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PLOILE. 
Avem o primavara bogata în ploL 

Ploutl zilnic şi în toate chipurile. Dum-

După constituirea consiliului comunal. 
nezeu ÎŞI trimite mana lui cereasca peste Publicăm in altă parte a ziaruluit re· Recapitulăm: I Intrucâl ultima zi a depunerii listelor 
lanurile întinse de pe tot cllprinsullaril. latarea exacte a celor petrecute sub In HmpuJ campaniei electorale pentru 1 se apropia fără ca negocierile dintre 
Dar holdele allrlte nu vor aduCi în chl~ cupola Primăriei Municipiului in ziua alegerile judetene, organizatia national· • na1!onal·tărăni,ti şi maghiari să fi ajuns 
mirul bietului pluzar mai mult aur deci2t de 15 Maiu.· liberală a primit din partea reprezen· la vreun resultat şi întrucât liberalii 
a adus în Iara aurita emisiune mone- Din aceaslă dare de seamă se poate lantilor guvernului ofertă de colaborare erau legati fală de national IărănlşH 
tara a actualului guvern. Vechile monede vedea atât strucfura actualului consiliu pentru alegerile municipale. Delegatia prin acceptarea in principiu a cola
de nichel aveau cel puţin pudoarea stl-ş; cât şi posibilifătile lui de manifestare permanentă a organizaliei liberale. ţi. borării în alegerile municipale, deie. 
puzinte carta de vizita "bun ~ntru 2 in gospodăria oraşului. Dar se mai pol nând seama de interesul naţ.onal pe ga(ia permanentă a organizatiei noastre. 
let". Monedele din noua emiS/line aurlta trage şi unele imătăminte pentru viitor. care-I prezentau alegerile municipale convocată de şeful ei pentru 8 eX8-
au la suprafaţa tupeul aurului, _ ca invătăminte cari pot folosi atât unor din Aradt a acceptat in principiu co- mina situatia, hotăreşte in unanimitate 
ŞI promiSiunile din opoziţie ale nal/o- organizatiuni politice româneşti cât şi lauorarea. urmând ca după ftJegerile că: Iată de tergiversări/e intenţio
nal-ţdranişWor - dar dupa ce le-al corpului electoral care acordă credit judetene să se stabilească mai precis nate şi interesate ale partidului ma
trecut prin cdteva mdinl ca stl le sta- nelimitat unor alte organizatiuni politice amanuntele colaborării. ghiar. respinge orice colaborare in 
bileşti uzura şi sa le apreciezi valoarea sau, mai precis, unor anumiti repre- Iată Însă că in preziua alegerilor ju- alegeri cu ungurii şi intelege să ofere 

I fi zentantl ai acestor organizatiuni poli. detene, ziarele minoritare locale şi unele colaborarea sa gUf'ernv.lui "umai 
ntrinseca, (şi dau arama pe ata: exact ziare din Bucureşti, anunta- colabora. 

ti l la d i tii d AI 1 i tice. cari, ori de câteori siml nevoia, în cazul alcătuirii unui bloc pur ca na ona -f' r n Ş upa cuteva un rea guvernului cu liberalii la ale~erile 
de guvernare. In fond, o pretentioasa îşi ascut glăscioruJ de sirenă şi tre- municipale. românesc; în caz contrar işi reum';; 
piesa allrua de 20 Iti valoreaza mtJi molează mieros .Deşteaptă·te române" Cine a 8vul interesul să se ştie a. completa libertate de actiune. 
puţin decât o modesta şi învechittl dar sau "Pe-al nostru steag e scris unire". cesl lucru 1 Sigur, nu liberalii 1 A doua zi după comunicarea ace· 
cinstita piesa tU inscripţia "bun pentru Niş~~ 81i.1 sent~e~tale, Învechite, 8rii După alegerile judetene - alegeri slei hotărâri a noastre, rp.prezcntanftl 
2 lei". Monedele lşl au simbOlurile lor I I cafllndUloşeaza Inlmele şi produc efecte in care national-tărăniştii au colaborat partidului dela putere au rupt orice 

Şfn vremea aceasta ploua. 10ata lacrimogene... cu ungurii şi svabii împotriva libera. tratative cu partidul maghiar si au al-
lumea s'ar aştepta stl plo.a cârnaţi - I Cum s'au petrecut lucrurile pânii în- Iilor - reprezentantii locali ai parti. catuil lista blocului românesc, aşa rm" 
potrivit sjintelor fdgtlduieli din opozi~ !f'U~ t~mp to~tă lume ştie. E necesar • dului de la guvern, au repetat oferta s'a prezentat in alegeri. 
ţie - dar în locul mtraculoştlor câr- I m~a sa i4se .şt~e pove~st~a "blocului ro· 1 de colaborare, cu o bază de discutii Cea dintiii manilestare publică a 
nali, ploua excrocheriile, .legalitatile" I manesc pana la sfarştf. I mai precisă de data aceasta: nu era blocului românesc, (l to~~ ;~Erl'''til in-
şi ucazurUl financiare ale ministrului V'., _.. .- ',. ".. '";.... \13,:" '. cUn l"f* Ăvrmn lti:;'':u. ÎJ~nmif(: 
de finante ale cdrai ordonanţe dicta· ţidentala" inundam sira/niltafea cu ploi singură listă pe care ar fi încăput re- la care au participat mi! de 06meni şi 
tor/ale aa realizat comunizarea PID- de miniştri plenipotenţiari, ataşaţi de prezentanti de-ai tuturor partidelor, În. pe care a prezidat-o U·' SI. C. Popp, 
prietdlll mobiliare în seama a trei fac- prese şi misionari... clusiv ungurii, Într'o proportie oarecare. preşedintele Camerei 
tort: statlll, samsarul ŞI perceptorul, In vremea aceasta olientul barbar ne Delegatia permanentă a organizatiei Intre altele a spus ..;It;nci Dl C. P';r-ii'. 
ceilalli doi - proprietarul veritabil şi trimite o ploaie' de Idcllste, care cola- noastre, a răspuns, prin reprezentantii in inflăcărata sa cuvLnfare, t'ă LlUU a. 
creditorul - rdm4ni2nd simple canti- bori2nd frăţeşte cu cele bdstinaşe - sili autorizati. că tocmai pentru a Q- ceea - 4 Martie, Îmi pare - este cea 
tati neglijablle, abia mentionate în pro· mult mai lacome prin însdşi structura sigura majoritatea elementului ro· mai măreată zi pe L......:..::: " trăieşle ne 
cesele verbale de txecutare a licitaţiu- or organica - pustiesc semanilturile mânesc în alegeri, acceptă şi această la Unire incoace, căci -pentru ;;,!.~!~ 
m/or. şi codrU, dar mai ales codrii. Totuşi - listă unică, in principiu, riimânând dată dela Unire. partidele româncş~!. 

PJoutl... iata un fenomen curios I să.şi spună cuvântul la alcătuirea de. trecând peste interesele politice de 
Plou(J libertdţl ceta/eneşti • curat Cu toate ca ploaia de lacuste a dis- finitive a listei de către reprezentanţii partid, îşi dau mâna şi luptă umăr i8 

" constituţionale" şi .occidentale": ziare trus paduri intregi, ea n'a putut nimici partidului de la guvern. umăr împotriva adversarului comun. Şi 
smalse din mâna cetitorllor de către ciuperCile ascunse la raddcinile şi prin Intre aceşli reprezentanti şi acei ai a lăudat în special atiludinea curat ro. , 
marele censor: jandarmul sau agentul muschii de pe tUlpina copacilor, ciuperci partidului maghiar Începe insă o serie mânească 8 reprezenhmtilor partidului 
secret; ploud prin furtunele groase ale care In "rma unor violente şi des re~ de tratative care ameninta să nu mai liberal din Arad. 
pompierilor recunoştlnla naţiei liberate petate ploi de decoraţii şi·au desvoltat ia stârşit. Ungurii pretinde au un număr 
şi unite în capul celor car; s'au sacri- pândtntr'attit organismul lor parazitaT de locuri care nu conveni a partidului 
ficat ca s'o libereze şi s'o unească. in cât ameninţa stl sufoce pe celelalte de la putere_ De-aci - negocieri peste 

Şi ca şi cum toate apele marj şi mici vletdll individuale cu miasmele putre-. negocieri, în fata cărora. partidul na· 
ale /arn n'ar avea capacitatea sufici- zic/unii lor... 110nal liberal prin rolul pasiv pe care 
filM de a varsa în mare imensele bi- Noroc ca ploua de sus de ne mai tortamente îl avea, era intr'o situatie 
ntJaceri ale ploilor de tot felul, gene- limpezeşte aerul... len Vornicu. incompatibilă ş! cu Irecutul şi cu dem-
loşi prin naştere şi prin .tiviltsalle ac· nitatea lui. 

" ... sa cucerim ce-iluem de cucerit ... " 
- Refaeerell oraşelor noastre: tlRtlDUh. -

(Continuare) 

Cu anul ~ când intre Austria şi 
Ungaria se incheie Dllalismul, prin care 
popoarele Ungariei au fost aservlte po~ 
lltlceşte intereselor maghiare, incepe o 
Două epOci nu Dumai in viata statu~ 
lui uogar ci şi ln viata oraşelor. 

De aium ·nalnte obiectivul tuturor 
aranjamentelor polttice ,1 culturale t mai 
ales, era maghIarizarea. DupA maghia
rizarea lentA, ce incepuse tncA de mal 
nainte, a urmat maghiarizarea pe faţă, 
urmArltă mult - puţin metodic, pinăce 
tn sfârşit, ea a degenerat Intr'o stare 
de perzecuţle politici a nemaghlartlor. 

In slujba maghiarlzArll - alţ căreIa 

scopurI le pregătise politica de cato· 
]Ie1zare ,1 pe cari avea si le servească 
pe faţi acum aparatul cultural şi de 
stat - au tntrat mal mulţi factori. Re~ 
lumăm dintre el pe câtlva. in urmă
toarele: ridicarea şcoalelor de stat ma· 
ghiare, in capul ,coaie lor confesionale· 
ale celorlalte neamuri; functionarismul 
sporit şi alimentat numai din maghiari 
sau şi din alte elemente, eterogene dar 
fragile sub raportul naţional; - o nou~ 
politici economică, prin favorizarea 
comerţului aflAtor in mlna unor ele
mente, incUnate spre Icopurlle ,ov-.ne 
ale polltlcel de Stat. 

Dar, mal prelus de toate, trebue si 

semnalăm gravitaţia spre orlşe, Illtro 
măsuri oarecare, I elementului pur
maghIar de confesiunile r.-catolică şi 

',1 protestante şi alături de aceasta ,1 
afluenţa germanilor şi evreilor, cart -
am putea zice - ,'au tmprletenlt fAri 
zăbavl cu scopul DOU politic al ma· 
ghlartlor eghemonl. 

Oraşul Arad, ln aceasta prlvlnţAt 
prtzlntA un fenomen tipic ,i pentrn 
alte oraşe: ca sporire a contingen
tului populatiei şi ca prefacere f. a
daptare a Doullor elemente. 

Aceasta a fost realitatea care s'a 
petrecut tn viaţa populaţieI ora,ulul 
Arad, de o sutA de ani tncolci şi mai 
ales dupA Dualism. 

Dar pe iiDPacest factor real, mal 
trebue si punem tncA unul: ficţiunea 
cu care, in JDare partet st. operat in 

Campania eleclortlJă era Începuiă. 

Resuftatele ei s·au văzul in ziua de 16 
Martie: lupta "fost câştigo!ă. Ăradu} 
s.a prezentat cel dintiii din Ardeal şi 
singurul dintre oraşeJe de granilA C8 

ora'S cu vaditii majoritate românească. 
-------

(Continuarea in pag. 2-u) 

statistica oflclaJă ungureascA, cu deo
sebire tu ultimul restimp al vle'ţli _ta .. 
tulul ungar. 

SI facem, deci, câteva constatAri sta
tistice despre evoluţia sub acest ra
port a cifrei popuJaţlel Aradului, pe 
baza celor din urml statistice oficiale 
de Stat: dela 1890, 1900 fi 1910. 

Vom trata chestiunea, pe cit le 

poate, in mod mal sumar, pentru a nu 
prea lungl firul, expunerii. deşi unele 
constatări de detall inci fi-ar Ivea 
Importanţa lor informativA pentru DOi. 

Incepem cu statistica dela 1890 
clnd raporturile numerice incep a fi 
arltate nu Dumal pe confesiuni, ci ,i 
pe nationalitAti. 

La 1890, populaţia Aradului numAri II 

42.052~ sullete, deci preztntă un spor, - :ti 
de 9327 suflete fati cu anul 1869. zi. 

~ 
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Cine a determinal această verificare f Aşa·dar, tot blocul românesc de eri D b ~ CU 
. L t la J S'gur n "na1îonal·tărăniştiil a fost sperietoare penlru ciori. Toală e UO r u a lor e r. l ,u . h II ·t- I f' 'd' Badea Gheorghe. 

A • d' energIa c e UI a pen ru a Irmarea 1 eel 
Atitudinea partidelor :om,aneşti ~n politice r~mâneşli in treburile gospo· De mult DU dasem prin târg. Când _ Tu eşti, Tomo? Har Domnului 

Arad produce un admlrabil ecou In dâreşli ale Aradului. toată răscoli rea , 
mă loveşte dorul de a mal schimba că tI-ai redobândit şi tu credinţa in toată iara. Oameni ne inregimentati În maselor periferice, loată stimularea câte-o vorbă înţeleaptă, mă iau spre ai noştri _ se 'ntoane Badea spre 

politică, ziare:de partid şi independente înoc~lată !nleleclu~Ji~or ,din oraş - sjm· locul tăI gulul. Acolo găseşti nu Ilumal un ţăran ce se alătură dlvanului uo. 
consacră articole îniregi sau menlio. ple .. locun ~ d~ luml~l. tricolore, seama· marfă spre vânzare ŞI cumpărare. el stru. 

v - , - • torn de balclU polJllc. ă t Vid t tă t ţ' neaza cu lauda neprecupetlla cumm- Toiul se reduce la o simplă impăr. Şi câte-o vorbă bătrâneasc ce pre u- - ez aşa se eş eap o-
l f ' leşIe de multe ori mal mult de cât mi se adresă mie. Vorba Românulul : tenia politică pe care o exemp i lcase t'lre de locuri în delegatia permanentă. d . I A 

toată mada la un loc. Mai ales azi unde na·j cap. vai e piCioare şa 
Aradul românesc. O împărlire cât mai avantagioasă p~n· când bucatele se vând pe un preţ de suntem şi noi. Ba mal rAu: cu cap 

A fost foluşi cineva care a văzut iru adversari, cât mai comodă pentru rAs... slăbânog ologesc şi picioarele. Tomal 
acest rar exemplu de solidaritate na· ma!or.ilari.:. 1 Aici întâlnesc lângă caii lui bine· aşa: ţăranilor ni s'au tăiat şi braţele şi 

.. _. h l' f t Şi In timpul acestor mora e nego. . h b . 1 l' t I pt 1 Icloarele 1ională prin propru sat OC e an: a os cieri pentru impărfirea intre invinşi şi cunoscutI pl" c ; zuHu Ş !n c e u p • 
OI M d f' t V M d a nostru Bade Gheorghe. ţăranul cumlDte - Nă<Rjdu, Badeo .... ,'.: 

inistru e man e, • a ge ru. o parte dintre invingători a .,demnită· d 'd î 
al olaiurilor noastre arădane. - Că drept şi al: nă eJ ea n cape-

De dragul unei simple riposte "tari" filor" municipiale. tovarăşii de luptă ŞI el vine la târgui săptămânal mal tele luminate, care au scos Ţara din 
Dsa a afirmat de la tribnna Camerii de eri, liberalii. aşteptau din parlea mult dia oblcinulnţă dec!t din nevoit". nămol deatâtel ori, vor face-o şi acumt 
răspunzând unui inlerpelator, că: alege- cuiva, indifere?t ,a cui, un CU,vâ~t au/o- ... "141 mllierlJe aşlea, mal fac ceva Ce bucurie am avut auz.ud, că domnU 
, _ .... _ rizat de desmTnhre a aCUZaflUnlJo.r ce I d' C ./. 1 1" . 

rde de la Arad dovedesc ce credeti! li s.au adus de ta tribuna Cameni. Za- negoţ, că noi.. mal mare ruşinea, traim noatr In onSllli oraşu uz n au prt-
b I (IJ) N după gallţe şi purcel, bucatde ni-le mIt posturi cu piată, ci numai cele ce echivocul li t>ra. .. u recunosc darnică aşteptare! Cavalerismul politic Ş 1 I I 

predAm, de val şi amar" - spune le aduc cinste. I cei a ti nu au uat 
legea administrativă dar... au căzut În e o floare care nu creşte în grădillele unui curios, ce voi a prinde vorbă pildă să facă la fel. ci au vârât pe 
cursa jntinsă de guvern, care în abili· presărate cu atâta 8sârdie in or_8şul cu cu el. acolo străini pe cari il invredolc'!sc de 
jatea lui, le·a, fluturat pe dinainte câ.· drept de. municipiu Arad, de calre DI Zărindu-mă. îmi vine nainte Întln. mal mari onoruri şi It-furi. Ruşine, lor. 
leva ciolănaşe unse cu grăsimea pu~ DrD;rU!~i a venit ceva. Dacă nu O des. zând mânile prtetineşte, voiai de re- - Dar că se prăpădeşte atâta Moet 

l vederea după atâte săpt~mâni şi târ· pe penttlle străinilor, cari n'AU voit terii •.. { ) mintire, o nouă acuzare Şi - ciudată A l dă 
guri scurse fără întâlnire. să pună juram nt. ,1 acam t le 

Asia e tot ceeace a inteles OI mi· coincidentă ~ ea şi-a găsit locul tot _ MI.a. fOit dor, Badeo. să mai Începâod cu data de atuncl?l 
nistru de finante şi secretar general al În ziarele minoritare (bine informate, vorbim una alta. prea ne îo&trăiouem _ Ba să-I bată ... se revoltă Badea. 
partidului de la guvern, din iniţiativa ~a totdea~na 1,: liberalii_ refuză l~curi de când nu ne.am văzut _ ii zic Adică duşmanII il la lefuri din iudoa-

, 10 delegalla permanenla pentruca nu â d ld t M. I I d t d 300 şi lupta liberalilor dm Arad pentru blo- le dă voie şeful partidului Vlntilă Brii. acuturându-I m iulie aspre ar ca e. rea noas fa, car V n em ro a ca 
cul românesc şi pentru afirmarea Ara. tianu. - Credeam că ne lntâluim la con- Iei grâul ŞI luD cucuruzul? Dumnezeu 

gres, la BucureştL.. imi reproşează să DU le ajutel 
dului ca oraş românesc. La aceasta s·a redus refuzul libera- Badea, _ Să ne mângâIe, Badeo, că atatla 

Dar fiecare pricepe atât cât il ajută lilor din Arad - autorizat de Centru - _ Vezi, imi pare, foarte rău dar... şi atâtia ca şi Toma de aci le intorc 
mintea. Mai Irist e altceva. de a a~cepta lo.curi în d,ele~afia ,p~~. încerc a mă icuza. spre noi şi spre adevăr, ti repllc. . . I manenttl.: Iti. ordmul preCIS ŞI definItIv N d i ă â d d ă 1 Cel care preZida acea şedmtii ti. al şefului partidului! Intreb din nou: - Să-ţi şi pară rău! Acea adunare - e oare ns c n ve em, c 
Camerei era OI St. C. Popp, acelaş Cine a avut interesul să se facă cu' de oameni cumsecade din intreaga cel cari aZI vor să ne ferlcească, o fAC \ 

noastră Ţară, a dovedit, ci Idramtl nu pe spatele nOaitre; ctcă noi biruim? 
care prezidase adunarea na~onală. de nascut în acest chip insinuant refuzul s'a Lăsat amtigit pând In S/âTŞlt de Se zice că vor să leftmeasc! traiul şi 
la " MbrUe, din piata Avram Iancu. Ei liberalilor? - Sigur, nu liberalii 1 vorbele aruncat CII găleata şi făgă- cel care sufere mal lntâlu şi mal uşor 
bine, Dl Si. C. Popp, preşedintele a- • duel1le răsturnate cu carul. Bunul e tăranul. Poate că vor avea dnealor 
dunării deja .4 Martie şi preşedintele In ziua constituirii consiliului ne·am Dumnezeu să dea sănătate Generalu· dreptate după vrerea lor, dar DU a 
organizatiei national-Iărăniste din Arad, cetit declaraJja. Oesfidem orice alt par. lui Moşolu şi tuturor domnilor noştri noastră. Apoi cand al nostri le spun 

fid de opozitie sii facă o declaralie liberali, că ne.au ştiut mAngAla şi verde in faţă in gazetă, ei se năpus~ 
n'8 găsit de cuviintă nici să desminlă mai conciliantă fă ră a fi aservită şi n~-au dat nâdejdl să răzblm şi peste tese cu forta să conftşte foile noastre". 
nici sii rectitice, ca preşedinte al Ca- mai demnă fării a jigni, decum am fă· năcuuriie .stea de multe feluri, căci - Doar nu s'a făcut şt asta, frate 
merii, 'asertiunile dlui Ministru de fi· cut·o noi. Am aşteptat un riispuns. Şi incurAnd vor lua iarăş dânşll carma. I Gheorghe? se cruci badea Toma de 
nante. Nici Dsa nici vre·unul dintre n-a oenit 1 Din nici o parte n·a venit - Doamne, aduni-II... se auzi un colea mirat. 
ceilalti deputati arădani prezenli. răspunsul, dela nimeni! glas răguşit dela flpate. - DomnU foşti mlnlstr! au sc1loat 

Am luat parle la lucrări. N·am făcut ...... - • '"' ..... 4'" -- abia şi abia câteva numere dia It VU~ 
Abi8 a doua zi, la sumar s·a auzit opozitie, _ pentru a nu strica at!".Q.§r. -Nici un nou ales în delegatie nU se ţorul" şi el l-au vândut. căci pe vln-

,-~1mid..o rectificare a depufatY111i Nicu- fCr8~lJlă IicollsUluirii - nici la vă· ridică ... Privirile s'ettrdreaptltsplestânga zătorl l-au deţinut. Asta acu s'a 'utAm. 
18e Adam. care n·a avut.nici în elin IIdiiri (şi puteam cere invalidărlJ) nici la sălii... Cineva s'a ridicat ÎI'\ picioare, plat nainte cu vreo căteva zile _ in
nici în mânecă, cu ducerea tratativelor creiarea poslului şi alegerea celui de·al vorbeşte ... nU aud - şi totuşi vorbeşte... tări Badea. 
pentru colaborare Rectificare trecută doilea ajutor de primar ("după mode· nu inleleg nimic. \ - Aşa să vede, c!.s pe sfarşlte ••• 

luI oraşelor occidentale"). - DI Consilier Bela Barabaş vrea aă scărplnă după ureche Toma--
neobservată. N-a atins pe nimeni. Am volat potrivit lechei intelegeri şi să vorbească pentru vrima dată~ in altum nu ar face şi de astea pe lângi 

• declaratiei cetile, listele de candidati prima şedinlă a consiliului, in ungu- cele multe alte rele. 
Cu mult Înainte de conslifuirea Con- dinainle tipărite - vot secret! N·am reşle •.. -Iată răspunsul aşteptat 1, _ Fii mOlcum, Tomo. şi te increde! 

siliului· municipal, reprezentantii autori· votat pe unguri! Au fost aleşi şi fără N'am mai putut răbda. Am ::5ărit toti - il domoli Badea zimbItor. 
zaU ai parUdului maghiar au stabilit votul nostru. in picioare. - \ _ Vez.I, domnule, ce mi judecă po-
Jegătura cu reprezentantii partidului gu. Către sfârşitul şedinlei se produce Şi multumilii nouă, liberali .dornid porul? - mă intrebă Badea, Iar eu 
vernamental. De data aceasta se dis- în sală oarecare mişcare Cineva vrea de căpătueli personale", nu s'a săvâr- strângându-i mâna intinsA adaug ca 
culau locurile in delegatia permanentă. să vorbească. In sfârşit, cineva care... şit neruşinarea ca cei cincimiişasesute inchet're: 
Prin foile maghiare se dăeeau chiar dela care pulem auzi mult aşteptala şi atâfj alegători cari au votat "blocul _ Deacela tml place să schimb 
iAdicatiuni: ungurii vor lua două locuri, desminlire a calomniilor debitate, acum românesc" să audă şi să citească cum câte-o vorbă cu ţăranII nostri cuminţi; 
liberalii, unull In parti !cular se afirma când am dovedit definitiv că nu am primele cuvinte care au răsunat În şe· el ştiu rosturlle să le jadece fără patimă 

• chiar că ungurii pre ind Jocul de aju. alergat după căpiituieH... în sfârşit răs· dinta solemnă de constituire a Con si- \1 cu adevăr. 
tor de primar pe care Însă national. punsul... Hului oraşului cu drept de municipiu . Să ne vedem ca bine _ imi repU::i 
tărăniştii il tin cu mărinimie la dispo. . .. Dar preşedintele adunării şi preA Arad, - au fosl rostit~ în ungureşte. şL Toma. _ d .. _' -
zifja liberalilor.. fedul stau neclinti1i pe scaunele lor. Al. Constantinescu 

DaT statistica ne prezintA, dapă con
fesiuni - punct de mânecare, ce ne 
oferi posibilitatea unei comparaţII sta
tistice cu trecutul acel comparatII sta
de lucruri: 

Rom.-catollcl: at.799 51.8% 
. Gr.- It 1.030 20% 
Ortodocşi 9.25 t 22.0% 
Reformati 3.~09 . g.3% 
Luteranl 1.221 2.9% 
Evrei 4.795 11 4% 
AlţII 47 0.1 % 
Pentru lămurirea raporturilor name-

dce ale confeslanilor; acest tablou pus 
in alăturare cu stirile din trecut, ne 
arată: cât de mult r.'a urcat balanţa 
numerică ar.-catoJlcllor şi cât de mult 
a clzut aceea a ortodocşilor. Iată ci
frele : 

Romano-catoltcii ati sporit, rldl
când a-se in proporţia numerică a po
pulaţiei dela 30 0

/. (din 1777), la 40°/. 
(fn 1839), la 51.5°/. (fo 1869), la 51.8°/. 
(in 1890), şi la 52,4°,. (io 1900) peo
tru a cobori, in 1910 la 51.7°/. Tot 

• in aceeaşi vreme Ortodocşii au sci .. 
:zut',dela 70% (1777), la 40% (1839) 

, .... ~?J la 25.2°/. (fo J 869). pentruca la 
\ 

...... , 

1290 să aibă d'abia 22.0% J(U /a 
1900 şi 1910 sd coboare la 20.0% 
din totalul populaţiei. 

Din aceasta bătălie numerică, deci, 
Ortodoc,1I - de două neamuri: Ro
mâni şi Sârbl - am ieşit sdrobitl. 
Perderea acestei lupte priveşte in pri
mul loc pe Romani, Iar caştigial este 
al Maghiarilor, cart au sporit prin mij
loacele ce arătam adineaorI. 

SI fie mal ingădultorf, deci, con ce· 
tăţenfl maghiari şi stf reCunoascti şi 

pentrll noi dreptul de a ne reface su· 
fltteşte şi biseticeşte in acest oraş, In 
care de atâta vreme mergem tot în jos 
pe scara propolliei numerice. 
După constatarea statistică a 1us· 

tei Doastre nlzalnfl de rest.urare şi 

sub raportul sufletesc-bisericesc, să în· 
faţlşem ac am raportul numeric pe limbi 
,'au naţltJnalltti/~ a populatiei din 1890. 
Iată-I: . 

1. MaghIari 
2. Rominl 
3. Germani 
4. Sârbi 

Altii 

25.901 
7.873 
5.626 
1.704 

948 
Cum vedeti din acest 

61.6% 
]8.7% 
13.4% 

4.1% 
2,2% 

tablou pro· 

,1$ 

centul maghiarilor este cel mal fa·' cu tele m3 suflete. cari fac 1870/0 

vorabll. De ce? Vom vedea. din \>talul populaţieI oraşului. Dar sta-
Prima explicaţie rezidA in faptul, tlstld dela 1900 si cea dela 1910 sant 

că din acest tab Ioa lipsesc concetă· şi ma\ sgArclte. Ele ne tngăduleo DIl· 

ţenll -- evrei. De ce '1 Pentrucă, spo· mal locurtle ce corăspl1nd la l6.4°/c 
riţi dela 124 suflete (În 1777) la 4795 respectiv la 162% din popalaţie. 
de suflete (tn 1890), ei s'au altiturat Cat de mare şi dureroasă distant! 
dela incepllt elementului maghiar pur dela ceeace _~m la LU:! (cu 17% 
şi, deci, se cuprind în cifra de mai sus şi intre ceeace reprezentăm după lJ; 
a maghiarilor. Daci dânşil s'au corn· ant I ...... 
plăcut - cum se şi complac şi azi; Ori cât de prolifer, poporul nostru 
in aceasta posturi, să-I zicem, statis- DU a putut ţinea pas cu sporul artlfi·· 
tlcă - n'avem ce le face. Fie! Dar,' cial - prin Imigrareşl prin maghla-:
pentru orientarea noastră statistică, fa- rizare - al .oporu! maghiar. 
cem aci o corectură, scotllnd cifra con- Dapă Români. urmează numerJceşte 
feslunel israelite din cifra maghiarilor, GermaniI. EI, cari, odinioară ta vea
pentru a ajunge la o limpede situaţie cuI XVIII, intr'at!ta Împrea-naseră ora
statistică. In acest caz, tn Aradal dela şului Arad - prin numărul şi prin a-
1890, au existat, ca să z!cem astfel, flrmarea lor - caracterul lor german, 

Maghiari puri 21.206 = 50.2% incAt o parte de oraş s'a numit, după 
Milghlarl impuri 4.795 = 11.4% el. cartier german (nemet varos), - au 
Privind, prin aceasta prismă, situa· căzut victimă legăturilor lor de cre-

tia numerică a populatiei Aradului, dinţi cu maghlarll, cari nu aveau un 
Maghiarll, fn adevăratul lor Ipostas "cartier" .magbiar·, dar carI au apo
etnic, se prezIntă in proportia de rit pe ruina etnică a acestui element, 
50.2%, ca elementul cel mal de forţă care putea si ne fie azi, nouA şi ŢărU • 
sub raportul numeric. mal de 'folos in Ipostasul cultural ger-
După Maghiari urmează RomAnii, man. (Continuare In pag, 7-a) 
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Proces-verbal. 
Dresat cu ocaziunea şedinţei Comitetului de Directiune tinuta cu data de 

13 Maill 1930 la ora 17 în localul biroului Camerei Arad stI. Gh. Popa No. 
4, Palatul Domeniilor fiind prezenţi: Dr. lustin Marş/eu, Ing. Ioan Piso. Lazar 
PerJan, Luca Rateu şi Directorul Camerei Nicolae Popescu. 

Preşedintele Camerei dupace constata Că numarul mem~rilor prezenţi este 

deajuns pentru adllcerea hofărârilor val/de, designeazii cu verificarea PfOC~ ;.' 

lui verbal pe Dnii Lllca Raitu şi Ing. Ioan Piso, ia,. dupa aceia se dă ce 
proceculut verbal din şedinţa anterioara adeca din 3 Aprilie a. c. cale este Il 
ficat făra schimbare. Dupa aceia se trece la dtsbaterl!a obiectelor puse la 
dinea zilei şi anume! 

1. 

Acţiunea Camerei cu diferite semânte de primăvară. 

In primăvara anulal crt. am distribuit intre agrlcultorli acestui judeţ ur-
'-mătoareie cantitaţl de semAnte de primăvară: 

Trifoi - - kgr. 9199 
Lucernă • 5730 
Grâu de prim. " 7329 
Ovăs -
Măzăriche -
Orz - -
Sfecle de zahăr 
Porumb 
Cartofl- -
Iarbă Sodan 
Fasole Soia 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 
• 

23125 
15000 
11866 

BOO 
7300 
4770 

100 
60 

Lei 225.176 

" 254.4:;6 
• 45.732 
" 79,973 
• 102.750 
" 22.209 
• 55.068 
" :l8.470 
" 11.448 

" 
7078 

Total Lei 842.33u 

Aceste seminte au fost distribuite cu 
,:pret redus fată cu cel depe piaţă cău
·tind totdeauna ca populaţi unei să I-se 
·dlstrlbue semânţe absolut Ireproşabile, 
,potrivite pentru însemADtare. 

Camerei cu numărul contlnuatlv ince
plnd dela I fn sus până la 169 în 
care aa tntrat şi animalele cumpărate 
de prin alte jUdete. 

Din aceste animale au comandat co-

După primirea acestora am expe
diat Imediat adresa noastră No. 1252 
atât autorităţilor comunale cât şi Dom
nilor Medici veterinari de plasă, cu 
rugarea să fndepllnească formalitătile 

legale pentru cererea prin Comitet, ca 
vitele din acea comuni sâ fie vaccl
Date îo mod preventiv contra dalacu
luf. 

La acest apel au răspuns următoa
rele comuni cărora li· s-au şi făcut co
menzile şi in care vacclnare a fost 
executată. 

Comlăuş pt. 450. vite. 
Sânnle. Mic • 270. -Şimand. Sus,. 322. • 
Cetate • 610. It 

Chlşlndla • 693. • 
Nădlac " 

1100. 
" 

Pecica ,. 300. • 
Cii " 

348. • 
Total 4093. vite. La apelul ce am adresat agriculto

rilor noştri de prin comunele din tn
treg judetul au sosit cereri foarte multe 
astfel că cantitAtile ne-au epullat in 
scurt timp afară de putlnă măzăriche, 
grâu de primăvară şi orz. 

munele prin ajutorul Camerei: 3 ar- Afară de aceste au mal sosit cereri 
mA,arl, 63 tauri şi 12 vieri, pentru cari int!lrzlate dela comunele Conop, Ară
am vi'lrsat in total suma de Lei 417.000. 

neag, Satu-Noa, Aradal-Nou, Ioeu, 

Mare parte din cantitătlle ce au fost 
distribuite au fost ridicate direct din 
magazia noastră Arad, iar altă parte 
:şi în special locuitorilor de prin co
munele ce stau la îndepărtare mal mare 

" de sediul Camerei, a fost livrată se-:
manţa prin Calea FeratA francogara 

,de imbarcare in sacii amatorilor. 

(Patrusute şaptezeclşlşaptemll LeI). De BArzava, cArora din cauza că vitele 
fapt sunt cumpărate mal multe ani- erau deja dela păşune nu 11 s-a pa
male insi comunele na s'au prezentat tut face comanda de serul necesar 
dupl ajutor deşi II s-a votat prin 01- pentrucă deja nu mal figura cazul de 
recţlunea Camerei. vaccinarea preventivă. 

In afară de aceste animale Camera 
a cumpărat pentra regIunea H~lmaglu ...,....,.,--_p~r·osie •. ! .!.~ c.~noş:_int,~ .I~~~ 
8 tauri Plnzgau dela tirgui de taurt dIn TUU 

4. 

seamă din ţară şi strAinatate pentl 
putea obtine incă din timp oferte 
vantagioase pentru namăru] ce Int 
ţlonăm ca să comandăm. 

După coneentrarea preţurilor am 
lat de bine ca fabrlcaţIHe diferite 
le putem experimenta la faţa loct 
pentru a-ne putea conviDge Atât 
cAt şi populatIa dela tară c~rl din 
aceste vor fi mal potrivite. 

In sensul acest deci a fost araDj 

de cătră cameră arătura demonstn 

vă luată sub punctul 5 al procestl 

verbal - prezent. 

Camera a pus ia ::lj<.I-H - it~unea p 
măriel ora*uÎui Arad P'~;) 'H'O folosll 
fl:' mod gratuIt maşjnc1~ el de impr; O: 

ti. It gunoiul artificIal sernăn ~t('ar 

de trlfc[ şl grapele ,; c tel' n~ de C4 

I s'a. f()losit la infiintare .. ,',,;tln~l al 
flclale pe terenul destin')' de Cornl 
tln·t"" J"t!'rltr: -.ră pelitru a\:est scop 
lOt~ jugl1. cal.l. 

4t ge ia la CULh)Ştill.i fi 
ap(obA. 

5. 

Josaş!. 

Cu data el:! 2"· A:lr1lit 1 ~;:O e:~.l 1 

raDjat 'n comuna losa". o ". Ah:r ll d 
monstrath'ă, C'l d't"r i •. .'! L; . 

pl~g·u· ,." :'. e'1' ~. :)~. 

,.'.P 

Iarba Sudan care voim să o intro
ducem, am dlstribulf-o pentru incer
care in unele părţi ale judeţuluI. 

Sibiu din 28 Aprilie a. c. Aceşti tauri 
au fo.t distribuiţi tn comunele după 
cum urmează: 1. Pleşcuţa, 1. GuravălI, 
1. Budeştf, 2. Hălmagiu,1. Brastarl, 
1. Bodeştl şi 1 Dumbrava formând in 
fiecare comună statiune de montă sus
tinută de Cameră astfel că populatia 
nu a contribuit cu nimic la aceste spese 
acoperite din fondurile noastre. 

Acţiunea Camerei cu maşini a

gricole. 

ceea regIune. /ti m In VI Lat la fata loc 
,\' ;. 

lai mai mJ!t~ "abdel ş! afară de ace 
Am dlstrlbait in mod gratuit o can

;tttate de cartofi pur "Rose" pentru se
.mlnţă ,1 porumb pentru semânţă 

.. Putty" locuitorilor din Valea Cri,alul 
pentru a patea introduce aceste soiuri 
:in aceea regiune. 

DIn porumbul "Putty· am distribuit 
'mal departe cu pret redus şi pe Valea 
Mureşulul. 

La fel am dat in mod gratuit co
manelor dia prin judetul Arad pentru 
Incercare semânţă de poramb .Ameri
.can-. 

1. Actiunea se ia la cunoş
tinţă şi se aprobă in intregime. 

2. 

In total avem in acrasta regiune 20 
tauri, 16 vieri \şl 3 armăsari ai Stata
lui in 3 staţiuni de montă: Iosăşel, 

Pleşcuta şi 1 pe Valea Mureşulul in 
Vărădla de Mureş. 

IntretinA.torulul I-se achltă suma de 
Lei 2000 (adecă DotIămll Lei) pe sfert 
de an pentru alimentarea şi ingrijirea 
animalului sab controla CamereI. 

2. Actiunea se fa la cunoş
tintA " se aprobi. 

In decursul anulut s-a comandat 
pentru primăvară tn total următoarele 
maşini agricole: 
33. maşini de sem. cu 13 

rlndurl tn valoare de Lei 281.359.-
1. maşină de sem. trifoi" 2.110.-

10. maşini de sem. porumb. 15.118-
9. pluguri - - - -. 18.804.-
3. săpătoare de por. -. f5 030.-
1. prăşit. de porumb. " 1.750.-

. Lei 321.171.-

Aceste maşini au fost diitrlbufte 
intre agrlcultoril acestui judet ca pre
tul redus de 50-1000/0 fată 'de pre
ţal depe piaţă după situatia materială 
a amatorilor. 

ActIunea Camerei cu procurarea 3. S-au dat în cea mai mare parte 

animalelor de reproducţle. A ţt CII ti I f I Aaociatllor de 5 persoane agrlcultorl 
c lunea amere re a v a vacc na-

Felul de a aranja târg urile de vite. de prin comunele deloase unde nu-
.. de reproduclle pe plase şi nu concen- rea preventivă a vitelor contra dala- mal erau utfel de maşini cărora În 

trate ]a Arad s'a dovedit de foarte bun. ~ bazu cererei Inzestrate ca toate cele 
Am aranjat in total 7 tArgurl pe regl- Pentru combaterea şi zădArnlclrea neceşare II s-au redus dlo preţ 50% 
uni şi anume: Cermelu: pentru rasa acestei bolt IIplcoase, Camera de Agri- plătind astfel maşina de semănat cu 
PodollcA. Butenl: pentru rasa Simen- cultură a adresat din timp un apel că- 13 rânduri cu suma de Lei 4500. Lei 
1haler, Pâncota: pentru rasa Simentha- tre toti Medicii Veterinari de plasă din atunci câud preţul de cost era tocmai 
ler. Bârzava: pentru rasa Simenthaler, intreg judeţul; cerându·le să ne co- dublu adecă 9000. Lei. 
Chlşineu-Crlş: pentru rasa PodoHeă şi munlce locul, respective comuna unde Pătruoşl de dorinta de a concentra 
'Slmenthaler, Aradul~Nou: pentru rasa se află focarul mal inverşunat, pentru toate interesele ce populaţia agricolă 
S Imenthaler şi Peclca pentru rasa a putea vaccina preventiv toate: vitele a acestui judeţ manifestă faţă de u-
:SlmenthaJer. locuttorllăr de acolo. oeltele agricole maşini etc. am căutat 

Cu ocazlunea acestor târguri au fost In urma acestei intervenţif au fost ca pe lângă cele ce am făcut până 
. 'prezentaţi fn total 25 armăsari diferite anunţate Camerei noastre următoarele acum să ne ocupăm mal de aproape 
1'ase, 164 tauri diferite rase fi 48 vieri comuni: Aradul- Nou, Sânnlcolaul Mic, şi cu partea ce priveşte plugurlle de 
diferite rase din care au fost aflaţi apţi Pecica, Rovlne, Comlăuuş, Şlmandul diferite dimensiuni şI diferite fabrlca
de Comisia Camerei, 7 armăsari, 122 de sus, Dud, Arăoeag, Nadăş, Cetate, tlunl obicinuite până acum fn reglunf-
tauri şi 35 vieri. I Chlslndla, Mădrljeştl, Satu-Nou" Bâr- le noastre. 

Taurilor şi vierilor aflaţi de apţi 11- zava, Conop, Ineu şi Nădlac in total In aceasta ordine de Idei am tntrat 
,.s~au aplicat la urechea stângă marca cu, 9827 buc. vite. îa legătură cu toate fabricele mal de 

şi pe toti loct.itorU d!: priu satele pl 
sefar Hălmaltlu şi Şeb:ş. In total ; 
fost încercate 4- fat;.rl~aţ!unl ,i aUtln 
Fabrica GebrudH Fberhudt U!:n a/ 
Reşiţa, Bo~ş'l-M')Otauă, R[Ht. Sl! 
LIpSea şi Rud. Raecher Rudnicz.e, 
ceste două d (1'I urma. au fost prezer 
tate de către Camera noastra. 

Cu acea da o;:;azlune in taţii a 5( 
persome cea. am putut face tr!:erci 
riie d:n chestiune, poiându·se corvi! 
ge fiecare njntce cei prezenţi de i; 
vorul ce 'lua sau alta fabrlbricaţje 

poate prezenta pentru regiunea şi Je 
curlle· unde fie află bolda. 

Demonstraţia a reuşit tu:1r~e bin 

întrucât scopul ce-l urmăream cte a s{ 

Helta la comanda ce voim a face, 1 

plrerea publicului dela sate, ne-a fOI 

iacoronat de un succes foarte satistA 

cător. 

Totodată ne-am folosit de prllejl 
avantaglos ce ni se oferă şi intre cel 
34 comune adunate am sortat 5 maşit 
pentru semănat porumbul cu 2 rAndul 
care au fost cAştlgate de următoarei 
comune: Buceava 1 maşină, Pleşcuţ 

1 maşinA, Feolş 1 maşină, Hontişor 
maşină fi Iosăşel 1 maşină: 

Aceste maşini au fost dărufte co 
manelor in mod gratuft în primul râDl 
pentruca să putem introduce maşini d, 
semănat şi in acele locuri şi in al do! 
lea rând pentruca plugărlmea de prii 
satele respective să poată folosJ la se· 
mănatul porumbulul maşIna În mod d. 
tot gratuit, Întrucât aceasta formeazi 
averea comunei întregi adecă pubUcă. 

, f 

" I 
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tupă terminare am rlmas si cAu· 
pentru a putea duce la sfârşit po

I cAt mal satisfăcător cauza prlvf. 
e la comanda de plugurl. 

E 
I 5. Actiunea se la la cuaoştiati 

i le aprobA. 
II 

r 6. 
ActIunea cu puetll. 

a I primăvara anului CIt am abstat 
I~ 

I dlstrlbnlrea pomilor fructiferl pen~ 
1\ I pornit de care dispunem fn pe
I} lrllle noastre vor fi .pţl pentru dis
II Illre numai tn toamnA. Avem tn to-

Din cultura de sfecle de CCil. 3000 
jllgh. cad. au fost complect distrusE' 
cea. l.';0 jllgh. cad. cari aa fost iosă 
retnsemAntate ln cea mal mare 
parte. 

Ca curiozitate amintim ci in Moşia 
Takacsy din Şimand au fost adunate 
depe terenul plantat cu .fcele 65000 
omlzl .Alfotil Segetbum tl lolvlnd zi
uaşl10r 1 Leu de fiecare 15 buc. 

In unele puti ale judeţului suferA 
cultura porumbulul din cauz.a vermelul. 

In Cbler au fost distruse cca. 100 
jugh. cad. cu grâu din cauza Insectei 
.Zabbrus Glbbus-. 

16000 buc. pomi de diferite soiuri. 
el 'espre Iceastl Imlnare am avizat 
It 
't tmp toate autorUătlle şi pe ama- Mal Doa se arati In mAsuri de tot 
le I respectivi prin Buletinul nostru 

rut siptămtn.l. la schimb InsA am mare ilndacll. 
t, ortat din atrălnltate pe Ilngi40.000 Catastrofali a fost inl invazia Ina-
IJI • pueU al uoştrl incA 62.000 buc, micilor la pomII fructlferl unde au făcut 
)1 tl din Germania in valoare totală omizile Cotarl şi cele a flaturnor albi 
D 
:e. ~el 3Ş.136, din care am distribuit pagube foarte mari. Unde nu s'au ur-
eI lDqţ~~t S~n.ţlţAţll.~ dupA cum ur- mărit sfaturile noastre şi ordooirlle 
il ~li ' 1 prlmltlllor st.u pomii firi trunzlş. 

Itt Henciaruhd Arad 2000 buc. Camera noastră Imediat după prl-
Ilr i. Şiria 5000. mirea InformaţlunlJor s'a deplasat la 
·n ala SânmartIn 3

20
800
00

" faţa locului, a CODstatat Itarea faptlcă 
ala Ta/paşi 
ala Turau 2000· şi a luat măsuri ca populaţiunea si 

_...;;;.;;..;;..;_.::.11 _ fie Instruiti de cel'ace trebue Îndepll-
Total 14.800 buc. nit pentru cODbaterea acestor Insecte. 

I lin rest ce De·a mal rămas au fost A ţinut conferinţă. a dat oamenilor 
:e IIi tn tarnl şi sldlţl tn grădina toate desluşlrlle becesare a distribuit 
ar strl din Arad 8000 buc.lar cealaltă la fata locului medlcame::ltul necesar 

te a fost sldlţi la peplnerla noastră cu preţ redus cu 50°/. din cost tot 
tlC Socodor pentrucA in decursul verii asemenea a distribuit ,1 aparatele de 
,In putem altoi ,1 pe aceştia cu dl· stropit pentru a putea porni momen-
d te soiuri nobUe. Afară de aceasta tan la zădArnicirea omizilor. Unde s'au 

»: m in peplneria din Mar.şel ,1 So- anat aparate "Vernorel- pentru str 0-

,t or pueţl de saJclm şi duzl pentru plt viile. Lea mODtat pe spesele ei cu 
co :rlbl1ire. !evl lungi punlnda-Ie Imediat in prac· 
i; )artea ce a fost distribuitA ' coma- tlcă căutând ca. ca orice: preţ oame-
~ lr a fost dată fn mod gratuit având nil si fie ajutoraţi. In acest scop a 

t. , nal obligaţi unea de a .. t sădi ImedIat editat publlcatlunea No 8 redactatl 
,i ci vădlila şcoalel pomologlce şi a~t de Dtrectorul et; eare ttplrltl fiind tn 
)a,1 II tn decursul verII pentruca după 5000 exemplare au fost distribuite ca 
ce pul recerut pentru desvoltare toate supliment la Buletinul săptămânal in 
ac :Aţlle să fie distribuite In comună. total 3000 buc. după aceia 500 bucăţi 
II rot din cantitatea ce a mai rămas au fost puse pe carton cari au fost 
IJţt merei am tomoţat in comuna BOD' distribuite parte prin revizorat. ,coa
"A ti ia doi agrlcultorl de seamA douâ lelor comunale din judet, din care au 
să )Iniert angajate cu contracte foarte fost expediate Ministerului şi Unlunei 
~rc lotagloue din cari apoi li timpul clteva exemplare. 
r Vi >rtun le vor putea aproviziona toate Tot asemenea am lut măsuri ca 
bSI 

,dlnele şi J1vezile de pomi fructlferl pentru a pune populaţi unea fn pose-
,ti aceea regiune cu pomi fructiferl slunea tuturor cunoştinţelor de spe
d~fespUDzătorj pe lângă un pret foarte cialitate să redactim in fiecare număr 

IU8. al Buletinului s fat uri Ieşi apelurile 
- n aceste două şcoli avem sădltl in noastre către agrIcultor', servlndu·le 
lfel al 12.000 buc. pueţl. Am cercetat de tot ce este bun ,1 folositor in dl· 
:u ldlnele ,1 le·am aflat in deplinl or· rectlunea combaterei acestor Insecte 
t::af le. ,periculoase. 

H Tot cu asemenea condiţiuni am pre- Sfaturile ne-au fost urmArlte de o 
~11 t ,,1 Şco alei de Agriculturi Ravine parte foarte mare din comunele ban. 
I I 00 buc, pueţi. cari după ce vor fi tulte ,i prin urmare am putut prevenI 
83~,oltl, desvoltaU cu coroanl ti vom dezastrul mai insemnat Este tnsl de 
sP--lt::.umpăra cu preţul 4e Lei 15 - per dorit ca in acesta dlrectlune sA fie de 

~:~ cată - pentru distribuIre. comun acord şi serviciul administrativ 
8.0. 6. Acţiunea se la la cUDoştln(ă Il judeţuJuf, care la rIndul siu poate 
lu' ,. se aprobă. ordona din oficiu Intotdeauna mAsu-

i'au 
rna, 
lete 

7. 
rile ce lant a-se lua de cltre autorl
tlţile comunale tn 'vederea Impunerel 

Actiunea Camerei pentru ccmba- ca omlz.lle si fie adunate toci din IarnA 
[1 C rea omizilor. 

'e. In anul acesta l-au Ivit o 8umede
- te de Inamici al semnăturilor. S-a Ivit 
~rto unele locuri tn culturHe de sfecle 
li) :lndacU .Cleonus Punctlventrls· ,1 
- lmlda .. Agrotls Segethum- • aplrut şi 
Inl semAnlturUe de grâu. La .fecle unde 
'neti.urlle au foat luate tnci din vreme 
P, 01 putut si se luconjoare pagubele 
,!'t ,ari. La grau pagubele lunt atln
lte emnate. 
IbA Cultura de .fecle s'a tratat contra 
11 Reteonu. Puoctlventrls'" cu loluţla de 
ifai!;-5% Clorbarlam. Asemenea au fost 

Jana'i aceşti inamici ,1 ca mAna depe 
oldele atlclte. 

-

plni când tn lipsa de cAldură tDcl na 
sunt de.voltate pe deplin. 

DupA cum ,'a con.tatat aceste ml
suri ln trecut aa fost luate tnsA nu· 
mal de cAtre o parte netnlemnatt a 
comnnelor fapt ce se poate constata 
foarte u"or, dupA mlsura tn care In
vazia acestor Inuete • atAcat grAdl
nete. 

Aceasta acţiune ne.. costat cca. 
15.000. Lei care obvlne din diferenţa 
de pret a preparatulul pentru stropit 
fi montarea aparatelor. 

7. Acţiunea ee fa la cunoştinf.i 
ti ac aprobA. 

8. 
ActIunea cu plantarea şoselt'lor. 

In decursul primăverii anului cn. 
aa fost plaotate cu arbori urmAtoarele 
părti ale şoselelor judetene şi naţio
nale: 

Arad-Pâncota 30-60 km. salcâm 
Arad-Radna 31-'i0 • telu 
Arad-Zadărlac 12. "telu 

pentru care s'. spesat pe Intregime 
subventlunea de Lei 50.000, obţinută 

dela Mlnlsteral de Agricultură ŞI Do
menii. 

8. Acţiunea se ta la cunoşti_ţi 
fi se aprobă. 

9. 
Cererea comunelor pentru ajutor 

la cumpărarea animalelor de repro
ducţle. 

14. 

Cererea Fcxterier Kennel Club pen
tru un ajutor la expoziţia ce se orga
nizează tn curând. 

14. Se aprobd suma de Lei 3000;. 
Treimi ca premiu. 

15. 

Chestiunea cu avansarea Olrectoru
lui Camerei Nicolae Popes.:u dela ran
gul in corp de Ing. Agronom Insp. ci. 
1. la Inspector General. 

15. Intrurât Directorul Camerei:. 
dispune de vechimea rtcerlltd deja. 
se aprobd cu unanimitate ca sil lie' 
propus lorului competent pentru a
vansare la gradul de Ing. Inspec
tor General per 1. Ianuarie 930. 

16. 

Wlezenbaldt 1 taur. 
Cuvin -

1 vler 20% 
2 .. 25% 
2 ., 50% 
1 taur 30'/0 

Chestiunea cu maşina de tors A. 
I Rles, Lugoj. 

Almaş -
Şo1moi -

9. Se .probd comunei: 
Wiezenhaldt pt. 1 taur, 1 vier 20% 
Cuvin - -2 • 25% 
Almaş - -2 • 50% 
Şo/moş - 1 taur 3(fJ/o 

10. 

Adresa O-lui Director Nicolae 
Popelcu prin care aduce la cunoştioţa 
Camerei că se retrage dela insărcl
narea ce a fost primit dela Dlrectora
tul Ministerial VII. Timişoara ca şef 
de serviciu al agrlculturel şi işl reo
cupă postul de Director la aceasta 
Cameră. 

10. Avizul Directorul»; Nicolae 
-"Popescu se la la-cMnoŞfflfftJ~'-m:
rtcţ/une. cu observarea ca aceasta 
sd fie adus şi plenulut cu ocaziuneţl 
primei şedinte pentru a putea li luat 
la cunoştlntel, întrucât plenul in 
şedinţa treculd nu s~a decis în mod 
definitiv asupra demisiei. 

11. 

Cererea functIonarilor relativ la 
concediu pentru anul in curs. 

11. Se llprobd. 
pt. D. Crtşan secretar 15 zile 
" Gh. Cioban comabil" II 

" 7. Dam/an juncţionar" " 
., A. Suba daci. ". 
• 1. 1ulcan camerlst ., " 
• 1. lanoşl gradina, " " 
• 1. Radau şofer ." 

JlTmând ca termentle de plecare şi 
rfin/rate în serviciu sd lie fixate în 
mod succesiv de cdlre Directorul Ca
merei. 

12. 

Adresa Centralei Cooperatlve de 
Import şi Export Bucureşti relativ la 
procurarea maşlnelor agricole. 

12. Se ia la cunoştinţei şt se a
probd ca Directorul Camerei sd se 
deplaseze la Bucureşti unde va per
tracta şt studia chestiunea pentru 
propuntrt la ş(dlnţa uTmdtoare. 

13. 

Chestiunea cu redactarea unei 
broşuri referitor la Insecte ,1 boU stri
cAtoare in pomi colturi. 

13. Se aprobd ca biroul Camerei 
sd rtdacteze o astjel de bToşurd pen
truca cunDştinţele de combaterea acu
tora sa poata II popularizat, în judeţ. 

16. Desbaterea in merit se amână" 
pând la toamna. 

17. 

Zidirea gardului in jurul grAdlnel din, 
Socodor. 

17. Se aproba ca gardul sd fie
ridicat respective zidit. Totodatd se 
dd Directorului Camerei autorizarea' 
cuvenltd de a comanda materialul' 
necesar şi a angoja lucratori pen
tru executarea lllcrarilor fara ple
decd, Ilrmând ca suma spesatd sti' 
fie aprobata ulterior. 

18. 

Propunerea Directorului Camerei re
lativ la introducerea porctlor de ralil' 

Oeutsche-Veredelte Landschwelue şi 

in alte regiuni ale judeţuluI. 
._--"--

18. Intruct1t pe latura stângd a 
Mureşulul în comunele gtrmane este
deja introdusa rasa de porci Ber k şi 
lorkschirre, se optobd ca pentrll a pa
trunde cu soiu mai bun şi ln jurul' 
municipiului Arad sd fie distribuiţi' 

agricultorilor de prin Şega, Gal. MI
calaca, Muraştl şi Sdnnicola»l Mic
lin numdr oareşicare de purcei de' 
rasa Veredtlte Landschweine cu preţ 
redus pentruca din creşterea acestora 
sd fie revarsata rasa mai tâlzlu prin' 
târgurl şi pitţe şi în alte regiuni. 

10t asemenea se aprobd ca CII' 

câteva exemplare din auşti purcel' 
sd formeze Camera pela gospoddrlt 
mai bune ctite ° stallune de inmultire ... 

19. 

PlaţHe făcute dela bOllul No. 134·353-
Î:l sumA de Lei 966.91". 

19 Se aproba. 
Nefiind altceva pentru des batere

Domnul Preşedinte declarA şedInţa de~ 
inchisi. 

D. c. m. s. 

Preşedinte: p. Secretar: 
ss. DT. lllstin Maşea , SSt N. PopeSClr 

Verlll ca tort : 

ss 1. Plso SSt La Raica 

Sprijiniţi 

Comerciul 
Român! ---------

, 

i. 

t 
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BULETINUL AGRICOL 
al Camerei de Agricultură a judeţului Arad . 

I?liuiti lirele de se sară din , 
grau. . 

In dfumurile noastre de Insptcţie . 
.cutreerând judfţul am obsetvat pe 
foarte muile holde fire de sec ara în 
lanurile de grâu. Se ştie 10arte bine 
de toti proprit/arii că ce pretenţioasd 
~te străindtatea 10ţd de calitatea bu
catelor pe care o cumpdrd depe pia
Id, mai oles azi când are de unde 
oltge in lumea intreaga grll. blln şi 
Jdrd corpuri strdine (grâu cu 5 boabe 
de secard intrânsul.se numeşte sdcdrel. 

Sec ara ajunge 1n grâu prin aceia 
cd la legarea snopilor mo; ales la po
rumb se folosesc legdiuri de poe de 
secard, 

El bine, dar de aUla acest mod 
de a-ne ajutora nu inseomnd cd du
pdce vedem firele de secara în holdd 
sd le ldsdm ca sd avem la secere grâu 
sdcdrtsc. 

De aceia rugdm pe toti agricultorii 
sd clileagă toate spicele de secard de 
pe holdd pentrucd amestecdtura aceasta 
ne face numai pagubd 1n preţ la vân
zarea grâuiui. 

Dacd in vUtor ne va ajuta norocul 
sd putem noi prin Camerd aduce cum
pdratort din strdinătate pentru grâul 
de aici, atunclgrâlll care este lnvdiuit 
cu secara nu se \Ia putea cumpdra ft
indcd străindtdţii ii trebue grllu curat. 

tlctiunea Camerei pentru 
combaterea anthrazului . 

(armurare). 
Una dIntre cele mal ptrlculoase 

bolt IIplcioase pentru animalele cor
nute este anthraxul cunoscnt sub nu
mele de dalac, splină. armurare etc. 

Infectarea şi răspândirea acestei boli 
se lntâmple mal ales prin păşunele şi 
DutreţurHe Infectate de balde, excre
mentele " cadavrele animalelor bol
nave, prin aştunut, uneltele ce au 
fost in ll'gAta~ cu aceste animale. 
prin ieslele de furage şi văIAul de 
ape folosite, prin pelJe vândute etc. 

Pentru apărare este bine a nimici 
sau a deslnfecta toate obiectele cari 
stau In legăturA cu animalele bolnave 
şi prin iogroparea adâncA a cadavre
lor impreunA cu pelle la o adincime 
de doi metri iutr'un loc ingrădlt des
tinat in fiecare comună pentru acest 
scop şi care are să fie ales intr'o de
părtare olreşlcare de apa curgătoare 

sau fântânl. 
Multe plşani ,1 alte terltoare co

munale sunt in aşa măsură Infectate 
cA an de an apare aceastA boalA pe
riculoasă caudnd in multe cazuri 
pagube catastrofale. 

Astfel de terltoare le numim focare 
de anthrax, in contra cărora ştiinţa 
ne dA pOSibilitatea de a ne apăra in 
primul rând prin aşa numitele vaccl~ 
nlrl (altolrl) de ap A.ra re, cari se a
pUcA primăvara tnalnte de eşI rea Inl
malelor pe pl,une. 

.... 
Preţurile cerealelor de piaţă din Arad in ultimele zile. plApumloare Om!zllor_ ferindu-Ie ntfd 

de vremuri relt, Iar spre toamnd omi
zile se retrag in actste frunze lncold
cite, cari le servesc de culbare ,1 aici 
fiecare işl tese o căsuţi, un mici bâr
Jog din fire subţtrl, In care eroeul 
până când soarele prlmăvtrli aduce 
din uou viaţa in grădlneJe fi livezile 
noutre. 

GrAu .• _ ..... 
Orz .... 
Ovăs ... 
Pormb • 

. . . . 

. . . . 

.. . . • ••. Lei 44O-460-per. 100 kgr. 

II" .. • • " 2'8()-2'9().-". "' " 

. . . • 280-300.-.. .. .. 

" 220-240.- " " " 
Preţul vitelor pe piaţa din Arad in ultimele zUe. 

Pirechea de cai. • • • . • • . . Lel 15000-25.000- Atunci omizile fluturelui alb Invit. 
rup căsuţele tn cari au eroat ,1 incep 
a mânca frunzele tinere şi fragede 
ale pomllăr, lăsând ramurile goale. 

.. • bol ....... 

" porci. 
Una vacă 

F :;ro." , * ee u ..., ţ 

pagube, pe când la vaccinArile de 
vinde~at medicamentele sunt scumpe 
şi se apliCă numai dupăce s'a cons
tatat boala prin medicul veterinar a
decA au pierit deja animale. 

Camera pătrunSă de Importanţa com
baterei acestei boli a cerut Informa
llunl dela O-nil Medici Vet~rlnarl. cari 
sunt focarele de anthrax tn judeţul 

noatru şi 01 s'a semnalat că aceste 
se află În următoarele comuni: Aradul 
Nou, Sâonlcolau Mic, Peclcl, Rovlne, 
Comlăuş, Şlmandul de sus, Dud, Ară
neag, Nadăş, Ma,ca, Chlllndla, Măd· 
rijeştl, Satu·Nou, Sârzava, Cooop,lneu 
şi Hădlac. 

Camera la timp A avIzat atât pe 
Medicii veterinari de plase cât şi co
munele mal sus Indicate, că este dis
pusi a executa vaccinările necesare 
de apărare, adecA de slgurantă in mod 
gratatt suportând din ICDdurile ei atAt 
cheltueHle de vacclnare cit şi costul 
medicamentelor, bine inţelu dacă co
muna respectivă îşi va inainta cere
rea in aceasta prlvlntă, trlmltând de· 
odatA şi procesul verbal cu hotărârea 
Comitetului al afari de aceia textul 
telegramel de comandă către Facul-

• 1It 

• • . . . .. 

14.000-20.000 -
2.000-- 4.500-
6.000- 9.000-

Omizile au pAnteclle de. culoart 
ca * $$ ..." 

cenuşie, spinarea e de culoare negrl~ 
care In cărţile de ştUntă se chlamA cloasă şi dealuDgul el se văd douA 
A por lac r a t a e g t. Prin lunile dungi galbene sau roşlattce şi câte o 
lun:e ,1 Iulie, aceşti fluturi sboarA prin dungă galbenA roşlaticl pe laturi. A
livezi şi grAdlnf, tn care timp f~me- pol ele se prefac in plpuşl de cu
luşea fluturelul t,1 depune ouăle pe loare albicioasA saa galben deschis, 
frunzele pomilor roditori .. Fiecare flu- p! eseratA ca multe puncte negre, Iar 
turolle! lasA cam câte 80 de ouă. in luna Iunie, din aceste plpnşl les 

Ouăle clocesc vreme de trei sAptA~ fluturII. cari sboar A cAutând a-şi de
mânl şi dIn ele es omizile cari prin pune ou ele. Ca si le distrugem ,1 si 
fire subtiri ca mAtasa leagA frunzele s.:ăpăm de ele trebue neapărat si CIJ

de ramurele pomului şi apoi Incep si legem tOite cUlbareJe lor in thijJlll 

le roadA. In acest timp pagubele na eroii şi să I~ d:l.m foc. Dar a::easta 
sunt mari şi nlct nu le băgAm tn muncă hc bueşte a fi făcutt:i de toa~. 
seamă. I de toata lumea dr'Jarece gt'ful iernI! 

Frunzel~ roase se răsucesc servind nu le omoară, 

Oiticnltori! 
Va aducem la cunoştinţă că Camera n(l~stră vă pune lî1 th-:

poziţiune cu pret redus de 90.- LeS (pe piară este Lei IL'O. - ) 
preparatul .Universal" fabricat indigen care dunE referattle otpnu- ff 

te.Aela autorităţile de.--specialitate este foane bun uentl'u CU-nîj;l-. 

terea peronosporei şi moliei de vie.- Acest medicament il dlS

tribue Camera pentru a-se putea incerca dacă CloaCîtatea i'r 
de eficacitate ar ft întradevăr pe deplin satistohătoare.~ Camera 
nu cere altceva dela O-voastră numal ca după ter:nmarea stro
pltului să ne faceţi raport detailat despre rezultatul obţinut.-

Preparatul se poate cumpăra dela magazia Camerei oflcând 
între orele oficioase 8- 1. in fIecare zi.-

tatea Medlco-VeterlnarA intocm!te de tlCfiunea Camerei relatiu nelor duPd cum rumtazd: Un laur /11 
Medicul vet~rlnar. Pleşcufa, 1 taur la Guravăii, 1 tcur 

DIn susDumltele comuni s-au adre- la statiunile de montă (U la Budeşti, 2 tauri JitJ.:magJu, 1 laur 

nările numai următoarele comună: - " • taur din Guraho17t la Dumbrava.-
sat Camerei cerând din timp vaccl-,' tauri Pintzgau II la Brusturi, 1 taur la Bodeşfl, şi 1 

căci adresele cart ver sosi totârzlate Camera de Agricultura ca şi în anii In total avem deja 22 tauri aşezaţi 
după eşi rea vitelor la păşune nu se trecuţI aşa şi In primăvara anului cu- prin plasa Halmagiu afard 20 vieti 
vor putea rezolva: - Comlăuş, Sân- rent a c/ll/tat sd aproviziomze şi re· Mangaliţa cari de asemenea sunt daţt 
nlcolaul MIc, Şlmandul, de sus, Galşa, giunea pioset HaImagin cu animale pentru loloslnld gratuita.-
Masca, Chlslndla, Nădlae şi Peclca, necesare de reprodllcţie.- Astfel pe- Sezultatul ac/iunei noastre deja de 
-, Iar restul nu s-au folosit de aceasta JIlngd 14 tauri u-I are deja daţi ro- al treilea an se observd de tot bine 
actiune a CamereI fie din neglijenta munelor de acolo pentIU folosinta gra- pe cirezile de vite scoase la ptJşune 
sau neincredere faţă de procedura de tuitd a mai procurat dela târgui din cari fdTd excepţie prin calitatea 101 
apărare. Sibiu din 28 Aprilie a. c. prin comi- de prima ele să aduce numat fald 

Acum o intrebare? sia It exmisd, î'lcd 8 tauri de rasa proplletatilor de prin acelea comune. 
In decursul anului se va Ivi anth- Pinzgau cari au fost repartizati comu- Dlrecţlunea Camenl 

raxul in una sau alta din comunele ~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cari puteau face vacclDărlle de apă
rare fărA un ban de cheltu!aIA; vor 
pieri 3-20 animale in valoare de Lei 
20-150.000 pAnA ce va fi crrat aju
torul Camerei acum pentru vaccinărtle 
de vindecare ,1 pAnA ce se vor rxe
cata aceste vacclnărl. 

Cine este vinovatul pentru pierde
rile, ce puteau fi Inconjorate? 

N. Popescu 

tluturele alb (albinita, 
albilită). 

Pomicultori! 
lama moale sprijiniM de nebdgarea de seamil a D·voastrd 

esta cauza cd În multe pdrţi ale judetului nostru sunt pomii azi 
fard frunze cari sunt roase de omizile. (Colari şi cele a jlutu
,tlor albi). 

Do,add neglijenţei D-voastre este şi azi acdlate de crdn
glie pomilor, frunzele uscate inco/dcite legate de ramuri prin 
nişte jlrişoare cari au servit omizilor, fluturilor albi, de addpost 
pe iamd. 

V-am afras atenliunea asupra da/orinţei cele mal elementare 
a unui pomicultor adecd la curdt/rea pomilor de cuiburile de om/zi. 

Unii ne-au ascultat sfaturile, altii au sfdtuit pe cei neho
tdrâţl sd nu urmeze sfatul no~tru ctI doar? •.. 

In cazuri când Ilbucneşte boala pe 
terltorul unei comune, ştIInţa ne dA 
asemenea pOSibilitatea pentru salvarea 
anlmaleJor prin vacclnArl (altolri) de 
vindecare care se apUcA tuturor ani
malelor cornute din comanl. 

Favorul vacclnArllor de apArare a
deci de slguranţl este el medlca
mentul folosit e dtln şi am IIpArat 
animalele firi ca mal inainte sA avem 

Aţ' oblervat cA dupăce cad frQD

zele ingllbăn!te toamna, mai rtimi;" 
att1mate de ramurile pomilor niste 
/runzefllscate, legtite de lamuri prin 
nişte firişoare de matasa, acede frunze 
sunt culbarUe omlzl!or, fluturelui alb, 

A cui sfat trebue urmat se poate convinge fiecare pomicu/tor. 
Azi omizile fluturi/or albi se transformd in gogoşi (pdpuşi) 

de culoare albioard afârncfnd de trunchiul şi crengile pomi/or. 
va sfdtulm puneţi-Vd mic şi mare la stdrp/rea acestor pd

pl1şi şi a omlzil9r ln'.-'r1 netransformate ede; fluturii cari vor eşi 
din aceşti gogoşi ne vor nimld rodul pomilor anului viitor. 

D/recţiunea Camerei 
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(Continuarea Ruletlnulul Camerei de Agricultură de pe pagina 3.) 

Starea agricolă. 
Semănăturl1e sun t peste tot foarte fru 

moase atât :acele de toamnă cât şi 
cele de primăvară. - Grâurile sunt 
prea buiace. intr- adevăr că este de 
temut că în caz de timp ploios, vân
tos nu va putea rezista şi va cade. 
Astfel este tnct prea de timpuriu aDe 
declara de pe acam că vom avea o 
recoltă excelentI de grâu. 

In prIvinţa aceasta se declară numai 
lIpltoarele sătenHor noştri cari se folo p 

sesc de starea financiară disperată de 
azi 8 populatiei şi după fel şi fel de 
pronosticuri, nejustificate bineinteles 
cumpără grâul depe holdă Încă de 
acum cu preţuri de batjocură. 

Se pllvesc semănăturlle. Sfecla eite 
răsărită şi săpată. Se incepe săpatul 

porumbului. In unele locuri cosltura 
Intll de lucernă vânătă este deja adu
oatl şi pasi la adăpost ta şurl. 
10 anul acesta 5-au ivit tnsA o sume
denie de Inamici ai semănăturllor. S·au 
ivit in unele locuri fn culturile de 
sfecle gândacii "CleoDas Puoctlventrts" 
,i omida "Agrotls Segetham'\ a apă
rut şi in seminăturlle de grâu. La sfecle 
uude măsurile aa fost luate inel din 

jugh. cad. au fost compleet distruse 
cca 150 jugh. cad. cari au fOit iasă 

reâoaemânţete În cea mal mare parte. 
Ca curiozltate amintim că io Muşia 

Takacs din Şlmlnd au fOit adunate 
depe terenul plantat cu sfecle 65000 
buc. omlde "Agrotls Segethum" salvind 
ziuaşllor I Leu de fiecare 15 buc. 

Ia unele păr ti ale judeţului sufere 
cultura porumbului din cauza vermelul. 

In Chlerl au fost distruse cea 100 
jugh cu grâu din cauza insectei "Zabb
rus Glbbus". 

Mal nou se arată îl] mAsuri de tot 
mare gândacll. 

Catastrofal'§ a fost insA invazia ina
micilor la p011lil fructifer! unde au 'A
cat omizile Cotarll şi cele a fluturilor 
albi pagrbe foarte mlri. Unde nu spau 
urmărit sfatnrlle ooastre şi ordonărlle 

prlmărll10r stau pomii fără frunziş, In 
multe comuni felul agricultorilor se 
poate cunoaşte dupl starea pomilor. 
La unul se vede in grădini pomi cu 
frunzl, des -şI la altoi pomii flră nici 
o frunză. Se poate vedea iusă comuni 
intregi cu pomii fărl trunzlş. 

vreme. au patat să se ioconjore pagu- DupA raporturile primite in vii până 
bele mal mari. La grâu pagubele sunt azi nu I-'U prezertat Inamicii oblei
neânsemnate. nulţl din alţi aol. De altcum vltlcul-

Caltura de sfeclă s-a tratat contra torl suot invăţaţl a examina contlnuativ 
"Cleonus PunctlveDtrls" cu 80luţla de in fiecare siptămână plantaţi unile peI\-
2.5-5°/. Clorbarlam. Asemenea au tru a putea preveni din timp ca mi
ţost adunaţi aceşti Inamici depe holdă surlle de apArare contra duşmanilor. 
şi ca mâna de pe părţile aticate. Se fac stroplrlle prime cu solutluni 

Din cultura de ~sfecle de cca 3500 I de prima dozare. .. ~. 
Agricultori! 

Dacă se iveşte tn grădină s~u Ia' dimp-~p-e-tro-!dele-~âstr 
un inamic al agnculturei fje aceasta vegetal sau animal, Vă ru
găm a-ne aviza imediat prezentându·ne totodată şi insectele sau 
boala ce a atăcat plantele, pentruca Camera să poată lua din 
timp măsurile de apărare. 

Direcţiunea CamereI. 

Agricultori! 
_ Dacil În comuna D-voastrd se face vre·o cumpărare de grâu 

nou, V d rugăm a-ne aviza imediat cd cu ce preţ şi cine a cum
părat pentru cine, când il transportd, câtă arvună Vă imbie şi 
aşa mai departe. 

Datele aceste ne sunt de lipsd pentruca să putem interveni 
> din timp În interesul D-voastrd. 

Dlrecţiunea Damerei. 

Agricultori! 
După cum am fost informaţi unii şi alţi dintre samsari au 

umblat prin sate să cumpere grâu din recolta nouă, folosându-se 
de fel şi fel de apucături pentru apăsarea preţului. 
. . Că apucăturile acestor oameni fără suflet sunt reuvoitoare 
şi pronosticurile diferite sunt lipsite de orice bază serioasă nici 

că o poate dovedi mai bine decât faptul că tn unele Jocuri cum
pără grâul cu Lei 180.- per 100 kgr. în aîtele cu 250-300.
ba chiar şi 400.- Lei plătesc pe o majă de grâu din recolta 
viitoare. 

Direcţiunea Camerei. 

Creşterea animalelor. 
Albinele lucrătoare. 

Stupii fără de matcă _ nu numai că 
nu se apără, dar albinele lor, văzân
du-se orfane, se cer ill liitupil vecini 
Dupăce au fost prImite vin iarăşi la. 
itupul lor, de unde duc mierea la 
noua locuinţA. Cu ele vin il alte ,1 
ftpetindu-se de mal multe ori aceit 
drum nu se mal poate distinge, căci 
au primit acelaş miros, - Iasă ci ia 
stupii fără de matcă albinele fiind 
bătrâne s-au cam pierdut flneţea mi
rosuluI. ŞI tn fl!lul aceata se stârneşte 
fLlrttşagul, din cauza stupllor fărA de 
matcă Aceştia auat deci UD pericol 
permanent pentru stupln!. 

Dar şi fArI de aceştia toamna se 
găsesc 6 seamă de albine, cari n~au 
altă indeletnicire, decât furtlşagul. Sunt 
un fel de bandiţi de profesiune' cari 
furi DU doar că o-au ci pentrucă a
ceal\ta le este ocupatia. 

Hoaţe sunt albinele stupilor celor 
mal bogatI. Noi putem vedea cum 
acestea fIInţe le fnvârtesc şi pândesc 
în jurul stupllor. Ele sunt Iuţi il negre 
la culoare. Căci În luptA 11 l-a tocit pe
rlforli de pe trup. Se apropie de urdlniş 
cu multi precauţiune, de unde repede 
se retrag daci sunt "atAcate de santi
nelă; apoi rar incearc! să intre. Dacă 
Întrarea le-a succes, in stup, de regulă. 
nu li-se mai are grija aceasta ştllndu
se că este a sanUnelel. Dacă hoaţa a 
eflt incărcată cu miere. 8e intoarce 
indată cu alte tovarăşe ,1 ie urmeazA 
~"3'ŞIma~~ __ ....prfmft 
mirosul atapulul, când pot să intre 
nestingherite. Greutatea e deci Dnmal 
la inceput. până când au întrat pri
mele hoaţe. De acela e bine ca prlmă
vira ,1 toamna să fie strămutate urd!
nişurlle, ca apărarea să fie mal leanl
cioasă. 

Nici hrAnirea ,tapilor să n-o facem 
decât seara târziu şi nici decum ziua. 
Dacă outrlrea am face-o zIua, albinele 
stupului, bucruroase de pomană, Iei 
din stup şi joacl tnalntea urdlnl,ulul. 
Cele din stupil invecinatl slmtesc po· 
mana şi incep atacul. 

In stuplnele inchlae cu urdlnlşurlle 

in diferite direcţii (părţi) iarăşi se 
poate stârni furti,agul mai degrabă, 

decât In stupine cu urdial,urile in o 
singură direcţie. pentru că stupi de 
către răsărit miazăzi se scoală mal de 
dimineaţă de cât cei de către apus 
mlază·noapte cari pot fi atacat!. ŞI 
iarăşi pe de alti parte stupil de către 
miazăzi dau miros de miere mal pu
ternic delât celalaltt. 

Tot astfel şi când scoatem stupii 
primăvara. să·j scoatem in aceiaşi zi. 
astfel stupH scoşi in urmă ar putea 
si fieatacati de către cel cari s'au 
făcut sborul de curătlre. Inainte de 
a-se curăţi albinele Pu atacă. IndatA 
ce s'a făcut curăţirea le poate incepe 
furtişagul. 

In ilUpli primitivi (coşuri) să nu lă
dm altă Intrare decât pela urdintş 

căci numai la urdlniş este santinelă. 

Nu e bIne ca stup ii să fie prea apro
piat anul de altul şi nu suot bune cu
noştinţele duble RaU trlple, căci albi
nele primeic acelaş miros. Să fim cu 
precauţiune (grijă) şi când folosim re
medii (medlcinl) ca naftallnă, camfor, 
formalln ş. 1. cAci şi in aceste cazuri 
albinele prlmlau acelaş miros DU pot 
deosebi pe hoate. 

DllCă furtişagul s'a stârnlt, vom căuta 
cât mal in grab! să tmpledecăm stâr
nlrea lui. Aruncăm fAlni peste albl
nete. ce ni se par cA sunt hoatole -
acestea, dupăcum am spus sunt mal 
Iuţi 'II mai negre şi sbJară dimineaţa 

de vreme şi leafa târziu, - dupăce 

stupii celalalt' şi-au Încetat culesul de 
afiră. Vom observa apoi .tupul, in care 
intră albinele in f:ă i n a t e: şi le vom 
schimba cu cel atacat. Atunci ele sunt 
nevoite să·şl apere avutul lor. 

Urdinlşul .tupului atacat il astupăm 
ca sA nu poată iotra decât o singură 
albinA. sau vom, aşeza o teavă prla 
;care alblnUe dia loc vor să intre fi 
să iasă, cele strAine nu. E' bine să 
frecAm urdlnlşul cu ultorot sau cu pe
trol care mirai nu le place albinelor 
străine sau aşezăm o bucată de sticlA 
inaintea urdinl,ului. Hoaţele se Isbesc 
de sticlă şi se retrag; cele de casă 

inconjoarA st!cla. Dacă stupul atacat 
e pe cale de a fi răsblt, atunci il du
cem in pivnită ,1 acolo il ţioem 3-4 
zile însă in acest caz vom avea grijA 
căci atacul se va continua la stupii 
învecinaţi. .. 

DacA insă furtişagul sta extins in 
itnpina intreagA strâmtărn toate urdl
nişurlle şi facem fum mare ardnd 
paie ude. 

Deşi sustin unII că tn anumiti aoi, 
răi de tot. furtlşagal ne salvează cel 
puţin stapii buni ,1 că dacă ntar fi 
fost furtişagul poate albina ar fi înce
tat să mal exlstet noi totu,i zicem ci 
furtlşagul este un riu, ce trebue să 
cAutlm a·l inlAtura cu toate mljloa .. 
cele posibile. 

Din "Albina Iacrătoale". 

Agricultori! 

" 

Camera de Agricultură Vă re>agă să o avizati de grabă dacă 
ati avea de vânzare tauri de orice rasă apfi pentru reproducfie. 

Foarte adesea ori se întâmplă că vin primăriile comunale şi 
cer dela noi adrese unde ar putea cumpăra tauri şi în lipsă de adrese 

fiind vândufi cei ce i-am avut însemnafi până acum - nu le putem 
da adresele crescătorilor. . -

Direc/iunea Camerei. 
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In fafa areopagului. Diurnă, actiuitate, diurnă. 
• 

Sunt 16 luni de când guvernul Dlui 
Manlu stA io fruntea ţării, pe care 

vie este cu atât mai dureroasă, cu , Sesiunea parlamentard a fost pre- , csio Pop. El e.. clopotarul Camerei .," 
cât ea vine din partea acelora, cari lungitd pâna la 31 Mal, timp in care veşnic descompleiak. 

· o .guvernead" impreunA cu toatl 
ceata sa de flămlnzl şi llngăl. 

Inalta Regentă intimidată şi terori-
·zatA de partIdul naţlonal·tărănlst, a 
· Ucut încercarea prea riscaU, că a 
adui la putere acest partid, proectâod 
speranţe tn bunacredinta. vrednicia şi 
acurateta acestuia, avlndu-şl toate 
acestea Isvorul În delirul maaselor tu
multoase, seduse de moaşele sbArclte 

~ .. I uzate, din fruntea acestui partid. 
Oavernul de fncercare ,t-a arătat 

to scurti vreme toatl nulitatea lofle
tească. dovedind prfn actele sale de 
·gavernlmânt cea mal deslvlr,ltA 11'
competlnţl, Iar prIn cruzimea sa fe
'roce Il nefericit toate clasele sociale 
menajând in acel aş timp pe toţi a
-derenţn lacomi după căpătuell ,1 im· 
<bogAtlrl repentlne. 

Nu-! pasă acestuia de nlrulrea 
echilibra lui moral, de Idruocfnarea 

· platformei tntocmlrllor sociale. de spal
'berarea realtzărllor Datlonale repartate 
ca foarte mari jertfe de lInge. Nu, 

'pentrucA preocupările cari l'au deter-

In indelungata opoziţie vesteau tocmai I se va vota .n mare numdr de leg!. Va-- In ?rma unei astfel de activltăti n~ 
contraru], din partea exzellor ardeleni, tarea acestor legi se va faCe dupl/ime- (li)f zIce decât: lor sd le fie de bine ŞI 
deveniti in scurtă vreme cei mal nrgl- ioda ultramodernd - dupa cum a sl:m- nOlld apre pildd. A. Cri,anul. 
sltt bălaur!, la strlvlrea capetelor că- nalat dep. guv. P. Andrrl - a na(.- --- .- ......, 4 -

rora r!voeşte toată suflarea româneas- tar. adecd pe neresujlate; jaul disCJlţti Omul cu dăsaga 
că cuprinsă de ingrijorare de povâr- şi fara numdlul legal de depdtali. NI1.-; I . . • 
nişu] pe care ne-au adus. vorba, activitatea actualilor f!UI'f'ff1llnll; - A venit acum lin an şi Jumatate 

Dar a sosIt timpul răspunderllor I e de m!nimd importanţd şi multe din I tn'Jgând dUPd el o ~dSaga în care se 
Escrocll, parvenltli, jefultorli banului leelle aduse de ei. au fost rel'iz:'!:e !(1t , laud!'] că are leacufl pentfu toate mo-
public tâlharil dela drumul mare tră- de el, In intelVal foarte sw,t. Astfe! i LmtJe. . d' . 

, , . d 1 1 . ~ ",l-a urcat ăsagQ In cdrulă aJU-dAtorf! desertorli şi ca toti patronii avem legea concor atu u preVirz1ţv <1 .,' 
, I G' J' . , . '. lâ,,' 'e alTI greu cu toli fdrd de treabd lor trebue si răspundă pentru faptele Il~ "gorita uman. pentru .1!IOll' !' "-. • I . 

ă · fi t tit ·tă .. , ar nur .. ~ntre car, ~i comun ştii., li lor inaintea marelui areopag naţional. rfa c reIa a fiS inS Ul ,] ~ ,'''' ..• '. " â . 
d . [' d hJ il' . 1 l}r. il,;(.1111 se prie,. e sa m ne ,all a Congresul partlddlui naţional liberal e specia rşH - a spec a lşti! - (I.{J," I '. . 

. , " ~âVă el pe Ill:ul care se zicea a fost acel areopag care in z~ua de legta pentfu pensronarea /Ullq,''Jii.I1n'i);·l -' t "..Ii 
, bl' l I '/ şm~cl,er ia m,emenea reauw.~_-4 Maia crt. a tras 1. răspundere gu- pu IC, care. rev zUlld. a tri IJu/t srl '"e , 

vernul pentru toate llegalltătlle să- votata a doua ald. Şi ln tine allelr r" il! a por ilt la drum a inceput 
vârşlte şi pentru neferlcirile aduse a- alarmista lege contra alormfsmub i ~'. ~ prin grrţJl şi CAlm pasa-mi-te 
supra ţării. cart e votatd şi promulgatc< dar p. i( a lra ţ!,.'i.lrită, la primul hop a 

Temetl-vl voi Boci. Vldrlghlni, Sterl, acum neaplicată, deşi fruntat,ii par'!., , pe ;.,:e! elalul Alevra, care a rd-
Dobreştl, Moldoveni, Vornicl ,i ca toti lui liberal - conştienţi de pericolr, -1: mus uz dt'li:.; la al2-lea hop a eşit 
patronii vostri, căci ceasul a sunati A constitue aceasta lege escepţionold - Mihai P(lI- viei, apoi lunian, Cihoski, 
sosit timpul să dati socotealA de fap- I au lansat un manifest. care e f'~ /ra· l/J u ti, ln..;,,,ţescu, Dobrescu şi Moldovan. 
tele voastre mIrşave, inaintea desro- < panta contradictie cu prevederile UI t. 1 _ (:,' Jtd a dat sa iasd din dasagd 
bltortlor şi a infâptultorllor. al legii numite, contra alarmisliu:"i/ j ŞI VaIiJ. dar se vede că nu i-a pldcat 

Congresul marelui partid 0lt1ooalll- Şi sunt mulţi alţii. Jrunta$l inlre J rw oerul curat de ofard şi s'a bQgat ca-
beral a strigat: ta~i, cari au cdlcat Muea aceasto {nil, rânc Iar tn~untru între lIghioanele Ci 

minat să rbneascl după putere erlu 
'$atlsfacerea orgoJltllul personal" In
·terese]or Individuale. carI, fatal, .a 
'das ]a totala destrlmare a tuturor rn
'tocmlrllor sociale pornite binişor pe 
..cal!"a consolldărlt. 

In lături netrebulncl10d ma. fdld sd fie pedepsiti. Dt ce? O fi can era obicinuit. 
lipsind curajul, sau ce? Se Ştlf insa ca l' • • • • • • • :"~. • • • . '. ~ ',' -, ... 1.-.- ...... ... iaşii au totuşi atacuri .subite de cur,4. -_ Acum tn Ilrmd cel dela hăţuri, 

.Nu s'a trezit la realitate, guvernul Un concert interesant. 
'taturor neferlcirllor provocate, nfci la . Aflăm cu multă plăcere că Dna 
.ttrlgătal de durere al fărll, nici la Im- Nlnette Liiceanu va da un con
plorarea dopA tndarare tutaror celor cert in seara de Sâmbăta 24 
ldrlpltl cu sălbAtecle de călcllol du c. 10 sala Minor/ţilar cu un pro
"'\'aodallc, căci acestea n'au ajans la gram In care figurează W. A. 
arechUe sale, accestbtle Damal pentru Mozart, O. Pucci ni. A. Gounod, 
>urlăturlle bolşevicllor, ale tataror or- R. Wagner, G. Verdi, Fr. Schu
:ganizatllloc ceotrlfagale şl.atlsflcerea bert, S. Dragoi, 1. Massenet, E, 
_mlnorltarUar CODD,lrator ... ~ lla, Tib.îlredlc·ianu etc. L 

"Opera de guvernare" a partidului pian va fi Dl Dr. Aurel Bot/ş. 
-Dia 1 Manlu o simtlm cu totII prin gA- Am avut prilejul să ascultăm 
-fAla la ,1 sfatal Dostra ,1 al copiilor pe Dna Liiceanu in mai . multe 
'Doştrl, produse sub povara impozitelor rânduri şi impresia noastră a ră
,de tot felul; Iar scumpirea traiului, mas veşnic aceiaşi: O-sa posedă 
".fallmentele, lipsa de credite. lipsa de O voce ale cărei calităţi de emi
'·Dumerar, devalvarea averilor, şomerli suiune puritate şi volum Intovără
':fI toate celelalte, strigă, da, strigă du- şesc talentul ce-} posedă, tndrep
pl o mână energiei şi competenti, tăţindu-ne să-i prevedem un stră~ 
care să oprelcă ruina, riSipa şi jaful Jucit viitor. 
flnarlot care s'a inculbat fntre grani- Sâmbătă seară vom avea desi
-tele acestei tărl prîn aducerea la câr- gur cel mai interesant concert al 
ma tăril a guvernului tuturor neferi- sezonului. 
clrilor. I 

Plânge ţara ioireagar PlInge Ardea-I 
lui .juns iarăşi in sclăvlet Aceasta selă- -

Rep. 

(Continuare din pag. :il-a) teol lor saa, poate, mal mult decât 
<Evoluţia germanilor e Interesantă, atâta - pentrucă prin mijlocirea aces

<dar şi dureroasA, in aceeaşi vreme. La teia se va duce mal departe flral 
l_~O, de pildă, se remarcă In Arad politlcel de maghiari zare - şi ln Ro
prezenţa d'abla alor 5626 germani. Ct- mânia - a putlnllor luteraol, cari au 
fra aceasta, in loc si sporească, după mal rAmas germani, precam şi a slo-
'legile fi ref, ea acade succesiv: tn 1900 vacilor din jUdet, incadrati ia jurlsdlc
·până la 5151 suflete, Iar in 1910 pAnă ţia a.cestei superlntendenţli maghiare. 
.Ja 4365 suflete. Expllcatla? NI-o dA Ce si mai zicem de coreliglonarU 
procesul de contoplre a lor cu ma- nostri Sirbi din Arad? După emlgra-
ghlaril, ceeace se vede, deoparte, din tia sârbeasc! de de adlnioar! in Rusia, 
creşterea rapidă a procentului maghla- el au trebuit să ne recompenseze şi 
ellor, iar de alta din rapida regresiune pe noi, pe Români, pentru unele per
i procentalul germanilor, având el la derl ce am suferit sab ierarhia lor, 
l..8}lO :·13.4fJ

/ o• la 1900 numai 9 5%. aţ~ş~D.dQ.se multi din .J2.QQQ.tgL10Lla 
pe când la 1910 făceau numai 6·g!)!e Rom~lljLJlQi1Il. Dar, in mod fatal, ei 
din. populaţia oraşalul. au plătit contrlbuţ!e de Sânge ,1 pe 
· Se va Inţelege deci prea nşort că altarul aşteptărilor maghlarlzArU, prin. 
daca confesiunea lute/ană din loc, victime din pătur~ Intelectuală. 
- care a salvat o parte din germani Oricum Iă fi fost, destal ci Sirbii, 

.pentru aceasta confesiune speCific ger- cari ta 1839 aveau 1325 suflete in intreg 
,mană - a obţinut In Arad o tpiscopie judeţul de atunci al Aradului, la 1890 
<sau superintendeţie cu caracttr mai· sunt d'abla 1704 suflete (4.1°/.), sau 
mult maghiar aceasta este a se prlv) la 1900: ]389 suflete (2.6°/.), pentruca 
ca. o ooul cucerJre mal mult a ma- la 1910 si fie 18]6 soflete (2.9%). 
ghiarllor decat a luterarllor, pentru cari 
ş'a inc1lvlln1at ea. Maghlarli se ,1 pot . 
.bucura de aceasta oouă Instituţie -- prle .. 

Pacem şi acestui articol o incheiere 
provlzoră, Inyocând Iarăşi cifre statis-

şi atunci se va aplica legea, dar nu crezând ca a fnvătat sa le ţlna, a dat 
unei persoane marcante in viala pOIi- brânci ceiai de lt1ngd el, cwt s'a prd
ticd, ci unai biet gazetar. ŞI aceasta va vdlit în noroi. De atunci cr1tlJţa mugI' 

fi oale tot democraţie? fard rost dela o mdrl:ine a drumului 
Şi fiindcd mi-am propus să vOlbesc la cealalM; mâne sau poanune o l'om 

despre diurnd-activ itate, 'IIreau.sa trec vedea rasturnatd în şal.,: {l!d ~ ltlT1I!" şc-
in revistd activitatea domnllql parla- sea, iar pe omul cu dd~ agalw2nd dru
mentlJri arddani. 

lat-o: dupd W1 lung, pllctlsltn" sft'J- ,.,ul pe jos inapoi sd-şi adune 0':1)11011-

I
nele tdspâruJ!ff' pe c.âmj· 

rditor şi pitn de nonsensuri discurs la __ Nu cred sa mai i .. ~~etce vrt.una 
TnI,J';'li. ex·directorul deff'dotti _ P""tI!<; •• 

t.
fi 

.. l' 1 u- t'tt: ,#u- .... /fliii ""e '.lI (' "1S'.tJ !::z 
firi Romdnl!*'1!oarme .ţâmnu!. ... d7Ifffl~1:" . t.omrd. "." , 

Un alt dej-:.ltat jCl<(' vule-Criş'W/.I.l 1 uri lit ' '1e opola .. ,t. 
a vorbit desprl'. vitele - Ct: subiect .:om- __ * 'p __ • ____ ... 

plex - depe Vr.tlpo-Cr/<::rl/lri 
Al treilea. în timp ce'n Camera se A\'iz. 

discutau chestiuni foarte importante. Mfnlsterul armatei a ordci1l1t r('vl-
a rugai pe ministrul instrucţiunii, sd zuirea Invallzllor de rAzboi gr. inf. pIOn -
declare cetatea dela Şa/moş, monument tra acel cari Da aa fc:it pre1 ~nţl în 
istoric. anul trecut la revlzutre. 

Al patrălea, copta dascalului din To- Comlslunea va fancţ'una ia cercul 
poloveat, s' a distins prLn ct1teva înttt- de recrutare Arad În ziua de 26 MalU 
ruperi /Jar/an te. a. c. unde armează a se prezenta toţi 

DJntre 3 senatori. a votblt puţin invallzll nerevlzu!tl. 
- cd-l bătrân şi nu poate vorbi mult - Toti lnvaltzli Inainte de a merge la 
tnvatatofuL din Oalşa. Ceilalţi dorm 1 revizuire se vor prezenta la primăria :.' 
somnul diumei incasate foarte regulat. I oraşului Arad camera 61 pentru a primi 
Era să uit activitatea venerabilului est- actele necesare. 

ti ce. Ele privesc raportul in care au 
sporit confesiunile, nu intre olalta, 
ci după sporullof intern, dela un termin 
la altul. Iată cifrele. privitoare la anII 
1.880 - t90(). Sporul acesta merge pa
ralel cu cuceririle etnice şi se expJlcA 
reciproc. Intre, ac~~U doi ani numiti, 
tom.-catol/cil au sporit cu .. 9Ş.O%. adecl 
aproape s'aa dublat Îa 20 ~ni. -lJ.dE.!:.
maţii, cari represil!tj,.PlhL t.J{~eUptă ,9 
ielfgTe"nallQnală._-maglJ,lată.._&u sporit 
;;;'"'9'.7%; - evangheljflt - religie a 
germanilor, . in parte~ maghiarlzaţl -
cu I~ 4%; -:- elllei4carl ineă şi-au 
dat contribuţia lor. la sporirea. maghia
rlsmnlul, au sporit şi ei cu ~ş.O%. 

Numai Ortodocşii, ca cei din urmd, au 
pat cel mal mic procent. de spor Intre 
toate confeaiunlJe Aradului d'abia cu 
29,0%. (A se vedea: Magy •. Sztatlszt. 
K6zlem: 27 ~ 1900 Nipszamldlds X, 
pag.90). 

Asemenea stări şi dovezi. cari denota 
o decadenta a noastrd In oraşul Atad, 
isvorltă dIn vechI ş'l Jungl nedreptăţi 
suferite de poporul nostru aici, nu ne 
dau, oare, temei a suficient de lddato
riri la muncă pentru restaurarea deplină 

a elcmentului românesc în toate drep· 
tarik sale la viaţd şi in ArQQ? 

Intrebarea ptiveşte pe acel înţelegă
tori fruntaşi dela Alad~ cari ii-a. dat 
mâna Jrăteascd. pentru cinstea ,i res··
taurarea Aradului, peste treeAtoareJe 
desbinări politice curente. 

Dar, aşa şimţesc. aceste cifre sta
tistice vor trebui sa. facă să amutească 
şI cârtlrea, dar şi impotriVIrea din partea 
concetăţenilor de aici de alte limbI. 
Dacă el au avat an drept să prefacă 

raporturile etnice ale Aradului după 

gustul lor şI tn paguba "naţlonalltăti

lor" de adlnioarăt noi avem ceva mai 
mllll: datoria de a reface. situatia 
poporului românesc şi a Bisericii 
ortodoxe, situaţie ce ni-a Jost perver· 
tl(a tn acest oraş. 

Dr •. Git. QM"h.andu 
Iost~~rad 

NOTA: In foiţa precedentă (Nr. 14. pag. 3. 
coloana 1, rAndul 5 din jos,) s'a strecurat 
greşala de tipar, la tnfăţişerea· procenluilli 
ortDdocşilor .la H129. Se Vll ceti 41°/ •• in loc; 
de 57%. 

1· • .,. ...... Gfl. C. 

Citiţi ziarul "Tribuna Nouă" 
~ 4 .J'7"", ... -. .. U-t • .,.' . , 
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Constituirea Consiliului comunal al 
\ Munici~iului nra~. 

Adunarea de constituire a con- Se precedează apoi la alegerea 
sihului Municipiului Arad a avut primarului. Dr. Cornel Luţai este 
loc tn sala festivă a primărlei la ales cu 38 voturi. 
la 15 Maiu, aşa pe cum era con-" Urmează alegerea ajutorului de 
vocată. primar. Preşedmtele, dl. AI. Vlad, 

Constituirea consiliului comu- propune alegerea a doi ajutori 
nal, evenimentul aşteptat cu mare de primari; unul dintre membri 
nerăbdare de publicul arădan, In partidului Naţional-Liberal de
fine, dupl atâta tergiversare a clară că liberalii nu primesc 
trebuit să se ţfnA. Interesul pe nici o funcţiune retribuitA, păs
care l-a dovedit participarea corn· trându~şi puncctul de vedere 
plexului consilierilor aleşi şi de stabilit In declaraţiunea făcu ti. 

,.. drept, precum şi a pubHculul < 'Dr. Borneas ridică incidentul: ca 
··-numeros care a umplut gale,iHe, lă se noteze in primul rând, dacă 
_, au fost tnsuşl dorinţa de a . ter-este nevoie de al doilea ajutor 
, mina tu interimatul de aşa- h!ngă de primar. Incidentul rămane se 
durată. fie tranşat odată cu alegerea. 

Sala ocupat! de cele trei gnr Se procedează la votare. După 
pAri, dominantă de o tăcere pro-· citirea voturilor preşedintele dec
fundă, tnfăţişează cele ce se vor Iară aleşi pe d1. Dr. A. Raicu 
lntâwpla: gospodărie orI politică!? cu 38 VQturt şi pe Dr. Velcsov 
In t~cerea adâncă par-că se mai O~ cu 32 voturi. ~'. -.' 
ascunliea şi o mică enerVare; In delegaţia permanentă au fost 
oare ce o să se tatâmple aci. aleşi: Dr. A. Boţtoc 38 voturi, 
, La orele 1010 Dr. Cornel Luţai, Dr. Bomeas 38 voturi, Dr. Ve
preşedintele comisiei interimare, liclu 37 voturi, Dr. L. Szeil 29 
dă citire actului de convocare, voturi, iar supleanţi, General Al. 
apoi după constatarea că sunt Vlad cu 38 voturi şi Locs R. cu 
prezenţi consilieri In număr su- 31 voturi. 
Ilclent pentru a se constitui des- In comisia de verificare au fost 
chide şedinţa şi propune alegerea aleşi: Dr. Ioan Ursu cu 38 vo
preşedintelui ad-hoc. turi Dr. Ioan Robu 38 voturi, 

General Al. Vlad, aclamat cu Ioan Chera 38 voturi, Reinhardt 
unanimitate preşedinte, işl ia 10- G. 32 voturi şi Rosenberg A. cu 
cui, dă citire ordinei de zi, şi cu 32 voturi. 

Intr'o chestiune de onoare. 
Cu privire la art .• Pentru Dt mlnl-' Afirmaţia căpitanului tn retrag. Cio-

strl1 al armatei. Un medic ofiţer de culescu că ar fi laş tnvinulndu~mă el 
rezervă descaliflcat de martorII săI În- n-aşi fi avat curajul, eşlrel pe teren, 
tr'o afacere de ODoare. Cazul Docto- este o născocire, deoarece eu ca Ar-· 
rului Cozma," apărut in ziarul. Trl-I delean am dat dovadă de destul curaj~. 
bUDa Nouău No. 13 din AprlUe a. c. cAnd tn anul 1917 am Întrat de bunA
pe pag. 4 semnat de A. Cioculescu voie tn armata romAnă retrasA in Mol
Cip. tn rdrag. pentru restabilirea a- dOVI, venind din prinsoare din Rusla~, 
devărulul şi edificarea complectă a 0- unde mi-a mers destul de bine ca me
plniel publice Ve~ţl binevoi a publica dlc ,1 unde eram ferit de primejdii şi 
următoarea am avut curajul si plec pe front, ca' 

RE C TI F 1 CAR E: 
Nu corespunde adevlrulul el am 

Invinuit de negllgeoţll pe şefii solda
tului clrula pentru. degerâturlle liufe
rlte 11 s'au amputat picioarele, n'am 
acuzat pe comandantal Reg, 1 Roşlorl 
pentru negllgenţi, este Îosă adevărat 
că eu tn art. scris de mine in ziarul 
.Românul- şi oblecţionat de către OI. 
col. Georgescuşi care articol din acest 
motiva ,ervlt ca bază pentru aranja
rea unei .cauze de onoare. - am pu
blicat sinIstra întâmplare, ca cerând 
01. Ministru al Armatei si ordone o 
anchetA, prin care să constate, elne 
poartl vina pentru degerături urmate 
de ampntaţle, aşa că dacA aşi fi ln
vlnult pe comandantul Reglmentulul, 
n~aşl mal fi cerat, să se constate cine 
a fost vinovat, ci că comandantul re
gimentlliul să fie tras la răspundere. 

DivIzia 2 lnfaoterle, contra armatei" 
austro-ungare. Cu atAt mal vArtos dis
pun acuma de curaj intre imprejurAri 
actuale, ca să iau intreaga respoaza
billtate pentru faptele mele, atat dlD'I 
punct de vedere cavaleresc. cat şi pe
oal. De altcum »provocarea de a d&,., 
satisfacţie" nu inseamnl Bumal decit 
provocare la duel, ci ofeazatorul eate' 
invitat să-şt numească martorU cad 
impreunA cu martorH ofenutulul VOT' 

stabili dacA in adevAr este vorba de 
o otenzi şi in Ce măsurA se poate da 
satisfacţie pentru oteoza pronunţatt-, 

sau presupusl". 
Nu este adevărat el am mal avut,' 

cazuri limllare din cari a,1 fi scApat: 
de pedeapsA prin amnestle, ci adevi--
rul e acela că cu vro câtlva aui În 
urmA am relevat tn jurnal un caz dea
pre un ,functionar al statului a clrul 
clarificare era de Interea obştesc do
vedindu-se ci cele publlcate de mine 
au corespuns adevAralul, am fost achi
tat Insă, deci n·am scApat prlo am
nestle. 

propune să se suspende şedinţa După terminarea alegerilor dl 
pe 10 minute, pentru a fj chemat Bela Barabas cere cuvântul. In
prefectul jUdeţulUi să ia jurământul cepând se vorbească In limba 

re.' _consilierilor.-.. maf!hiarl, dl Al. Constantin! i~ 
După sosirea lui Dr.lustin Mar- şi N. Păuşeşti cer cuvântul tn 

şieu prefectul judeţului, şedinţa prealabil. Se naşte din mai multe 
se redeschide ŞI ·se procedează părţi vociferări şi tndrumărl la 
la depunerea iurământului. ordine a lUl Bela Barabăs "aci 

Intenţtonând de a servi clarifl~ 

clrii şi indreptărlt unei sltuatlunl de 
Interes obştrsc, am tnţeles să DU mă 

adreseze personllitAţl D-Jul comandant, 
ci autorităţii deţinute prin dAnsul, fărA 
să vlzez persoan" sau chestiuni per
sonlle a O-lui col. Georgelcu, şi prin 
urmare după concepţii acceptate de 
codul de onoare, nici n'au putut să 
existe o cauzA. de onoare". 

Nu este adevărat' cA eu n~" 
controlat ştirea tnalnte de a o fi pu
blicat. adevărul este că ca medic ,1 
simplu cetăţean am constatat acest 
fapt inainte de publicare, neclaslflcâod 
pe acel .oldat nici de bun, nici de 
element de ordine, lăsând aceasta apre
ciere forurilor militare, eventual Instan
ţelor judecătoreşti. Pe mine m-a Inte
resat exclusiv boala victimei. 

Nu este adevArat ci lunt descnaU
ficat prin procesnl verbal publicat de 
către Dl col Georgescut ci aUt eu cat 
şlo alte persoane cu slmt adevărat ca-. 
vaieruc au calificat aceasta incercare' 
de desquallflcare ca o Imposlbi1ltate" 
neavâud wecle I'ef~.ntr ait!· t:ădere 
de: cât si constate starea fapUcă ur
mlod ca chestiunea unei eventuale 
desquallflcări sA fie decisă de către:. 

un »iurlu de onoare·, ş' nu de către, 
martorii cArora lI~sa ,i retras mandatat. 

, 
I 
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Primul care se ridică este DI. se vorbeşte numai româneşte" 
Dr. Ioan Ursu, cerând cuvântul strigă unii din sală ce şi-a avut 
înainte de intrarea In desbateri. cuvenitul resunet şi'n galeria ce 
Domnule Preşedinte zice d1. Or. incepuse a huidui. In urma inci
Ioan Ursu, tn numele partidului dentuluJ, Barabas intreabă - un
Naţional-Liberal, vă rog să bine- gureşte -' pe preşedinte dacă 

, voiţi ami admite citirea declara- poate se vorbească ungureşte. 
ţiunei ce urmează: Dl General Al. Vlad, zice că nu 

"Subsemnaţli consilieri aleşi in admite limba <magheară in con
consiliul muntcipului Arad, mem- silui, retrăgând lui Barabas cu
bri ai partidului Naţional-Liberal vântul, se ndică, mulţumeşte par
avem onoare a Vă aduce la cu- ticipanţilor, designează cu veri
noştinţă următoarele: fjcarea procesului verbal pe dnH 

lntrueat tn parlamentul ţării Ion Tatu şi B. ParetZt apoi ri-
ni s'a adus ofensa nemeritată de dică şedinţa. Ricd. 
a fi primit să colaborăm in ale- • - .,..- -,., ..,...,.... -". --
gerlle comunale cu partidul deJa 

Este adevărat că pentru acest arti-
col tiind provocat de Dt col. Geor
gelcu, de al da satisfacţie pe cale ca~ 
valerească, cu surprizA am trebuit să 
constat, că aranjarea acestui "conflict" 
nu s~a făcut conform aşteptărilor mele 
justificate. 

Este de neinteles rolul pe care şl-l 
la OI. căpitan, de apărător al corpu
lui ofiţerilor de rezervă, deoarece chIar 
dacă ar exista o dl'scallflcare "jure
validă" aceasta nu atinge intregul corp 
ofiţeresc de rezervă neconstltutnd nici 
ofiţeri de rezervă ia privinţa aceasta. 
tn corp aparte. 

Oi căpitan in retragere t~şl ia rolu11 
de apărător al opinlel publice avjzând' 
publicul cA eu o-a,1 mai avea cali
tatea de a da satisfacţIe onorabilA ur-
mAnd ca publlcal Să-'1 o la penonal~ 
cea ce nu corespunde adevărului ci pu
blicul ar avea nevoie chiar de avizul 
d·lul căpitan Cioculescu, fIInd publi
cul pe deplin lămurit ci procedeul 
meu in latreg dlferendul a fost corect., 

u.guvem numai tn vederea unor că
d pătueU personale, şi intrucât la 

aceasta ofensă gratuită nu s'a 
şJrăspuns nimic de cei in drept cari 
l:unoşteau adevăratele motive ale 

BIBLIOGRAFIE. 

Nu corespunde adevărului că eu 
D~a,1 fi făcut olel O oblecţiune când 
mi s-a predat procesul-verbal de trao
,area conflIctului Implicite şi .rectlfl
carea· propusă, el este adevArat ci 
ea Imediat am obiecţlonat Incercări! 

Lazar-Popol1ici: Taina vieţii lungi. de a declara chestiunea de tnchlsA, 
Bucăfdria fdrd foc. Regimul crud. Ti- intr'un fel care nici din punct de ve
pografia d~cezand Arad 1930. Pretul dere material. nici din punct de ve· 
Lti 80.- dere formal. nu a corespuns normelor 

intAlul Bol al marei reforme omeneşti, pentru aranjarea conflictelor de onoare 
pe care o propovldue,te apusul ca ,1 anume: 

OI căpitan s'a iasufleţlt pentru pro·' 
mulgarea şi apărarea unei chestlud 
tn care nu este in situaţIa aşi spune 
cuvAntul declzlv, face aprecieri medi
cale •• Ie căror clarlficăr' ar fi mai 
consult si le lase io sarcina medicilor. 

Nu este adevărat că OI. Ministru al 
armatei trebue să se seslzl!ze In baza. 
articolului din chutluoe peutru a 01. 
trimite în jUdecată UDul consiliu de
onoare, el .utorul acelui articol Invo
când ealltatea sa de căpitan io retrag.. 
fără sA dea publtcitlţl un caz nere
zolvat ,1 pentru care propune chiar 
consiliu de onoare mlUtar, ar fi tre
buit si se adreseze 10 termen obi,
nulţl forulul in drept fAri al alarmeze
publicul cu sAmt adevArat cavaleresc. 

• colaborării noastre. 

-

Isblnzi uriaşe. pe deoparte in aenzul acelei ,.rec-
d e c Iar ă m: Ştiinţa modernl eliminA compleet tlftcArl" ar fi trebuit si public un ar-

ci ne menţinem şi pe mai de- cărnurile, narcoticele, alcoolul şi chiar ticol, re cunoscând că D~am fost con-
aromatele din alimentaţia omului. As- ,Uent de responublIItatea " necest~ 

parte colaborarea noastră cu par- tAzI nu mal este pentru nlmeol un se- tatea unei Inform.ţlunl precise, pe de 
tidul Naţional Ţărănist In con- cret că bolile toate. flrA exceptie, sunt altA parte că io favoarea D-Iul col. P. 
siHul comunal al o r a Ş u lui Ap efectul unei hrAni nesAnAtoase. efectul Georgescu, si afirm nl,te imprejurAri, 
rad, având drept scop prospe- dureroa al nerespectArii legilor naturII. cllri D-au nici o legătură cu cauza Inl~ 

I j i iti ti Pentru cei cari cunolc legea alimen- iială ,1 despre cari nlel nu mă simt 
rarea oraşu u Ş n eresu na 0- taţlel, legea ritmului fi lelea resplra- cdmpetent, a·ml da pArern d. e. ci 
nal, dar nu primim absolut nici tiei, viaţa e sănAt.te, pUni de bacarla OL colonel ar fi "adevAratul plrinte 
O demnitate retribultd In condu- muncii cretatoare. al reglmentulut etc.-

Multurolndu-Vă pentru publicarea. 
prezentei rectlflcArI am rămas cu per
fectă sUml: cerea efectivd a treburilor muni- Foarte Intereaaotl ,1 InstructivA, Clr- Aaemenea DU corespunde adevArului 

Cipaleo- tea e scrisA intr'on stil vloia ,1 atră- că scrisoarea de retragere a manda- D D C 
d

'" d - d r. . ozma m. p-
Dr. Ioan Urs_, D,. IoaR Robu, N. gător, 4n d reluh e vlată ,1 peste tulul martorilor mei aşi fi datat-o fals, prim medic jud. 
Pauşeştt, Al Constantinescu, D,. V/ca" 200 retete eopotrlvl utile celor ehi- deoarece chiar in dua datlrl am tn-

Declaraţiunea comunicată de nulţl de bo", ca ,\ celor cari inţelel cercat că aceasta scrisoare al fie in· N. R. Am publicat acest ,dEpuns ln 
dI D I . Il previnA bolile. manuati, ca consecinţa obl~ctlonArli baza dreptulul de apdTart, in actlaş; 

. r. oan Ursu se Ja la cunoş- Se poate comandă dela librAria dle- mele de felul cum s-a rezolvat ches- loc şi respectDnd '" sjinfenk orlogra-
tintA. ceună dIn Arad. Uunea mea de onoare. jia orlginalulltll. 

Girant responzab Z. HANDOCA ------------'-;.....,;;;~--.;.;....;....;;...,;;.;;.;..;;,;,;,,;;.--~T~i-p-ar-u-l ~T~i.::.p..:::og~r~a:;..:fj=ei=.;;D:.:.ie-c-e-za-n-e-, -A-r-ad-.--
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