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Conferenţa interparlamentară. 
l"ieIJLl, S :--;('l'h'IIIIII'(" 

~\;\lltlliluntl 1l0~t1"1l J:..;IIS CllIi,..,!lJ:-; 
pacea il pJ'upun~duit-o c:i el. :\p()"Luljl 
s~l şi fna/tI oanwtlI rila!'1 il asemelli 

~Trmre -Şi' fntelpgere aii HuL Ual' nH.>I'~e 
greu, pCIltru-dl za\'jslia. lira. dOl'ul dc 
câştig şi râpire sti'lp,llle~(' CU lllal mu!tft 
putere omellillJ(>;t l;'i TJllllte veacmI VOI' 

-u;t!ce Înc;1. pilllil ce popoarele vor li atat 
-~ de pătrulise de Illrcţăturile Iw Chri:-3!o:-3, 

încât să nLl se mal cerle ... orI daca 
Sr ţ;j IncaIera cu vorba, să nu dC'slpge 
pricinile cu aj utorul ~abiel :;;i pu:;;tel. 
versând sânge, ci pe cale pacll1ic,l, ale
gend dintre dtn:sele judec<Hol'l şi hola
rfrea acestura s<'1. lie apoI sfântă. Set i se 
supună tOţi! 

Eată ce vrea cOll/eren(a interpar
Lamentară, depula(iI şi senatoriI tutnror 
Jlpi!lIlllriluJ', care d(~ nOile alll :-;'aUlllJ;'1 in 
fiecare var:l şi zik d'arîndul tiC tifatue::-ic 
cum şi ce să fac, .. pentru pololirea pa
timelor, pentru a pUlle capfll vrajbcl 
dintre unele şi altele pupoare şi Illal 

ales pentru-ca sUlp~ll1iriIe diferitelor ţerI 
sa fie drepte, să nu asuprească. IŞI 
fn,Ll1l<lnla mintea să afle chipul de a 
!Jnpl1ca mal ales naţionalităţile din 

- '~---=I+ceeaşl ţea-ră, din causa cărora adesea 
l""'Nl lumil sUt ca atârnat;'\. in!r'nn fir 

~, de<,'P~. . 
~_::- ;-jGştlt~-a{jul-'I~,.-4>.l,lIn l.te-~Ia I ~~j4· 

~i 1895 conf,rentele interparlamentare 
. .;..au formulat principiile potri\"it cărora Si.1. 

tie cârmuite diferitele popoare. ;:li nu 
se spusese atuncI că Il laI ales pentru 
UngurI 8un:1 hotărîrea, dar a Inteles 
ioaW )l1lnea, Întâiu de toate deputaţiI 
ungnr1, carI p'atuncl se şi allau în luare 

,;...,....vrajbă cu cel din Homâllia, a!?u cEl la 
" conferenţa din 1 ti!W ţinuta la Budapesta, 

fraţiI nostri <le peste CarpatI Il ieI n 'aII 
luat parte ia desbalerI... ) Faceţi dn'p
tatc... Imp<1caţ! naponalilăţjje la \,0] 

...... , !;ii apoI \"cniţi s;\ fmjJ,le(lll :-:i llea
murile marI din lume«, eali\ ce le ~iccau 
Ungurilor deputaţil românI sosiţI Ia lIaaga 
şi Bruxella. ., 

Şi li-O, spun aceasta şi azI, orI 
unde se II:tallleHc. Ba mal ales pentru 
acest motiv fraţiI din Hom;lnia an de 
.. m Iau pat·te in numer câl de lnarc la 

_ confcl'cnţă. Ş'acurn sunt la Viena vrc-o 
ll:elzec\ de H o m ~ nI, ct e put a ţ j 

~l senalorI, carI av(md prilej sttvor-
~easCă mal de aproape cu deputaţiI din 
EUl'Opa intreag,t. nu Inl;)rxÎe ti<1 arale câle 
suft'l' Ilationalitâtile: Hotnânlr. :-;a:-;iI. 
:->('\,\,il ~i :-ilovaeil din Tcara UngUl'eas~ă. 

_ ,-Tllgurll \'ill *î e) Iil flllllll>r filare ~i 
~.~---caut;'î. s,a :.;\n.\~f'<tse;l efecLul propag~lld~l 
~ -R.omâl1llor" Hal' llH'l"\!f' g1'l~Il, pentrn-C<'l 

'1 
.~ 

fl'aW nostrl nu lHUlta! "unt luai islell si 
vorbesc tOll ncmtc~IP < ~i franll!Z("~;l~. 
dal' pentru-ca e greu ~a \a~"l( \ I Il a:-;Cil 

fapte petrecute, fapte pe can c dC,",tlli 
_ +~a le pomenim şi deputaţiI unguri I \"(~_ 

blle Sil roşească... In felul aCf'"la 
~ol)ferenţa e şi un loc unue in liCean.' 
an se dă luptă mtre RomânI şi UngurI. 

• 
:----Conferenţa de acum se tine in 
p.(~latul unde-'şI ţin şedinţele ueputa!iI 
~Iatulul Imper<1le8c. E un palat cum 
n;l prea sunt !l1uHe în lumea întreagă: 
d o fl'u msete, mcât remâl UImit. 
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D'inq il \JU" 
Of! ti1l şir !!1~~"InlilHl: ţBI'j ';H\ 

dutil. 14" banI: fi. d"\lti '"~.r[\ 
t 2 bun!: n 11'·,ja "ar,', ,~Il. 

de tiecare !,ublkatillllo 

A titt IlhOUam/llltI11(', ('iLt ~I 
inserţiuoiln sunt 1\ :;r 'Ib\ti 

Îlluinte la Arall. 

S<'ritrori nefran('at6 nu ee primesc 

Nr.34 

III.ffiia .~edin!(" sa lililil eri.! 1: tltlllirl('c;"l seara) :'ji l'l~pre:-.cnlatil\ll(>a dc' I cJiurl, ,ci ca e }H'ÎUH'j4Hp 1tHlI·~·:t 
la Ol'('lp t O. , .: ;';;':;'1 la Opera (LUnI tieaITl)., I mt'r~~'u. IUJH('u ~·.·a IW,ll~l,.\ lIJPI'H'H. 

CobaI, sCCI't'land ~I ullul d!11 lll- PClltfll a~!~l se(tl':t \'Ulll fI. ÎlI :-idla Cat despre vlala J aicI, Ierească 
Lellleldul'jJ COllrCI'f'lllf'l Îlllel'l'al'lallwll- I'Cln~ a prilil;îrÎe!, oa~pe\jI llll DI'. 1~llP~(,L Dumnezeu: la nUl in l~'l1garia şi Ardeal 
lurc, !;tce cunoscuL C(l ÎTI V:r!IlIPil ho- !Ilif'lctlul I~OIlI()llilol'. nicI dnJ\ nu mânca a~a dt: reu. Bieiiî 
L,lririlol' aduse, cOlll"rl'c!lţele liflth'az,l Sil 1lwnm ,";iiriatlu. oamenI numal din menndea lor mânca; 
fie presidiate loLfJ'allna de prcsidC'llLIlI ,=~~~, CLI mancarea lUI 2\lisler pot să moara 
grupuluI in teara utl"lllH se line <:on1"e- toţ! de foame. In dormitoare, unde 
renţa. J>[,olJllne d('c! ca Ik Plener. »TiJni.'wuJ'n -- fu(la,. t D ... dorm, e ~i mal reu. lnchipuîţi-vc ctllld 
pre:-;;rdilltcle grllJlllllll :Ju: .. dl'iac, sa ii(' câ~,.f li-a vc,,:it maghiarilor in milltl' Într'o chilie de 10 metri lata ~i lungă, 
pruclamat p['{'~('dillle, ceea-ce tie !:;'i face ,\â ceara arni'l/ă maghiară s'au pUJ \,i '2 1/"'2, de inalta dorm 300 de in~I. 
ClI lllare IIlsullcţire. ol"~~('!e să scrie Uliul altuia. să spriji- Vaj.~orul este cu trei etagLUrl; ve putev 

Plener ocupa locul presidial ~i )"O;-i- nia~h'd aceste dorinţe (l/e poliliciani/OI' inchipui ce aer a fost in aceste ca
le:'ite in lîll!lJ(t franceza o vorbire bitle- d aUt: Lcngyel Lo!tall ~i Barab{I';. S'a1l mere. Dacă mergeai jos, te lua mi
\'enl<tllJ pe rpIJl'('SCl lIall [il alaiul' ll!'d- pus apoi ~i Cluburile liberale să se pro- rosul de trebuea sa fugI ca altcum de 
ll1urL \'oJ'be:-;;te apoI CU multa intelPp- l'oa,:e rl.!ciproc, să âec1are că şi ele )JOI' ametială cadea!. 
('iune despre binefacerile pru:ii şi ar,~t- armatâ JlJţionaiă maghiară. A~a {1 'Eu numai binele vreu la bie~ir 
lând nisllinta con['l'l'pnliI de a conlrihui făcut .~i clubul liberal din Dobriţin, RomânI. De acea le aduc astea la 
ca între ~tale ~i popoare sfl. se s;'li"l~lu- care s'a adresat către ciubld liberal din cunoştinţă. S'a int<.lmplat pe mare, mer
lase'l tol mal mult întelegerea, \ll'Pflză Timişoara, care insă a hotărit sa nicf genJ. spre America, că mulţI au fost 
conferintel spor la 11lcl'll. 11lt r,}spulidă la scrisoarea celor din din el care a doua oaril n'au mal vrut 

Plellcr c:::te barbal ])l'l['(ll1, cap ~i Dobri{in, căci el nu {in armata naţia sa plece de frica cea mare, ear după 
barlxl albă; a fost ministl'll :;'acum e::;te nulă Itiel de lipsa, nici vremile asle mersul de câte-va ore cea mal mare 
presidentul CurliI de ComplnrI (care Ia grele de potriJlilri sa se porbiasca de parte s'a inbolnavit încât erau să moară 
socoteală guvemelor de modul cum s'au o aÎare armată. ~i plingeall de durul firii fi bleslemau 
cheltuit baniI). :foile maghiare fireşte sunt joc ora caud şi-au părăsit patra. 

Vorbesc apoI OI'. Kiirber pl'im- pentru asta şi sub til/ul de sus scriu Ve rog, domnule Ioan Russu ~i-
ministru aust.riac (frantuzeşte şi nem- turbat bz contra clubului liberal din rianu, ca aceste şire ce am scrÎs pe 
leşte), Consta1ltin ... Yigra, ambasadorul Tz"mişoara. Vorbă ca o sută: Nu ne mare, să le publiCI în , Tribuna Po-
ItalieI şi Dr. Carol Lueger. ToţI treI trebuie armată naţionala maghiară! poruluI c, ca bieţiI H.omânr să ştie, sa şadă 
mulţumesc de cinstea ce li-a făcnt-u .. ~"=_==_~ acasa. chiar daca numal malai manca. 

" Jll'('~id('ntltl f)\C'll!'t' poml'nind de' 1'1 ~i 
,,<t1t\U\lldll-l\\l vorbire'.l. tip !l,'"elli,\,_I'f', 

Promit, fiecare, ca în cercul lor de ac
li\itak, sa lupte pentru isbânda ideilor 
mtll'eţe în::-icritie in programul confe
ren ţel. Tuţî au fust aplaudatI, dar mal 
ales lUI Luegcl' i-s'a11 faenl ovatiunL 
El a şi vorbit m,lt hine: rp~picat '~i Cli 
glas putemic. ~\u 1'O:-3t aplillidate fndp-o
ticbI cuvintele dmd a toJlIIS di. bine al' 
ti daca. s'ar întl'upa gD.Iluurile de pace 
si daca ÎIl privinţa ac(>asla s'ar face un 
pas nain le chiar aicr, În sala unde na
!iollaliUqitc :-;c Ceal'l'llllult. .. Fie ca el(' 
~il.. proliLe de p1'oJlagallda c(~lor rlin con
lerellt;). Ca priltlaI' al or{l~uluI salrrUf 
pe drp"taţl ~i dore~te ca el să se simW 
bine aicI. 

Plene,. propune ca biroul inter
parlamentar să trimită .).\1. Sale Imp(~

raIuluI o te1t:gramâ de omagii!. Se 
primc~le ('u marp' ln~lllHil'e ~i ullanim, 

I lup,l ce Illai \'orIJc:;;lc CobaI I el
vetian I care raec < {'lltlOseul dcci~iunile 
luate in eO[Jl'ercllla anLerjoara pl'i\<itoal'f:' 
la mal mulle thestiullI. }J1'ccnm- 1'i,C'P 
cunoscut chesliile de tarI se Yil (wup<t 
confercll(u, şedillţ<l se ridic;t. 

* 
La conf'crell!<'l au asislat din Ho

ll1,tlli,l urtniHoril: 
,EIl1. Porllmbaru, Folin C:onsta!llin, 

S~ldltu Ion, ~t\'oie 13rloescl1 Hacov,it,l 
IlIC, ~tl\"eanu.:.\. (;h~Ol'gIJÎu '1., ingil1e;': 
-\gl'ill'll Ion, (.on~tan tllH'tiCU Homuicean. 
Uohronranu J. :\., fJobroneanu Slefa.n, 
Theodol'illi T., ..-\ul'el Iliescu, Ca~cico\' 
\';t"i!e, Petre .\Ii::-;:-;ir. Titu Frurnu:;;al1u. 
\lln1a Fl'llrnU~anLl, Sae .i\loroianu, ~til
lll::;[a" (ihnski, (;eueral C. Pilat. Tl'<lu
daiir !iim<tra, Câll1jlPanll Const., Il .. ...\tha
nasill, 1. ~t[\llcll\eanu. ])ra~u r;eol'ge. Dr. 
1-3a1'011i, Ena:;;(:'scu, \ [~oloşanI): (loilav. 
Uregoriade, XiCOl'ebCU, Slate, VicIl'a, St. 
Sihleaull. 

Ca petrecere, a fost pană acum 
serata strălucita. dela contele Har-rach 

HuiTittii, 5~ti,i ia 've"hcll~ 
strămoşeştI ! 

Lile/e acestea am primit scrisoarea 
de mal la vale, pe care e bine s'o ci .. 
teascâ indeosebi aal Românl, carI St' 

{jandese sâ plece ["11 America, )Jc,\1 Doa
nme: să facă avere, par'că ac% ar 
fi belşug şi 110roc. 

[Jlsemnâm de a/Uel, că nu mai 
departe de cât in luna trecută prim re
dac/ontl nostru s/aluis,' pe mal m:d{T 
sate!ll din comital să stc:a aC'lSă, cii 
nu-i biu<! i'1I America, ci numai putini 
de 101 se pol j"erzcip 'acolo ,; {aceia il/sa 
dupa mulle sujain[e şi amar. 

L'a/Li scrisoarea: 

ri Brcma, 2-+ August r ~I(\{. 

~I..,'/. D. Redactor! ' 

\'~ aJuc la cuno~tinţi1 că am plecat 
spre, America in: Zi dimineaţa la l) 

ore cu ",aporu I1llmit )N~kkarc, 250 
de persoane şi o nenorocire s'a intâmplat 
in :2S l:oaptca, când la Z orc a veni! 
un \,;;-:cJl atat de mare, incdt vaporu 
a foo.t silit să s!'CC, CăcI viscolul l'a ră
dical Într'at:tta, de era gata să-j răs
toarne şi din a .... ea pricina s 'a rupt la 
vapor 2 ţeVI, una de abure alta dela 
lumin3 electrica si au omorit 2 masÎ 
ni~tl ~i dOI fo..:ar1 şi patru matrozl 'i:-, 
de :noarte ranitl. Ear carI n'au dur-, 
mit pe timpul, acela, to~l au tre
murat Je moarte de frică! Chiar si eu 
am gândit că acum suntem m~l~tuit: 
de pe lumea asta, car vaporu a fosl 
silit să stee pâna in 28 după ameazl, 
pană a venit un alt vapor de ne-a 
d,us cu mare primejdie până la mar
gll1ea măriI, la Brema, Bietil oameni 
d'aI nostri, Ronuinl, vre-o 8(;0 Je in~l, 
câţr am fost acolo, numaI acea au zis, 
că toţI RomâniI au mers şi niel unul 
pană acum n'a dat de Jli:sle bună ui-

CII SIiI~l.-
loalL C({d(~'I·iu. 

lJiu Pecîea, l'O~lljl al ui l\J'i'H.1. 

De adăogat ce să mar adăogăm'! ! 

Iu jurul unei iustal.1ri. 
In Nr. 15 I al preţuitulul D.-voastră 

ziar, dl J Dr. Fi. St.~ face -careva re
llecsiunl la instalarea dela Oradea ~ 
în carI: 

a) da românilor neuniţl înn.!iilturl 
despre J religiune şi nationalitall!; 

b) tot asemenea esplică românilor 
ncunin ce caracter au de comun insto1.-, 
lările, 

c) in tine dă o strasnică lectie Lu
gojenilor neuniţT desp;e »bot1t~n C )ii 
in special despre ) cele mal prime da
torin{e sociale,« Ce se rei'ere la inve .. 
ţăturile l1l<::wfsice nu vreau s~' rel1ect(;z 
D-Iul Dr. FI. St. pentru-ca. sunt unul 
Jin aderenţil lul Friderich ce! mare, 
regele Pfllslel, carele a zis , ca Jiecare 
sti se fericească după jasoflul S(;U. c 

L na insă totuşI trebue sa constatez cu 
Juren:, că Parinteie nostru Bomil;1, dt:~i 
opui seu a fost ,imatriculatc la Aca
demia din Bucurc~t1, a rcmas in cele 
met3fisice , Xis Jliska'i. pe lunga Dt 
Dr. FI. St. 

Ad, b) Observ ca e in mare n;
tăcire când Mirma Dl alltor ca o ins
talare de Epis~:op are de comun Cd

racter curat bisericesc; pentru-că in 
Oradea s' a instalat un Episcop - ~i 
Oradea se al1ă În Ungaria, iar jnstala
rea unul episcop În Cngaria 1~;1 are şi 
nu poate avea un caracter pur bise
ricesc. Episcopil din patria lloastră 
stau in fruntea Diceeselor şi a cOl1sis
toarelor, va să zică in fruntea autori
tăţi!or publice. EpiscopiI ca atarI sunt 
membri al CaseI Magnaţilor, prin ur
mare membri al legislaţiuneI. La ins
talarea acestora deCI se chiamă • de 

I 



----

nilor ~-~ şi IlIptJ şi }J,J!t:i1id Fi!.!;1{1 pel/trll 
ca usa ro mc1Fzească. ~e În tele le ~;c. c,l1 
de astfel de Archien:l- prosdiiiSl1Iu! 
a stat t3re de Jq~~1rtl'. Prc'l1ia di~ 
vină a voit ca Epis'~lJp~il ~lli/i.i~n- .s,1 
se ducă dela nof. unit si i':Ullll cu Îcl!C 
s'a despărţit de el ~l il 'YCl l,;,izCL'lil'eJlt<J 
memoria până ce )1.1 esis!a sl~Jlare ro
manească. După dinsul ocupă scaunui 
Episcopesc al Lugojulur eli DI". Demelriu 
Radu. 

::\01, rOlnanll din Lugoj, am fost 
at;1t de norocoşI a putea CUI108şte pe 
dl Dr. Demetriu I"\adu Încă pd.nă n'a li 
L'piscop. pentru-că a"cnd dinsl11 legă tur; 
farniliarc, mal in tot anul venia din 
Bucurt'şfi la Lugoj. Am ştiut noT bine 
de isprăvile dlul Dr. Radu ill Buwrcsli 

şi când ne-am pomenit intr'o bU;Ja 
zlwl că este denumit de Episcop ro
mân gr,-cat. al LugojU!Ui, totI am cu
getat că • hOIlores mutand more::; ( si 
am considerat ca Ull act de curtoat::!'e 
a-'I bincventa la numirea sa, in nu. 
meie reprezentanţeI ora~ulul primarul 
il felicită re cale telegralică, la această 
felicitare DI l:piscop gr.-cat. roman al 
LUgOjllluÎ, de şi trebuia sJ cunoască 
relaţillni!e sociale şi anume că limba 
protocolară a oraşuluI e şi cea roma
nescă şi că jumetate din representanţa 

J.O alll. 
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Armonie între familie şi şcoală. 

1 ~reatiunea cea mal perfectă 
Omu ,L, 'd 1 
"O' teal1" aiui Dumnezeu, m esva-nume <1 . ' _' 

t a totdeuna s· a acomodat ~I ~ a 
tarea s . .\ 
, . ,it obiceiurile ŞI moraVun e ac~-
ITlSUy ., t '1 SI lI1 

1 cu carI a vemt 111 con ac ., . 
ora, A" 'a cietatea cărora a petrecut. ya s. 
~l~tt:mplat şi se intcmpla. cu oamellll 
crescutI şi aşa se întcmpla c ~ ,deos~
bire c~ mladiţele cde tinere ~l trageae. 

. . d a carOl aJe omenuneI, cu copu, espre 
crestere voiesc sa vorbesc. 

, Fiind-că omul se acomodeaza mal 
mult societatiI, în care pretrece, e nc-

, . aceca 
cesar sa ştim care e societatea l' 

I , '1 I 1 lncenutu unde să deşteapta COpl u ~ t" • 

.' I 'î 'ă in vlrte el 111 al vIetiI sa e SI n care s ," . 
'1;1 C ) x f'Je alta dc..:at iamdld. mut. are Sa " '. '. 

A ' l' t' '1' 1'11 mi/'locul parintilOr, IC 111 amI le, . 1 • 

• 1 d 1 'd l o,~hjl SI vede lumma lS esc 11 e e ~ , 
"1' l' tA'u Ai..:! invată el a umbla. 

1.1 el ma lfl al . .' . 
Aict invată el a vorbI. AlCl ro.steşte 
e! primul' cuvent, ~Uit d~ dulce ŞI atr~
gll.tor ) mamă«. AicI pnmeşte el pr~
melc impresiunl, carI sunt mult .,decl
, "t· are in educatiunea luI de mal tarzlU. ze o, . 
\icl in familie la căldura foculuI apnns r , , 
şi alimentat de drag~stea panntească 
şi sub influinţa sfat,unlor bU,ne ale pă
rinţilor, încolţesc ŞI rt:s~r ,111 s~11e.tul 
mieeI şi inocenţeI fiinţe, !Ublrc~ şI.,fnca 
luI Dumnezeu,-'- cari sunt stalpll cel 
mal puterniCI al moralităţi~ iiec,arUI 0:n. 

~i de oare-ce în fi:llTIllle, 111 sOCie
tatea părinţilor petrece omul cea m~l 
frumoasă parte a vieiil sale, .- COpl
iar ia, ~ familia e dară cea dintâiu 
şcoală, iar părinţii, mal ales mama pri
mul învetător al luI. 

II! 
~t Augu-;t (1;~ ~f'pleIJl\Tie} 1903 

melor, carI de o i~art(' ne~~iiDJ, ~e ce prin sfaturile şi cxempicle, ce el le-a vt:tătoriI vom putea face acesta tincnd 
mare inscl1ll1,Hule e cJuCU\1\1l1Ca ?ună scos din conduita ptuinţilor săI; acum pr~legerJ poporuluI. iar DomniI preotI 
în familie, dc alta parte ll1nd Şl ele după ce a ajuns la ~coala, unde re foarte l~otrivit prin predicele cele mult 
ocupate cu lu~'rurile de pe lângă casă, ]i.l!!gă aceea, eel i-se agere;>te mintea" trebuincioase şi preţuite de poporul 
nu-şi prea bat mult cap~l cu creşterea prin cunoştInţele, ce le capetă aiCi, maî i nostru ce le ţin prin sfintele biserici 
bună a fiilor lor. Lasa, că cele mal în\"a\ă, că purtan.:a buna ŞI moralitatea; Dumineca şi în sărbatorI, în carI sa 
multe niCI nu sunt in stare a da bi.le- s~n.t ~i .de folos omuluI şi acelor in-! ~e ~răt~!:1 lnsemnMatea creşteri"! bune 
lilor lor o buna educa\iune familiară, dlVIZl ŞI acelor popoare, cari au fost 1lJ1 tamthe. 
iiind si ele rtu educate, dar şi cea ce moralI li-a mers bine şi au (ost fericiţi, i Să nu tie nicI o greutattS, Do01-
s'ar l~utea face nu să face. Astfel Iar celoralalţl le-a mers reu şi astfel \ nilor, a face aceasta, căcI nu trebue 
dupa-ce băc\il incep a umbla sunt la. au fost nefericiV, de sixur, că :;;i el sa 1 să uittllll, c~l cOFiir de azI vor fi 03-
sat! de capul lor, să pribegeasca din va sili, ca numai bine să se poarte spre i menil de mâne, generaţi unea viitoare, 
co'ac1 în colo fără n1c1 o supraveghere, a li fericit. despre a c;'ireI moralitate şi noI vom 
ir..sotindu-se cu orI cine, fară a să griji, Iar de altă parte capete băiatul aVţa să dam seama posreritc?:ţiI şi iu, 
să s~ ferească de a auzi şi vedea cu- edllcaţiune cUt de bună in ~coală, dacă decătorulul ceresc, luI Dumnezeu. 
vinte şi fapte rde, carI sunt pericu- in familie p<Î.ll<l a ajunge la şcoală a Iar lumintmd poporul va da şi el 
loase pentru moralitatea lor. Ba incă fost lipsit de aceste şi numai exemple o mal mare Însemnătate educa\iunel 
sunt şi de acel părinp nesocotiţi, carI rek a \'(;ZLlt in purtarea părinţilor SăI, \ bune familiare ŞL in modul acesta vom-
cand au timp şi vin In aling..::·~ cu zeu că cu greu se poate deda la pur- '\ ajunge ca familia \ii şcoala să. servească 
copiiI lor, in loc să-I ferească de a t~re ?U!1ti, foarte cu greu sa poate cul- aceluiaşI scop .educati.v p,ltrunsă f~in<d 
auzi şi vedea cuvinte şi fapte rele, - .. tlva 111 el ---- caructerul mor<!LL pun- de acela~l spmt, lucrand comun Şl Ul 

otrăvitoare pentru moralitatea,~hiar ctul în care et1'tliîtriead scopulşcoalcl. armonie ~i respcculndu-se reciproc una 
el vorbesc si fac astfel de lucrUri Ina- De aceea amintesc de c:\cmplu, pe alta, dfindu-ş! atenţiunea cuvenită, 
intea micUli'lor. pentru,ca acesta e mijlocul cel ma) \ .- iar astfel contribuind ambele prin 

Adesc~rI mi-s'a dat ocasiunc, să puternic, prin care să pontc stidi şi I respandirea moralităţiI ~i a inv~ţăturîI 
ved parintI, car] auzindu-şl copiii ln- cU!liv,a r:lor.a!itate~ în. s~dlctul copi.lulul, jla progresare.a ţii fericirea nea.l1lulUl 
jmând şi vorbind şi alte lucruri josnice, atat Hl farmhe, cat Şi U1 şcoală Şl pre- i nostru mult lUblt~ care cu toţiI dm 
nu numaI că nu i-au dojenit; dar din tutindencc.. în via\<1, pentru-ca după! inimă trebue sa o dorim. 
contră sa bucura in neştiinţa lur şi il cum zice un pedagog genmln: , Su- Lungşoara, L, ilie Criska, 
lauda, zicend, că copiiI lor sunt in~e- fletul copilulUI e ca o tablă de lut tnyeţător. 
lepţI, iar prin acesta dundu-se illlpuls, in care să sapt!. ad.\nc toate ex.emplele -~~-~-~ 
ca şi mal dtparte sa facă <l.';'a (eva. 13a bune sau rde, ce le vede el dela pa- t(~ .. situr ~(l('e~siOllist ... 
mai mult chiar, am v~zut s,i de acel rir;t,l ~'I dela oam(;!nÎj cu carl vine el' .. 

1,1 argon b~n/\ţ(H\llI. 

părin\i, carI sll1gurl î~l învaţâ copiiI a in atingere c. 
, b' 1 ,. ., I) . . Il '1 C . Nu!!. uscat şi mort dă foame, 

injura Şl a vor 1 ucrurl unte ŞI loslllCe. rept-aceea mantwtoru urni flS- Si la haine zdrcnţuit, 

Asa stă lucrul până ce baeţiI sunt tos încă condamnă pe cel ce }~rin Intr'o zi la us,Hnf bace 
mal m'ititcI, după-ce a mal crescut şi exemplul lor corump nevinovăţia mi- Ln milog 111 glas bocil: 
să apropie timpul, sa meargă la şcoala, cUii!or ziet311d: ,Acela, care sminte~te __ Dumnlezcu ci el bun şi mare 
dUld cutare copil a făcut ceva reu, pe unul dintre aceştI miel, mal bine Să ve ţină s:1nătoşI, 
iar părintele voieşte să-I dojencasca, îl sa-şI lege o peatră de moară de gru- ~i s'avcţJ pră masă pită 
ameninţă cu şcoala zicendu-I: ) Lasă, maz! ~i să se arunce in mijlocul măriI«. Ca s.1 daţI Şl la zdrenţoşT. 
că mergi tu la scoală, În dă tie das- Iar un mare scriitor şi orator biseri- Vin den lumc, d':i dJparce 
călul cu bâtac, şi as fel i~ loc ;ă-I pre- cesc Ioan Gură de aur Zice: , PărinţI Ataman dăn Cluj, crerŞcind; 

Şi aşa a fost lal~~eputul, des~ol
tareI popoarelor, in famIlie sub mH.ulflţa 
părinţilor, să făcea toată educaţlUnea 

.. """"""""'.,..... şi instrucţiunea copduluI. Iar, numaI 
'_.' mal târziu dhlpă-ce popoarele s au mal 

civilisat şi au simţit o ~al mare lipsă 
/ -...cit.: ,nveţQturll, s'au lllSUţlt inal 111uhe la

miliI la olalta si au in1iintat scoale, ca 

gătească pentru şcoală spun0ndu-I vorbe carI dau exemple rele ~i negligă cdu- Lucru nU-Î şi p<!ng':lJ cinerr 
'd . f d' " "1 1 d A t Cin' sol-mi dj!e <:.i mic rcnd 1 ? blen e ŞI rumoase espre mvc~~tor ~l caţlunea COpil or sunt mal re .' eca y 

.... 

, ,'~ 

. cunoştinţele câjtigatc in yLoala primă, 
în familie să le continue şi inl11ulţească. 

Dacă resloim istoria .. -- invcttl-, 
toarea vieţiI -- vom vedea, că popoa
rele cele puternice ale vechi meI numaI 
până atuncI au putut inainta, până cand 
au pus mare pond pe educa ţi unea bună 
familiară, îndată ce aceasta a descon
siderat-o, a urmat regresarea şi apu
nerea lor. 

Până când in cetatea eternă, Roma 
s' au adus astfel de legI, prin carI un 

."II! ........ ". Calo Censoriu a fost în stare, să pe
depseasCă pe Manliu, pentru-ce), a să
rutat pe Amuerea sa in presenţa ficel 
sale ~j pană când matroanele romane 
isI priviau de cea mal mare datorintă , , 
creşterea buna a fiilor lor in familie; 
până ~atuncI săgeata şi suiita romană 
în~'i~gcto~re străpungea c~rnea ini
mICIlor ŞI soarele mărime! romane lu
mina orisontul EuropeI, indată ce insă 
pe cre~terea bună şi pe moralitate nu 
s' a pus. nicI un preţ, a urmat şi deca
denţa ŞI apunerea soareluI mărireI lor. 

. '~. Cine poate afirma dară, că soartea 
~i bunăstarea atât a idividuluI d.t si a , 
popoarelor, --- a societăţiI întregI ~-_. 

~- u'- nu u\Îrnâ in partea cea mal mare dela 
educa\l~nea familiară;) Chiar pedagogii 
cel mallllsemnaţl au recunoscut, că fun
d~I:1en~ul educaţluncl să pune de fa
Illihe Şl. de societate ~i numaI dup<1 
aceea VlHe şcoala să editke mal de
parte pe fundamentul pus d~ aceste. 

Iar acum după acestea, sa vedem. 
că educ~ţiunea familiară la poporul 
nostru cat e de îngrijită si pe ce treap-
tă stă. ' 

RomâniI fiind un popor, care să 
ocupă mal ~ult cu lucrarea pămen
tulul, barbatII cu deosebire ceea mal 
mare parţeA a timpulUI o petrec afară 
la l~crul c~mpuluI şi astfel creşterea 
copllior e mcredin,ată mal mult ma-

~coala, iar in chipul acesta stld1l1J În cel ce i-ŞI ucid copiiI, clcl ace:;tia din 
inima sa cea truf!,eJ;l :;;i ncvino\'<.\tJ. [0- urm:) pot sa despărţească numal cor
crederea SI iubirea tata de invctător, - pul U.e suflet, pe când aceia arunca 
carI sunt 'mijloacele ~ele mar puternice şi sutletul c, 
ale educaţiuneI, îl Înstrăinează şi Îns- După cum vedem dară, purtarea 
păimt?ntă de şcoală băgcnd in el frică parinţilor este mult hotaritoare in edu
~i ura faţă de inv~ţător. ci:lţiunca familiartl a copiilor, drept 

Apoi cu astfel de copil o şrim cu toţii aceea părinţiI să se nisuiasca, a trăi 
D-Ior colegI cât necaz şi câte greutăţI in religiositate, prin exemple bune ~; 
avem, pentru a-l deda cu şcoala şi a-l nohile, prin curăţenia moravurilor, prin 
disciplina. evlavie ndaţarită ~i prin adeveraW. iu-

Aşa stăm cu poporul, să vedem bire părintească, si). fîe tot atâtea 1110-

acum cum stam cu ,floarea natiunel c dele de imitat 111 ochil copiilor. 
cu inteligenţa? Aceasta Încă stă' pe un La aceea ca să dăm copiilor o 
piedestal nu cu mult mal înalt in pri- adcvcrată educaţiune morala in şcoala 
vinţa educaţiunci bune familiare. La şi prin aceasta, sa creştem oamenI mo
unele famiii inteligente e datină, că ma- rali şi ClI caracter, nu vom putea ajunge 
mele, nu ştiu din ce cOllsjdcra~iuI1I, lşi până c<lnd pc educaţiunea morală in 
lasa mal totdeauna copiiI sub supra- familie şi in societate nu să va pune 
vegherea uneI îngriji:uare, neluând În mal more preţ, pentru-că: .:,\\)J'ala 
samă aceea, că oare îngrijitoarea aceea ~C(lalel, şcoaia educativă, nu să I~()ate 
destul de morală e şi in stare e că prin ridica de morala familie). a societ<lţil 
sfaturI şi exemple bune emanatc din şi a bisericiI c. după clIm zice un scriitor 
purtarea el, să contribue la o bună de al !lostru. 
educaţiune familiară a copiilor, ce i,s'au De-oarece, după cum vedem, fa-
incredintat. milia e decizetoarc In prima linie in 

Pă~inţI, carI să ÎngrijeaSCă de o educaţiunea morală a omuluI şi edu
bună educatie 'familiară fiilor lor, la cMiunca L1I11i!iară la nol e al~lt de ne
noI sunt ca~ rarI. I gligRul şi r0'.l1 acesta in partea cea mal 

Astfel de educaţiune c31'<1tă copiii mare vine de acolo, că părinţiI nu ştiu 
la noI .inainte de a veni la ~coală, cit e de mU!11C'!lllloasă şi însemnată edu
dUpă ce a ajuns la şcoală, acum cel CDţil:ndl fumilim'~, avem o sfintă d;::
mal mulţI părinţI să simt oare cum eli- torin~(\ rul ceşii, ce zilnic ţ'cnim in 
beraV de sub sarcina de a mai griji contact ~i carI ne-am luat de chem3re 
de creyere~ buna a fiilor lor, lăstlllJ a viqil luminarea poporuluI; noI pre
toate 111 grIJa şeoaleT şi învinuind si otiI si înv~t[itor il săI luminăm, arctân
făcend responsabil pe inveţător pentr'u d ~-l~, că l~ulte rele vin ~zl asupra 
purtarea lor de acum. Acel părinp uita, noastră de acolo, ca neam depărtat 
că precum al lucrat un pămCnt la in- de D-zeu filcendu-ne oamenI imoralI şi 
ccputul primă\'crer, înainte de a arunca că fundamentul moralitătil, ilc-c<1rul om 
sell1Gnţa in el, a~a vor ii şi roadele ce în fal1Jilie se pune. 1 

le aduce după-ce l-aI semenal. Dacă Jar aceasta să o facem cu atii! 
l-aI lucr.at ?ine roade bun~ i-ţi. va mal vîrtos, CăcI după cum zice Vasile 
aduce Şl Viceversa. Aşa ŞI copilul, cel 1\'lare: ) Acela cuI s'a încredinţat 
dacă dela in..::put, din familie sutletul, diregătoria de a înveta, dacă a negles 
luI a fo~t să~It cu iubirea şi. frica lu~ I aceasta, se jude;.:ă de' ucizctor c. 

D-~el:l Ş1 sentlmentelur, tendm\elor ŞI Mi se va reflecta poate, cum 
vom ţII sale i-sa dat o direqiune bună să poate face aceasta. IfapOl noI in-

Binîe, nieico, şeJzT şi-ţI lasă . 
Straiţa'n cot, iar .1In cjmerl ClO'\I~YJ 
Taicţei cu lapec dutcJe-
Al să m:mcr, să prindzT pucerJ. 

~ BogJaprost I şi să Ve Jerce 
DumnIezeu orI-ce pccat I U 

~i m,ll1că, sărmanul, bine -
P,ln~i eTc s'o s~Hur:lt •.. 

C'tnJ s:1 plecTc, trist mf-araW 
l'n cilindru \'echiu ŞI spart. 
Inteleg şT-alel'g în casă -
~i pr'al meu dă grab l-am dat. 

lut' îmi vi nJe pr d la spacc 
Ia oglinda mea din cuI: 
R~sucînd mustaţa-I albă 
lc 'nC<Întat dă fata luI. 

Potrivcşte 'o dreapta 'n srilnga 
Dar ic larg, o vcz şi cu ... 
)lulţ,-tll1cSC, in urm:I, dzicie: 
Val, şi d.t mI-ar sta do. reu!.:. 

Pr. Al. lluotosu aluI Vll~il!'. 

o păţanie. 
Fusese cumetrie la toart<l, dcT SI: 

'noptasc bine Gind au scăpat Iăutarir ei'a 
pus Guia ţambalagiul ale d0Ll~ gloabc la 
c<lru\, din porullca tătanc-seu Olelică. Cllvi 
fu gata, Ulclicâ se sui printre leoce Cll 

vioara sUQţioarâ, potrivi ţambalul luI Grui: 
în fundul c~lru~el pe o mdnă de f;ln că 
patat deLI rumân, apol se sui Gâlcă el 
cobza în brate si in sflrşit si Gura pun~ll( 
piciorul pc r';hc'rucl iŞl tăc~ vent şi se ali 
v~lni in gura căruţu!ui, apucând hăţurile 

-- n:\bl rcm:inetI sanato~I!" 
-- "CmbLlp sân:,HoşI! Aşa elim v'an 

spus, lasaţI şllşaua şi ţineţI han pe isla; 
pe lIrmti de câruW, că ve scoate la ote 
reac, şi d'acolo mergeţT drept şi o s~i ieşiţ 
ear in ŞUŞ'l. De, dac3 nu mai vreţi sa st:l\1 
O să v'apuce şi ploaia." 

Dar Guia detese biclu mtJrţoage!o 
pe la jumetatea acestor vorbe şi în urm 
caruţuluî un tlacal<ludru închise poarta. 

Lumină IlU se pusese Încă şi se mr 
ridicau si norÎ dela aslintit. Intuneric s 
U.CCd dl~ ce În ce mal tar~. Dela margine 
satuluI cotirâ cum Il invctaseră români 
lasând la dreapta şoseaua' vccinală car 
ocolea prin alt sat. CUnlnd se afundal 
Intre .două tadale de porumb, care per 
tru căruţul lor scund era un adev~rat crân 
primejdiOS în care intră cine.va cu gri 
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~i cu frica 'n ~În. ~lulte se înt(>mpJă şi ment, ,ear cocenir de porumb să tresară I deIe îngheaţă, mal apOI se d(~sghea[;'i 
Intre porumbunle a$tea, Dacă e un om din foile lor lunar nerabd,ltorf C'I pentru ' ~'l i ' 
reu, aSCUns unde-va prin el sa tie c:Ît de a se IfIrinde Întl"7J 1J"1i.l ill1:"eJ'~ru[ carutd ' llI,OIfH u-se le ap;'L La fafa soal'f~111T 
~partc, e sImte ,ŞI Iese r~metu.1l1l ln- precum odinioar.l J.J ll1elo,~,d unuI dnt,lret :'.:J, S~'a ~I s alflla, prlll ('(' d l ' " d ' 1, '1 J}['I 1l1'1 rara "'E~ It ,,' " (',... ' 

.llOte. Lup~l se la du p~ miros ŞI dupa •. antic lucrurile nelllsuile ţi te pr i ndeau \' iea!,!. p;llllenllll se um pic eal'itl71 de aer dl' 
clopote!e o,dor, hOţul se, La dlJP~î, tranca- I par se speriara doar epele, urnir,) lllţel, care marp lipsa are l1ecare planti\. 
l1Ltu,1 carupl .. : Doam~le jere~tcl ~I apor nu 11I1S<1 voinieuJ Lku un pas p;lnă Intre gl'tU- Lucrarea aceasta economie;! o nu-
p,h::Hnea m,1I prost lun,lta <11<1, de teleagă! j rile lor, de unde n,1rea mar dîrz şi maT' , 
D 1 1 J j f 1l1l111 serlllogol'. Prin semiOf!Orire lJil-rumeacu g ,o oros ŞI Ş CUlt, CLlm sunt ameninptor bIeţilor ţiganl Acum Olelică " 
toa~e drumu:~le ~are nu sunt_~lmblate nicr 1 0 det: înt,r'~m dntec, domol',sa Îmbl~l1- rnt~Iltlll nu odihneşte, ~i totUŞI este im
p,rea n~L:lt ~lld plen puţlO, tacea caruţul f l.edSCa o Illlmă de piatra, nu Intr'un can- bunitţit. 
sa se iramanle dIn toate balamalele. săI- tec de haiducie de care stia mal multe In unele \illuturI şi mal ales în 

mal s(-race plugariI fac ogor 
negl'll sau sterp, In crf'dinţa tel pamenlul 
ohosit se odihnp:;;tc. Cu forma aceasta 
de l!1cru, c('onoJllul mal 111111U1. pagubit 

tând dnd de-o leocă dnd de 'Ilw. . tiind-că nicf lupul nu se imbL'Inzeşte c~ p<lr(ilc 
A,qa semana o p<lc:dcala. Par'cii în- carne crudii, nieT hotul cu dntec de hai-

;u'e d0Câl folos. .:.V. ..lI. 

tr'aJ.ins ÎI illdreptasc pe drumul :isca reu, ducie. . 
hOţul de romnn. D,i ce n'au \'rut si CI s,) Pasăro glllbină 'Il ciol'., 
mai slea pes[e lOcrneal..1, eal' lll:lcar piin;-, RNI mi-al eAlltat do noroc! 

dimine<Jţa, dnu se incheie cheful cu pUţin Se isprăYi dntecul. începură altul; 
ina,intea zorilor prin chiote şi danţ pe se mal ispd\'i şi asta, şi, dnd se gJ.teau 
mijlocul satllluÎ, ca să se petreacă naşul să Inceapă, apare a doua umbră din po-
p<in,t acas,l'Î Şi nu le-ar fi fost de gi.:aba, rumb, care se indr-eptează cu paşT sigurI H I G I E N A. 
cad beau şi el pGn se s(1tur~lU şi le JH31 ~pre tovdf;lş. Tiganii nu mar st,HurJ. la --- ~~~~-- -'--"----- o_-~_ ... ~~ ._c; __ .=~c~-==-
umplea acolea brişc<l de nutret, Oar acuma, g,lnJur1. şi iar,i Îllcep'J"a mai virtos, Dar 
dac'au plecat, ce-au folosit? bca gî(lgorie de-odată incremenir,i in mijlocul ccÎntecu
că nu e, şi, nu zi ata, dar dac;l se intC!l1' lu}, lLl auzul unul glas, 
plti, Doamne fereşte, de le Jese cine vn -- ~,'lel Olelic.:l, Ia mal staI, f<1 da-te 
inainte, le dă una'n cap, le Ia cail şi jos! Asta ll1urellrll şi n'o mar \'edeam ''':. 
brişca şi p'aci n'e drumul! Cine l,a pus "-- D-ta cşn moş Gheorghe? D,l bine 
sâ plece pe lntullerecu-asta ca 'n fundul ce te-al apucat, sarac de maTca mea, la 
fadulul, ulide ci-ni să morlllcesc biolil? vreme de berr,illete s~i., , 
Şi-apoI nicI porumburiic nu Illal sfîrşesc. - Ia tacă-{f 'cTocu, dă-te jos şt "1110 

]IiIU'U.'PH frut'ff'lul'. Esisla u 
idr'e greşita, ciI IIU e hine de a ~e 
mânca În timp"1 "creI fructe prea Illllltf' 

UlaI ales copil. Uelele carT rin din mflll
cal'ea fructelor, p,'oyin însă din nepit
zirea strictă a unor regulI destul de 
simple. Dac;) pOlllelul'ile sunt coapte ~i 
bune, atuncI sunt s;lmHoase pentru ol'l-ce 
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a COl11itatu!u( nostru şi alJume: în grupa 
~. Bo UflC de pr~lşil~l; rassa indigcn<l şi 
;;[ r'lI Il;; . I J 'd' , ,1~lltl U taur 1 premIu . e itI (ar ' 
pent fU \' cI 'd . , , l ;; I prell1lU e 12 cor.' '~ pre-
lllil l e CIt . , ' 
d ' . e 10 Cor' 1 de h ŞI 1 premiu 

e II cor'. " " , 
" ." pentru JuncI Jlll1l1lCe SI lau-

rend, un prellllU:i ' ci " , 
si~premiîd' ~lC,IOCOr.;:2 ecatel'> 
, , C C,lte 1) cor " r' - ' 
Vitele: J prelnl'u ,. , pentru 'Iţel ŞI 

. , . ue X Cor "d :' " 
2 I)rtmli de cate ,', , ' - e c.\te hŞI r ~ cor, In, Il O·' 
de pr<lsil<l: pentru be;bc" gr upa " I 

, CI I premIU de 
ro cor.; 2 prerlllf de câte 4- Cor _ 

t ' T 'd " ,', pentru noa In I premIU e!) cor. SI :! prcI ' i 
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I..yte -t cor" pentru noatllle 1 prem i LI J.. 
I !" d e ) cor,; 2 ~ e cate 4 ŞI I e 2 cor,; pentru 
c:I 1 premIU de X ':01' şi 2 premiI de dte 
1) coroane. 

, Juriul este compus din membri co, 
mltetuluI central al ReuniuneJ noastre cum 
ŞI din fruntaşI din comunele admise. 

Inceputul espo:-iţieI la ora tj a. lll. 

Celelalte, d~talil synt cuprinse în pro
gramul stabilit ŞI publcat pentru esposiţia 
all1~lnar3. 

Sibiu, 7 Septemvrie 11. IqO'~, 
, Comitet,ul central al "He'L1n'iuncl ro

mane de agricultură din comitatul Sibiiu. 
D, ('Onl".?, l'ic. ) OI doşallll, 

IH'PS, seerdui 

S F J. TIT llI. 
anotimp, Bine lu(eles, că fructele verzI ('omWl'rllf'I'1l 1I11)tl'llIl. Pentru a p1,"ril 

sau fructele pulrede produc in stomac laptele mult timp fară să se inchi~ge .. -au 

Cam aste g,'lndurl se Illvlneau prin 'ncoace niţel' 

-

mintea ţiganilor, şi il apuc,! atLlta parere Tiganul, care ştia bine pe moş (~heor~ 
de reu că plecaseru şi atâta urit de besna ghe din satul luI de omul cel mar cum 
aceea, in cât incepură s~1 se certe; cearta se cade se dete de ruşine jos, Însă o cÎrmi 
ligill1ească se aprinde mal lesne de cat pe la fundul căruţel, apaT vezend că nu 
lasc,], Intdl le fu teamă de glasul lor pro, se Ta nimenea după el, se apropie de 1110S 

prÎu, dar apoI prinsera a se l"ndir;1 la ceartă Gheorghe cu inima 'ndoită, ' 
cu glas tarc, CăcI ÎşI ziceau in fundul cu- -- Aoleo, cu d'al de voT să pl ăpJ
getuJur lor că un hot nu şi-ar mal Întinde deşte lumea J Vin, măr omule de vezT! 
picereJe să lasă in drum ia nişte baragla, Cite c'aţi, proptit în crucea mare a puţu
dine ca el, să s'a leagă cu prafu dă pă lUI părăSIt dela hotar r '"oI nicI nu stitI 

O fermeutaţie primejdioasa sanătă~il. să se acrească, se lllciilzeşte adesea spre a --~ 
Una din pricinele, cA esisl.a boiI goni aerul ab~orbit care Ill<lcreşte cdseina 

tobă! Dar de-odată epele se opresc nu toc- pe unde ve treziţI! ' , 
mal speriate, ba încă cu mulţumire, in Tiganul se apropie ~i-şT face cruce, 
cât ţiganiI crezură că sunt statute de drum, -- Ef, acum ce mal zicT? 

"Hi' gloabelor, miiTlc<lv'ar lupiI (; ~i Z<lU, dă n'ar ti cruce, aş zice e'a 
vreasc, vreasc J peste şoldurile slabănoage fost aCI dracu, să mi! bată Dumnezeu! 
<tIe dobitoacelor 

"Hi ! ~ dar de geaba; epele deteră sa 
urnească din loc, dar apiirara din cap, sfo
nliră bătând de eelte-\'a ori surd copitele 
nepotcovjrc in glod. L"n fior străbiltu pe 
câteşi trel ţiganif ca un curent electric 

;,.,!'. pe tref oamenI ce s'ar tine de mâna, 
~.j Olclică ÎşI luiU,nima 'n dinţi şi slomni: 
i} ,{JDâ-te tată jos 1". ~~uia se scărpina. la zăluf, 
;~ lşl dete pâlaria pe ceaf,l dar se apleca 
!ţ ~ doar spre oişte şi holbă ochir In întune
l; ~ rec spre capul oişteI. 

l
' Spre marea luI spaimă zări prin În-

t tunerec inaintea cailor un trup de voinic 
~ cu nişte umerI bţT, un gât ca de viţel şi 
,~ ~ o caciulă moc{mească. Indesat!! sdravan pe 

T. Cerce!. 

Folosul şi paguba ogorulUI. 

de pe urma mâncaril fructelor, e cA se (caşul), După tie-care încălzire, avem grijă 
s,)-l nlcim repede, puind vasul cu lapte În 

mân"mca fructe crude, verzI, Acestea ap .. l recc. 0_'.1< 
Intr'adever nu trebucsc mâncale, Dupa Putem asigura conservarea lapteluI 
llIâncarea fruclclor nu e bine a bea apit. puind o lingură cu bicarbonat de sod:l pe 

O aJlă pricinii, că. fl'Uclele produc litru de lapte; acest procedeu Îns!! n~ l~~, 
1 [ i t se pare perm is. Foi le de hrean săI batlc au 
)0 1 (e S omac, e că se Jll,lmlncă În ilsemenea proprietatea să conserve laptele. 

acela:) timp cu alte felurI de bucate, Amintim, în tine, că pastorisaţia e un pro-
carI nu se potrivesc. Cel ce se pricep ccdeu industrial de a conserva laptele, 
in ada bucăUlrieI :;;tiu prea bine, cum L,ptele se falsiflcă În diferite chipurf 
,;,t j)oLl'ivea,;că dcosebiteJe fclurl de hu- de cef carT îl Vind, FaJsiJicările cele lllaI 
eate ca să fie gustoasc !;ii să fie bil1(\ b;lt,ttoare la ochI sunt ad<logire de ap<l şi 

luarea smindner. Adăogirea de apă se .,._ 
di,~erate, A;-;,'a ele lJild,'! slo/llacul dih"cl'eaz<'t I constată cu aerometru; I<lptele natura tre-
fructele ÎIl ti/llp de 1-, :3 ore, pe câlJ(J bue s,1 aib.i de greut<lte specilld un grad 
legulllcle le digereaza in (illiP de 3'-"-0 coprillsintre 103u şi J(l'h 1;1 tellll'cr;\tura 
ore. Bine înţeles, cit fructele fel'lnell- de 15 grade, J\cea<,;tă greutate ~p~cltlca e 

maT ridicată când smântena a fost luat __ ~"l' 
tAndu-se mai repeue, VOI' ,_produce, 1) Jo..&-pt.ele-,trebue si- ne 
revoluţie tn stomac.' De"""areif'"'t6âta arH sutel srntintiln.l ~i :.), , a ~ IPU. ,,+ 

COBSUl din el păzi rcgulcle higieniec,.,·'f-i_ ..... __ .... IÎIIII_ .... 

anume de a mânca fr'ucle coapte, bune, ImWUllliltutell hOl'axulul !:ii Il Ill'idllhll 
;;i atllnGI nu veţl avea :sA ve temeţI de hol'ir În MOflomin dOIlH'l'itid'i. Ace,te :2 
urrwlrl primejdioase. substanţe pot sen'i la conservarea carneI 

pe care o Înmuem timp de :)~t ore În 2 

1) I ochI şi pc urechi". 
~ 1 Î. \ "Cottar mo!'" Atât putu s,1 zică şi 
i t ,~ti . i-~e ÎIl5 JC ştă gura. Era d un Ol!l rc~ r s'; 

Bine treb ue ingrtjit un p;tment, ca 
aZl - când timpurlle sunt aşa de grele, 
dă.rile sunt a!şa de marI, când luxul tl 
omo:.ml şi pc econom, -- ~ă produca 
atâta încât să le poala acopl"ri neaj Ull

surile rnaJ sus, amintite. l~conomia 

raţionalil. (eseculat,l cu min le), e aşa de 
putin uosvollata la noT, lucâl aflu tIe 
lipsa a scrie ceva despre îmbunătăţirea 
solulUI arabil !şi anulIle prin ogo)'Îre. 

Il! unele ţinuturI !şi anume în ţi
nuturile mal sl'race, poporul nostru 
după folosirea uneI holde în timp mal 
îndelungat il ogOl'e~te, îl lasa de fânat 
sub pretextul Cil pămentul a slăbit. 

Voesc ca pitllltmtui prin acea că nu-I 
folo:'iesc itI agl'icultunL să odihneasctl. 
X u-1 tocmaI a~a cu oboseala păm()nluluI. 
I lămelllul ca o materie: ca un curp, 
compus din minerale (petl'i) numaI 
aluncJ s'ar obosi, dacă l-am folo::ii an 
de an tot numaI pentl'u una plantă, 

Asta însă puţinI o fac; dar cred că 
chiar nime. 1 )rin aCt~a că pămentul nu 
e folosit, nu odihneşte, în sensul de 
SU:5, cilcl dacA omul nu-l va semena, il 
va s('rn0na natura şi tot ar-Dlo sunt~m, 

Din tlrel)tul eUlnbial. 
'Protestul ('umhial. Conform §. 41 al 

Legei carnb, alinea :l protestul se poute 
ridica In ziua de plată a cambiei după 
oarele l:l din zi, dar trebue ridicat cel 
mal t,lrziu a doua ,i de lueru urm,Hoarc 
zileI de plată; prin urmare pentru ndi
c.::re<l protestuluI stau la disposiţiune în 
Lotal dO{l/! ,l1e ~i jumetate şi anume, iiind
că ziua de pbtă Inec'i trebue să tie zi de 
lucru dow! şi jmnetate ,ile ele lucru, astfel 
cd Dmnineciie fi s{'rbdlol ile, ce cad Între ele 
NU se llUl1Zi!rd. 

litri de ap,1 coprinz2nd 15° gr:Hne de acid 
boric, :,;0 gnlllle de oorn.\, r S gra~ne de 
sare de bucătărie, n grame de salpelru. 
Carne astfel tratatj se conservii lunÎ intregI. 

Acidul boric singur în soluiiune să 
lntrebLlJnţcaz,1 pentru conservarea lapteluI; 
se maT numeste şi antiseptină O solu
ţiune f~lcută c~ ft) grame acid boric, ~I gr. 
de borax. 3 granie de glicerină, Li grame 

. \ :}I i \' .. isprâvlt, se <l!,/teptau oar sa sara a c
l
' , 

I:! să-I pisăgească; schimb<lrâ dite-va .v0r)e 
I:,l aprinse in , ţi,găneştc, apoT s~l' opnră să 

, asculte spăun~ll1taţI Şl curIOşI. ăcerea nu 
~, ! se întrerupse până dnd Olelică-şf lua inima 

1
1 j "n dintr şi vorbi cu un ton foarte asigu-
j·U rător: "N'avem nimic, mâncap a~ ochiI, 

I 'i ~ unstem hiutarf, iacă yenim dela o cumetrie \:! i şi noI: să mi: bată Dumnezeu dacă-ţi spun 
, I minciunIl ll 

~ O tluerătură se auzi la oare-care de-

~ '] 

~ părtare. Era de sigur un tovanlşT care se 

,

t,.. dep<lrtase şÎ tluera şi pe calla~p hoţI din 
! porumb de pe unde erau risipiţI ca să-I 

poată despoia mal în regulă pe ţiganI Ule
iică indrăsn i car să vorbească, dar să se 
mişte din căruţ vre-unul din eJ, neam! 

, nZau, mânca-te-aş, dă-ne drum~ că 
•. suntem lăutar! am dotat pa malaI, ia-p 
. pomană de ne Iasă, zău!.. I<J, daca vref 

de zâhar, servă la conservarea numeron·--
selor alimente azotate sub numele de gla
cialină. AdJ.ogire de bora.\ in apd şi in 
săpunul de toaletă dă o mare dulccnt! 
pieleI. Adăogirea de :-l:; grame, de, bora_x-~", 
ia un kilogram de s;lrUIl permite In sp~
Iătorie să dea rufărie] o albeaţă strălucl-
toare fară a ne teme că rufele se ard nr[ 

se alterează. 

Pentru administratoriI de moşiI. 
Subsemnatul comitet îşI permite a 

aduce la cunoştinţa cclor interesaţf, că 
pentru moşia )1Floricau a fraţilor Brati,ll111 

-~ .. 

să me crezI, să-ţI .~pun pe dreptu lu O-zeu, 
numa pă fubl' ast:\ am cân tatără toată 
zi ua, la!" Se scotoceşte prin gheroc de 
basma şi deslegând-o aruncă o piesâ de 
doI leI Inaintea cailor, Piesa se loveşce de 

După secerat lucru de bine sevâr
sei;lte liecare econom, care momentan 
se apucă de arat, de spal'tul pamentu
lur. Ar pulea lnveţa poporul nostru 
dela dominiI. 

I )upă-ce l'a arat pAmentul să-I sa
mene cară cu plante, dar nu cu cereale (bu
cate), ci plante pentru nutreţ. Cu aceasta 
nicI p(lmentuluI nu-l strică, şi-eşI chiar 

Dacă d, ex. scadenta cambier este 
Sâmbât<i, aruncr protestul se' poate lua incă şi 
.\ la 1'([, şi dnc;). pe ziua de Lunl încă cade 
o serbătoare, orI scadenta este Dumineca 
protestul se poate ridica şi Alercllrf. Atat 
protestul ridicat inainte, cât şi cel ridicat 
după terminele acestea sunt nevalabile. 
Ca protest ridicat Înainte se priveste nu 
numaI cel luat înainte de scadenţă,' ci şi 
cel ridicat in ziua de plată Înainte Je 
ameazJ, d. ex, la orele II. Din contra 'H.:
ţi unea de protest începută Înainte de 
ameazf şi terminată după 12 ore e ndida. 

(Or, Nagy F, .A Illagyal' VliJt6jog k6:tikiinyve:) 

din H.oman ia cu gospodărie mar mare, cu 
Iăpt~lrie, cu mulţim~ de pom,I , .. oditorI, c~,! 
vre-o 20 hectare Vie, cu gradlllă ~de z~"~"''''''' o::, 
zavat, cu CU,ltură de oves, IUţern,a~~"1' de 
\·adă de JUZI (frăgar!) pentru ~'f admi-, capătul oişteI şi cade jos zăngănind. Dar 

.' î namila de voinic despretuitor nu voeşte 
,ţ să s'aplece după ea, Atunc! Olelică ia ~i 
'\f I o piesă de cincI lei şi ultima şi o asvîrle} 

"'.' ... '.. \i oterindu-se; ,,' "iacă-o şi p'asta şi nu mal am să vie 
: şi .:\loş-Dumnezeu! Acuma să mi: jupol 
\ dac'ai mal găsi la sutletul meu o chioara! 
Dacă vrer, să-ţT mal fac şi o caotare, să 

, me pomeneştI barem tU Apof se răsti la 
tovarăşI, carI stăteau loculuI încremenip, 
tnhăţă ţambalul şi il petrecu lur Guia după 

I gât, ciupi coardele vioarel incet la ureche, 
" şi incepu să d~lrdâie ţigănească, Întîr sin
I gur Cehe-va clipe, apoI se luă şi Gâlcă cu 

cobza, şi in sfîrşit şi Guia, scoţlnd mă-
:ruţele din buzunar, îŞI făcu întrarea în 
.. cântec. 
! Si zi-! şi trage-I. Ar fi crezut ca hai
; ducul' o să Înceapă să bată talpa la pă-

A XIII Expositie de vite de prăsilă. 
Subsemnatnl comitet 'central îşT per-

îşI folose:;;le. Toamna apoI, după cosirea mite a vesti pe ceI interesaţI, că esposiţia 
plantelor acestea (a mohoruluI ş. a.) de vite de prăsilă la XIII-a, ce era să se 
01'1 sem enam de toamnă, or1 îl ogorirn ţină la 9 Noemvrie a. c. în comuna Ra-
pentru primăvară. coviţa, dar carea s'a amânat din causa 

Ce folos ne aduce ogorul? boalei de gură şi de unghif, ce grasa~e îl:
tre vitele locuitorilor din Racoviţa ŞI dm 

Pamentul (mal ales cel lutos) prm comunele Învecinate, se va ţinea în co-
ogoril'e devine spart. Brazde peste' muna Racovita LunI In 21 Sept. n. a. 
brazde restoarnă plugul harniculuI e- (Serbătoarea NascereI Maic~r DC;>Ilr u1(bT), 
conom. La esposiţie sunt ~dm]dse vIte e 0

1
-

, ') d - ilă a locuitorIlor In comune e 
Dar tOL atuncI pămentul, il ŞI gu- vRIne ~ praAs , Brad Se beşul-inferior şi 

, A d' I acovJta vrlg, " " , 
nOllll astrucan l'emaşltele de plante, superior: PorceştI, BOfţa ŞI F~măcel. 
carI apoI putrezend, se prefac in a:;;a Premii se vor llnp~rţl In sumă ,de 
numitul gunoI verde. De cu iarnă. braz- 200 cor., dăruite de coootSlUnea economică 

g,lndacr de metasă, - se cabu-riJ
1
·· s'cucere dela 

" ' 1 deose ' nl;;trator pn~eput. n e lâna§., că e om 
vIitorul adml~lstratorhcan;ic să ÎI făcut şi 

, cltor ŞI a, ., 
Cll1Stl:, rn.u~ deosebI să cunoască Iăpl<1rra, 
p:ac,tlc1ă ~! I:;'sctarea vinululuT In pivniţă 
Vlentu ŞI· , 

( Kellerwirtschat t), 
DoritoriI de a reHecta la acest post 

i ur şi cât se poate bine retribuit să o 
!1ucă aceasta la cunostinţa subscrisuiul 
comitet Împreună cu condiriile sub carI 
este aplicat a-l primi şi cU documentele 
despre cualiflcaţle cel mar târziu pâna la 
30 Septemvrie n. c. 

Sibiiu. 7 Septemvrie n. 1'-)0'" 
Comitetul central al "Reuni'uneI ro

mâne de agricultură din comitatul Sibiiu." 
D. Oomşa, Vie. TorddF'allu, 

pres. secretar, 
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Prettll spirtl!b1i din A~'ad, 11 ..... ;'Th'lI/L'rit'. 

Spirt r:;lln"l, v~·!l/.ar(' mare ll)<).--

" 
mică [ ~().-

brut V~llZJre mare 1 (1).--

~ :1 "micJ 
! Ou ehi i ogr~Hne borhot uscat 

[ I~V-

Bursa de gnÎne din Rurlapesta. 

clllgr. grttu p" (kl. COL ;'+~-7'~~1 
~"cLlr;l pe ()cl. 

poru l1î b pe Sept. 
0\"":, pe (kt. 

POr(') ~rllşl (un!..'al'l'. V'r ~H'~b .1,10 f~!..'r 
• pan1\ la :ll)J 

- 111 . 

• tin~rl pÎlII;! la (l::O l17-ll~1 .. 
.tinpfl .:l,.') 

;lerbri per. pestI} ~(jU • 

• jJillIă la ~40 

li; i bliogl"8fie. 
A. ajJ(f "ltt : 

~-rlll 1. 

NUVELE 
DE 

'li el lIw'c!e .:l'o rar.f jrlllJlscp. 

1)I·p1" l .W haUl + ti tiI. porto. 

1Je I'el/'iare la aJm. foiI noastre. 

* 
A <lp:îrut: 

\"E . .\POLI. - P()~Jpgr. - CAPiil - nOHE\"'j'A. _ 

Y.E~EŢ1A. _. LIUO. - LO:\IJHA. - PAHlS __ 

SCHIT!-: ŞI IMPRESII 
IlE 

n II S S U ~ 1 Il 1 AN U. 

Se a/lfi d·· V(f/zare la Arlministrajitl 
,1'nlmnl'i Poporului';. Arad. r~olum1tl 

de 26'8 JNqini, ('ostă 2 cor., plus lU fit. 
furta postal. 

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

Neu scuiptnr român academic. 
A 111 l)11O~lre a aduce la cUlloştinţa ()n. 

J-nJ PreorI şi Inn::ţ,itor] precum şi Ono 
public rom:in llnniitoarcle: ca sculptor de 

le:n Il şi ~1I bvcn ~j Ullat de ~lat ab~ol v,ind 
cursul de sculptureÎ la şcoala de arte, SUrH 

în posiţie sa serVesc in orl-..:e vreme cu 

ori-ce 1d de lUCI\1rI de s..:ulptură, aurilura, 
IlljsClri t pc n lI'll Sti ntc le n (x~strc bisericI 
crL')tincştl ca: !cOI/USÎ<1S<' (T<'III/.'Ic). Slrat/l, 

Tro llll1'/, SC,llfllf!, L'/iiz'ofl!, Uri) lUp 1', T, ,\lur
minlurl, eL?drc, elc. PlanUri dup,i dorinţ~i. 
PCll1ru toate lucrările mele [-au garanţ,l 
~jeplil1[l, că sunt de prima c:llilate atdt Cu 
lucru cât şi ca arUl. 

Onor. 

Sculptor şi flTlritor. 1061 2---
llerli~t(', p. u. J:im,' comit. (:llrll~:Severjn 

Premiat cu premiu r . .\1o,llllia do flur, arg'lnt etc 
şi diplome de onoare pentru luorarJ de artă, 

I 
I , 

~ 
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Noul Jahner-Creme fară grăsime. Nou 1 

Mal nou pr~d\lct higienic pentru înfrumseţarea ii nobilisarea, pielel. 
Efectul IndatA farA esomplu consistll prin aceea, cumca 

pelea obrazu lur, prin aeeenşl uşoară Incordare, eooslst!l as II· 
IDenea uo('i nete-zlunl de marDlor alb şi flol'ţA, care acu nicI 
prin un alt mij 10(' de tnfrumseţare nu s'a llobandit. 

L'"n mijloc de imfrumseţare prin însll~irea aceasta cum e 
Jahncr, 

Creme fi1rA grlblme agitf'IlZll în tot locul o Rensatiune 
însuftl'ţitî't. Mal )){\rf('Ct pe tf'rcoul )){\ntru Îogrjgirea Înfrum· 
ileţitrcl. Nestricileio~! In moment ('fllct. 

Pe timpul lntrllbuinţil.rel dispar p(lste galbene, bube de În. 
ferblntllrl, bUbitll, sgrilbuoţe şi aUlIle pentru necuri\+il'(la plelel. 

Notezoşte sbarciturl şi somn de bubat, acoard! Insuşr la 
persoane mal botralle o coloaro do obraz june. proaşpMe. şi 
graţioasă; obra7.ul, grumazul, braţole şi lIlAllilo conserv! O 
trulllsl'ţă frapantă şi o ('oloare drl\.gostoa~l\. 

Jahuer-Cremo flIrA grăsime să ponte finI TÎrlos ziua cu 
succes a se întrt'buiuţ.a. :-Iu conţine IIi ci o.rgillt viu, oiel plumb. 
] tegnlA 1 coroană. 

Jahner S l\ pun. Ace~,t săpun sorveşte spre conservarea:şi nobllitarea piel(1Y, este liber de 
orI-ce 8sproala ŞI e!!ercitA Jnfluiutll cea mlll binefăcătoare a~ullra pieleI. La tntre. 

bulnţnoa Jahner-pollla~el trobue mal IotAin sA spe.IAm cu ::tcest săpun, prin ca efectul pIJUladel Se 
lnaJnteaz' foarte esenţIaL 1 drb, 60 IUorl, 

Jahner P u d Il r. Jahnor-puderul este nodisputavar non plus ultra a tuturor puderJlor. Este 
un pudor pentru bal, salon, de to .. te zllele pret'um şi pentru Imfrumseţarea pelel, care 

are insur1rea nu numlli do Il .»coporI, ei este ~i absolut nestrlcăclos. Jahner·pndorul liste un pro
dUl'ţ portecţlOuat, c.aro ln pl'l\'lnţa bunlltiiţH a Unl'ţel şi a neperllilto~itAţll este ascmenea orI-căruI 
putler !ndJgon ~t dlll ţăr) .xtorno. Pontru blondino să ia' rosa s'au alb; pentru brunota (rhamois 
galbemu) rosa sau alb. 1 şătule. 1 coroană. ' 

Jahner II P, II d o g n r ă. Cel ce-'ş~ spal,ă gura l'l.'gulat seara şi diminoaţa ('U Jahnf'r apa 
, de guri!. nu va aVf>a. nlcI·clind !l~nţl gauroşI şi dolatul'n durerea do dillţl. r\u se poate 

destul, .raroll~an~ja la carne ~uroţlOasă al dmţllor. 'roemal aşa se potriveşte la dinţi eli rudăcinl eHltinate. 
Un ~mJloo slguI ~olltra căr~II dmţllor uşor llangcro8se, Contra putr('zirH (,ărniI diniilor. La dUl'od do 
amţi ronmaUcI, I! ualte preţlO8t:>ă Elste la lnlătul'urea respiraţiunil rou mirositoare, ! sticlă 1 coroanA 
4() tllerl. 

Jahner p a 8 t ade d 1 ~ t r. Liber de săpun, Mal toate persoanele carI lntrebuinţf'azi\ 
, ., pasta cu săl?un conţm1itoare, au la marginea dinţilor o peatră acră cafoniu dosl'his; 
carnea dlllţllor e moale Şl uşor slingoroasă I E$w dart\ a se recomanda tuturor, carI ţin la valoarea 
dlDtllor sanMoşl şi frumoşI Jahner pastll de dinţl f~I'ă săpun, 1 dosi!. 1 cor, 

Jahner pomadA pentru ere~terea pAruluI. 1 Tegula:.!coroane. 

Jahner e 8 Ren 1 il dep ii r. Aceasta Int"'l'ste periI deja clătinaţI InainteazA In mare 
milsură creşterea şi ('ontriblle hotilrlt la deplina InJiltUl'ar6 a măt; .. ţeI d n cap 1 tlti('Iă 

1 coroană 60 fillerI, . 

Jahner TAp ~ eal Il dep. ~ .1'. ,RosuJt~t reuşit J :-'-u rlos('oloreaze.! Coloaro Daturală a 
pilrulul. Col mal nou n('strlCllclOS IJlIJ loc caro Indată după prIma Intl'obllinţfil'e rocilstigA 

1l010llre naturală a pllrullll inelil'untlt, ulII şi ro~u, j)T('cum J1i'rul din barbă ~i sl'rilll('f'lIe, ~duPă 
plac brunt·tA ~I neagrA S~1lI blondină. Apll('!Irea este foarte simple. şi este alMufată lu instrul'ţiunea 
dată tie-cl.'nul etuL O Delsbanda a coloritulul dupi!.. precisa instrucţiune de 1ntrebuinţare de sigur nu 
să Intamplil.. 

lj~ Ulnnpilrare s~ se spun' e.priat ee ooloare se pofteşie (negru, brunet sau MI; pentru pilrul 
lncărunţlt, Un carton 4 cor, 

Jahner a p li. b Ion din i. P(lrnl nu prea frumos MI, roşu şi bruDet. sI. poaie la timp 
, foarte senrţ Ml·auriu colora, Apa blondina este pe deplin nestrici\cioasll., tluldul 6 fl\.rll. 

(}oJoare ŞI miros, care nu coloreazil. nicI polea, dar nlcl pEmzMurile albe, 1 sticlă 4 coroano, 
P~rul alb nu să poate ou apa b.ondlna colora, Pentru p~rul alb se couvine numaI Jahner 

npseall\ de i'er. 

.i\~IJLOO DI~J VJNO.l-iJCAII,E. 
TusA. Bomboane de Dr. Oppo]cz(\r. lln mijloc foarte aprobat contra catarrhuiul 8 orga

nelor de respirat, contra tuseI, riiguşl\itJI, contra gMl'lflrll In ghlt, catarhuiui de plămanl, li respirureI 
grele. 1 şatulă ~u ftlerl, 

}'luldul )lCn1rn Hheumatism ,i Hlcht a iul Dr, Hoflmann. Un mijloc aprobat Inc' de mulţI anI 
('ontra GichtuloI, Rhouma, durorl de nervi, Nouralgiu, Rheuma, In musculJ, Exudate, Isehlas, l:krAn 
tirea unor mombl'o, Intepenil'ea mllsculilor şI COlll'dlllor chilavitllrllor şi durerilor din crucea spateluI. 
1 stlclil. 80. 

, Pilu}e}e ('u.rll.tit~tonre tie ~ilng(\ a lnl Dr. Jllme~, Pilule acestea cnrMosc s9,ngl.'le, jritea~ă aeti· 
vJtato~ ma~lor ŞI l~alllteazj'L Ill1~earOa seaunulur, dcpărtează toate SUcurile rele, forea stritată şi 
răWo,şlţele rOmase dIn alte beteşugllrL 1 boitii 80 filllrl 

HlilslIm (1(1 Dr. Jllmes. Balsnmul aeosta Inel,l~e~te .l'Anza şi sângelo Ing'reoiat, depărtează neri
ci~,nea, tiegrua şi flJl'ElIl. superfiuă şi prin neca!'ta produce o mistuire proasphtă, prin tu'lDare adul~o 
I111BtUlrea ranzol (~t'llTlnchujur) tn mişcare noull ~i o'IlW1 pofta la ml<u(,are şi br'utur~. EaJ:'lIl11ul 
8('1\8ta depărtează vanturi:e, sporeşte n..tivitatea Intcstlnelor, dol!itnră ridi~area din stumnell, am/l.ră. 
clUlrea, greata de !'ap şi amcţiala. 1 titiclă 80 fllcrr. 

L'"nsoare de rie a prot. KllpoSi. Acoasta unsoare ElO aplieă cu bun resultat IIU numal la rio ci ,1 la tol felul de excre~ceniţU a pieleI. 1 tegulă 1 coroană. 

Coruand~'le să se adrrseze la 
10B6 10 ·26 

RUDOLF J AHNER, apotecariu. 
Temeevâr·Fabrio stra.da. principali Nr. 70. 
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Nr. 108 
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I In~tltllt U~ cr~u1t DC DămcnturI În SiuiIu ~ 
00 • ~ _ (NAGYSZI~BENI FOLDHlrI1RLIN111j~ZET). r~ 

00 ~ 
11\ :6 lângă condiţiunile cele mal avautagi08-:l6 d illipru- 00 
)111 IllUturl ipotecare am (m 
Il cu 8~ortis!lre pe 10, 15, 20, 25, 30, a5, 401/

2 
şi f) ... ~ 

M in rate de", ,)um~tate de 8~, În elLri l-e cuprinde pliit re~ ~~tl ~ 
~ a cametm, cât şi a capItnlufui. a 00 
~ . J!Jlprum:utur~le s~ pliitrsc eu bani gatll în ysloarea no- I 
_ mmaln, a scrlsurJlor lpotecare. 
t1ft Arangearea imprumutur ilor o cfcI,turşte incredintuw -
~ tul nostru f 

00 SZUCS F. Vii mos in Arad (§) 
• rare poate da totodată toate desluşlrlle. _ 00 
~ , 

Institutul de credit pe pămenfurl În Sibilu. ® 

I 
I 
00 

(N8gy-zebeni FtHdhit€-Untezd) 

Provocându-me precum la anuntul de sus, rOti onor, public doritor de 
imprumuturi 1'potecare, că şi Plin 'acum ~i de· acum sa se adres/'.?H-;;;;·· 

încredere la mine cu a {acerde sale; pri~~cipiul meu a fos~ şi remtî"p "
acelaşI, ca sit prestez publiculUi În totdeauna un serviciu solid. 

8pesele de întabulare la dorinta le anticipez; onomriul meu 
urmează ulten'or, 10b8 1- ,_ 

Cu atim!\: 
{I' . ' .. ~-

I Sziic~ I~. ,rillllf)~ [j 
m institut de credit pe imobile şi pământuri I 
~ În Arad, Piaţa Boros Bani nr. 22 (Piaţa de bucate) 00 
@ (Casa Spielmann, Efngiul 1.) . i§j 
~II @:8~~~@J~@:6~6'PS.61tS6~~~ _J&t. : 
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~_I Agentura. principală în A rud ;.. 
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~ '§ A BĂNCEI GENRRALE PE ASJGURARK MUTUALĂ SlBlRNE 

!J nT'RANSSI'LVJAlfIAU 
'f t. primt>s(:e oferte pelltru Ri!;gurlirt din eomitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
~: Cenad, Garaş-Severin, Timiş si Torontal /;li le eft'p"H~@re pe tALgA CI 14:' 
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1. In ramul vleţn: capitale on termin flca, rente, zoatre pentru fetiţe, oapltal 
de Intreprindere pentru fOclort, pe caz de moarte, spese de tnmorruOntare, Aceste 
din lU'mă dela 00-000 001'. se plăteso la momont In ziua morţII 1nt~mplate; 

2, ID rllDlul foculuI: clffodirX de tot felul, mobile, mărfur~, produete de oAmp ş, li,; 
3. Contra furtului de banl, bij uterll, valorI, haine, recv1alte ş, a, prin spargt'rli; 
4, Contra grlndl~el: grâu, secar!, c,rz, oucuruz, 6V~!!, vi!!' (vlnea), plante in. 

dustriale: cânepă, in, hlmel, DutI'elurt. tabac ş, L 

Desluşirl pe dau ,i pro,..p cle 8fo pot primi 18 agenturelc nOllotitre 
locale şi cenualG msl In ft See C)1re looouti ,i direct prin .-..... 

.Agentura l'rincipa.:ă "Transsylvania" in Arad 
Strada Sz"chenyl Dr, 1. - Telefon nr. 899. -, 
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Asi gur 8 l , e O n \ r Il 1 ura tur ilo r p rin 8 par g o r L: tlllDJ şi toi( \ 
ce &v $1 de f,Ci'.l 
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:__ Librărie românească. U('('rizite fI() S(TÎS c,tti(\te - hârtii -- • ..;:"i ..... ,-t = Hl"te - IlImiţe - titbliţc - cel"udul"l ~-;:' :, 

= IDCtl-11 Sillttioll Cărtl de scoală! d'< 
". ~ ~ librărie şi litografie modernă . M E · .~~ ~ M Cărţ,i lit(}rare: Duo vadis? - Opere ~le • mi- a.: 

M In neseu _ V. Alesandri, - 1. Creangă, -~ ~. ,~ 
~ ARAD, St. o. 'Iosif, - G. Co~buc. etc. etc·;:::1'--;~-:}. 
~ ~ ~~ 

~ ,St.rada. Dea.k ruenez n-nl 30. "n.eviste cu numerul. - '~' 1-
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