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A~egerea dela Dobra. Redactorul.Drapelulul f este destul I Iti ," U·. Bt 
N'are decât să se gândească la lupta .... 
de inteligent pentru a înţelege atâta. ..aliit .11 a eOI " 1,.. • 

După-cum se ştie, peniru, a p~ra- 11,1.1 Lueger, în Viena, orI a socialiştilor Interpelarea dlul Dr. SI. C. Pop. _ Fişpanul voInic. - Româ~~i protestea{ă: 
lira la Dobra candidatura naţlOnallstu: din Germania. Un şir întreg de ani au Propunerea baronuluI Bdnhidy. _ Vorbitorll români M. Velzezu, Dr, St. C-
iui Dt'. Vlad, stăpânirea ungureas~a luptat până să a;ungă la tăria actuală" ~ Pop fi Russu Şirianu. 
'ii-a găsit o c,oadă de topor, ~un Roman Ear ~ol nu ne putem închipui lupta V li . 
care toată meaţa 11,1.1 de bnu cu Un- decât tot aşa: o să cădem poate mulţl Gomitatul Aradulul este in majoritate Cuventarea dluI M. e CIU 
a urii 'si-a petrecut-o. si de multe orz, dar dând nainte, după e011Îrşitoare românesc. Şt totuşi, graţie fal-I Onorată Congregaţiet Dacă propu-
b' • fi· e-care campanie avem să fim tot sifica,-ir sistem uluI representatiz', eOllgregaJia: nerea dlu~ ,ba,:on 8,inhidy n'ar avea ~~-

Fantul acesta serveş~e cO,nfratilo~ o 1 S 'Il ~' 1 t 10 treI cuvinte am putea !s-
r _ t mal tarI. D, eS,tentăm tot mal mult masele de 5âmbatd a lmlal lIlcredere ul ,e, '11 racter po 1 1C, - • '1 nostri dela J Drapelul. sa scne un ar 1- r . , ' ~ prăvi cu ea Aşa iOsă caută sa o luăm a 

. col ale cărui concluse ne simtim în- poporulul;' guvernului şi candidatilor te pomellqt! cd przmul m;ms;ru
d 

o sd1la l~l s~- desbatere l~aJ largă. ' 
. maghiari le vom fiace tot mal mut te dos şi o sd creadd _ ed mIr a eller, OC/.llt,011l Asupra mea ~lntreaga- propuncrea, orI J :mnat'l a le discuta puţm. " 1 d 

' greutăp, cee,a-,ce fără î,ndoiat,ă, dacă, d'aici au îllo'ede,-e m guvet1lu ce pr~sz za,d. mal bine: tendenţa celor ce o sustin fa~e 
'Scrie anume .Dranelul. t'dela /7/30 " E' '1 t [uemrzle ' 1 ă elul Szell 

'r (' stăm In paSIVitate, nu s ar ajunge, Cl ald cum s au pe reeu, : impreSia că gU,vernu, st, r u, , .' 
llai1l.) că tocmaI alegerea dela Dobra poporul pa ajunge tot mai tare în stă- Fişpanul după-ce deschlde şedinţa ne i s'au rupt noglţele ŞI pnn oame?IT sel ~e 
O"Z mar bine, încurcătura ce va pro- d I "i declara, că nu dă cuvent luI Dr. St. C. încredere apelează acum la ~omltate, sa-l 

~ pânirea partidelor maghiare. Cel ea" , ~ l (~ f: ~ , , ' d t de 10credere cu 
duce unealta guvernuluI unguresc" va D elul sa~"Sl' aml'nteascaY de ale'p'e- Pop care l-a anunţat o 10tepe are In al a- mcuragleze, sa-I ea vo, _ ' , ' 

, ~ D VI d A t sz pe J rap e • el eere~ mdceluluI dela Şeprenş), de oare-ce i un cuvent s.ă-1 mal ..susţtnă 10 pOSlţla sa 
convmge atat pe r. a ca. riIe dietale din urmă si de adunarea Tn congregaţia extra-ordinară nu se pot care ,se ~latiOă reu 10 Dietă. Vrea anume 
tovarăşii sei de luptă câtă ~reptate a I r di Beius und~ Românii s'au face interpelărI. dl Banhldy să ne facă ,pe, t?ţl a .Iua ,po.
iZ?.1Ut dl Mocsonyi când a {IS:, I ;:::;s aîn gn iurul 'Jur Kossuth FcrenC'{, Russu ljiriallu, Dar cetăţeniI se pot siţie în contra obstruqlOnl~tl~or dlO Dicta 

împuşca orI când şi sub orI-ce pret~xt ? şi să votăm Incredere lui Szelll. 
,~, IIn_ lupta grea pentrr: eSlstenţa Cât priveşte acum faptul că gu- ~ ,Dr. SI G. Pop, ,Iau la cunoştinţă, cu Ca parti Sali al partiduluI n~(iollal 1'0-

::lţzonala a, p_oporulul ~oml ~n este ;eă vernul îşI găseşte câte un ren ega t, cu llltristare '-.ă dl comlte s'::lprem nu-, mI mâlz, pe care guvernul d-voastra li opreşte 
slS'e~la paszva 1l~ n~ma, ~ tz"!a noa~ l' ajutorul cărUia să cerce a produce {ă- acordă cuventl!}. A AMa arata c~ habar n a~e în activitatea sa, dar care, cu toate ,acestea, 
arma legal-constltuţzonala, CI este ŞI re- - Iă între Români întrebăm pe cel de cele ce se lntel~plă pe, tentorlul coml- există prin noI (aşa e, aşa, e --: strl~ă • R?
duta no~stră inespugnabi/ă, di,: care l~eaf:aIDranelulc: oa;e îsl pot închinui tat,uluI, unde, se ştie; la Şepre~~ dau fos~ mânil) declar că În afacerl,le dm Dieta, 111 
_ afară de slăbiciunea noastra pro- "'v 'r • ~ _r mace~ăflţl şe~pte cetaţenI pacrmc e gean certurile d-vo,\stră de partide ~u ~e amcs-

v' , , I ca se va face o lege care sa faca cu darmlf selbatlcL, tecăm. Intreb Însă: De unde Şi pană unde 
p:ie:- nu ~e !,oa,te scoate nzCi_ o !utere I neputintă ,coadele de topore ? ~işpa.md. , Nu permit să se adUCă, afa- să vină comitatele să dea drept gu;ern~-
pamenteana ŞI dm care - fara de a _? cerea 10 dISCUţIe, Pofteşte la adunarea or- lor de a cârmui si mal departe cand In 

rărăs~ terenul legal n~cl cât '!n fir, de.. Aşa ca ~u.. ' dinară a comi~a~uluI. ' A " parlament li-s'a inglodat carul j A[.1(~î dac~ 
Ilă,r SI fără de a sacnfica mei o lOta Urmeaza Oat e dm a~ta,,, ca noI \ Russu ,Şzrzallll_ ~ prea T-u1t pana I s'ar admIte că guvernul dela COL, ~Itate 'ia 
~'ill p' rinciniile noastre - putem privi! nic'i-odatd să nu mal întram In lupta atuncI. Oronle trebue discutate cat mal Iute. se ir.spire, oare ar ~al re mâl li! In Dieta 

r I 1- ? " d ~" ~. 's'ar nnl line acolo 
"·"""" ... litor cu constiinţa linistităa dato- electorat!. '-'-,~, Se tr"'ce la ordinea zilei. Venindla un Plcllo~rde opo.~alnt'-:'~it"ţ<;')' DariJr 

.. ~ •• , - ' ~ t 1'" socotea a e opinII e mtr!Uf"~ !., ""f~' .". .. :rJ.: •• :I .. ,. ~'..#,-CQ --- - c=D'.ur ca nu, CI ur.meaza. ,r.,'{ n, re'~tld protestul cornunel Sicldll in contra fi <d I 1 x' "ntn~l'lde 
" --o' , " aşa 'e u"or guvernu u s .. -s, " ",-' acesta.. .... cd ce stau pe basa aceluzQ!it program lnninţări\ po~tu\uÎ de geandarmT (ceea-ce ~ ," h ,~ Al '" :-..... c 1 d~ ~~ 

..... ~...,.,...."" ~ , - t' v .; d '1 ' . , ,~, 10 comltate otănrT cum 1 P,,\C,,' ~ 
I _ fi I D 1/'1 d I nu sa- Sl s ranga rm un e Sl cu toale pu·, I s'a cerut ŞI dm :,\loroda,jard ştwea comz- d I 'b f ' , t't r--;~" 

O'd'l pa ~ a es 'i
r

. y ta, 01' ,1". ţ~ teriÎe, la orI-ce o casie, 'să se arunce teiuluI eomlmal), Dt. !)t. C. Pop susţine pro- aCI~~:1 are(,ceat~ăr;}" ~je aJo~â~~)S'1 Ula ,- ,-
noi cre em ca onoraţl nostrz conJra z '1' I d d t testul dat de preotul 1 Codrean şi sotiI fi lŞ 1 or apro 111 , 

• Y' t t asupra renep'aţz ar car. se au ren A ,"," " N J d altfel chl'ar dl'n ,-earta ce se dela Lugo) exagereata Impor anra re- ~ ""' ", ,'r spunend că chestIa naţlonalItăplor, SOCla- o,~ e.~, ,:-.,: 
It t I z orl care ar fi el. Pentru-că coada de topor m manzle guvernulul. listă, si peste tot, orI-ce mişcare nu cu urmează In Dietă mtre parude;e ~-~oastlă, 

~u a.._~uz:,; din faptul că Dr. Vlad va fi De altminteri în casuI cu Dobra, baJon~ta geandarmilor se resoivă, ci cu legI con~t~tă!n c~ sl!nte~J la fel de ţ0\'ln;~t., Cd-

:',;;a nu se poate deduce că d'aci incolo not credem că cea mal bună lecţie o drept~,.. ş~ c~ aplic(area hc,insă't)ită a legăilo! ă ;t~~~Vutn~onJ~r~ :iţ~~p~: d~:f:l; n7~1~~;: 
. , , / d'd ţ '1 vor da o însăsl a/eu vt '1 ", , majOritatea mag Iar' voteaz' IDS I _,'f, < ~ , 
·'7 unde vor mal upta, can 1 a 1 na- - • el e orz romanz, cart orbeşte toate propunerile comisieI perma- petrece In glUrul unor Ider mantultoare pen-

.,.6Ilaliştl români por reuşi, tot a~a, se: por înto'!rce, de unealta gu.ver~utut nente. tru pat~i~, ci p: chestiI de desubtui că~ora 
dacă prin uneltele sale păcătoase, prin Ş1 por sta m ~lur~1 stea~u/ul. na{lOnal, După-ce protonot~ru~ Sehill,cit~şte pro- I stă şO~imsmul, In urma căruIa pe noI 11l-aţI 
teroare si abusurl guvernul ar reuşi să pe care cu ataIa msujlelzre Iau desfă- pun~rea baronuluI Ballludr, pnmpă ,ŞI de ,. scos dl,n pa~lament. , 

, - . " Român lui de inimă surat. cOJlllsia permanentă, de a se osandl ob- ŞI veniţI acum să cere,tf IDcred~re 
\~nvzng~ as~pra ~ u , , " • strucţia din Dietă şi a se vota încredere pentru guvernul care noue, nicI un, bme 
asta n a~ znsemn_a ca acum actlvl~tll ""- 7_ guvernuluI, baronul Bd,lhidy îşI susţine I nu ni-a făcut~ sub c~re, trăim despOIaţI de 

':',·ebue sa depuna urma. propunerea, I toate drepturile, CăCI CiOe a abusat mal 

, 
24 Aprilie. 

1 
doar vedea ş'acum celula îngustă în geam, privind lacul ce se'ntinde spre I Florenţa, şi numaI după aceea m'aŞ 
care a pătimit Savonarolla şi de unde resărit de calea ferată, până sub munţl, dori pe la Neuvied orI Colonia. 
spre rug rau pornit pe dominicanul ÎmI vine ca şi când aş asculta o po-

Nu Înzădar i-se zice grădina ItalieI, 
ci ,,.>U' drept cuv,ent I Şi fiecare palmă 
l:e pament sfinţit este, pentru-că nu e 
:I,aş în lumea întreagă, care să fi fost 
patria atâtor geniI şi să fi adăpostit 
~tâţia preoţI al arteI. .. Divinul Dante, 
părintele poesier italiene, aicI a vezut 
hlmina zilel, şi dacă frămîntările de pe 
acele vremurI de întuneric au adus cu 
sine ca purtătorul făcliel pentru lumea 
Întreagă să fugă din patrie, azI cea mal 

, frumoasă piaţă din Florenţa cu statuIa 
ftiCmuritoruluI poet este împodobită. Do
JaleI/aşi Cellini, maJestri sub dalta cărora 
marmora prindea graIu, aicI s'au nă
ţ·~ut. Michelangelo, acest atlet Între 
geniI~ născut în apropiere, la Caprese, 
tot In şcoala fiorentină s'a format, 
Q1.cl maIestrul florentin Rossalino I-a 
ft)st întârul povătuitor ... Pe Machiavelli . , 
,~~arcă mcI nu-l potI pronunta, fără 
s'l-ţl aducI aminte de - Flo;enţa ... 

b 

Şi aşa mal departe sunt o mul-
~ , 

;Jme carI In Florenţa s' au născut aicI 
:tU înveJat şi s'au ilustrat şi d' ai~I au 
:'lec,at 1~ lume sit ducă mal departe 
;umma Şi adeveruJ, pentru propagarea 
~ărura nu s'au speriat niCI de martiriu ... 
J...a Sall·Marco din Florenţp, se poate .... {'\ 

Domul. erou. . . veste şi aş vedea cum năpraznicul 

OrI cât e de mare şi supărător Hanibal trece cu vitejiI sel călare prin Domul (S-ta Maria de Fiore), 
vuIetul din giurul meu - căcI doue valurI şi surprinzend tabăra romană, a cărUI zidire a început la 1298, sub 
sute de RomânI fac sgomot dându-se o pune pe fugă, şi spaimă împrăştie papa Bonifaciu VIII. dominează 
jos în gară - sufletul meu se perde în Italia întreagă .. , Şi nu-I pasă vi- peste întreagă Florenţa. Cupola este 
în contemplăr:r. .. Sunt dar pe pa- teazului mare că în lupta incinsă şi-a opera lUI Brunellesc/zi, unul din mariI 
mentul şi-'n oraşul unde arta Înflorea pierdut ochiul, săgetat d'un Roman, ci architeqI al italieI. .. Fatada, numaI 
chiar şi când Italia întreagă se sbătea ca o sageată ajunge sub zidurile pu- din marmură aIbă, neagră şi verde, 
de altfel în chinurI grele? I .. Unde s'au ternÎce ale RomeI, încât Hanibal ante este fără păreche în lumea intreagă. 
scris versurI în limba care sute de anI portas era pe buzele fiecărul roman De altminterI exteriorul mândrel clădirI 
a fo~t legătura cea mal intimă dintre Şi pentru întâIa oară stăpânil lumel se este fară asemănare: tot e din mar
fraţiI politiceşte vrăjmasl adesea cruzl cutremură... mură (albă, neagră şi verde), şi fatada 
din cale afară!... ' Suntem în valea rîuluI Arno. Şi are atâtea ornamentaţiunl, d6semnurile 

Şi ce frumos a fost dela Roma mergem binişor, toate aproape de ţer- (porU, treI la numer, ferestre ro tun
până aici. Panoramele, carI ne vrăjesc mul lUI, străbătend tunele o mulţime, de, 'tot treI la numer, chenare şi 
aniI copilărieI nevinovate, doar să-mI fi dar mal presus de tot desmierdân- stâlpI) d' o aşa armonie şi d' o aşa de
făcut aşa impresie ... Me şi intrebam: du-ne privirile asupra VăiI acesteIa sevirşită executare, încât staI Înmăr-
cum poate să fie Florenţa o grădină largI, cât cuprindem cu ochiI, şi toată murit. IndeosebI cele treI porţI, cu 
mal frumoasă, decât grădina asta imensă valea-J ca o grădină, cu vile. nenu- moza leu! şi basoreliefurile d' asupra lor, 
pe care o străbatem, grădină în care merate şi-l prejmuită cn ~irllrl ~ de rcprcsintcnd deosebite scene din biblie 
deal şi vale se perindă Într'o variaţie munţI în stânga riuluI ear II) dreapta, sunt adeverate IT ~nunr ale arteI archi-
tum rar se mal pomeneşte. Şi multă spre apus, coline mal dulcI. tectonice. Sarrocchi, Pasag/ia, Giovan
vreme, cât mergem aşa, spre mează Admirasem, nainte cu câU-,'a anI, nt:'tti, Ra/ael Romanelli, Tassara, Zodzi, 
noapte, în spre resărit un şir de munţI valea RinuluI şi-ml îndJiruJan; că yale Paganucci şi alţI malest~i marI al Italie! 
ni-se arată cu pleata lor albă.". Tre- mal frumoasă nu există in lume. Eşi-au nemUl it numele pnn aceste deco-
cem apoI pe lângă un lac mare, Ii-a- romantică, nu-I vorbă, dar ceva mal rUfI ale I?umuluJ. , 
simene. La 217 n. de. C. aicI a bătut dulce şi mal senin ca valea A rnulu\ I Inteflorul nu ,e mal puţm .bogat. 
Hanibal oştire~. roman..,~ condusă de I nu-mI pot închipui şi dac.l ~r fi să aleg. c' J ncoronarea ,FeC,lOareJ' l moz~lc de 
c'Onsulul Flamzmus, .• ~1 cum stau la pe treI or1 după olaltă m aş ~ll\:e la 1 addeo~:':lddl, d asupra poqll celeI 
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tare de cuvintele "jog, torveny es igazsâg U Ear în şedinţa dela 39 Maiu a Faţfl de ,asemenI apucăturI nedemne. 5 
ca tocmar Szell? Dietel un aU representant uustru al ma- noI 0l?u~em msă votul nostru unanim şi I. IiIpllndeau, dar cu tunurile n'IU mal tras, 

De altfel constat că şi baronul Ban- ghiarilor, Eiitviis Kâroly d,,-wwe aceste nu pnmHll pr1eunerea, nu votăm nicl un '1 peste tot s'au puriat omeneşte fatl' de 
hidy simte că sust,ine o causă Eerdută, --ro dram de ~lnc e 1 J S '11 ( b ~ temei ,i" '1 r-cuvinte ale lut Vazsonyi a zis: re er u ze apro ărI mtre "Opl • 
căcI n'a îndrăsnit să meargă în ietă şi RomânI). S 
acolo să vorbeasCă, ci numaI avend la .Afirmarea lui Vâzsonyi e lucru -= . ara, de teami el nu cumva bul-
spate ceata de slujbaşI carI aprobă tot, serios ear nu glumit, pentru,că într'a- = garii rema,l tn 'iaţi s' scape, soldaţii 
cere încredere Plentru Szell. dever maioritatea din Dieta nu este Regele ŞI· coml"tele suprem. iIIrcl IU str.oplt mal multe case din sat 

NoI nu votăm însă. Cu atât maT .., CU peiroleu , It 

I A h" l d" , maJ'or;~atea dom'nant·a", fl'J' ma,ior;tatea 1 apoI le-au da.t foc. In m)·J·· a es, cu cat clar actua a a tlllmstraţle u ~ ,,~.., • C' lă l M o 10 I t It xrI , ă 1 ' '" dO'nfVJ~o.~ulu~". . $~CU svonu, cd • ua ar fi facut cu aces tb m. ,le laelrl s'a urmat apoI comltatens este nu se poate ma vltrlga. I "u.vl, cu p l l .. .Il t . it le 1_ ]7:' It L S - R "',6')1.f IM J 0Ţ1e. sa 6U .n..~rălyhida nişte DP a. 17 case. &U cAzut pradll fo"ulu". Era 
: ~ ep~euş vezurăm c~ se HI~puşcă, 0- Va să zică eată, doI UngurI distinşI enunc~ţiuni ,poZJ~ice de mare imporlanţtt. ° noapte 1 t FI Il" I 

mamI ŞI peste tot, graţie negrlJeI ŞI ne- desmint ceea-ce afirmă aicI dl baron, că , ~ (!e ~nfiu~nţ4 are asupra starilor din Dgrozl oare: aCl!.rile. ropotul ea-
priceperiI O-Voastră, merg reu toate, po- majoritatea dietală repres10tă vointa teril. comttate starea politictJ de azi? _ l-a întrebat selor ce se dArimau, tmpu~elturi\e stdgl-
porul ia lumea în eap. Ceea~ce de altfel va fi simţind şi dl baron M. Sa pe comitele suprem al eomitatultd tele de durere ale celor rlniţI.' , 

Ne declarăm decI toţI în contra pro- Banhldy, c~cI n'a avut curagiul să-)şI ridice M9son, Nagy Jenă. Alti zi dimineata 8' I eDrm"~ ,.'t'~ . ",' 
PuneriI dluI Banhidy ~i cerem trecerea la cu AtI ~ D' ă lli '~...I t' . 11_ • l f"~ l\ .. .. 

'f ven u 10 let. -, _aJt>.na e. - 'l-a r"".l"'ans com.te e - Satul oferia o priveliAte ingrozitoare. " ~. 
ordinea zileI peste ea (Trăiască). El, dacă Ungurii spun aceasta, ce o în comitate pretutindenr demonstreazd in 'H·..+1 y ~ 

Vorbirea dlul Dr. St. c. POpp. 
s~ zic~m ,noI, carI~ mal mult decât orI-şi- contra obstrucţiei. nI,," Şl mo· r, ziceau lingI. olaIt' In lacuri 
cme sunţlm cum indeosebI în detrimentul La asta M. Sa ar fo observat: de slnge lnchiegat. Si pretutindenl ruine 
n?stru s'a păstrat vechea lege electorală ~ - E de sperat, că parlamentul în cu- chipie, sdrenţe de haine, pu ltJ, pa.troaD; 
~10 Ardeal, numaI pentru a se impedeca rend eart1şi va lucra în pace şi ca întreaga goale eu suţile. Femeile 4i copil alergaa 
m,trarea noastră în Dietă, şi cari astfel afacere va aJunge Za desll?{}area doritd. E bocindu-se d'a lungul satuluI ~Il~ .. r 
şt,lm I~aI bine, că în adever, majoritatea doara clar, ~d guvernul nu se poate abate pe al lor. ,. 
dm Dietă nu are a face cu voinţa majori- dela ţin~ta sa observata pana acum. 
tăţiI cetăţenilor. . .FOlle c~mentează acest incident în fel Pe eAmpul de bltaie .. dzui şi Zvet-

Conform înţelegerir comune dela club, 
Dr. St. C. Popp vorbeşte ungureşte, pen
tru-ca adeverurile ce va spune, să fie în
ţelese de toţI UnguriI. Il şi ascultă toţI 
cu încordată atenţie, ear Dr. Popp pro
nunţă o straşnică filipică la adresa guver
nuluI şi venind la luptele dintre partide, 
spune că întru cât oposiţia luptă contra unor 
noul sarcinI şi pentm lărgirea dreptuluI 
electo~al, ~oI ~'aven~ cuvent să ne supe
răm CI chlar snupatlsăm cu asemenI di
recţiI. Condamnăm insă şovinismul şi felul 
cum s'a falsificat în statul u,ngar sistemul 
representativ, aşa că dela IR68 guvern n'a 
Căzut prin alegerI şi mal bine d'un sfert 
de veac stă la cârmă acelaşI partid. 

. , Wittmaml (deputat dietal) Ba da: ma- !' c}np. Fmle oposiţionaZiste sunt de acord kov fOBt profesor in MODastir. Era imbrAcat 
~or~tat~a represintă voinţa legală a ma- ~n a constata, că enunciaţiunea M. Sale nla in uniform' de oficer bulgar, iar pe chipiu 
JontăpI cetăţenilor din stat. fost la lo~, o caci .M. 8ale nu-i este permis sa avea inscripţii comitetuluI bu1gar: Slobod: . ~ 

Russu Şiriallu, Prea bine! Dar de ce ocupe PO$'l.ţu tdţt.Şit pe lângl! un partid sau ili mirt! (Libertate S&u moadea -'1nSI"', -/f 
I I A 1 D T altul. în mod. atât de hotarit. Nu-'i de loc I) .J nu a uat cuventu - a în Dietă, şi acolo h" t ~ cel mortY au mlI 'oa' doI 1mbrK .. ,fi' In UtI: . fI' o exc 18" pu Jnta ca azi-mâne guvernul M. fA .t' ii" Y' 

5a ,po ~eşt, a susţme tesa asta ŞI pe dl bale ~ t forme de oJleeri bulgarI. Bulgarl'Y folosi8~r S,zell (llantate mare; dl Wittmann tace ,se va rer,ru~~ oemai din sînul aceZ,,, 1 

Şi se [ace mal roşu decât este). p,arlid., ~a edrei tinuta M. 8a acum A eri- puştI sistem M.nnlither ,i Mauser. Acesti 
Dar nicI nu avem nor de altfel să tv.al-o ~n aga mod. au fost adunate, ca tmpreoni cu unifor, t 

ne amestecăm în certurile de casă ale par- mele bulgare si senia,sci drept dovadi, ci 1,' 
tidelor mag?iare, carI l?e,ntru noI sunt eg~l insurgenţll nu fost sprigini' ~e BllJgaria. 

Vorbirea dl'" Russu Şl·rl"anU de rele, cacI toate ficltează numaI In Ua"cBlar" ''''ea nnelW banda bnlnare M.Olk au dzut 17 in,.I,· Intre el 4: 
I.U • ce priveşte şovinismul, ci vom judeca Jin !Il uit. ,. 'ţ 

Onorata" congregatl'e I 1 d' ţ d d d 1 " teranI, 1 neulitJ. -i 1 faLi..q lUJli+! ll!n_t n'o , n şe in a e pun,ct e ve ere a nostru, romanesc, care Din Monastir vin ştirI despre o crlneed \' " ......, . - 1 
alaltăerl a Dietel un distins representant ne Impune cea mal straşnică combatere a 1 tA t 10 înşl, intle el o fa.tă. Banda bulgar~ a e5zut 
al capitaleI D-Voastră a zis, între altele, g~verI?-uluI, decI şi a propuneriI Ce este in op tDre O bandi bulgarI. şi soldaţiI turcI. pAnA 1& UDul, dupf. o lupU vitejiasclr- eu- ' 
următoarele (citeşte ungureşte): d1scuţIe. Joi dimineaţa geanda.rmiria din Mo- ţinutl\ vreme de-o zi faţl. de 4:00 ostaşI. 

"Onorată Diet4! Pânit.ce parla- Cum, noI să votăm încredere unul nastir I fost &visată, ci, In Iproprierel sa~ So zice el ar il fest numai 30 inşi. 
mentarismul nostru e o formă goala. guvern care ne ţine pe cap administratia tu)ol Mogila e ascuno' o bandă de bulgarL Cel morţI ao fost dUA} in eimitir pe ; 

dela Şepreuş, unde s'au măcelărit ter~nI Oomandantul i.a dat ordin 8ubofteerulol Said l 
- dupit-~un: am. dovedit - un simplu românI, nevinovatI? b f care de bol. Preotul aut pe mişcat era, t 
pervaz Şt t.nreqtt:trare, cart toate se Fr~pallul. Ve rog să vorbiţI la obiect. eg si aci. ~erc8tirile de lip8~. Acesta inclt UD putea si vorbiasci, ci Incepu .. 
consumă de voinţa reqa/,(J" pentru-ca Russu Şin'tmu. Foarte la obiect vor- I ~i eutrierat eu o mici trup' satul intreg, plAnge. S'&U lipat mal multe gropI, ~i in 
not nici nu îndeplinim altcroa, decât besc, căCI~ aci este ~ocul să motivez de ce dlr n'a. dat de Diment Clnd e,ia din Sit &eeste aruuc&u tur~il cadavrele, cum arunci 
înreqistrit~ propo!i#ile regale~ pâad-ce -nu a~em tncred~re In guvernul Szell (apro- d'du de o cisi Ingrăditl.. Voi si totre. UD cadavru de r&ne. I 

această DIetă alcătuită în urma le il bărI mtre RomanI). U~, era tncoiatl.. ,Nimenl nu TOia s·o des- Stirile 80n\ foane lngrijorlioar_e.-< " ___ ',;"""; 
electorn~eb . . g NoI, ca representanţl adeVi!raţl al l?O- CUle. Cind 801da\i1 o spars6re ta a' intre,::;::--- ~ t 

~ ... _. p~Qke'~::pr!~~! P~aj~~~t~te~C\~~~ ~tfu~~I, :~~~ d~E~~~;tu;::~ tr~:;!:~~:; ~~t~!:~,!e~:ie d~ gloanţe. _Said beg o,~ .'-, ~~ ~ 
~~ şi ~tf~l a~Yma~eQ, c4representaţt voi~ţa dl~t~J~nhrd;~~t~m m contra propunen' Oellalţl sclpad la Mogila, de unde 8e in- ea" ransi vama". 

maJorit~ţ1:#: {Il"! es;e tot aşa de nmn· V dsârhelyi LâsţJ6. (deputat dietal) toarser' eu 800 de soldaţl ,i 2 tunurI. Primim urmMorol comunicat: 
dreptdţ'ttă ca Ş'l. cand am afirma nol Cine totI? Trup. asedll. casa. Fâcu In zid gf.nd, Sibttu, In 27 Maiu 1903. 
aceasta, pentru, că nict ?-~oastră nict A' R~ssu Şirianu. Ci~e? Uite, noI, Ro- prin can 1mpuşca. Cel din lăuDtrll r~8pun-
no1 nu representăm maJorttatea popo- ~alllI dela a~eastă masa, Care nu suntem delu eu foc şi mal viu. Tanuri1e incepuri P. T. 
ruluJ ci numal a pop<n'ulul politic, nIcI aşa de ~alvI să credem, că p~ D-Vo~st;ă b b' t ~ d . b,şl-b zuci! din 81- De timp mal Indelun..la.t diferite ziare 

• '. y" numaI dormta de a face pOSibIl luI Szell ' U 01, a rag D 'P o CI 

'!'aJoritatea alegetortlo~ 11~,? acea ţear~, să lucreze p'entru binele obştesc ve în- tele InTeeinate Drevenik ,i Snegovo. se ocupi eu banca de Isigurare 11 TraDSU- j 
t.n Cifre 81fnt sco'ft d~n cons~t- deamnă sa veniţI cu propunerea asta... Banda DU ,oia si se predea. Un glonţ vauia" ,i cu unii dintre represent&nţil sM. i 
tuţw cet-ce formea~ă maJo- Patru .anI de zile ce a făc~t SzeU? Şi-a de tun dlriml ea8a şi mulţi dintre 10- Aei banca iste presentatl ca o tntreprin~ '\ 
ritatea ferii zic, cât4 vreme aşa bătut JOC de ... lege, dr~rt ~l dr:ptate, - cuitorI furi omorlţr. Un ,It glon\ .aI dA- dere, care 11'0 8i fjerveasci 19itaţiuni na· f 

l ' 'le' ear acum, cand 0poslţla 11 stnmtorează. 6 H _1' t d Iti t· t t fi' i ' se petrec ucrun , e pec~ .s~ ve F,0- reu, vine şi se lânge cjj, eată, obstruc- nmi tase: "on .. ls e, e a par e Iar sun a a.ca.," n 1: 

vocaţt aşa fudult la pnnctp'l.ul maJo- tioniştiI îl împedecă să facă atâtea şi atâtea BulgariI i8 mal aplrarlL ° vreme, 111· modul eel mal vehement agenţi al repre· f 
ritl1.ţitu• bunătăţI. .. Seracull 'c poşcAnd din eAte·" case. Soldaţil turcl sentintelor un gureşii ale băncii. 1 

-~ <- ~ -- ~ 

mari, chiar acum s'a restaurat. Fres-I besc sunt de Andrea PÎsano, Giotto, 
curile d' aicI sunt de Santi de Ttto, ele- Luca deHa Robia, Donatello, Zuccone, 

marmură albă) e de Loren{i; doul I ba.lanţa~ ear în dreapta bustul luI 
ângerI ridică doue perdele, de desubtul chiavelll. 

Ma· t 
vul luI Michelangelo. Aretino şi alţil. cărora apar şi alţI ângerI. Intr'un Donatello are apoI aci o statue 

cadru de sus al monwnentuluI e Isus celebră: • Annunzione c, din granit. Ur
Christos, ducend crucea, de Vasari. mează monumentul poetulUI Leonardo 

( 

Ceea-ce face interesant interiorul, In faţa DomuluI este Baptisteriul. 
e că el e decorat nu numaI cu icoane Indeosebi porţile (de bronz) ale 

P' o lespede enormă, de marmură albă, Bruni, de Rossalino... Mal încolo, tot 
sunt treI figurI, treI femel d' o frum- pe partea dreaptă, monumentul Ros· 

sfinte, dar şi cu statul, portrete şi ba- acesteI clădirI sunt obiect de admirare. 
soreliefuri carI represintă diferiţI băr- Ele represintă, în baso-reliefurI, scene 
baţI celebri al Italiel. biblice. Sunt aşa de perfecte, încât seţe clasică; ele represintă Italia car~ sini (marele compositor), unde e o 

plânge, rezimându-şI capul de mână, ŞI statue, Armonia, d' o rară perfecţiune, 
cotul acesteI mâni e rezemat de mâna opera luI Casioli. 

Astfel vedem reliefurile medalil Mic:helangelo a zis că ar merita să fie 
ale luI Galileo, Americo Vespucci, Fi- decor al porţilor raIuluI; sunt făcute 
cino, Toscanelli, de Galducci; apoI de Ghiberti, pe când era tin~r, de 
Nicolo Acciaioli şi Filipi Scolari, de 23-24 anI, după desemnuril~ unor 
Passagli.· - malestrÎ ca Brunelleschi, dela Quercia 

stângă ce se odihneşte pe genunchele Dăm apol de Capela Medicis, cu 
drept;. figurile din dreapta. şi . stânga picturI de malestrÎ della Robbia, Gio~to 
represmtă musele (sculptw:a ~l pIctura), etc. In sacri~tiu sl1:,nt fresJcurI ~~/;w
toate treI operele luI Cwb . . T<:t p.e vanni da Mzlano ŞI Agno'~dt:_, ro; AiCi e monumentul sepulcral al şi Simon da Col/e. 
această. lespede, la spatele Itah~I m.tn- In fundul bisericiI, în capela a'· 1 luI Brunelleschi şi aiul Lorenzo dei In interior, între altele, este mo-

Medicis. numentul papeI Ioan XXIII, de Do stat~, ~m marmoră ceva I?aI lpchlS~, treIa, este monumentul prinţesel Char 
Statul celebre sunt: Stul MateI şi 

Copilul cu florI de Dona/elia, Stul 
Mare, de Aretino şi S-tul Petru, de 
Bandinelli, ear de Michelangelo este 
grupa: , Punerea luI Christos în mOf

mentc. Lungimea DomuluI e de 1 54 me
tri, lărgimea 93, ear înălţimea 114 metri. 

AlăturI de dom este Campanile 
(turnul clopotelor), care singur e un 
capo d'operă (de GiottoJ,. clădirea luI 
a început la 1334 şi după moartea luI 
Giotto s'a desevîrşit în curs de mal 
mulţI anI sub conducerea malestrilor Pi
sano, Talenti şi Taddeo Gaddi. Tot e 
din marmură de mal multe culorl. Ba
~oreliefurile şi statulele ce-l împodo-

natello. e, clopht o formă de <;:OSC1Ug, m mll- lotta i Iulia Bonaparte, de Bq;.dOiinl! ~. 
Santa C1"oce. locul CăruIa! pe un soclu, e aş~zat su er~ prin simplicitatea sa . .. ş.tb "bustul 

Doue zile d' arendul, ore întregI, bustul luI Ml~helangelo, de LorenZ1. un~Ia din prinţese inscripţla mandră: 
am petrecut printre zidurile acestuI ~ . I~ apr.opl~re, partea o/eaptă, ~um ,Digne de son nome.,.,:;; 
Panteon cu lumină sombră, dar unde-'şl mtn m blsencă, este mmormentat , 1 1 1 d'aicl pedouc 
d 1 d D t S ul 1 D asupra a taru u , • 

orm somnu e vecl cel mal marI an e. us, pe monument ca un a - d x nt gravate numde f 
. I l' 1 D M' h 1 l' b tul 1 ~ d t fi plăcI e marmura su ~' gemI al ta le: an te, lC e ange o Şi tar, e us poe.tu uI, In ;-eap ~ c: - mal multor atrioţI din Toscana căzuli 

Machiavelli. .. Şi mulţI alţiI, de mal gură, Musa (poesleI) care plange, ţmend ~ 1 1 d ~ Montanara şi Curtatore .... 
puţină importanţă, aicI sunt îmmormîn. în mânr o cunună, în stânga alta fi- m up~e e e a 
taţl, parte în biserică, parte în cori· gură. Italia, închipuită. printr' o femeIe; (1848). . t 1"n ă a ' 
doarele şi în curtea din drept a bise- toate aceste sculpturI moderne de In Capela l!a~dt (par ea s a g Il 
riciI (cum intri). RICci. bisericil) e Restlgmrea, de Donate; 

Monumentul sepulcral al luI Mi- Dăm mal departe de monumentul şi mausoleul conteseI
I 
ZC~~oYbs~a~ d· 

l' . entu ueru mz, 
chelangelo e opera mal multor artiştl, Alfieri, de Canova. Barto mt,. ~onum /lo de Luches. 
elevI de al mareluI măYestru. Astfel, I Cel al luI Machiavelli e de Spi- Fanta~chwtt, D~natG /-; Gaiil?l el 
pictura d'asupra monumentuiul (de nazii. Zeiţa justiţieI ţine Î\1 mâna slângă Am~co Vespucw, a t ea .... 

- , / 
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.-
Institutul de asigurari "Transilvania· 

1F t t Inainte cu vra-i) cA.ţl-va anI in 
,\ in '~fad" sus agenturl de probă. cu scopul 
1 Jngana '" +' 't t . In 

advocat Inaintea tableI din Tlrgul-Muri:S,uluY, ·lucrIUoriJ, Emigranlit au BscuUa' de agen$I 
Vjnerl la 29 ~biu n. - FelicUArile noasţre I ,i s'au dus 10 Canada, unde Insi n'au gl-

• Bit de lucla, Atunci s'au dus la Newyork. 

, 1 8stinde eventual ae.lV1 a ea ŞI 
,1., t Ş l f:ţ ale ţ~riJ. Parte vaza iostituta
~~e e P I"'oXistl deja de 86 de ani parte 

Comitetul parocbtal al bisericiI Aic' l-a luat poli\ia In primire şi leg~ndu-I 
gr.-or. din Arad a ţiJlut erl şedinţl co~ 1. cot i-a dus la biutoul de emigrare, 

sub presiden+ia dlul Dr. Oncu, presentl urde i·au linu' lncbiljlt 'imp de 14 zile, dupA 
Y care i·au pus pe vapor ,i i-au espedia' la 

fiind d-nil V. Beleş, protopop, Traian Hambarg, de unde au plecat ma.I departe. 1,1 care dTI d . 
'-~;miile eftine ~i colantele eon I~\ e aat 
:, urare indreptiţlau aşteptarea, c MIC')(. e 
'. rarfl va obtinea resultate eore8punz~ 
"lgn . NIl!.' t't . ~j in noul raion. atura, c~ 108 I U-d)are 'f • , h 1 r)(~ o 
~"Ie de concurenţi prmau ~u O? le . tU 

; stfel de estindere a 11 Tran~tlva.mel 11 a.ate 
ţonstitai, el aceasta imprejurare a dat lm-
msai atacurilor ziari8tica cu totutul ne-

'utitlcate. 
. Transilnnia" s'a ,~zot decepţionaU 
n aşt~ptirile sale le!eriioare la, afacerile 
1in Ungaria de sus ŞI de oare-ce 8 an &Iitit 
'\ci numaI perderJ, institutul se retrage -
1upli-eum s'a făcut deja. comunieare In 
.,.ceastl direeţie din partea presidiolnl tn 
:lltima adunare general' - pe vechiul el 
.eren de activitate, unde va lucra mal de
~t.\rte in mod stric.t reat. Cu aceasta. credem, 
'Qr amuţi şi vehementele atacuri ziaristica. 

. Oonsiliul de administrare: 

I>r. Wilhelm Bruckner m. p. 
president. 

NOUTĂTI. 
ABAD, 1 Iunie n. 1908. 

l; Intâlnire de regl. Din Bucure~ti ni 8e 

scrie, I:a regele George aZ Greciei îi va face 
regdut Ca.rol o visita. Âceastit cdMtON6 .se 
proiectase deja în luna Februarie în .Abal .. na, 
dar în urma împregiurdrilor politice din B.0-
mânia II trebuit aminata. Scopul cdMtonei 
e lămurirea rela#unilor şi evenimentelor din 
Orient. Timpul fĂletoM nu este înca ho
tarU, dar probabil va fi la vara, când curlea 
Româniet va petrece în Sinaia. 

• 

Vaţi&n preot Bava Raicu, N. Marcu, Când au EOSit In Ro.t!ka, Românii nu mal 
c. Do~, G. Luca, RU88U Şirianu, I. aveau din cele 3-400 coroane ca eMe IU 
Auclu, Iustin Olariu, N. Ştef, 1. MoI- plecat, nicI un crejţ~r. 

dovan etc. • 
Intre altele s'a luat cu plăcere Alegere de preot. Dio Denla ni-ae 

la cunoştinţă. mai multe donapuni ce Bcrie, ci Duminecl In 4/17 Maia s'a ţinu' 

creAtl'ne evlavioase. au tacut stlntei acolo Bub presidiul şefuhll 'ractua), P. o. 
y D. Ioan Pinciu, alegere de preo'. S'a alea 

bisericI. Vom reve.nt. cu majoritlUe tie vo'url ,i cu lnsufleţire pl.
rintele Silviu Colojoarl. Prin alegerea pl.
rinlelur Colojoara credem, ci afacerile 
noa8tre biserice,tl-,colare din Den'a vor lua 
un aven' 1mbucuraior. 

Proces interesant s'a desbltu' SA.m
biti la Cadea cu juraţI din Oradea-Mare. 
Acusat era, pentru leal majesţa\e, Horvat 
redac'oral lut .FiHes Bagoly", care In ze
laI E'~n de a ajuta pa stlU'i~al H "msea tu 
scaunul vlldicesc, publi:a8e Bstl-varA câte.-VI 
,ire sub o spiIlzurltoare, spunAnd ci cel 
care-} va face pe Mangta episcop, spA.nzll
rlUoare meriti. Procurorul a conflilcat atunci 
numitul pamflet ,i a pornit proces. Cartea 
CU juraţI l'a achitat Insi pe HOl'\'Mh, pri
mind esplicalia BII, ,'anl1m~ el Bp~nlur'· 
~oarea I lo$ele8-0 nu pentru M, SA, ci pentru 
- Mitropolitul M.elianu 1 

Brava esplicare... ei cAnd ne aducem 
aminţe cu cAt. mândrie apunea "FUleR Ba· 
goly· cbiar astA-varl cii. P. B. Sa .mro-· 
politaI dela Sibiiu este abonentul I~a. 

• 
Scriitor defraudant. Vir<ig 1. Be7.a 

(elim 11 vor fi chemat oar~ mal 'Dainte?) 
redactorul foii picante "K/.8 lldap" a de
fraudat o cau~ie de 12.000 coroane şi a lu
.t-o la sAnltoasl. - Il urmAresc. 

• 
Primar in Şeprenş a rOB' ales alaltl~ 

ieri candidaţul poporuluI, Iosif Ma~et. Ale
gerea S'& fku' t.n linl,'et ceea-ee B'ar fi 
pu'ut lnlampla ,i IntMa oarl, daca admini
strafia n'ar fI forţas alegerea urgi8itulul 
P~n Fiorea. 

• 

• 
Necrolog. Subscri,n cu inima lnfrAntA 

de durere aduc la cuno,\in,a I.turor rude
nHor, prietinilor ,i cUDoscu,ilol Inceţ8~ea 
din viea\1II a iubituluI oostru frate reapecslve 
cumnat Tcofil F'rân,;u, ,ei de birou la mi
nisteriul cultelor ,i in8~rucţiunilor publice 
din România. decorat cu medalia Bene M9-
renU cI. 11, pentru merite merari ,i eu or
dinul Coroana RomânieI, lnt~mplatlt. 10 co
muna natallt. Banic III In 27/14 Maiu la 8 
ore a. m. dupl lnngl ,i grele suferinţe. R~ 
ml,ilele plmGnteşU ale marelui detan,,' se 
vor depune spre vecInici odihni Viner1 In 
29/16 Maiu a. c. d. a. la 8 ore In cimiterul 
gr.-cat din loc. Benic, la 27 Maiu 1908: 
Laudan Frâncu, Bofta FrAncu, ca fra'e '1 
Borl, Maria maritall FrAncu ca cumna' •. 

3 

Deva. Congrega,ia comUatulu! coovo
catl pe Vineri a fost foarte bine freqllen
tatA. Comitetul permanent a propus, al 
se voleze Incredere guvernuluI ,i 81 se prote
steze contra obatructiunel din dietA. A urmat 
o desbatere vebemen*l pAnl. la amiazl. Mulll 
din MaghiarI au vorbit. unii pro, alţiI contra. 
RomâniI au pl1strat o atitudine deamnA, de
sf~,urAnd o lupti atra,nici contra primirei 
propunereI comaemlul permaneot Majori
tatea 1081 a primit propu.nerea. 

• 
Politeţă amerieană. Ultimul congres 

al PreBel ca a', linnt la Berna, primise In
vitali a presei americane de a merge al ţin A 
vmorul congres la Se. Louis. 

Americanii oferisera 400 de invitaţi!, 
adlogând ci, dupa obiceiu, doam.ele con
gresis'ilor lnsuraţt vor putea si profite de 
aVBDtagiile congresuluI, platind uan8portul 
pe jumlUate. 

De curind, organisatori1 americanI aa 
anun,a' ci vor putea BI dea numai 300 
de invitalÎI ,i cA doamnele nu vor fi aomise 
decA' plAtind 008'ul Intreg al cll~t.orieJ. 

Biuroul internaţional al PreseI a ho
tirit atunci 81 refue invitalia americanilor 
,i • ţine vmorul coogrel din 1904 la Berlin. 

• 
Scandal in cafenea, SAmblUI sara s'a 

intimpla' 1n POlhIODY, In cafeneaua Palugyay 
un scandal mare tn're oftcerl Iti civilI. In 
cafenea ebefuiau mal mulll oficerl din ar
ma'a comuoi, cari Inainte de a pleca se 
pus eri la ceal" cu proprietarul catenelel, 
Carol Palugyay. Cear'a a deveni' vehemen". 
In focul cer'il unul dintre oficerl 1,1 scoase 
aabil ,i·l rlni pe palugya1l greu. In PozBony 
nu se vorba,ţe decM de acea' scandal. 

• 
Restaurantul dela KAnya Be renoveszl 

de toC. Trecand ln proprietatea dlu! Stefan 
Kolbay, care mul\' anI a muncU In restaurantul 
dela ,., Crucea alba" ,i • Kass" se va schimb& 
cu toml, deveaind un local modern. Atra
gem loci de acum aten,ia Românilor a8upra 
grlldinel plicuţe şi berel bune . 

Convocare. 

\ "..,.,......... Alegerea deja Dob,,&. AleQe:rea 
-::'. ~-- atpuunm cmcu&U'&7Jobra ,~' a pus pe 

t Sâmbl1tă,p iu.nie n. - Se apropie ziua 
_~Pere")etIile--emigraiiţUor români. Foile 

- SobBcri,n cu inima InfrAntl de 
d1lrere v~ ananţlt.m Inceţarea din viaall a 
iubiteI ,i neuitate! noastre BOţit resp, mame, 
8u~orl cumnate ,i mlUo,e Maria Ghidiu 
năsr. 'Popasu, lntemplatl In Sibiiu Mar,1 tn 
13/27 Maia a. c. la a ore dupli ameaz', ln 
al 44·1ea an al eUI"il ti in al 22-1ea an al 
fericiţel clslUorÎl. R~ml,il9]e pll.mGn'e,~1 ale 
IIcumpel decedate IA vor depune apre eterni 
odihni Duminecl 1n 18/81 M.aiu la 8 ore p, 
m. ln cimitirul bisericet gr.-or. romAne din 
loc, Caransebeş tn 16/29 Maiu 1903. Ioan 
POP!lSD, Dr. Constantin Popaau ca fr~ţl. An
drolll Ghidiu, ppresb. ca soţ. TltU .1 Con-
818n\in ca tl!. Dr. Valeriu Olariu, Df. Sever 
Mureltillnu OI cumnare. Rlena Olariu n. Po-

Despdrţdmentul Arad al .Reuniunii înve
ţdtorilor dela şeoalele poporale ort.-române 
d'in protopopiatele Aradane 1 V II a lansat 
convocarea următoare: 

. iib~o 
• • 

nngure,tt aduc o ,lire . despre UD grup d.e 
lI<ece 1:omânl din Tra.nenlvaola, cart au emI
grat tn America, de unde au fos\ trimi" 
Inlpol ,i au BOSU alalt&.erl la Rut\k" \n1.r'o 
stare de plins. de aici ftind-cli n'aveau banI 
BI-'şi BCoaţl bilet, au fos' escortali pe JOII 
la T.-St.-M!l.rtin la aolgll.bir6a. A.icl au 108& 
b!lg"" In grajdul dela casa comilatuluJ, unde 
fiind lihaill de loame ',i·a Iicut miIi de ei 
direc'orul dela ,coala de meaerU BanfJy, ,i 
le-a dat pA.ae; acest grup, despre care toile 
msghiare nu apun anume, djn care par'e a 
TraBsilvaniel BunC, au pornit de aCBsl lncli 
din iarnl, avand de ţinti le ajung!i 1.0 ele
veland. Niş'e agentI ln8~ i·au deturnat de 
la acea8~1 $ioll ludemn&ndu-I al meargA In 
Canada, unde, spuneau ef, sunt mal clulall 

pasu, Emilia Mure,iaDu n, Popasu ca Buror1. 
Lueia Iti Rlvita Ollfotiu, Lucreţia Iti Lucre\iu 
Mure~ianu ca nepoate Iti nepoţ. 
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Instalarea nouluI protopop al 
Radnei. .Eri, Duminecă. s'a instalat cu 
cuvenita solemnitate, prin P. Cuv. Sa 
dl director seminarial, Romul Ciorogar, 
noul protopop al Radnel dl Procopiu 
Givulescu. A fost lume multă. şi tnsu· 
t1e\irea generale.. In num~rul duplu 
vom da raport detalat. 

• 
Nou advocat româ.n. AfI~m eu p!lcere 

cII barnicul nostra 'in~r Dr . .Aurcl Grozda 
a depuB cu succes foade bUD censura de 
! 

Biserica aceasta (lungă de J 16 m. \ pela Gaddi este , Restignirea I de Bru-
şi largă de 39 m.) are fatada spre nelleschi; cap,ela Spaniolă e v;stit~ 
pieaţa cu acelaşl nume, pentru frescunle sale multe (de Gaddl 

E clădită la 1295, dar d'atuncl şi Martini), carl represintă scene biblice 
s'a mal renovat, astfelfaţada - din şi ciÎte-va portrete. 

",,~armură albă, c~ desenurl ce ne .amin-, In p,ieaţă sunt aşezate doue obe-
.. tesc Domul - s a făcut de architectui hseurI, dm marmoră de Seravezza ... 
/Matas, din ordinul papeI Pius IX ([ 857). De treI sute de anI stau acolo şi vre

In mijlocul pieţeI este statuza din mea par' că li-a fost mamă dulce, atât 
marmoră de Cararra a luz Dante, de bine-s \:TUţate. 

.. capo-d' operă a scuipturel moderne ita
liene. 

Santa MaMa Novella. 

O pieaţă mare, poate cea mal 
·-mare în oraş, locul de întiÎlnire al 
congresiştilor românI împrăştiaţl pela 
diferite otele. Intr'un colţ al pieţeI 

·este catedrala cu acelaşI nume. Zi
direa el a început la 1279, sub con
ducerea architecţilor Fra Sisto da Fi

. renze si Fra Ristoro da Campi. si altiI , " ,. 
după moartea lor. Fatada s'a terminat 
abe.a pela 1470, după' planul luI Leon 
~at1st.a Alberti. Are o lungime de 99 
ŞI lăţIme de 28 m. 

Michelangelo zicea că biserica 
asta e mireasa sa, atât o admira. 
. Interiorul e bogat în frescurl şi 

Sign01'ia. 

Eată un colos - delicat, E ca o 
cetate, numaI din peatră, în patru'~ol
ţurI, dar atât ferestrele bine tăIate, cât 
mal ales chenarul superior, d'asupra 
cu şirul de ferestre mal miel şi IDTre
tăIarea extremităţiI de sus a ziduluI dau 
întregeI c1ădirl un aspect drăguţ, Se mal 
adaogă apoI turnul (malt de 94 metri), 
d'asemenl numaI din peatră, zidit cu 
atâta măIestrie şi care pare că stăpâ
neşte întreaga împrejurime .. , Işl poate 
închipui orI-şi-cine, că e un aspect rar 
în felul lul de pe· terasa superioară 
deschisă a turnuluI. De dimineaţă şi 
piÎnă în seară nicI nu lipsesc d'acolo 
visitatoriI, carI aşa zicend sorb cu pri
yire~ tot ce li-se înfăţişează di? acea 
mălţtme. ; 

• 
Co.ngregatiJIe noastre şi obstrucţia. 

Braşov_ In congrega~ia de Vineri Sa,iI 
,i lilaghiaril au votal o resolutia.ne In care 
se cere dela dietl sA ia toate m~surile 
pen'ru combaterea şi curmarea Ob8uDctiunel 
,i resţabilirea stirilor normale constitutio. 
nale. Membrii românI , v~21Gnd In aceastA 
resoluţie un vot de Incredere indirect da' 
majorW~lil parlamentare ,i guvernulur, au 
declarat el nil. s'alAturl la resoluţiune ,i se 
abtin dela voL 

are o destul de modestă poartă ear 
ferestre şeapte într'un rînd. Clădirea 
luI s'a decretat la 30 Dec. 1298. Acum 
servă ca local primărieI, odinioară era 
palatul SignorieI FlorenteI, care stăpiÎ
nea peste republica Toseanel. La [234 
a fost restaurat ear la 1565, când s'a 
serbat nunta AnneI de Austria cu Fran
cisc 1, mare duce de Toscana, inte
riorul luI a fost înfrumsetat cu freseurI 
de cel mal celebri pictO~I. 

In interior sunt dou~ sălI istorice: 
cea mare, numită' Cinquecento« şi 
alta mal mică, ' Duecento c • Cea din
tiÎiu (reclădită la 1495 de eronaca) ~ 
bogată îndeosebI în freseurl şi statul, 
şi în amândou~ sunt gobelinurI superbe 
ş' amendoue au fost martore multor 
scene ce au îmbogăţit vieaţa Medicilor 
şi însaşI istoria FlorenţeI. Uşa acesteIa 
din urmă e opera luI Donatello. 

In faţa palatulUI, drept decorurl 
marI ale pieţeI, sunt aşezate dou~ gru
purI de statul: Hercule şi Cacus, de 
Baccio Bandinelli şi Fântâna luI Nep
tun, de Bartolomeu AmmannatÎ; N ep
tun are o înăltime de 6 metri, e din , 
marmură albă, sculptat la 1563, Icoane sfinte de malestri ca Giotto 

Gaddi, Silvio şi Tadeo da Fiesole' 
Machietti, Ghirlandaio et€:. ' 

Intre alte lucrurr ,elebreJ în Ca-

Inălţimea acestuI palat (Vechio, 
cum Îl mal zice) este cam ciÎt I R uneI J 
case moderne cu ,5 -6 etage ~i fa;ada 

Russu Sirianu. 
f 

B88a\ pe disposi$ii1e noastre s'aţu&are 
,i in conformitate cu conciusui Xl din confe
rin" nOBsnl premearsl, eonvoclm a Il con
ferin,' ordinar' din a. admiuistra\iv curinte, 
la 'tcoa\a nOII'rlt. confesional' din Şei\in, 
unde ins\rue lDvi:S~Morul Ioan Roman. pe 
Mercur! ln 10 Iunie, (28 Maiu) a. c. la 8 ore 
'nainte de amiazr. 

PROGRA.MA: 
1. Asistare la ehiemarea Duhului 

Sfânt. 
2. Ascultarea examenului d.in ,coa.la 

Inv.st"orulul ausnumit. 
3. Deschiderea conferinteI ,i consta

tarea preaen$ilor. 
4. Raporeul presidial. 
5. DiscutinDI asupra celor experja~e 

la examen. 
6. Prelt'ger! prac&ice ,i diser\aţiunf. 
7. Exacutnea concluselor re8~an'e dela 

adunarea generali. 
8, PropllBerl ,i interpellr'f. 
9. Restaurarea birouluI pe noul pe· 

riod de 8 anI, 1903-1906. 
10. Inc8s9area ~axelor restante ,i cu· 

rente. 
11. Ateg~rea loculuI ei timpulut pentru 

conferin~& proximA. 
12. Incb'3iare. 
Arad, la 25 Maiu D. 1908 • 

Iosif Moldovan, 
pre~edinte. 

NB. PIPearea din Arati va ft Marţ' la 
9 IaDu!lrie (27 M"iu) a. c.4 11 p. m. Membri 
din Şll'itin sunt rug"ţ! ,i pe aceasta cale a 
face di~pOBi$iuBI pentru nlsurl dela gara 
din Nidlac şi de cqarlirde trebuincioase. 

A. VIS. 
.Aducem la, cunoştinţa st. nostri aha· 

nenţt că am trimis la.. adresa tuturor 
acelora cart sunt în restanţă cu abona
mentul foii, chitanţă despre aceasta re· 
stanţă. Rugăm dară pe toţi cet·ce au 
inimă pentru (Of, r01mîneştt să binevo . 
iască a rescumpera aceste chitante, cart 
li· se vor presenta prin oficiul poştal 
competent. Adm. Trib, Pop. 

Red. reapons. Ioan Russu Şlriallu. 
Editor Anrel PopoYicl-Barcianu. 
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l:;i CREMA 
= "8 
~ MARGARETA 
"" , ~ la 1,; 
~ 

este cel mai ligor mijloc penlru 
producerea, p arte,cţioDsrea ,i COD- ~ 
servarea ~ 

I ~ i'BUM't1SE'ŢEI. ;-
I ~ Aces' minonat, preparat nevli- S-

N 
;;; 

i
' _~ Cllmltol", turat ei fArA grAsime are fi' 

un efect uimitor. ~ 
'I;l)00 

In eAte-va .Ue face sI disparl ;: S aluniţele, petele de ficat, cojiJ, e 
. ~ jupuiturile, bubiţeh.·, punct. negre ~. 
~ (comedoneJe) ei toale a'ecţiunile ::: 
~ de pele. NeCelJeş'e Increţiturile ,i ~ 
~ ciupitorile de v~r8at (bubat) 8v6nd I 
~ efect chiar şi asupra celor mal 
': loainta$! In virstA, cArora le face ~ 
f pelea 'ln~rl ,i frumoBsl. "CI 
~ ~ 

Dr. Mosengeil ,i Me'zger, re· .s: 
.~ numiţii prof. viodecl\ Increliturile ii 
:; de pe obraji cu sjutorul masa- e. 
Iiiol aiului. Spre acest scop Crema ; 
~ Margareta este cea mai potrivitA. 
1:,) D.c. fala IJHnlc 8e maseazl cu ~ ~ ,. = Crema Margarec8. dispar nu nu· 1:1 
~ mai aluniţ -le, petele de fLcat ei C 

.: alte necurlţeni1 de piele ci liIi [ 

... creţurile, ciupitllrile de bubat şi 
S aUe anomalii caunte prin bâtrt- g 
: neţp, griji, boall, etc. Un preser- S
- va\iv In contra ar,iţei soarelui 
.:g ,i vlntulai. ei .iua se poate in· ~ 
1: 'rebuinla. e' 
~ lb E= > 8rcan mare costa 1 fi , unul --
I mie 50 cr. Pudra de dama lvlar- ~ 

_ gareta 60 cr sapun Margareta = 
I ~ 35 cr. Pasta de dinţi Margareta ~ 

I
I ~ 50 cr. Regeneratorul pdrului P1'O- ,g. 
.:: duce coloarea originala a părului ~ 
';;' înedrunţit 1 fi. Blondinisarea pd .... 
q) rului de ori-ce culoare. Pdrul pri 
i mesce o culoare aurie 1 fi 50 er. g 
1;:1 Pomada tannoehininica cel mat .=. 
.;; bun mijloc spre cultivarea şi crea ;. a cerea părului 85 şi 50 cr. Resu :
; citoT' de musteţe Bohus de Vilâgos 
4> spre cuUivarea musteţelor 25 şi 
'"' 36 cr. 989 1-:G. 
'5 CleDlen't Foldes .::-c 

A.rad, str. Deâk Fereez Nr. 11. 

KALMAR JQZSEF 
mechanic. 

RecomllDd~ 

Bicicletele 
sale de cea mal bun~ calitate. 

Are In deposit gum4 interioară şi 
esteri.oară de prima calitate, şi tot felul 
de pArţI constitutive d'ale bicicletelor. 

Eftllla şi pa lângă garauţie 
efeptuieşte 975 6-

Repapaturi de biciclete, 
iDstalărl de 

sonării electrice şi telefonuri. 
Toate pe lângă garanjie. 

Strada Salarz nr. 2. TelefoR nr. 242. 

M~ RngBjez la 

CĂLCAT LUCIOS CA OGLINDA, 
la case, Bub condi,il extra-ordinar de avan-
bgioase. 941 7-16 

Cu stiml 
D-na Prohaska Ferencz, 

Arad, Kapa·otcza 4:7. 

In atenţia publiculuI! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 

M. On. public, care doreşte a zidi, 
ca. biroul meu de zidire din strada 
Knezich Karo]y Nr. 3, din 1 Mai u 
si. D., l'am mutat In str. Kapa Nr. 37. 

Când mulţumeso M. Ono public 
pentru pArtinirea de oare m'a vred· 
Dicit tn decurs de 7 anI, ti rog sA 
binevoeascA I m~ onora ,i mal de
parte cu ea. 

Cu deosa bitA stimA: 9696-20 

.MAL Y A.LBERT 
- A.RAD, Piaţa Boros-Beni Nr. 8. -

Prim ",te colorarea plliriilor de poetav 
,i paie, Mrb!Ue,u ,i femee,tt; asemenea 
carAlirea şi transformarea lor dupA moda 
cea Blat Douli. CdZcarea cilindrelor, traDS
fo[mArile le etectue,te cu preţ prompt 

Se primesc comande ,i din provincie. 

BIEDL JOZSEF 
colori tor şi pictor de odai, imitator 
9674-26 de lemn ,i mumur& • 

Arad, piaţa Libert. (vis-a vis de statuie) 

Prime,te trate lutr9rile ce se ,in de 
bran,. aste, chia.l' şi cele mai grele. 

pictăpi de odaie, 
precum ,i coloriri ,i imUlri de lemn indi
gen sau exotic (tloderare) tn ezeco,ie ~e gust, 

lle lângă preţuri moderate. 
Prime,te tot·oda&1 curl1ţirea locuinţelor de 
tot felul de iDsecte, pe IAngl garanţie. Co
mandele din proviD,e prompt ,i gra baic. -

La comande pe sama bisericilor rabat. 

In atenţiunea zid.itorilor, a proprie
tarilor de case şi a chiriaşilor' 
978 2-50 . 

Avem onoare a V~ atrage atenţia asupra 

atelierului nostru de , 
Iăcătuşi şi reparaturi 

din ARAD, str. Varjsssy Jozsf 12, 
unde esecutAm lucrurile în fier de lipsd la 
ztdiri, gratii la morminţ-' ,i vetre practice, 
preCUDl ,i tot felul de reparatorl tit'! soiul 
Ists, pe lAngA pre$l1rI foarte favorabile ,i 
garan$ie deplmli. 

Cu toata stima: 

VANCSO şi LANG, 
llicltuş. de artA ,i zidire; 

LANcsARICS J6ZSEF~ 
CIOBOTAB. 

- Arad, strada Nagy,aradi Nr. 3. -
primeşte toate lucrArile, car! 8p~rţiD bran,el 
sale, le efeptue,te dupd moda cea mal noua, 
din materialul cel mal bun fi pe lAogl' pre
turf foarte moderate. 948 9-25 

Nizoin$a lui e: ca prin lucrAri conetiin
cioRse sl-,I pAs'reze,i pe viitor înc1ederea 
muşteriilor aM. 

Reparaturile se eseeuti prompt şi 

cu ingrijire. 

Haine pentru domni 
cu pre~ exceptional de ieftin dupa cea mai 

modernă eroitur4 

Arad, strada Szent-Pâl Nr. 3. 
(Vis-â-vis de eaftlneaua ErdeJyi). 

Din stofe indîgenA şi englezeaBcA. 
Executarea cu gust. Deasemenea fac 
ori· ce reparaturl cu pre~ &vant8gios. 
Rog spriginul onoratulul public. 

Cu distinsi stiml: 
937 10-50 Wolster Izso, 

croitor bArbMeso. 

Kiss Albert, 
tap 1 ţer Ş t de cor fi tor. 

Arad, strada Varja8sy Jozsef 13. 

Primeete tot telul de lucrari de tapiterie şi 
decoraţiuni, confecţionare de madraţe şi 
o!'l-ce reparlrI cu cele mal modeaCe pre$urt. 

Canapele ,i madra\url se glsesc In 
10 permanenţi 10 deposital meu. 961 9-00 

Urm. luI P~pp Kalrnăn, 
atelier de aariril, arginteril şi ghnaerieale, 

Arad, strada Fâbiân 12 (Casa Bonla). 
Szidor J ânos, I Primeşte lucrAri In aur, argint ,i 

mAe8tru-lidar diplomat, membru al asocia- giuvaericale, apoi aranjarea de aUare, strl-
ţiunel arldane a mlie,trUor diploma,1 formarea Bau aurirea lor din nou. Preluri 

,i lndreptlţiţY. emne, serviciu prompt. 956 7-60 

Sensaţle medieală. 
Cel mal bun, mal bygienic ,i cel mar m d ·'1 

a gflrel este: o erD mlJ oc pl'tD'ru Curl$irea dinţifor ,1 r., 

I 

.. Pasta de dinţI din oărbune de tei .. l 
____ (_p_at_e_d::~r;od~ c;r;~~~ ~leIUI) u ' .... 

ftindcl: cur~$e,te dinţiI admirabil ,i·r face dupl tnţrebuioţar ~ 
zlipada, ~es~doreazA ,i desinfecteazA - este In genere cunosc:t ~e cAteva-orl albI ca !' 
a absorbI mllosul nepllco' al deoilebitelor materii _ Imped I rectlll. cArbunelui de 
telor trij~ase printre ~inp, precum formarea petre; de dinţI; ~~e ::'~~lre8 nut~emin: 
p~Acu~, ,~ coroana emmerrtelor sale Insl1,irl este conservarea diDlilor int~Q~ r~co~l~~ '1 '1 lm~re~arare. el prepareDdDs~ In laboratoriul ch3mic Bob rngriJoire d~1te18 gurgl.dor 
este lIPSltA de ori ce efect dAunlcios ma lca IL 8peCR~1i . ~,_' . ...-'.-." .... ; 

I 

II 

Pian~J ~ianin~ ~i n~t~ mll~ical~ 
se g~se8c In deposJtul meu infiinţat in anul 1850 cu pre
~urile cele mai moderate, la dorin~' tn rate, eventual pentru 

II tRehipiat eu l"una .• 
Pianela mele Bun' din fabricile: B6~endort .. r, Ebrbar. HeotTmann, 

Kern, KTămer, Koch IIi Kor8eU, Lune,. Lyra, Peţrot, Prokach, Schnabel 
Stelzhammer, BUlIgl. Bcbweigbo:ffer, Thek IIi WeSZ8jY. • 

- Primesc reparăr, şi acorddri de piane. _ 

~ ft!J IARAt ~ 
CLA\I\tl' O~/UM" 

Kagf • ....., Verlcuf· 
TAU.CI • LI.I-fUBUUtllJJ 

J. K RIS P 1" AlI AD 

In biblioteea mea de lmprumritare taxa 
""". lunarA pentru eetit este 160 eor. pe 

lună. De volum 10 IUeri. 

IOSIF CRIISPIN_ 
Arad, str. Deâk~ Ferencz Nr. 28:~ J 

962 5":'20 Nr. telefonului 85. 

I 

.~~.~~~~t!t!.t!~!! .. ~.~~.~~~~ .. ~~ 
"TrăSuri gata la. dis'Posiţie. 
Lucru de gust, preţuri moderate. 

~ jl,t~~ ;'~:1 :' i ' 

ir~ ~A-'-t:.~~'-I 
Comande din provinţă se 

efeptuiesc prompt ,i grabnic. 

Tary'BITâ 
. fabricA de trilsurI~ 

'" = şi atelierede IU8tmire. = 
Ara.d, !Sorol Beni-ter 111'. 10. 

.~ 

Primeşte fabricarea de tre.aurI, caIeee ,i caruţe. coresp~zMoare 
tuturor recerinţelor moderne, pe IAngl. ezecuţie de ~UBt. Pnme,te d asemenI 
toi felul de reparaturl şi toate lucr~rile ce se ţin de lUBtrulre,pe lingA 
pr~tUrl moderate. - Se reoomand~ mii ales ateDţlel şi pl\rtiniril prea st. 
domnI proprietarl de pAmant. 990 1-,-'5-................................ 

OII 

'Xipoarafia .Tribuu Poporului", Aarel Popoviciu·BaroilUl~ 
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