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" OITUZUL'' Gazetă independentă de informaţie
culturală, socială şi politică
-

Odată cu nr.3 din 15 decembrie 1 935 al gazetei
primul număr al publicaţiei româneşti
scrise în limba maghiară: " Igaz.wig ". Redactorul acestei
noi apariţii în presă era cunoscutul publicist şi proprietar al
revistei " Kimondom " ( " Spun răspicat "), Gheorghe de
Ferenczy. Astfel, redacţia " Oituzului " se bucura de «Încă

Impresia generală, pe care o lasă la lecturare " gaze
ta independentă de informaţie culturală, socială şi poli
tică ", " OITUZUL ", e dorinţa fierbinte ce transpiră din fie

. . Oituzu/" apărea şi

care articol, aproape indiferent de domeniul la care se refe
ră, de a contribui şi mobiliza masele, indiferent de naţiona
litate, la lupta, ce se ducea pe plan intern şi extern, de a
menţine şi apăra integritatea teritorială a României, chiar
dacă pentru aceasta preconiza şi propunea uneori măsuri cu
caracter naţionalist şovin.

un ajutor În lupta contra minciunilor răspândire de presa
revizionistă maghiară şi contra Îndemnurilor necurate ale
partidului maghiar. ( ..) Nu cu ochii îndreptaţi la Budapes
ta, ci spre Bucureşti, "Kimondom " este o revistă antire
vizionistă ungară. Ziarele Universul, Curentul, Viitont!,
Gazeta Antirevizionistă, Hotarul, Frontul românesc,
Familia, aduc elogii bine meritate atitudinei domnului
Ferenczy şi revistei dumisale!i2.

Ziar săptămânal, .. Oituzu/" se ocupa pe larg de situ
aţia economică, socială, politică şi culturală, de eveni
mentele locale, de vieţuirea între români şi maghiari, ce nu
în puţine cazuri cunoaşte neînţelegeri, duşmănie, acţiuni şi
măsuri vindicative, atât din vina românilor, care cer impe
rativ supunerea maghiarilor fără rezerve statului român, cât
şi a populaţiei maghiare, care sub influenţa instigaţiilor
revizioniste şi măsurilor antipopulare ale guvernelor româ
neşti, manifestă uneori atitudine refractară chiar legilor sta
tului, nu numai convieţuirii pe bază de colaborare.

După cum bine se ştie, în zona ., secuiască " a
Transilvaniei mii de români au fost maghiarizaţi cu forţa.
Maghiarizarea s-a făcut pri!,1 biserică şi şcoală, dar mai ales
prin schimbarea numelui. In articolul " Chestiunea nume
lor maghiarizate", Ioan Dragomir redă un reportaj din
ziarul .. Universul", il)titulat " Nu haina .face pe om, nici
numele pe maghiar". In acest reportaj se arată cum «tmgu

În multe din editorialele sale, . . Oituzu/" dă un
"Răspuns provocări/ar ungureşti": «În ziarul " Szeke(v
Nep " apare o dare de seamă asupra şedinţei delegaţiei
J!.ermanente a partidului maghiar din 24 octombrie a.c. ( ..)
In această şedinţă, partidul maghiar se pronunţă asupra
legalităţii măsurilor luate de statul român, acelor fimcţio
nari care ascultând de sfaturile date ale partidului ma
ghiar; nici după 1 7 ani n-au ajuns să-şi Însuşească limba
oficială a statului.

rii revizionişti îşi sprijină statisticile lor pe nume, dar ei nu
spun că mai mult de jumătate din cei care poartă nume
maghiar sunt români curaţi care nici măcar nu ştiu vorbi
limba lui Tuhutum. De la I859, de când au luat fiinţă În
Ungaria registrele stării civile şi până la Unire, absolut
toate numele româneşti aufost schimbate.

Fantezia ungurilor în acest domeniu nu a cunoscut
nici ntşinea, nici rezervele. Iată cum procedau ei (aici
autont! citează din valoroasa lucrare a domnului Aurel
Gociman: " România şi revizionismul maghiar "): " Mun
teanu a devenit Hegyesi; Văleanu - Vălgyesi; Lupu Farkas; Uwt - Medve; Rotariu - Kerekgyârt6; Olariu Fazakas ".

( ..) Partidul maghiar se consideră cu un fel de
drept de exteriteriorialitate căci el nu are in ţara româ
nească alte organe cărora să se adreseze decât Ministent!
de Externe. (.. .) Noi credem că mai bine trăiesc minoritarii
la noi ca În "fericita Ungarie", căci chiar În parlamentul
din Budapesta, Tibor Eckard cel de fericită memorie, fost
fibirău în Ardeal şi "reprezentant" al Ungariei la Liga
Naţiunilor strigă Guvernului "Daţi-ne atâta libertate
măcar, câtă au .fraţii noştri maghiari din România". Dar
partidul maghiar nu ar avea rost dacă nu ar protesta şi nu
s-ar lamenta.

.. Numele germane se maghiarizau după modelul
următor: Stern - Sterenyi: Kremser - Râkossy;
Hund�dărfer - Hunfalvi; Weimberger - Vâmberg; Weisman
- Vâzsony ".
" Numele slave au fost maghiarizate după reţefa
următoare: Tomich - TamâS.\)': Georgevits - Gyărgy:fY:
Stefanek - Istvânf!Y; Lehotzky - Lovassy ".

( ..) Glasul autorizat al domnului Nicolae Titulescu
i-a trezit ca dintr-un vis pe care-I visează de 1 7 ani:
"Fraţilor noştri secui noi nu le vom face ruşinea de a-i
considera alături de cele spuse de contele Bethlem. Pe
fraţii noştri secui îi vom trata ca pe fraţii noştri; le vom
arăta calea cea dreaptă, nu le vom cere .\'ă se lepede de

rdil(itl şi turţiunea lor, in.wi le �·om cere Ctl în uceu.\·tti (t1rii
liheră şi dtwrocrată .�ă se pmrrte ca cetăţ1�ni cinstiţi şi
loiali. Ne vom lua sarcina a-i jilt:e .wi cunoască pe acâ
carP vorhP.w' În nume/� lor, cărora ci le-au jtJ:!it până mai
ieri iohal(i, aşa cum .o;utrt şi astăzi ţăranii tiin llnl(uria
undt• aproape 1. 000 dt• familii de nohili deţin ca propri

etar 1/2 di11 Cl11�arin de

azh> 1

" Trebuie să mai menţionăm aici maghiarizarea
numelor geografice, ca ale comunelor; râurilor; munţilm:
Străinul care va vizita de aproape Ardealul va avea să

oh.1·erve Între altele, câ numirile pciraidm; clcaluril01;
coastcl01; pciduri/or şi platourilnr sunt curat româneşti.
A cum câteva ::.eci ele ani lot aşa româneşti erau şi numele
comune/m; iar mai inainte� ale oraşelor ".
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De m.·c�etJ, îl rugâm câldwvs pe domnul mi
.Justitiei sâ 1 •imi chiar În actuala sesiune parla
mentmâ n1 o mor#fir"m>' r7 t..•gii mmrdm; ii1 sensul ca să se
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ALINA IANCU

Îngăduie luluror românilor de incontestabilă obârşie, ale
căror nume aufos/ Înstrăinate, să-şi reia vechile apelative,
fără p/atâ de tar:e şi fărăformalităţi descurqjante»3.

adus gând şi vrere românească În oraşul care prin as-pect
şi adâncime Încă nu ne aparţine.
Momenul afost sănătos şi necesar. in cuibul În care
revizionismul. gând rău şi duşman, Încolţeşte În szţflete des
şi cu speranţă, el afost ca o vorbă spusă tare, ca să se Înţe
leagă: Din plaiul acesta. copilul neamului creşte hrănit cu
dragostea de doină, de câllfec şi ohiceiu românesc, drept
chezăşie de viitor ( ..).

Problema românilor secuizaţi este amplu dezbătută
în mai multe articole ale gazetei .. Oituzu/", după cum vom
vedea. Ne vom opri însă, acum asupra unui material scris
de Ioan Fulger: .. Principii călăuzitoare În ac{iunea de
reromâni::.are "4. Autorul reia problema românilor secui
zaţi, problemă pe care o mai analizase deja într-un articol
anterior: .. Conştiinţa românilor În ţinuturile secui::.ate "S.
Ioan Fulger spunea: «Necesitatea reromâni::.ării e indis
cutabilă: e o chestiune vitală a neamului nostm (. . .)
Pentm ajungerea acestui scop o condiţie sine qua non. este
ins11f!area acelui duh Încălzitor de suflete , animator de
năzuinţe mari, patriotice: conştiinţa naţională.

( . .) Ruşine acelora care dezertaseră de pe jivntu/
datoriei.faţă de neam şi patrie. Ruşine acelora care, deşi se
numesc români, re.fitză cu cinism un ziar românesc, care
luptă În numele unei dreptăţi istorice, contra nedreptăţilor
Înscăunate în ţara noastră de azi, subjugată ieri, preferând
lectura .fiţuici/ar maghiare. Pe aceşti trădători de neam,
vom şti să-i punem la stâlpul if!famiei».
Editarea gazetelor .. Oituzu/" şi . . Igazsag " a stâmit
multe reacţii controversate din partea partidului maghiar
din localitate. Acesta a sesizat apariţia celor două publicaţii
în ziarui .. Szekely Nep ", într-un articol cu nuanţă de comu
nicat. Ca urmare, redacţia . . Oituzului " s-a simţit datoare să
dea «"Un răspuns partidului maghiar": .. Acesta insin
uează că spiritul În care sunt redactate aceste /oi n-ar core
spunde deziderate/ar "de Înfrăţire Între masele majoritare
şi cele maghiare şi de pace socială": de asemenea că:
., lucrăm sub inspira{ia oficialităţii pe care domnii dinfnm
tea partidului maghiar o socot vinovată "de a agita spi
ritele".

( . .)Suntem o colectit·itate de ini{iativă românească,
din care fac parte to{i . fi1111taşii t·ie{ii noastre administra
tive, şcolare, to{i intelectualii liber profesionişti, indiferent
de coloritu/ politic şi de opiniile ce.fiecare le profesează pe
alte domenii. A ici pe terenul preocupărilor naţionale sun
lem cu /o{ii o Închegare şi dacă, prin coincidenţă, scopul
nostru. de luminare a maselor româneşti ca şi maghiare
din acesljudeţ, se Înlâmplă săfie acelaşi, nu cu al partidu
lui polilic azi la pulere. ci cu al oricămi alt partid româ
nesc, acea.�la nu prezinlă pentm noi nimic incomod, ci din
contră. o salisfac{ie şi o Îmbărbătare că la apelul impera
tive/ar româneşti suntem cu toţii un crez şi un stţflet.

Evenimentul de duminică iese as/fel din cadml va
lorilor locale şi intră in programul manifeslării româneşti,
ce necesar ar trebui să se desfăşoare pe pământul strein al
Secuimei.
Organizată desâvârşit de d-1 Petre Marcu, dir.
Gimnaziului, sărbătorirea de Duminică a fost pe deplin
croită după sufletul d-sale (.. .).
Şi lotuşi. cine ar fi trăit duminică momentul cu care
ne.fălim. dacii preşedintele As trei locale - din iniţiativă pro
prie - n-ar fi invitat Şcoala din Braşov şi n-ar fi suportat
cheltuielile inerente? La şedinţa Astrei, când s-a centt votul
de aprobare, mt s-a putut vedea prea mult entuziasm.
Şi apoi, mai lârziu, duminică pe stradă, Înfnl
Întâmpinarea oa.1peţilor şi Înapoi. pe jos alături de cântec
şi voioşie, d-1 Mmru - mi se pare - cânta şi ei»S.
.. Solidaritatea naţională " este şi ea o tematică
destul de importantă pentru redacţia săptămânalului
. . Oituzu/", pentru a fi chiar titlul unui editorial. «Arma cul
turii cu mijloacele ei de manifestare rapidă a ziaristicii şi
radiodifitziunii nu poate fi făcută ino.fensivă numai printr
o rezistenţă pasivă. Puterea ei de insinuare e cu mult mai
mare decât puterea opresoare a tiraniei politice de altă
dată şi ei nu i se poate răspunde decât printr-o forţă simi
lară. A amplifica dar această cultură, a-i accelera mersul
de dezvoltare, printr-o sforţare comună care să nefacă să
recâştigăm timpul pierdut, iată ce impune lupta de azi.
Cultura, ca mijloc de afirmare şi de cizelare a l'irtu{ii/or cu
care e inzestrat popoml nostnt, iară menirea către care tre
buie să tindem cu toţii. Ea singură ne va asigura un loc de
cinste În concertul popoarelor.
(.. .) Creaţiune a solidarităţii etnice, acest bloc de
voinţi şi tendinţe contopite, cultura, pregăteşte armele
rezistenţei şi expansiunii noastre Întârziată de Împrejurări
vitrege, care azi au fost eliminate din calea noastră. Ei să
ne dedicăm toate puterile noastre»9.
Pe lângă editoriale, articole şi reportaje pe diferite
teme, în ziarul .. Oituzul " avem surpriza plăcută de a găsi şi
statistici . .. Populaţia Transilvaniei " t O este motivul unei
statistici preluată din gazeta .. Observator " din Bucureşti I l .
Astfel, la acea vreme, în Transilvania, pe un teritoriu de
1 02.200 km2, locuia o populaţie de 5.547.000 locuitori.
Trei Scaune avea 1 36.000 locuitori, din care 25.000
români, I l 0.000 unguri iar 1 .000 de altă naţionalitate. În
procente, acest lucru ar însemna: 1 8,3% români, 80,8%
unguri iar 0,9% de altă naţionalitate. Tot din această statis
tică rezultă că ungurii fonnau majoritatea numai în trei
judeţe din Ardeal: Odorheiu, Ciuc şi Trei Scaune.

(. . .)Nu ne putem totuşi reţine de la o exclamaţie iro
nică: "tocmai cei care Îşifăcuseră o metodă de lucru din
a agita aceste mase, din a le abate din calea paciniciei
convieţuirii spre care le Îndrumau instinctul lor nativ şi o
comuniune sufletească ce s-a verificat a fi Întotdeauna
Între români şi săcui, tocmai aceştia se erijează, azi, În
apărătorii păcii sociale şi ai bunei convieţuiri Între
români şi maghiarb)6.
.. Un spectator " anonim din Trei Scaune împărtăşea
cititorilor gazetei . . Oituzu/" impresiile sale despre . . O
grandioas'i man((es/are mm,Îneaw:ii ", la care a part icipat:.
iiFestivalul artistic literal; dat dC' A snrinţin .. ASTR A ". Sf
Gheor"Khe, in după-amiaza zilei dP 2.fi�bruarie. fn benefici
ul i'?/iHnetaţilor din Basarabia. cu concursul direcţiunii şi
devilor liceului . . A . .Y<wuna " din Rraşov. a luat pmpor(iile
unei J:!.rwulioase man ţjeslaţiun i naţionale» 7.

Î n acclnşi numl'ir n i ziarului l;>'i despre acda�i eveni
m en t scria şi Alcxilndm Ion: <<(. . . ) Uraşul in ntre nu se
intdmplâ niciodaiLi nimic, şi mai ales niciodată mmânesc.
intr-o ;;; i pe inserate, a {i1st riisco/il de ras galgditor ŞI VOiO
şie Je copil. V7iislar tJ,, niltlejtle a neamului, copilul ne-a

Î nlr-un cditoriill, "Oituzul" lansa un apel către toţi
cei care ii puteau deveni eolaburdlori, care să vină cu idei şi
cnre să lnse lu o purle "fi·ivolitatea şi vnrbc'iria": <<Ne trl!
buic colahora/ori din toale clasele şi mai ales ne trehuiesc
solu(ii nu constuliiri. Ne lrebuie libertate, dar mat ales
curaj de p,ândire şi de afirmare. Fără consideraţii de per
sntmt'i. vn:'m luptii de idei şi uterle n-au cruţat niciodarâ
flt'J ".')'O(Inele!>' 1 2 .
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Pmtesorul Rădulescu-Molru explica intr-o conter
mţ!l ţmulă in cnpitalli, ce lnţclcgca prin . . Caractl?rele
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"Oituzul " - gazetă independentă de informatie culturală

românismului". Un rezumat al acestei dezbateri ni-l face
anonimul colaborator al . . Oituzului ", D.VM., într-un edi
torial cu acelaşi titlu: «Domnul profesor Rădulescu-Motru
a arătat ce înseamnă cuvântul românism, căutănd a ne
face să-I înţelegem şi să-I valorificăm înfapte, fără de care
el nu arputea exista. "Românismul- a spus conferenţiarul
- nu este decât o formă nouă a naţionalismului. (...)
Nationalismul cel vechiu era pornit dintr-un sentiment de
pr�testare: era iredentist Îl putea avea oricine. Româ
nismul este pornit dintr-un sentiment de răspunderefaţă
de viitorul neamului. De aceea nu oricine poate face
românism "» l 3 .
Răsfoind gazetele maghiare din localitate, colec
tivul ziarului . . Oituzul" putea constata « "Ce urmăreşte

scrisul cotidian maghiar ... .. : .. Să nu se uite de nimeni că
scrisul cotidian maghiar nu urmăreşte altceva decât înven
inarea sufletului minoritar cu totfelul de ştiri tendenţioase
şi că prin acest scris se păstrează, o cât mai strânsă legă
tură între acţiunea revizionistă de dincolo de hotar şi
"scremăturile iredentiste din cuprinsul ţării noastre"» 14•

.. 6 August ", . . 14-15 August '' sunt zile importante,

care au rămas înscrise în istoria neamului nostru şi pe care
redacţia publicaţiei, avută în vizor în această lucrare, con
sideră că se cuvine să le sărbătorească în paginile sale: «Se

făcuse în acea zi "schimbarea lafaţă" a soartei poporului
român, căci de atunci, afară de pacea efemeră, şi în care
nimeni nu a crezut din aprilie 1 918, soarta războiului a
început să se schimbe. Şi ca o încoronare a zilei de 6
August 191 7, vine În anul 1919, alt 6 August, cu ocuparea
Budapestei, cu care se împlineşte visul nostru naţional, de
a ne vedea toţi strânşi în aceaşi ţară, sub acelaşi scep
tru» 1 5.

«Se împlinesc astăzi douăzeci de ani de când ostaşii
români, În cântece de bucurie, şi după aşteptări de veacuri,
au trecut Carpaţii Într-un avânt, spre a cuceri . . ce aveau de
cucerit". (. .) Ardealul a fost cuvântul care ne-a legănat
copilăria, Ardealul a fost cuvântul pe care l-am visat,
Ardealul a fost idealul nostru naţional în al cărui cult am
crescut;; 16.

ită, cu interesul care se cuvine, de capii ambelor biserici,
arătând şi unii şi alţii, că doresc ca unitatea neamului să se
desăvârşească şi prin unitateaformelor religioase.
(..)Nu se poate ca În numele lui Dumnezeu, pe care
îl rugăm toţi cu aceeaşi evlavie, săfim despărţiţi, noi fraţii
de acelaşi sânge, fii ai aceluiaşi părinte.
Mari şi grele vorfi Încă nevoile ce le va aduce vi
tregia vremurilor; ele să ne găsească măcar uniţi într-un
suflet, într-un gând, într-o simţire şi o credinţă. Noi toţi, din
toate unghiurile ţării, să ne strângem pentru a cere, într-un
glas, unitatea religioasă, după cum se va săvârşi unitatea
politică»1 8 .
Ziar de informare, cu independenţă culturală, soci
ală şi politică, . . Oituzu/" a replicat în permanenţă la sesi
zările mai mult sau mai puţin răutăcioase ale partidului
maghiar şi ale presei maghiare din localitate. De asemenea,
colectivul redacţional al .. Oituzului " a încercat să-şi .. lu
mineze " cititorii, dezvăluind anumite tactici ale revizionis
mului maghiar: «Întâia poruncă din decalogul bunului

revizionist este să menţină În opinia publică maghiară con
vingerea că statul român şi societatea românească sunt
putrede până în măduva oaselor şi, deci, aşa fiind, acest
stat absolut neviabil ca orice organism putred Iar pe de
altă parte trebuie împiedicat cu orice mijloace ca minori
tatea maghiară să se simtă mulţumită cu situaţia ei în noua
patrie. Pentru realizarea acestui scop, nu-i este Îngăduit
nici unui maghiar adevărat şi nici unui ziar Într-adevăr
unguresc să ia act de nici un progres al maghiarimei şi nici
o îmbunătăţire a soartei ei În România.
Minoritatea maghiară trebuie să aibă permanent
senzaţia că patria ei actuală constituie maximul de nenoro
cire şi prin urmare dorinţa ei statornică trebuie să fie
revenirea ei la soarta de altădată.
De aceea, zic ei, România este un iad, iar Ungaria
un adevărat paradis, fără şomeri, fără impozite mari, cu
cea mai ideală administraţie şi unde toată lumea zburdă de
fericire şi mulţumire» 19.
Sute de generaţii au suferit pentru ca românii să se
poată bucura împreună de acel 1 Decembrie 1 9 1 8, de
această Românie Mare în care trăim şi astăzi. Parcă fiecare
rând din .. Oituzul " emană o admiraţie şi un devotament de
o profunzime uneori incredibilă. Cu atât mai mult, acest
tribut al recunoştinţei era mai evident când, în fiecare an al
apariţiei, întreaga redacţie împreună cu cititorii ei sărbă
torea această zi măreaţă şi glorioasă a poporului nostru:

Redactorul Petre Simoiu sesiza munărul mare al
populaţiei din Trei Scaune, care a participat la Blaj la
aniversarea a 75 de ani de la înfiinţarea ASTRE!, într-un
articol intitulat: "ASTRA din secuime la serbările de la

Blaj ": «ASTRA care şi-a sărbătorit la Blajjubileul a 75 ani
de la înfiinţarea ei, a mobilizat multe suflete şi conştiinţe
româneşti, făcând ca aceste serbări să strălucească, săfie
prilejul unei recapitulări a activităţii culturale, să facă în
acelaşi timp un program de muncă pentru viitor. (..) Cât
priveşte populaţia din Trei Scaune. aceasta a fost bine
reprezentată la serbările de la Blaj. Au luat parte 1.600 de
oameni aproape din toate comunele acestuijudeţ>;l 7.
Dacă în alte zone ale ţării, unitatea teritorială a
românilor, dar mai ales cea spirituală se realizase mult mai
uşor şi mai repede, aici, în . . secuime ", românii trebuiau să
scape, înainte de toate, de . . complexul maghiarizării ". Şi
dacă acest proces de maghiarizare s-a făcut prin şcoală, bi
serică şi schimbarea numelor, atunci " demaghiarizarea "
trebuia făcută prin aceleaşi căi. Editorialele şi articolele din
.. Oituzul ", din care am citat până acum în această lucrare,
sunt dovada vie a unei puternice şi îndfujite mişcări de
" reromânizare " a conştiinţei şi fiinţei româneşti din Trei

«Neamul nostru are multe şi măreţe zile de mândrie, dar
ziua de 1 Decembrie le Întrece pe toate prin măreţie şi sim
bol, că În această zi măreaţă, mormintele străbunilor s-au
cutremurat de adâncă bucurie, iar temniţele În care au stat
ferecate trupurile atâtor eroi care au înfruntat vitejeşte
opresiunea duşmană, au tresări! ruşinate de neputinţa că
tuşe/ar şi lacătelor sub care s-au îndoit, dar nu s-aufrânt.
Strălucirea acestei zile, care a făcut în anul 1918 să nu
existe decât un Popor şi un Rege, mângâie pe toţi cei care
au suferit opreliştea şi umilinţa trecutului>;20 scria Petre
Simoiu în 1 936 în editorialul său.

În acelaşi an, 1 936, G. Iordache-Căprioru îşi înce
pea articolul cu versurile lui Octavian Goga de dinainte de
1 Decembrie 1 9 1 8: ,.Avem un vis neîmplinit / Copii ai

SZf(erinţii! 1 De jalea lui ne-au răposat 1 Şi moşii şi

�i �.:on linua �.:u - aproap�.: la ICI ,,k lrurnuasc :;;i
semni licalive - versurile scrise de el l a 1 De�.:emhrie 1 9 1 X:
, , Sub soan• azi. o (uni numi 1 Se 'ntinde de la Tis a 'n Jvft.�r�·.
1 Cu .�ânge .w:ump .fi.l hotezată, 1 f:tema Românie Mare! "

Scaune.

N. A. Tornult:st:, prt:ul Jiu S lănlu Gheorghe, abor
dează într-un n u măr al gazetei noastre chestiunea unirii bi
sc.ril'ilor Wimint', dt:spi:lrţilt: dt: 200 (.k :mi. Ac�··•i�lă prob
lemă «a (ust ridicate/ ,hiur de M. S. R. Cwvl a/ 11-/ea, cu
ocaziu serhtlrii de lu .. A.'ITRA " din ucest un şi ajiJst prim-

piirinţii! "
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«La 1 LJecemhrie a.c. se linplinesc 18 ani. de cândpentru
primu uurâ, toţii românii uu putut striga exaltaţi defericire

., Triiiuscii Rumiiniu Jl;fure, liberă, şi huturele ei fireşti!"
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Tot in această zi se serbează două decenii de la intrarea
României in război pentru Întregirea neamului. Această zi.
vafi serbată in tot cuprinsul ţării, cu totfastul cuvenit.
În ziua aceasta, ziua neamului, se cuvine ca intreg
mmânismul. să stea un moment îngenunchiat sub icoana
trecutului. să-şi aprindă in suflet candela amintirilor şi
capul 1Î1tre mâini, cu ochii umezi de duioşia fericirii, să
munnure plini de pietate către Dumnezeu rugăciuneafără
de prihană»-::. 1 •
.. Oituzu/" - ziar independent d e infonnaţie cultur
ală, socială şi politică, cu apariţie săptămănală între anii
1 935- 1 938 - s-a impus din punct de vedere al conţinutului,
devenind una dintre cele mai importante publicaţii locale
de după Unire. Puternica propagandă întreprinsă în vederea
insuflării unui sentiment românesc în conştiinţa populaţiei
din Trei Scaune, precum şi procesul de reromânizare a
românilor maghiarizaţi din " secuime " sunt probleme pe
care redacţia gazetei " Oituzul " le-a abordat cu îndrăzneală
şi cu responsabilitate, dar nu sunt ,!Jnicele chestiuni abor
date şi analizate în coloanele sale. In fiecare număr găsim
rubrici - unele dintre ele pennanente - care să lămurească
cititorul despre evenimente naţionale şi internaţionale.
La .. Cronica politică " descoperim infonnaţii legate
de ceea ce se întâmpla în Parlament sau ce decizii mai lua
guvernul, ce implicaţii politice aveau asupra României
evenimentele externe: «(..) Urmările denunţării tratatului
de la Locarno, de către Germania se pare a avea la noi o
repercursiune asupra vieţii politice interne.
Mai târziu, urma a se ridica starea de asediu şi cen
zură. Evenimentele externe însă, aufăcut ca legea stării de
asediu şi cenzură să se voteze din nou.
Al doilea, Consiliul superior al apărării ţării, a fost
convocat sub preşedinţia M S. Regelui.
D-1 Prim-ministru Tătărescu a făcut un expozeu
asupra înzestrării ţărei cu armament. (..)
Din acest expozeu se desprinde faptul că înzes
trarea ţărei cu armament va costa cam 13 miliarde lei.
(..) În parlament s-a votat legea pentru chemarea
sub arme a contig. 1 936, care se va încorpora la 1 Apr. a.c.
Sesiunea parlamentară se va prelungi până la 15
Apr. a.c. pentru ca şi celelalte legi care sunt la ordinea zilei,
săfie votate, de asemenea şi bugetuf»22.
În ceea ce privesc " Chestiunile externe ", Luciliu A.
Olteanu este cel care îşi pune semnătura pe această rubrică
pennanentă: «Războiul dintre Italia şi Abisnia a avut darul
să aţintească privirile Europenilor asupra operaţiunilor
militare din Africa de Est şi asupra Genevei, unde Liga
Naţiunilor se străduieşte să găsească, pe cale paşnică sau
pe caleforte. împăcarea lucrurilor.

al Japoniei. Ceea ce caracterizează activitatea aceasta
japoneză În China, şi deci în inima intereselor engleze şi
sovietice din China, nu e numai o dorinţă de expansiune
{...)»::.3.
Petre Simoiu analiza într-un număr al ziarului
luptele, care aveau loc în Spania: (((..) În Spania se dau
lupte Între un guvern apatrid şi ateu şi nişte reheli naţion
alişti. Acolo se ciocnesc două principii: comunismul şi
naţionalismul. Primul este regimul /egal in Spania. iar al
doilea este rebeliunea. Rareori s-a crezut că rebelii vor
deveni mântuitori.

(. . .) Rebelii - criminali distrug patria şi religia, ca
infosta Rusie, iar rehelii mântui/ori salvează patria şi reli
gia, ca in actuala Spanie. Aceşti din urmă rebeli vor deveni
mântuitori. {.. .)
Generalul Franca este astăzi rebel, ca mâine săfie
mântuiton>24.
În fiecare număr al gazetei . . Oituzul ", pe lângă arti
cole de fond, reportaje şi relatări despre acţiunile de
reromânizare, sărbătorile naţionale sau despre provocările
maghiarimei revizioniste, ştirile şi . . informaţiunile " vin să
completeze gama largă de cunoştinţe oferite cititorilor din
judeţ: ((Comuna Estelnic. Sectanţii, " sâmbătaşi " depu
nând a activitate extraordinară, au reuşit să câştige dintre
romana-catolici mulţi aderenţi. Cuihul lor de activitate este
in comuna Ojdula. unde sunt bine organizaţi, având mai
mulţi pmpagandişti. care in timp de noapte cutreerând
satele din regiunea Breţcului, ţin adunări cu scopul de a
oh(ine aderenţi»25.

((Duminică, 22 mai a.c. se va ţine În oraşul nostru,
adunarea generală a învăţătorilor din acestjudeţ.
Va participa şi preşedintele asociaţiei generale din
România, dl. D. V. Ţoni.

Seara va avea loc unfestival artistic în sala teatru
lui orăşănesc, dat de învăţători, după care va urma
dans»26 .
În ceea ce priveşte gramatica şi vocabularul folosit,
textele gazetei " Oituzul" prezintă lipsurile şi stângăciile
inerente începutului de drum. Dar această lipsă de profe
sionalism, de perfecţiune, este compensată de intenţiile
declarate ale ziarului de a-i infonna, culturaliza şi mai ales
de a-i româniza, pc cititorii săi.
Multe materiale publicate îq .. Oituzul " erau ano
nime sau semnate doar cu initiale. lntrucât Arhiva Natio
nală din Sf. Gheorghe posedă �işte fonduri foarte redus� şi
pentru că nu există nici un număr al .. Oituzului " din anii
1 937, 1 938, ne-a fost imposibil să descoperim numele per
soanelor care se ascundeau în spatele acelor iniţiale.
Deoarece majoritatea editorialelor acestui săptămânal pur
tau semnătura întregii redacţii, de asemenea, va rămâne
pentru noi o necunoscută identitatea acelor oameni cu atât
de multe idei valoroase.

E ciudat că, aproape în tot acest răstimp Germania
şi-a încetat svârcolirile oficiale. Aceasta înseamnă că. În
aşteptare, a lucrat ceva pe sub mână.
Si e tot atât de ciudat

că

Publicaţia a adunat în j urul său personalităţile cul
turale ale judetului Trei Scaune, care sub oblăduirea statu
.

tocmai În acest răstimp

lui unitar romfin, au dezvoltat în paginile .. Uituzului . un

Japoni; a .fin·ţat câteva provindi chineze din Nord sti se
declare independent('.

profund sentiment de naţionalism sau - mai hint: l'.is - dt:
românism. A�.:csl sim\ărnânl izvoră.j;Le tiin sulerin\<J. a ge
neralii intregi de români , gener.J.Iii, care au simlil lipsa unei
astfel de publicaţi i în care să-şi exprime punctele de vedere,
să-şi promoveze valorile atât de româneşti de acolo, d in
.. .st?cuinu: · ·.

Jmlependt,n(u, c numai o vurbti. lr!flucnţa.Japonezâ
va KUVcnw . . independenţa " acestor pmvinc:ii, de a/tfi!l
.foarte hoKafe.
Arrsta r. dtqJt'i Mrmduria, al doilt•rJ pa1· indriizm•ţ
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Abstract
Oituzul - independent newspaper of cultural, social and political information
"
Starting with the 1 st of December 1 935, in the Trei Scaune county a new "independent newspaper of cultural, social and politica! in formation ,
entitled Oituzul, carne out.
Among the 34-founding members of the weekly newspaper. the large majority of the politica! and cultural leaders from the county: G. Iordache
Căprioru, George Briota, 1. Rafiroiu, 1. Dragomir, 1. Fulger, P. Simoiu was counted. The newspaper appeared under the management of an "editorial
committee", having as "editor in chief' the newspaperman Petre Simoiu.
The Oituzul newspaper conta ins reference intonnation, really necessary for writing the local history of that period. Marked by the clumsiness of
the starting period, by the absence of the professional newspapermen, and often by the petty politics of that age, Oituzul had as purpose the thriving of the
Romanian communities from ali the localities of the county, the increase of the trust in one's own forces and the solidarity of the Romanians' from the
Covasna county, the knowledge of the historical truth about the Romanians from South-Eastem Transylvania, also by underlining the dramatic
denationalization process which took place in Secuime in the last hundreds of ycars, the promoting of the Romanian culture and spirituality and also the
promoting of some natural inter-ethnical rclations. by the elimination of intolerance and ethnical exclusivism.
Though over 60 years have elapsed since the corn ing out ofthe Oituzul newspaper, the problems discussed in its pages sti li remain identica! and
unsolved, too.
Jf Oituzul should appear again, it whould have the same problems to debate, and that's because we are too tolerant.

Alina Iancu

Muzeograf, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 4
TeL 067/3 1 4 1 39
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