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upta pentru ~~~~~~r~af~tr~ri~i!~~~e ~lia1te caută s~~~rf:;[I~!~e~O:~~e:~;;~~;:;ti~riVit:~:-la 
tă stk salvarea bisericei. Om e,xternă c;.a fos~ J:ână aC,uma, l~pta A Nu. ni-s'a răspuns, dar tăcerea lor voebia 

a deye~lt ° vlupta mter~a I~p~tnva ~uJma- mdeAaJuns,. că PP. SS. LL îşi spală mâinile, 
~!~:n~ "In sfârşit se pare că o r~acţiune puter: n.ulul ŞI v dac~ nu vom IsbutJ v

sa-l respm?"em punand vma pe guvern şi lăsând în aceeaş 
, ă este pe cale a se 'porni contra r:tuncel ŞI alunga~ dinA c~tatea~.noastra,. ea va cadea vreme ca Burdea să·şi facă neturburat treb-

subminare a armatei de mercenari, care cu totul 10 mamle vraJmaşulUI. şoareIe. 
organizat in Caraş pentru a pune mâna ,O sa~var~ nu se ]?oate închipui de~ât 'prin- Ce. se întâf!1pl~ a~u~~ În Caransebeş? Ca· 
Dieceză. Cinci sute de fruntaşi au lan- tr o soltdanzare a mtreg elementulUi mlrean. lommatl rul blsencel lŞI organizează bande 

. azi un manifest către popor, arăfând Clerul? După cazul din Oravita care, să cu ajutorul cărora vrea să între în biserică. 
N 'mejdia în care se află Dieceza şi făcând nu ne amăgim că ar fi de tot iz~lat, mai »T elegraf.ul ,Româ~ ~ nu ştie~ nimic despre 

ou I însufleţit pentru organizarea tuturor putem aştepta ceva dela clerul de JOs? In aceasta ŞI n are mCI un cuvant de zis? In 
Cn lor buni ai bisericii şi neamului de a sări Oraviţa doar şi soarta bisericii a fost în Oravita preoţii de ambele confesiuni orto

I ~ apărarea ei. joc şi . am văzut dezerţiunea. ruşinoas.ă a d~x~ şi un.ită se .înrolea~ă tot! ~ubt steagul 
fy).ln lupta aceasta,. f.raţii n.oşţri de a~olo clerulUI. v CI~r~1 de s~s? Cme nU-]1 dă !:ada!oruIUl.» Umreac din BI~J II mustră şi 
le' " au alături de el ŞI pe nm, ŞI au'de sIgur seama ca mctOdată biserica ortodoxa n'a II ocareşte. ») Telegraful Roman« tace. Cine 
~tll~Ş~ tă obştea românească. Căci şi de altfel avut o cârmuire mai neputincioasă! mai nu vede aci conivenţa dintre trădătorul 
Cc~,' ,e vorba de o primejdie nu izolată, a unei slabă ca cea de azi? Cine nu-şi dă seamă, Burdea şi conducătorii destinelor bisericei 

ore. ngure Dieceze, care încă ar imp~ne î~da: de micimea oamenilor pe care nenorocul noastre? 
S {C: firi frăţeşti românilor de pretutmdem,. CIori jocul nefast al sorţii i-a adus tocmai În Suntem adânc mâhniţi de ceeace vedem 

a întregei biserici ortodoxe, pentrucă molJp~ vremuri atât de grele în fruntea bisericei că se petrece În sânul bisericii ortodoxe. Şi 
I . odată o parte, va fi greu. să înfiinţez! ortodoxe? o Îndreptare, o premenire nu e cu putinţă 

. antina care să împiedece întmderea lepreI Cârmuitorii de azi ai bisericii sunt doar decât printr'o mişcare de reactiune puternică 
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l' asupra celorlalte. ~ . . v' A deadreptul complicii lui Burdea în mano- a elementului mirean. Sinoadele din anul 
1. , O solidarizare a mtregel socletaţl roma· perile sale din Caraş. De luni de zile stă acesta, trebuie să răsune de marea acuză a 
ate. şti se impune, căci în hmgHe ~i grel~le scaunul epi~c?1?e?c di~. C~r~nsebeş la . di~- neamului întreg contra dezerţiunii clerului, ; ,t 

'
astre frământări pentru apărarea bisericii ':. . . +V' .. ",.J.~J. ro ~~.h~;;·b:'~~I_-",lo !I"nj<!·;,.,... .. ,'": ..... " ..... ~ ~"'1"" .. A .. '.. - 1. ' POZ1{lel \:.apnţiUIi.H UliUl li11nl::'I..J, COIl~UlUpa ....... ~ ...... _'.~- "'1~ '~b"""'- -" ........... ~-----~. 

pare că am ajuns la faza aceasta: ele-- bisericei călcată în picioare, soarta epi· c.âr~ă, responsabili şi pentru păcatele preo- '. : 
fdai mirean este lăsat singur. scopului ales la discreţia lui Burdea, să ne ţlmel de jos. j ,: 

. Acum ne putem da seama, pe deplin, de spună actualii şefi ai bisericei, ce au făcut Ne bucurăm îndeosebi de mişcarea ce s'a ' " 
ânca şi marea prevedere profetică a ne- în contra acestor voInicii, pentru cari sunt pornit in Caraş. Aşteptăm şi nădăjduim ca 
uritorului Şaguna, care a introdus ele- datori să ne dea seamă? De nenumărate ea să respingă atacul îndrăzneţ al bande~ 
entul mirean în biserică. ori i-am provocat, i-am somat În coloanele lor burdiste. 

me~ Căc! c: vedem în j~rul nostr!1? A~ ajuns j acestea, .să ~ n.~ ~r~te c~ ?emersuri au luat. . Poporul d}n vgra."iţ~ va înţelege primej
terl;: 010 !ncat tr.ebue sa ne .. aparam In. casa c?ntra. y'lolartl. faţlşe ŞI !~drăsneţe a unei d.la ce amem~la b~sen~a sa î~ va distinge 
~:~." oastra proprie de oamenII guvernulUl un· dlSPOZlţll cardinale a legII fundamentale a i ŞI pe duşmann faţlş ŞI pe cel travestiţi cu 

---------- ~-.---.----_ ... ----_--.-.-- --------- - -----~~~---_._~----_ .•. _-- - . 

fOlŢA ZIARULUI .TRIBUNA~. 

~l 
de , S .a. n t u Zi Zi a. 
~ani' ' 

Cavalletia rusticană. 

Scene din viaţa poporului din Sicilia .. 

De Giovanni Verga. 

:':ir. ; UN ACT. li' .Noti: Una din cele mai cunoscute dr<me italiene. Ce
~. -.61orii .Tribunei., vor afla amănunte interesanto din viaţa 
~;(: llaU~ni!or .şi !"ai cu samă, vor dllo I tenţia cuvenit~ mi
~': Ilmi a!ţllmll şi carac'er'sHcelor perseanelor. PIesele nI' . ~~str~ teatrale -poporale, câtă brumă le a,·em, nu arată 
ţi.:I llltl Q mdemiinare mai mare teatrală. 1. M. 

~/:' ' PERSOANELE: 

~., Trriddu Macca. 
Alfio, căruţaş. 

fer Lola, nevastă-sa. 
, ~ntu~za) -) iubita lui Turiddu. 

,UI!' IVllnzla, mama lui Turiddu. 
C,. Unchiul Brasi faur 

• : Camilla. ' • 

CaPipuz~~J 1ăr~ncă, care vinde ouă. 
) I rablnJen (Jandarmi)_ 
tl!.· ~CUllacţiunii: Piata unui sătulet sicilian. 
1111 mpu de faţi. 

le, - l!0 ?ia 1ă mi:l şi nereguJata, într'un sat sicil~an. 
rid Sla~ga~ in fund, un drum umbros, Sl?~e blse~ 
J\t' lân~a care se întinde .un ~i~ mltlkl; la i - ·~ja) In fund. o cirare, pnn SPlnJŞ de cactus, 

, CHeşle SantuHa, tot aşa Nunţia, etc. 

duce spre câmp. [n fată, la dreapta7 prlvălia-câr
ciumă a mamei Nunzia) cu un ram verde, care 
atârnă deasupra uşii; inaintea casei o masă mică, 
plină cu ouă, pâine şi legume; lângă masă o 
bancă de lemn. CârCÎuma formează un colţ al 
stradei mici, care duce în sat, celalalt colţ e ca· 
zarma carabinierilor: o clădire cu două caturi, pe 
frontispiciul căreia se află emblema italiană. Pe 
aceeaşi parte, mai în fund, e făuriştea lui Brasi, 
cu un coperiş de ploaie, care se intinde inainte. 
La stânga, in casa de din~inte) o terasă aşezată 
la înălţimea catului prim, pe care o umbreşte o 
pergolă sau un coperiş de vită de viie; apoi o 
uii1~ şi, mai pe urm~, casa vecinei filomena. Clă
dirile sunt fără spoial~, făr~ tinciujal~, din piatră 
sură, de lavă, cu coperişele verticale, cu ferestrile 
_ nişte simple găuri, fără ramă iau sti cUi. Bise
rica e spoită alb. Portalul e acoperit cu o perdea 
groasă de piele. lângă portal un clopot, care 
atârnă in liber. 

Scena primă. 

Brasi vine din stânga cu o sarcinA de fân rn 
cap, pe care o aruncă subt acoperiş. Mătuşa 
Camilla stă pe terasă, împăturând rufe. Vre-o 
câteva f~mei se duc la biserică. Un ţăran mor· 
măie un cântec ţinându·şi bărbia în palme. Stă 
tocmai subt coperişul lui Brasi. Clopotele sună 
de liturghie. Cumătra FiLomena poartă ceva subt 
şort, ieşind dela mama Nunzia din crâşmă. 

CamiLla: (sus pe pergoIă.) Ai târguit ceva, 
cumătrA filomeno? 

Filonuna: Avem doar Paştile. Să le petrecem 
cu bine I (Intră În casă). 

Camilla: (Santuzzei, care vine agitată din strada 

dela stânga, ascunzându· şi fata cu o năframă). 
la' te uită! Santa! Şi tu de duci la spovedanie? 

Santllzza: (priveşte buimac~ şi merge mai 
departe, fără a da vre-un răspuns). 

Brasi: (Camillei, dinspre făurişte). Cară-te in ~ 
casă şi-ti vezi de zdrantele tale, mielit;i! 

Camilla: (Infrli '11 casă). 
Brasi: (unui carabinier, care stă pe treptele 

cazarmei). Tot mereu să ciondrăneş1e, spurcata. 
<ţăranului de lângă dânsul, sub coperiş) Măi Beppo 
vino cu mine. (Amândoi întră in făurişte.) 

Santuzza: (in uşa crâşmei.) Mamă Nunzia! 
Nllllzia: (de dinIăuntu). Ce-i? 
Salltuzza: (mai fare.) Mamă Nunzia! 
Nunzia: (apare.) A! Tu eşti? ,Ce vrei? 
Santuzza: N'ai nici o teamă! Mă duc indatil. 

Spune-mi numai, dacă e Turiddu acasă? 
Nunzia: Până la el acasă il urmăreşte pe fiiu 

meu 1 Nu e acasă. 
Santuzza: Vai7 mai că-Precis tă ! 
Nunzia: Ştii tu bine că nu mă amestec in tre~ 

bile voastre. 
S .. ntuzza: (dând cu puterea nalrama inapoi). 

Vai, mamă Nunzia, spune-mi in numele lui DLlm
nezeu, unde·; băiatul D-tale? 

Nttnzia: S'a dus să aducă vin din francoforte 
de ieri dimineaţă. 

Filonltlla: (Se arată În pragul casei, cu mânile 
in şolduri). 

Santuzza: Nu·j aşa! [eri seară era lncă aici. 
L-au văzut oamenii două c('3surÎ după vecernie. 

Nunzia: Nu mai vorbi şi tu. N'a venit toată 
noaptea acas~_ Da Întră in casă. 
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vorbe frumoase pe buze. Cei cinci sute de 
fruntaşi, cari au iscălit manifestul de azi, 
le arată cari sunt oamenii în cari să.şi pună 
încrederea. Să iS2"0nească deci pe toţi va
meşii, cari cearcă să-i ademenească cu orice 
apucături. 

Avem la mâinile noastre pamflete in cari 
un advocat din Caransebeş, cu doi bani în 
trei pungi, argat al lui Burdea, vine nu în 
numele stăpân ului său adevărat, ci în nu
mele unui bărbat din cler din Caransebeş, 
care într'un mod regretabil îşi împrumută 
numele acestor mercenari, al căror candidat 
la vlădicie este. Singur însă faptul acesta, 
că s'a dat de instrument şleahtei burdiste, 
că unelteşte în înţelegere cu ei împotriva 
bisericei sale, îl discreditează îndeajuns în 
faţa opiniei publice româneşti şi tre?uie:~ă-i 
distrugă orice reputaţie, pe care şI-a mte 
meiat-o cu activitate totdeauna circumspedă. 

Sperăm că lozinci g?ale .şi răs~năt~~re 
nu vor mai Înşela pe mmem, taberile fIInd 
foarte distincte: naţionalişti ori burdişti cari 
stau faţă În faţă. Alegerea deci pentru orice 
român cinstit este foarte uşoară. Nu vrem 
să renunţăm la speranţa unei îndreptări a 
vieţii româneşti din Caraş. 

Programui de muncă al cameriJ. Sâmbătă 
şi Luni, În 15 şi 17 Martie, camera nu va ţine 
şedinţă. De Marţi începând şedinţele se vor urma 
fără întrerupere până in 30 Martie, când camera 
îşi va lua vacanţe de Paşti până În 15 Apri!. 
După proiectele impozitelor se va mai desbate 

. " .• - -~~: ..... f •• 1 ..... t'nnO'rll~ nrniectul 
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oi/ar ce am publicat zilele trecute in nunul
rul nostru de popor. Ziarul 1> Nagyvcirad({ 
din Oradea-mare vesteşte cd d. procuror dela 
carlea cu juri din acel oraş a IlOtdrit sd ne 
facă proces de »aţâţare« prin presd pentru 

. aceastd ins#gare prin basme. Suntem dis
puşi a crede ştirea ziarului evreo·kossutlzist 
din Oradea, care pare a fi ajuns monitorul 

Santuzza.- Nu, mamă Nunzia, nu calc casa 
dumitale. Nu voiu. 

Brasi.- (sub coperiş) Vezi, Filomeno, - acum 
pricep mai bine de ce sunt Paştile. Dacă leagă 
pace o soacră cu o noră ca asta, să n'avem şi 
noi chip să ne dăm dragostii iară? 

Filomena.- (intră din nou În cas~) Taci odat~. 
Păcătosule. 

Nunzia: (tare, Santuzzei) Spune'mi odată, ce 
vreai cu fiul meu? 

Salltuzza: Nu striga aşa, mamă Nunzia! 
Pipuzza.- (strigă, venind cu un coş În braţe, 

din strada din dreapta, din fund) Ouă: Nu cum
peri mamă Nunzia? 

NUllzia: Dacă vrei cu doi, trei soldii - am 
din Belşug, uite! (arată pe masă). 

Pipuzza: Mai bine le mănânc singură aşa! 
Am copii acasă. Să ştie şi ei, sărăculii, că-s Pa
ştile odată. (Vrea să plece.) 

Brasi: Nici mama Nunzia n'a mers la spove. 
danie? 

Nunzia.- (fără să-I bage În seamă Pipuzzei) 
Ei, astăzi, fiindcă·s Paştile - bucata' un soldo: 
Iau douăsprezece. Să'mi dai unul pe deasupra 
ca să fie ,d.ouăsprezece in cap. Pune-le lângă 
celelalte, aIC!, .da~ ~ag~ de ,~eam~ să nu'mi spargi 
vre unul. AICI iti al ŞI banII! Uite capeţi o mână 
intreagi de bănet! ' 

Brasi: Asc!1Ită,. Pipuzza. Vr~au sl facem şi noi 
un negoţ, nOI dOI, laolaltă. Vmo numai in casă. 
(O duce in ulita din stânga.) 

:.T R I BUN Ac 
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oficial al d·lui procuror (cdci aflll chia~ 
înaintea noastra intenţiile dânsului). Va fi 
in orice caz o notd nout! în şirul lung al 
proceselor noastre, acest proces pentru un 
simplu basm. 

• 
Situatia po'iticl in Austria. Acum o 

lună sezÎunea Reichsrat-ului a fostJ închisă 
din pricina obstrucţiunii ceheşti. De-atunci 
s'a constituit un nou partid, centrul slav, 
compus din cehi şi slavii de sud, în scop 
de-a răsturna guvernul d-Iui Bienerth. Azi 
10 1. c. camera se întruneşte În scopul prin
cipal de-a vota recruţii pe anul curent. Se 
speră că centrul slav va suspenda ostilită
ţile sale faţă cu acest proiect spre a nu sili 
guvernul să-) promulge pe cale impar1amen
tară, cu ajutorul §. 14 din constituţie. In 
şedinţa de azi d. Bienerth desvoltă pro
gramul guvernului şi va face ape) la toate 
partidele rugându-Ie să-i dea concursul. In 
camera seniorilor, d. Bienerth va face de
claraţii importante asupra situaţiei externe. 

• 
Un vice preşedinte român În Reichsrat. 

lai ştfU partidelor din Reichsrat au avat o con
sfătuift asupra noului birou al camtrii. Rtprt
zintalltul partidului creştin-social prinţul Lieclz
teJlstein a propus prtşedinte pe dl D/'. Pattai şi 
a propus că numărul vice-preşedinţilor să se ri
dice dtla 5 la 7, Încât fiecare ,Ilaţlant să fit rt
prezilltată în birou. Cti doi Iloui vice-preşedinţi 
vor fi anul român şi altul rattan. 

n~_ 'D __ A._=_ 
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ne indreptăţesc a aştepta dela dânsa în curând şi 
alte lucrări de o valoare netăgăduită. 

Frumoasele sentimente de patriotism, de care 
este Îllsufleţ;tă, stilul frumos şi ales, pe care este 
stăpână, precum şi cunoaşterea tehnicei, despre 
care a dat o strălucită. dovad~ - sunt tot atâtea 
motive cari ne fac să credem că scriitoarea nu
velei Stan Brânduşe citită Sâmbătă la Ateneu ne 
va da in curând romanul, În care va fi prezentat 

Il Martie Il. II .., 
I 

in chip fidel sufletul femeii noastre d~a· 
care atâţl paraziţi ai vieţei noastre Socia~ 
arătati lurnei cu toate picatele, cu toale 
ascunse ale sufletului lor de josnic parv 

A doua bucată cetiti de conferenţiară a 
duioasă povestire din viaţa unui Iiceean . 
petrece vacanţa la o staţiune balneară d 
niţă. face cunoştinţa unor domnişoare din 
mare, zburdalnice, chochete şi - deşi s 
mai de t 5 ani - se laud! că cunosc 
flirtului. 

Aşa incât de câteori băiatul le poveste 
aduce vorba de lucruri ştiute de el, intre 
de populatiunea românească de peste 
revoluţia lor etc., zburda'nicele fetiţe buf 
râs. In felul acesta liceanul ia lecţie de f' 
frumoasele cunoştinţi. Rezultatul e că nu.' 
trece exa.menul pentru absolvarea liceului. 

S'a observat în toate bucăţile o notă 
dentioasă: aceea de a pişca uşor anumi 
din vaţa lumii noastre de azi, mai ales 
de sus. 

• 
Noul teatru din Focşanl. In primă. 

se va începe la focşani construirea unui 
şi spaţios local de teatru. 

Lucrările după deviz vor costa suma de2 
lei. 

• 
Starea Domni;ei Cuza. După 

gramă sosită din P. Neamţ, starea 
ţei Domniţei Elena Cuza, continuă 
gravă. 

Slăbiciunea persistă şi Domniţa nu 
ţinută decât prin continue inhalaţii d/ 
gen. 

Medicii cari veghiază la patul b 
spun că starea Domniţei inspiră S~ 
J ~ .... _ •• ~ 

precum şi cartierUl upovll1esc, ;,tu W:;l ,:! 

gime inundate şi apele s'au ridicat, la oi 
de un metru şi jumătate asupra etagiulu 
De asemenea, a fost inundată şi o fabrica 
restea, situată intr'aceeaşi regiune, iar cârn 
faţa gării şi in tot lungul Ii;liei ferate [i~' 
şi laşi-Paşcani, este În întregime, subt ari 

Pagubele sunt foarte mari şi se evak 
surpa de 700.000 lei. Cu toate măsurilede} 

. Nunzia: (Santuzzei) Vorbeşte, ce şti tu de Tu· j Alfio: Mâine da! Azi e sărbătoare, \ I 

flddu? . . t f Brasi, vreau să mă hodinesc şi eu odată· 
Sanfazza: NImIc. ! r:;-'l O AI' b ţ' b .. . j 

N '. . ele! 1 1 omella : e caş egl ea I anII ŞI le :J 
llflZ.ta. Unde a petrecut noaptea trecută. ... lume de Crăciun şi Paşti petrece-i acas r,j 

n'a vemt acasă. ' 
Salltuzza: (suspinând şi acoperindu'şi faţa cu Camilla: (Iu! Alfio). Şi. ce zi.c~ neva;': j 

năframa) Vai! Mamă Nunzia, nu mă intreba. Imi asta, că te arăţi numai dm Paşti In Crăd. 
dai cu cuţitu mai tare în inimă. Alfio: Ce să zică? 

Nllllzia: Atunci ştii unde a fost Turiddu. Nunzia: (vine cu sticla plină. Are în ,. 
Alfio: (vine din strada primă dela dreapta, cu cârpă împăturată şi.o despătură peste Zi !il 

o sticlă in mână) Ei, bătrâno, mai ai din ăI bun Asta.i şi mai bun decât cel din urmă, (; ~ 
- ştii tu care - ăI de şase soldii? Alfi '). De ăsta o să-ti mai trebuiască, daci. 

Nanzia: Mă duc si văd; Turiddu avea să mai Iit sticla. Să-ti fie de bine! Optsprezece ":' 
aducă astăzi din francoforte. 

Alfio: Turiddu, fecioru-tău? - Ăla-i incă pe 
aici. L'am văzut azi des de dimineaţă. Nu poartă 
capelă de bersaglier? 

C.milla (apare iarăşi pe ferasă). 
Salltazza: (ia sticla din mâna lui Alfio şi i-o 

dă Nunziei) Du-te şi vezi dacă mai găseşti vin 
de ăla. 

Nunzia; (dispare in crâşmă.) 
Alfio: După cum văd, te tii de ai casei, Santa ! 
Camilla; (pe terasă) Ai venit să faci Paştile cu 

nevastă-ta, cu Lola? 
Alfio: Cam aşa! Barem sărbătorile ale mari să 

fii la tine acasă. 
Filomena: (apare pe pragul casei cu o năframă 

peste braţ şi strigi Camillei) O-ta nu vii la litur
ghie? N'ai lipsă de ea? 

.. Brasi: (reped~, din stâng~) Vine, vîne şi ea. 
TII, cumetre Alflo - tocmai bine! Nu vrei să 
faci un drum până la MilitelJo? 

Fi/omma: Cumelre Alfio, nu-i bine si 'il 
aşa de fără bătaie de cap, când cu o r ., 
frumoasă şi atât de tineri că. :QI! 

Alfio: Ei na! Mă ştie nevasta şi ştie un; . 
cinstea. (doi carabinieri ies din cazarmă ;·im 
în biserică) f-mi isprăvesc eu singur trei';, 
totdeauna - din pal tea mea n'am Iip~; ·lfJ 
nele de cocoş. (arătând spre carabinîen.lde 
ştiu toti in sat. (Clopotul sună a doua" a 
liturghie.) ~ 

Filomma: (făcându-şi cruce) Doamne, .~ 
departe de noi aşa ceva. (Inchide casa, 1~ " 

veşte cârpa pe cap şi merge la bisericl) . si 
Camilla: Stai, viu şi eu, Filomena, vi~ ~ .. 

(părăseşte terasa). . " 
Filonuna : (lui Alfio) Mai bine, decil ~ .. i': 

beşti aşa, spune nevestii-ţi că a sunat f" ,., 
doua-oră de liturghie! Păgânilor! 

Alfia: Să·mi văd mai Întâiu de cai, a~~ . riI 
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d~a . ă' 1 . t t • Social de prim TIa ora~u UI, o UŞI un .are Jlumlr 
1 toal: ~jlii au rămas fară adăpost. 
parv~ • 

lţiarl; ~ nou sindi~~ ag!ico1.. Vre.o ~o ~ari pro
eean, ~ri şi arend~şl sau mtrumt efi dlmmeaţă la 
ară de centrală agncolă spre a pune bazele unui 
lre dir. 'ieat agricol pentru judeţul Ilfov. 
:Ieşi s~ fost aleasă şi o comisiune, compusi din 
unoscV. Brătianu, Sava Şomănescu, C Stoicescu, 

odin l V. Hagi Teodoraki, C. Alimănişteanu 

t
u Filitti, spre a alcătui statutele. 

~ves efl" 
intre, • 

leste, I 'vizită importantă. De câteva zile a sosit 
~ buln :apitală Fehim, Bey, preşedintele clubului al-
de fli~zilor din BHoHa, una din persoanele cele mai 

:ă nu,) rază din vilaetul Monastir. 
:eului, ehim·Bey a venit ca să vadă pe principalii 
notă: lI1ezi din România. De aci l după câte ştim. 
mumi:. ~m·Bey va pleca in apusul Europei in acelaşi 
i ales'~' • 

irn prinţ japonez spre Bucureşti. Regele 
rimăv,dinand a conferit prinţului japonez, care i·a 
unui~ I oaspete, ordinul >Alexandru«, cI. 1. precum 

lte ordine bulgarE'. 
la d 1 ~incipelt", după:e a vizitat Plevna, a plecat 

e, la prânz la Adrinapole, unde va sta ° zi, 
i de aici va pleca la Constantinopole, Atena, 

~ ~,unde se va Îmbarca pentru Constanta, luând 
upa III spre Bucureşti. 
~ea si 
ltinuăF================ 

ta nu!ăID.urire ~ătr? ~d. învăţaIVt1, mem· 
lţii d! 1 al reUnIUnel dm protopresblteratele 
] bd' , bănăţene. 
ă se Wltima adunare a Reuniunei D-voastre mi a 

'li! cinsţea de m'a ales fisc al Reuniunei şi 
ia am ajuns să am pe contul acestei cinste 
~!ăceri cu D-voastrl1, nră să fiu eu vinovat 1 
~i daţi-mi voie, doml1 ilor, să vă dau următoa· 
~ lămuriri: 
~u am fost numit comisar conzistorial per1tru 
~eril~ d~ deput.atj mireneşti I~ Congresul na-

):;l I:! ~al.blsencesc ŞI m această calitate am petrecut 
a O!' ~i la scrutiniu În Banat-Comloş - demult 
giulu ~ iarnă. 
Jri:a Atunci mi-a cerut d. prezident al Reuniunei 
. cal1': YOirea, s~ se lanseze în numele meu cătră toţi 
e [inslanţierii provocări de solvire şi EU m'am în
It ari.1 cu atât mai vârtos, că d preşedinte a voit 

evalL' • mă di~p~nseze pe mine dela un lucru, care 
le de' ·ar răpI lImp 1 

• Cum sIa întâmplat de aceste provocări abia 

;~e~tă\' une şi de asta! Numai nu te supăra. Slavă 
mnului, mai sunt şi eu creştin până acum. 
Nunzia: (lui Aifio) 18 Soldii. 

. Alfio,' Uite aici - sgârcito! Lasă-mă să-ţi 
măr banii. 
Camilla: (in strada primă dela stânga, cu cârpa 
C~PI pre?ă bărbatului ei cheia). Aici e cheia 

. ş~ ~u mI-te arată, ca de obicei, dupăce s'a 
în ". rşlt mtreaga slujbă. - Mai inteles? (Intră cu 
e Zi lI~mena ~n biserică; BrasÎ pleacă in făurişte. 
lă, ( ljl oamem se duc la biserică, unul câte unul, 
dacJ 'nd prin piaţă). 
zece.Aljio: .(Nunziei) Na - optsprezece soldii -
sh ,ŞI să ml-l cheltuieşti bine - (vrea să apuce dru
o r ul, pe, care ~ venit). 

Nunzla: ŞI - unde l-ai văzut pe fiul meu, 
CUmetre Alfio ? 

e :~JiJ/bntuzza: (trăgându.o de haină pe furiş) Nu-I 
ntre~,. re ~ - pentru Dumnezeu, nu-I intreba. 
Isă :.. ~ljw: (int?rcându.se) L'am văzut cam la două
eril:c1 ,de paşI dela curtea mea, azi când se crepă 
ou~.;' ZIuă şi veneam acasă. Părea că se grăbeşte, 

~.trlec~t .pe .lâ.ngă mine fără să mă bage 'n samă. 
"il' tnmlt aiCI, de I'oiu Întâlni? 

ne li Nunzia: Lasă-I nu 
~ if ' Aljio: (iese). ' . 
el) . să Ntaunz ia : (Samtuzzei) De ce mi-ai făcut semn 
; c? 
vr~' Sa 

. N, ntu~za; (nu răspunde. lasă capu 'n jos). 
• ". UIIZla: Ha! - Ce-ţi vine 'n minte?! 

cal: _ t;antuzza: . (acopere fala cu şorţul şi isbucne
II ~ -., in l~crăml) Val, mamă Nunzia! . 

~lnZla: (atinsă). Lola - nevasta lui Alfio. 
a~~' ridd ll;Uzza : Ce să mă fac, de mă Iasă T u

u. 

~T RI BUN Ac 

acum s'au expediat, nu ştiu căci de atunci eu 
p~nă acum de .(;urâ~d, de ~ceste provocări ni. 
miC nu am mal auZIt, 

!?e vre-C? A
opt zile .incoaci Însă am primit dela 

unII domOl l~vă1.ătorl puţine parale, declaraţii de 
supărar~, abzlcen de membrii, protestări, că Îndrăs
,!lesc a-I pro~oca la solvire, pe când dlor nu sunt 
m restanţă ŞI pr?testări contra tonului provodrii, 
pe care ŞI eu abia acum il cunosc din unele pro
vocări ce mi s'au )înapoiatc fiind-că poşta nu a 
aflat pe cei adresati! 
Că s'au trimis provocări şi la membrii cari 

nu sunt in restanţi; aceasta cred că nu a~e să 
supere pe nime, căci silit nu poate fi nimeni, să 
solveescă. încă odată şi aceste cazuri se pot ele 
lămuri cu casarii despărţămintelor. Dar vă rog 
dlor! nu mă vinovăţiţi pe mineI căci de făcea~ 
chiar eu provocările, incă se putea întâmpla luc
ruri de acestE', provocările se fac pe baza coo
spectelor restanţierilor făcute de casari, iar eu 
ca fisc nu sunt in posiţia de a putea controla 
exactitatea acelor conspecte, şi cred că nici cine a 
expediat provocările, Încă nu a putut purcede 
altfel! 

Ce priveşte insă tonul, in care sunt ţinute 
provocările, sunt silit a declina dela mine orice 
responsabilitate! Aici s'a comis cel putil'! o eroare 
dacă nu mi-s'a supus conceptul spre aprobare 
nainte de a fi dat la tipar, căci in numele meu 
s'a dat! 

Eu sunt advocat vechiu, însă dela mine nu a 
mers nici-când provocarea cu ameninţări, şi cu 
atât mai puţin am datina dea apostrofa pe cineva, 
cum s'a întâmplat aici, când se zice: ,:Ori D.-V. 
nu ioqrlegeţi propriile interese! Ar fi destul de 
dure . ..::: . 

Nu! Eli nu presuiJD!! ~<:(~ast.:f nici despre un 
Învăţător de aL nost,u, deCI !It.! df:~! o a~tfd de 
apostrofare de ducăw:ne la scup! 
Vă rog deci, domnilor să rm luati aCEste lă-

muriri la (,ulloştil1i~! " 

--., 
Din Străinălafe. 

Alegerile din ltaHa. Alegerile politice au 
avut loc alaltăieri in toată Italia fără incidente 
Însemnate. Pentru 508 scaune, au fost aleşi: 
211 ministeriali, 34 din opoziţia constituţională, 
23 socialişti, 8 catolici, 23 radicali, 17 republicani; 
mai sunt 41 balotaje şi rezultatele definitive in 
151 de colegii nu sunt încă cunoscute. 

Printre cei aleşi sunt: D. Lacava, ministrul de 
finanţe; Cocco-urtu, 'ministrul agriculturei şi al 
comertului Orlando, ministrul justiţiei; Schanzer, 

Nunzia: Doamne! Doamne! Săracă de mine, 
- ce aud? Nu se poate. Cu adevărat, se în· 
şală. Se înşală şi cumătrul Alfio - şi - sunt 
atâţia cari poartă şăpci de bersaglieri. 

Santllzza: Nu, nu, Alfio nu se înşalA - el a 
fost - Turiddu a fost! 

Nunzia: De unde o ştii? 
Santuzza: Ştiu - Turiddu o avea dragă pe 

Lola. 
Nllnzia: Aş! După ce s'a intors, a găsit, o 

măritată cu Alfio şi s'a impăcat cu soartea. 
Santllzza: Da nu s'a impăcat ea. 
Nunzia: O! Şi de unde le mai ştii şi pe 

astea? 
Sanfuzza: Vai! Şi de unde le ştiu! Nu se pu

nea mereu in fereastră de câte ori il vedea că 
trece pe dinaintea porţii mele? - Da - mi·l'a 
furat cu ochii, mironosiţa asta 1 fMereu a cău1at 
să·j ademenească la ea. >Cumetre Turiddu, cum 
de dai pe aicea? Lasă·te de mine! Gândeşte-te, 
că Dumnezeu drăguţu a vrut :altfel. Acum tre· 
buie să fiu a bărbatu meu le (rîde batjocoritor) 
Hahaha! , Dumnezeu drăguţu n'a vrut aşa l( -
i-a fost cleiul cu care l-a prins. Cânta subt fe
reastra mea În ciuda ei, pentrud a luat pe altul 
de bărbat. (suspină) Da tot n'a putut să-şi uite 
dragostea lui veche, în zadar a jurat că mă iu
b,~şte numai pe mine. Şi când il auzeam aşa cân
tând, pe drăguţu de el, stătea s~-mi ~ară inima 
dela loc, că sîmţeam că numai cuvmtele erau 
pentru mine, iar simţul lor era pentru ea. In nl
cazul ei - o, o văd eu prea bine acum - în 
năcazul ei se arăta tot mai îndrăgostit de mine, 
de steteam să Înebunesc - da cum puteam să 
zic >nue, când mă ruga cu atâta foc: ,des-
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ministrul poştelor şi teJ~rafelor, Bertolini, mml~, 
strul . lucrărilor publice. In ambele colegii din 
Messma . a fost ales d. GioIitti, ca manifestaţie de 
recunoştmţă. De asemenea au fost realeşi foştii 
m!ni.ştri: d-nii Marti ni, Guiciardini, Fiusso, Chi
mim, Salancra, Moretti, Gualtierotti, CappabeUi 
preşedintele ~~me.rej, O. Marcora, fostul preşe~, 
dmte al conSIliulUi, D. Sydeey Soninno. 

• 
Un discurs altui Clemenceau. Se anunţă din 

Paris: In discursul său ţinut la inaugurarea mo
numentului lui Flocquet, primul ministru Cle
menceau a arătat că partidul republican a repus 
tara În puterea sa şi şi-a dat o situa\iune care azi 
ii asigură alianţe şi amiciţii fundate pe autorita4 
tea armelor sale. Franţa, păstrând neatinsă inde
pendenţa şi demnitatea sa, şi-a reluat in Europa 
fără să ameninţe pe nimeni, locul său desemnat 
de interesul durabil al unei păei de echilibru 
singura rodnică in opere pentru omenire. 

Discursul lui Clemenceau a fost foarte aplau
dat. 

Preşedintele Republicei, falm~res, a sosit la orele 
trei ca să fie de faţă la inaugurarea monumen
tu lui lui flocquet. Numeroasele strigăte de: 
Trăiască Republica! Trăiască Fallieres! înăbuşesc 
fluerăturiie socialiste. S'au făcut numeroase are
stări. Preşedintele Republicei s'a reintors la EIi
seu la orele 0.20 fiind aclamat pe tot parcursul 
afară de Place dela Republique unde socialiştii 
au fluerat la trecerea preşedintelui. S'au făcut şi 
aci numeroase arestări. 

... 
Intervenţia riizboinică a Rusiei în Per

sia. Ştirile din Persia sunt foarte alarmante; se 
relevă necesitatea intervenţiunii Rusiei. In cercu
rile competi:1te se spune că consulul general al 
Rusiei din Djulfa a expus partidelor persane cari 
~J'lt în luptă !P1 fE'l de ultimatum zicând că tru
pele ruseşii!{r",' illtra in PU'si~ dacă luptătorii 
nu se vor retrage <i;n r.:gillnea dela granită. Au 
loc eX({'lIjiuoi îil m8să l~ lVtarand. 

Conflictul· austro·sâru. 
Ce spune Muntenegru. 

Polemizând intr'un articol de fond în contra 
ziarelor austriace ziarul oficios zice: l'Să lăsăm 
pe puteri să vadă dacii este permis mandatarului 
de a-şi apropia ceeace i-s'a confiat mai inainte. 
fnsă sol observăm În acest moment că puterile au 
incredinţat prin congresul dela Berlin, Bosnia şi 
Herţegovina Austro-Ungariei pentru a le admi· 

chide.mi, Santuzza, de nu, nu mă iubeşti!?« Ce 
puteam să mi fac? - li spuneam: »Ascultă-mă. 
Turiddll - trebuie sl 'mi·o juri pe cruce!e şi 
mi·a jurat-o - apoi când, a auzit ticăloasa de 
ea, mi-am făcut-o duşmană de moarte - şi-a 
pus în cap să mi·) fure şi mi·l'a schimbat, de·o
dati, - aşa - (face un semn) EI tăgăduieşte, 
îi e milă de mine - da' cu inima nu mă mai 
are drag - acum, când am ajuns de mă vor 
gâtui fratii mei cu mânile lor, dacă dau de veste ... 
Da ce-ar fi şi asta, numai de n'ar iubi Turiddu 
pe ailaltă - aş muri bucuroasă! Asară a fost la 
mine şi mi-a zis: > Trebuie să plec, rămâi cu bine, 
am să ingrijesc de multe«. Avea faţa aşa de cin
stită. Doamne, cum e cu putinţă, să ai trădarea 
lui Iuda În suflet şi să te uiţi aşa de liniştit şi 
de frumos. Apoi a venit ° vecină după ghemuI 
de cinepă, pe care j·l·am ţesut - mi-a spus, că 
a văzut pe Turiddu pe uliţa noastră, inaintea 
uşii Lolei. 

Nunzia (făcându-şi cruce): Omul lui Dumne
zeu şi,mi spui poveştile astea acum, in ziua asta 
sfântă? 

Santuzza: Vai, mamă Nunzia! Ce zi nenoro· 
cită s'a pornit pe capul meu! 

Nunzia: De ştii ceva, du-te şi aruncă-te În 
faţa crucii. 

S4nfuzza: Nu, nu pot să mă duc la biserică, 
mamă Nunzia. 

Nunzia; (despăturându·şi cârpa şi punându-şi·o 
pe cap) Să-mi ajute Dumnezeu. Cel puţin eu să 
nu rămân pe jos de slujbă. 

Sanfllzza: Dumniata poţi să te tot duci, gri
jese până atund de marfă. Să n'ai grije o laşi 
În mâni bu ne. 

: ,'lf 

., \,' 

: . 

;:" .... '. r 
: r 

--v' 

1 ( 

" ~ , 



Pag 4. 

'J 
~ .~ 

, I 
,'!.1-.-

nistra atunci când aceste provincii formau un 
obiect de litigiu intre principatele sârbe şi Turcia, 
Ilsând atunci acest litigiu nerezolvat. Prin urmare, 
in urma acordului cu Turcia, Austro·Ungaria se 
pune in locul Turciei În zisul litigiu care nu este 
sfârşit faţă de statele sârbeşti. Aşadar, prin acordul 
menţionat, Austro, Ungaria nu a devenit proprie· 
tară ci parte În contra statelor sârbeşti. 
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Presa rusă şi criza din Balcani. 
Ziarul rus »Slowoc: din Petersburg scrie: »Criza 

balcanică a atins acum punctul extrem al posibi
lului. IncumbA concertului puterilor s~ adud pe 
Austro·Ungaria şi pe Serbia la un compromise. 

Ziarul »Rjetch c relevează necesitatea ca puterile 
să exercite o influenţă asupra Austro·Ungariei. 

Cum se comentează demersul Au-
striei la Belgrad. 

, Ziarul ,Le Temps« din Paris, comentând de
mersul făcut de cătră contele Forgach la Bel
grad, zice: ,Nu trebuie să se vadă În aceasta 
nici un ultimatum, nici o ameninţare, nici o curs~. 
Se pare dimpotrivă d dl Aehrenthal voieşte in 
mod sincer să contribuie din parte-i spre a obţine 
o inţelegere cu Serbia care a recâştigat simpatia 
Europei prin resemnarea sa in privinta unor re
vendicări injustt', şi care ar trebui să ia În consi· 
deratiune interesele Austro· U .1gariei. 

Demonstraţii sârb eşti. 
La Craguevaţ, Pozarevaţ şi Cruşova au avut 

loc mari demonstratii, la cari au luat paite un 
număr mare de ofiteri. 

Demonstranţii au protestat în contra' hotărîrii 
guvernului din Belgrad de a renunta la preten· 
ţiunile teritoriale. 

Voluntarii ruşi spre Serbia. 
Ziarul Sevet din Petersburg publică şti

rea că un mare grup de volunţ~r1 ruşi au 
pornit din Odesa spre Serbia. 

/Jtalia şi criza balcanică. 
____ ~OA"lJuuv:etMI. italian este de părere că tratativele 

directe intre Austro-Ungaria şi Serbia nu vor 
duce la nici un rezultat bun. De aceia guvernul 
din Roma va stărui ca, pentru aplanarea conflic
tului, să intervie cât mai curând marile puteri. 

Opiniunea publică rusă iritată 
contra Austriei. 

~Berliner Tageblattc află din Petersburg că 
opinia publică rusă priveşte ca şi până acum pe 
Austro-Ungaria ca turburătoarea păcii Europei. 

Intreaga presă rusă cere mereu convocarea unei 
conferinţe. PansJaviştii agită pentru războiu, gu
vernul însă nu vrea să ştie de aşa ceva. 

~_ .. _,~. __ . _______ ~_s~ 

NunZÎa: Da ce vrei să faci ? 
Santuzza: Mai ştiu şi eu? Vreau s~-I aştept 

aici (arătând banca de dinaintea uşii) ca o biată 
cerşitoare I 

Nllnzia: Aici, inaintea casei mele? 
Santuz~a: N'ai nici o grije, nu În tru În casă. 

Da nu mă alunga de pe pragul uşii, mamă Nun
zia. Gândeşte-te la mântuitorul, la care mergi să 
te rogi! lasă-mă aici, te rog! Lasă·mă să vor
besc cu el incă odată, dacă ai ceva sfânt pe pă
mânt. 

Nunzia: (A.pucă drumul bolborosind). Vina ta 
să fie, Doamne! 

Brasi: (Alergând din făurişte). Aşteaptă, a· 
şteaptă! Mamă Nunzia. Noi doi, venim totdea
una cei din urmă. Trebuie să ne avem bolţile 
totdeauna deschise. (Nunzia pleacă. - Brasi San
tuzzei). Vezi, Santuzzo. Nu te duci in biserică, 
fiindcă-s Paştile? Hai să ne rugăm un şir de 
mătânii amândoi! 

Santuzza; lasă·mă 'n pace! 
Brasi: A! La naiba! Nu te mânânc! Par'că 

n'am ştii ... 
Santuzza: Lasă· mă 'n pace! 
Pippuzza: (fără de rbuflet, din strada primă 

dela stânga). Ajung incă la liturghie măiestre 
Brasi ? ~ 

Brasi: Aleargă numa, că o să ajungi. (Pippuzza 
pleacă. Brasi Santuzzei). Vezi, fac ca c1opotarul 
nostru, care chiamă oamenii la biserică şi ră
mâne frumuşel pe· afară ! (privind spre strada din 
dreapta din fund) A! Pentru asta să vă las sin
guri? Acum mă cuminţesc t (Pleacă la biserică). 
Aşa 1 Ei, fie, mă duc, ca să nu vă stăm În drum. 

(Va urma). Trad. de Ilie Marin. 

Sirbii vor eşlre la mare. 

Deoarece sârbii s'au convins el n'ar putea 
dobândi decât printr'un războiu un teritoriu din 
Bosnia care să lege ţara lor cu Muntenegru, ei 
agită acum ideea de aşi croi o eşire prin San
geac şi Muntenegru. 

In cercurile parlamentare s'a discutat CU aprin
dere chestiunea aceasta. 

Ideea este Însă irealizabilă deoarece Turcia a 
respins·o categoric şi Austria a garantat integri
tatea sangeacului Novi· Bazar. 

Manifestul fruntaşilor din 
Caraf_ 

Lupta contra burdismului În biserici. 
Campania electorală pentru alegerile si· 

nodale din dieceza Caransebeşului aduce o 
notă dureros de nouă în viaţa constituţională 
a bisericii noastre. Ca niciodată până acuma, 
platforma electorală o constitue lupta dintre 
partidul. naţionalist de o parte, apărător al 
autonomiei bisericii noastre, al curăţeniei ei 
religioase şi morale, al menirei şi caracteru
lui ei de biserică naţională, cu un partid cu 
totul nou În viaţa noastră bisericească, un 
partid care are Îndrăzneala de a se pune 
pe faţă În serviciul guvernului şi al gându
rilor sale de maghiarizare şi distrugere a 
bisericii drept măritoare romAneşti a răsă-
ritului. " 

Am fost cei dintâi cari am dat alarma 
atrăgând atenţi unea lumii româneşti asupra 
acestei primejdii. Burdea, şi toată şleahta 
lui de vânduţi au continuat şi continuă să 
))lucreze«, pregătind alegerea unei majorităţi 
burdiste in sinod pentru a stăpâni pe urmă 
În toată dieceza Caransebeşului şi pentru a-i 
Înlezni munca de zdrobire a bisericii pe 
care a început-o guvernul. 

Fruntaşii din Caraş au hotărît să Înceapă 
lupta contra burdismului cuceritor. 

Azi primim ştirea unei mari manifestaţii 
a tuturor elementelor bune. şi naţionaliste 
prin care ele stabilesc programul ce şi-au pus 
pentru salvarea bisericii ortodoxe româneşti. 
In acel aş timp se proclamă candidaţii na
ţionalişti pentru cele 40 de locuri vacante 
de deputaţi sinodali. Iată ştirile ce primim 
din Lugoj pe telefon: 

Manifestul partidului national 
din Cara,. 

Lugo}, 10 Martie. 
Azi partidul naţional a publicat un mare 

manifest cătră alegătorii sinodali pentru die
ceza Caransebeşului. Apelul chiamă la luptă 
Împotriva tendinţelor de distrucţie a bisericii 
prin curentul burdist şi se compune din două 
părţi, întâi din programul partidului, al doi
lea din lista candidaţilor naţionaşti la cele 
40 de mandate de deputaţi. Manifestul e is
călit de vre-o 500 de fruntaşi din toată 
dieceza, din Lugoj de yre·o 108 fruntaşi, 
apoi din graniţă aproape de 200, apoi din 
Oravita, făget, Buziaş, Ciacova, Vârşeţ etc. 
El se va tipări În 20.000 de exemplare şi 
se va răspândi în toate părţile. 

Programul partidului. 

Iată punctele programului: 
J. Susţinerea neştirbită a autonomiei bi

sericii noastre. 
20/ Apărea ei de orice ingerenţă venita 

din afara în afacerile interne ale bisericii. 
3. Promovarea intereselor bisericeşti7 şco· 

Iare, funda/ionale. 
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4. Inldturarea tuturor ahuzurilor 
bisericii. 

5. Susţinerea unei discipline mai 
toase. 

6. Introducerea unei administratii p 
simplificate şi exerdtarea unui contr 
în hisericd. 

Z Creiarea unui fond de pensiani 
preoţimea din diecezd. 

Lista candida 
Iată şi lista candidaţilor pentru cele 20 

curi mireneşti cari având câte 2 man 
reprezenta 40 de voturi de mireni in si~ 

1. Cercul Valea Boului; Or. C. Pope-, 
Petru Mladen. 

2. Cercul Lug(Jjului: Or. Alexandru I 

Dr. Gheorghe Oobrin. 
3. Cercul Sgribeşti: Or. Ştefan Petrovk 

tat, Dr. Dumitru Florea. 
4. Cercul Făgetului: Titu Hateg, Dr. 10 " 

povici. " 
5. Cercul Coşava: Dr. Octavian POPe) . 

Gheorghe Gârda. 
6. Cercul Buziaşului: (oan Mucu, 

Duca de Cadar. 
7. Cercul Jebeli: Gh. Serb, Or. Dimit' 

loca. 
8. Cercul Ciacovei: Gheorghe Breba: 

(uliu Coste 
9. Cercul Fizeşului: Or. Ioan Roşu, Or . 

riu Branişte...... I 
10. Cercui Vâl'$etului: Or. Petru Zepen , 

Oct. Proşteanu. i 
11. Cercul lam: Of. Aurel Novac depu 

liu Tămăşel. 
12. Cercul Sasca; Or. Petru Corneanu, : 

hai Gropşianu. : 
13. Cercul Ora vita : llie TrăiJă, Df. lor· 

delcu. 
14. Cercul Reşiţa: Ioan Budinţeanu, an 

jiallu. 
15. Cercul Caransebeşulai: loţea Bijll, 

Drăgălina. I 

16, Cercul Teregova: 1. ji 1I1U, Cornel", 
neanu. 

17. Cercul Mehadia: Generalul Nicolae 
Dr. Ioan Popovici. 

18. Cercul Bozovici: Or.loan Sârb, Aure 
19. Cercul Satul·nou: Dr. Alexandru B:r: • 

Petru Stoica. 
Cercul Becşa-montană: 

Corcel Petric. 

Cine I Nicolae lone .. -c. 

Unul din oamenii cei mai de fru c 
partidului burdist este un advocat D:" a 
colae Ionescu din Caransebeş. Eli' 
organizatorul şi agentul electoral pr.' 
al lui Burdea şi inundă dieceza cu te: ". 
de apeluri, declaraţii şi alte tipărituri i, " 

prin toate propagandă pentru Burdea ;' 
caracteristic însă felul cum Ionescu a 
întâi să se Însinue opiniei publice ca [ 
ţionalist cinstit, fiind Însă pe ascuns af . 
şi spionul lui Burdea. Am demasca! i 
pe acest pehlivan politic care multă \ _ 
a înşelat opinia publică_ Acum vre·o "J 

ani, când liceul din Caransebeş a fos! ~ 
la comunitatea de avere, el făcea pe, 1 
nalistul, decIarând că dacă guvernul r l 
mite un liceu românesc în Caransebo 1 
singur ar jertfi 10000 de cor. pent~u: 1 
ştiind sigur că guvernul nu-l admite ~ 
acum cum îl demască »DrapeluIG : 

-In primăvara anului 1904, abuzÎnd de osr> 
«Gazetei Transilvaniei«, a plasat în coloan~e.: 
foi vre-o f?atru ~rticoli fulmina~ti, în <?fl batr .• contra stărilor dm Caransebeş, In speCial la : 
şi Comunitatea de avere. 

In deosebi s'a năpustit asupra fericit~hti C. 
care era atunci president al Comunicăt}l, de.a\~ 
vinuindu-I că se îngrădeşte cu străIni, ca l: 
pe "m,îna. administraţiei P?litice. ş! prăpădeştt l :· Gramţenlor. (Ce ar trebUI să ZIca Dr. NIColae ". 
astăzi despre Burdia, dacă l-ar măsura cu a~ 
sură cu care la măsurat pe fericitul curesc~')'1 

Scriitorul acestor şire, a avut ocazie să seuf:: 
cu fraţii Ionescu la Caransebeş după apanpa.· 
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ilo! ~ ~i, şi intre alt~le i-a spus lui Or: ~~coiae Ionescu, 
făcea şi atuncI pe grozavul punhcator al mora

lot' noastre, că nU cercetează intenţiile articolilor 
, l1lai [chtstiune dar constată ca fapt, că prin asemenea 

"i se netezeşte calea lui Burdea, ca să ajungă in . .. r; Comunităţii de avere şi să distrugă totul ce 
aţa p, mai rămas bieţilor descendenţi ai grănicerilor de 
COntri ~oară. 

... Petru Ionescu, mai şiret, zimbia numai la ace
sia ' ~rbe ale mele, Dr. Nicolae Ionescu Însă s'a Înfu

ni, 'şi in marea sa «revoltă» sufletească mi-a zis: 
, Nici cînd nu va ajunge ~~rdia În fruntea <;0-

dida' itAţii de avere. Aceas~ e gr!Ja mea. Am, la mmă 
~~ Intreg dosar, cu care In OI:IC~ moment II pot a

le 20 Ira" pe Burdia în aer, de praf ŞI cenuşă se va alege 
mand el, nu prezident! 

n si~~' ... Las' că vom vedea! - au fost vorbele mele, cu 
Popes ne-am despărţit. 

~orba mea s'a împlinit. , 
ru M I:ures~1l a murit şi Burdia a ajul1s prezldent al Co-

~italll de avere. . 
't ,Ifnde a rămas "dosaruh fraţilor Ionescu? 
, roVlC ~r t' 

~ vor ŞI. 
O t)ar am văzut alt lucru. -

r. 10 tir. Nicolae Ionescu a ajuns advocatLl~ Com~mit~ţii 
avere iar Or. Petru Ionescu secretar 1I1 l1l\mstenu, 

Popes bii c~ protecţia făţişă a lui Burdia. 
Dr. Petru Ionescu s'a dat Îndată dl~pă p~r. şi es~e 

cu, B lizi pe faţă a~~ntlll căIăţo~ al burdlsmulm In polt
~ şi în blsenca deopotnva. 

)jmit~ Nu aşa însă Dr. Nicolae Ionescu. El era cu. Burdea, 
r jinea să dcclare, că nu aprobil pe ~urdla. Ba pe 

Breba' opui alegerii d.ela Bocşa, d!1d, fra~cle ~all Peţru por
. se pe sate În 111teresul reuşIteI IUl luhan Welsz, ne-a 

O ~onat Nicolae la redacţie, că desaprobă pe ira-
u, r It> său şi con~mn~ de-a dreptul ceea~~ face.. _ 

Chiar şi Burdla cauta - pentru ochLl lumel - sa 
epen~ lapede de «clica Ionescu". . _. . 

Nu mai departe, acum 3 anl a aparut 111 ,. Foala 
depu ·f(ezană. o ştire nostimă redacţională, care spunea 

'n cuvînt în cuvînt: 
mu D Am fost recercaţi a împărtăşi, că d-I Constal1-

I tin Bunlia, prezidentul Comunităţii de avere, nu 
le. lor are nici în din, nici În mînecă cu clica Ionescu 

& Comp. 
II an Dar tot a...:,a se lăp1\da Încă şi Or. Nicolae Ionescu 

, 1 ~ Burdia. Halaripul lui Dr. Nicolae lonesc~ p~ v,re-
~iJ' li ~ea alegerei de deputat la Caranseb~ş, e mca .bll1e 

II, "lIlnoscui. Ziua făcea pe agcntul d-hll Or. l. SirbII, 
fi" noaptea era ... Ia conventicul cu Burdia. 

:orml,-Pe faţă se Iăpădau încă unii de alţii. U-e era ru-

colae r~ar de atunci a trecut binişor vremea şi cu vremea 
trecut şi ... ruşinea. 

Aur~ '. 
'U Bl: ..... ---------------

O r~ Abooatii cari ploi acum nu şi-au 
P 'achitat abonamentul, sunt rugaţi prin 
.<1 tceasta si solveasel atât restanţele 

one" -cât ,i abonamentele Înainte, clei in 
: fru eu contrar după 8 zile vom fi siliti 
.t 0:;1 sista expedlarea ziarului. 
~I p~, , Administraţia "Tt1ibunei". 

J te: .-
:uri i; 
rdea, 
~ a 
CH 

, INFORMA WIUXI. 
A R A 0, 10 Martie D. 1900. 

15 ai ' 
ca! ) 'Intru ftatil dill ItaUa. 
ltă " Colecta dlui Vasile Ttllca din F. 
e·o ( Tout, dela: Vasilie Teuca învăţător 5 
fost (or. Ioan T odinca (a Petri) 4 cor. Ioan 

Astelean 2 cor. Petru Todinca (a Mitri) 
~ l " 1 cor. G~orgiu Astelean 1 cor. Oavriş 

Teodor (a Vesi) 1 cor. Popa Dimitriu 
lsehl 1 cor. Petru Mateut 1 cor. flore Tiz
tru e ban 1 cor. flore Radu 50 bani, Ana 
lite ~dar 50 bani, flore Milean 40 bani, 

Nlcolau Pantea 40 bani, floare Milean 

c. 

20 bani, T eodor Popa 20 bani. » 
~lecta d-lui învaţător Euzmiu 1. 

Dnmba intre elevii sai dela: Eug~l1iu t Drimb~ Î~v. Săcal, 1 cor., elevii Io~n 
FI al .40 f1len, Rozalia Oşorhan, 40 fii., 
flonca Sodor 30 fii., Maria Bonar 20 
I ~ Maria Cicortaş 20 m, Teodor Ve--

19-20 

ă Ş: 

i!f i . 

le 1: 
cea' 
l!) 

Daoă a-ţi inoercat toate! 
,P tot lIIt v'au trecut durerile reomatlce cenţi o atlcli de 

int! 

a " SPIRT DE GHIATĂ 

~T R I BUN Ac 

reş, 20 fi!., Moise Ourbădan 16 fileri, 
Oheorghe faur 16 fii., Eremie Isai Ana 
Isai,. Teodor Săcădaţ Petru RadU; Lu. 
creţla luhas, florea Noje, Ioan Noje 
Eremie Tărău, Maria Oal, Ana Oşor~ 
han, Ecaterina Miru, luliana Lazar, Ana 
Roşea, luliana Săcădat, Maria Chiş, 
Etelca Chiş, Ioan Chiş, Maria ChişI 
Maria Oşorhan, Ioan Nichita, luIiana 
Ooron, Alexandru Ooron, Ana Oşor
han, Maria Oal, Alexandru Chiş, Maria 
Dit, Alexandru Dit, Elena Roşea, Teo
dor Rnşca. Ioan juhas, florea Szilagyi 
Mihai Si lagyi, Ecateri n a Vereş, Alexandru 
juhas, Ioan Ourbădan, Maria Ardelean, 
Gheorghe Hodoşan, luliana Nichita, Lu
creţia Uzuran, fiecare câte 10 fileri. 
Zeitler Oyorgy, 12 fi!., Zeitler Rezso, 
12 fiI., Maria Ourbădan 8 fiI., floarea 
Drăgan, 8 fii., Ioan Oşorhan, 8 fileri, 
Maria Noje, 8 fit, Gheorghe Erdei, 6 
fi1., Mihai Ourbădan 8 fii., Maria Oşor
han, 6 fii., Iuliana Oşorhan, 6 fiL, Maria 
Ooron, 6 fil., Oheorghe J uhas, Moise 
Oşorhan, Vasilie Bonat, Ioan Chiş, lu
liana Miru, câte 4 fii eri. Dimitrie Chereji 
Ioan Cherejii Maria Roja, Mihai Roja, 
Ioan Roja, câte 2 fileri, Vasilie Trippon, 
10 meri. - - - - - - Cor. S'20 

Listele noastre precedente 
laolaltă 

27'40 
3414'42 

--3441'28 

-·ţ--Cum s'au romanlzat ungurii 
in Ardeal? Răspunde la această întrebare, 
într'o conferinţă ticluită cu mult savantlâc, dl 
Csuday 1., pe care a cetit-o aseară în şedinţa 
alianţei de ungurizare, »Orszagos Magyar 
Sz6vetseg«, la Budapesta. lată cum crede 
d-sa: 

Imprejurările Între cari s'a săvârşit in Ungaria 
romanizarea se pot grupa in două categorii: unele 
cari au pregătit terenul pentru romanizare, altele 
cari au săvârşit romanizarea. O cauză primordială 
a romanizării o găseşte conferenţiarul în răspân
direa religiunii greco·orientale. Din pricina ze
ciuelii au trecut mulţi la religiunea greco·ortodoxă. 
Mai era apoi pe acelea vremuri şi o mare lipsă 
de preoţi catolici. Mulţi preoţi catolici, aded, au 
trecut la greco-ortodoxism, pe vre:nea când papa 
le-a impus celibatul. lntr'aceia românii se strecu
rau in ţară necontenit, prin văgăunile Carpaţilor. 
Cu vremea s'au format multe insule de români 
printre unguri, cari astfel s' dU lepădat de neamul 
lor, contopindu se În aceste insule. Din toate 
acestea - zice autorul - apare lămurit procesul 
de romani zare a unei mari părţi ungureşti din 
Ardeal. 

- Mare concert românesc in BUdapesta. 
In Budapesta, unde cea mai mare parte a stu· 
denţimii noa~tre este condamnată să· şi petreacă 
cinci din şese părţi ale anului, - iar o mulţime 
de famB române de funcţionari viaţa Întreagă, -
În mijlocul unei culturi străine, orice manifestare 
românească are un preţ foarte mare. 

Cât Înseamnă pentru mentalitatea celor numiţi 
chiar şi numai câteva momente de extaz estetic 
cauzate de arta c>.1rat naţională, - predată de 
exemplu de dna Veturia Triteanu şi alli artişti 
ai noştri, cum se va întâmpla la concertul de 
Dumineca ÎIl 14 1. c. st. n., - asta şi-o poate 
inchipui oricine. 

Pentru stimaţii oaspeţi, cari ar dori să fie că
lăuziţi dela gară ori apoi la cercetarea instituţiilor 
culturale ale Budapestei, s'a compus o comisie 
de călăuzi re, care este a se aviza pe adresa: Dri 
L. Linţia, Budapesta, Raday-u. 20. 111. Comite/a. 
aranjator. 

~ O piesă românească la Monte-Carlo. 
Cobzarul este titlul unei drame lirice într'un act 
care a avut un succes briliant la teatrul din 
Monte·Carlo (franţa). Autorii piesei sunt d·şoara 
Elena Văcărescu şi d. Paul Milliet, muzica de 
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dona Oabri~lIe Ferrari, o dramă violentA şi pito
rescă a căr~i acţiune se desfâşură În România, 
printre osândiţii la muncă silnică tn ocnele de 
sare, mijloc straniu şi fioros. Partiţiunea este co. 
struită cu arii populare româneşti ceia ce·i dă u. 
colorit particular şi ca un caracter naţional ro
Rlânesc. 

- Noul Şef al guvernului din Boani. 
Se anunţă din Viena: In tocul generalului WinZ'or 
Majestatea Sa a numit Şef al guvernului din Bos 
nia şi Herţegovina pe generalul Marian Vare
sanin, general de infanterie, fostul comandant al 
trupelor din Zara, încredinţa.ndu-i totodată co 
manda corpului de armată 15 din Seraievo. 

- O deputaţie română in Budapesta. 
Foile din capitala ungară comunică, că o depu 
taţiune a crucei roşii române, în frunte cu preşe 
dintele Cantacuzino şi cu vice-preşedintele Dr. 
Fialla, a sosit acolo spre a studia instituţiile cru 
cei roşii ungureşti. Deputaţia fu primită de pre
şedintele reuniunei, ministru pentru Croaţia losi 
povich, care a luat dispoziţii, ca oaspeţilor ro 
mâni să li-se arate toate cele dorite. Aceştia, se 
zice, şi-au exprimat recunoştinţa pentru cele vă 
zute şi au asigurat că vor lua de model institu 
ţia ~Crucei roşii« din Budapesta. 

- Logodnă. Anuntăm cu pl~cere logodna 
d-şoaraJallette V. Stanescu cu d. Dumitru. S. Dă
darlatu Piteşti. 

Cele mai călduroase felicitări! 

- Avansamentul in armata comună. După 
ştiri din Viena avansările din luna Maiu in are 
mata comună promit a fi foarte favorabile. La 
trupa de infanterie vor fi avansanţi la rangul de 
majori 220 căpitani de el. 1. iar la rangul de că
pitani 230 locotenenţii Locotenenţi vor fi numiţi 
sublocotenenţii cari au fost numiţi sublocotenenţi 
inainte de 1 Nov. 10 (12, 

."" ..," 
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- Necrolog. pr::.)" L:L ':y~:~;,On.l! an:,,,.; f:lik~ , f 
bral: Dr. Victor Por 2,'j-, ~\C;\t şi 8oti~ s:o. f.lJrlf-'. ~, .-

nia n1.tsc. Stefani Ci.< 'f':'tl3 ',~:~'.l \'ă ',,,Ce cun~'l' 
cut, că scumpa lor ('1': '('iti liork'l1z!R, a !ilCelat " , 
din viaţă În 7 luna c. dimineaţa la 5 ore în elate < 
de 10 luni. Inmormântarea va fi Marţi în 9 1. c. ~:: 
după ami azi la 2 ore, după ritul bisericei române 
gr.-cat. /leallda-mare la 8 Martie 1909 sI. nou 
Dormi in pace inger iubit! 

- Jubileul unui regiment. Ieri a serbat in 
Timişoara regimentul nr. 29 de infanterie in care 
se află şi mulţi români aniversara de 200 de 
ani dela infiinţarea sa. Cazarma regimentului a 
fost decorată frumos şi inaintea porţii s'a ridicat 
un mare arc de triumf cu steaguri. Alaltăieri 
seara regimentul a făcut o retragere cu torţe prin 
oraş, trecând pela locuinţa comandantului de corp 
generalul Liborius frank. 

Ieri dimineaţă la orele 10 serbările au fost în
cepute cu oficiarea unei slujbe religioase. 
In fata regimentului in gală şi Înaintea corpu
lui ofiţeresc din garnizoana Întreagă coman
dantul regimentului coronelul Scheure a adre
sat trupelor o cuvântare, zugrăvind trecutul de 
200 de ani al regimentului care a luat parte la 
50 de ciocniri şi a pierdut aproape 25.000 de 
ostaşi. (Câţiromâni vor fi fost printre ei! N. R.) 
Cuvântara a fost tălmăcită În limba ungurească 
sârbească şi românească. De asemenea a serbat 
aniversarea şi batalionul regimentului care se 
află În garnizoana la Becicherecul mare. 

- Asasinul contelui Potocki. Din Lem
b~rg se telegrafiază d curtea de apel a respins 
incidentele ridicate de apărătorul studentului Si
czynski, ucigaşul guvernatorului Potocky, cOAtra 
actului de acuză al procurorului. 

- O nouă lucrare a lui d'Annunzio.Oa· 
briele d' Annunzioja cetit zilele trecute in faţa câtor
va prieteni noua sa lucrare La fedra, căreia i-a 
consacrat, nu dupăcum s'a spus 17 zile, ci aproape 
3 luni de lucru continuu, dupăce s'a gândit la 
această operă timp de 10 ani. Caracterul domj· 

«re face si laee- durere de cap de dl'nţl" provenite din ricull, ca d. e. 
teze Imediat orice " Jug-Muri ia eo&sţe ,1 i. spate, 
se folose,te cu rezultat bun. ,In contra Q U T U K AlU LUI Blngurnl remediu. 

Se aae.te " le""" _!idila 

Szemann Agoston, 
Preţul and .tlele 60 flterl, o .tIcll mare 1 cor. 20 fii., 3 .tlele mari 
==== IAlI 6 .th::le mld .. trimit porto frauco. 

CaD-titAfJ, D1al lD.icinu ae trudit: prin pOlitA. 

t,umaclllf" 

Hatvao, FiSter nr. 126. 
Se eqtelleul dIIdc la _te pIl1BI ... 
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unde omul respiră în deplină Jibertat~ pn 
moravurile, tradiţiile, dramele popoarel~ 
siene, născute pentru război. Stil simpluş 

nant al acestei creaţii este acela al tragediei mu
zicale. . ' I h 1 . că Autorul a voit să reprezlnte. o urne ~ ent 
cu totul deosebită de aceea ph?ă ~e senbm~n.te 
şi de armonie după cum ne·o mfăţişeazlt tradiţia, 

Fiica lui Pasiphae simbolizează În fedr~ po~· 
tului Italian revolta conştiinţei contra desb!1u,lur, 
Ea se împotriveşte singură, c~ntra antago~lştllo~ 
ei, Nu e decât aedul care-I ţme parte ŞI care-I 
rămâne credincios până la moarte. El este acela 
care la finele actului al JlI a, povesteşte moart~ 
lui Hipolit intr'o tiradă admirabilă. Scena caPi' 
tală intre Fedra şi Hipolit, care precedează această 
tiradă este de-o frumuseţe uimitoare. Efectul dra· 
matic' al actului al IV-a este plin de putere. Nu 
trebuie uitat pasajul in care Hipolit se lupta cu 
calul mitic a drui impotrivire şi prindtre sunt 
descrise c~ un realism ne atins până acum de 
nici un tragedian. 

-- Contra cântăreţului Gheorghe Cristiei 
fiul de rege. Artiştii berlinezi sunt infuriati in 
contra anunţărei şi reprezentaţiilor printului Oh. 
Cristici şi spun că el îşi întrebuinţează numele 
său la 'o concurenţă neloiOl.Iă. 

_ Sindicalismul francez - NieJ. Niel e noul 
conducător al sindicalismului francez. Lupta a 
fost Între sindicaliştii revoluţionari, in cap cu 
Griffhuels, şi sindicaliştii reformişti! in fru n te cu 
Nicolet. A fost ales Niel, care admite metoda re
voluţionară, dar in acelaşi timp pune o deose
bitâ greutate pe reformele şi măsurile de Îmbu
nătăţire in favoarea muncitorilor, ce se pot ob· 
ţine pe cale pacinică În limitele actualei organi
zări sociale, 

Sindicalismul, care debutase ca o protestare În 
contra socialismului politic şi parlamentar, În
cepe să descrie aceiaşi curbă ca socialismul. 

- In iurul mormântului lui Leopardi. O 
discuţie pasionată s'a inceput cu privire la fap(ul 
dacă Leopardi a fost cu adevărat înmormântat, 
după cum s'a pretins, la 14 Iunie 1837, În bi· 
serica Sf. Vitale, la Fuorigrotta, pe strada Pou
zzoles, nu departe de mormântul lui Virgil. 
Preotul Tagliatela contestează auteaticitatea mor· 
mântului lui Leopardi şi pretinde că atunci când 
s'a recunoscut sicriul lui in anul 1900, cu oea
ziunea restaurării bisericei, nu s'au găsit În el ră
măşiţele ilustrului poet. 

- O statistică interesantă. Japonia n'a ter
minat incă ancheta sa oficială, asupra pierderilor 
cauzate de ultimul rltzboiu cu Rusia. 

Cu toate acestea, ele se estimează la mai bine 
de 5 sute de mii oameni şi anume: 150 de mii 
rămaşi pe câmpul de luptă, un număr aproape 
identic au murit de diferite boli; două sute de 
mii s'a intors in ţară invalizi; aproape o sută de 
mii au fost răniţi, din cari unii au ieşit complec
tamente vindecaţi din spiiale. 

==================================-

Oltlme Inf'ormaţiuni. 
- PriD telefoD. -

,edinfa Camlrll. 
Budapesta, 10 Martie. 

diurnele voiajerilor să nu fi puse la. dar~. 
Sândor P. sprijineşte propunerea lUI Va-
zsonyi. tor,. p'alocu.ri d!:lios şi mişc~.to~, zu~ră~' 

P 16 i O . C ca proprietarii de pă- rabllă a pelsagll~or, o~servatl! fl!le ŞI SP!r1 
O ny . . ere . J'u farmecă pe cetltor, iată calItăţile aceste 

mânt, cari nu stau în ţar~ cel pu~m ~ - 1 Cât de frumos şi de interesant e roman,: 
mătate de an, să plăteasca dare mtrelt d~ erou al timpului nostru» o dovedeşte ~ 
mare. Wekerle: sprijineşte propunerea JUJ ~pare acum În ediţia III-a, după un inter. 
P 16 i Camera decide în acest senz. Cu tiv scur~. Traducerea~ e făcută intr'o TOrj . 

O nt
y

· ~ h' discuţia dării de venit. aleasă ŞI curată, de catr~ cunoscutul puti" ~\ 
aceas a se JOC ele . Marian. Preţul 60 bam. Se află de v~ i 
Urmează proiectul de lege re~erttor !a librăria« Tribunei», 

membrii comisiei de arunc. Se prtmeşte 1~ 
general şi se trece la discuţia pe paragrafl. 

La p. 38 Vâz~onyi y. cere .. ca în co
misie să poată fIgura Ş1 membr!l d~ prof~
siune liberă, cari nu sunt propnetan de p~
mânt sau de case. Buza B. cere c,a 10 
comisia care stabileşte darea de vemt a 
meseriaşilor ~i comer~a~ţil?r, Jumătate din 
membrii să fIe meSeriaşI, Jumatate comer-
sanţi. 

Sza b6 1. Propune ca în comisie să fie 
numiţi şi câte doi oameni ai antistiei co
munale din comuna unde se face aruncuJ. 
Wtke~le primeşte propunerea lui Buza. şi 
cere respingerea celorlalte. Camera deCIde 
în acest senz. 

Cu § 41 se trece la interpelaţii. 
Benirzky (). Interpelează în chestiunea 

uzurei ce o fac societăţile de inmagazinare 
cu înmagazinarea mobilelor. Cere aplicarea 
cu rigoare a .leg~i "comerciale şi de .. uzură. 
Soli cită măsun ŞI 10 contra agentIIlor de 
emigraţiune. 

Parkashâzy Zs. Interpelează în che
stiunea confiscării romanului ~ Sanin c de 
Arciubasew. Spune că acest roman nu pro
pagă perversitatea sexuală, dupăcum afirmă 
o [:larte a presei. Şedinţa se ridică la orele 
2 şi un sfert. 

Intrunirea clubului nationa1ist~ in 
Budapesta. 

- Prin fir telefcnic. -

Budapesttl, 10 Martie. 

Azi la orele 4 p. m. clubul deputaţilor 
naţionalişti se întruneşte spre a desbate si
tuaţia politică, clubul va hotărî, să dUCd O 

luptă flOtdrâtă contra art. 4 din proiectul 
despre congrua care pune condlfii umili
toare şi jignitoare bisericii şi preoţimii noa
stre. Se va discuta probabil şi despre ati
tudinea deputaţilor sârbi radicali. 

* 
la librăria ,., Tribunei" se află de vi 

următoarele cărţi :, 

Spiritul critic în cultura româneas' 
Ibrăileanu preţul 2 cor., + 10 fii. 

In lumea dreptăţii de nuvele şi schi\~ : 
AI. Brătescu Voineşti 2 cor., + 10 fi. 

Legenda funigeiIor, poem dramatit 
ade de St. O. Iosif şi D. Anghel 1 cor~- .:\ 

Demonul, poemă tradusă din rus~'" 
Ioan R. Rădulescu 1 cor., + 10 fiI. 

Revista » Viaţa Româneascăc: N: 
2.- + 10 fiI. 

Sentinela cântdrilo, bisericeşti r~. 
compusă de Teren1ius Bugariu, preob~, 
Preţul 20 cor., plus 30 fi., porio. .' 

Neamul românesc in Basarabia de N. ~ 
cor, 2'50 plus 10 fIIeri porto. 

Din biblioteca româneas~ Soce,~ urm~((1 . 
Nr. 32-34 Vlaicu-Vodă, dramă In 5 1C~:' 

suri, de A. Davila 80 fii. pl us 10 filet! po,~, 
Nr. 35 Ioan Prostul, pove:;te de Tolstoi II-

de O. C~rp, 30 fii., plus 5 fiI. i-
I 
1-
,AI 

EeonOlDie. ~i 

t: 
Mari temerI la Viena şi Budap~~ 

de un război vamal cu Romanii, re 
Uoyd« află dela corespondentul său ~tI 
Bucureşti cu mult regret că negocierile ItJ 

Austro:Ungaria şi. Rom~nia .. se vor .;, ~ 
rupe dm cauza mtranslgenţll agrane: 
austro· ungari. 

E : oarte probabil deci că va încep: 
nou un lung război vamal între cele ~ ] 
state. 

* ) 
Bursa de mărfuri ,1 efecte din Budape 

Budapesta, 10 Martie 11 

OrAu pe ApTilie 1909 
Săcară pe Aprile 
Cucuruz pe Maiu 
Ovis pe Aprilie 

25.62-25.64 ~ 
18.30-18.32 4\ 
14.56-14.5$ 
17.18-17.~ 

INCHEIEREA la 1 ORĂ ,i jUni.: 

Po,ta Ad.lalstrall.l. Pretul cerealelor după 100 klg, a fost urmlt 

'dŞed!ntRa :e d~chide la orele 10
1
/ 4, Pre- AI. Dragomir, Ourasada. Am primit 6 cor. a- De Ti?arAu_n~ _ _ 26 K. 55-26 K. 85' , 

ZI laza a ovsz y. bonament până la 1 Aprilie 1909. Din comitatul Albei _ 26 • 15 26 J ~. 
Inainte de a se continua discuţia dării de De Pesta - - - - 26 • 20-26 J )5 .t 

venit, d. Dr. V. Lucaeiu aduce la cuno- Băl1ăţenesc - - - 26 • 50-26 , ~ . 
ştinţa camerei violarea dreptului său tie B 1 B LI 00 RAFI 1. De Badea - - - - 26 • 30-26 ) '/Q . 

imunitate de eăiră oamenii administraţiei . ., Săcară - - - - 19 • 70 -19 ~ ~ ~ 
în comuna Ticvaniul-mare. D-sa a voit să I ~ apă~t ~r, 435436 dm «Biblioteca pen.tru Orzuldenutreţ,cvalit.l 17 ) --17 , , • 
• f ' tOţi» cuprmzand celebrul roman eUn erou al tlm- •• calitatt!a a II. 16 • 50-16 ) al ... 
In ormeze camera mal pe larg, dar a fost pului nostru:. de marele scriitor rus Mihail Ler- Ovăs) ~ l. 17 ) 55-18 J - • 

întimpinat de vociferările deputaţilor ungur i montov. In acest roman autorul zugrăveşte cu ) • ) II. 17 ) 25-17 J ~ ~ 
şi a trebuit să renunţe. Cazul se va discuta pană de maestru viaţa şi aventurile ofiţerilor ruşi Cucuruz. - - - - 14 ) 05-14 , 25 11 
În comisia de imunitate. trimişi să-şi facă datoria in ţinuturile îndepărtate _____ . __ ..... _._. _ .. _ .. ___ ~W _ li 

S t' ~ . d' ţ' d V " d 't ale Caucasului, şi să se lupte cu populaţiile din Sa " 
e con tnua apOI ISCU Ia am e vem, partea locului. Lermontov se foloseşte de acest Redactor responsabil Constantin Vi· .. 

La paragraful 67. Vâzsonyl V. cere ca prilej ca să descrie natura sălbatică din Caucas, Editor proprietar Oheorghe Nichln. • 

. SZimOIlidesZşi Raduch 
pantofar 

IOlozsyir, YesseIenyi lik10s utcza 4-

IIi recomandă an. public "'. loc ,i provi.,ie, m.~ . = 
de prima calitate, care se bu- 6h8fe pentru pKl ! 
curl de buni repQta~ie. Fac ti bolnave, ~ 
departe gllm modtrne de copii, bdt'ba/i ,i dam' dlJl 

mal bun material fi cu preturl moderate. 
.,.._ .... -.# .'. P.atrl 1I •• d. dia ,mini. I'Igl111 al li-It lrÎIIIiU dt BI,.,1 • I~ia\l ,uli 



e n, :J:. . .:.;44_-_1_90_~ _____________ • ..;.T..;;,R;..;I:...:B:...:U:..:N:.:..:A::.c ___ -:-__________ ~Pa~g.::..!.7_ 

~~~ M' o LLY· " **%%%**%% 80,000 pruni bosneaci altoiti 
:!:t; '\ Alexandru Vile aUI pen~ru. pr<sldi'.e. de specia cu fructe mii 
'ornat{ • A • lagnll •• lIinall, de buda]. Il d8 pantofiri. IIrtbopedlti. man '1 deosebit de frumo8le, de coloare 
~te I In treJ,·ztle face manlle SigbetuJ-Maramurl,ulul. neagră, care au fost premiate cu prima 
~~~~: tfelate şi albe ca spuma. Giplo~~ a guve,rnului ţărei din Sarajevo, la 
1 pub;, , )(area înr(lgi~tratii, expOZiţia din Viena, Budapesta ,i la expo-
ie vt ' .. ţi a universală din Paris cu medalia de 

mea.>' 
l. 
schii~ 
10 fi 

natk 
:or~

rus 
fiI. ' 

~ N; 

i r( 

'eot. 

~ N . 

1_1 argint 
Se află s;>re vânzare la 

I 

-
mânilor şi contra tutu· 
rar altor efecţiuni a pie. 
Iei mâni1or. 

Sava T. Kojdici, Brcka (Bosnia) 
din pep:n:era proprie. 

**&%%*%*~ 
Lucza Jozsef 

atelier chimic pentru curăţltul hainelor 
S ej b 8 d.i a (5z8j8d), LaudoD u. • 

Prl' meşte I curăţirea şi văpsirea hainelor 
I bărbăteşti, femeieşti, de 

copii şi preoţeşti, postav de mobile, 
haine de doliu mai departe 

Curăţirea penelor de pat 
l!'~~Jr~2?J~~~~~~ cu maşina prin ce îşi redobândesc culoarea 
~ ~~ albi şi usclţimea orIginati şi vor fi 
~ ~"~ scutite de praf. 

~ ~ Corr>.andele "'In "rov;,.,ţl\ "" 

. .,. 

" 

i' 
, 

.. 
v ,. Acest conservativ al 

. ilor, e~te compus 
sub.tanţe recunos
de ştiinţa cosmetică 

Idapt r~~ ca c~le mai 
, ŞI InofenSIve pen-

mu, . catifelarea şi ingri

"Molly" este un re· 
mediu excelent pentru 
mânile cari se ocupA 
regulat cu lucrul de 
casă; moaie pielea in 
scurt timp şi dă mâni
lor o albeaţă foarte plă
CUlă. 

~ ~ efectuesc itn.edil,~,t ~l prorn 'f."t 

r~ ~ - .. _. ----.,~-----.!~ 1 

~ ~ KARL HOREDT mânilor şi intrece 
efec.~ orice alt pre
t de acut fel. Se 
ebuintează cu mult 

contra roşetef I 

Preţul unui flacon 1 cor. 
Se prepară şi se "inde la: ~

" ~ tnagazin de 1nobile. 

',' Cele mai bune biciclete ~ BajrszabaD, Salzjass. Hr. II. 

" .. pentru 120. cor.; r:,;-"Jt'-i,Tl:PlmJ, 
ţ~"""" se pr,t câpilta dela firma ~,'.:":,'_ - u.l ~1 "r," ,'-1"1 11,1]: 

" ~ ~r!!~~a~ (!~!!! ~,.~,": !1'~:.,I,~1 ~~~~ 
Drougeria şi 

RESTOI 
parfumeria 

81111U 
Arad, Weitzer Janos utcza 2. la.ng~ biserica cu lunii.. ~ , .. ,-

. 64 ~t 4! ~~~~~f!~~~!tm Tot acolo se pot capătă pe ales: Magazin de dulapuri, mese, scaune, scanne .... 
;:32 ~ ~!! :, - ~ ~~ maşini de CUSlit, gramofoau li arme. de copii, paturi, divane credenţe, paturi de 
1.5$ " bucătărie, spălător şi tot felul de mese, 
~ PETRY ARPAD ~ ~ Mare atelier de reparat. • " , rl't ~ Telefon in legăhuă cu întreg comit~tul 245, scaune din lemn înCOVOIat, scaune cu leagăn 

ţtJ ~ ,,': foteluri de hiurou, laluret cu ~urup, mese 
rmlr orologier şi mehanic ~ ~~m~~mmffi[gm~~m~ii de ceai ş, a. Sunt totdeauna in depozit ... 

.: = Ora 1"·111 iri - jfagyiârad, ~l~o(zt al 3. = ~~ 
;S • Recomandă a- ~ ~ 
80* "A"o, ~ telierul său bo- ~ l'C 
70 t1' • • "gat de oroO

" ~ ~ 
~ • IOJge, lustru-'" ,,. 
1) ~ mente optice ~ le 

• şi de fotogra- ~ (g 
: • . .. ' Dat; ţine In ,. 1I\i 

t >< magazin cele ,. 
t - mai bune oro- ~ t,. 
t ;.r loage, oclle-" ~ 

1. 41 larl, Oehlune, termometre, baro-;t ~ 
fţ ~etre, gradator IDetUcal pentru" fJţ 

'u ' ~ caldură şi ferbinţală, gra(llltor~" 
t - - ~entru spb-t şi aier, - -Itt 
tIJ pre~m ŞI tot felul de artic1ii pentru fotografiat _~ ~ .. 
~ ~ prmeşte repararea tuturor lucrărHor ce se tin. fii 

e ranşa aceasta cu preţuri ieftine pe 1. garanţă.. ,. 

~i •• v9.' •••• 9.. ~~ 

snlptor. auritar şi fabricant de iconoslase şi altare 
= S ZATMAR, Wesselenyi-utc! 3. sz. = 

Face c:~ preţuri moderate·: 

,-

'-
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Fag. 8 

Gel din~iu atelier de pi~tri 1nonuDle:n1:a.le aranJat === cu pute14 e electrică. === 

GERSTENBREIN TAMAs es TAnSA ~l~~!~~~:: ~!~~~rlf1lte 
Fabricatie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 

.~ 

• 

Din pietri de mormânt magazina se afle. în 

Kolozsvăr, ferencz Jc5zsef·ut 25. 
Cancelaria şi magazinul central: 

t ' . Kolozs,ar. D6zsma-1I. 21 •. 
, 'J:'cleton 662, _'>'J'A"'" 
! filiale: Nagyvirad. Nig}szebu. De,a fi B4npatak. 
\ 

.0 

o: 

Nr. tele!. pentru or", ,i oomitsţ 509 

pe moşii şi case de inchiriat din Arad ~ 
cu lmortiza-ţie de lO-70 am 

dupl D1lrime~ aumei lmlU'lHlIutate cu 4:, el II,,! 41/2, 4:8/4 ,. ,i l>0/r» pe lângA dividendA de mijlooire şi amortiztlţie de 
Interese ct>r!\SpUnE8tOl.re pAnl11l\ V"IO('\lQ! oea ro?;l mare. 

Spese anticipativa nu sunt, la dorinţlantioipel 8pe~ 
sele de lnt&bulere, converieJ datoriile do interese mari. 

= Resolvare grabnică, serviciu promllt. 

SZUCS F. VILMOS 
Representanţa pentru mijlocirea de ImprumuturI a 

Nr. <44 _ 
.... , ... --

măi8sfra. de instrumeot. muzical 
511110, str. Ocneil{r. 10,: 
~ 1 ~ ~~~~1 Magazin d~ tot felul ~e in., ' f\t::Jl 1. ~il1J!\N mcnte muzlc~le, depOZIt bOl 

~ ~~ ;;;:;~:~,lI,~Â~' de cele ma. bune coarde. . .. ,'" ~e Primeşte şi execută. promt , ~ 
~-' ~ ~ f~lul de comande dJ~ P,ro'" 

V ~~ elC, precum repareaza bine 
ieftin orice lucrare ce aparţine acestei ramuri. 

rritsch &Gonnerl 
atelier de ghete. 

M e dia ş - Uedgyes. 
• ~t6iI~iU--

~ LUCfQ de mină jaranf,'j 
Ghete de t~vro pentru demni. . K J J'.-

J ,box , I K 1 1 '-

• • ~evro pt dame eu bUQ'lbi K 10·5. 
, :. I I " C\I şirete }\ 9'50 

J am'tlţi de tevro pentru dame . K 8'
Ghete tiri de muncitori dela ; . K 6'80 
Ghete de copii dda . •. K 3·-

~== II. t • r i • 1 d. 1... el. I 1. _.-.-

ib 1_ _..... 10: .... .,.... ............,...;o;i:t"ll! "'"'Mi ...... iIitIi .... 

... M .. I ·'1 I r _." ... 

ciasornicar şi bijntii Ti 

:, 

Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe terUorul comitatului MRd, oraşului Arad, oomitQtuJui 

Bichiş, Gyula, Ciaba. 

ARA.D, Karolina-utcza 8. (Ca.sa proprie.) 
(Umgă filiala Poştei.) 

Nagyszeben 

~ . I Repară multilateral pe lângă g;~~~:~;~~;; .. 
I
~ ciasomice de buzunar, pendule şi de a' 

larndi. Ţine în deposit cu preţuri moderate ciasor' 
. ~ 1'\ nice de plirete, de buzunar şi de alarDlă, 

Primesc pe lângă onortr A6uisltot1 de .fh.o~rl abili I ecum 1· t t .p 1 1 1 ~ b·· t .. 
şi denml de Inoredere. ,: pr Ş O le u {e· IJU eru. 

tol 
;~ -.-:::..~ r!.:- • b%J&Z....... ------:::..- -=--:"*~~=.::::_~:J 

1I ....... 999~9WV ••• -'iiv .. 9~ ~ 9 ~ 

== a.! ·~~~!~:~1cl~:~!~~ ..... . = 
' Tel:Dcsvâ.r, Belvârol!!l ~ 

. Lonovics-u. 6 sz. (btra- -m 
rea pr1J1 paritla !i:r.leJlo folterczeg). ~ 

Se angajază si repare şi să procure "'atin. de cusut, ~ !1 
de &mpWttt tJI,otoapt, lttcklete motoare, auwmobile, gra- l) 
MOjoan.e şi ~i t:Ze stJri,s, precllm sonerU electrice şi 'l"epa- ~ 
"""ea telegt'ajelfw de oaslt ~i îr!troducerea lor. .. 

,. Tine in deposit maşim de cusut tJooh' şi i 
HIt WcCelet6, tot aşa uramajoana şi păqi sepa- . 
,. rate de ma~ini de cusut şi biciclete. H~~~ 
,. Mare asortim~nt in pilei româneşti pentru gra- ~ 
;it mofoane eudlam8tru de 25 cm., 4 cor. 00 iîl. 4H 
• Preţ-carent gratuit ,1 porta franco. . ~"!~;,.:;;) ~ 
.. 0-·0 ~ 

B~~~~.~~~~~ •• m 

••• I1SIi":le."~.m@@~es&e'l ; I ' l)ritna fabrică de D1Hşini agricolt 4 

1· ii Intreprindere de săpat fânfâni adânci din Sătm~1 
S ZAT1\!lAR st:rada '"Ieleky 8, 

I t~;i PROBST filATYA~ 
=-. instalări de morfd:~~t; ~otoare 01 ulIi! 
• elredelirea de rintini aneriane, ~ 

I 
~nducturi de apA şi pumpe de 
apA de orice sistem, aparate 
pentru uscatul nutretului, repa· 
ratii de automobile ,i de mo- " 
toare cu benzină şi orice lucrări II I . atingătoare de aceaail brantll 

., cu preţuri av(SotaJ08se. 

.. DlpOl" permMtftt de nsaflnl CI . II abuJ1 ,1 da ,umpe, . ' ............. ~ .......... . 
TIPOGRAFI4 O~OROH NICHIN - A'lA1) 1909. 
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