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Pe un an • 28 Cor. 
Pe un jum, • 14 & 

Pe o luni • 2.40 & 

Numind de zi pentru ~o· 
minia ,1 străină ta te pe 

an ro franci. 

Telelon pentru ora, ,1 
tomitat 502. 

Studenţii români 
şi Apponyi. 

• • 
VleneZl 

A pponyi o fost huiduit. 

A rad, 26 Ianuarie. 

Se ştie, -am anunţ.at şi noi, că societatea 
pcnfm cultura poporul ni, r olksbildungs
veuÎn din \'iena, intre alţii, a chemat şi 
pe contele Appollyi Albert să ţină o -con
ferinţă în eadrele tendinţdor r,i, Contele 
n. ţ.inut să vorbească despre mOOloriile 
asupra muncii lui parlamontare de patru
z('ci de ani. :\lnJt [teri s' fi şi pn"zpntat în 
\. iena. 

Auditoriul contelui Apponyi, după in
formaţiile gazetelor tmgureşti, ar fi fDst 
destul de mare. Se spune că in şirul ascul· 
tătorilor ar fi fost K6rber, fO!:5tul prim
ministru austriac, prinţul IIohc.nlohe şi 
alţi anstriaci de seamă. An fost, şi Homâni 
eari nu puteau să scape prilejul de al... 
a8culta pe marele nostru du,şman. Când a 
apărut însă c<l1ltele la tribună. glasul s[ljn
gelui a trebuit să lsbucnească în Românii 
{'ari erau în sală. Trebuia să tn!.sadl în ci 

r' rlu)'erna l()viturei pe care ni-a plieat'o 
'_ ;\ppol)Yi, Şi prote~ă,l'il(' au ră<::,unat din 

'-.'!of< ;t~atEI părţile: . - '.. 

- Jos A ppony'Î! .Jos f'tJ, l/>grQ şco?Mă! 
Trăiască A mtria! 

Intr'un anumit moment, întreg audi
toriul s'a trezit în picioare câ.nttmd imnul 
imperial t,(îott erha.lt.e." 

Abia a putut. aj Ull1ge la cuvânt prezi
dentul adunăr{i să mulţume~ă lui Ap-

"Pasărea albastră" şi "Coltul latin". 
0_ o prOpagandA inofensivă. -

De II. Chendi. 

N'am Cl'ezut ni~iodată, că d. E. Lov,i~lescu, C11 
t~mPflramentul dsale, aşa de puţin defiITlît, va J>U. 

. t.ea aii ajlmgă cumva un O'lll periculos P6Il1Jru li
tNatură. Il .ştiam ân.z{<>StDat ("1J. o fire mai simplă, 

~ dedh rafin'fftă; mai mult normală, deCÎ\t. exagerată. 
. C'tind OOO1i.aiID primele pagini aJ.e sale, din artioo

lele aC()le, dilalogate "i imit.at.e după forma 8.rhaieii 
a convorbirilor filosofic.e dintre elm'ii hri Soorate 
şi P,latOOl, gbl'3.m Ilrrin'tre ale .chiar 'llAi" i1: ăţ.i de 
)'lublicist, in 8tad,iul pregiUirci. hl.l' PTO:ro Aa ro
mantică, 'C1liIneste bue-ata "P~săre albastră", în 

- ('are mi-!'e palfe că yoieţrte să..şi idooliw.ze simbo
J'1l1 ~ău lit('oral', gn!:lim o oonoepţ.ie tot ::I!}11 de u
~urid, 

Povestea asta are legătmi intime cu oonvin
getile inilividualo rueautorului, în mat(~d(l Of';t.e
ti~ă. Ni-se ;.ţpune îrrl\r 'i'l1sa des.pre un anume Cthă
lin, f('cior de imJlflrătelMă, e.ă.ruia. la naştcrt', lU-
zitoarele ~-au y{' .... tit următorul noroc: , 

"Să dore~ti ('{'OOI 0El o departe şi nu ~ poate 
găsi <m uşurinţăl Să nu ai odihnă, până nu-i prin. 
de şi llu-i imb1ânu o pasăre 1"(!,ră .• pe cnrp. 1Iirneni 
/1'0. prins-o până acu m.'J ! ! 

~ rtoblema 3Bta, fireşte e,st.e greu de rczoh'at, 
atât pen'tru CătWlin, cât şi pentru d, Lovinesclt. 
Căci pe cum finl Împără.tesei plca('ă zii.d.aliltÎ.c în 
dl'umul pasării, tot aşa de puţin d, I.ovinescu şi-a 
găiolit un ~H.lf"\-ii.mt gust est.etic, ~npra căruia să se 
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ponyi pentru bunăvoinţa cu care a mers 
la Yiena. dar cuvintele lui încă au fost 
acop('rit~ de un ropot cu protestări. lIn
gurii cari crauiu sală au încercat să facă 
"şi ei o contm manifestaţie, insă când con
'tele a Înrercat să-şi deschidă gura, strig~l
t.ele de indignare au ajuns atât, (it> tumul
tuoa,se îll('flt nu se 8uzia nici \In cuvfmt 
al .lui. 

. A trebuit să intervină IXlliţia, care a 
silif p8 st1ldcl1 tii români să părăse.a.scă 
sala." Xurnai in chipul 3{'('.sta, tnt:re poli
rişti, ,<'1 ,putut să-şi spnnă ce a;;c·a. de' spus 
at f'nt llt orlJl î:ndr(i\sneţ la cultura. noa.sLră. 

Fire,5te~ după ce studenţii romfmi ~\U 
pădlsit saHi, Ia sfflrşitul c9nţerinţei, un
gurii adUiJ.laţi i-au fftCllt oV.1.ţii .,pntn7.ias
tp" oo'11telul lor; 

E interesant să se -ştie şi aceoa cii GOD

tele Apponyi în cursul vorbiriL :Î!mpresio
nat de aspra lecţie ce i-s'a apliGaL il ţinut 
să facă declaraţii foarte concilia,nte faţă 
do Yiena şi a trebuit, pentru captivaIt,i.! 
3udiborului, să invoce momente de till li
rism înduioşător - el, mă rog. încă şi-a 
('[\ştigat f'!e))Wnt(']0 de cllltură in "rJW1TIl 

ri<'nă." 

(;;lZet('i0 lI11gurcşti se în\d"ge. rni('şon~a
ză întreagă df~moostraţia. ('i că au fost nu
mai U'() 10 stuc1enţi\'aloahi, incolo nimic. 
Este interesantinsă somioficl0sul guyer
nului ungnresc care recunoaşte că deşi lui 
AJpI)onyi i-g'au făcut multe ovaţii, totuşi 
au sburat şi mulţi "pIui" spre p.1. 

Intr'o ţară în care ,libertăţile cetăţe
I10Şti sunt pC' deplin garantate, în care po-

fiX'e-w în mod st'rio..'l. N('norodrf.l8 de a nu da pc
ste făgă<iUlita piL'!ăl"llică albastră ii chimuieşte, pa
ralel, pe amfmdoÎ şi gâmdUlrile lQr se :invârt. in 
zig-z,aguri în rătooirile după frUJllo,,: 

,,0 zină râutăcioaşă ne-a sădit in 8tJ.flet o nă
:wtn(ă către lucruri" ra;ri nIl sunt, făcându-ne să 
trlX'em ('u nepăsare lpi' lângă cwa <,car trebui să 
facă feric.irt',a 'acestei lumi, Nu asc\JJ<tăm Rlasu:l 
p'r iveghitor ii. :pentru că ne gâlldim la pasărea ,'11-
baBtl'ă (l'<ă nu fi.e oare o pupăză ~ N. R.) 1Gr cău
tând, ocolim frwn-seţilc. aiev/'.a, pcntru. 1]., răul.] 
O f rnmuseţc plăzmui fă de înch.i.puirf../l noastră ... " 

Tot aşa de j.arlnică ente () altă mărtu!risire a dlul 
Lo"inescu cl(lB.proe modll} euro îşi plăzmrueşt.e d$ 
idealurile ,sale <';li ale eroilor !!ăi, idealuri, oori 1'1\
mân munai in imaginaţi1Ul~ aoo.<rtOT aroi: 

"Şi <"U cât CTt>.ştt.o;.a Că,tiJlin) DU era fericit... şi 
Rtrîibîitu p1aiuri şi dumwă,·i. HăsllJlll..'111 codrii de 
gla",uTi rurmG,nioaw~ R1rjHu{'.(":au ramurile de pene 
frumoaw, dar uici una nu ma pasărea. pe oare 
o căuta, Şi CătăJin o doria tot mai mult şi simţea. 
C'ă liu pmea trăi fără ea. Ră,lăct.nd a.şa după 1)(J' 
;;ăr('.(]. alha.sf.ră, a.j!I7l"'le.~(' o umbră de om, {oră li
n i,~te {li buwri(l". 

D. Lflyin('&'.uare drep1a.te :1'.oarf,ea hd Cătălin 
{) ajung tr>ti aceia, eal'i aleargă în goană du,pi o :fe
riciw, mai 1>0 i'lUS de nwrjtuil lor. De obi('.(li oa
rumui lie-eştia Îţ>i ÎncUll'di. toate <'fi,arile şi mut ca 
Orfun, care ;n 'arc daruJ. de a sah'a pe Euridi{'.C 
d~n Il a dell. A~.feld. lfi)vÎlwSt'u lJl tret'ut şi pe la 
noi, in 8bornl "uu d'llpă pa~ărea miiiastră şi s'a 
op"rit {'uţiva ami în re.giunea ,nOAstră deja ţara, ca 
,qă-'Şi a.;>t>1:C în plaiurile popo:anisie cuibul uni-c 
aJ. fE>rieÎlroi l'llll{', Şi f'ta ~·a(,l ~ă răll\]efl~ă, daof'ă 
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poan·Jt, au posibilitatf~a sa se des\'o1te prin 
o nobil~l ('()llcul'enţă, rl.'ltfel de demonstra
ţii po<1te d\ ar trebui ft'probatc. In _\us
tria, in "il'na mai ;110S, d\;.~şi ele se întâmplă. 
fi("~ I;'i eu tim·rinw·a D 1 tor Iwamuri,' nişte 
('(>{li poat0 că nu ar trebui stt prinda în 
in[mtl. astfel cip annc, ,U' fi ('cI puţin inutil. 
La noi, o tinerinw a noa.')! l'ii ~i ehiar po
pOful nostru intreg suntem insii nece,<.;itaţi 
~ă np rnaniksUIJl11 111tr\m fel dori.nţele şi 

dun'rile noastre. [n parlanwnt suntem 15U 

dl',')~t\'f\rşire n"duşi, în altă parte U'aY0111 

nici o putore, unde să TU' H'\'ăI'si:im atllnci 
for,ul dlll sufleV 

.\probiulll deci, in ciudi:l tuturor zian~
lor Viml('Ze 1H'inţl,}r'w'ttoare, pr bravii no
ştri tim.'l'! din Viena . .Ei au fost a.laltu.c·ri 
un aCCl'nt putenlic din lll-arelf\ nostru stri
găt de durere. Din cm"inhdl' lor de protl's
ban' cari au răsunat în faţa publicului ;;ie
nez, lumea vn şti să înţcloagă cine e,ste 
acel Apponyi care de câte ()ri trece granita 
ţării se îmbraeă în hainele ciyilizaţiei. ui
Ui.ndll'·şi sau prefădmdu-,':;n ril-şj llit[1 de 
npagra lui barbarif' dp (H~asă, 

Ihmmitah'3 i"lJ "arc tIU lllilifl)st,aJ. ti
lwrii n{)~tri "jenezi pt<nt m <;llfi:'rinţe-le nea-
1)11.11\11 lW umpll'de lllemclri(· şi n~i{.nijd\1ixn 
I'ii f'a SI' YH jyj <li' ('[de ()!'l \<.1 ('ere ne

Iminţa. 

1 ~niye1'8it arii noştri JU dov!·dil şi eU a
cest prilej ca sunt con.5tii de datoria lor. 
Tinerimca are totdeauna rolul de a pro
duce o agitaţie cât mai mare in jurul unor 
probleme, Focul şi vioh\nţ,a tinerLmii., e 
dovedit istoricf'ştc, au t'ost acele cari au 
prpcipitat totde..'H.ma evenia.ne-ntele şi au 

::z:=n • :e: ~ 

nmlol'oool nu nwh ia aSupl'a "pa-şilol' ;;31.1 pe l1i~ 
!iip)' şi dsa ;nu 1)1t"(·.a [l1Ja i depatrt'B, tocmai ca Aha,.:
n'r, când ('ra să prindă, păsărica de coadă. r'a1:ă 
cum .iud('Ca în cli}>f'lc. pM~n'l('llt(' prilltre noi., a",u
pra 1'08tu1ui lilmal': 

,)Literatura e proollt'ld f'el mai ~Il!alt al Hmli 
popor, Ea c i~lf1on';;~~en ţ.a "li porbli, Ct' ab.'"C>arlw Pll
t('rile itl tek~t1Hth' al(' unui m'am i ntl'eg. U teraturol 
fiind aşa dar o f'.rpre,~ic 11a(I:oTlalii, tl'l~bui(' ,"ii f:p 
gesl1J"l, prin (':lr(' ;,;c(';,;pl'imă ÎJ.ltreaga yiaţ,ăa Il

nui popor ... In {'.fi scânt('ic o pHlrtc, sau tot. 811-
i'lmw llo..~tJ'U .... i\' umai după acr{1.s/ă 1 itemtură sfi
nă/oasă, a l'e/ll:f 7ilcrall1ra e.stp.ţiloi', Jlceşfi.a. sunt 
scriitorii, ce rup lf'fJăfll.n:/e cu publicul }'omâll(,.~c 
ŞI: 1'I:'<;l'.a~ă lonne .~H,)('.rioare de arfă în s('n.iimcltt'~ 
C(!: nu (1 li nimic ('omU/l f:U IIlcll/nlitalea 1/:)'1-

slră.' Ei. sunt l:mila1orii literalurci franceze. câll
tăn··ţl:i palide.lor fer:io(O·p. şi a lumini.lol' foslores
('('nfl'. Ei "u·nt îUDwptati i'Fl'{' apll:l, tot aşa ClllU 

lllilmiill' c.giptenc al] iprivil'o:t înol'opna.tă totdea
una spr(' rU':lărit. .. [.i.f.eraJw'u !ac(','!vJ1' ~,imi'\at()ri") 
1111 (r6.il\'{le dr,r:ili di.n imi(.oţîr..' Ea nu ('. niâ să
nrifoa.:<d. Iliei orig'ifw/ă, IHl e ni,·; naturaLă .. rări 
llt/tJwi in AJlIC~~ poa.fe a 1'f.(1 1:1'f~-O ("x pli('(tre ... X ea
n\11 n{)~tl'U în.~ă e.stf' ind tinâ 1', J n d ",tau ilLl('oU' 

~îe ză<'iimil11f' ale nuc,}' PlltNi neîntJ'tlbuinţatc 
in{'fl. Soi nil putem (ln'a deci o lifcraf-lt1'ă den'
dt'/liă., pentu'll di a fi dC(':t(lf'ut ÎrnSiYlUnează să df'
cazi nmdc\'a ~ ( ???!). X oi inl~ă Gbia Runtpm 'l)t~ .,;uÎ
şal g'('D(':T(J," al ('ulmei jitf'rarc( ~?!) A inl'Cl1fa 

() li/graf.ură .jn,~(,(l!llllă (! Il(' dfJ aNC (le. copii il/l -
Irin;, Îrlseaml1ă a jlu,nc pe, aiI ()hrflZ (;luat. l'O~11 
ŞI: pr(}(l,~păt., un su[iman rOfU. O bună literatură 
tn·hu ie să fi", în;;:l o pxpr('<-;Îe naţ,km ală! .. :' ete. _ 

~--~--~~--------.. --.. 
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grăbit soluţiile. In privinţa aceasta noi nu 
aVl:m s{t ne gândim decât la acei nemuri
tori teologi ai Blajului cari în 1848 au fă
CLlt în 1ll'1l'E' parte rev{)luţia dătătDare de 
viată. A le.nmdru Baternai, a fost primul 
{'are a HlLU'it pentru iO(,81ul nostru naţio
IIaL 

10'.1 lsele c()n~j duratii ale oamenilor ne
illlyll'giitol'i nu ne importă câtuşi de pu
t il!, ('U atât 11\ tii puţin pe bravii noştri ti
lleri vÎelH'7.t. 

~ oi Şl ill! Ull s~ngur lucru: luptăm curn 
II/ltem ~i el/iri suntem siliţi să luptăm. 

Situaţia politică in ROH"lUn;a. 
~larţi dimino'Jţa n Jost prinlit in audienţă 
cip cfttră Hegpl.· Carol prilîl-willist.rul d. 
Petre l'arp, Cu o zi îuajnte fusese primiţi 
,~efii opuzitiei unite, dnii {. Bl'(itiallu şi 
rprlkl' fcJ/le,~cu. 

Desprt3 ace."te audienţe "Ade\'ărul" 
din H1H'l1rr,,;;ti puhlică. l1Ml1ătoarele: 

I It· ,)bi{~,j (' lUai lesne (J:'epo'l'terilor 'politici !Iii 
i:(' j 11lnr!ll('i'Ă' d"\a ~fi i opo.ciţiwnei. 

11 ... a~lndll!;1 ill!-\fl, loa'tp iiTlc-erejiriJ.e facute de ;l 

"-\' ~d'la lll{wal' "Iî!('vu lUllăuum.w asupra audient\>i 
(~Idr Takl' ('HW""ll ~i Brătianu, a.u u·iim.'l" pâ.'d 
;Wlllll fără rez\I \ 1 at. aşa de mare di~.'reţ if' i!C l'iI· 
"11"~IZii ~l~lllll'a t'(mn.JlrbiTeÎ {',e a'll aVUi-o cu l"\'.g .• ] .. 
"{'i (loi 'f>(,fi ai opoziţiumoi şi in urm,l dir,·ia >'11\·!:'· 

rmm 1 a .J('(>b~·wt cii VQ avll'.a. 
~'a ,d'lal IlUilllil.i UI1 amănunt int!Cn'~'\i.l1t ş.i ~ll1n" 

ItiC I'ă, deşi uudie!l.ltH a 10,.1 'OOIInună, fiet.'lare ~t'f a 
"orbit în numc!e ~li11 :;'1 aJ partidului P<' ea.:re'l 
l'l'pwziu1:ii~ iJwr 11'U irn mllneJe OPOzÎţiulllei unite. 

hl schimb i'usă, ca nici od~Ltiî ullii mimiştri .;'i 
multi frull'tllşi p:l1vernauH"lI'taJi cau-i ~'au Îllltreţi. 
!lut U&lLJI"a "itnaţiun(~i .. sunt g!lta !lU facă de,stăi 
'lluÎQ,j 'l~ll'l'!'1 1:"[1 ,·,.rhi t'pi di.ntrc d. Olll:rp ţii rege. 

·\1aQ't i Si'ara :-jÎ JliNfln:ri d~Ulineaţll mai mulţi 
il,ţ.i-mi ai ('tIai Carp au d('daroat reporterilor că pri-

. IIml mi ni"tru a ~PUl-! r('~r{~I1\i ('ă m răsp!ll1ldmw M;' 
ll1at.i(·i., eli d~('ă J'egeh' neR trei pa I"tide, fireşte 
'::1 ~(~ im!Jlllle şi U!li g"llH~rll Take hlUC.~'U, dar in 
;1<'(':;1 eaz d. Carp" '!'l't'nm it pe rege că nici unul 
din a(·tlJ~lii mimi:C1rillll ni intrllin "iitorn~ ca
ili !H't. 

Cam îll ;Wt",t "Pili-' ~. \'nl'bit rYl.'itn'tll minÎ",tl'u, 
('P ]' rI'l lud III ill i~tl' Î,i 61 ar firll-~llHln" reg'el~? 

. i _ ~. 

[H1 li (',lllll l.ov in(':-wl1 a.i U!ll~<I,(> ?ă caut.e plremiul 
pasării ulbal;trt> il! litlf'l'muil'a 110PO!!lIlI#tă! Umn 
emn hă:tea , dl'Hţ:',d de d, acunw trantu7.ismuJ in 
lit.uratmra dp a "t:.'!7.i, eum lm:tjocorea i;m.i.taţiile de
(~ad(>l1ţil!)r şi cl'l'aţ;itmilc ,lor l)1'll!wn', revendicând 
in ,,('hi~mb dr(lphd lt~l('i "ex.pNl8ii 11aţionaJe'~ pan
b'n Jjtm-utuu eu ,,7.ăeămimte 11eîutrehuimţat.e", 

l'l' .. P(W'tH] ţll1'ilmimei ·d.in Ar.deal", anume pe 
Goga, ed t~ll .,lira răsboinică şi dW'eToasă", pp 
eum şi pt' l'IOlUlwnticul Sadoveanu îi apreciază cu e
logii şi 11 U l'cfu7.ă. d(\ lcw I ltm at.mu asta, înt.mneia~.ă 
I~ ewnoa.şlt·l'{':! ,;'uflMllJ.lli lleam'llJ.'l1i nostru. 

Dar rL Loym(>.acu in toate ~~e peripeţ.i.i IllU 

I.:tOO decÎtt o "filosofie cuminte", căci. arc con
~tiinţa foarte el!llSiică şi"!fÎ .schimbă foarte reJpede o
piniile estetice. Azi -cu Goga ~i Sadorveanu, popo
nmis,t sarloa, mâne 'pune "slllimam Il'OŞU pe obraz" 
şi aplaudă ŢIe a.1~ii. I<ar ·mai u'{)Oi îşi .schimbă 00t 
"i,rt .. ,lUU! de logică, revine la -decadentism, cu 
oare-care simpatie, înjură literatura naţională în 
.,allIOJ'i7.atnF' elin Au-od; imv0c3lI1'd, în loooJ ei; 
dra~(lstea de nnU<1 li.tmatură framceză şi de spiri
tul J~t.in, După Maeedonski şi Caion. eari au 
provagat în ra~ di l"Ccti.e de intclect.ualiUU-6 I}Î 
de frarnţ;u.zÎTe 8. p<wzi.('l noastre: dU1pă Ervim, cal 
l'UTC voiP1;t(' ,..:Î ll'ilmRllii, singurul stăpân hotătrltor 
] 11 ueeast il modern jW.l.re., - d. Lovinescu, care stă 
~ilnKlll' ..p fără uC6lli'C~ .se :trWmâJn1:ă cu a.ooleaşi 
S(!opruri puţin originale şi porneşte de un timp in
"0,1('.(' bucinm de reclamă cicla îmălţimea ga.zetu
\ei "Ramp a" , unde se fo]~te de 'mijloacele UlDJI.1.i 
afişaj ilJldi vid'llal, ilustrat eu prop.r-ia-i fot.og.radDe, 
,'li să fie mai bine eJ."etut. "PasăTea elbasbră" eere 
apl'olll'C'niWii ~i, în sehimbul ei, se îuVroduee lln 

" '~ 
'~.~ . 

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

Se asigură că SUYeIl'a:nul ax fi rcinoit declaraţia 
sa eă e mai bine să avem oooă JMi.Ttide, că un al 
tro-ilea partid mereu va întări când o oPM:iţie l'â'lld 
alt.l.l şi trt>buTile \ll 'au să meM'gă bine. 

Cum "combate" 
o mamă româna? 

Doamna Margareta Dr. Meşter în contra d-lui 
O. Goga. 

P;rezintăm astăzi cetitori]ol' noştri o 
deliciosă pagină din "Romfmul", datorită 
ilu~t.rei scriitoare Ma.rgareta Dr .. Meşter. 

Credem că tuturora le e încă fi vie me
morie articolul diui Goga: "Copiii nimă
mri", Îll care milcol se vorbia despre soarta 
tinerilor noşt.ri universitari din Cluj, de 
caro s{' poa.rtă aşa de puţină grijă sub ra.
portul unei educaţii naţiona.le ireproşabile. 
ştim cum, după cetirea ace.stui articol, d. 
Vasile Stroeseu a trimis <IIui Dr. Ioan 
Mihu suma de 10.000 cor. cu cari să se 
fa·că anumite întocmiri pe seMna "copiilor 
nimii.nui" din Cluj. Şi în sfârşit no aducem 
;lIlllnte cum tinerimea universitară. din 
Crllj '<1 mulţulmit dIni Ooga pentru viul in
h·re·!' ce i-I poart{\ şi cum, cu ocazia prezin
tă!'ii dsalt~ la Curtea cu jura-ţi din Cluj, ti
ri!.mea lUlivcrsitară a oferit, in semn de iu
bire şi recunoştinţă, diUl Goga o admira
bilă calima.ră de argint şi un creilQlI1, pur
tf\nd inscripţia. gravată: "Dela copiii ni· 
mănui", . 

De atunci a trecut yre-uu an de zile. 
D!~spre "oopiii nimănui" a venit foa.rte ade
.'-il'ori y.orba şi prin ziare şi prin convorbiri 
particulare. Iată că a.cum aduce "orba des
pre ei, dna. Margareta 1 )1'. Ml'Şter, soţia 
fruntaşului naţionali61- dela. Yfuşeţ. Iată ce 
frumos scrie dsa, (',()mbntând pe d. Goga, 
în legătură cu serbările ,.Romttniei .June" 
din Yiena: 

"Un fUllction.ar de ~ta.t, de .care .avem JYUţ:îni, 
dar tot sulllt, - fie rprh'lWti ~u ]f\furi moo(.'!.'l'te, a
vând trei-lpatru, 'llJleOri ;mai mu1ţi băieţi de cr~-

J. L _y _~ k &. ~.. _! 

cu· ... â<nt de ordine .nou: .,Colţul latin", Limba ci· 
sale se împleteşte im întelesuri echivoce, vorbind 
de.spre "poourea de lIDâne, liteNl!tu.ra. de. miine". 
Ceva dodQ11ie, ''lag ~ imP'OS,ibiJ se de.sofaoo dUlin
flor-ilarea sti1istică 'Ul'mă.toare: 

"lm piiOlUOO li<tera1m.Teinoa&1zre e cu J~ebire 
un colţ. poetic, o răeOT08.'lă lloiamă, înconjurată de 
i.s\,()'8Il'c( ?) înooaee şi îm.eolo... E lllI1 loc de odihnă; 
Ull coltJK' care l'rum putea numi un colţ laf·Î.rr (fălră 
a nc spune pentru oo! Red.), p.rin fa.rmecul 111!Î 
pot.olit, ;prin irnfrînarea totlllllui şi prin a!l'm(~llia 
a.leasă a Î'll.tr8glUlui". 

Şi cine V>3 popoei în oo1ţullatin cel "răcoros" ? 
Desigur mif}'te.~iitoo-i, cari ,p..u un felrafi;nat şi 
gingaş de aîntelege arta ş-i ta.le:nt-ul de a tălmăci 
acest idea1 de artă ({'.are ideal?) în forma cea 
mari potrivită, care leagă pe aeel;JtiO) scriitori în 
&Cooaş şcocdă". "ACJeşti e('riitori 'Sunt aJ"tu,ti ade
văraţi (n~), înţ.elegând soli pirile cu:vimtelar, 
fălI'ă a le căuta scmoritatea în afară de inteles, .. 
Ei aru o 'IllM'U.ră llJIai presus de toate şi o 6Obrietaote 
în simţilre( ~ ?~) !1i expwsia ·adevărat 1a.tină, lnsu
şirea wlturii la.tine iti mai ale~q a cl/ltur·ii franceze 
a fost o mare ferici:re pell.il·u l·itera.f.ura nO(l.~t.,.ă, 
- întJr'·um cuvânt un colţ .Latin!" .... 

:Foarte bine! DaT :p:u.agiu1 aoos1:a cU5primde 
răt.ăf'jri şi fiocare .afirmaţie e lipA.Îtă de dovezi. 
C'Olltrazi~ându-le cu afilrmaţiile anterioore despre 
aceaetă nouă poezie, d. Lwi'OOSCu ar fi trebuit 
să--şi păstreze câteva amămlunte, ronunţând l-a. mo.
dul ă.~ta de·a scrie generaLităţi bamale şi a nu 'at'
gumen:1Ja ou fapte şi eu Dl1U1e, Dll!pă ce a<mm câţi~ 
va .ani şi...a făcui urn izvor de inspiraţie dim p.roa 
şi ;poozia, :c.are va predomina 1<a noi şi de aici in-
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cult, - ce jertfe ad.uce ac~ma ca sii--şi su.sţi.:nă bă
iwt.u1, ewnt.uaJ bîiie-ţii La universitat(' şi peste to1. 
la ~'oli! ! 

Căci 8ă nu uităm, noi Româln.ii &untem în ge
Mral oameni .săruei, '('ari ne lup1.ăm din ră..qputeri 
cu lipsele materiale. 

Sunrt foart.e (I:~utine familii a căror ven.irte iSă 
permi tii părinţilor UlIl trai fără .griji ~i cJ'CşteTea 
eu llJŞ1.\l;nţă a -c-opiilor. 

Repet, -că în genemrul Mieţ.ii noştri ee cr~ cu 
mari abneg.aţii .şi mul1e jertfe din partea !Pări:cr
tilor, suferind ('i 'lUleori lipsuri mari numai sit 
faeă posibil băieţilm' să-i ''lRdă ()ameni iapriiviţi, 
euuiluţ.i şi ·eul ţi. 

V im băieţii coh~a şi fără să..şi dea ·sea ma , eău
tillld hagseama numai d{'!Ct efemer spontan .
şi zic că ci >'lunt "copiii lIlun:muj". 

.xu se gÎlnoesc la .săgetile c.e bagă în in.i.ma 
IPărinţi.lor, cari le-<a dat nume şi pOHihiJit:a.1:C'a ~ă!1e 
ridice la gradul de univergÎt.a.r. 

.. C<l-piii lIlimiilnui" ! 1 
Să:nl1iane mame, >cari "\alţi expus "iaţJ3 IJl m

h'eg sufletul vos1:ru 'Pffi1trn ibăieţ.ii voştri! Astăzi 
ei zi-c. cît sunt ai niI1lănui, prin urmare l8e lapădă 
de ee.a mai sfîmtii d.lltorinţă -din vLtltă. 

Şi bietul ţiuran i.-!to'vit oe mune.ru, trilmi1Uro.d 
poate şi cd din UI"lllă ban agoni.~it -cu sudoare grea, 
va şedea a.ellffi iama /pC un sdiunel înaintea 'Vdr-ii, 
cu frunt.ea -sprijinită ·de 'Pfl1molc ~fârojit.e de looru 
şi fără multă filooofie, .ci cu mintea naturo1ă, cu 
judecata lui sfu1ătoasă \'18. nwdit~ ~ d1.l'pă.ce cctiw 
IhunitlC'<'ă după ;;llljhn din 6. biserica in foaie de 
t'!opiii nimănui, 

Cum acl~ă? Ii purta nUtlTIc>le, îi trimirtoo tot 
ce lputea ",ioaroo oin 8udn13roa corrpulu.i 'său şi a
cum cÎl'lld era om fă>L"lrt, dmd era să~ vadli. im
plinită chemarea părintea&'ă, ~\-('''\lm vino (.'()pilul 
lui, -sânge din sîtng:eli:' hti şi afirmă CIl el (> "copi
lul uLInănui"? 

,~(":o-pilul mmănui" al' fi cu ulite cuvinte -
să mi-.se ierte eXlprosÎa - eqpil din f}C}};'. 

Săr.nuwe m{1JInc! DupăJ a1Î1ta jeMfu vă a,tullge 
ru.şinea .w.'!'ta! ~' 

Dar !Să luăm ehostlunea din pnuet de\'edo.re ~ 
m.ai gml(,fI,.'l;l. . "'-',', !ia' tllil!bl.. As 

E eun0;,'C'U!t înd,,·o:iobi. d. ori Utl cat.eon;; vA "\
unde 1:in~riIll~1l lIl.QalStră aranjează voo-o fo&tivi-
tate, baJ, concert, conyeniri etc, societatoo noastră 
totdeauna s'a :grălbit !Să o t'lpTijilli..'<a~it 

l U ndesuntem dad!. lutl.I11 diferitele fonduri, 
p~ntnt bur.se, pemtru ma.~ue ~u.denţilor, UlOnhu 
aj'lltQrarea stooenţilor ISăra-ei! 

AC('!Ste toat.e s'au făcut din al n-o.:s tru , pentru 
<ari n~ri, <:9 \'la. li~ 'Ulşure.z..e gt'Outăţile şi t.t-RiUL!. 

Şi ei se consideră ai nimănui 1 
. k.. T ~A . 

nai.nt.e, - acum de ce nu ne dă nici o c"-"'Plicare 
precilSă, oaria.docă: flunt minunatii dsaJ.e .a.rtişti 
din şcoa.la latlÎno-franccz.Il? Cine ~!1lnt protejaţii 
dsrue, cari ar putea. intelcctu.aJ.iza lit,eM/tura? .Er
vin cu coata sa de băieţi anonimi, ale căror imi
tat·ii se ctm08C de-o 'PoŞtă? Ma-cedcxn.aki, <ro .şcoala 
[ia buudelairi,ană, eo.zută i.n d{''..''l1Ctitu.c.line 1 Sau 

. rasleţii ceilalţi, cari n'au habaT de Of! voieşte d. 
Lovinescu ,'lă \"or~ă, S"punându-le de un oolt 
1 ati n al culturei lor? In gunere, u.nd.e este 'PU
terea de ,,î noi re" &'llLpra unei generaţii mo
demÎJ,'lte, cu care ci. Lovinescu .se tot mândreşte ~ 
Şi cum Q să judece p06'teritsa.tea contrazicerile, sta
bilit-e' in ~wpagancla .asta a dlSale •. uşa de confuzît 
~i de lPllt~n 'peri<culolllSă? Poowritatea. va tălooa, 
căei mprivi zădarnic <să. vadă înfălptuite desiaera
tele dlui LQvine.<;cu: ni~i .. rpW3ăre al basbră ", nici-
"colt latin" nu va vedea, decât ,,0 umbră de om; 
fără lini.şW şi hucurie" în literatura, pe îll6t\şi d. 
Loyinescu. ~"i .~. 

AVIZ. 
Abonaţii cari nu şi-au re înoit încă 

abonamentul sunt rugaţi prin aceasta 
să binevoiască a .. 1 reînoi cât de curînd 
ca să nu fim siliti a le sista eXfledarea 
ziarului. Restanţierii sunt rugaţi să plă: 
teascăşi restanta de abonament. 

Adm. "TpibuneiH
• 

/ 



• 
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X'u vreau "ii lungesc proo mult dis~~utia. ~ 
})ut.ea S<'ric o hroşură pe trona &Sta. 

Am llllllÎntit. aş.a în fuga ccmdciuhli şi gâru:iu
lui ~âttn>a argumen1t>c să ~IJl"ăt că 00 geucralizează 
o f.,azu goală, fură $ă .,se gimdca&ă mai serioo la 
Însemnătatea .sau n~în,<o;eIllnMatca ei. 

Koi am alergtM în mioz de iarnă ou rizicul 
,..llnîitălii !I1o.astre )a ai noştri, .să luăm :Parte la 
HerbiiTile lor, la bucuria ]01' .şi a noastră - şi ei 
ineunjuraţ.i de o ,'locictate atiLt de lal.leasă, venită 
din m.ari dcpărtări, de dragul 101' şi al idealis
mu4ui lm' - ne da<;amăgim cu .o frază goală. 

Oa ~i când ar fi zis: ce ne sunteţi voi ~ Ce 
neţi voi"{ - ~oinu sunt.em ,ai yoştrii! Noi sun
tt>.m copiii nimănui! 

Nu e ast.a o Îln&ultil indiTl"Ctă ~i fără să-şi dea 
.wama, ]a societatea introogă romÎl,w.a..'~cil: ~ 

f'ăd l'unltem mame şi 6un1em părinţi! 
"- Acum ţine-te bine dJll Goga, cam 

te-au luat şi maulo!r la. r{~pUindern pe-nt-ru 
insul,telo pt' cari li-Ie-ai adu8, spunând că 
copiii lor - n'au t<lUt, {'ăd ei srunt ai ni
mănui. 

Declaraţie. 
.Romântrl"' 'în numărul său de azi se 

deda la adcL'ăl'ate arie de banditismîm
'potriva. mea. Domni'l 01' fi să fie înluriaţi 
că, am z(~dă1'Ilicit constatarea. nevinovă
,fiei l-tlÎ Goga, (1('r(L~tQ al' trebui să. o 
ned, dacă aş căuta (1 logică în aceasta 
isbucnirte a {"urîei iVI'. lJa1' bunăvoinţa a
ceasta pf'ntru Goga nu reese de loc din şi
rele lor, dimpof)'Ît'ă îrumşi. d. GorJa este 
qrQ.tilieaf (''fi cele mai. alcseirit'ulte. Ră
mâne da)'; drept mob'll, 'j)f'ITfw,nenta lol' 
tendi'n tă (h· am{t ponegri şi insulta, cu 
orice prilei, în modul cel mai josnic. Mi-s'a 
"pus de alt ld zifdc a('cstf'(l că este dată 
lozinca . 

~~. - Bocu trebuiE\ ni11lic.it cu ori(:e preţ. 

,~ 

A cu·m văd că fac î11cncm'ca asta ch1'a1' 
I'lI pl'eţul edili mai dcsărârş"it ridicol. hl 
I/llmărul dc azi swV copait dc o ploaie de 
iHsulte din partca (1 o :'1('amă de cetăţeni 
indignaţi În fml~tc eu M agnifiecnţa 
Sa domnnl Dr. .'-,'tefa'll (1 .. Pop: (hn 
parte(l bărbaţilol" fie ,,Î/lcl'cdCfe" ai 
Rcunivllii Femei/o)' Române din Al\ad, 
dd. r asile Ooldiş, DI', IHstin M arşeu 
.<ii Dr. ConH'llancll, ca seT nu nwi amin
ff',';c pe lichelele cari mă atac(l În modul cel 
mai t,rill:ia[ suh anonimat, 

A ngajamcntlll lHat faţă rIl' d. C. Ste1'c~ 
mâ oprE'şte de (! j'etlccta in merit un singur 
cueânt.Oâ,nd rom li. dcslegat,i deaeesf. an
gajament. promit că 'L'oi răspunde tutu
rora, nClâtând 'nici 1Jc> acel d. F ccerdea 
(HnHmşm', ca.rc-m3 trimite Pl'in nGazela 
Trasilt:aniei" wtacul săli pieziş. 

Atâta' cred că. pof spune şi acwna: 
~t1nt. absolu I liniştit şi l1U mi-e f/'ică de nici 
lin qf.ac, fiC' izn7at fie f'olccti{'. [>rnfru a ntă 
putea nimici,at trcbvi să at'efi faplde 
mdc, iar p(' acestea llU [1' ceţi acea lHCl

o (Uă" 

A"l'i1d, f!{) lant/al'ie 1012. 

Sever Bocu. 

-:1 DenU.t: In Cluj. ,-a 1 ____ ,____ _ ___ • 
NAGYJE-NO 

:1 .peclaUst pentta dinti artlflcl.lt firi po,d fa .. 
CLUJ-KOLOZSV AR.. " 

(La capAtul atrbli J6kal;~ in casa proprie.) 
Pone dinti ,r au plAtire fu rate ""âagl rar"" de 10 oi. 

.:..1 -
Dent:ist: ia OluJ. -

"TRIB UM A'" 

Impresii dela jubileul de 40 ani 
al soc. acad. "România Juna", 

Vp: Un privitor. 

Xu ilI;! fi Ellccn::a,t .să-mi public iTtllpre
siile dda, jubileul de !10 de ani dela înfiiH
tarea aCPfitui far de ·lumină pf'411tru Rom[t
nii din capita In .\ustril'i dacă nu ni 'ar fi 
impresionat atât de adânc raportul ziare
lot' mai de sea.rnă de-o parte şi serbările 
,,- cu t.otul alHol fPuljih> - de altă. parte 
Sunt (:on\'lns, că nu tuturor le va plăcea 
dpscrif>l'eU amănunţit.ă. şi fidelă a zih'lor 
de s{ll'b{ttJoare din ;j 1 Deeamvri~ 1 ::-1 2 
hmuarie: h' de~ri\l totuşi. avâ.no fi l'l\"W 

oonvinegt'l'p, eă S(l vor afla "puţini buni", 
cari vor inţeleg~ ro.,,'f.ul sincerităţii in ast
f(') dp chesti un i gLngaşp \ le do,scriu apoi şi 
dUl motivul, Gă numai aju~lgând odată la 
ac.(~a treaptă cnlturală. în care spusele 
sali seriseJe YOI' fi in cl(:msonanţă. cu faptele 
şi I'tI adrv(u-ul, ne-am e:ma.ncipat incâtva 
de sub infhJ('nţa ~iaJ'elor de roclamă un
gurească. Dacă voiu fi prtlH sinoor ÎIT1 a
ceste impresii. apelez la bunăvoinţ.a coti
turilol' Bă nU1ni ia în nume d(' rău acem.tă 
scădpl'p În:-;tăp[mită Ulai cu seamă în co· 
loarH'lo ,,'i'l'ibunei" dt~Oal'ece mărturisesc, 
cu numai din indl'l1rmul. nobil dp a se alege 
şi publicul maro cu l1l'va dela aC'e~te sor
bAri nW11lorabi!p şi ('vfJ,lltual a culege 
şi unele Înv{tţături I'l,all a 8(' ft~ri de \llw,Je 
păcate aifn hwl a.supra-mi sarcina dp el 

int l'a vhial' in amănunleJe srrhrlrilor. 

Pregătirile. 

1 n.eă La în('eputul ooluluÎ s' au J)11l\ 'PC U11.1nl'R .~
l'ioa.:;ă unl\'er.8it:l!rii grupati in jurul "României 
,Tune" J}<'ntl'u a ma~ înmuJti numă'l"Ul jubil€!urilor 
anului 1911. ca m;tfel eu mai multă d N"Pt a te' să 
i-,.'le atr-ib'\ue iwestul a.n demIJnirea d('; "Anul ju
bilemil(w": :Era mdrf'tltă tit -deci publi{~TU romii
neS(' să a:ştelpt~ un jubileu ]1&, n.1\,('I1u1 ~Norlalte 
e11 atiit ma~ 'vfn't.os, că era rS.ă' fi{' ('.!{'rhat intJ"un 
oontr'l] mondial. -ca Vi{'na. -- Sunt mult('; Cl'it.e
riiI{>, după {'lllri l"lC judecă ISUoCCeISlW !Oau nes'llOCM1U 
unUl jubil{'u, dintre toate atlu mai .ru.siifioCat (.~rite
riul l'eim"ie.rii tl'ceutuJ'lti societălii. Dim ta.'C'est 
punct de ve.d(>lre aş putea "'1lI,<rţjne di a "U{,,{"88 şi 
';llbiJ{'i\!1 ,.Ro'l1lÎlniei .Tune"; mai al€l.'l cOThHi.del"lnd 
şi fapllnl di IllU p«.;fe multt va :apare Î\qtnri-cllJ "ll)

ci('1 ătii dqJl condeiu.l diR4insului colabol\atOol' al 
"Trilmnei" 1(;n Grămadă, eare !promite a fi o o
ghn.du oC il t fl e ;p o 'a' te mai fidelă a t·r('{'11tnIui 
sOC'letă:ţi i, 

Pe ('âot de l1\ult ,ne-au in~mf1e\.it atât{la momente 
pătnmzătoalX' - SCO(h'1{' la-lumină de preşOOintele 
Hf'cietătii Vointchi. de d. F rban ,J.amik şi de d, 
)farmcliu'C', pc atil.! dt' dt.'ţll·imătoare o8U fos1 110-

tel{' dis(''fll'chmfe N']evate mai jos. cari au inf}uen
ţat in măsura mare di. ... pozitia a&Cu1tătorilor şi 
nmlt-Ţfltţin 'au detr!lli\ din '\~ll]oareil acostor riIe i.cs
f,orice. 

Ziua primă. 
E ~e·aN' de Silvestru". Coi,nc.idcllţ.a intre '~Ta 

de Anul-nnu şi f+€ara ~ cunOŞ'tinţă, 'Probabil. ind 
il comribuit mult la &a:i\irea unui puhlic 'aşa de nu
mul''Os, CUIUl rau' mi-e dat.sw \'oo(,Jn în a-c~~t ora.ş 
mare. Colon~3J română el primit cu bratele oo<lo('hise 
pe o:L.."pe\ii v<lniţi di.n mari depărtări. In ciuda a
lel'găJ1'iJor comitetului dela Ana 1a Oaiafa, 00 vede 
Însă, I{'ă .a fDl.'!t imposibil sa a~bă 1a dispoziţie 
ehi '31 l' atu n (' i () gală mai :ma~ in centrul Vie
nei. Era mare nemultumire între O:k<;peţ,i din ll.

('('o(l,stii 1:auză: <lupă C:-'l)!ie,aţiile noo-e"are îThSă, s'au 
mal domolit ~l)irit{lle. a.,"-Czân-du-l'!€ unii în sala 
vecină, <1(' unde Înea ~ aU7..e81U yorhi,riJ(' ţinu1e 
în ~aJa mai mar(', Fii(~ea inrprosic cam ponibilă 
obi!cl'vărilc llUOl'a ca ,,'Şi în satul nostrunţi fi 
fost lTllili bil1C lprJ.nriti dlm"! Ei bine dIor, tl'cbuie 
con8idm:at şi faptul, eă chiar l81tund au fost oeu
pt1te ,salele mai de <lai DOMllne şi mai în centrul 

Pa.g. S 

\.raşuJnj ~ dar nici 1111 .~(, a;;.tl'p11i1'Seră băieţii la 11B 

publi~' aşa f'l'lnTI Oll , nhf{·.l a.l' fi făe11t 101 p""il,i
}ul "ă afl(· nt· UJ1 lo,e3 I tLla i larg, 

PI'l'ŞC<lintele Voiltţ,·hi. Îutr'un tO<kit ~:un. "[l

luiii pe olh"1pCţii mati nl .. n ... -ri. Cu mAi mRl't' insn
nt~ţjre se fae ovutii dJnÎ 1)1'. BnJ.!(lan. l'{\{'ţllnd 11-
Hi\('r,~il:iţii <:Ii]l ra~i, dlui \' rI,nll ,1 al'nik, ,li."lWl. 
··ul :l'l'Ofc",,1' di II 1'1·~l;j.('a, ti 1 ti i l h'_ .\1 a~'(>l' Li.ibkl', 
!'I'Ofe..r.KH' de 1. fvm. dt·!;. H11ivm'"i~l'tca <l~ .aici, n!wi 
! ,ro:fe.~IJa.I"C şi pOO1,(·. BnJ;iWa, .apoi d{'.putaţ\ lOT lh. I )ll~ 
,'iul, Jh. ~IihaJi şi Ik ~t. C. Poop_ 

eu infăti!;larca-i tie liJ'<J-tt .. ! H{' IcidK~ii mart'll 
fiJ,,]'. ,llllm l' rban ,) UTIU k, L-ti.;;!)U1W eu în~ltfJ('ţi 1'\' 

:l1l1ultil'ilp din rwport:'lll'ih· ~lIlv cu ,.Romilnia .11\' 
ill;" Ht'l~'lltlliutd C.UIIl a învăţ.at d{'\!t. ,1{'e:k'l<1 ~wi('· 
tntt' - j'ulIlunHşte: îi .~imt.{'iuz{l och~i tI(, fpl'i{'il·(·. 
!·,'\lud !M;-t""tPşte l("~ăhtl'iJe de I'l'icknit, eu ])1'U

(uuu t"II;t\l'tii·t,(Yl'UJ J;; ro i lll' :~ ,. II ~i cu alti fOHl i 
IlIc!tlhri ·.ci .. Rom~niei .June", <!t'l,; t'lll'i a pr<,fil'ut 
mult, P(Jt{'ll]i"n{)u-i~ urugrllstt'a. l'(' !) llull'Oa 1,('11-

tru liltl1~ll 1't.lmii11oat:;('8 şi Il)l'fldHd~,ll' HDll.,tn· pu
fNra.lc în O{'l:>oobi, ~fiil'Ş(~71l' int ]'(, flVll\ ii hatu
llCJ.1lt>e urîlwu-nc: "Vivat, (,')·a"'[·ill. rl~)J'L'.al ,~l!o
mUllia .lună". A fost un clan de il1.,;uf!,e\il't, dupa 
(I('P·ll'l'Ită vorbil't:. 'jXHmjtii din aoillnc.ld inimwi ~i 
spusă de un suăin, Îlntr'() frumoa,,,:; HmhJ 
roma n~a.scă. 11 ,'l<Ol'buau C'1l priviroa. {'ei ('{'~l ao<eu 1-
tll~~l'ă; ·nu cunoo(' o altă pe.l".'>Omtli t.a1.{'; dl' neam 
'1triiin ~iJ: 8P bUl'Ul'f' de o pnf~mlal'Îta1e iUŞa oe mare
înt J't' n()i R(Yffii~nii. dl a«'{'",1 J '3> r n i k. oare a 
adus şi v'lI !tdm~t' Îinoeă frum.);t!';C' i'.cl"Vicii ne aanuJ u i 
romu11('sc, <k>oR're-ce - prt-l'ltlll însuş spune -
n11 va mUl'Î Jt~ tot (Non omnis morinri. ci îi \':1 

c()Il'tinu~1 upel'a fiul sun .• 'ă111ill d{' Ilili('menea i-a 
i'niiltrwt dragootea f~(il d.· t!<li. 

llembJ'lil onorarii a .,Româ.niei .JU!ll.€", poe,ta 
S mar al pri.n vorbh'(~a-i oaJdă rronânească, d€'
a·:icnwnea tre7.eşte scnti,meu.te de buelll'ie în ·sufle
tul tintlTimei. Sfâ1"ŞtIŞte eu o 'l)(wzi{, \P1'o.prie "La 
Hcv'('dere~', din CLt'l'P inDă tl'an.~l'iră o l.'llima man' 
romflllC36e[l. m('nită a încălzi atîtwa ,altf' il1 imi r!.p 
"ii<toa,l'(' nllHnc l'omim{'(>. - }~ ('4·ti.tă <'11 umlt ~inil, 
artisti.~' 0(' a(~toM.t1 n<k",tru <ll~ mari noot'jdi: ?\icr,
lea 13 ă i ) il. ŢX' {'aTe-l fdi{'it~1 c{lldl11'r..'I atât dl1a 
~mll.1X\, cât şid, l' rb.a11 J llirnik ~i .t1 ti mnlţi dt, 
faţă. 

:Lnainte 00 mi~zul ll\~Jllii V'Orbeşt(' îneiî J, D. 
:M l;J. l' m e Jiu <', de.'!văl'ind unele m, 'llllellU> ~Hi 
~11teresa.n-te din ist<oria 8{){'letăţii, prinf'coo ce ţiIl{' 
îneordatil att'.nţiunea Ţlublirolui Vl'e-o 10 mi,nute. 
Doyooindu-<oo de um Ol'atffl' de frunte în sînul ti
Il€'I'inwi din Vieni! . .u f<l,-! iWeult flIt eu mult inteT(,~ 
ijli ruspliî.tit eu 3(pfmlZl~. --~ Fiimd vorha de d. Mial'
m(~Ii1LoC, ilJ1tc.roalez ';'Î 11 Il in{'iJent hazliu, le-gat de 
nunu~lE' dsal{': 6per insA, .că nu MJ va supăra pon
h"1J amintia"ea aoeostei g'lume nf'VillOyute. &> Întid
n{'!Şt.e, a<kClt, d, :MllIIl'lneliu.c ell 1l.n tînăr dinPH.c;t/l, 
pl'ezintiimdu-,,<>e TecÎlpl~)C. Tinarul Jin chestiune ----
111gân(!urat se cam dcpărl.eazii de c(}leglll său din 
Viena, im/pt18SicJIllM. fiind de fa.ptul, .că prima ~a 
cUll-q.-tiJntlîa făcut--o cu d . .,A"Iameluc" pre('lIHl 
înte1o-'le.,-.e el. S'a făcut tnult haz pe contul acestui 
incident. 

Dlllpă Ull.ez1l1 mvptii v()T'llt~t{' vi-cl'"i'l'flşedilltelc 
soeietăţii Ionel HOl'J31I1. Clll"R1~·I'i}'.:lllfi aun} tr€('ut 
ea un .,a,n al jub11eurd\I1'" ~i ca "imt.rodneătornl 
um1i ('urent ll<)U im y i~ \<1 publică !'()lmiilloa,sdi''. 
l'are (,lllnnncază in prind}>hll "-~ ''':1"15 şi ~H' mu
rele filo&of CaT'l~'le - de a rpomic'u rtiOlaJtil pute.rea 
ol11unca 0(' into:nslvă {mltură llllţionaJă în tăcere 
şi {'u 6.Î!neeritate. Au fost 8ublimiate cu ovaţ.ii căI
dll:t'Oa.&e a<'CSw "l"t1vinte b.inesimtite" cum k-:I zis 
păril1wJe Cioban în too~tuJ următor: &1' ob~l'n a 
însă, {'ă nlUIt.ora nu le era <pe ploo a{~0elltuarea 
ac('~tJHi prin.cÎ{pi'll ,Qă;nătoo. Unii aveau chiar cute
zanta ase exprima.; cum ,poate YUlli ernqva eu 
a.stfe.J J·e )dei in publiteit,ate ~! O! sancta simp li
eit.al:'!!! Ş'apoi,să mai progresăm <cî'\lfld ~i astfel (le 
lozinci nu \Sunt CU drag ;primi1:,f' şi îIlC'll rajate chi3Jr 
de (lei 'l'hemati la aceasta ~ 

Jneheie seria to.afltdDr pă'ri:nt.ole 0811flet.esc VI'. 
ei o ban, yorbindpen1:l'U dame}<, l'\'lIlime <:l(> fată 
şi gfătu.imd tifllerimeaa~i i,<,<Jl!'!lvi ru ai llL 1 âJi J'lg:lll'.)ll· 
z;e~ ~i il 'Se insura, a.poi a fa.ee politică. J\u ~till 
cu f1iguranţă: a făc1J.,t al11Zi<l la c.e]e ,-:ÎISe d(> nnt('
\'Ol"bi't'()M11 său? .... au a lu\e]oo altă politieă?~ Atilt~. 
lru;îi ŢKJt ufirllLa. ('II ,-Indi il j'ui.elpf: ecle zIse CI ... d. 
Hozan, nn 'p\llea$ll'inl('l'zÎd tilHNîmei a fi ude
rentaat'l·lnl' l{lcl. dt'r'ar{'t'p {} 1in\'1'ime fără :~'l'-to 
l>Ollyillgel'i al' fi C'i'l luai jWl't.eu1().>; hn}ast J)Cllh"U 

uit tillll('. ~t.'Cn <'C cl't'd. ('5 admite !fi aomnu] Ci-o-
. ba1l, 

It;.-
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11t11,ă uei tll'e IH:-.Ull Jt,,tjJHr\it in lini,;,te ~i eu 
"~LLH'n11,j destin! de pHK'ute dda Hl'f'lliSlă ;;eară ani

matil, :\ umai vlll'lIlultull1il'p se eOIJ1onla mai 
lIlult_ }W l'al'e () voiu oe;'.(,1'il', t'fi PP o notă diseor
dalbt:t În 3TDHllliu ·,;;'(,l'biiriJol". In:tintf' de .qeara d(> 
l·ll.nl)~tiJqă ,1u.zi,>Cf'l'ii ad('dl şi dell>ut"aţii .noş.tri ILl'
df\lt'lIi, t,iilll prugr:1111u! ~rii ar fi luate evpntlla]1' 
d{'{'lumaţii lle d, Băilă din EmrnoS{'u, Gog-a şi 
(\l:;.hLH', la {'('pu {'{' 1ndată ~i-au f'PU;; '\"erdictul 
Pri"~'IJilltL',l11i, t'iI: .. Dadi Biiilă doelamă din Goga, 
('i llU iau parte suu pi'iră8{"~{' ~ala": i.'erîndn-i În 
sl'ri" ,a{'e:l.sta, nu s'uu în\'oit - de si\tH' Întp!eH, 
~"llra tLtuş, jWlltl"U a ""P îll{,lmjura ~('.andal111 şi a 

llll ::;c' jigni am Ili (i iIp p\'{'ntlmle, a~'torul BăiIii -
dt'I>l'j n~:lrt <h· atît ta (rhi('eti ,-[,;m "au10ri:13t", nu 
'(lt'l'l:Ll1lănit'j din Emimes('u, nlei din GOg"H ori 
{'u,;,hue, Tatii ce~am Ilj illl.'I su ra{'em <'li poetul .• pa
timir{,j 1l1l;1."tJ'e" "('u puetal premiat di(' Aeadf'mia 
HlIlJl;'illll ,;,i ghll'ifieat dp ('ci mai J(' frunte <,r1ti('i 
,lill'l'ari! CI' "li flLl'i?l &o \-Nl(\, eii nu t' dt><p;ll'tr 

timpul. ('und Y"lll putea auzi 1111111a1 ;poi('zii de 
r~:w, .. , .';'i ahi l1o('tl1.'it1'1i, l~probati d(l {,(>1X''lH'i1e pn· 
1iti('p. ?\ li y.[)[ {'U1lJt'nta mai )le lfil'g Re{'St oa.z Sfml

llifit'atJi\-rwntru ''']IÎl'Ît'ul timplllui de aeum; orie!' 
liumîtn <it' bi'IlP \"8 şti da·~fil"a aecst P'I'OCt'ldClI. 

-:\O'kz inel! mllllai, efi o ( ..... 'ată con.~iderabilH de ti· 
neri {iI'a dt'<.'Îsă j, llU Ilcai lua part..:> la l'\prbăl'i din 
t'ltllZa :leNl,~ta. La seara de a'l:1io OP asemt"nea nu 
.~'all ;lomi, ... ek('bmiil'i: ni\'.Î ('hiar din Bmi,n('.f:.(,ll, 
fosr.ul Illflmbrn atl "Romn,njei Jume". Probabil şi 
:l('(·a.~ta din motind, ca nu cu:mva declamîindu..<;e 
din Eminf'~{'lI, i'ă ~ ('parii cu imfii~tenţă şi din 
(;oga, oreell{'e al' fi f ust ('lam ins lUr-o rta,bil Ţlf'ntru 
l'eL {](' fatil ~j in dp",,<,hi nentl1'1l d, Am'el Popn
"tt'i. AI ('.sta II fost 'ţJr(,ludl111 jubihuIui, prdudiu 
carc 11 tn:rlHlrat Îllei'ihH ;;enini'i1.atf'!l d{· pîlnil a
"lUll a ~erLiiI'Uol', 

Ziua a doua. 
:\ f".~t intl'~)du'Să ('ti sN\'jeinl rliviu. c('](·h~'at 

în PUtw!a romH'I"H'f!!!'-ci'i şi îndf'lJlinit eu mare, SQ

J('llmita1l' (h' p,wcotil nI', Cj,)l~,an şi X. Poj!(\'JCu 
~i di'llld l'tL,'lpH11,~urile un cor bine df'.qrirplil1at, sub 
('O!l(hlf'erpll ('llll-'i('<1'\'<t t<)j'ist 111u i 10;[1(') C'rişan, carr 
"t' \"{;Je {'u-~i du toata >iilinţ.n ,a atrag'c l1Jmf"a 1'0· 

lIUblJt'[J""'ă ']II'in pntC'rih' hmH', df' cllri di'~TH1,n(' în 
t'Oflll d·salp, Capela el'a tixitil dl' un public ale:~, 
1'~)JlîlP u" ci iu u<ls'peţ"i, ('l) l{ln il' !;Ii t.j U('rÎnlea, uUlvor
~itlli['ă: ba au fl}st llJlll(i, ('Ia:1'i 1Il1~i n'au mai jl\-ut 
1,1(' InlăuntJ'u, fapt, (;UI'C .lw.tifică şi mai mult îm· 
plinire-a al'zătnal'f'i d(,)'intp df' a ~(' îniilţ.a câ,t mai 
in grahil un SiOl) l't)mlinf'~t' falnic Îll 'aoCf'«t ~lltru 
euHUl'uL La fim'aservi<?iului di\-in ~''<l cdflbrat 
1Il! para':-.tlbs 'rwntru rt'pau~alii foşti memb1'i ve 
YJ'tllnuri ai ,J{inlJimi4 i ,Tllll{''', 11 l'ărnl" cnx'Iare a 
impl'f'OliJinat ad:în~~ inimilt' a"r'ultăt,wilnr; am:in
tirf1a e.fllm' mai ilU\itl'j memhri a t.l'f'lit în 'mn"tc 
1llU h{' gi'mdi ri mii l'eţe. TIm 1 t<- p{))mi1'Î llob il f', eari 
;m fonnat odinnarii t,';1;j,Ul'U[ suflde,-;c al ferid· 
ţilo)' în n(,mnu1. JnalţiHJ)are .(((> imimi au fo,'lt 
('lintihile fun('.hrarl(', eSlx'utatf\ eli o de(~.ebită na· 
tnlBdf'I'(' artisti,ell dt' ('Olb,(\TYatl)riştii (h, aiC'Î: St, 
)1 ăreu,,;,, T. Cl'iţ<lHl, Tmle] Rlllhtl{·,;;ell, I. Harsia Ai 
pr'eotnl r'Op€'i>tnL ' , 

I'l'illt.l'fl Da,~p(:\i 111<1i oh,"'el'v ş.i pe E,"K', Sa d. 
'\f lt\Cl'Oe'Jl'CÎRt. TIIini~tl'll p 1('11 j'potl\llţ.ial' al Romtt
lliei rlp aj('i. 

JJl~h bi,"tH'il'iî s{' indreapt:l hUllea SP1'P clădi· 
. rea" pal'btnwntului Au~trif'i-de-jcl'S,pentMl a aZhQ,ta 

1<::1 'Pll'11l'tuJde<:>Rp ... tenif' ~1in ordi,n('a serhărilor, 
adf'eă la Ş f' din t a f e ,e; tiv iL O ~ală destul dr 
sraţ,ioa,-,ă (' aproape umplută dt> puhlieul. <,e aş
teapt:l Iwrăhdătol' rlf'sfăşural'ea p1'0gramuhIi, fu 
hău{'ile primo 113,U Joc r'('[pl'(·7Ă~,nkl.nţ.iÎ di.''ltinRi ai 
in.stitu(illniJor mai i.n6f'mna.tp din Vif>,113 ~ a
mintiţ.i în l'a/portul prim al "Tribunei": ~ 1'('1';

firatj în toatf' pa:rtilf' ~tal1 n'pn'zPThta.llţii ~oc·ie· 
tilţiItll' ,~tlldent{',';>ti din ragaz'ia ~i Au,stl'i.l. 

P r(~cclit1t('le, \3,m in t ind <cid{'nl momente mai 
impol'tante din tt'e<'utu1 weiotuţii, salută pe ef'"i 
mai ue frunte oll's:pflţi în (lUvi,nte frumoafj(J şi pr~, 
d;-llld pn'.xidenţia de Ollo.are ven(,!l"abilul'ui dDll1n 
[)1', SH\J'Îe Citi r.e n, uea,.,ta de,~hide Ş<'.dinţa 
rluptlc(' hec mai întâi o ri-"Privil'e istorică a.<>upr~ 
\-ieţii Homânicj JUII1i', la lt'agănul eăreia a 1'03t 
şi dsa împrf<unu eUlleuitatul Emin~~'YCu, -'- RoOe
turul Dr, 13 o g dan tine apoi o ('oni'N'intă in
tero,.,antă rdt:,SPl'C ~tal'{;a lllMieilH'.iîn Ţări} .. Ro
miw.l(' Înainte de Illcdi-ci1l1la mou€r'lliL De.';Ii îşi 
scuzi'! lWŢJl'l'jl;ăti l'ea pentru o oonfmintă COl'ă.,,
(lullzătoarC8Ubit,C'tuhri llel,bărilor, 'Ca docl<)l', în 
medicilltî tra1eaz~ f;·ubiootul runmtit 00 o dcoo6-

.,TRI'BUM'A~ 

:JitÎl. {'{mptlt('ntiJ, inlăn(uind ate11tia celor pre
::f'nţi auit prin dtulceat.a limbei, cât şi prin inte
·(\"antp!t> p1'H,<-~~t.iri din mt>dimna .eehie rornn
';easeii, putilIl {'uno!':cută pl!hlicului 'române&<,. ?\ {' 
kSt'rit, eu muJt s])irit, C"U111 îi zi('('uu mai d('llmJt 
'l'l ('~lnli mC'Cl.ic cu oar('ŞCare ştii11 tii 
'1 l' li 111 (, de earp H' {".am fel'eauSJtrumlOşii noşt.rl. 
.!{,:\\-i'llld ll)o('rNkl'(' Îlltrtll1.;şii, ba }(I zi't'e8.U Şl g â d e, 
\fai bUOUTN1 €of' 11lcred<-[tu - pl'e<'um fae şi azi 
H un(l}t' locuri - În babe dl',scÎlmtătoare, l'au, 
llHi:lte dt' !H'ea.~ta in ct'l d<Înti'iimedi(! al R,)mîl
lilo1', {'ar(' R fo;.! urs u 1. Poy('~C"Şte mai pe larg' 
"OBtrU} dif .. 'rit.oloT m<'di"ini ])op\linre şi a farme· 
l'rlM n('numilrRt<" de ('ari ~ folo...~sc pună în vre
!li!t' mai nouă, In{'h~ie eu o .cRNHJtcnqtică reuşită 
1 ,o{'.t;.{'îmtoci10r" etui formează o parte întz'egi
[oarl: a po{'zl{'i Ţ)((j:>ulare. 

I;nainte de a-şi 'iup.pe conferinţa, aduee omagii 
]{' ~('rf'ntă imparatului Fl"an('iS(' I08if r. şi Te

itl'hl.l Carol T a.1 Romf~ni(li l\.'\ c,clor mai mari pro
. octOTi ai c,d turei. La rostirca numelor a.mândl1-
~'ora F-C aduc <,nmsiastfl O"\-aţi~ caoo~<Yr domnit lri 
.,('U &ltflet Pf"Tltru Înaintawa &upll~ilor lo.r", 

InspiT~t dC' drago.<;'too &a faţ./i d() RQmÎill1i .01'

heşt(~ 011 un vas,t apar-at ştihlţi:fic profeMrnJ dt' 
;i~lbi. rom.ani'(\{> d,e laici Dr. JJayer-Liibkc d<'Rf).r(> 
"N aţ,lOnal!s:n11] dl'Il plln<'t de .. oo-ere ideal": apIa'l' 
/'{'Je ll11pOtohte lw-au f!k'ut mftre {':in~{' şi nouă cari 
7tl~ pr<'t1!Î ~~tfe] jeortfeJe aduse de un profesor 
.;trraln la ]ubdettl nostru. . 

Cu o ra.ră dra~'ol'lt.e iiaţă d{l pl'oduetel{' noa&t~·(> 
Î~(}ptlJ.are vo!'"~te df'!'>pre ll.l'.(\'lt(' rnă:rgnri:t.are na· 
\.Ional~ prOfo.';O:r:ll] [Trban-'!nrnik, care - '*' ,"('rle 
rh1: eompotinţ_l. eu Ca.rc vorbc-şte - îl pătl'U1IR 
'ldalle ;l{'cuf"ră comoară şi o iu~tf' ;pDllie mai mn1t 
"a. ~l1lţi a]t,ii~ en.ri 3(> ÎlJltr('(' a'şi batf' pieptul de 
m<a1'1 11lptiiton n'aţion~li eu diverl'of' pril(>jlll'i de 
!Y.ff:arnărirf' Il \-ir1llţjlor . 11 0.1 st'r(' străbune. 'Iţi f'.ra 
111:'11 m-:t1'e dl'Rg'ul ~ă a1121 - zi şi ,noapt .. - vorbi
l'i('R UJ,{'t;tl1:i neîntr<"Cut cunost'ător şi iu,bitor al TI~)
'ltl'11. C'u t'ât :\,m avea mai mulţi pTiet{)ni Rin('()ri 
d,\' foelul dlu1 Jarnil.:, (!U atât alU fi mai bine văzuti 
~i m~i simpa1i<·i ~'llt01' J'IO'Poa:rc cmoponf>, cari s'3'r 
('Ollvm~~ tot lUai mult că ati de Il. fac.(' ffll lIn 1:110· 

mrntt d .. ordine ş;i onhurră df' prima c!1Ilit.ak Ati'lt 
p fiI' initiat în ,~~rotHle Înai.11tlirii 110ailll'f', că 1;1 
~'Îtrşit <",,(,.lamă ~i fiI dogma nO:1sfiră nati"mtJă. ca~'{' 
,mlg-llJ'ii ncpDM(, mântui: PriI/ noi Î flşinr:' 

După at'es!,1' urmoază. :>flh1tul ~O('i{l(ăti1or f<t1-
dCfnte:::ti prin djfl'riţirHpr{'wManti, A fO:it firu' 
m~)oS ::lin. partea alt~r societ~1ti a~a<lf'.mi('f', <'It şi-an 
tl'lITIl:î d Jl!1 <'MC mal depărt.ate ţinut.uri, ~a Cel'·n i'tn. 
tul şi Chlj,rl 1'ffprMAlnta,nţii lor, do,edind a~tfd 
di UlmI f'.:ttt> i<1oa.1u1, p~ntru <'I3re lupta studemţ.im('a, 
una ('"t(' ,~t('aua fri ('ăIăuzi toare, l~arre .o im.'\ufl('~ (' 
infoate diriirile vietii şiaee~lsta e înainf.fll'ra "'j(' 

{()'!.!(' ff'l'mu'olr '~I)l'r fr.l'l:cirNl nNLnwllli ',·omânr_~('. 
'('(,11' mai nmlte "orbiri d{\ bun Foalntau culminat 
in dOl'ii11ţa: \'i\'.<1t, {'1'{\";P:M, flareat. .România .Tună", 
A ff"qt mai impl'c'lionătoarc vO'J'lbil'f'a roprt"umtan. 
tul::? clllj<,:~iJor THŢTre.7Rnrtantul .. Copiilor nimă· 
:1111" , {'um Il nlmJ('!Ş!X' d-8a cu \'ocoa-i t.remllratoa.rc 
(C,q;I'Miu!!c ('~l'f\ ;n 'ar fi .. adm·ăl'ată" - d\l!pă un ii 
-- fiind,'ă :n fi i~i:t din m in'I(·.'l 11)]i G()gu: - Mll 

(]e ('le?!) Euq('./l BiallU, P:R!re 'a znt;ravi1: în <:'o1"ri 
11lmj'nna~f' nrfcrir.jreu clnjrmilor ~ari nicinzi, eÎl:\(] 
,JknJ;'mia .Tună" işi"('rbonză juhiJ('!111 de 40 de a'li. 
IIll :lI] o H,.>ie(a!" ~t'll'de:ntf>~'l~că ('..1 a1ţ.iL 

H(\"Ţlll!\Il.ul Dr, Alar! nn,.iul ineri a f0f"t,1'opro
z{>ntantlll (1uor s>-'X'i(':tăţi din Cl'rnămt,i, a~hitândn-;;;(' 
"'n multă r10m:nit.at(' rI" a~(':st ohlig·am10n1 

'}Lli l'iln ~ ilf('('!1it-o 1'('prf>7R~tan111J' . ('arme?'! 
Svhei" (li n G'l'az, ,a <,ărnipătill1 ioO I'f'a m lin fi ('u "a 
pl'e.r,t1l1.tlÎ cu p~'overhia.l,a. e .,seript.ură" pif'rr111tă 
Th', aJ ttf'l . .1 l'o,"t It o V(}1,blrl' Pll ":llYlmllre. TmfEielll'at 
.{ . fost sa-lutul l'Cpl·ezolli.ant.nhli FlOOiMăţii "Rnma
HJ"tf'11', Yel~<:in": . j·;;'.1\1 făof>llt. o\'otii însu{1<'tif(' şi 
a,·eS;.lIl stnun, Ihne alI v<irbit în mlmel .. &X', "Pe· 
1'1'U 3.[ aim'" d. 1. Ţeieu şi în TIllmelf> "Con('ordi(>i" 
elin .1{'na r].l V, &log-.a şi altii, DuŢlă toate 3.(',('"t(> 
pl'(,zidentul. muhiîrni'l1d oofO'TH>,ţilor pont.ru partici
PUI'{', Îl)('hide ~cdinţa festi'\"ă la Drele 2, 

'" 
, Sein'a a d{,ua a fo;.{ i:1edieută unei pC'tn'{l("ri :1-

ll:matt' p:Î,nă în zorile ziIili. R~('unoştinţ.ă ii{> eu. 
\:l!le atitllJ.:ltorilor, eli au în~hiriat o sală a«.a de 
fnumoa,<;ă, ca "C'>ttrsalon"-ul. Ar fi df' in~i1'a.t 'mal
t.f'. n11',"l!Wmi<' şi din ""fera aoest.('\Î ~tl'(\(,f'ri, \'Oi a· 
nlll11J 1llsă num:ai {~le mai ÎnS<m1nRtt'. p:al'Î au ini1l
t·at pwstig-iu:l ,,"ffi~at(jiH, Int'l"mca vatrone.qplo1' a 
fo!'t em-a feerie, (\(> nu ,<;(\ poate tălmăci în <,urint.e, 
Ce!eai multă nll1ltămire h'1.tfletf'.'lsdi pe fetrue im-
1ru~>OJ"a1e al~ tinerimei, core se .edea iuoinaă il1 
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horă NI ~atroal)e şi patl'oni dis.tinşi, ca ~tagnii. 
Sa dl Dr, Bog-daln şidna, COn!!. llII1lio(>, 1).1', Gl'il
ma1o\'lci şi dna et{', Ptesident.u~ rocietăţii dosch:· 
de dansul ~u ~t. 8t. Doamnă Gl'amatoyi,ciu, 008 
ma.l generoasă pallroonll a mişcărilor Atudenţimei 
diill Vit'na, Spre satiaf~,tia cu~xmiţelormai ah)8. 
s'au pfl:'dat şi blWhM.e drăguţe ace.~tora şi Ţ)a.tron~
"('J01' S(':I'MeÎ, So(';ietătile Itlemţ~ci de ai~i .50rioa'· 
';1i .. Rolllani9T()~'1 YNein" şi aici şi-au trimis rreprc-
7,en:tltnţ.ii, pontru a întări şi l)e cailea asta re.laţiile 
ne prietenie. ce exi$ti'i 11lt:redîmsele şi "Român.ia
.T UDă", 

C{},~tull1ll'l naţional 111 fost bine l'(';j1'1'erortt-tt: 
nu aHu dc impQsibil a ajung'(> odlbtă şi la At.aJi·u1. 
('aud toate d0mni'şoal'cle noast.re 8'ar prezenta -
fie chi~tl' în. Yi('m!a - tn pitor{'scu.l ('Oflrum, pe ~al'e 
tot mai mnlt i'l p;r<'tuQ.,>(, chiar ţii străinii, precum 
ne-a fOilt dat să Yedcm ~i (~l a('~t <prilej, din inte. 
resul, <"U e~lT'e prin,,'1 'ae·('a~tă ('A)moRrănationa1ă trn 
ataşat din statul major al arma tf'Î iapryneze. 

Precum ,-il puteţi ooll\"l11ge din aceste putitH' 
(~U\'int(', .atM 811('('00,''11'1 moral ciÎ:t i7i eelmat{Jrial,l . 
fost Îndf'S"h1li101', ba aşi plltea zice: ceU mai f.uooes 
punot al programului eerbărilor, 

Ziua a treia. 
"PrunaiaşU" În pUnă activitate, 

S,<l ţiJlllt ,~i'(Il'(J de adio, Tiuerimea aşte-pta cu 
multă D{\'răbclarf' vorbirilt' <.le aveau să fi rootit.e 
În cadl't'le .a(·('f;t~i seri. Nimeni nu ~'~tepta 1u 
sur;prizek pre.g:ătite i'11 birou.1 polit.ici'anilor n·)-
71 ri lX' &€'~ma el il1elor (!f. bun-rilltl'ld. T 11':1. inte de 
toate t,in să a~llinte,<;.(', eii ;;e COl11f'nt,a in felurite 
"hipl1ri &1Sil'('R numai La 1'oara de adio a .. mare
lui Doliti<,Îam" Aurei C. Popovici. ){ulţi pl'itţ'ea1 l 
"'-tl illd~tnJire, mulţi cu temel'e pl'e.umţ,a aeo ... wi 
pNsona:liti'iţi. Se aU7..rou ŞOll.P~(l: 'lE ad tatEil \'()~ 
~trt1, aC'uşi vă uimic.(>şte, ~ sa,u vă 'Pune bi:w, 
Dadi ni,...j ă('lIm nu 'l'U w.ţi convlnge dfl5pre trad~i~ 
,'ea .,Tl'ihnu('r\ nu mai dlooută.m!" - şi alte fra;:p 
î 11 \"(l1'şuna~e. 

Tu t(>,l'm{\ni ciildmoşi mltJtăm{~te Pl'~, lloin(-

-

f'1 

f! 
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thi part.i0iy.anţil()1' i}Î J{I zioo un "Ira l'm-oom'e In 
jubideul de ?~ d. e aui"; Î?el'eelin ţ(,<1Z.ă a;poi ('in OO~-j 
rl,'~(,{,l'('~ ~l'l1 TI? Pl'~mte~d,e..~re J)r/'f"i1. 
(I/WCU. eal'p da ('l1\'ll,l1t\11 ,11111 nl~JI .ifjll pn"ws ...... 
j'l,.ill. Energic ~i eu o r1Î<.,titme bunii rromâneaseu ' 
\'()r~~t('jll Jltlmulp c~oloniei romwnf'. hli'mdu'şi aJicl 
dela cei <'c au p'~lTti{'ill)ftt la sen-bări !;'-i l"llgândll·j 
a d\lei' sun~niri p1ă'nu!.e d"lla aN',st jnbilf'u şi a TIr\:'.· 
('(' <"tI \'MNf\:l nf'4tj\t11;mril<, obi']'"ate 1u arrun,h
llH1T1>tUJ ~rb&Tilor, ln11]'(' altf'l<, f/1Jf>,c ş.i o3Jpolog'l{, 
a viitmilor adv()(,~'1ţ.i. mooi('i şi prot(\sori, ieşiţi 
de aici mI !'.11b]imu mi .. i'l111f' df' a oorvi binohli 00-
ştC1'\('. fără a aminti I,nsa, că fără ('A)l1mrr~ul t.Uhl-
rOl' in1,fjlootnalilor şi mai alos al condlleătorilor 
naturali ai 1'){1Ţ}<"rrnlui, rou se prea flH'f> , f.jind.,;} 
n tl p.(1 prea rpoate fa(',c 11 i m ie îm aC'Bast ă d·iil'ocţ.ie ŢI~ 
lâ I1g-R toa1.p cuyântările. de ocazill11e spuse în tr{' 
p.ahare, 

DAputaî1l1 Dr, Milrrzli \"orbor;.t,fl in genore d~'~ 
pm fhagofltea, ('-lt're ·I:re.buie să c!omneu.scă i~ltre 
condudtori şi pOp01' şi "Între' t.ineri şi batrini, Mai 
"pune cam urmă'toafl'{'!le: "Atpelaţ.i t'tl trlrat(l ~ara
\'oril(l d-v. la noi, 1'ii.no<,R :ne s.imţim bine şi Mi 
Între n-v, şi cu amg Vă t'OJ1l introduce in toate 
S{'('rot{1](' nDaf't.r{' Ţ}f'11'trU a fi cu timpul wcdni,_,i 
l1rma$i, NlI t·('.nim să admil'ăm frllm5{':tilCl V ion("Î , 
având a~asă aU\t~a :ne(,llZuri, ea nu ne dau pa",," 
!:ă 11<> putf>m pclr("o('.C ('11 sunetn:l lini~ti1:, lmhre el 
YOID."tră et{'," Oare de f~ptaşa neliniştit să fie ~u
f]nf;ml dlui 3fihali, încât n,i<'inu poa1(\ admilJ".a aTt1 
ş~ ~'n gC1)f'.rt' nu11.ura atÎlt Je il11presionMollire de 
a]('1 ,de nik'azmile ('c bilJni1Ic şi Î'Il (',(>r('u1 d-snlo 
înt;'o ~lă&m'ă aşa de mau'e. Să judece şi onoraţii 
eclrt()Tl ! 

Cu a~r~ (1{' oracol rost{'şt.e :(1. Dr. Cioban. pll'l'<I

hul df1 aH'1 un t>ORf;t în !'Iămă.fatf'!:l ,;aoohl'i distim 
fi1~ a.l D<lţiunoi, {'.'tre e Amol C. Pop(}"i~i". Işi ex
Pl'lIllăbuelllria ('fi a sOf:it d11pă o dlăt'1ri(l de ·iO 
de ore a<'l'fI't: "bărbat fonomenal H

, care l-a S(\{),Q !lj 
T>{ld-~a dilJlflCE>Ţlti('if<m't11, Ln care fie afla <"a sk~
?f"11~ şi oa teolog, - cu artieale publioate mai a]o~ 
m zla.nll •. Româml'l", Ttri<lt de tot, că poate Ausţinl' 
3.';\a ('{""fi un doc!iOl' in tf'Ologi.. pe oare mai m'_l1t 
1 l' A ' -aUl11rnmat catm-a arti('o]{' ou a.~lţiş .,tât de pe:--
~:11~~, d?,ât ,5 ~qa1~ 6 an} d{' t('nlo~ie, pclr,0c;uţi ia 
.J,blIll ŞI C:01llautl. Art]('ol<'11e dlm PopOY 1 ClIlJ , TI']
hlwaH< mal ah~s, contra ihlf';1:1'ltl11i m~ poet 0. 
Go~'a sunt connns a.u provooat pretutindenilu-
1l1:1i adîtn('a m:ÎhniT{' a romiinilor adpdrati, Se 
mIră 'î~ sAfârşit 'Părimto1e Ciohan "cum poate lin. 

om mal t:wăr ca Popoviciu cu 25 de ani (aluzIe 
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In G~a) ~;ii fie fi.';'(l. de rălt la. ,~uflrt, în(::\'t să nu 
wlmită el'J{~ ulSe de ~lt\\'st, hweafiir al 'n«uuulu:i r' 
V-a fi ehe"tÎl\111<O do gus.t ;;.i a"M; at~lta pot SplLtlC 
jmlă~ cii e.ei Ulai 1UIulţ.i dt\ f<aţă au d{'.~)\fobat aiI~\,,,t 
1)[1~ ;Df'SOCotlit al pii.rin1.e-'lui ,;,uJJf'I!.e"e, .'~llIrQ ".v,u.m 
in pllLlic e,U'vinte ~n de cgN:l.\'O la :llln',;a UIl'l\'i ,>u
jlet atitt. de "i1K'.Cr şi sllJj)(wivr, unei imimi utii-t dt 
gt.'U1t1U'OlL,';<\ ('>Il ('IOa a poetull\.li <.toga. )in înţelegem 
!lnullQi aeeaBta pit.;.ure fiirră l.llitrt. a cdlÎi 00 o cllC/lllal 
flii ,~q,mmlC dT·a:gostca cre~t.ineascii ~ntre fiii săi AU
'flew!jti. 

'Mult ~'a tt1!lbuTat, ,s<xlcmnirat@ "e'rl)urilor p1'm 
• .:l('A'st tr~L"t, (';trre a fo.~t ,a:;:lt zic:lnd W1JJJl!ti introduce

rea ~~11rap'ag'i!ll1d('li poli tie.o", ('(mJti nuată CU zel de 
Hei. Aurcl Popol'zciu, Jj,., Al, l/aida şi do Dr. C, 
Bredieeamt. 

;'wbi.leu'l ad'llrut. diX·j U11l!!uai rli:n:i la toa . .;;t1l1 
Jlu,i Ciohan si dr.:."-<.'rÎ(jrea lui amii~ltlTItită am fă
mlt-<l în ecle 'de mai ~u". Ar 1,r~hni "ă'mi ÎIl>chei 
impro",iitlc -dela jubi'le:u, deoalrene im~1. şi "di:-;cn,r
il;uri:le" 11rmătoatro s'au rostit în ('adrul "liiCrrii de 
adio", voi d~l lllTl tahlou fidel ~i fiiI (l(x>,flo.ra. ~,Diq
CU!rsurile" llee40 ,au fOl'\t, ,n010 di,.:w'rdaww na,t'i 
~m tu!lbUl~wt mult, soninwtat{\;l sorbilrilor. - învrăj-

i b~nd ]in1<Lituro ;4nfletele - u..;.or irI1PTOl'ionabih" 
.ale t,incrot;nlnj, t.·.hnm~lt, a fi martornl oduc-aţiei 
ma",p.lol' de mWrw. :\1 ălrturi"e"e ;;:.in{,l'l", eli. nnă voi u 
Jlizill a spunc lun-ul'ile a,;,a, cuin ",'au întâ.mplat, 
fiind"Q aHI poMo fi un :,,;imptom mai do condamna.t 

<It 1'n m',tiyitnt('~L de l'liIport,c,r, Ha lip'>a d{lobicotivit::lte. 
\' Oi11 ,1ă.~ll "ii YOrhC'.I::i<'rL dooi fap'te!e. 

In O'v1atii,le 'prcilnn~i iUlc rmbli('lllui S(I ridică 
il1 Anrd C. Popol'i,ci. )111 le cado ,Ullm-a bine lip,;a 
do in!Sufle~irc, (',c O' IUlratĂ mai mult,j 1illcri. cR\'i 
iOU pot. uita D i(~i dimd atJuC':111Ue vclwmcn.te, &'C'xiw 
l)(mt.ra hti lOil'g:a. Tine lllrl diM':'llN\ de H}WOapC :;/4 
oră, în '('IlU'C îţ<i ţ,ine de 51tfJ(rcI1lă dwt..cîric 'fi. apitra 
comitet.ul n,aţ.iOlTI311 eontl'a (,Ul'enhLlui polmit de 
"p.riilUcnittori".Oam a(',(\:'It.('~l mi-adlw aminte {'u 1o'a 
cpu.s: "Adopwi: - [leomod;mdu-mă iJ'ublico,lui -
~Lgtoro'\1!l de .loll--\e. elP~i de ~d t ă pan-tc ,'\un't, î,n ('ont,r a 
societ:'tti:lord>l' ~ldmiT'Jt,i" 1111l<1.Ltal:i, Tilllcrillwa, l~;l.l'l' 
,~d'1jlpă U11 'H\l'i.itol"itali~ul - (' O' "a,:,t.cpt.:oll'l' 'p1in:i 

,..-,i >l1" Dli~wr" rtTt'hnie Rădca do\·a.dă ÎIll toate do ser;u
zftatc mOl"nfr'L ~ii m1 11(', gl'ozâ,rinL (Isic) Înaillt(\ 

...., ,<", .. le a a,YO,lilllllumite pireg:Hil~i ioomoiil1iec! }}a:eli lUj.)!,ă 
t depll'tUţ,i-j în paTlamcnt şi pe alte wreno, lt't'!)ltsia 

-e o gro~/111ă sQ,rcină'pcn<!Jru ci; ~n sehiano nu e pe1'
'mi" să fie, ,atacaţ.i de ooi de a(~asii, fi imdcă ,'mt1e(ul 
.lor ştie Dumuezcu,cftt c de rm'dlkl!t tnt.deauma. 

Luptă îlll!'C t.inori şi bwtrîni ;n',a f{)gt nicăi:-i, 
fiincleă nu. poate. cxil'lta a~a coya, la fo~t - ee e 
~ll'ept - pO "'TClllCa hli Heilne şi I.lt'chig Bărlle, 
:K'O.'l.."It,a înfia. ;li fm:;t awnor()(',irpll. G'CJmlRni(~i. Hiil
'Tnark It'!. IP<1.1t,ut înfi'iptwi lunllr('1:1 st,a1,Hk~r 1?:f\l'mane 
mUJmui tiii~l(l ccmdU9 de !cel mai i'lltl·fl.n.~igcnt a08(;
lll.ti.~m, ill plf'nuil :;.ed,i!11ţci WW;ll curaj ni îl fipune 
majorităţ.ii, cii ('il. rWtl ropr<;zintă mcmtalita:tfl'3. 11;t

ţi'll.ncj, ('li t.'Il ţ-i de ncc{'.a fat>e ('.Olltra voinţei 1exr. 
Tiiramul rOn1lln !DU dă aliei rlo1tă l'-0J1e deţ:(cl'ate pe 
omul Cit teorii, {~i llllJmai p('> MI cuminte îl pr0-
<ţu()şt('. Azi ni{'\i mO:L~a "a!ulu.i nu poate fi fără În
'VăţătUTă. cu ~\ltiit mai nlllM. tlrelmie ,"-il sltldil'Ze :;.Î 

.... invcţ.('> 'neÎLlt.l'erupt. politiei3.tluL ]<: i,tleol'{'.e:t lJll'in
>ei-pi,ttl "Prim Doi inşi-ne", lD 1':1'1'0 n'O !\;nii:m 1'('1\1-

~iu eu t()ate ocaziile (~i hietul! lTIrba:u-,f ITl'n j k ~hi:Lr 
.ta şodimca [(,Slt.ivit nvu~"c imprudenta să 1'(~pcto llr{)
~tc CUv.il1te !fiult eupl'i:nziHo3l'e). ,N'al'e OOn:l arr.(ln
tual"ealt('(l<;tltlii p;rilleipiu lt7.i, ('[imI ~\ustl'O-U ng!l
~ia ~re lil})să de ajutoml Tl'ilplci-Ali:mţe (,tl'. 'b 
lmo~l'a popoarelor ~mTnt. do COl1st~'lt:at 2 principii. 
~:~ll'm c!-rOl'13. ~ de!;volt.ă n{,('IC'illtpuit: 1) nl ni iş
t:~r~~ COl1~'1nHe şi ~) !\lI conserviirii. Combali(> prin
,aplUl pnm. ca pe unul, ('arc c{J'ndueo la o nÎvela.rr 
:1 ,tut:ulr~1' m(lt,ivolol' specifi{'o alaţ.io11'alc (limbii, 
(!?H'{,l~trl et.c.) ~ p~·.in urmare la ~t,îngcr.('(1. r{'~pC".;
tn:uh~l POPO!·. ~('>fll!tld duCiÎA:01' la scop, cler;, ae['st 
"'1'melpw, Sa a<bptăm }le a-l doilea, lilHln(1 morţi;;; 
1:1 (\1, l'rl la l\nul care ne scapă de peire . .Monţi1mea 
50Jidarit.Î\ii naliOiIlalc să ne fio idealul, pC11tru('\Î. 

• 
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avem nU,1l1lllnai put.c·ITl, ci şi d<ttol'i~ ~101"ad~ I.'>pt'r I ~nd ~u·~ a.f1!,}n .\r~l~dia, ci d.e ('o'le mai multe 0"1 
ll{>;(, .. t.a. Rofletu 1 ~11 br al ll~:ltlLLullll ~l \'eţl p l'\~ tU "jnbhO'tee 1 Imde l;n vctic eu ~îrgninţîl (10 ('.om-
renla nUlluli lUtUl101, .. ând w'ţi fi .soli da'!" i". pJet.:trea {,l1tlQŞt,inţc'lor; rpoat(l şi iii.mpa:tieuI {;l'h'la-

J~vidont h,lIo l1tfitt'u aJu.zii 1eudenţiQ[l.'\(> In ('(~Il' '~~II',?i,k d~ Iw.oca. a y~rit<;.it, Si{lla îr:ai,?te de î::H'.~eim~e 
FI · 't 1 d' , t' 1 •. ' 1, I 11' t t' ('(. '\ tv.an d c il. HOlU !lIn 11 laT ,"-fl eea rot li, 1'n 10<.' Sa t le pU-le tL 'LU tI e .l K 1 1 {'O . t . d '" . l' 1 .J - d' . 
. ,nmţl f' "tmtenul l' lJX' 01' u.e (t 10 d"la J'ubi-bltl 

V(}Tl)('~tl' apoi dl 1 h'. t '.viu" Bn,di(,(,!<l1111. d<l 4u fIe ani !II "Homîtnici ,) ll;no". 
"Rli prOehllt'plU nmi, bn Il i ad\-ocat,i, nwd iei l'r(rf~<~Jl'~ :'!'l1ltămt'fitc 'vorbitorilor în llLUlw,Ie ti'llt'l'imei 
(tot Zi'OOlll .dar 1tu ht<.:ClIl!) -:- iiPll11C '~-Sl~ - CfLn ~~ d. lom Ch'iln;adă .în t~~rmini dt"Conţ;i !Oi (Ou lini~t('a 
libă U\l1 lllVd 'mG1'al ';UlH~l"lOr ~l ('an "a eun<'O:t."-ca onl" [ni' al(;"'!n( ,."t }" "':',:' .') ';"'1 . ţ' . 1 - uJ' ~. .. ~ > 1 n" .. Hog-re-t<l, 'C.l :(. ",u. '3. a II ,lnil 
le facf.o "llt!ptu ţaI'iLrL ·Ul l'OmWll: ,al~t.la nc \',w e1Jl .... l·1""· ., . ~-' .I h' J' , , .- ~. b v' .. ... 1. - . .',' " .. 1, ('lI!l'l lara!;'l nu 'lIC"" I'S ra.no e tmng:c-
~ti Cil'OJ. o ruail'ta .m a 1 H'Il a In \111 tOl', t 1111 e ea .n1 r A l'lc' mh' 1 . I (1' 1 f' -' 1 ' ,_. .. . a.( , '1"> ('lI C a 1"0 Vln~ e(',a a UZlC 'la . l'('!('lU'I e 
r('pTczmla m,./! mull, Cit tet c(' S./Ilt fonlc. e,qn Il- -... ,.' ." !) • '-:t'" , 'l' 'l . "') t, .' d' H . (' . 1) i . . I lB'll'OcLlWrll" ,()man:Uşl ŞI" 1'1 }Un~l;it.l. ,-'1'1'-
.,1,tl0 maha{(Ilelo/' uz acuJ'eşh ~lC. . ''Il "POl'la h V

') .... f' l' -·t·1 '.., I t ~ . '" " . , 1 li an C ipU'lenu 1 lp:<>l' e uel[l{'('Ştl pw.un (e o ·l'{lV<i . 
illCh unii l'lellt I'n d1111: VI' Dt. llUl'cU "1 g:mîOf'a t S ~. '. J 'd ." ., 1 l' 

, '... J' ..,', e\LZ!l 1~C ('(;1 "t {lI o: m1 11 , , C,trei n an ap alU .it 
L1lIpu ea 1)en{rll nl,.:te 'Pl'ut0l11H al CI'a",!' ammt\ţ.l. l' t"" \ {) " b' 1 -" ( ltl ,.1U() lYlI 1, 1>a ". . o-'P0Yl~'lU, VOI' - Ul( 'liU nunUl! 

J}npă "Y{'l'he!e ,mari" ",Pl1';O :de dl Popo\'Î(,j si i,nimii, t'i şi intelectului nitil omul Il aplrmd.a." ~I 
tOtl:it,nl d:lu i Bl'.d,ice:mn, la cel'(YJ'('a "tmknt,n lni t\~l:- l';r:une Î'n să {':i ~i 'aJ tii au fo"t \'in'lwat 1. Di-n ('do 
fan t-}('tlilil'i <Iela ~lojeil1lo )l<' ('are ,ml'l Îlwl'('riin- auzite în,,;ii dU1)[l 'S{'<lr,a {!c. ~l(lil\ m'um emrvins, cii 
ţ.at-lC 'niu1l'lIi ('U I!'Pf-}I·{';I;t>nf.art'a "'ll'icUiţii .,Homânia DU l.tl'Tl"·adpi'il.l' at'('!allr fi fo .. -.;t llwtinl!1 lip>«'i do 
,J'Im:'i" "orheşte deplll~~tui lh. Vaida. Hă,;pUlldc tn,~llfJp·tir0 pn:a 11lar(~ - .~ifJllue d,1. Gl'.Im,adă -
mai Îlutiti î~l num<'lep:ellpl'aţ.iei duh ll:l~)H, (a 1;.1.- ('i faptuL eli f1'11l111:1i;'ii uoţ.tl'i >TI'au ('untinua.t în 
eată do L Gl'iîma.lii În "UOl1lâlm!" în ră"JlUllslll "pîritul dhli .\Liimti. tă('llnd m~kM (IU prilejnll 
{'.(' II e1'at d\\li OI'. 11. Petn·,,(',u). :\dI'{'~it'lHlu·"c dJ.li fl',:ti\'c, la <"(\ri :}~al<til'h)ă Hom;inii (lin t,o.atc p~ir, 
!'JiJ) (}rărmadii. d. Vaida zice ~ă ~i ]wi am fu~t, L·d t ile, ,';Ii nl.:im[J!'osp:\tiind 11~l~'al,urile <nna'i',t'l'O in· 
puţ,i;n :l'~l de buni l{()lu:îni, ea eci {le azi, dovedind t~~l·ne. cu eal',i ~c ol'upii pre.a nmlt.pTei"ll;;oi :-.ingnru.-
acoa:-i!t.a C'U jllbi:1eul de 'jlO "·l'e:rllt'·a. "\li.lt"n,111,l.lli şi a- ti('ii în ~'{m\'('r"atiill' 1111 rtie1t! la re. JEil"punde 3,1tOi 
gitaţ.ia pu:.~ii la Cl!JC atll!ll'l ('(,'nt-Tit (~olllpa'triotil()!' Ob,~cl'yă:rii d'lui Vaida. eli .. cin(·oUl!pl(,tă, }'Iono-
umglU\i. ::\oi nu ;;'lL:tm ee e frHza "Prin noi llllşi,nc'\ ~ra.fia ~,,()C,i(>tlitii, n('umint,irnd multe lll(~m<'ll1tc do 
ci (1{) e fapt~'1. ai .c'ăn·,i lapoHtu!i ('ram. Acel .i~lhilca IlO ,,'{Imea lui", zie:'md că la ~qlellll - i.rimi,.; do 
a fOAt l)() lângă. l'el de ,ilLllllll, ea o lumină deL'trică 11:n an fo-ş.tilor JlH.imbrii lai "H.omtm'i('i Jllmn" ~ 
pc lâ:ngă lllla de ~ll\l. de a trim~q date l;'i ami:ntiri l'eJ"l'itoarc la :t.rpC'cu

Fii'nd a('dca>;-i ;împl'Pjm'1lri (le blmă se;uni'i şi 
wne<ri.m('a de m~i :al' fi f(~"t la culmea chemării ci; 
î'lltro îlll~pl"ej.nl'ăl'ile de t!lziau făeu·t ele ajuns ţ'l 
"t.udc:nţ.iid'C' aeum. 111 vart.ea a dona a {'ll",·ii.l\Orării 
smlD, ,faeo apologi"<l. cl.Iui AUl'd Popo\'Îciu ,,{'urc 
A-il1~"'llr a 111ăltat l':mJllt l'omi'imcasd'( kt 1,ivr']n.1 de 
astăzi. l)illlll'C lllulti băl'haţ,llllariai lwanmlui mI' 

mai J1ânl !lţi 11 :t fo<.;t 'adpv ă'l'at mare, sti 111 ă n:'cl'l 
in [-\t,1'al111'i·le popOl'ulni i.uopu "Prin 'll()iî,n~il1(,:,' ~ 
ciupit <'l a urmat A. FnpoticÎlI. {'lll'P a rbt. 1) alt~i 
fnl'mă aCt's-t(',i itl01,;;.t a!lumo ('.\1 ('('iI:11\i asnpri\"l 
imprel11li"t,;t\ iluptCtlll ~ ~t U'lH'a titanil'~l dt",t[l:;;U1'ltt:t 
111 tll'c .. "tiî <li n'{'\ il' c ·adO\'(lr al fi llHlll'('lÎ, 1H1 of )'(1-

t1ile TributJei de azi, In haosul de idOl lJ"I.Jiti.co 
a lumi1Htt ell G'ross-()esf(' /,r(' ich-'ld să \1, J'cform[tnd 
prin at'easta întJ''Cugă lUnl0a poli t idt". l n ('.em.::c
('inţii: - ,"PUillC dI Va:leb - c foart.e inrli?:ni\<t pc: 
df}i d':ffil1li (ii l1mlllc-;;tc C'hiM; >'It1llt dn.ii n. B{;nea 
şi 1. YintiI:1 'modi'l~iHi,:,ti) \':ll"i "<' \'Nlc cii au fo4 
seduşi de fl'llzclo seei şi H.Jipit.oa~'c ale T.l'ilmllC'Î, 
întl"~ltiHll. Îilwiit in .ure<·hca 101' 'Cuv,inl(,Jc ~lhtle de 
adevih- ·al(' dlui l'op(}\"i(,i n'au g:'isit rii,:.unet. CllVC

nit.. A, C', Pop(}\~ici ('1\Jl g'mlin ""f:Înt, (!). Con{1a~tl
'Dă tinl.nia f/'(!zrlOl', fiimkiî. inu\mai acea"ta It putut 
fi 'Cau~a. {,~l mai ales .d, B("T]v:ls'a arătat, aşa .:le 
."<''-0pt.ie >;<i cu di"pl'.et· Stl\"cran fată de ('ele !';pu<sc rIe 
d. l'opov,iei. l,a fi,llH i~i {'('TC Iscnzolo ~,{'ă .'l fO:'lt pro~ 
n,~l'u :tiaţA'de mHl\i~ii domni, -:pc cari l-a îndru
mat. f'.ă OOrect.('zo bibliut{'t~ilo şi .sit cetoa~dî Clro,"~
O('sln'l'r/"ch"'lll în loc de a sta prin C'af(111CaUa Ar
kadcn; fl făl'll't. În"~t 'a'{'e,nM~1 din :;;inccra dnl'i,t~'i 
d('> a1l'U ,00 al('p:e şi din tinel'ii do uzi l\işte .l.jplwb 
şi oflnWlli ".('epti('i~('al'i să fie un babst I1l111trn 
11 n'ţ,it1:l1c". 

De fapt. lwea".fă pro0(·dnră aiscai. lJlllltti'i ilHli,;
poziţ,io în 's<')('ietate, earo nn l1ute[t apruhll "politic;} 
făeultă Î'n {X'reul;::erhăl'il)ol' intrc lliţ:>to ,;amtlfahcti 
Îll ale politi'L'Oi", ('11Inl ]0 zicea n,u dcmUlltd. Chă
nUKIă. De altfd l1i"i n'an .. a (h'cphll sa vizeze '1101-
mai pc al'c:;-ti 2 doltmi, l'ari fi 'aflI. pnr,twt. cOllfol'rn 
cOlll'inqcl'i i lor «'eoaec 'Î11':'1l.şi d. l'opo\'lri a afir
mat" eii c brncşi COl'(>Ct., fiimddi şi 'PC vremea 1nj 
('l'au două Ţ)art.idc; eu ati1t mai 11Imh c oxplit'ab1ă 
azi a{'ca",ti'i divizaro), ci şi 'PC altii, ('ari i'neă (\l'3.U 
mai săraci în aplauoo şi nu primiseră de halli huni 
toate enu:n.cill]ţ.Ît1mile ·did:l'tDriaJe ale dlni l'opoviri, 
Ba unii au rămr.:u:. toată ,~para ;u}uiiidc aeea"t:l 
bomhiî, alll'c:lată ('iar ll'llui ~tmlel1t" pc C:lfC Jll('i 

t,nl sieietăţ,ii, m'au l·il~pmH. tloeât foare put1ini;! 
i-a fost dN'i, ilTl,'pO'Ri'hil 'a .da, (>«I.1a ('owplM. ,lu!'.ti
fi,('ă na\i()ll1ali,~"llml <:upcl'i(J.1' a~ .p:C'11craţ3<:,idc a:>:l, 
c-aro ni~'i cfmtă·ri ·sau imulUl'i;;tud<'1lt.cşt.i nn dmtii 
nemtcşte, 'Cum a fii{'ut, {:(!a tldj;lJ lS~HL 

lnrellf'ic sCl,ia \'1(wbil,iJO'l' AUl'd lJopO\'Î(:l. Apiîx:Î; 
3;';E'rţi1111011 dhli th-ărnadă, ('ii ,;n'a'Jmtut da com
ph-tiL "lnrilllog-r.tfia" dim Hp ..... a (le {hllt(!"j 1'{,CU'lWlIŞt.c 
('ii rm11ho mml1cnte intc'1'(',~ante (ami'Ilt{>.(~t~ ('hiar 
\1,m'le) vor 1'i 1'~nn:h!;nf~\<1'ă ::;i de pe \'l'omea lui .. 
A(,(·,~ta 1111 e rn~ă. eeva 'lwl)~pli1('lL1Ji,1, d(,(~U1'('ce a,

tl'nţliUlwa <!t'}mtaţi!cil" 'Şi a. h~l,batilor !pOlitiei c 
în mult{l di:roeţ.ii impilrţ;itii, iaT snflet,ulloT C y{'.ş
nie . ..;bu1..:Îrumat tI" .~oal·te:l IlL'amului ;nu se ,pot 
({('('i 111grijişi (]c date 'j)('n1rn rSl"riel'C'31 monogra
fi(q "H. .r,uno". Dopnt.ati,i an ~lat'()l'ia .,;f:Î:lltă să; 
!lpUltliî ad1..'\'ă1'111 în ,1atlll naţ.ională in or~('c îm~ 
prejul'ări. 1,: {hopt, ('ă nui lupttllIU poThtl'U (':uIJurii, 
&;1,]' j;naimto de t,9'atel:-:rr tiu0m cont. de udeviî.r, pn 
('are :-:ii-l (lC'"~văJim fiiră te-umil ori eâ'IlQ! (~ie!) Nil. 
nu 1 uiÎ:m în Ilî'llme d(', 'rău -piioşl1'ell mai eT1C'l"gi~ă o. ' 
d] u,i Vaida :faţă de ·e('i doi (lomni, fiiu{leă a-l'(,ll'~t>aI 
a fiîeut'() di11 ·suwel'itate. {'ecu~e Încă: dovroc.şto 
suflet1d eUTat ilI d~a,]('. Sp-l"tmc apoi, <:'ii d'i'-:l '1111-1 
~lIpiil'ă lipsa de lrnl'\lIfkt~rc. oeoa1'(,(,o nici când 
n"fll vânat O'\'H'l,ii, dc.~i n ;rnutlnt să le aibă': 1n 'Par~ 
hl,meut <:.t.c, f'Itle. l,'ae{', şi mai dC"pal'tc pledoarea 
dhli V,a~da, afil'mfind între 'altele, :că·; .,Dela Şa
g'unu î.n,(>o[lec m'a fO!'Jt ROn1:'tll, (,l!Jl'c"ă lnpt<, eal 
Val"ln. Clnhul'u l1U ,,,<, 'Poaie întemeia pc mimci1um, 
ci mmwi pe ,n(k~văl". Căutaţi a.dC'văl',ul dllor nu 
"ii mul ţl1n1 iţi 1l'llma~ eu JinJ}oma! t'3ă fim C'oll'}til, 
că pal't:id'u 1 nntiOll'uij n l'C .~ll lwp.te cu ... fronturi 
tenihile . 

1) GUY<'l'lIuJ. 2) ·~riH1g\ra şi JHX\oţimea ·il'3·, :n; 
tinol'!;ne~t ,g'mIHI!ă in! ,im"lll ,/l'ribtl11ci" şi 4) .,Tri
buna. 

J)in a('{'<Cll!,lHIl'C aVClati Lrllpl'e,,,ia, {'ă "Trihlîifiu" 
e t'('a mai ticălo11;.<;.:-i\ l,a <,hillir infcl'tllă, cum 7.fuSeSO 
nu ştiu care: ~.:\ZiSl'J<ll .mergi 011 <partid'l11~ s:lll nu 

• ." v • t 1'" ( ., SV llWl'l.!;l; at Um('l l11",a ('ŞtI ~on ·raUl ·SlC .• , a nu 

uitat,i -dlol', căplant.ele oolirpicioa.s.c mu trăi()~c~ aş.a. 
e "i {'u lltcrahu'a. Să CPrcID idei dela literaţi, nn 
pl~;a:\'ll! Fie-yă ,idealul: (lis('il~1init îill "p~rI"tid. că
ruia î,i «lati tot COQl~'Ul',ml!" 

,.. 

~ ~~. ~ I L \ ~ lucrul solid şi preţurile ieftine e cauza că numărul cumpărătorilor nostri zilnc sli inmuliesc. 
.VIII .... ... lII'&i... ,.... Trusou .. i complete pentru .. :a:nirese ....... 
TARI, LUCRATE CU GUST ŞI IEfTINE Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, ~atoane şi odăi etc. 
să pot căpăta numai Ja fabrica de mobile alui Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

S 'k 1 ' R ~ti Marosvâsarbely Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire în rate. . 

Z e e Y es e S "h .. t'<r 47· În provincie la dorint~ mergem În persoană şi ară1ăm bogatul nostru catalog Ilustrat. 
, I(jG enJl ti 'I'ELEFO:'\,j ""t·. ;;t14-. 

II ...... ' eii" rMMlnre.AQ44Ai!44Q4.iWtit"W"itB8'tMP!iG4· ..... ~ 
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Pag 6 ,.TRIBUNA·' 

Aceste au f.ost ideile SplLSC la încheie- 0110 cea ma·1 intunecată 
rea jubileului "României JUll1e". Ca. trăz~ 
niţi au răanas mulţi do potopul vorbelor M II'e 
m:ari, nmtilaie făJ'ă nici un cumpăt înt.re ongo 1. 
cei de faţă.. O dcsoriQlltaro chinuitoare '" 
plutea în Mmoofe.ra fmţilor Învrăjbiţi. ! Jandarmii ultragiând un preot roman 
Ceteui mare fericire pe feţ(~le aderenţ.ilor . şi profanând crucea şi credinţa noastră. 
"Autorizatului" şi 'lliţică. deS'Ilă~ejde pe I O f t:- d o temeritate crLminală fără 
ale sprijiJnitlOrilor CUTPITltului pornIt de cea ,:- app'~n:-o S.t:->"l· ehl'ar <>1' lAn 'a.n.alele a-. . d"d l·t t t ~·d l Sed,lTIdn lt d a, 'UL', '} < 
mal de ,stlmă In rn ua 1 a c a. noas l'a: , C 't' y :- t 1 con:sLituţ.uon 'llid nullui 
Poetul GO~:Ul. Ii vedeai pe ~.Horn.l[tnişti" cu I c1t).S ,Ul PaJf n't

1n 
v AU 't',V ~n a' J.'ll.nul I\o~b"'totezll"' 

" , " v C '[l,<;IC, a os' savarşl al.) 
llasul pc "'U':';, bătalldu-şI pIeptul, ?a a lur 1 :- t.' . 'şte brute de )'tUlldarmi din Bi-

" • ,A d t t (e e,l I e nI. . 
e lnvlIlgerca ŞI anmc<![} cu graVi ae cu- h }', t' A' J.,'t d· . ~tvto re 

' " .' -. ţ' Il 'I,,'b' t'I" or. '.lp.a.lll SIne e tiJLd' C IOVO~ a a , 
vmtde: "Ce lln,H \I el ( or ~. 11 11lllŞ 1, • ',," d l. ,1 ,,:' • de neghl',o"b x ~""'ca'" t oa 

' • • y' A d 'ţ'') Ai' " ut<tt e )<!lllaJ,l ŞI " 'U. a, .alU 01'1 .~l ~!Cllm va m, OI 1. H uneI nu !mm t)' y t' ",.,. di 
stăm de vorbă! Cum adecă dta nici acum 1 va, re JU~ ~a S u:1llca

d
s'ca unn:re ŞI m t g-

A • , L 1 dl . 1" . ';;," nare pretlltmcleHl un e va ajunge ,'es,ea 
nu ie l1\(TeZl In yoruo e UI °POVl'CI,. " ,.' . t.' t ,'. b' -" 

1, l' b l' t t" rr " L f ('1. Ea (''"ile una ten, ai nn pOl n a l801"1C11 de. 11 SClum nu lpseaue-rnu Il" Uuu-, .., .' t . 
. t .,. ", ă' l' 1 ci S' ŞI la ·ohIC0lUnlor noastre ('rel}tl11cş 1 puse 

m.~.: ,.pe c.an nU-l. a:m( g~<;e g aS~l O:. ~- I sub scutul ('J()l1stituţiei şi .a fost îndurată 
ronaşl can cu m:ll multa energIC par ca 1 :- " ,t'l ('/ . h' lf' l " l' }>)" 

f ' ~'.. 1 . , ,.. 'y (le pdllll.( C 11COl9 ( lt o 7IU1/1i (m Je IU '-OI' 1 straJfTll ace ora-şI pnnCJpu pana se , ~ . 
. 'A (BJhOl'\ {~aJ'(' ne"o POYC.st0Ştc III chipul ur~ vor d,)\"(Hh de fa.pt cele spuse cu atata se- v j ), 

• o ' J' . ~ d t·, .. v 111(1lO1': nmal'atc o lmplCa e ·oraorll sen1. ).'dl e 
. Mâ1mit şi scârbi! de procedu.ra. jandarmilor a,~a de u,50r .a influC'nţa sufletul unor tineri, dela noi din J1etiu, aduc la CUllQ,~tinţa marelui p:;,_ 

cari mai ales "Tribunii" au să-şi mulţă.- 1 blic şiîr: 8pecia.! a. deputaţilor noştr-~. ~.tn. caz fă"ă 
nwască {:uIt.Ul'a românească, câştigaL.ă În I păre.che 1n lIr,~farş!fa sene de nclegwlrt ce avem 
ultimUl dL'Cl'niu. Şi cei co il'l.:i cdesc, mâna' să fndurăm din partea reprt'zintan(ilor stăpânirii.. 
nu cetose, - uşor se 1,ot c'()l1v('rti; cei CP Oazul s'a întâmplat aslf(~l: 

Eram cilat ca 1wlrtm' l.a judecătoria de ocol 
însă, au urmărit ca statDl'nicie scrisul din 'Ti1U:a, într'o cauză crinl'iT/aIă, pc ziua de 2:2 
<imlwlor ziare şi în deosebi pe-al "rl'ribu- ])eeelnl'rc l[)1J. Acuzaforul măînlimpină cu câ
nei", nu \Se 'lasă aşa repode âipiţi de vraja teva zileînoinfe dc dcslJafn'c cu CU1,Întele: 
vm1w!or autorizate, ci şi po mai departe - Vei 1'0.1. d-lr părinte. să nU1nergrţi la 7'i.nca 

A ',. P" in ziua desbale/'ii. penfT'l1că mi-unt l'cvocat acu-rrl'man <;:H'ela.51, Srt V1(' Încă zoce 0POVICI 
zaţia. 

• S;l-.l· u~ "n .. ~]. "lb()',:'l '. d V. 
,~ ",T" _ B illC, - am răspuns cu - .al' sa n avem· 

Iată unmărilc 8t'rii politice, după care nep7ăceri pc i/.rmă. 
- Nu, nu, - mă lini,şfi acuzoiorul - căci, 

:s'a.LI mai adunat bărbaţii în juru[ frunta- chiar {Ii dl nolar m'a 'rllgat să'mi retrag acuzaţi4. 
{'i'lor în cafoneaua "Arkaden" pentrl). ;a se C'1l aeeBfc C/lVInte ne dcspărţirăm. Ce se, intâm~ 
,.,'Conyingo" mai mult. Şi aoolo -s'au spus p/ăî.nsă? In ajunlll sfintei lJobofezi. după sfinti
multe de fl'hrl celor de Ulai sus Înt,râu- rea apei, (/,/11. plrcaf 1'mc,diat în comună ca să sfin
.du"tio chiar Îll intirmitiiti, caTi deocamdată ,!li int(,IT~,seaZrt publicul m.are. Mai curând 
,ori mai târziu, viitorul ra dovedi, ce este 
şi {'"c ml esto adc";tra,t din cele UUZi{.(l de 
hllorii e;roduli în a-coa sea ră. 

. :Mai intoresantă mi-.s'a pZtrut lwt,ărî
rea artist.ului nostru Băila: de a da. poe
,7.iile lui Goga să le traducă rilTleVa în nem
,ţpşte. fii:nd(~ă în r<YInfm0şt{J şi aşa nu-i mai 
.pepl1liL să le 'R pună. Zâ'l1lbea cu şiretenie 
,la. ace&-i+ă glllmtt şi d. Y. Goldiş. 

. R(~pet Încă. odată: frtră acest capitol 
,din Ul~mă putem zlc.c, că jubileul de 40 
ani ,,:lI "Uomâniei June" ar fi succes dos~ 
,tul de> hi'IIC. Doar lipsa lillCi ;:vdevăratc 
,.,.sc>ratc" artistice, ar31nj ain cu ooncursul 
afât.ol' :arlişt.i, ce-i av-e:ll1 în Viena, s'ar fi 
Pllt.urt încu'njura; îneolo a fost bilne. 

Purul adoYilr spuntmdu'l - 'mi-mn u· 
şnra'l. suflr,tuI. 

Cor. 

x Azi daobia. se mai află câte o familie, care poate 

1ră.i frtră uici un instrum ... nt muzical. Muzica dă voie 

Imnă. l"ioi('iune .celor ce ~ as-cultă. Doar nu se po:\'e 

lnehipui muzică bună fără instrument de asemenea bu 1. 

S'au don"<lit de cele maJ' bune instrumente. având 'J 1 

plăcut şi cOllstructie fină. instrument ... le muzical ... de'.l 

fabriea MO!tyorossy Gyula Budapesta VIII Rnkoczi~ut 

71, dl'spre cari vOl'b(>.~'t(> 'mai pe laTg' anuntul Dublin( 

fn numărul de azi al ziarului. 

x Recomandăm În atentia cetitorilor şi paJltufaril,r 

alrăvălia de piele şi articole de păpucărie Goldstelo !. 
şi fiul. Slhiiu. Kiski:irut 5, unde ,SI' put cumpăra articole 

tll'e('$Urc În pret modNat. La cumpărare mai lUare rabit. 

ţesc,. conform obiaiului bi.serirri noastre, casele 
prrrohirllilor. Tocmai pc când 1IIrL allam cu crUCC.fl 
1n ca,~a wlUi pa.!"oltirm. 1<lIă că '/mi rii,sare in f(~tii 
1/11 împâllaf de jandarm, pro7'ocându-mă: 

- Ti;;ztolNld6 llr! Azmmal hag:jon fcl a SZOJl

t.,!e't<:.Ql {:" kij\"('swn a kiizil-CghâzâlK'z! (Domnule 
1Jărinlf'! Să con!ell('şfi 1'lIlcdiat cu srl~ntirca ~ sti 
mă nrmrzi !fl. primăn:e/) 

Ru l-am Întrebat, că pel1tru ce) -răspuns în.'1J 
nu mi·a daI, 

- Bine - i-am zis eu -' acum nu pot să le 
tlI"7IH'Z, deoarece :,oun! 'Îl! serviciul bisericei şi nu'l 
pol intrerupe, CII atât mai vârlos nu, pentrucă nu 
pot sluji deodată la, doi domni. Aeea.<>ta mi-o po
rUl/afle sfânta scriptură. Dar, dupăce voi sfârşi 
slujba mea - colo cătră .4-5 după amiazi -
mă t'oi înfăţişa înainle.a sergentului, eonfrnm 

di::;pozI:ţiez: lui. 
A plecat jandarm ul mâhnit până în adâncvl 

suflcfulUl: şi după el plec şi. cu să sfiI/fese alte co.se. 
N'a trecut 'Însă mai mult de o jl/mă,fate de oră ~i 
i-atii ('ii su;n·t Îl1timpÎ'nat i'n mlij'locllJ sa1Mlui, de 
,dat,a,a:~ta de vrei jail1tlaTmi. Î'llsotjţi de UD plă:it>.ş. 
Mă provoacă să-i urmez, - eu, în~ă, fiind îmbră
cat Îin 'reverondă şi îm ~f-i'ntele odăj.dii şi mai a
vând şi m'u~~oa în mÎl:nă, m.'am împof.ri1";'t, făcân
du-i atenţi 1(1 rf'~~pecfilrec. leg';i Şl: a ordonanţelor 
dale de forurile politiC{' compefenfr. ' 

După pl'Ovocarea aceslu,i scandal de stradă se 
despa.rt de mine şi aceşti domni împăn.ati J..p,stul 
de mâhniti, iar eu mt-am 7wnw.l calea mai departe. 

Dupăce am terminat CII sfinţirea caselor, m'am 
prezintat la primărie .. muie Măria Sa s6Tgenitd 
janda.rmeriei locale mi-a, adresat pe un ton gro
'l1:an fel de fel de infrebăl'i, ră.'?pwlzându-i eu la 
toate. Atolpulernicul satrap n'a voit să ia ştire 
de ,'ăspunsllrilr mf'le, ci a incrlnd să mă ş1caneze 
du pă p,re(1, cunoscutul lor obicoi. I nzădar l-am fci,.. 
cut atrJll să respecte legea pe rare e dator să O tm-
71 o (u;âi. il1zâ.dar i-mn Spll.~ că lisf.a serbătorilor rcr 
mâlle.şli greco-orieJlfale esfJe. stabilită în mod leg.'},l, 
inzădar m'a,m rrfp.rit la ordinatiunea veneralulttt. 
cOJlsi,~tor de Oradea-marc, dală sul} numiirul 
JJ,23/12CB. 1910, înzăd<Ir m'am rrferit la ordina
tiunP<I ministl'111ui de culte dată in 1910 sub numă
J,td fJa,:::87, - Mări.a Sa jand<lrm1l1 8'a făcut $Un!, 
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n'tJ roi! $ă admită p-rotc,'1tă·n'.le. mele şi aşa m'.a. tot. 
şicanat până după orele 10 din noopte. I-a ora a.st/.1. 
târzie mi-a sosit r&punsul te,le9roft~ al jude.că!a
riei di,n Tinca, făcându-mi-sc CWW8Cut că nu tre
bue ~ă mă în{ii'nţez la desbafcrc. Eu anu:ntasem;. 
a,nume telegrafic judecălori,(/., că nu pot m.erge niâ. 
într'un caz, fii.lldcă am fost citat impotriva ordt
n.atiuni1or con~.,i,~f()<rului şi ministerului de culte_ 

Sunt un ~lujitor cinstit şi cu purtare bu.n.ă: 
al slinlci bi,w'rici, m.artori îmi sunt cei 25 de afli 
de serz.,i<:1'11 neînfuneca.ţi de nici o faptă po{'rivnicii 
chemării mele . .Nimellea nu mi-a trcu; la îndoi(tlii 
t're-odată cinstra personală şi ca om Cit ,'1ittw,ţitt 
TeprC-zeniafil'ă am sfat la dispoziţia, ori ş·i căru~ 
for judecă(ore8c de b11.7/ă voie. Var i-ată că prin. 
proceda Ta 7leomr1!om;ă a jandarmilor casa, şi fa
milw, ffl.M au fost f1llbu;rate in vrrcme de "rtoapte~ i 

iaer en 1Ie.T(/f şi brll,~cat ·in cinstea me.a.. - dar mai 
presus de toa:te au fost profanate cN'dinţ.a şi obi- , 
('..ei, 1 riIe lIloastl'(' hfirU't:c, 'am fost, ulltl'agiat ou Î'II. ca
Ii f,Jl!t.oa mea .de ·scITitor ~11 altar:uJ-ui în doc"UTSoul 
8er-vi<-ÎulnÎ meu reJigios, V faptă barbară acea.~t~J, , 
cum Q.,ll spu.<;, fără pă.rcc/zeîncă. 

După elim sunt informal ser.genlul avea CU7Io- ' 

ştin.ţ.ă încă cu trei zile 'Înainte despre. urmărirce 
mea şi n'a făcuf-o până în clipa cea din urmă. [n
fenti.a lui e deci !~âdită: ne.cindirw sfintei bi.ser~c,. 
şi a slujitorului ei. 

Am ,'uqaf t'ene:ratul consisfor Oră<.lan să face 
paşii [r,goli peflfru pedep",i rea celor cori s' all in ~u
mela .<ii a.tcnteze a.'1upra celei mm' puternice ce.tăfi. 
romiin(·.şii. Ul1'{' este bi,'1e:rÎ,ca, pre,rli'hl $i pentru .; 
repa;r{f,ţilI C.{l mi-se C1/.1'1·n(' in unna brt/~<;ciiJ'ao7" şi 
vc:mtiilor la cari am fost expus, 

- F,iind 03uza de 'maro importanţ,ii trog ~ pe 
siunalii 'll~trri dopuUtţ.i naţ.ionali să f~lCă Ja lOOll

ridt' eompetente () linterpeLare. 
Bo1iu, 25 1a1ltW7·i.e 1912. 

Cu sfi'lIlă: 

Gheorghe Molnaria • 
preot gr,-oy. român. 

Jubileul de 50 de ani al socj~; 
tătii academice ,',PetrrtMn-to~ ." 

-~ Comunicat oli.eial. -

Aducem la cunoştinţ.a o'noratuhii pu
,bhc rom[mcsc, că soc!ill"tate<.L de lcdură 
,,,Pdm Maior" din Budapesta, singura in
stltutiuJ)f' {Jcademică 'el ulflivel'siiarilor ro
mitni din Cngaria, şi coa n1< .. -1 voche sociil
t.ate -studcl1ţc<h':;că, ,din Aust.ro-Ungaria, îşi 
serbca.ză in 13, 14 şi 1 t} Februarie c. n. 
Împlinirea anului ,al uO"'I(~a de viaţii.. 

Dorim, ca pră.'TIluirca anului acC'stuia 
să fie nu llurnai penhu noi jubileu, ci jubi
leul lntregei tinerimi din Ungaria, o adf'
vărată serhătoarc na ţională, do,~ada ,trăi~ 
nici ei principiilor. de caro a .rost c\.mdl1s5 
societatea "Pciru Maior." 

Atunci V{)im să aducem sÎ:ncere se'mnc 
de pictate şi veneraţie generaţiei delIa. 
1840-60, care a scris coa !luai frumoa..c;ă, 
pagini;i în isil(Jria ov{)luţiei noa,c.;trc soc~ale. 
dorim atunci s'a.uucem mulţ{t:lnită pre,Jffie;r
O'ătorilor noştri al căror cara-eter si i!ntc-h i ., , 

ligenţ.ă ~lzi ne a.c.;jgură pă,<;trarcp, şi desvol
tarea datu:nolor învăţăturilor şi ideilor na
tional(~. Voim ·apoi, ca prin apropierea noa ... 
stră de onor. public, societatea. să-şi Întă
reasd'i, ideahll social, ce t.ot mai mult se 
irnpune, să aducem adevărate esplicaţii, 
ce interesează vicLţa studenţ0a,scă mai de
aproape şi să espUllriflî un tablou fid(>l al 
in imei, sufletului şi raţ.iolHamcmtului no
stru, do1a afil'lnarea, cărora depinde mer
sul societăţii in viit.or. Avem să ne dari
fieăm rostul nostru Îl1 societate şi să vor~ 
bim despn~ rple1c şi boalele, ce ni-le aducB 
rnizeria maI:Rrială şi primitivibatea mediu
hli m3şt(,1"~ în ,c.are ne petrecem viaţ.a. Am.. 
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~lori, oa, prctenziunile noastre, de a lă,rgi 
ifnargi.nilc de lU.ctivita.to şi de a susţinea 
principii noui, umăsurarl.. credinţelor sociale 
mai multe şi mai bogate în varia-ţiUiIli, să 
~ă8Cia.scă. llll eohou tadevăiratt de dragoste 
(',8, atunci de f,apt să fim fericiţi, că avem 
Q mică şi drăguţă. "universitate" româ-
1l0aSCă în Ung.aria. 

Comitetul a luat cele mai întinse mă
~"Uri pentru reu.şit.a programu1lui; Buocesul 
ne Mte ,asigurat mai ales, că avellll de pa
troni pe cei mai distimşi şi aut.orilx'lri bă['
l)a.ţi din A!rde.al şi Ungaria. Deocamdată 
vom publica, nllJma.i progrmul gent'ral al 
rorb{urilor: . 

Marţi la Febnwrie ll. 1912: So..'lJ'a. de 
";'UTIoşti:nţă; 

Miercuri 14 Febl'uarie 111. ] 912: Servi
'i(·,jul 'divin, ,şedinţă. literară, seara 0011cert, 
la 'oare ne ('_.;;te ,asigurat concursul celei 
mai mari artistp deJ.a noi, da:ul I~1tcia ,Cos
-:ma ,; 

~Toi, .1;-) Februarir, "ll. 1912: Banchet, 
H"l"ată dansa.ntă, i,ar do vom avea i1.orocul 
putem "'il. s[u'bălorim şi participarea scrii
~'(lrilor moştri la p eve:nluală ş'czăItoarc. 

Rugrml onOT. public românesc <,sili se 
o(~onsidere şi po această calc de învitat, de 
-cumya vâm pierde din ycdere învita,rea 
~pecială. 

Budapc8ta, în 25 lan. HH2. 

Ioan Ţeicu, 
proşecLi.iIlte. 

Cronici lifarari. 

, Cum s'a stricat limba ro
mânească 7. 

De Dr. AI. TăIăşeseu. 

Am lajull.'i în fine şi la 'Capitolul spe<:iali·tă;ţii 
'Hlt>;'le, unde mă simt şi eu cii 11111 l,>unt diletant, a
·d-ecă la eapi-tolul doftorilo'r. 

Il. L zice că doftorii s'au Uaru;forma,t Îin doc
t.ori şi în [ll{'{lici. Vozi! ,X'zi 1 Intrc-agă, Europa 
.~ () hlm{~ Iproastă de a I"oehim{)nooit.-cuvflnltul romft
:ncsc duf,tor Îll dOdor, întoC11l ai prOClLm tureii din 
11mşul COil1.'>t,unta au făcut Ki.i."tondje şi din frrun
.'ezul ,,!briquette"au format cuvân1:ul "chibrit" 
lle caro noi l'am luat cu toate on{)rurile oficiaJe 
~i l'am ~za.t în limbă ,izgoni.nd ~,aprijoarde" 
f)i "l!llprinzMo:aN'le" efi pc nişte n(~{)l!)gisrn(l pe
riculoase limOOi. 

A:}a vezi: domnul LallO'vary, in ochiul altuia 
r,-edc firul de pra.f, iar Îll al să'U nu vode nici "ehi
ln"jtul". JlcJlrima IHl.gină a bro~uN'i sale, înainrte 
Ile a În('('lW stu.diul <Isai\) :f.iluhrgic-literar se in
titulează pc L"i:n:e: .,1. N. I,ahovary, Joctor în 
... lrep't, lliec'nţ.iat În litere" ere. iar la pag. 60 În 
Jlrimelc ~}atT11 rînduri de două ori întrebuinţează 
(mvfmt.ul d{){nor, fără u fi irollii.c [n stiJ. Adecă 
(~um? Numai o. Lahonry e dot~tor? Ceilalţi ,toţi 
r-tunt dofrtori ? " 

Ori univereitatea din Paris 1)rOmovooză doc
tfori ~ cund (~e!l din Bucureşti numai dofltori ~ 
:-;au numai ('ei în mooilCină 8UiIlt doftori, i.ar in 
~}Me rrunmri ~tjentifice sunt doctori ~ D()('tor în 
dropt, doct>or în litere et.c. şi doftor in mooidnă, 
:pan.lon, im lecuirc, ori mai bine să-i zicem modi
~ullli fd(~ed&1"ios domnule La:llO.~ary L_ 

Ciine '\'OCle că ae.(~t ~u,îllli lllltrodulS ~ai în ur
JOă:, alU în tirn:pul 't,rl1ld din .inteleetu::> s'a fă.l"Ut în-
1~'1€'pt, căd atunci ,de\"l'lllca U(1)(1;01", ~te 'a,ltcI'Iat 
Jn gura poporu lui ~ ])e daic)ria :n{)a&tră iSă corigăm 
~.~ gr(',~Gli. 1n H{'lyetia S1lnt,amlrnit.c cU11'mri 
j)ffil1ru amllţi in scop de Il corigll limb.a fie gcr
llla.nă, fie fl'an(·cză. care 'În gura .poporului ltOli
dot sau in cOIIlta<';t mumlli <CU alte popoare 13 mufe
rit (l mulţime ,de I3ltcraţ.iuni 'llOaJmi6c de hmba 
}itcrară. "i •• i..< •• : _~. _ .:.l.\'..~"'; 

"TRIBUNA" 

Moro, boală. Adevărat că 'baaba ân.trattprea 
adânc ÎIn intele.'ml IPQPOrolui din România, iar in 
TraneilvanÎla bctcşugul, aşa eă morhul este venit 
ca 'lJJll ~-.pe străin, D(lJ>Oftu'l:. Totu~ noi medicii 
ziomn: "Morbul lui Pott". Ne-ru veni cu totul 
pes.t.c mână să-i zicom 'boo.ila Iuti Pott, sau bcw
şu.gul lui Pott, întocmai procU!J.n i-ar fi cu nepu
tintă dlui I .. ahovary Hă ,'Jtrige după boi .,Hai.s-Goa 
MQrbulcl" Dar Î!n pamnteză zis, co mare rpr{)gr~ 
cultJ..ma1 ar f~ !J)ffiltru ţiiranul1100tm din ţ.ară, daeii 
şi-ar tI'ata yitdc mai oman~t('. Dar dacii b-ocrii 
au QC{'>CRŞ mentali1:Jate r 

CUVÎlllltuJ morboo corospunde cxOO't cu france
zul ,.morbcux" şi 'C1l gOI1mamlU "kracnlclich" (lat. 
morb<Jf'lUi.<I), .<rtare fisică care nu se 'PO'<'lt() ex,prima 
nic.i cu 'bol'tllay, ruei ~'1l bct{'ag. S'a întrodua '\lJl 

ncologif'ffi nu tocmai 'Parrrivit: "indiBpoziţic", "in
diapllli" Ş1 .azi se zice: .,D. mim~;;tru fiimd indi.sp1.lR, 
nu prime.ştc". Aee ... 'Wt.a ÎThSemnează lCii n'are dilS
poziţie") n'are ehef, fll'are yoie, ('1lnl zi~ oarddea
nuil, ~ 00 poate fi -ca'll7Jată ~i 00 altt:c s1.llpli:rărî 
indopcnrlcmte ci\) <boală. De <-"O n'am zioo ca: d. mi
nistru nu 08te beteag, IllU ost.e bolnav, e numai 
marbos. De ce \Să ~l,.dmitem noologismu.l indi.<j.pooe 
şi ,nu 'PC aee'l ~ morhmlx, care cst<l mai \)x,act 
hlÎlnd lin cOIlRid(!rare rullcatomia euvÎmtuJui. Să nu 
pl"{'flupUJ1e~i ÎTh'iă că cu cred în 'Po..<>ibilrtatoa în
t.re.du-c(·rii în literat-uni a cuvuutului mO'rbos. Poate 
singur (:oşbllC <ar îndrăzni uşa cm-a, fîindd li
ceinţa hli Qo('>t.idi ~'lte mai mur(' .o~ftt a ahol".a. 
l}ee:i pimă {'e 11ill,g'UJ'ii nu vor 11crmite Iibcr':;,1:re
('(',rea cărţilor ~i '11 zÎarolor din Romimia, vom 
riLmimea hldi ... puţ;i în Ţară -şi pe urmă :IlU yorn 
mai fi mOI"bo.şi ni{'i în A1xlool ţJi ne "om bot.egi 
mai l'a,r. 

Co ('orc<'t.c ar fi 'aceste trei grad.c de rboală: 
bpteag (infirm). 'bollI1:lY (gr{'u). mo-nboo (uşor)! 
U llgurii ne-au bcteji1:, ruavii ne-all îmbolllăvit, 
iar noi de noi surutC"lll nUllllai !Illorboşi. l,imha însă 
nu raţionoază 'Cu noi. 

Cord. Ve rid; dela latillmeul 'Cor «>{)l"f1i~) şiR 
f'OSt introo11's TIllmai în 'lit.cratura mot.li{·ală, Th'llde 
termc-nii rtdllliei,'ilLTIt btini. A{'efu.~Nl mai ak",,> pen
tru m'-,tivul 'Cu l{.vmÎl'llularc d(luă inimi, una în 
piept şi ~ha îlll fUlllk (sulmal'1l1). "Mă doare i:nj
ma!" .,am <'Îueei la inimă". La care inimă? La 
cea de S'l.L">, ori la l('C>a de jo.'! ? 

1n scriere ştienţifică nu se /poate T)CrifcrÎ7Al, 
aşa 'Că mcdicj'i striîini sau cei edu~ati în ~"trihnă
llat.e,oori <'Onstituiall prima ~11c1a.dă de medici în 
ţară, au <crezll!t <,ii est\) legitimă difel'Cntiaroa oor
dului de inimil. Ei nu ",,'au gU!Ildit Lapup(}r, la li
tera.tUM roon[mă. Tot Jatât de adBvăr8!l: (?J81:.e -că ni
meni n'a Zhs "mi~am căI"...aJt; pe core", "mi~aJ În
gheţat -eorouf', "am tragere de cord" şi alte ~ .. o
menCa ha..z:w em ii, ICQri i-au venit din senin în 
mint.c dlui }.ah011!1Jl'Y. De 'aIrtfei şi aici ca şi fată 
de ]()xi<"Onul lui Laurinn şi 'Maxim dsa int()rvine 
pre.a 1;lrziu, dcoar('('e gcncratia UO'Ili! auooic.ală 
- mu mai zl{'e {,'Ord, ei in'~mă. 

Gambă. Nu estepieor, cum Ipl'Cll:indc d, L. 
hL~H, di nimeni n'a zis şi nu poa:1:.c zice în afară 
de imaginatia fertilă Q dsalc: "Te-am luat peste 
~a.mhă". Jnt(']0g că d,,:t y!"('a !Să ia 1fC'."te picior în 
mod f(]at"te nceomp<'1""'llt într('Ja~a !S1:răduinţă] 6 
1iM~l"iaturci moc!crne de n nUa11tca limba romÎtnca,g
-cii, <"Il ifoat{' I\J('rotca d'3u ~'lr trebui să ştie ~ă ~mba 
nn C pl{,jor. Picio.r zicem 'l':ll Întreaga extremitate 
iJnfcri o.ară , sau în s~~cial numim~Lstfd bha rpi
ciorului: .,:M 'a c~J~at :pe !picior·" "Are picioare 
mari" (~ lnţctcgc laba). "Arcpie.loaro h.ngi" 
(se înţ('!Bg'e intreg !piciorul 'Şi DU numai gamha). 
In nw,c1ieină g:unha este partea piciorului del:a 
gcnunc.hi !piinii la ~J\)zne ~i O'Slte compus din o 
pal"lte osoasă: :lilueTul piciorului (tibia şi perOlIlcn 
(fibula) dar pc acest din urmă limba poporului. il 
negli.ge:'l;zii fiind aseu.n..<l în cărnuri) ,~i una moale: 
pulpa piciorului. 

n"a nu eriticu. in"ă :;.i c1l'vÎimtul jambiere pen
tm cariave.m ellvmtde turof;ci. l'o!lr~mburi; 'Şi cu 
dr<"pt ,cU'vî~nt~ deoar(>,t?C j.ambierele au fo.st Îmtro
dl1&e în ţară <le Î'll:lUta societaţe ţii nu de doftori. 
I>Sa \'3.1 zice di jambiewle ~unt alt.ccvca mu hll·ot.ei 
do CiS1O(>. ~i'l'i nu ~i{' altfel. Dacă însă Ma învăţa 
put-ill'tidi anatomie 'ar fi gă.c.;li neyoia să zică în 
mod ('xa{',t: "Fractura ({)ri frînt.ura) complicată 
şi eomi,nutivn ~~ gamhei sti'lI1gi in tcrţuJ inferior" 
şi alt-c a..~mMea termeni tchni{'i, ee paI" a fi ~ri..~c 
in lirnha Volapi.ik. 

Craniu. AC'C'.;t n{·~,lo::dsm nu cxdude IP'Î in
(' lud{~ {'Ui\'ÎIll{ul ţasti'i. Ţa."<.t,a est.o ~umai o !parte a 
cr:lIDului (u L:m·ii). r 11ii zic lrl'B,it Ioa ţea:3ta; ca-
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totă. Ora.niul insă oon.stitue toate oasele caplllui 
la ]oc.'Ul lor. 

III' 

Gravidă, ilJ!.lărcmartă. Nime !DU IOOn<tootă că 
em.c mai român.eşi.e zÎB eu a.coot dim umnă cuvânt 
cel dilJlti'ti iMă este mai ~pocia:I, mai ml seamă ci. 
şi bărbaţii pot fi Î'lhSWrciTl!alţi, ba chiar şi fetele cu. 
aJte sarcini exterioare, de altă na'hLră. Deoarece 
în:să nu avem ,"crhe .corespunzătoare cuvâ.ntului 
gravidă nu croo -că poate Itrili în limbă, ni'Ci chiar 
în cea medicală, d~i 1Il'\&r fi rău să evităm oohi
\'ocuri ea: "Dra iJnspe<cJt-oură şcolarii X. a fost 
Î'DJ8ărcinată de d. direet.or Y. etc." 

A norla. 13. lep[L.<l.a. A rffilunţa şi a ~'lJVor.ta tot 
una. CI clie Lahovary? Am zis ~ă lC'pooă.m mărul 
dilll mîmw, să ne lopădrum de satruna, dar fătul t 
Adeyărat eă şi fătul e. un fruct (fără să fie poea.
mă), fructul dragoot.ei MU a plăoorei, şi că popo
rol m,;rtn{'Ş'te k'1)!ldătl1ră făltul 1l1[IlSCut nainte de 
timpul .său. A('('şti oopii mai demult orau arun
cati, lopiîdaţi, <"CI mu.lt îngro!paţ.i prin gllJloaic. 
Era o barb.'lJ!'ie. A av()tia oste a Îl1<'cta brus.c sar
ema inain-te de d(;Syoh:rro <':Otnoplootă_ 1n aoost 
mod poat.e avorta o boală, 1l!Il plan, dar în special' 
wyortul ffi'te făJtlll lIl{l.i>cut înainte d('a fi viabil, 
3ideeă î.nainte de 200 zile. Limba nu trebuie lă.sati 
în să.'l"We-ja yoohc oCÎtIlld pentru :toate ocaziunile 
Romfmu:l 'llVOlli o singură lmibr[liCămin<te. 

Febră, friguri. Homi'muu' eub uumele de fri
guri inţelege frigmilepalustre malaria, şi Dri ~ 
b(]ală Îrrl care exis1ă f,Clli'1aţlum~a d~ frig. Febra 
00 <"hia:mă în medi~i!nă ridicarea de t~mperatură 

pos.til 11 ONl1 ruă, fie IOn 31U precodaotii de fiori. Dar 
spr{J oonsolarea dllli I .. ahoyury trebuie tii!. mărturi
BffiC cii 'Cuvimtll1 fobră< f"-"te ruproap<'> eu totul ditl
părut din limba mediCla,lă .şi Înlocuit. .cu ('ea de 
călduri, rt.cm~rMură, d.oşi Romimlll zi,c-c că are 
călduri şi dmd n)are febră, ci () simplă urcare de 
silnp:c, iflr tomperatura nu e ell,\'iiJnt propriu, fiind
cii ca 1])O·ate fi normală, ridicată, sau s.eăzută. 

Contagios, lipj.cio.~. Ds. aşa e.<rtil; docilt că lipi
('ioa rnte I('-i t'lei'l.lJ, fă.ră fi fi insă eont.agios. No~ 
til11lea hpÎ{'Îo>'l derivă dela a lipi, Epic (o ('ocă li
piei (Iia,;ă) , ildccă dda o materie aderentă, vizibilă. 
c.oneopt ilmea con<tagiu'll{~, 00l1tl:1,g-iU !Se ref\)ră 111 
lucruri ah.'\tmcte, ori <'RI pu ţin ~n'Vizjbile, ca () 
ooali:i. UlI1 obieciu. pikmw şi VililUţi. 

. Prin urmare îl <,olli'lo·Iăm pe d. Lahovary !li 
nu;şi f<adi "cord rău" : doftorii Cll'cau eă strice limba 
romimească, (':i înţdog ee .se poa,ţ.c, ~i ee nu, cere 
dela fi.siologia Iim bei, chia.r <,:Î!Ild ei nu"S iilologi_ 

De-la Hdoftori" d. Lahmmry tr(X'c la uaY()Caţi 
şi jlld.{'.,eă:lori şi ,:;ă :tilllpiiră grozav di: l8'a înlocuit 
proa fmrnosul şi rnclodiosul cuvânt: 

NevrÎstnicul (,'11 oa~l de minol", Iillnore2 ,j,a.r pe 
cci in vârstă cu major şi epitropul ou tutor. 

Se Ipoate ea 1111 .slaviiSm ~a de urit şi um gre
ch;m nn t{X'mai 'H'lchiu să nu fie apăralj:o!} de d. 
Labo.ary? ~lliJl()r, major, tutor? Proa ,,'tu mlreola 
latină pe de! mai bine să /!le ecrintim ,limba cu 
vârl'-tniei şi ncvfu"Stni('i! 

Donatiune, dar. Nu ~te tocmai exact. DamI 
sc dă fiiră niei () formă logală, pc când doncaţiu
nea; trebuie să fie Învcstili:ă cu o.a:rc.:earc formi 
k~a1ă'. DăruiffiC săra610r 1000 Ici de Crăciun ş.i 
fac do.natiun{' societăţ~i Obolul o ,'lumă de 100 lei~ 
In 'primul caz darul devine pro~1riet.ate nooÎBcu
tabilă color cari au ooncficia<t~ rpc dind o dona
ţilffie i;ntră într'un organism mai {,'!OmplicJa:t a u
nei i'l1Stitutillni d{' xegulă ('1I'lturală sau .de bine
fac{) re. 

Pictor. zugnai. Ne ocaM:ă de cc am părăsit frn
moeul şi gr~'\Ca~l zugrav1 oaro ne-a îmbogăţit. 
aJ'lta prin biserici. Ci-că Fam schimhat cu pi(',wr_ 
Dar nu m1:e adevărat. FiJC"t-oriam avut întotdeau
na, daT foart.o NiTi, <}('()ar{JOO ei făt'oUJU numai por
tretele fetelor boen'Şti, pe cîm.d zl1gra.fi grooi e
MU nellumăTaţi. Cî\ll1d a încq[Yut 'Şl la Itoi .să se e
maneipe:re aMll bispriiCca&Că de l">11b robila dilugă
rilor greei, au înc{''lmt t;.i :pir .. torii t.'!ii"Ş'i puie 'talen
t~lc lOt în ati.a bic~('rieea'5{'ă ~i zugrafii-mă.zgăli
tori au rămas in al doilDa şi ta!! treilea plaITl penltrn 
a zug:ru\'i odăi, a face firma ct(~. 

De altfd chiar d. IJ.w()yary~a p. 72 zi~c: "Ne 
e zi{'ătoaroa, roanunc.aS<'ă mai 1lIăc.ută., fiindcă ex
primă a~'e('aş id,-'C în mod <luai FitorescÎ:" Ve ce 
n'a zi~: "în mod zllgră,itor?" 

Ne 'Jmw.m însă ,r{'yoJba contm ,.]('.,g'enărării (M

,-ilnt.ului: .. pitură" ~i "fi pitura" Cllill1 se Între
bu.1nt<'!tză 1\ll marina lIHHl::-:ltră pţ'utru !81 vopsi va
puarc.k Dnii ufite.ri de marină au rrus.IHmdeI'ea-
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Croo -căi nu e ne~',osar Bă in.'li,,,t mai mult a~
"ra studiului critic al dlui La.hovary. A,ro fWeut 
a.eea..,tă Jare :de soamă 'pentru a aduce in.că o 
prc'Jbă că limba no:a .. "t.ru nu este fi),jll'tă, şiull poate 
să ropudiezc dmvolt.aro:i ci ('!Ulturală ;:.i artisti~ă 
pe motiv'(·le arutai{: de d. Lahovary. ~1l sunt an
ti.sL'l.,ri..;;t şi '1111 iwbuic ",ă fi<l nLme mai mult ca 
mine. ('''lltotii Îin..:;ili tre-buie ~ii ,aWml în .doo"lobită 
atenţiuDc armonizal'oa limbci conform goni'ului 
ci creat prin ge,'itlll siing{'.r().'j şi -palCÎfic .a lui Tra
ian. Acest g'f'.niu :ne djfercnţi'~lZă ;pc noi de sla.i 
şi de uug-uri. el trebuie tCuhin~t.. {~hi:a.r 'l"U oare
rare ('!atlriftehl do a dubla unde c1l'vinte în f~n'o~ 
rul TaAei uo.a"trc, rprot'1II1l () făt\ură duşmanii no
,tri in dctriment!tl uo,;tu. 

(&farşit), 

Cronici 8IfBrni 
o nouă Învin(et"e a social~tilor (ermani. 

J-Jri s'au termimat in imperiul gennan şi 
celo din urmă a:1 do balotagii, Azi, parIa,
TIH'Iltul n';ntral al Gennanit'Î e.ste com
pleet. Şi balotagiilo aCPI'lte s'au sfârşit cu 
izbAncla. paI1idllluisocial.domocrat oaro a 
cucprit 11 mandate, ajungtmd astfel df'fi
niciv cel mai puternic partid parl[lJmnntar. 

MandatPlo se Împart !Il Iplul unn{ltor: 

Social-de mocl'aţ ii 
1(1/'1I Indl 
• Va 1 i ol~a 1-1 i he rali'i. 
COllS( rra.f i I'ii 
[>rorl/'I'sistii ;-, , 

Poloni 
1 mpn·iali.~li 

, . 

110: 
fm,:, 
-'tu; 
fg ,: 

41 ; 
18 ; 

14· 
CeIf'late 13:; dD manda,ie le·au ohţinut, 

fracţiunilc' mai măruntf'. 
Fiind majoritab\,[l, absolut?'!. a parla

mont.ului lUD, partidele din droapt.a (con. 
t:lorvativi şi cpntrul. imprcnmrt lHH) nu mai 
dispun dt' ma.j(H·itate chiar da,eu. s'ar adi'io
!!a la ele si mandatPlo fr.'1d.iuni 1,0 r mt'J'unte. ,,' , 

MjoritatPrL o a partidelor din 
sr,â,nga, (sociald(,!11l0Craţl nationali-libel"<lli 
~i progn:-sişti) ,e.'1ri împrmmi"t di.<:;pull do 
Ins voturi, 

~etra(erea cancelarului? 

Berlin, ~() TanuariC'. In corcuriJe poli
ti'ee bine informate se afirmă ri:i rczultahd 
alegerilor a sdruncinat m~l1t. sit.naţia ean
cclarullli llethmHlJf1Vl-Hollweg ,(',are În '('11" 

rând va fi nevoit să Re retragrt. 
SucceBoml lui va. fi, probabil, f·ost.1l1 

spcret.ar d(, stat Po.~adou;~ki. 

INFORMAŢII. 
A RAD, 26 Ianuarie n. 1912 

Ştire personală. ,:lIllJ.nţă/H. rn lmcuri.e, erI. 
t'a1oro.~ul ;nosi.Tu co!llborafo)' d. llari{l_.C.hauc1i, 
reînsănătoşindu-sc. dupii o boală dn7Îl'li muUr 
luni. ·îşi 'reia cu. zil/a d('. azi. colflhomrcn 'reguldâ 
la ziarul nostru. 

Contele Andrassy, În cameră, despre situaţie. 
In şNlinţa de ':l .• zÎ il eamc1"ei r!(>plltatilor I a .]'llat 
(mvântuJ, la apropriaţÎc, şi oo11t{'le A71drâs.~y. lna
Îmt{l de <'ontDlc .AlldritssY a vorhit B'11'ahâs Ban, 
r'are :g'a declarat ade:rcnt' al votului ulliversal, cg;,l 
'5Î secret. 

Cont.ole Allrlr(iB,~Y 11. vorbit. UJol1.i pc larg do,;p'!'c 
"itruaţia poIlitieii ext.omă, dcelnrî'l1d că e aderC1lt 

_ni triple.i alian(c. fiindcă în Orient se pcitrec cun
_nimenie ca1'i pol provoca mari con/'plicaţii. Este, 
.prin UTma;ro, nevoie de noile legi mill,it.are. N c
vot"l-.rea lor nu se poato pune, însă, în sarcina o.po-
7.1tici. H:LS1JUnzătDr (1 nnmHi guvcrm.I1, eare tre
buie să-i fn~~iî op<J7.itiei ~u putinţă să 10 vot(>z<" 

" 
TRIBUN A" 

In ('('. p,';ve ... ~fe~'otu.l unit'e:rsal, crede că e ne('t'
sar c.a gl/.!,crnul să it!cCl1pă trataU!'!' Cll ju.sf h işl i;. 
'~luerfâ:nd 8ă ajungă la ·Î.71ţrlegere. Le atmge. înRlt. 
j'isih i.,ti[,ol' atMţia că da.că vor sfăru.i pe. lânr!,~ 
l'oful un i l'l,:rro 1, c.qalş1. $C'·crc.i, nu se va r('f!llza 711r1 

,·eforma. cft'.cloraiă şi nici reformele militare, iur 
cl'i:ulc .~c rol' ţi Jlea lanţ. 

ta sfîlr'7i'hd şedinlţei c!(\PUt';ltU.1 RZlml'{,,(\~ii;11)i 
.'1 interpelat i'n dWi'tia almnunik>r cleetol'nlo dola 
Privig,v(·. 

.. ,,<- Invăţător distins. ni i.ni'stl'lll d<, culte şi in
"'t.jnwtiwnc lI:.;ig,!wa.zii in fif'eare an ~Hlau.'l '11°1"..-0-
nal la ~ll:LT î11 suma do :lOO {'or. aC'(llor Înyăţ.ă.wl'i 
{>,a·Ti .,..'au di",tins pc tPTPDlll j·nvă.ţământ:l1Jui po
poraL 1ntre inYăt:ltol'ii di!<tin-ş.'Î zilele tTe{'.ut~ 
pc.ntru [\("t~vitjatpa <teo)a1'~t' şi extJra:,wolară, cu Q

.JallsuJ pnr;.:.(mal do 8a\1'<1r g:t"lm 'Şi lHl l'O'IlIâ;n !pe ci. 
(f{',orge Boi (' r i 11, dil'e·etonl1· -;;<,oa1ci comunale 
(lin Vii~t{'l:lJ {le jos. eomitatlll Fă;g{l!ro~. 

- Răscumpărări de felicitări. Cu o<'.aosilillea 
],("i-:<"lErllŢl/i;r;lriJor a fdi('irt:irilor ·de auul !hOU uu 
mai (·.()'lltl'ilmit llrmlltoriii 'dnmnii: retru Tonu-siu 
an ('or şi ArNldie Opwrun 2 {~or. - , 

Timi:;<oara, 24 11l1lunl'io n. 191:3. - e11 .stimă 
l{.ofl11lL Cill'llhaşiu, dire-etond do,~pă.rtămil'Il1![lhli 
,~Tinl'işo:tra-A ... tra. " 

- CrăciunuI copiilor săraci din Arad. nil) 
mu1ţ.ămit.a pllhlid ll'păr.ută Î'Il nllm:il'111 do ieri, 
irn <,wrt' "C r::I[){lrteuzil d{'~prc <,ontl·i·buirilcpentru 
Lmbră('Iare!l ele>'i<lor 'sărari dehl şeolilc popol"'llf\ 
din A l'nd, di~l gr{'.~alii JlU ~::;"[I'U publicat. urmi'itoa
reJe <"011tribuiri: PaT('1 llobriill 10 cor., .PCt.l'U 

Ihe,('in 2 (·{H'., Catita Dreei.ll n. Dobră!u 2 ('or .. 
- l'rpt'ul tot,aJ al hainelor 't'till1JŢ>ăra1c a fost 44:~ 
<'01'. ~o fil 

- Cununie. D. Dr. C(ffi,'>1:.antÎ'n lhN'>şan, ad
"c.wat in ~,ibiiu şi Okntdia Goga i.~i a.mmtă Cltl'nU-
nla. 

Trimitem tinerei percehi sinoorilc 'l1oastre ft'
li{'itări. 

- Teatru in Totvărădia. Am 'Puhli~at zilele 
tr('<.'.l1Ul o invi,t.a:re hl p{'tll·ceeI'c.a 00 o anunjează, in 
T()t\"ăl"ă.dia~ ('m,nI mixt alI phl.g",u'i1or. Am pnbli(':H, 
ill\·,it,an\'1 a{,(,~lSt.a <nun pllbli~, .. l:tll toate invitiirile 
(i'll1lprinnutc în 1i.pogl'afii l'oma:rw~t.i)ee 110 vin h 
rcc!,:tI;ţ\i l'. 

] )lJ\'it,arca o,in T<}tviil':I.{lj,ll era o inyihll'O li;tJ
g'l'a.:fiată, {,;l.lTll f'.e nhiştJlI.ioşte a ~ fu(,e ';li î'll alt;> 
1I)('lIrl, Pt'Jl!WlI il ~ re<lueo dwlt.U1ielilc. 

.A l]i1ru a"tiîzi ('ii {wcastă pl't.rl'CX'rf\ !'eltc o ma
nope.ră a vest.Îot.ului notar TOlllll(ia .. ca.rD 11r.miÎTP"te 
"pa:rgerea bUIH'i întt'lcgeri ee st:"t.pamC\;lte întTe Ho
Ill:"inii din (·o1Uunii. X'an fo,.;t. C(il1i'ult.aţ.i, in PC pri
\'['!;,fe ara:nj a.rea pet !'cC'{'l'ii, niei p1'wtul 11il'i ln\'li
ţătonll rom:în, (~(Jlld'lli,.'~l'tnl'ii fi:rcştj ni po:pol'n!'ui, 
niei :dţ.i frllnta.~i ai 'l':01l1WIWi. 

Pet'I'.(·(X're<l ,<ar fi pIN u't. aranja foartD bi ne in 
mIa dim~<delo \~('(}lii. Toml/fia inc:ă () a,ranj<,nd 
În {:âreiilla prictclI111ui ~i't.u jiebn ,,1\:ohn" eu t~):tt.0 
că in ('.(.[ mai 'r:ll1 {~az, ~l:r fi put.lL't.-o anmj,a iln 10-
~a1i tuţilo n~gu~torul uirDm;m, mn v l'odr!).Î(', ('a'ro 
şi-a eî~ştignt mer,j'tc pentru <xmnmă. Dupii. roat-o 
:wostc, 'rugăm tot.i f'ctjtori i noşt:ri ,,..ii. 71G"'i){·z,r!e.%(';i 
in'vi,t.ml'ca :;-i să 1I1ll dna 'uÎei un sprijin arc"tOT îr.
('.(\.reări de a duec d<,striihălal'c în l'Î,ndl1il'ilo p')
'P01"\lIlui. 

~ Valurile revoluţiei chineze la Paris. De 
IIHI,lii 'ami triî1iau Ira Paris dui 'tovară'Şi veniţi (lin 
ţm·ra ","oarehli. Ou ."[Jălatullpieioarf,lor şi Ollrăţirell 
unghiilor ('ih~tig'au Ht:h ,ea sa-şi poată dtH'D trai1ll 
fără griji. ],('~a fost hime şi erau fericit.i, !până fi. 

\"onit la ('ii 'tIU {',;:rrypatrÎot (!are fiî,eea politică mo
nurhi(o;tă. Geieloi îno;ă ,eT'alU rC<llublie:lni Îlntlăeă
ra.ţi şi e uşor de Înte]eii -că di'~mţiile ,lor -pnIi1jre 
f'C .sfârşcau întotxlea'llinaeU ne.îl1lţelog-el'i şiame
ninţi1ri .. .:\~a 'u fH"t şi zilele trC(lute ,('fmd din ;nou 
a ~it la ;'11Jprafaţă deosebirea do 'Vederi duntre 
<,ei tr{'i p:'imântcni. Hfârşitul ia. fost că relmhli
l'aniia tăbărît pe"tebietll.1 monarhi-st ::;i l'n:n <,ă]
oat ."1.1 b pot.C'oay(\ }1ÎL'l1ii l"U'u fă~ut ter-ci11: . 

- Un nou record în aviatie. 1)0 t<'1"C0111 sho
l'llhrieu '1'li;arlltc (le eOl1."t.nwţÎe ~l\nns{'ută, {\ g're1.1 
<;ij poti (',;,i l,a .i';llprafaţă şi să ('{)u,centrezi privirea 
fumei u.."-ll'pra ta. Azi toată 11.lmC'.a sboară - dela 
pary('nit.ul ('I[l·re nu ştie cum ,'la-şi r:i.,ipca:.~că mi
]i(1'wneJe - Ipi'ină la pilotul 'recrutat flintl'{l "e1'
g-en ţii de ,c;tntlă. Ou doi trei ani în '1.11'TIl.ă Î\nsă -
ahja !"c ::ridica cineva de o sehi{}apu dela pământ 
şi fi doua zi ora sărbătorit de Între.,?; ullivcrS'ul, 
pc dind acmn (\ greu şi se :Întâmplă foarte raTRă 
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DO,ţi :proou('() <,.eva !pe a(,f1't WN'n şi de multo ori 
piiloti ('miiIHmţi ",unt JX>m(ffiiţi numai atunci, când 
W<l.i.a fii.ră do noroc :îi fflK.'D :'Iil~~i g[Il.'\Cli!scă moo.rtea: 
în ':l'Vent.llI"OO!:ll'Jo() l{lr în-cer,,!i.Ti d(\ a'pluti la -câtcva. 
SU1(l tle Dwtri d{'u,m:pra pflmimhlllli. 

l~n .~i'Ilg-llT ('az de a !J}utpu cit.~1d~a ~all.ri mai 
adl'.m<'ue-i'toC :po IÎIJld-ră.zneţii piloţ.i erearca do ,:re· 
('orouriî:n sbO'T'Ul de durată şi ("u pat-;llgNi. Lntro 
a<'lş1ia 'IHlItVJll numara şi lfI() in..p:ri.nPlUl (}ru]iK-h caro 
a ,,,,imrat (~u trei :pasageri ,,·reme de 1.a5 ore făr~ 
întTCn1lpl\lOC; bătând a.,r.;,tfel rt'<'Oroul {'reat de bol. 
giannl IJwl1z("r 'eal'C a f!burat 1.:?-t5, cca mai maro 
du r a t:'i o b t i11111:î1 'P ÎI!I1 ii acum. 

I 

- Nenorocirea unui farmaci~t. Din ('ruTa. 
IIollţn]ui ne vine ~tjl"('a (!<',-ipro o n<'nor()('iro Il 

fm'll1a<'istu)(ui din I}o.ca·lit'alte AP(,<'i("ll Vjrgil caro 
hwrimd în larbDrator, a căZlut vietimn 'U11ei {',Xlplo ... 
AÎu'l1.i . .FanuU{'ist nl 1 uera la Uill ~pirt ,,(~)'tiJnlllll.~ ", 
o l.nHmţi{j a "a ~i ~ l':Îmd fprhO:l/ 'spirtul - nil 
se ,;,tit~ în '1]l'nNt <'llN·iîl1l]Jl'e,hlr:\ri {':lzaThul a (lX· 

plc<l'lIt şi li(,hid1l1 în 'C')oeot i-a '3'l"stoată faţ:a, !IntÎ.
llilc .';Ii ('apnl. ])[l, detllnătnra >('),,1pto7Jiei. a~i.atcntlll 
dim farmaeie a .imtr-at Ifll l~,horat()r, u!lldo a gli",it 
pn fa1'1l111'l,j,,jt dt. ... ,d·ig'll'rat. ·dD rih1i,lp 'primite, im:c:;'t. 
fl11-1 -mai pllt{'la ]"{X'1m01L';It<,. ~Icdieii ('h·pma1,i Îni 
p:rabă ioan pan~~lrt l"lLlw.Je, dar ,"tarea lui c foarte· 
grade 

- Iarăşi Gabrielle D'Annunzio. 1.>0. o YIDmo 

ziarC'lc :l(hw mt'reu ştiri oC'SŢ}l"O j)'Am'l1l11llZio, i~~ 
~ 

t':l.lL~i·tul :pOf't 111 r('!(.\lamiî., ear-() d'l1pă ,('fl t so oorj(l, 
zil(']e U{'(':.'itpa era ,~îi-şi !«'()ută <10 sub ffiJwr 1111 nou.. 
volum d('l n.'I\"uri. YOhUUlll În"ii n'a lmtilllt rupăru!:l, 
fi imd d i fiC'1]lt.:lt de :nl'tol'itii \ i p('ntru "Oda la HaT
d[lllr')e" li {'i\r('i t~m (1 ('iH 'i-1>f', poate dp 1lg']'('I"iv faţă 
de Snt;'tria. l'()(~twl ;;-.tia foarte bine clt'spre \piiţanin 
h1i {h~ lWlITn o 111lnă. <,âmd ('u '(,(,1l dÎint(d :.Lpa.riţie 
a ()(}r·i, dar int{'nţimlat a l'~tndnit'o în volum, cău
tiind un n(HL prilej ea llLmea <.\:'i VOl'he,L9Căd('~pro 
('1. lwzultatlll a :fo"t elV oJa dpşi .;.;.chimhfLtă eseu .. 
ti:t1 a fOilt diMl"1.1_"îi dp :prO{'uror În pa.gÎnă, :ÎIDai'llto 
de ar fi fo~t d'ată la tipaT. 

Ai;tf<'1aJpal'itÎa yo,l'llmu)ui rt fr."t rn'nti'lrziati1 
pîmă la ~omtplC'tar{'a .pagini l'or 1"~ma"c a J,he~ j,ur. 
{'~mfl "uavoa 10(\, mninOa8:l odiÎ Ta ,fi~('(la~il ~. i 
tl'U' tot<lcR'uiIla .d.im. -cirou1a.ţ.iQ"~ _,AL ,. . , 

- ' ........ -..! 
__ l'1ultămită publică. Cu n,·al.ill\ll'~' Ju·bll .. ulL1U du ·lu ". 

;!T1i ~d ",('i,·t~qii al'ad. ,J{llmli.nia. ,Jună" din ViL·na., <lll ' 

in('lIL, din t(la.t,~ păTtilt~ locuite de Hom.ini uonatillili 
f,)art(> valoroasel ,'-;r~ti,fa('em un!'; datorinţi plăcute, a.du
('i'trld pe (lall'a. a,(·l'a~t.a pr(':1. onoraţilol' llo~tri donatOl'l 
multumitpl!' noastre ('!'le ma.i {'aldt\ şi pmfulLde. publi-
C',î.nd totodată lista donato-ritor. . 

!lna. Elen:L A. POJlovici (L'an' lolodată a fil!urat ('il 

patroa.n{L) i{OO ('or., lina t-iP\"a"ti3, P. ('arp, d. 8<1\"a. 80111:\

n,'Sl'lI mal'{' IJrolHi('lar, d. Iancu ('a\·. dO' F'londor maN\ 
prOPrlptlll' Î!ll]HPună ru wţia, In~titlltLlI de erl'{!it ~l 
el'onolllii ,,\'id()ri~L" din Arad CII Ciltp ~OO I'Of .. Ex. Sa. 
.\Jitrnpoliiul Dr. Yla.uimir d., Bepia .• LI. Dr. i'\il'olau (ln~l1 
('11 sotia, d. ('onsta.ntin de t4tl'rill, Ex. Sa. d. Titn :\Iai()~ 
rl'sl'U, d. IIflrbay colonfll cu ~otia, d. mini~trll XiclI Fi
lip('seu, d. 'J':Ll'h(l lol1E'~rll. D. lIan~ df~ Ht\it1.e~ con~uI 
j.("t'Il. al Hom[wjpi. ti. TflOfil Gramatoviei consilier dn 
~r('tir eu soţia.. Ex. Sa ~Iitropo!it\ll Ioan i\ll'ţianll. tina, 
Ma.ria P. Cosma. d. P. ('o~.ma, d, Ya.sile noldiş prof. ('u 
~()tia, cI.Dr. Tl'odor ~fihali dl'.putat dj!'lal CII sotia. cat o 
100 ('01'., d. Oh. li. Pop, d. Dr. Hterie ('illrru, d. Dr. La-
7.ar Popoviri cu ~otia.. LI, Dr. Gflorge Dobri.o aLI.'. d. Dr. 
lo;;if di~ 'fUl"(,U, d. Dr . .\Iarill~ Sturza. cu sotia, d, Dr. 
iLmanuil Doctor, (1. ('aius Pop, d. Dr. luan ('lIparr,cLI rll 
~otia., d. DI'_ Rt;~,ra.n C. Pop, d. Zo"im Chir!o]) cu Cllt.o 
50 I'O!'., rlnii S. :\pgruzii Ilr. ?llihlLill Po])o',il'i, K 8a. mi
nistrLlI plcnip. al HomânÎpi ~[aH()('ordato, LUjlu !Xfln('ral 
('U ,;oţia cu L'tlt!' 40 COL ~j. Ha mini:;trul-Pl'(,~l'(lintl' cont. 
rin ~tiil'gh. d.na Ana Filip ('LI ('l!tp i\O cor., Dr. Bodi'o 2iJ. 
('o!'., 1'. C. ~a Ar. ~IitrOr(}r nhiueon O. Balmos, r::pi~_ 
I'app. nr. r;u"eh 1'0IlO\i .. i cons. aulie prof., dna. Elena. 
lIosslU Longhin, Aurpl 'l\uran in~. 1'. C. Ha Ar. Teofii 
J'atra.ş, dna P. W pine!t, ?IL Moldovan. nI'. Emilian 
\. oinh;('hi ron~. auI. prof.. Fila.ret ~illsta, dna E. Frit"eb. 
DT. Teofil Bijlldny~d1i :l.(h· .. lh. \'a.~ile Hia,nll. 1. Caq) 
sI'pr. lip lpg .. llr. AlbII, Dr. Al('xandru Vaida-Voev(}({ 
dl'pllt.at cliptal eu soti~. Dr. Caiu~ BrNlif'iallU, :.fitI'. Dr. 
:?Iiihali rIf' Apsa. Brzezow~ky preş('d. politi('i din Vi('n~ 

, 

i 

Ilr. Dimitrie Ullciul prof. univ. cu c:ite ~O cor .• Dr. Bră- II 

il"an, . .Inşt. df' rrN!. şi ('ron. E·('onomul"' ru cale l!i COl'., 
Pavel Bolt).·:t, oSte-fa.n tin \[ieuli notar, la,ncll Balll1')~ 
insp. ~llp\'rior În minist. rîli!or f('ratp, Dr. Victor Tor
dă~janll. dna. Eufrosilla CâI'~tiIH', I1irpctia lip finante-
din C(~rni\uti, fun('tionarii dl'la. inst. de CI'l'd. şi (\('011. -~ 
..Timişa.na.", d. ~l'l{'~ianu, una. Viraoo, Dr. V. Mpstrl', 
l'a.mfil Dan, cina l'reu:;sp, Dr. lh'orgp Bogdan 1"nc. uni\". 
din laşi ('\1 sotia. 'I'railoviri col. 10('., Arnolrl eons., .• Ar~ 
Î\'şaoa" inst. de CTP(l. şi eron. ClI <,(de 10 ('Of .. :M0g':t L'iip .• 
7 ('or .. FlMian Cadun 7 cor., Dr. Animpodi,t lla~l'h,'-
viri rOlls. FOI. fi ror .• Scra.ba iU!,rin .• Dr. ErnJlian :-:]11-
şan~('hi, O,il! (:'·ml'a locot.. Tr. (lomboş. Ilr[\l'i .1:11'1,-
50n, ])iama.ndi StNil1. Dr. Moldo'i"an. Dr. Dr!tl:'an. llr. 
Pf:'tri('. Ilr. 'Hu<;u, Dr. liora.riu. Dr. !'i('.met, llr. T. Snl1- -"1 
rilH\ P. C. Sa. 1. Cimponel'iu, E. Roşea dlr. sPlIJin. ['11 

câte 5 cor. 
P(>ntnt .. România Jună": I' 

Alexle Voinfscbi. George Pridk. 
Df('şedint.o. ~f't'l". .de flJ:ter. 

b • 
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Multămitâ tlubllcă. Cu o~aziunoa re.orezenfllţiu
noi "La şezătoar(\" În Timjşoara la 11 Ianuarie 1912 au 
inrurs oferte benevol(l dela Domnii: Dr. 10~iC Oall, 
DH>Ulbru În casa mug-oaţilor 100 cor .. Anton )loc90nyi dE.' 
Fc>en mare proprÎeta r În Bu1ri ... Timişiana." Timiş{Jara, 
Brrgm<1nn şi Xrugebauer otelier Timişoara câte 50 COl·., 
George Stanriu protopop În Bistrita 25 cor., L P. S. Sa 
Ioun ME'ţianu metropolit În Sibiiu, P. S. Sa Dr, lIlron 
Cri~t(la ePLscop În Caraus(\beş, Ol'orge POŢi de Băse,ti. 
,,8ebe-şana" Caransf'h"ş {'fite 20 cor" Potru Totiasiu se
{~retaJ' domeniul în Timişoara, Dr. Sterie ~. Clureu m,}d. 
în Vif'lla, \lrrasim Serb j1Tolopop în Brlint, Ioan :'tI. Ro
~Iu aov. În Biser!r8..oAlbă; Dr. Aurel Halic mrd, in Li
j:lQYiI. be AlexlIlldru Pop de Basesti adv, in Cehul-Sil
vanie.i, Dr. Xicolau IonE-seu aav. în Carao91'bcş Dr . ."ii
colne Ciadllll med. În Pedea, Dr. Emil Babeş adv. în 
Budap('sta rate 10 cor,. Dr. Gani! Cos ma adv. în Be
iuş, Vincentill Pop Jih·. In Jrbf>li. Ştrfan Lutai comert 
în ~ădlac C{lte 6 cor., P. ,g. Sa Dr. George Leti('s rpi~. 
În Timişoara, Roman IL Ciorogariu elir. ~!'mln, în Arad, 
Dr, Titu }I~lai a,h', în Biserica Albii, Dr. Lazar Ohe
bdeş ad", in P('ciea, ArsP1liu Vlaieu dir. în Bl'adOV, 
Comtantln Că [tUn contllbil în Caransebes câ.te 5 cor.: 
Ya,iIe Pup adv. în Arad 4 ('(}r. 

SUJlrasolriri au i!l('ul'~ drla domnii: Dl', Iullu Ca:<te 
Ild\· .• în Ciac(}\'a 22 C01' •• SlavnÎ<'i Ranko mar!' proprietar 
în Timişoara 15 COr:. Tima Alhu mare proPTil'tar În 
GhiJa~i 10 ('or .. Ioa n F('pa pTotopnp în B'lzias. Dr, Cor
nel ~i('oară. a,1\', in Timişoara, Dr. Aurel Ciohan ar:h'. 
în Lipom. Dr. LtH'ian Ol'orgr\'id aov, În Recaş. Dr. 
Popd'·iriu ~. ca te 8 "01' •• Dr. Ioan Damian adv. În Slin
Nirolaul-mn.I'f', DI'. Alexandru }Jorariu ati\". în Caran
~f'lwş, Dr. Leon Marta arl •. in Oi'adea-marr, ['Ilte 5 ro!' .. 
Emanuel Cngul't'anl1 adv. in Timişoara. Dt,. :-ijroIae 
Serban deputat dieta1 Fngăra.ş, l{inszki :S-, rlite 4 Nn'.; 
Dr. Arsenie )'{iru ad\', în Lu.g-oş. Va~ile Terp.hent prE'ot 
în Petromani, Tulliu;] Seimun propietar in Potromalli, 
Dr_ T('odor Popa rand. de aci •. in Oradea-mare. Dl'. 
Bi:ihm :\1. medic în TimişOIlTll (.I1tf' 3 cor., RudoH Sehem
b,.8. ('ăpiLw În Timişollra, Eugen Surlt·E'~an P1'E'ot iu 
Co~tl'i, Pompiliu~ Rnrzu rlirigf>nt dE' bancă în Veg,;zent. 
1Iih/tlr, Cornel 8e1'b, Popo.iriu, 8tait~ eiite 2 cor .• 01'. 
George Anrlru 1 ror, Total au incun: din oFE'rtrle bl'l1('

voIe cor. 537: rlin sUPl'asolviri rol'. 142, din bileto de 
intrare rol'. 20!-!0. TotII! ror. 27;)9 din l'llri sau S~1f'~at 
~Ol', 163395 fii. A rama~ un \-f'nit ('luat de cor. 1125.05 m. 
~llre gumă s'a predat ca,ei dr:;p{trtămÎmtului Timi$oara 
al .. A soria ţiunE'Î pentru literatura rom(ulă ~i ('u!tura 00-
porului TomAn". 

In numel€' comitt'tullll aralljalol' adu!' iH' al'Pbta 
eale mu.ltumită tuturor contrihuitorilol'.RomulU8 Cără
başlu. diref'toL'ul "lbtl'ej". desp. TiIlli~oara, pl'(.şNlintelr 
romitf'tului aranja!o!'. 

Redactor responsabil: Iuliu Giurjliu. 
"Tribuna" institut tipografic, Nichin ,i con •• 
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BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrassy-uf 41-43, RakOczi-ut 14. 

(Lângi ~Apol1o(). 
t D 111111111111111111111119 

ŢIMBALE§ 
cu organism pa-
tentat de otel, dând: 
sunete resonante ŞI _ 
foarte plăcute. - _ 

_ m~~-Pi.jii' se pot căpăta şi pe _ 
rate. - Oramo- m 
foane cu plăci ar- -
tistice. - vloare, -
flaute, harmo·--nici ş. a. - Numeroase distincţii si medalii pri ... 

mite ca răsplată. Inventatorul pedaJului modem _ 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. --Mogy6rossy Gyula, --kir. szab. hangszergyar. -Budapest. VIII., Răk6czi-ut 71. : "1 i J 11111111.11111 [III I 

A. kurticsi Onsegelyz6 egylet mint sz~yetk. -- -.. 
MEGHIVO. 

A kurlico;j on:ege1Ylo elZylet mint Slove1kezet 
:'0Iy6 evi februar h6 3·4n delut4n 3 6rakor 
az egylet heJyisegeben 

XXIII. rendes kozgyfif eset 
tarlJa, melyre az igen tisztalt tagok ezennet mtg. 
hlvafnak. A k5zgyi1les targyai: 1. Ket bizalmi
ferfil! ... â'asz1asa a i· gyzokonyv hitelesite,ere. 2. 
Az ig?ZjlBI6,ag es ft'lllgyei6 bizottsag jflenh~senfk, 
valamint az 19] 1 evi 2ar~mimadasanak el{)lerJe~z· 
Iese i a merleg megal'aDÎtasa; a tiszta nyere~eg 
hova fordllâsa iranti h~taront hozalal s az igaz
gat6sag e" feli1gyel6 bizoltsag H!SZere a fe1ment· 
ven)' megac!a~a 3. Az 1912 evi k61t -eg-el{)
iranyzat megal!apilasa. 4. Alapszabalyszerii indit· 
vanyok ta gya'â~a. 

K ii r t o~, 1912. evi janUM h6 25e!l. Az igaz. 
gat6sag (P. H.) 

Mirleg-szamla 19/1. december ha 31-en. Vagyon: 
Keszpenz 1911. dt'cemher h6 31 en 3064 67 K j 

KOlveny-szârnla: 64497·- K; Valt6 arta: 3860'75 
K; leltâr: 120'- K; leiras: 20'- K. 100 - K; 
O~ ~zesen: 72128'42 K - Teher: Târzsbefetfk: 
26376·79 K; Tartalek.aiap: 3084-95 K; Taka.ek 
bf'tetek: 9109;32 K; , Victoria. t;, ka' ekpenZ1ar: 
312CO - K; Atmeneti tete:ek: .. 192'35 K; Ny .. re, 
"eg az ]911. evre: 2]65'01 K; Osszt:sen: 7212842 
K; A tagok szama ]911. december ha 31·61 voit 
510 tag 989 lor Lsbetettel 

K il r I {) s, 1911. evi december h6 3h!n. Weltz 
Jozsej s. k. konyvt'IOj Hojduk Szever s. k. penz
ulmok - Az igazgatdsdg: I.;pravnic liviu 1'. k. 
iga/gaf6,agi flnok, Mfadin Cornel s. k igazgat6, 
Popovics Elek s. k igazgat6, Slebe:e"yi Janos 
s. k. igazga1o, Z;jchanâs kpad s. k. igalgdt6. -

jelen merleg-namJat a torveny e~ a1apsvbă.· 
Iyok e tdmeben meg'Jiz"gâtfUk es rendben talalluk: 

KOrtO~. ]911. evi decembt-r h6 3I·en. A fel
iigyelfi-hizottsdg: Mlhu J6zsef s k. f. b. ernok 
C lceriu Zakuias s. k f. b. fag, Ursu Pasku s. k. 
f. b. fag, Hajduk Dttrne s. k f. b tag. 

A feliil!yelObizottsdg jelenftse: Tlsztelt K6z· 
gyue,,! A k re"kedelmi f5rve"y es az alapsza· 
ba1yok szerinti kOlelessegii.' khez hiven a szov~t· 
kezef ugyvitelet az elmu t evben alland6an el en~ 
onzHik V'z~galataink 81kalmaval meggy6z6dtullk 
arr61, hogy az f'gylet iigyei sukertelemmel e.; 
k, 1, () korul tt'kinte ·,sel vezettetnek Az iJ!azga l 6sag 
ibal elenk tt rje~ziett 1911. evi mbl· get, valamint 
nyereseg- e~ veHtl'seg !'zaml;it a kifogâstala<'ul 
vezektt konyvek alaojan megvizgâJtuk, he'Y-'snek 
es mindenben megfdel6m k fal~ltuk. Ezek ulaM 
a magunk re-ze'ol is elfngadjuk e~ elfogild:h'a 
ajan1juk az igazg;Jt6sagnllk a merlegben kllilnte
h-tt 2165 K 01 f. ttszta ny~re"eg feloszla';3 iranti 
javasia <it. Vegre kerjiik a kozgyiilf~st, hogy a fel 
mentvenyt ugy nekunk, mint az igJzgat6 ,â~rJak 
megal1ni szivet-kedjek 

Kiîrto~, 1912 evi janu.l f' h6 17-ea. A Jeliigyelii
bizottsdg: Mihu J6z-ief S. k. 1. b. elnok Zachaie 
Colcerlu s. k., Pa5ku Ursu s. k.J Hajduk DOine 
s. k f. b. tagok 

1- Premiat la upoziţie cu medallt' de aur. -II 
----~------~--~-------------------

H. PĂLLAN succesor 
Styâszni J6zsef 

prima fabrIca ardeleana de b III ar d 8 ;' ttmplă'Ie III 
Koloz.svar, David ferenc· u. 3. 

Primeşte aranjarea complectă a cafeneleJor. 
la cerere trimite instalatoru] de biliarde şi in 
provincie. - Ţine mare asorliment de biliardE' 
noui şi vechi, bile, cheuri. etc. - firma fondată Il la 1875, - la dormtă fac:e şi tîl"2 dE' schimb 1 

Pag. O 

~;================. 
Cel mal mare magazin de blănărle r 

ILIE ŞTEFLEA 
Sihau -N~ gysz~ bell, GrOSSIIT R n~ tfr. 18. 

Premiat Ia u:podţla de modl cu Mlldal'e de .tat. 

lşi recomand! In atentia ono public din 
localitate şi provincie bogatul 8sortl. 
ment de blAnlrie cu preturile cele mai 
convenabile"A :i
cole de fabricaţie 
proprie i mantale 
de bh!m~. blana 
de calatorie. -
manşoane. bo~le 
c ! c I u II pentru 
domni ~i doamne 

ultima mod! şi 
lucrate cu gust. 
Preturi ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănârie pentru 
prefacere, clp tuire, căptuşirea şi cotiarea 
manfalelor. Serviciu promt şi conştiintios. 
'Iumai marfă buni şi executie de !-u rang. 

.================~ 
~ I I I I I I I I I I I I I I I Iii , I I I I 111 

---

Desfacerea ieftini a firmei fi 

ASZ6DY~ 
ORADEA.MARE, 

Strada Kossuth, (Palatul-Sas). 

" ti 
f'I 
'f'lI 

111 

- • t '. _ Aduc la cunoştinţa on. public dm oe şi " 
_ provincie, că au sosit noui trarisporturi de .• 
- articole sudice şi anume: Curmale caIi· ~. 
: tatea ce mai bunit, malaga şi smochine. •• 

Castane de Tirol. alune italieneşfi. şi :: 
_ nud de Cocus, portocale dulci, lămâi "
- coapte, fructe zaharisite, prăjituri pentru ~ 
- ceai. ceai chinezesc cea mai fmă calitate. '("f 

: Ram englezesc şi francez; toate cu pre- ;: 
., turi moderate. - Ma' e aso timent in " .. 
.. bomboane de Crăciun, cofea prăjită, tot- flI 

deauna proaspătă, diferite compoziţj, din .. 
8 feluri. - taceţi comandă de proba! ... ... 

Cu stimă: .. -ASlOOY MIHAlY, .. .. 
rmportor de eafea. ceai, bCllmboane ,i fri.de !ludlee. 

Nagyvarad. - .Telefon 635. -.. .. 
111111111 •• 111.11111181118 

Pentru femei şi bărbaţi 
CAPSULELE SÂNlD 

s'au aeleverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor su.ite ~ 

şi cronice. O cutie cu in~tructia aplidri it 
(conţinând 100 cap suIe) 6 cor. Unicul re- ~ 
mediu sigur contra slăbirei !şi impotenţiei " 
functloAa1e sunt renumitele capsulele in
tiritoare ale Orului Ţlmk6, sticla costă , 

1
10 .or. şi se trimite contra ramburs dela .~ 

Farmacia "Magyar KirâJy" I 
. Budapestat V. t Marokk6i-utca 2, ~ 

I Piata Erzsebet. ~ 
.' Corespondenta să se fadi in limba română. I .. 

o rug.re mod~8tl., care nu vi costA nicl o obo
sealA. dar administratiei ziarului no~tru po.ete fi 
de mare folo&. Ziarul nostl"u roagA pe ono"atul 
public, ci. Ia cererea pr~turilor curente sau la 
orice cerere sau cumpărare s4 se provoace Ci 
.nuntul fil"mel la ~etlt În ziarul Tribuna djn Al"ad .. -

.. 

, 

1 
1. 
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MOBILE 
pentru dormitoare, sufragerii, locuinte gar
zon, saloane, otele, cafenele, restaurante şi 
palate; mobile de aramă şi fier, covoare, 
perdele, candelabre, piane se trimit oriunde 
pe lângă plătire cu bani gafa, ori 
ro condiţii favorabile de plată. 
Album bogat ilustrat 1 coroană. 

La aranjare deplină trimitem 
voiajeur pe spesele noastre. 

MODERN LAKBERENDEZESI VALLALAT 
Budapest, IV., Gerl6czy-utca 7, la _(LAn~.p~I~~r:~.~~.n~I~:) __ ~~. ~ ~ 

II a 
Nici o damă să nu întârzieaşi face 

costumele precum şi a1tă îmJrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garantez 
pentru chlc, lucru după journalelele cele mai nouă. 

1aSD_ Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
Joc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co
manda şi prin poştă la cari dau insuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 

George Rummel 
croitor englezesc şi franţuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 

.~-----
J h S -1 fabricant de ....... O ann pl er cuptoare de lut. 

Sibiiu -Nagyszeben, Neustiftgass8 2. 
Atrage atenţi unea on public, că primeşte 

pregătirea a ori-ce fel de 

cuptoare 
descărlare şi zidirea vetrelor de: fiert cu 
preţuri convenabile şi pe lAngl1 serviciu 
prompt şi cor.ştiinţios. 

Comandele se exer.nt~ imediat. 

• 

~a~================~~ n --------. 

_

!8W================~::::::~========~;;==a~_~S! • . ac"," ~ -. 

o O r 

Bt. telefonului 804. , Cel mai mars firmă romAneascA din Unaaril. 

Arad, Piata oros Bani-fer 1. (Casa proprie) 

• 

r 
) 
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~ ~!t~~!i~!~~~~~~~~or! 
~",1( , .' " 'l\ .Balkanska Carlcac (Regina bal-
'~. . J~.,f.':.. ~nu)ui) şi. ~.Kraljica l;l0snec (Re-
~/ ,~: gma Bosmel). - AltolUl de 2,-3 

. - " ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce ~i 
foarle gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, ]a fa
bricarea ţuicei şi a sligoviţlllui. - Prunii mei nu 
suler de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari în mijlocul verii cade 
frunu., pricinuind strkJlrea poamei. Acest soi a fost 
premiat in diferite rânduri, cu premiul Întâi din par
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Buăapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expozitia internaţională din Paris 1900 
cu medalie de argint şi În flOe la expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 

• m~a1ie de aur. - Pentru calitatea prunilor garanta. 
Sava T. Kojdic, 

mare proprietar in Brecka, Bosnia. 

,1.6 

lilij.:~~t.\I·~.4: 4= 4: :!: ~~ 
CARL GORTLER 

Iăcltu, artistic şi pentru edificii 
SIBIIU Str. Elisabeta 26. 

le recomandA la toate lur.ririle ce se ţin de specialitate mai ales 

LA ZIDIRI ~Ol .. 
Lncrlrf ornamentiCf, precum peatră gri1aj. 
grilaj 1:\ morminte ,. galerii, le pregătesc 
c"nform gustului in ",odul cel mal succes. 

Paralonere ti montarea lor. Instalaţ iuni 
de apaducte, closete, bale, introdud!re 
electrică executate cu măle\tne. 

_ " Rtparatud le primesc. Mare m3R;3zin 
~ de cămmuri perpetue in difente l11arimi. 

.~ Cari 'iiritat jutdor ~ 

~ *~~<fffll~fTff~T~ 
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Garnituri de Îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

Constructie de mori:· 
mori de rijnit şi măcinat, teascuri de uleit instalaţii de apa· 
duct, f~ntâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
!avorablle, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro
Iect de chiltuieli şi preţ-curent se trimit gratis ,i franco. 

Societate pe aeţii pentru industria tehnică de maşini. 
Mthiiizakl. 6» O~piparl ReBzvenyt:.ârsaIJA." 

Budapest, V., Alkotmăny-utca 25. 
Reprezenta.ntul pentru Ara.d ~i provincie f 

. LENGYEL GYULA, 
a.tel ter de i:llOToare şi maşini 

Arad, (Hal-ter) Szentpăl-u. t 

."1110 111:1 ÎI (1 [11:UIIIIT[1I 

, \ 

Cei cad au lipsă de gh,ete să se adreseze 
prăvă1iei nou aranjate de ghete alui 

Nicolae Luna, 
Pancsova, Strada Oizella (Meszaros). 

Asortată conform cerinţplor moderne 
unde se află de vînzare ghete lu· 
erate in atelierul propriu, pt'ntru 
bărbaţi, dame şi COpil, f'xecutate 
elegant şi trainic, cu pleţuri mode 
rate. LUrreaz~ ghete dup~ măsura, 
in timp scurt, execuţie elfgantă ŞI 
preţuri ieftine. - P~ntru plcl0are 

detectuoase ghete sp~ctale I 

II 
~.d.lr ......... u .................................. . • • 

~ ... -;, :-w..~, ..... _ ... -..... j.--~".""'-" ______ '" 

• Cea mal renumIti • 

mare 'fabrică 
• de mobile · 
din sudul UngarIei 

(V"eraecz) • 

Pregăteşte mobi~ 
le e cele ma.l1uo
dt) "'ne SI luxoa8~ 
o 11 preţuri foarte 
- moderate.-

M 11'C! depozit de plane 
., 'elent~ Cf)veare, per
d. e, ţes4turl foarte fine 
- ti mat1ni do CUI"i. -

I 
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[======1 
In gradina de iarna a 

"Hotelului Central" 
condusă in spirit modern; - Onoratului 
Public i-se servesc mândri şi beuturi, de 
cele mai bunt>, cari mulţămesc ori-ce pre
tenţii. - După teatru se capă1ă cină caldă 

Pentru cununii şi bancheturl 
stau la dispoziţie săli separate. 

Zilnic taraf de tigani, de p r i m u Ira n g. 
In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale - cină. 

",' 

Articole de C:1să de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
Ia aparate fotografi ce, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. - Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă ~i turi~ti, cu 
preţurile cele mai ieftine - se pot cumpăra la firma: 

JOSEF JIKELI 
Cu distinsll stimă: Augustin Cserma~ 

hotelier. 

l!======tI 
SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. ~ 

'~ffff'1fffffffffTTff'~~' 
~ ~X~~I:X;(~~:iXXJi~U. ~:I~J(~:IlLj(:I)zIll:lIll~:i)! 

~ 1 Gott\'te1en flenl prăvălie de piele şi ~ ~.~ Schrtempl 5"'8Ul·$.lo' !!.'2 ~. J j, , accesorii pentru in· ~ ~ ~. ~ 
~ N . b ..' dustria de cojocărie. ~ ~ eBa mai mara lurnăfor1e şi labrici da ~ 
~ agYSle en, Klemer Rmg S. curelaie şi ciobotărie ~~ ~ ~ 
W Mare depozit de diferite piei lucrate in tarA ,i străinătate. _ lht.!! ~ luminAri da ce ar ă în Unaaria da sud ~ 
~ Specialitaţi de piele. Piele lucioasA şi şurţuri de piele Tălpi ~::~ Temesyl.r-Gya'rva'ros, Fo".utca. ~j +. Vach~ şi opind. ftte pentru cisme şi ghete A1l pentru ma· tt •• d ... 
~MI!II ~inA şi (usut Sff\adl de cusut ~ ~îl Recomandă comercianţilor: turte şi pră)'ituri cu miere, lJi! 
...... aibA ~i coloratA. Tort diferit. - .. ~ ~ ... :41 Pâ~la, barcht"t, pânzA, tălpi de F-jţ! ~ precum şi lumi nări de ceară, albe şi colorate, facle cu M i4 pasii şi asbt'lh, garnituri de gumA ~ tc4" , ..... ~, '.' preţ ~oderat. - Bise. rid,lor se dă la ~ 

şi clor~pi de gumJ. Şireturi şi ~ ~!.Y~ _ ~ 
fii' postav de curlN ghetele. Cuie ~ ~ '.~ t~;'~ I cumpararea de lummăn rabat. - ~ 

( . . . I de lemn amtrilane. Calapoade ~ ~~." ~.~~ Comandele se îndeplinehc prompl_ ... 
. .' ŞI lac ~; d,ft>rite articole. 'f ~ . .' .". ~

• '.1 pentru ghete şi cisme. Crem it.. ~ '.' -- 'f _ ~ 

/ A·J!~~I!J!!(J!I!!I!(~!f!J!~... MJ!~J!:t:~II'J!!I~IX!«!l"IJ!' __________________________ - ·C.·- __ -, .. 

A z A rad i I par- e s N e p ban k. 
-------------------------- ~------------------------------------.-

Az" Aradi Ipar- es Nepban.l~" 

1912. 6vi lebru6r h6 lt-6n d61a!6U 10 6rakor az intezet emeleti lilestermeben tarland6 ~ 

XI~II. rendes e\,j 'iozgyillesel-c 
ezennel tiszfelet!el meghivom. --.. --

-~ TArgysorozat: 

1. A kozgyiilesi jegyzokonyv hitelesiMsere ket reszvenyes kikiildese. . , 
2. Az igazgat6sag jelentese az 1911. augusztus h6 10-en tartott rendkivOIi kozgyUlesen elhatarozott 4375 darab 400 korona never-tekU uJ resz· 

veny kibocsâjtasi miiveletr6L ~ . 
3. Az igazgat6sag es felUgyel6-bizottsag jelentese, al 1911. evi zârszamadasok meiVizs~alâsa, a merleg me~allapitasa, valamint a ti,zta nyereseg 

felosztasa ~s a felmentvenyek megadasa iranti hatarozathozatal. . 
4, Az igazgat6sag egy uj tagjanak megvalasztasa 1 evre. 
5. Az igalgat6 valasztmany harom uj tagJanak megvalasztasa 1 evre. 
6. Esetleges inditvanyok. 
Azon tisztelt reszvenyesek, kik a k6zgyiilesen resztvenni 6hajtanak felkeret!lek, hogy az alapszabalyok 69. §·a ertelmeben reszvenyeiket foly6 evi 

februar h6 10·ig az intezet fOpenztârânal elismerveny elleneben letenni sziveskedjenek. 
Az alapszabalyok 68. §-a ertelmeben szavazatkepes reszvenyesnek c:sak az tekintend6, kinek reszvenye a k6zgyUles megtartâsa el6H legalabb 3 

h6val az inh~zeti reszvenykonyvben sajat nevere beiklatva van. 
Arad, 1912 januar 24. ' 

Szalay Kâroly s. k. 
eln6ki~a.zga tu. 

• 
uTRIBUNA" INSTITUT TIPOGRAFIC NICHIN. ŞI WNil. '"-" AB-AD, 19li~ 
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