ficat :

>Dar cum lucrează gu
vernul contra noastră ? Gu
vernul a pus mâna pe un 
ziar radical, care ne susţ inea 
până aci şi acum de-odată 
ziarul acesta a început o cam
panie împotriva noastră, fă- 
cându-ne pe noi oameni bă
trâni* şi »incapabili«. Iată 
unde s’a întins mâna lungă 
a guvernului. (Ne ocupăm, la- 
aii loc mai pe larg.)t

y

>Pacea nu o poate face 
nici guvernul, nici partidul 
naţ ionalist, nici tratativele, 
nici mijloacele de corupţ ie. 
In trecut au fost cazuri şi se 
pot ivi  şi în viitor, că de pildă, 
guvernul a pus stăpânire pe 
un astfel de organ de publi
citate, care a fost până la un 
timp cel mai radical organ al 
partidului naţ ional român şi 
deodată, ca din bun senin, 
s’a aruncat asupra noastră, 
-a conducătorilor şi zi cu zi 
no înfăţ işa ca pe nişte oa
meni răzniţ i, înfumuraţ i şi 
netoţ i, cari nu-şi dau seama 
de ce fac şi nu sunt în stare 
să ducă cu un pas înainte 
cauza neamului românesc.

Şi ce credeţ i d-voastră? 
A dat campania asta vre:im 
rezulta.t? Opinia publică ro
mânească s’a dumirit în cu
rând, că în dosul acestui ziar 
se află mâna lungă a guver-
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I. a I.b
Ţ iului. Noi am adunat destule 
experienţ e în era Bânffy-Je- 
szenszky, ca să nu mai fim  
surprinşi de astfel de apariţ ii«.

Cum vedem, onoratul 
comitet a hotărât să meargă 
cu nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjalba împotriva noastră 
până şi în fala opiniei publi
ce ungureşti. Supunem acest
procedeu judecăţ ii im parţ iale __ J , ,

. şi cinstite') ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa p u b l ic u lu i ro- a fost proText“ Iprc 
manesc şi ne abţ inem pentru I timp de reculegere.

azi (căci avem un' moment de 
armonie2) de orice comentare.

l) Organul „independent” al 
d-lor Ciorogariu, Oncu, Bocu şi 
Scheopul într’una vorbeşte în nu
mele „cinstei” , faoe apel la judecata 
„cinstită” . Cine va ceti broşura de 
faţ ă se va putea convinge, din ce 
elemente etice să compune cinstea 
„Tribunei” .

Textul prim este autentic, al doilea falşifîcat.
De ce? *  Tribuna voia să sugereze cetitorilor ei, că 

„camera ungurească* numai din discursul meu a aflat 
despre „certele" dintre români, că nu »Tribuna*, ci eu 
aşi fi dus aceste „certe", „în faţ a opiniei publice ungu
reşti". „Tribuna" se găseşte într-o rătăcire intenţ ionată.

Camera ungurească ştia, informată prin presa ma
ghiară, de mult, despre răscoala de „palat" a „Tribunei".

_ Intenţ ia mea a fost, să arăt lui Tisza, opiniei publice 
maghiare şi guvernului, că nu mai merge să ne tragă 
pe sfoară cu acţ iunea manei lungi!

Tisza şi Mangra au şi pricepui, că eu făceam aluzie 
ia mâna lungă a guvernului actual.

i.-xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*

Acest guvern e mai şiret decât cele din trecut. Nu 

însadar are pe Tisza şi pe Jeszenszky de sfetnici.
Acest guvern e mulţ umit, că nu trebue să cheltu

iască .sute de mii pentru foi nipatriotice", 
gariau, „Lumina“ etc., scrise româneşte, după ce „Tri
buna îi face gratuit, ba susţ inută din bani româneşti, 
serviciul dea paraliza putinţ a luptei Românilor, cu ajuto
rul lanţ ului prietenesc: Tisza, (care neavând autorizarea 
guvernului, ca om privat, discută „pacea" cu Românii), 
Mangra, (care „simulează" moderaţ iunea, spre a-i „pune 
sub picioare" pe unguri), Ciorogariu, (care nu rămâne 
„impasibil" în faţ a nenorocirei amicului său Mangra, ci 
fiind preoţ i >conliturgisitori«, îl găzduieşte la sine pe 
cui guvernamental).EDCBA
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Aradul este în centrul Ungariei. Jn Arad apar mai 
multe foi cotidiane maghiare, cari referează publicului un
guresc bârfelile »Tribunei*, căci „Tribuna" şi din Iunie 
1910 până în Aprilie 1911 a apărut nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAîn public, nu în se
cret. plină de „jalbe", împotriva partidului naţ ional ro
mân. Mangra o ceteşte zilnic. Jeszenszky este secretarul 
de stat la interne şi şef al secţ iei ele presă; ştie româ
neşte, ceteşte „Tribuna". Mangra şi Jeszenszky sunt prie
teni cu Tisza.

Şi totuşi, „Tribuna" nu vede grinda în ochiul ei pro
priu, ci găseşte de cinstit să mă atace pe mine! „Tri 
buna" nu relevăază faptul, că mi-a ajutat bunul Dumne
zeu să dau prin discursul meu rostit în cameră, în 21 
Martie 1911, lovitura de moarte — cel puţ in pentru mo
ment — nesincerei acţ iuni de „pace", cu care Tisza îşi fă
cea iluzia, sedus de Mangra, că ne va putea momi. Ci 
chiar fiindcă acest rezultat al vorbirei mele, la care nu 
s’au aşteptat, îi doare mai midi pe amicii comanditari 
dela „Tribuna" ai lui Mangra, »Tribuna« vine şi mă atacă, . 
încercând să detragă atenţ ia publicului românesc dela 
partea meritoricâ a discursului, înfăţ işând astfel lucrurile 

par că nu din „  Tribuna", ci din vorbirea mea ar fi  
aflat „camera ungară" şi „opinia publică maghiară" despre 
certele infame, iscodite şi susţ inute de „Tribuna", în con
tra partidului naţ ional român.

Nu despre „certele noastre" a aflat deci „camera un
gară" din discursul meu, căci aceste „certe" le cunoştea 
de mult. A aflat însă ceia-ce voiam să afle nu numai „ca
mera", ci mai cu seamă Tisza, guvernul şi opinia publică 

maghiară: a aflat, că poporul român nu mai poate fi 
tras pe sfoară, nici prin cele mai „viclene uneltiri 
Dacă prin discursul meu am izbutit — şi sper, că am iz
butit, să contribui astfel la restabilirea reputaţ iei, politice a 

poporului român, pe care Tisza credea — ţ inându-1 de 
prost — că-1 va putea câştiga pentru acţ iunea „patriotică" 
a lui Mangra, atunci pot fi mulţ umit. Că Mangra, Tisza şi 
n Tribuna" mă înjură, puţ in îmi pasă. Căci nici cu Mangra 
nu sunt „prieten", ca d-nul Ciorogariu, nici nu aspir să

j
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mă slăvească organul „independent" al amicilor lui 
Mangra, al protejatului contetui Tisza.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Opinia publică maghiară are cauză să triumfeze. 
Forţ ele partidului naţ ional r om â n sunt încătuşate. Cât timp 
e silit să poarte o luptă nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdefensivă în contra „Tribunei" 
— care e condusă tot de vechia tovărăşie de amici şi 
deci, după un an ori doi de „treugaDei“ , de nou va pro
voca desbinarea şi certele interne, — partidul nostiu 
naţ ional nu poate să-şi desvolte toate forţ ele în lupta 
politică ofensivă. Din cauza aceasta aderenţ ilor sinceri ai 
partidului naţ ional român, nu le rămâne altă posibilitate 
spre a restabili solidaritatea noastră naţ ională, clecât să 

silească „ Tribunau prin boicot sistematic să se supună 
disciplinei de partid. Poporul românesc nu poate, în 
veacul al XX-lea, să contribue la susţ inerea unui xiar> 
care distrugând capabilitatea de acţ iune a partidului 
naţ ional român, prin exemplul demoralizator a încăl
cării şi batjocorirei disciplinei de partid, slăbeşte cauza 
românismului şi face servicii de nepreţ uit tuturor 
duşmanilor neamului românesc.
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Crepusculul nulităţ ilor mocnite.
Articol scos dinZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\

T R IB U N  A “ .»

Dar vorbei înţ eles îi trebui doar’,Şcolarul:
Mefrstofel: Ei da! Ci mult să nu te chinui în zadar;

r Căci tocmai în ţ elesul când lipseşte,

La timp o vorbă ţ i sa nimereşte. nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Goethc: Faust, traducere de Ion Gorun.
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Crepusculul nulităţ ilor mocnite.

Văzând, cum pe urma recentelor întâmplări, ne apropiem clin 
ce în ce de o stare mai nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhaotică şi chibzuind temeinic asupra 
eventualelor măsuri ce s’ar putea lua pentru evitarea unui 
dezastru umilitor ai politicei noastre, am găsit de cuviinţ ă să 
ridicăm o chestiune de competentă în conducerea vieţ ii noastre 
publice. Şi astfel, în diferite articole, fără a voi să jignim pe 
nimeni în meritele sale, nici în ambiţ iunile sale, am desfăşurat 
problema-primenirii forţ elor conducătoare, ca singura salvare 
posibilă. Am pornit în această propagandă deschisă din prin
cipiul, că la epoce nouă ne trebuie oameni noui şi mentalitate 
noua şi la vremuri încurcate voinţ e mai întregi.

E o tendinţ ă mai proaspătă, un îndemn nou în societatea noas
tră, din care pornesc aceste accente de ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ă z v r ă t i r e . Este ten
dinţ a de-a* se suprima nechemaţ ii din viata publică, e un fel 
de EDCBAcrepusculaf nulităţ ilor, e. năzuinţ a de-a se întrona cinstea 
şi ta lentu l în - ' - lo c u l abilităţ ilor speculative.
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Prea ne c u fu n d a sem până în gât in nămolul minciunilor con
venţ ionale, prea ne sugruma favorul tămâierilor fără rost, prea 

<fie stânjeneam libertatea mişcării cu f o rm u le le  placide ale unei 
d ip lom a ţ i i provinciale, c u multe nuanţ e de bizantinism. In adu
nări, în conferinţ e, la mese albe şi verzi, prea ne-am legănat 

- pe vorbe, mângâind neputinţ a deaproapelui, prea ne-am aco
perit ranele în fa{a ochiului rece şi cercetător al adevărului, 
care doare şi vindecă. Gazetăria noastră de vre-o douăzeci de 
ani încoace prea semăna a toast, care plictiseşte şi nu vrea 
să se mai isprăvească... In această atmosferă mocnită cu ori
zonturi înguste, a pătruns glasul sincerităţ ii răspicate, de care 
s’a împrăştiat multă ceaţ ă dinaintea noastră.
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Pentru eluptarea libertăţ ii politice a ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu n u i popor se cere sacri
ficiul nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnobil al muncii şi al talentului, să cere cheltuială de 
energie, sa cere idealism şi îndrăzneală, cari numai Sn suflete 
largi şi generoase pot să se zămislească.

Afară de consumaţ iile tradiţ ionale de capuţ inere dela Jăger- 
horn himea noastră n u ştie să se fi făcut ceva.

Şi de un timp încoace ni se relevă tot mai mult feno
menul, cum începând cu învăţ ătorul şi preotul, până sus la 
metropola, cum atâţ ia advocaţ i şi funcţ ionari ai institutelor 
noastre se frământă mereu de a-şi înbunătăţ ii mijloacele de 
întreţ inere, făcând din asigurarea părţ ii materiale un principal 
scop de viaţ ă... Învăţ ătorul, cu gândul la leafă, preotul, cu 
râvna la congruă, sunt dispuşi să-şi mlădie atitudinea şi să 
renunţ e la rolul lor de conducători fireşti în faţ a subvenţ iei, 
ce le 8iiride.

Deputaţ ii români nu au făcut absolut nimic pentru orga
nizarea politică a românimei. In schimb odihnind pe la u r i i  glo
riei lor de mai nainte, uşor câştigate, aşteptau închinarea ne
condiţ ionată a românimei şi recunoştinţ a manifestată în chipul 
mandatelor de deputaţ i.

Gâte căderi ruşinoase n ’ a u fost pricinuite decât de lipsa de . 
interes, de slăbiciunea ori neputinţ a acestei specii celebre de 
fruntaşi?

Astăzi trebue să fim mai severi în apreciarea valorilor, să fim  
sinceri şi drepţ i în judecata oamenilor şi să cumpănim cir mai 
multă rigoare atribuţ iunile de conducere, c a r i greşit interpre
tate n’aduc rezultate practice, iar la un moment dat pot avea 
consecinţ e fatale.

Intre astfel de împrejurări s’a oferit ca dela sine, ocaziunea 
binevenită, ca inteligenţ a română mai tânără în dreptul capa
cităţ ii şi a destoiniciei mai mari să dea asalt împotriva poli- 
ticianilor bătrâni, incapabili, demodaţ i, cari sub cuvântul unor 
merite evident dubii şi în temeiul unei prea neînsemnate capaEDCBA
cităţ i spirituale voiau să reţ ină exclusiv pentru dânşii terenul
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şi de altfel strâmt al ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a l id i tă r i i .  nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAceasta este baza psihologică 
a atacului iniţ iat din partea g a r d e i mai tinere de scriitori şi 
politiciani, grupaţ i în j u r u l  » T r ib u n e i« .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r

Fără altă patimă, decât de-a spune adevărul, s-au adăpostit 
aici o seamă de scriitori, cari ne dau credinţ ele intime ale su
fletului lor ce nu pot fi batjocorite decât de răi şi de neprice
puţ i. Aceşti scriitori n-au sgardă oficială la gât, nu scriu pe 
comandă tirade languroase pentru somnul de după masă, nici 
nu se întreabă, dacă în locul de unde astăzi răsună glasul lor 
s-au auzit cândva note stridente.. Nu. Aceşti scriitori văd pre
zentul cu nevoile lu i şi se gândesc la ziua de mâne. In por
nirea lor curată, ei au îndrăsneala de-a înfrunta orice răzvră
tire a elementelor induşmănite cu progresul şi cu rostul firesc 

r • al inovaţ iilor de ordin diferit, fără de cari nu se poate închi
pui înaintarea unui popor.

E uşor de înţ eles, că faţ ă de această pornire conducătorii ro
mâni do azi, în conştiinţ a slăbiciunei lor, voiesc să sugrume 
deja în germene orice critică îndreptată împotriva persoanei 
lor sacrosancte, dar nu tocmai merituoase. Din acest motiv ei 
se învăluie în mantaua aulorităţ ei, a infalibilităţ ei şi a invio
labilităţ i şi susţ in, că cine-i ataca pe ei, aceia se luptă în 
contra aspiraţ iu nilor naţ ionale româneşti.)

v Totdeauna te împiedeci de aceşti »luptăfcori« venerabili, înain
tea cărora trebuie să-ţ i descoperi capul cu cuviinţ ă... Pe la adu
nări inofensive bâjbăie locul do ei, ei se ridică în picioare, 
când taraful de lăutari a intonat cele dintâi acorduri din »Deş- 
teaptă-te Române*, iar la banchet abia aşteaptă să se ivească 
friptura, ca să se scoale şi să-şi spuie toastul.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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;"■* Va trebui să se mai rărească această ceată care prea ne-a

copleşit pe toate cărările, ca să poată fi aşezaţ i oamenii la lo
cul lor. sa se facă selecţ ia cuvenită şi să se c-xoiască cu înce
tul e ierarhie a valorilor intelectuale.

j

i

Crepusculul nulităţ ilor, amuţ irea IdrmuUorilor, cari nici odată 
n-au avut, ceva de spus, vremea de premenire şi curăţ ire, cu» 
n-ar fi dorită şi aşteptată venirea acestei împărăţ ii? Cum să
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n u ni-se ceară sufletul după o atmosferă mai nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcurată şi m a i 
intelectuală, decât aceia, care planează în j u r u l  vostru figuri 
şterse şi goale, cari vă ahtiaţ i în cuvântări după M u c iu s  

, Scaevola. în vreme ce vindeţ i la mezat capra ţ ăranului şi vă 
înfundaţ i în buzunarele fără fund ale unei reverenzi de măr 
lase preţ ul afacerilor simoniace?...

Nu! Fără o disciplină a pornirilor, fără o înfrănare a patimi
lor nu mai merge- Ne nămolim în mlaştină şi râde lumea de 
noi. Introduceţ i, vă rog, o economie a vorbelor mari şi nu ui
taţ i, că sunt primejdioase aceste chiote goale la poarta sufletu
lui. Ajunge lumea de nu mai crede şi nu mai scoate capul pe 
fereastră cAnd strigaţ i, că arde în vecini!

De-aceia mai multă severitate în interpretarea justă a situa
ţ iei, mai mult adevăr! In societatea noastră se vădesc în id- 
timul timp semne îmbucurătoare de-a strivi îndemnurile unei 
ipocrizii tradiţ ionalele ivesc personalităţ i, cari au îndrăzneala 
cinstită de-a smulge vălul de pe obrazul mul toi* minciuni cu
vioase şi de-a privi viaţ a în faţ ă, cu toată vitregia ei.

Se înţ elege, că nu distingi mult discernământ in această fer
mentaţ ie abia începută, că ciocnirile între formulele tradiţ ionale 
şi credinţ ele zilelor nouă sunt violente şi degenerează de multe 
ori, dar in te r e su l a fost trezit şi începutul e bun.

Contrastul acesta nu se va tempera, ci va deveni tot mai acut, ' 
căci se alia faţ ă ’n faţ ă bărbaţ ii trecutului mai puţ in intelec
tuali şi dovediţ i în p)ăcatid incapabilităţ ei politice cu puterile 

viitorului, mai cvalificaţ i.

S’au dat în mod firesc opinii m a i urnit sau mai puţ in avansate, 
cari tulburau sau distrugeau chiar formule învechite, dar cari 
erau pornite din ede mai curate intenţ ii, O mulţ ime de împre
jurări au conlucrat în acest timp, ca rostul sufletesc al generaţ iei 

mai nouă sa se abată din ogaşa învechită a credinţ elor de de
mult, S'au înstăpânii convingeri literare întrupate din a- 
cest nou curent de producţ ie schimbată, T in a r u l  crescut

avea o frază literară rotun-în oceasid şcoală nouă va 
zită, dându-şi seamă că idealul naţ ional n u poate fi propagat

L xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -r
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într’o limbă nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAexecrabilă şi cu lipsuri accentuate de cultură na
ţ ională. Dânsul va cere orientări de cultură generală conducă
torilor săi, va întoarce cu silă capul în faţ a tiradelor bunului 
retorism din bătrâni, aşteptând o cumpănire reală a vieţ ii şi a 
împrejurărilor. Concepţ ia EDCBAcum am zice pur sentimentală, plato
nică a datoriilor cătră neam, o va în locu i cu raţ ionamentul 
rigid, care’şi găseşte temeiul în cifrele statistice.

Astfel schimbându-se lucrurile, societatea noastră va apuca pe 
calea progresului şi va urma drumul spre'lumină, deschis de 
minţ i cercetătoare, cari se trudescîn umbră şi de talente crea
toare, cari singure sunt chemate să arate căile de înaintare ale 
unui popor. •.-> . -

Iată popoarele din jur de noi, frânturile de neamuri din Bal
cani, dacă au ambiţ ii de satisfăcut, ştiu să se mişte, ştiu să-şi 

. ceara drepturile, din fierberea lor nepotolită se desfac zilnic 
deslănţ uiri de energie, cari vestesc până la marginile lumii visul 
lor de mărire. Da, fiindcă în ochii cutărui şef al Bulgarilor arde 
focul sfânt al unui ideal şi în inima lui trăeşte imaginea cu
rată a fericirei unui neam, iar nu pofta îngustă de-a parveni, 
sau deaşi mai înmulţ i capitalul depus spre fructificare Ia bănci...

Tot astfel şi exigenţ ele intelectuale ale societăţ ii noastre so 
vor largi şi ’şi vor crea cu vremea o matcă nouă. Va trebui 
să se introducă un spirit nou de cercetare şi disciplină ştien- 
ţ ificâ, în locul diletanţ ismidui ieftin , care ne-a inundat şi în 

locul paginilor' sforăitoare de tocuacifafe pretenţ ioasă, cu 

care începe să ne obişnu iască în timpul din urmă educaţ ia 

m agt)iaro-sem ifă,

fişase săvârşeşte primenirea minţ ii unui popor, care totdeauna 
duce la izbândă. Pentrucă, iluştrilor şefi şi subşefi ai bietului 
nostru neam, două puteri au rămas totdeauna biruitoare pe 

seama întrecerilor' omeneşti: adevărul şi nobilul meşteşug de 
a-ţ i şti turna gândurile pe în ţ elesu l deaproapelu i. M ulţ i 
măgari avem noi în Ardeal, cari pasc pe coastele Vem vuln i 
nostru...cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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»Toate artele cer dela om o strădanie mai mult sau 
mai puţ in îndelungă-... Cu cât le învaţ ă omul şi le pă
trunde, cu atât descopere, că-i mai rămâne încă mult de 

ştiut; — toate — afară de literatură... ai învăţ at alfabetul 
poţ i ii literat«.

Cuvintele acestea le-am scos din »notiţ a explicativă*, 
pusă de marele scriitor I. L. C.aragiale*) în fruntea »nove
lei*

?

»Noaptea învierii«, prin care biciuie în mod clasic felul 
cum se face de mulţ i „ literaţ i români“ literatură.

A face „literatură nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolitică" este şi mai uşor. Pentru 
un articol de fond de al „Tribunei",, d. e. e destul să ştie 
>literatul" cuvinte. • .

Fraza se compune apoi ea de ea. Şi fraza e ceve, ~ 
nu conţ inutul.

Din mulţ imea de fraze, din cari cetitorul, după-ce le-a 
cetit în articolii de fond ai „Tribunei*, nu poate alege 
nici un conţ inut, am compus articolul »crepusculul nuli
tăţ ilor mocnite«. Aşa sunt toţ i articolii ^literalilor noştri 
politici" apăruţ i în „Tribuna". Aceşti articoli fac impre
sia parcă ar spune ceva. Sună! Dar în coaja cuvin
telor sforăitoare nu este miez. Cine nu-mi dă crezământ, 
n’are decât să se convingă prin experiment. Cetească ori- 

t care dintre acei articoli de fond, din cari am compilat 
înadins alandala „articolul de fond" >crepusculul nulită
ţ ilor mocnite* şi dacă va găsi, care este, afară de înjură
turile retorice, firul roşu, idea desvoltată în el, cu un cu
vânt: meritul conţ inutului articolului, atunci sunt gata, 
să mă pocăiesc şi să mă execut, oferind colaborarea mea 
la »Tribuna*, presupunând, că nu va fi refuzată 
de d-nii C.iorogariu, Bocu şi Scheopul. De plăcerea aceasta

I
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*) Adevărat, că „Tribuna", în Nr. 87, 11 numeşte pe d-nul I. 1». Cara- 
giale „bătrânul Caragiale". Umoristul, filosoful satirio român pentru „Tri 
buna" este „bătrân"... ba de un timp îneoace şi d-1 Caragiale e batjocorit 
în aceiaşi măsură, ca şi membrii din comitet, în „Tribuna". Apoi de, — I 
Nu vă miraţ i. La „Tribuna" spiritul e reprezentat în persoana d-lui Scheo- 
pul, eu sociologia se îndeletniceşte d-nul Bocu, poeţ i lirici scriu articoli 
do fond politici, în d-nul Ciorogariu: „B ’au înstăpânit convingeri literare 
întrupate din acest nou curent de produoţ ie schimbată,11 (nTr.“ Nr. 245—1910) • 
iar d-1 Dr. Oncu nu e „bătrân", ci „bărbat întreg", (ne-o spune d-1 Bombâeilă 
din Craiova, in „Tr. “ Nr. 82-1911.)
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de-a deveni, „literat român" şi nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApoet politic lirico-oţ elit ştia 
însă, că na voiu avea parte. Căci indulgentul cetitor, care 
va dispune şi de timp şi de răbdare să cetească acei ar- 
ticoli de fond ai »Tribunei", se va alege numai cu „con
vingeri literare întrupate din acest nou curent de produc
ţ ie schimbată", deci cu o limbă admirabil de complicată 
şi de sforăitoare, dar care nefiind „turnată pe înţ elesul de 
aproapelui" nu poate 11 pricepută de unii Români de „pro- 

' vincie“, cari „propagă într’o limbă exacrabilă şi cu lip
suri accentuate de cultură naţ ională idealul naţ ional".

'4
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■ T- Singuraticele alineate ale articolului „crepusculul nu
lităţ ilor mocnite" sunt scoase în următoarea ordine din 
Tribuna" şi din „Budapesti Hirlap". /.

\ •

Alineatul Ziarul Nr. Anul

î. »Tribuna< 250 1910
2. 245 1910»

3. 65 1911»

f i 2494. 1910>

5. 221 (poporal) 
19/1V

1910>

>Budapesti Hirlapc 
» Tribun ac

6. 1911
7. 249 1910
8. 73 1911»

9. »Budapesti Hirlapc 
» Tribun ac 

> Budapesti Hirlapc 
> Tribun a<

19/J V 1911
10. 191165ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ii:
12.

191119/IV
1910249

13. 245 1910
ti 14. 1910245>

15. 191129* >r
16. 1910259y> >

191117. 65>

18. 
Ţ 19.

191119/IV>Budapesti Hirlapc 
>Tribunac 191173

191020.f: 245
249

»
191021. >

■S
191022. 245-l: >
191123. 65>

24; j 1910257>

i
>CBA
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Înadins am amestecat cele 24 de pasage din dife
riţ i articoli de fond, cari au apărut în intervalul celor 
din urmă şase luni în „Tribuna", scrişi de „penele cele 
mai ilustre*y c& să ofer ocasie cetitorului de a se con
vinge cum e felul de a scrie şi haosul de idei al „celor 
mai de seamă scriitori", cari au găsit „adăpost" la „Tri
buna", spre a ne ferici, dându-ne să gustăm »credinţ ele 
intime ale sufletului lor". Şi spre a arăta, că între „7/7- * 
buna* şi între ziarele maghiare, cari fac obiect de stu
diu »sociologic" referinţ ele sociale-culturale româneşti nu 
este nici o deosebire, am plasat sub alineatele 6, 9, 11 
şi 18 pasage din „Budapesti Iiirlap« ziarul cel mai şo- 
vinist maghiar. Cetitorul nu a observat desigur acest şi
retlic inofensiv. Nu la putut observa, căci şi „Budapesti 
Hirlapu chiar aşa scrie despre conducerea partidului na
ţ ional român, despre deputaţ ii români şi despre Românii 
„bătrâni“ ca şi „Tribuna**! Potcoavele de oţ el ale „pre- 
menitorilor** noştri sunt făurite în acelaşi foc „sociologic**, 
ca şi pumnalele presei maghiare.
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O „părere liberă”.

Mangra, fiind coaliţ ia la putere, avea mână liberă 
dela contele Tisza. Pe atunci şi „Tribuna" putea deci, nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aprobând — pentru ochii lumei — politica partidului 
naţ ional român, să facă guvernului Wekerle greutăţ i şi 
să-şi facă ei totodată pe calea aceasta reclamă de ziar 
naţ ional. Munca parlamentară a deputaţ ilor români a ştiut 
„Tribuna11 să o prezinte publicului românesc ca un merit 
al ei, făcând pe încetul lumea să creadă, că „Tribunei" 
i se datoreşte trecerea partidului naţ ional român dela pa
sivitate Ia activitate. Greorge Pop de Băseşti era numit pe 
atunci „venerabilul bătrânV Dr. Mihali ,,neobositul pre- 
sident", în coloanele „Tribunei", iar modesta mea activi
tate .parlamentară era lăudată peste merit. Dar pe când 
„Tribuna" exploata — cum se va vedea mai jos — lupta 
noastră din parlament, făcându-şi reclamă, laudele pe cari 
ea le aducea unui ori altui deputat nu erau lipsite de 
tendenţ ă răutăcioasă. Din contră: intenţ ia ascunsă a „Tri 
bunei" era să trezească invidia, gelosia reciprocă şi cu 
încetul desbinarea, între deptaţ ii români. Gloria colegului 
Dr. Iuliu Maniu o cânta în aceiaşi ditirambi „Tribuna" 
pe atunci, ca şi pe a mea, dar, de asemenea numai spre 
a, provoca zizanie între membri clubului nostru parlamen
tar şi spre a-şi face reclamă de abonamente. Astăzi, 
acelaşi ziar, îl numeşte pe Maniu „mistificator", pe când 
bine ştie că domnul Dr. Oncu a mistificat, iar despre 
discursul meu, ţ inut în 21 Martie în cameră, zice că 
a, fost un „atentat laş<c. Astăzi „Tribuna" insultă pe 
toţ i acei membrii, expuşi ai partidului naţ ional român, ~ 
pe cari, înainte de a veni la putere Tisza, îi înălţ a în 
slavele cereşti. Da, căci astăzi Tisza e om/nipotent în par
tidul dela puterej iar Mangra este profetul lui şi amicul
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Admiraţ ia noastră, pentru activitatea parlamentară 
a d-lui Alexandru Vaida-Voevod !

Cu o consecvenţ ă ce nu cunoaşte nici o rezervă 
îşi apără drepturile neamului său şi măreţ ul principiu ai 
egalei îndreptăţ iri, de câte ori o cere trebuinţ a. Zi de zi 
îşi face datoria. Azistă la fie-care şedinţ ă — şi pe căldu
rile aceste tropicale — şi în tot chipul dă dovezi, că pri
veşte cama de serioasă şi sfântă. Săgeţ ile veninoase 
îndreptate împotriva noastră le nimiceşte rând pe rând cu 
cea mai mare isteţ ime şi uşurătate. Este tot-deauna gata 
a lua cuvântul şi întreruperile nu-1 pot deconcerta. Dim
potrivă, are la moment răspunsul potrivit la fiecare între
rupere. Argumentele safe sunt zdrobitoare pentru adversar. 
Tae în carne vie.

Păşirea sa este tot-deauna bărbătească şi serioasă 
şi nu odată miniştrii se văd constrânşi a se apăra îm
potriva puternicelor sale argumente. Este într’adevăr un 
escelent debater. Discursurile sale trădează cunoştinţ e po
litice temeinice şi mai presus de toate înţ elegere şi simţ  
fin pentru situaţ iile politice.

Curagios, ca şi omul conştient de dreptatea cauzei 
ce apără, spune verde adevărul. Nu voim noi cu nimic 
a detrage din vredniciile colegilor săi,*) dar până ce aceştia 
sunt mai cumpătaţ i, dânsul nu are nici o consideraţ ie. 

Ţ inteşte drept în faţ ă calumnia şi o spulberă. Astfel a 
protestat într’un mod foarte energic împotrivă reacţ iona
rului Bânffv, pe care guvernul îl dirigă împotrivâ-ne, pen
tru că el nu poate vorbi aşa cum simte şi procedă — na

tural, din tactică.
Discursurile d-lui Vaida-Voevod sunt pe gustul şi do

rinţ a inimei noastre. Ele înalţ ă şi încălzesc pe cetitor şi 
deşteaptă speranţ ele într’un viitor mai bun. Noi avem 

mare nevoe de un astfel de bărbat în parlament.
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De altfel într’adevăr e un nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAescelent opozant şi o 'dis
tinsă figură parlamentară. Datoria sa de control şi-o 
execută cu stricteţ ă şi riposturile sale sunt duşuri reci 
pentru şovinişti. Nu credem să fie Român, care să nu 
fie mândru de activitatea d-lui Vaida-Voevod. Pentru 
că dânsul simte verde româneşte şi ce simte şi spune. 
Va trebui, fireşte, mult până ce-i va obicinui pe patrioţ i 
cu adevărul; care-i ustură*).

Dar, mai curând ori mai târziu va birui — pen- 
trucă trebue să biruiască — adevărul asupra minciuneî 
şi ticăloşiei**)

Credem, că discursurile d-lui Vaida-Voevod vor ezercila 
o influenţ a foarte binefăcătoare asupra deşteptării con
ştiinţ a naţ ionale şi cutezăm a afirma, că d-1 Vaida, pro
gresând în direcţ ia începută, va deveni unul dintre cei 
mai ideali reprezentanţ i ai poporului român, pe care 
poporul îl va încungiura cu multă dragoste.

Va trebui însă ca alăturea cu activitatea parlamentară 
a deputaţ ilor noştri să ţ ie pas şi desvoltarea pressei noa
stre. lată de ce incumbă acum îndoit datorinţ ei fiecărui 
Român să sprijinească pressa românească;***),  să se si
lească să o răspândească şi să o ajute, ca ta rândul ei 
şi ea să fie în stare a-şi îndeplini greaua şi marea sa 
datorie. E nevoie ca discursurile ce se rostesc în paria- 
lament să ajungă a fi cetite în întregime****) în cele maiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■?cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*) Pe amicii dela „Tribuna14 ai „ p a t r io ţ i lo r "  M a n g r a  şi Tisza, ştie 
Vaida bine, că. nu-i va putea obicinui „cu adevărul, care-i ustură". Ei sunt 
şi mai ^.patrioţ i11 ddcât deputaţ ii maghiari

**) Va birui şi partidul naţ ional român asupra amicilor lui Mangra

i

dela „Tribuna"!
***)  Ceteşte: „abonaţ i Tribuna" !

•***)  In Nr. 55—1911 „Tribuna" dfî g a ta p e d o u a coloane, în  e s t r a s , 
discursul meu, rostit în cameră, în 21 Martie a. e., mistificându-i tenden
ţ ios conţ inutul. (Discurs de 1*/* ore.)

In Nr. 57—1911 „Tribuna" reproduce pe larg discursul, în caro con
tele Tisza îmi replica, II reproduce în oraiio-recta, nu în oraiio-obliqua, ca 
pe al meu. De, — contele Tisza este protectorul lui Mangra, al amicului 
d-lui Ciorogariu, să bucură deoi de protecţ ia Tribunei".

In Nr. 58—1911 replica dată de colegul dop. Dr. Şt. C. Pop contelui 
Tisza, nu ocupă nici măcar o coloană din spaţ iul „Tribunei"!

In Nr. 85—1911 discursul de 2 ore durată, rostit în cameră de co-
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largi pături ale poporului, cdci numai aşa le vom 
puteai lua folosul. Activitatea din parlament a depu
taţ ilor noştri trebue exploatată pe calea pressei, ca po
porul să fie bine informat şi să cunoască lupta deputa
ţ ilor. %■

Iată cea mai urgentă datoiie a fruntaşilor şi a tu
turor Românilor de bine : ridicarea pressei româneşti ca 
ea să-şi poată împlini marea-i misiune".

Articolul de fond „Alexandru Vaida-Yoevod« se sfâr
şeşte deci cu o Invitare la abonament a „Tribunei*1. Tre
bue ridicată pressa, „ca ea să-şi poată împlini marea-i 
misiune", căci, „e nevoie ca discursurile ce se rostesc 
în parlament să ajungă a fi- cetite în întregime în
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legul, deputat Dr. T. Mihali, la bugetul agriculturei, e dat gata în „Tribuna*, 
în 14 şire tipar cicero. „Discursul îl rom publica în „numărul următor", 
promite „Tribuna". De atunci a apărut de mult „numărul următor" şi alţ i 
zeci de numeri de ai „Tribunei", /ară discursul deputatului T. Mihali. „A  
fost o greşală, pe care redacţ ia o regretă mai mult", va scrie „Tribuna" 
ori „aglomerarea de material ne-a făcut imposibil să revenim, căci spaţ iul 
ziarului a fost ooupat de toasturile magistrale, — atât de importam te, pentru, 
progresul „întregului neam românesc", — în cari d-nii Oncu şi Ciorogariu s au 
prezentat ca „bărbaţ i întregi" (părerea d-lui I. Bombăcilă din Craiova) pu
blicului românesc".

De ce scrie deci '„Tribuna": „E nevoe ca discursurile ce să rostesc 
în parlament să ajungă a fi cetite în întregime în cele mai largi pături 
ale poporului, căci numai aşa le vom putea lua folosul. Activitatea din par
lament a deputaţ ilor noştri trebuo esploatată pe calea pressei, ca poporul 
să fie bine informat şi să cunoască lupta deputaţ ilor. Iată cea mai urgenta 
datorie a fruntaşilor şi a tuturor Românilor de bine : ridicarea pressei 
româneşti, ca ea să-şi poată împlini marea-i misiune"?
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„Pester Lloyd", „N. Fr. Presse", ziarele maghiare şi ziarele din Ro- • 
mânia reproduc astăzi mai pe larg discursurile deputaţ ilor români decât 
„Tribuna". Ea a devenit organul mutualei glorificări a comanditarilor, re
dactorilor şi .colaboratorilor ei. Ea creiazu glorii politice şi literare, până 
ce alţ ii luptă. Mangra şi Tisza sunt vrednici de a fi invidiaţ i pentru plăce
rea ce o simt, cetind „Tribuna", gazeta personala a d-lor Dr. Oncu şi R. 
Ciorogariu.

t:

;

iMinunat se potrivesc cuvintele din Nr. 238—1900 (articolul de fond,) 
al „Tribunei", la rolul ei actual:

„Gazeta personala, cu felul ei ordinar de a fi, este un trafic pe cât 
de rusînos pentru făptuitori, pe atât de umilitor pentru reputaţ ia pressei 
în genere".
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cele mai largi pături ale poporului*. Dar »Pester 
Lloyd« aduce mai pe larg discursurile deputaţ ilor români, 
decât »Tribuna".

Spaţ iul „Tribunei" e ocupat de înjurături în con
tra deputaţ ilor şi în contra partidului naţ ional român.

Guvernul a sistat editarea »Ungariei" lui Moldovân 
Gergely, căci ziarul d-nilor Ciorogariu şi Oncu îi face 
mai bune servicii politicei maghiare de cum le-a pu
tut face „Ungaria", în care nimenea dintre Români nu 
a avut încredere. De înjurăturile „Ungariei" au râs depu
taţ ii români şi membrii din comitet; am râs şi eu. Vor 
râde şi de înjurăturile „Tribunei«; voi râde şi eu. Şi 
membrii comitetului naţ ional vor rămânea tot. ceeace sunt, 
iar d-nii Bocu şi Scheopul vor rămânea tot d-nii Bocu şi 
Scheopul \ impiegaţ ii d-lui Ciorogariu, ai amicului lui 
Mangra ! Căci:

„Hei, mai la urmă eşti — ceeace eşti 
Să-ţ i pui perucă oricât de ’naltă poţ i,
La ’ncălţ ăminte tocuri de trei coţ i,
Şi tot vei rămânea, ceeace eşti*).xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*)  Goethe. „Faust“ , traducerea do leu Gorui».
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Scrisoare deschisă căîrâ d-1 Octavian Gop.CBA
■EDCBA

l

■iDragă amice!

Când am scris broşura de faţ ă nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAînadins am evitat să 
mă ocup cu roiul, pe care l-ai avut de o jumătate de 
an încoace în viaţ a noastră publică. Am nutrit speranţ a, 
că o să te lumineze Dumnezeu să găseşti calea dreaptă. 
Dar tu pari a voi să sprijineşti continuarea acţ iunei des
pre care, când a început-o „Tribuna", nu ai putut preve
dea, — sunt convins, — că va lua proporţ iile unei cam
panii în contra însăşi existenţ ei partidului naţ ional român.

Spre a ridica prestigiul „Tribunei" ai participat Ia şe
zătoarea literară înscenată de aceiaşi S. Bocu, pe care ai 
pretins, în numele „primenirei", dela mine, să-l execut. 
Afară de tine însă — dacă noi, cari suntem astăzi mem
brii comitetului, v-am oferi locul — cel mult d-nii Bocu, 
Scheopul şi Montani ar fi poate aplicaţ i să şi tragă con- 
secuenţ ele vorbelor mari, scrise in „Tribuna",, prin cari se 
face încercarea de a sugera publicului românesc absur- 

’ ditatea, că poeţ ii şi literaţ ii români sunt chemaţ i să facă 
politică. Căci sunt sigitr: nici d-nii Agârbiceanu şi Ciura 
nu s-ar hotăra să facă politică, nici d-nii Pavelescu, Herz, 
Moldovan, Gârleanu, Nanu, Eftimiu şi Stamatiad nu s-ar 
hotăra să se facă cetăţ eni ungari şi să iâ asupra lor sar
cina de-a întră în „ceata oficială".

Dar tu ai fost membru în comitet. Şi fără a în- 
eerca măcar, ca în cadrele legale statorite de organizaţ ia 
noastră de partid, să te validitezi, să-ţ i impui ideile —  

dacă le ai — ne-am pomenit cu demisia ta, după ce —  
în calitatea ta de membru — o singură dată, în 24 Iu-
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nie, ai participai la o şedinţ ă a comitetului. Ne-ai întors 
spatele, darnic de ce ne-ai il putut cunoaşte, în loc să 
încerci a munci nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalăturea cu noi şi dacă nu suntem des
tul de capabili, destul de geniali să ne îmbărbătezi, să 
ne împrumuţ i din geniaîitarea ta; dacă nu ştim lupta, 
să ne înveţ i, dând pildă cum trebue luptat; dacă 
nu avem ide?* şi' tu dispui de o pletoră de iclei, să ne 
dai şi nouă din prisosul tău ! Ţ i-ai părăsit postul, ia care 
aveai datoria se stai din respect faţ ă de conferenţ a na
ţ ională, care te-a ales în comitet şi te-ai lăsat ademenit de 

aceia, cari fără de a avea o răspundere pentru faptele, 
vorbele şi scrisul lor, se zbat, aproape de un an de zile, 
să dovedească lumei româneşti, că ei pot să distrugă 

nepedepsiţ i organizaţ ia partidului naţ ional român, pot 
să calce în picioare şi să batjocureascâ disciplina de 
partid, şi cu toate acestea mai pot cuteza să afirme, că 
servesc „interesele poporului românesc."

Te-ai ataşat la aceia, cari în „Tribuna" lor de clică, 
afară de partid, fac solidaritatea noastră naţ ională obiect 
de batjocură trivială.

Renumele tău de poet/ gloria ta tânără şi dragostea 
ce am avut-o cu toţ ii, bătrâni şi tineri, pentru tine, cântăreţ ul 
ardelenesc, sunt exploatate de oamenii »Tribunei« spre a 
a Ii puse în serviciul unei cauze ticăloase, în serviciul 
slăbirei forţ elor poporului român, prin dezbinare.

Nu se poate să crezi tu, poetul Octavian Groga, că 
vei putea servi mai bine cauza neamului tău, înlovără- 
şindu-te cu d-nii Bocu, Scheopul, Oncu, Montani şi Chendi, 
cari conduşi de amicul lui Mangra, de d-1 R. Ciorogariu, 
fac cu neputinţ ă consolidarea noastră naţ ională.

Nu se poate să nu-ti dai seamă, că tu eşti puterea 
lor. Nu se poate să nu vezi, că dacă tu ai detrage aju
torul tău »Tribunei«, ea nu ar mai putea face guvernu
lui maghiar serviciul nepreţ uit, pe care îl face* prin re
volta ei contra disciplinei noastre de partid.'

Nu se poate să ignorezi ivirea în viaţ a noastră pu
blică a fenomenului social, care trebue să te pună pecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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.
gânduri — că urmând exemplul »Tribuneic 
griştii, toţ i nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»moderai ii «, toţ i oportuniştii s’au apucai 
să muncească, ci să joace pe »primenitorii«, criticând în 
chip neonest pe toţ i, câţ i pretind solidaritate naţ ională şi 
acoperind cu fraze sunătoare micile şi marile lor infamii, 
pe cari le comit — provocându-se la »Tribuna* — în contra 
intereselor noastre naţ ionale, — locale ori generale, —  
spre a se căpătui.

toţ i man-
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Nu se poate ca simţ ul tău de dreptate să nu se re

volte cetind minciunile „Tribunei*, care afirmă, că comi
tetul caută să delăture »forţ ele tinere".

Căci bine ştii, că atât ţ ie, cât şi tuturor forţ elor ti
nere membrii comitetului, — atât maioritatea lor tânără, 
cât şi minoritatea lor cu părul încărunţ it în muncă cin
stită, naţ ională, — îndată ce aţ i dorit vre-unul, v-a des
chis larg terenul de muncă.

Ai dorit să ajungi secretar la, „Aslra". Ai ajuns. Ai  
dorit să fii  ales în comitetul naţ ional. Ai fost ales. Ai voit 
să candidezi de deputat. Ţ i-s’a acordat privilegiu] — pă
rea, fiind vorba de tine, un lucru de sine înţ eles —să-ţ i 
alegi care cerc îţ i va plăcea dintre cercurile cu maiorităţ i 
româneşti. Ai dorit să-ţ i fie unul şi altul dintre noi agenţ ii 
electorali. Cu toţ ii ne-am pus la dispoziţ ia la.

Comitetul partidului naţ ional a făcut tot ce i-a stat 
în putere spre a-ti uşura validitarea în viaţ a noastră pu
blică.
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1Şi pe care > forţ ă tânără" au căutat 
comitet să o împiedece în validitare ori să o „delăture"? 
Poţ i tu aproba, ca Sever Bocu, Iosif Scheopul, I. (Jrsu 
Soricu şi Ilarie Chendi să insulte pe „bătrânii" din comi
tet — cu totul 3—4'bărbaţ i încărunţ iţ i în muncă şi jertfe —  

numindu-i „imbecili", „cicălitori", „refractari", „ramoliţ i"*)?

„bătrânii" din
t'

ff
■

\
V
i:*

*) în Nr din 11 Maiu 1911, „Tr. “ scrie: „Poate răsfoi oricine colec
ţ ia ziarului nostru pentru popor şi va vedea, ca nu am publicat nici un 
rând în contra conducătorilor autorizaţ i ai partidului nntionalic. Compară 
citatele pag. 11, 18, 107 etc. O să te convingi, că îndrăzneala cu care minte 
3,Tribuna" e fără păreche.
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Poţ i aproba, ca „Tribuna'4 să introducă în presa 
noastră şcoala de a nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnecinsti bătrdneţ ele oamenilor de 
omenie ?

Dar criteriul EDCBAcu lturei unui popor nu îl reprezintă 
numai literatura lui, ci mai cu seamă respectarea mo
ravurilor bune, căci acestea sunt dovezile culturei inimei, 
fără de care toată poleiala socială şi toate cunoştinţ ele 
literare nu sunt decât un văl, după care se adăposteşte 
barbaria.

Nu, nu se poale, ca tu să nu te revolţ i văzând cum 
încearcă să popularizeze ..Tribuna" un astfel de ton în 
societatea noastră de ţ ărani cuviincioşi, de preoţ i oneşti • 
şi de burghezi; cari ţ in la moravuri cinstite, un ton, 
cum nu e obicinuit nici chiar între Ţ igani.

Nu se poate, ca tu să perseverezi pe calea apucată, 
să suferi această anarhie detestabilă în tăcere ori colabo
rând şi în viitor la „Tribuna".

Căci ţ ie în urma dragostei, care ţ i-a dovedit-o un 
neam întreg, in urma gloriei, cu care te-a încununat 
acea dragoste, ţ b se impun datorii înalte de ordin mo
ra l faţ ă de numele tău.

Aceste datorii nu-ţ /i este permis să le nesocoteşti în 
mod uşuratic. Nu-ţ i este permis să suferi, ca „Tribuna" 
să-şi acopere cu numele v tău trădarea ce-o comite-în con
tra intereselor partidului naţ ional român, prin subminarea 
singurei noastre forţ e, a disciplinei de partid.

Dacă în urma slăbirei forţ elor partidului naţ ional ro
mân oligarhia, maghiară, condusă de Tisza, ar izbuti să 
facă o lege electorală, prin care ar fi încătuşat poporul 
nostru din nou penlru câte-va decenii*) şi dacă opinia
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,*) „Budapesti Hirlap” , Nr. din K) Main a. c., în articolul de fond, 
datat din Arad îi face „Tribunei” din nou serviciul colegial si declare 
«gruparea dela Tribuna” („Gogâek” ) de mai radicala din punct de vedere 
maghiar.
Dapi ce i a oferit astfel „Tribunei”  ocazie si-şi facă reclamă, afişândn-se ca 
„organ naţ ional român independent”  „,Tr  “  (Nr.92—19l2)pe baza celor publicat-© 
în „Budapesti Hirlap”, ziarul maghiar îşi sfârşeşte astfel articolul de fond 
„Românii între ei” : „Noi, aici în Arad, însă, vedem, oă lupta Românilor
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i Mnoastră publică, nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdemoralizată prin pilda „Tribunei" —  
care voeşle să sancţ ioneze ca un drept atât aî trans
fugilor »patriotici« cât şi al »oţ etiţ ilor« pseudoradicali, 
nesocotirea disciplinei de partid — ar tolera, ca să fie 
Mangra octroat de Metropolit, atunci blestemul generaţ iilor 
viitoare ajungă-i pe oamenii „Tribunei".

Numele tău însă rămână carat şi strălucitor.
Acest nume ' să nu fie pomenit alăturea cu numele 

d-nilor Bocu, Scbeopul, Montani, Chendi şi cu ale d-lor R.
Ciorogariu şi Oncu.

Din dragoste curată faţ ă de tine, faţ ă de numele tău 
de poet şi faţ ă de interesele viitorului poporului român te 
conjur, lapădă-te de tovărăşia nevrednică de tine.

Jar dacă ai dorul de-a te validita în politică, vino 
iar în comitet, de unde a-i demisionat fără de nici o 
cauză. Te vom primi cu braţ ele deschise şi cu iubirea 
sinceră, care nu tinde să-ţ i exploateze ren urnele, ci doreşte 
să te vadă mare şi glorios.

Ori dacă nutreşti credinţ a, că ai putea munci ca de- v- \ j 
putat mai mult pentru binele nostru obştesc, decât co
legii mei ori mine, nu ai decât să doreşti şi iată eu îţ i 
declar, că sunt gata să EDCBArenunţ la mandatul meu de 
deputat, spre a ţ i-1 oferi ţ ie, cu învoirea comitetului nostru 
naţ ional Şi a alegătorilor români din cercul Arpaşului.

Toi ce doreşti vom împlini, căci vrem să-ţ i descarci 
energia în cadrele legale ale vieţ ii politice a partidului 
naţ ional român.

Vrem să te vedem clădind, nu stricând.
Ş-i ne este insuportabil gândul, că un Goga ar putea
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ein contră Românilor ia din ce in ce proporţ ii iot mai mari. Nici chiar 

postulatul sufragiului universal nu este în stare 6& unească cele doui ta- 
'bere româneşti ei aceasta ii doare nespus pe — lusthişti şt pe socialdemocraţ i. 
Ki perrd o parte însemnată a Hpoporului“ la aduo&rile lor din provincie In 
urma luptei româneşti între fraţ i şl prin aceasta greutatea acţ hraei lo r  
(pentru sufragiul universal) este foarte redusă. Astfel şi din acesi punct

nu este s-pre paguba in-
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de %'eâere lupta între fraţ .i a Românilor de loo 
lercschr ţ ârii11. (Adecă a oligarhiei maghiare.)
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\
deşerta diD şirurile luptătorilor devotaţ i ai acestui partid, 
care nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsingur este îndreptăţ it să reprezinte în lupta poli
tică poporul roman. Ne este imposibil să credem, că un 
Goga ar putea ti sedus să lucre în contra partidului na
ţ ional român, alăturea de d-nii Scheopul, Bocu şi Montani, 
conduşi de d-1 Ciorogariu, amicul lui Mangra.

Un îndemn de veche iubire, isvorit din adâncul su
fletului meu, m’ă făcut să simt, că am datoria să ţ i-le 
spun acestea, ca amic, că membru în comitetul partidului 

< naţ ional român şi ca autorul broşurei „Mangra, Tisza şi 
Tribuna“ . Dumnezeu să te lumineze şi să te călăuzească.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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