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neiIstampiirul ungureSc. furnil0f interesat? Oare acesta 
să fie rostul relaţiitor amicale 
dintr~ cele două state? 

uit li Abia a inceput să se des-
vom lâneze ecoul sângelui vărsat în 
;ar~ 1 groaznicul măcel. ... 
om PI Va trebui să mai treacă mult 
ope.,· timp până să se clcatrizeze răntle 
Iceas! de cari suferă viaţa politică, eco
orare nomică şi socială. Anii cari s'au 
t D. scurs de atunci de-abia dacă au 
ucă r. putut să inlăture negurile pricl
stre Il nuite de fumul atâtor jer:fe inăI-
inl~ tate pe altarul libertăţii. 

l din Dar asta nu inseamnă că" va 
trebui să. negăm - tăgăduind -

............. partea bună a războiului celui 
mare. Nu. Fiiudcă măcelul 1n
fricoşător a izbutit să descătuşeze 

'DIUI din lanţurile de robie mu Ite po-
p(lare cari secole de-a rândul 

r! s', au lnsetoşat după hbt>rtatr, trA
rl OI gând In jugul vitregilor vremi. 
lU re Războiul cel mare a mai reuşit 
orG să ciuntească desmăţările şi ne .. 

I socotinţa unor popoare cari n'au 
d mi cunoscut adevărul atât de con
ui f vingător redat de către regretatul 

, Spiru Haret: "Patria nu este numai 
l mlJ pdmârdlll din caii~ scoatem reute. 
lte Îl, Patria o face şi limba şi istoria 
/.lire( şi tradiţiile. Dintre popoare!e cari 
c/ufI au nesocotit acest adevăr putem 

vedea din capul locului că făceau 
,:upa parte şi vecinii noştri Unguri. 
elun Ar fi fost de aşteptat ca după 

grelele incercă ri a le războiu lui să 
n/att revină - in sfârşit! - la locul 

lor, să se multumească cu ade
'iulu vărata situaţie. Ar fi fost atât În 
~ d,. folosul lor cât şi'n avantajul po
ated. poarelor cari dobândind liber-

tatea - câliţi la focul ei - şi
,- au inţeles rostul. Dar n'au făcut 

acest lucru. 
Prea ar fj fost mare- deosebirea 

'ne t intre desmăţările trecute şi o 
,ilOI muncă rodnică. 

Deaceea au procedat cu toată 
o a- râvna la tulburarea Iiniştei ne

le • cesare refaceni. Au inceput cu 
făcu 
şi In. falşificări de bancnote pentru a 

Impu. avea cu ce plăti propaganda in 
scopul revenirei la situaţia ante
bellică. ţtnen 

nţl ş; 

:ultăt-
In acelaş scop au făcut intru

niri impozante, şi-au recrutat un 
lord rătăcit, făcându-l "erou na-

car' ţionar şi dându-i tot sprijinul 
e dt pentru a ameţi lumea cu min
e de· ci uni şi ademeneli. Dar ce n'au 
~I la- mai făcut cu credinţa că vor izbuti 
vlaţl să convingă lumea de "nedrep
cela, tatea" lor şi de necesitatea revi
drepl zuirii tratatului dela Trianon? 
~ .sta. Dar tot ce au făcut până acum 
date n'a dat nici un rezultat. Zadarnică 

a d le-a fost truda. Ung uri i 
apl-i nu s'au convins In să de zădăr

nicia acţiunii lor. Şi iată-1 că 
după falşificarea bancnotelor s'au 

I dedat la contrabanda de arma
ment. 

Şi această contrabandă pre-

}. 

In timp ce atâtea ţări se tru
ocupă pe toţi cei ingrijoraţi de . desc să se refacă, cicatrizându-şi 
mersul paşnic al progresului rânlle cauzate de războiu, Un
postbellic. garia se joacă cu focul aseme-

Deaceea nădăjJuim "că noua nf>a neştiutorilor copii cad nu 
incercare a neastâmpăraţilor Un- ştiu la ce e bună si la ce nu 
guri va fi pusă la locu] ei. flacară care incălzeşte... dar şi 

Toate ţările s'au sesizat de arde. 
cele intâmplate la graniţa dintre Noi ştim că pe acei copiL ne
Austria şi Ungaria: La St. Guttard astâmpăraţi cari" se joacă cu 
a fost descoperit un tren care focul îi pedepsim, limitându-Ie 
trallsporta bombe, mitraliere şi hbe-C.tatea. 
alte obiecte ~e războiu. Vagon~1 N:ar fi timpul să se procedeze 
car~ ascu~dea aceste~ avea deS~l-1 tot .. ~şa şi cu neastâmpărul un
IlBţ:a intr un sat dm ,Poloma. gurfsc, lntroducându-se controlul 
Vama ungu~easc:ă a confiscat ar- militar interaliat, ca astfel să fie 
mam~ntwul .. In fa voru 1 statului. asigurată pacea la adăpostul că
Dar tata ca ~uvernu~ pol~n des- reIa să progresăm prin muncă? 
mmte cat~gortc că s ar ft wfăcut Tările ameninţate de neghiobia 
In Po!oma _vre-o, comanda de celor cari vor să ameninţe pacea 
arma~:nt. dm Halta,. creată prin tratatele internaţ[onale, 

(CaCI, . dm italIa venea vagonul vor ŞtI să susţmă fn faţa Con-
in c.hest1Une)~ siliuJul Ugei Natiunilor această 

Şl astfel ramâne că armamtn- dorir:ţă: 
tul era comand3t de către Uns, . t. 
gdria, dar pe adresa falsă penrru .?ă fle

w 
supravegheat' avenL~rt-. 

a scăpa de contrclul care se e~11 pâna când .vor lnţelege ŞI. el 
imf,une în aSlfel de come!1zL ca ~~-~zboa71e lŞl. oU rostu~.lor ~ar 

Vinovăţia Ungariei deci reese delu.oată ce t~ect~l bi~e"uv~~.at 
clar şi nu ştim dacă va putea se lveşte~ C~J ,ramyaşl .. in Viaţă 
eşi dÎn această nouă afacere ca trebue sa ~l~U1asca .sa r~par~ 
dm aceea a falSIfICării ban cno- ră~J/. adăpostIţI la luml~a binelUI 
telor, Căci urciorul nu mercre pncJOmt tot de războaie. 
de multe ori la fântână". b Iar până atunc~ .noi vom şti să 
Şi-acum ne intrebăm miraţi, veghem ~ea?ormJţt la altarul (ert

are de gând ţărişoara neastâm. fdor m~st~lte de .marele n:.acel 
părată a unor profItori de ocazie, d,tn a carm. groz~vle, Ung~rtI .. nu 
să se cuminţească? Italia, n'ar S ~u ales mei ~acar cu Invată-
putea să-i servească drept un mmte pentru vlttor. 
sfătuitor inţelept În loc de un Y;&en#,. Bugaril4. 

........... ,lUi ţ w" , 44 t:A; .. -Intruniri adtninistrative. 
Cât de comune au dtvenit cuvintele:' Cdci nu trebue sti nrsoeotim munca 

pwpagandă şi Întruniri ! ... DecâteoTj unui om care ar putea loalte bine sd 
nu ne fug Gelui peste şirelt tiptmte stea in biroul încălzit decât sti cu

Ir< ere prin iril! judeţul unde să pa
prin atâlea zIare, fără a ne mai opti trOflf'Ze părinteşte orice întTlm/re In 
un moment csupra continutului lor.... cGle să se discute fiecare lucru cu 

Şi poate că dacă Ile·am opri, am grija şi atenţ/unea cuvenită. 
Începe să deosebim baT/alul de util, Astfel zilele acestea d-I prefect al 
Vom vedea ca cu fiecare Intrun/re se judeţului a descins :Ia Şebiş unde doud 

zile a asistat la dezbaterile celor car; 
răspândeşte energie, trudd şi timp, pen- ali asistat la intrunire. Notari, primari, 
IrSlca acolo in mijlocul celor adunaţi prffori se adund spre a dlSClJtLl dite
sd se ajungd la o bunaifltelegere a- rite probleme de ordin local, propu
supra cutarUllucru sau cU(dul acţiuni nând fiecare punctul sdu de vedere 
Şi oare ar putea cineva să conUste pentru ca apoi sa St ia o hotărîre 
folosul practic al intrunirilor? Atunci pOllivitd. 
AF.;~ Iată dice spuneam că sunt unde 

cund oameni dt/uili cu di.Jente vedul intruniri cari pt nedrept se SoeotfSC 
şi principii se consldtuesc asupra unei bona!e. UfIl.tatea lor ar trebui sa fie 
chestiuni de ordin general,oafe nu va recunoscutd CII atât mai mult cu cdt 
fi mai mare isprava şi mai bun sfât- tit au darul să evite oTice actiune por
şitui decât dacd din fotoliul cutărui. nită d( la un singuf om. Şi cine ar 

putea sa conteste harnicului nostru 
birou. printro IscăIitura autoritara se prefect buna intenţie cu tare patro-
ia o initiativă şt se face un demeTs? nează aceste intrllmr,? 

Din acest punct de vedere ar trebui Doar aceia cari orbl(t de patimi 
sd jlldecăm intruniriie cari se fac in politice î~i calcd pe conştiinld atribuind 
judetul Arad, din iniţiatIVa neobosltului d·lai prtfect J. Georgescu IUtlurl cari 

,1 O dacă impodobeau cu prisosintd pe ne~ 
preJect d. J. eorgescu. Şi atunci de- vrednicul său predeCtsor. apoi nici de 
sigur ca vom şti să apreciem avantajul cum nu pot fi socotite proprii omu/lli 
lor dupa cum şi deosebita grlje ce o care epuizează entrgze şi timp sJNe a 
poaTtti d. prejtct I GeofRu,,,, adm/nil- fi pretutindeni unde 1It1loile obsteşti 
traltei judeţene, îl cheamd. ....... . 

Patria nu este nu ~ai 
plmântul din care scoa· 
tem rente. Patria o face 
şi limba şi istoria şi tra~ 

difiile . 
Spiru Haref. 

Arad 15 Ianuarie 1928. -
Sfichiuiri ... 

De mult nu nesam mallife~tat răutatea 
in aceas.ă rubrică. Dacă revenim acum, e că 
o găsim cea mai nimerită spre a sta de \'orbă 
cu confratele nostru din localitate, confratele 
care se bucură de un nume la a cărui ma
nifestare desigur că alţii au contribuit. Dar 
de atunci Il trecut mult timp.. Atât de mult 
Încât s'a ajuns ca 'n coloanele "Românl1l11i" 
să se s1recoare al ticole cari in alte VI etni 
desigtlr că ar fi fost altfel interpretate ... Dar 
nu vremile sunt sub cârma omului, ci ... 

Aşa se explică faptul că d. Angel Pişta 

este azi apărat de ziarul pe care cu câţiva 
ani inainte suntem convinşi că nu-I ci ea, 
Şi d. Angel Pişla ar trebui să ae felicite de 
acest concurs. Las'că În ce priveşte temei
nicia apărării, nu se prea poate mândri. Căci 
să fim drepţi. "Romanul" Bocoate că Pri· 
măria elin spirit de ecoJlomit a ţinut să 

se comporte aşa enm !l'a trebuit cu ocazia 
congresului medicilor. 

Dai' ne-ar putea spune confratele nostru 
_ dacă tot din acest spirit sunt făcute călăto

riile d-lui Angcl Pişta până la ... Peşta şi. .. 
(din nenorocire) .. şi relour. : 

Şi deodată cu acest răspuns, am rămâne 
in datoraţi confratelui dacă ne·ar mai Încre
dinţa că oare e tot alât de cOtwins de sen
timentele 1wlionale ale apăI'atului, pe cât e 
de cOtllJins de asemânart~a aMI/dinei "Ro
m8H1~JHi dl' altădată- cu ,~ cerui de azi? 

Ţapli){at 

. ."... '" 

o datorie 
Pe o zi tristă de iarnă am in· 

sotit cu totii cu sufletul indurerat 
până la ultima locuintă rămăşi
tele pământeşti ale celui ce a 
fost Sever Barbura. 

Datoria noastră nu trebue să 
se termine aci; Sever Barbura 
prin calitătile lui, a cinstit jude
tul şi oraşul Arad; acestea sunl 
datoare a-şi arăta recunoştinta 
pentru acest 9m, pe care Pro
videnta l'a smuls prea de vreme 
din mijlocul nostru. 

Prin plecarea lui la cele veci
nice au rămas doi sarmani co
pii pentru cari pensiunea redusă 
la care au dreptul nu va fi in
destulitoare nici măcar pentru 
intretinerea trupească, dar cu atât 
mai puUn pentru educatia îngri
jită, în vederea căreia răposatul 
lor părinte ducea viată foarte mo
destă ce cunoaştem cu toti. 

Oraşul şi judetul Aradului sunt 
datori să împlinească această li
psă, ele trebue să acorde câte o 
bursă pentru compledarea stu
diilor acestor orfani. Nu trebue să 
se poată zice in această parte a 
ţării că recunoştinta este o floare 
ce nu creşte pe ogorul româ· 
nesc. 

Indreptez acest apel dUre con
siliul Municipiului şi către comi
sia Interimară a Judetului, sunt 
ferm convins că el va avea ră
sunet in inimile lor, şi am con· 
vlngerea nestrămutată că nu se 
va găsi un singur om" in acest 
judel care sA nu aprobe fără re-
ze"e initiativa mea. 

Inginer Stefan M"ttescu. 
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cotă si măsini de gătit din Iară -" , 
si din străinătate, reparatii de ori ce , 

Rog onoraful public 
concursul. 

,;.. eNs' ........ .,"wo. r ..... 

• a-mi da tot 

..... UZ" ...... # ........ 
Peşte p~~aspăt şi _sărat_ să __ ~!,_pătă zilnic 

la DUŞAN BERAR, Piaţa Catedralei. 
"TRiBUNA NOUĂ U Nr.592 - Cer sprijinul Onoratuluj public Românesc 

================ I .-. ... $. ....... JWt Au. • $ "'.".... ..... .., ,... n 

Composesoratul Ilrbarl;jl Şolmo, 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă a doua oară 
ei teritoriul de vânătoare al Compo
sesoratulul urbatlal din Şolmoş se va 
arenda pe 6 aol adecă dela 1 (ao. 1928 
până la 31 Dec. 1933 io ziua de 26 
Ianuarie lY28 oarele 2 p. m. pe calea 
licitatiei publice. 

licitatia se va ţinea In conformitate 
cu art. 72-83 din legea contabllttătll 
publice. 
Şolmoş la 2 lan. 1928. 

Adm-tla Urbanal!. 
• 

Notarlatul comunei Chl,lndla. 
No. 1579jl\f27. 

• 
PubllcaţJune. 

Comuni ehlalndla tine licitaţie pu
bUci in ziua de 3 Pebruarle eventual 
fn 18 Febr. 19281 dri. 3p. m. pentru 

furnIzarea hârtiel, Imprimate, rec'lizlte 
de birou, compactorit şi a unei ma
şini de scris cu scrisoare vizibila, pe 
anul 1928. 

Llcltatlunea se va ţinea in cont. cu 
art 72 ,1 urmAtorli din legea conta
bilitatii publice, cu oferte închise şi 

sigilate. 
Chl,lndla, la 28 Decemvrie 1927. 

No.2 Noior. 

- Hotarlatul cercua! Cblştndla. 
Ho. 1582-927. 

PubUcaţiune. 
Pentru literarea furaglulul necesar 

pe anul 1928 pentru vitele de repro-
ductle a comunei, se pobUcă licitatie 
cu -oferte tncbise fi SIgilate pe z ua 
de 3 eventual 18 F~bruarle 1928 con
form dlspozltlunHor legii contabllltltil 
publice. i 

Condltlunlle se pot vedea in biroul 
notarial. 

. ChI,lndl~ 28 Oec. 1927. 
No.4. Notar. 

Notarlatul cercual Ch lşlndla. 
No. 1577-927. 

Publlcaţlune. 

Pentru furnizarea lemnelor de foc 
necesare primăriei şi Dotarului ia can~ 
titate de cir;:a 124 ma, pe anul )928, 
pre;:um şi pentru transportarea şi tă .. 
erea lemnelor se va ţine licitaţie cu 
oferte închise la 3 Februarie 1928 ora 
3 p. m. tn biroul notarial, conf. art. 
72-83 I l('gil contabtlltltll publice. 

10 caz de nesucces licitaţia a doua 
se va ţine la 18 Februarie )929. 

Chlşlndla, 28 Dec. 19:!7 . 
No. 6. Notar. 

Primăria comunei Macea. 
No. 1098/1927 

Publlcaţiune II. 
In urma nereuşltei primei licitatii 

se publică din DOU licitaţie mlnueodA 
pentru darea fo IDterprind~re a cirl-

Nr. 3 

,t 

Cele mai fine 
comode 

eftine 
moderne 

durabile 
şi elegante ÎncăIIăminte se 
confec1ioneazilla co
mandă in atelierele IOAN 
GOICEA, Arad, str. Emi
neseu Nr.4. 

Mare magazin cu un 
bogat asortiment de pan
tofi şi ghete de cea mai 
superioară calitate pentru 

"-.. D~l~m .. ne şi Domni. 

~46 

Ca să vă faceţi ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
incepând de Il 500 lei în sus~ 
Ghete noi pentru barbaţ! tn~ 
cepând de la 600 Iei io sus. 
Plngelitul ghetelor bărbăteşti 
100 lei, damelor 80 lei şi pentru 
copl! 40 lei. Repararea tocurilor 
la ghete 20 lei. Reparaţii mal mici 
10 lei. Pentru fie care lucrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulul public. 

78 Ilie Nadaskl 
Piaţa Peştelui 19. 

uşitulul c9munei Macea pe anul 1928, 
Licitaţmnea. se va ţinea În ziua de 

28 1aDuarie 1928, oarele 9 a. m. in 
locul prImăriei pe lângă respectarea 
dlspozlţiunilor art. 72-83 din legea 
asupra Conţabliităţll Publice. 

Caietul de sarcini şi cooditlunfle sa 
vedea zilnic in biroul notarial. 

Macea la 20 Demvrle 1927. 

No.29 Prlmdria 

No.7/92â 

Publicaţlune. 

Notarlatu Chlşlndla ţine licitatie 
publicA pe ziua 13 Februarie, ID' caz; 

- i 

de nesucces a doua licitatie la ZIS 
Februarie. pentru repararea telefonulLlI. t 

Licltatluoea se va tine conform 'e~ " 
gil contablIItAtll publice. ' 

NO.26 NoltIr 
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Ţinutul Hălmagiului. 

Aspecte economice din Munti Apuseni 
De Traian Mager. prof 

Din Dar uri I e N atu r i i Nes i I i t e. 
Vânatul şi pescllitul; fructele pădurii, buretii. 

Aceste mijloace de tralu ale omului primitiv deşi nu contează azi În măsură 
~prf'~iabjlă pentru toată lumea, ele iadulcesc totuŞI adeseori masa aUt de fru
.gală a popuia(ltÎ din părţile muntoase. 

V,Hlatlll pentiU carne. cât mal ales p;:ntru blănuri, a fost totdeauna ocupa
ţia plăcută În Dumineclle şi să bătorile de Iarnă ale multor mUllleni. Prl" arii! 
]8,;0, ne povesteşte un contemporan (K;)zma, op citat), se înmulţiseră mistre
ţii întratâta, În~ât ţăranii prel{ăteau cârnat' din carnea lor. 

Cercetând arhiva jud. Zăraed, am aflat în fIecare an multime de cereri 
de ale săten!lor în care soliCitau permise de arme de vânătoare, mal apoi acte 
prin care se remuoert>ază prin premîi În bani şi scutire de prestatit publice 
aceia cari s'au distins in t'xtirparea flardor sărbatice. AşJ, lui Lu~aciu Teudor 
din Brusturi i s'.H! plătit 8 floreni pentru "prăpădIrea unui urs" (actui nr. 81Y 
din '/.1 Apt. 1868.), iar lUI -Brmda Pdru d n Ph:'şcutia 20 fI. pentru 5 pul d~ 
IIlP "care lnaintt'a acestuI oficiu s'au nimicit" (adul jud. din Hălmagiu. nr. 
818 din 19 Mal 1867.) ş. a. m. 

Să nu se creadă înia că vânatul ar fi o indeletn~clre uşoară. 
"Bârcaşul" este de o [f"llstenţă uimitoare prin care intrece şi fiara. 

Prinzâud Ilrma, aleargă ziua Intreaga din deal in vale, noaptea.-chiar şi Iarna, 
se trânteşte pe lângâ foc, doarme dus, şi dimineaţa porfleş'e mal departe in 

'(~-adulmecarra urmei, ~)utâfld să rab ie şi două zile fuamea, mal ales dacă are 
duh3n în pipA. Când zăpada e mare, işi leagă de picioare "tălpăloagele" 
(duuă cercuri de alun împletite cu sfori) şi până când el î'1aintează pe su
prafaţa zăptz!!, vânatul cufundandu-se în nămetî obo:>eşte, astfel vânatorul 
il ajunge şi·j poate omori cu bâta, mai ales căprioarele. 

Până bine de curând se mal vedeau ţărani În~ăltali cu opincl confec
,.tlonZJte de el dm plele de gligan neargăsltă cu părul pe ele de opalmă in 

lungime. 

VânatMi III prezent, 
Pe baza jnformat\lInilor dobândite dela negustorii de aici, am -constatat 

cl se cumpără În Hălm~g u intrun SIngur sezon piei de animale sălbatice 
in valoare dda două şi jumătate până la trei milioane lei, prE'tul şi valuta 
anului 1921. Mal 5 umpi sunt şderJl, cari se vând cu ctlte 280J-3000 lei 
bucata. vidrele cu 2500 -30JO, Iar vulpile cu 700-]000 lei 

Se tmpuş·;ă, ori captureaz.ă prin curse anual, aproximatIv: 1500 - 2000 
veverite (S~iurus vufg.uis), 500- 8UO vulpi (Canis vulpes), 400-500 Iepuri 
(Lep:Js timidus), 100-120 dlhori (Mustda putorluB, ŞI nevasta/ci (Mustela 
vu1garls), 40-50 plsicl sălbatice (Felis catus), 40 -50 vlezuri (Meles Taxus 
Schreb), 8-10 şderi (Mustela Martes Briss). 7-8 mistreţi (5\15 scrofa L.), 
,2-3 vldre (Lutra vulgaris Erxl), 2-3 lupi (Canis lupus). 

De când s'au tăiat pădUrile, ursul (Ursus Arctos L) tot mai rar se abate 

I > pe alei. însă trăesc ind! vânătorl, cari poartă pe trupul lOr ,urme din lupta cu 
ursul. Vânatul nobil, căprioarele (Cervns Capreolus L.) şi cerbil (Cervus Elaphos 

,/ L.), fiind prăslţl in parcuri prin pădUrile Învecinate, foarte numeros odinioară, 

8, 
:le 
in 

ea 

., a fost dlst'us aproape cu desăvârşlre în anii revolutiel, lY!8-1919. 
Vanatul cu pene incă este bine repnzentat, mai mult prin mulţimea 

varletăţlIor, di'cât prin abuodanţă. 
S,mt trăgători bune pentru sita,' (Scolooex rusticula), in pădurile mai 

inalte se găseşte sturzul dt brad (Turdus Pdarls) şi gdilluşa de alun (Tetrao 
BO[la5io); mal jos porumbul să/tJ.dec (Columba Ocnas Omel), potârnichea 
(Perdjx cinerea Brisson). prepelita (Coturnjx comunnis) Ş. a. 

Se abat pe lâng Crjş perechi singuratice din speciile de gâşte (Anser 
cinereuj:;) Şl raţe (Anas Querquedula) 

Până mal eXIstau pădurile vechi de stejar, jos ta hotarele comunelor, 
în scorburile stejarelor îşi făceau culhurile şi-Si sculau puii aumeroase stoluri 
de graur! (Sturnu5 vulgaris); de vreo 30 aDI î[]să au părasit în ţinutul aproape cu 
desăvârşlre. 

VI) oblceiu rău al copiilor este că adună de prin cuibulri puii de mierld 
(Turdus merula) şi sturz (Turdus muslcus). şi gătindu-i ti mănâncă. 

Pescuitul. 
O speCialitate a ţinutului este pdsfrăl1ul (Salma farlo) care sburdă in 

apele limpezi ale păraelor de munte, in va!ta Sârbllor, a Brusturilor şi a 
Lazurllor. Asthi dupăce s'au tăiat pădurile, debitul de apă al păraelor ne 
mal fIind constatat, păstravul abia se mai menţine in reglunra superioară a 
văii Lazurilor. fo păraele de munte mai sunt ŞI alţi peştişori, elenl, mrene, 
cu m îl numesc localnicii. 

Tot ca o urmare a tăierII pădurilor, multe Izvoare secând complect, unele 
văI au azi apă numai in timpul topirţi zăpezllor şi a ploilor, exemplu, pă
rul Bodeştllor 1n care spun bătrânll că pesculau, azi crt'şte iarbă in alv'a lui, 
ba vara seacă şi apa dm cele mai multe fântAnl, suferind de sete mal ales 
Vitele tn anU secetoşl. 

Riveranil Crlşulul, se infrupta adeseori vara din peştele- capturat cu plasa 
când se priori ŞI somni (Silurus Olanls) in greutate de câte 4 .5 kg. 

Racul (Astacus fluviatllis fabr) a dispărut Îaalnte cu 30 ani, probabil 
din cauza vreunei boale. 

O prim~jdje in calea înmulţirei peşt!lor este obiceiul barbar de a-f orlnd~ 
aruncllnd in apă dinamită şi var, prin ce se distrug şi peştişorit mărunt' ce 
DU se consumă; mal apJI făina de piatră ce o aruncă in Criş uzinele de sfAr-
mat aur dela Brad (Oura Bărzll). , 

Fluctele pădurilor şi ale ctimpului. 
Cele mai valoroase sunt fructele a/unului (Corylus Avelana), bogate in 

oleiu, ,1 ale comului (Cornus mas), din cale se destlleazi şi tuicl. Ia locul 
pădurilor defrlşate, mal mult azi caşl oricând, se găsesc colonII tatinse de 
j,agule (Frallarla ves:a). ta rtglunlle Îaalte creşte tufa de smeurd (Rubus 
IdaeuI), azi în scădere prin păşunatul munţHor; a/inele, Vacclnum Myrtillus 
cu boabele negre şi Vacclnum VUisldaea cu boabele roştl ; murek de m,mte 
(Rubu8 6ulcatua Vest.) iar mal jos alte specii, Rabus Or]esensls etc. 

te 
az Buretlt comestiblli. 
UJ Se găsesc omultlme de varleUţi. Se mlnânci mal ales burefll' albi 

. usturoi (Agarlcus plperatus Scop), ciuperca (AgartculI'campestrls), 'ldptuca 
II. 1 (All3rleus volemus), se consumA iri stare cruda ,oinele (Rassala aeruginoaa 

Kromb.)~ mihttqii, (Caotharelu8 ~clbarius) şi alte mult especU inel. 

• 

No. 21/928. 

PubHcaţiune. 

Primaria ,:omunel Peclca aduce la 
cunoştinţa generală că în ziua de 13 

Februarie 19:18 oara 9 a. m. se va tI
nea Iidtaţie pentru darda tu arendă a 
Intravilaoului comunal. 

LIcitaţIa Se va ţineain conformitate 
cu art .72-80. din legea cont. publice 
cu oferte Inchfse şi sigilate. 

Priml1ria, 
No. 21 

Primăria comunei Chişmeu Criş. 

No. 28/928 

Publlcatfune. 
Primăria comunei Ch!ş!neu Crlş în 

ziua de 14 Ft>bruarJe 9.::8 va vinde pe 
calea licita ţi urei publice un armăsar 

neapt pentru reproductle, io piata co
munei. 

Licitaţiuma se va ţinea În confor
mitate cu legea contabilitatii publice 

Chlşlneu Crîş, la 8 Ianuarie 1928. 
No 20 Primă,/a. 

PubHcaţlune. 

Se aduce Ia cunoştinţa amatorlJor 
că in ziua de 31 Ianuarie 1828 ora 
10 a. m. se va ţine licitatie publkă 

orală la Comandamentul Divjzlei l-a 
Cavalerie Serviciul Intendenţlei in Arad 
Cetate, pentru darea tn arendă a can
tinei NO.2 din cetatea Arad. 

Concurenţii vor luu cunaştlnţă de 
caetul de sarcini în ori ce zi df' lucru 
dela orele 8 jumătate la ]3 jumătate 
şJ dela orele 16 la orele 18. 30 care 
se află la Comandamentul Diviziei l-a 
Cavalerie ServiCIUl Intendenlel şi tn 
care se prevede condiţiunlle şi garan
ţia ce trebuie depusă. 

Ucitatla se va tine tn conformitate 
cu 'Art. 72 -83 din Lf'gea Contablll
tAţii Publice şi Art. 77 şi 78 dia R!
gult,mentul Constructiilor şi Domenii 
Militare. 

Comandantul DivizIei l-a Cavalerie 
. General, Ivanovici. 

No. 19 

Şeful Serviciului ]ntenden~el 
lnt. Maior. Ionescu 

Primăria comunei DorobantI. 

No. 790/927. 

Concul's. 
In urma hotărârel consllilui comunal 

No. 17/821. se publică concurs pentru 
ocuparea postului de moaşă comunal! 
pe ziua de 20 F~bruarie 1828. 

Cei cari doresc să ocupe acest post 
să-şi inainteze peti1ele până la ziua de 
mal sus. 

Retribuţiun!:e impreunate cu acest 
post suat cele fixate de Serviciul Sa-· 
mtar Jud. 

Dorobanti, la 22 Decemvrie 1827. 
No. 18 Prlmdrla, 

Primăria MunicIpIului Arad. 

Nr. 28.692/927. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă generali, ci 

pentru darea in intreprindere a lucră
rilor de zugrăvit şi vops:t pe anul 1928 
ta ziua de 10 Mattie 1928, ora 10 
a, m. se va ţinea licitaţie publică cu 
oferte inchlse tn biroul Serviciului 
economic, Primăria, etaj Camera Nr. 
] 04, 10 conformitate cu Art. 72 şI ur
mltorlt din Legea asupra contacllltlţll 
publice. 

Caetul de sarcini se poate vedea la 
Serhlclul economic fn oarele de ser
vleiu. 
, Arad. 11 3 Ianuarie 1928. 

SeflJiclul tconomic. 
No. 17 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

COMISINEA DE NATURALIZÂRI 
Conform art. 23 din legea privitoare 

la dodândirea şi pierderea n~ tionali
tAţii române, se publică următorea ce
rere de naturalizare, spre:ştHnţa acelora 
cari ar voi să facă vreo întâmpinare 
potrivit dispoziiiumior art. 23 din zisa 
lege: 

Domnule Min{stru, 
Subsemnatul Ludovic Bela Mlchel

bauer cetăţean maghiar domiciliat ia 
Arad str. Greceanu No. 24 conform 
anexelor acestei cereri fntrunind toate 
condiţi unlle 1" gale prevăzute de ari. 
7 al lfgll pentru dobindirea cetăţeniei' 
române, prin advocatul meu dr. Silviu 
Moldovan din Arad cu onoare vă rog 
să binevoitl a dÎspuoe prin onor. Co
misie de naturalizare conform leiii 
susmenţionate. 

Primiţi vA rog Domnule Mtnlstru 
aş!gurarea deosebltelor mele con sl
deratlUlll. 

Dos. No. 1224/927. 
Michelbauer Ludovic Bela. 

No. 30 

Nr. 9/19~8 

Publicaţiune. 

Ntariatul Chlslndia publică licitaţie 
pe ziua de 13 Februari,' in caz de ne
succes pe 28 Februarie 1928 ora 9 
pentru intretinerea a 2 vieri al comu
nei Chislndia, 2 tauri şi 2 vieri al co
munti Păiuşenl, 2 tauri şi 2 vieri ai 
comunei Văsoala. 

L!cltat'unea se ţine conform legii 
contabili tAţii publice cu oferte închise. 

Nr.25 

Notar. 
indescifrabil 

Nr. ] 545/927 

Publica ţiune 
Notariatul Chislndla publică din nou 

licitaţie pe ziua de 2 Febr. 1928 ora 
9, pentru are-ndarea cărăllşlel comunale 
pe anul 1928. 

Llcitaţiuoea se va tIne conform legi 
contab!lităţi publice cu oferte in;.:hise. 

Condl ţ unile se pot vedea ia biroul 
notarial. 

Nr.24. 

Notar 
inde scifro bil 

~r. 172/91.7. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă generală că 
licitatia defiptă pe ziua de 29. Oe.:em
vrie 1227 pentru darea in arendă a 
dreptului de vânat pe terltorul comu
nei H. Bodrog circa 200 jug. cad. pe 
lU ani neavind rezultat::,e va .ţIDea 

a nouă licitaţie la 28 febr. 1928. ora 
9 a. m la primărie. Condltlunile de 
licitaţia se pot vedea in biroul notarial 
din Pecica. 

Hodoş-Bodrog, la 31 Decemvrle 1927 
Primdria 

Nr.22 

Primăria comunei Macea 
No. 961/1927 

Publicaţiune II. 
Primăria comunei Macea ia urma 

nereuşltel/prlme! licitatii aduce la cu
noştinţă generală el la data de 28 
Januarle 1928, oarele 9 a. m. in loca
lul primăriei va ţine o neauA licitatIe 
pen1ru vinderea unul taur tleapt de 
reproducţle. ' . ) 

Licitaţia se va ţine pe lAngl rea
pectarea dlspozlţlunilor art. 72-e3 
din L. C. f. 
; Macea la 31 Oecemvrle 1921 
No 28. • P,lmdtia 

, 
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InfORmtl(IUnl Scoală tu" să stau eu ... 
10 urma telegrame! de condoleanţă 

trimisi de organizaţia partidul 11 Na
tional-Liberal din Arad, doamnei Eliza 
Ioan 1. C. Brătlanu, s'a primit urmă
toru) răspuns: 

EUza Ioan 1. C. Brdltanu, mişcată 
din adâncul sufletului, mulţumeşte cu 
recunoştinţă organizatiei partidului Na
tional-Liberal din judt'ţul Arad, pentru 
sentimentele ce atât de frumos il ex
primă in marea s'a durere. 

• 
Ministerul instructiunii a decis ca exa

menele particulare de curs s~cufldar 

Şl comercial car; urmau sd tn~eapă in 
ziua de 25 lanuQ,ie să fie amânale 
până la 6 Februarie. 

* 
In comuna Chlşlneu erlş, in ziua 

de 21 Oecembrlie 1921 s'a ţinut prima 
conferlntă administrativă, la care au luat 
parte toţi notar II din plasa Chişineu-

. eriş tn frunte cu O-lOr .• Bej in Pre
torul plaset. 

Intre cel prezenti s'au mal remarcat 
DomnII: Or. Dimitrie Barbu proto
pop, Nicolae Popeicu directorul ca
merei Agricole, Oimltre Boarlu revizor 
şcolar, Petre Marlnescu fost âeputat 
şi alţil. 
După ridicarea şedinţei a avut loc 

un banchet comun. 
• 

10 Ziua de 6 Ianuarie (Bote.r;ul Dom· 
nulul). in comuna Şeltia s'a dat un 
concert de către studenţi. 

Programul a fost aranjat, cu gust 
jucându-se piesa "Nevasta mea fie 
Ingerii cu eai! S'a mal jucat Hora le
lelor şi Samarineanca; dansatorii fiind 
Îobrăcati in costume naţionale româ
neşti. Din fondul strâns la acest con
cert 25% ,'au dat pentru Crucea Roşie 
din Arad. 

Copii Băraci ajutoraţi 
Din iniţiativa D-Iui Axente Secula 

preşe-dintele şcolar din comuna Ştria 
s~a deschis o listă de subSCripţIe cu 
scopul de a înpărtl daruri copiilor 
de Sf. Sărbători. . 

S'au colectat 17.375. Iei din care 
. sumă s'au procurat haine şi incălţămlnte 

pentru 55 elevi şi eleve de şcoala 
primarA. 

Darurile s'au distribuit de Olr. Şe. 
OI. Traian Debeleac in ziua de 23 
Decemb. 1927, 10 prezenţa tuturor 
elevilor. 

* 

, 
A,ezlmAntul cultural Ion 

C. Brătianu aduce 1. cuno,
tinta persoanelor cari au 
subscris sume pentru fon .. 
dul Ion 1. C. Brătianu el 
aceste sume trebueso de
puse la Banc. RomAne.scl 
in contul A,ezământului Ion 
c. Brătianu pentru fondul 
special Ion 1. C. Brătianu. 

'" 
C. fellcitlri a trimis O·lui Prefect al 

judeţului, de anul nou, un arAd an. 
Ar fi de dorit ca Aradul să fie pri

mul oraş de peste munţi care să aibă 
o haIă centrală simiilară celor din ve
chiul-regat, considerat blzant .... 

* 
Legea pentru chemarea sub drape I 

a contingentului 1928 a fost promul
gată prin "Monitorul Oficial" in ur
mătoarea cuprindere: 

Pe ziua de 1 Februarie 1928, se 
vor ('hema sub arme ttnerll cari for
meazA. contingentul 1928. Din aceştia 
au fost repartizati: pentru grănicerl 

7.074 tineri, pentru jandarmeria rurală 
10 709 tineri, iar restul la celelalte 
unităţi ale armatei 

* 
BIBLIOGRAFIE. 

A apArut Cunoştiiţe FOlo,itoare Seria 
B. Nr. 49 Lingoarea de Dr. Tudor Du· 
mitrescu. Pretul 5 Lei. 

Biblioteca H'inerva N-rul 54 Minu
nata Poveste a lui Petre Schlemlhl de 
Adalbert de chamisso. Pretul 9 Lei. 

Biblioteca Minerva No. 228-228 a 
Ecaterma II-a (Romanul unei lmpă
rătese) de Eug. Zabel. Preţul 9 Lei. 

La Medelenl, Romaa VoI. III. Intre 
Vânturi, Ediţia 'I·a de Ionel Teodo
reanu. Preţul 130 Lei. 

* 

Şarada pe care -. deşi nu 
fdţiş - naţional- ţdrdniştii vor 
s'o rezolve Însuşindu-o. Şi în 
acest scop tac o propagandă 
"extraordmard." In ţară înjură, 
calomniazd şi detesfeazd tot ce 
nu face parte din mascarada lor 
politicd iar in strdinătate' inter
prind o acţiune fără scrupule şi 
Iipsltd de bunul simţ. Şi lucrul 
nu e nou. De nouă an; de când 
s' au specwlizat in astfel de pro p 

cedee. 
Prin cea mai ordin ard dema

gogie au pdtruns in mijlocul po
porului, minţindu-I şi invrdjbin
du-l spre a-l face avangardd do
rintele lor nesdtioase. 
. Cdci oamenii vor sd guverneze! 

De ce? Nici ei nu ştiu. Şi în 
acest scop au avui loc declaratii, 
manifeste, amenintdri, şi câte alte 
acţiuni similare. Cdci D-Ior vreau 
sd guverneze... /şi inchlpuiesc 
cd ţara asta mare este făcută 
pentru a-şi incerca puterile pe 
spinarea ei toţi loaniţeştii şi Mad
gearii cari asemenea ciuperci/or 
au apărut dupd o ploaie, Oare 
cu cât vor fi mai capabili aceşti 
răsăriţi din urnele electorale, sd 
conducă aceastd fard caTe nu 
prin obolul lor a ajuns unde e 
'lstăzi? Toţi câţi s'au pelindat 
la guvern de nouă ani Încoace au 
fost oare nişte renegali? Numai 
naţtonali-ţărdniştii sunt capabili 
sd zuverneze? Cu ce bagaj vor 
sd se prezinte în faţa poporului 
credul şi rdbdător? Cu c'abucul 
salivei lor, adunat în permanen
tele lor pertractdri, Întruniri, dis
cursuri şi proteste? 

Alt examen se cere unui par
tid care vrea sd guverneze. 1 se 
cere seriozitate, pricepere, jude-

catd şi mai ales experienţd. Ct1ci' 
un om care declard unui ziar strdin 
că "Recunoaştem starea actuală, 
dar dacă nu ni se dă imediat, pu
terea vom vedea ce e mai prefe
rabil, republica sau reducerea fos-" , 
tului principe moştenitor," acela 
nu merită sd stea În fruntea unei' 
ţări. Şi d. M aniu de nouă ani 
ne dd ca prisoslţd probă de ca-, 
pacitatea dipJomaticd: totul in 
funeţi de putere; ne daţi sau nu 
ne daţi? 

Ţara are nevoe de o reclamă 
mai demnd de cât cea făcută d~' 
dsa strdină:ăfii. 

Am fost alt/el cunoscuti in stTei
ndtate. Şi acum de dorul guver
ndrii. partidul gafelor şi al rătă
cirilor trâmbiţeazd prm Rdducanii 
şi Popovicii sdi, lucruri cari ne 
fac de ruşine. Vreau sd discre- 4 

dt/eze un partid a cdrui trecut se' I 

confundă cu istoria tdrii dar nu-şi , 
dau seama că discreditează in 
acelaş timp şi ţara. _. Şi toate 
astea numai pentru a guverna ... 

Dar să vă intre 'n cap apostoli af 
minciunei, cd spre a ajunge la 
cârma acestei ţări- spre a o duce 
in prdpastie - va trebui să treceţf 
peste trupurile acelora cari ştiu 
să se sacrifice pentru o ţard la 
a cărei temelIi au contribuit şi" 
moşii şi strdmoşii lor. 

Cu m inţtţi-vd , Înainte de a vd' 
cocoţa acolo unde n'ati/dc,tt incit 
nimic pentru a merita sd staţi. 

Cuminfifi-vă şi atunci ţara vă"" 
va chema când va simţi nevoe de 
ajutorul vostru J 

Dar până atunci cumpdtaţi-vă 
verva şi economisiţi-vă laudele' 
căci vd cunoaştem şi ştim cât
preţuiţi. 

Ghirlanda 

A apărut no. 11 din revista Banatal fi 1 legenda pe care unii incearcă să O 

de sub conducerea d-Iul A. Cotruş. "Paei 'smul" Ungariei şi acrediteze şi anume că delictele de· 
Revista, in excelente condintlu,i teh- sprijinitorilor ei asemenea natură ramăn la noi nepe-

nIce, aduce colaborarea d-Ior Arh!m. dep site, 
P M A C t E B t Toate ziarele maghIare se ridică COll- De alt-fel este cert astă·zl că nu> . oruşca, . o ruş, m. ucu a, 
Ion Mehedlnţeanu, Al. Negură şi Aurel tra campaniei pornită contra Ungariei numai opinia publică, dar marea ma-· 

pe chestia transportului de arme del- joritate a studenti mei se desolidarl
Bugarlu. coperlt la San-Oothard şi caută să z!"8ză şI blamează rătăcirea vinovată~ 
Numărul este complectat cu "lnsem- arate ci acest transport nu era pentru a Ct lor putinI. 

nări" Interesante. Exemplarul Lei 30. ~ Urgarla. Se ştie că, conform hotărârllor se- ' 
• Pentru a se cunoaşte mal bine" pa- natelor universitare, toţi studenţii con-

. .... 
- --....... - .. ,. ft - ""> ..... clfismul" maghiar dăm mal jos un pa~ damnatl vor fi excluşi din U{llversitate • 

T radifionalul BAL al " Reuniunei Femeilor 
Române din Arad va avea loc la 29 Ianuarie 
În sala "CRUCEA ALBA«. Doamnele şi domni
şoarele sunt rugate a se prezenta cu preferinţă În 
costum n ati o n a 1. Balurile Reuniunei în toti 
ann au avut desăvârsită reusită, acest de acuma 
neapărat iar va adun~ la un 'loc Întreaga elită ro-

saj din ultimul articol al Iordului Rot· 
hermere: 

"Din rândurile voastre - scrie lordul 
ROlhermere, - au eşit soldaţii lui Ko. 
suth ,1 omenirea nu va putea uita nici
odată pe honvezil ce au urmat apelu
lnl cdui mai mare patriot ungur la 
lupta contra tiraniei cu un avânt ad
mirat de toată lumea <4. 

Pacjfismul UngarIei şi al amicilor 
ei trebuie să fie in atenţia iotr('gei 
Europe ,i in special a Angliei, 
cu atât mai mult cu cât. după cum 
relatează ziarul maghiar .Uy Nevzedek" 
a sosit de curând io aceastA. ţară o 
comlslune sovietică spre a cumpăra 
cai pentru armata roşie. 

Propaganda muzicală. 
In vremea când atâtla .,apostoll" 

eutreeră'n lung şi lat pămâotul ţării sub 
auspiciile nu ştfm căror scopuri, ya 
trebui să inrt>g'străm cu bucurie :şl 
satisfacţIe Inlţlativa Muzicei Reg. 93: 
In/. Arad, care sub conducerea har
nic llui şi neobosit ului el conducător: 
Li. Maztlu întreprinde un turneu in 
intrrg judetul Arad. Astfel în zilele 
de 14 şi 15 Ianuarie a. C., fn Pâncota 
vor avea loc 2 mari concerte - urmate 
de dans - date de susnumlta muzică. 

... ... ,maneaSC8. 
• • şLiţ ve '-; :J". _ 

No. 
Primăria Comunei Macea. 

1397/1927 

PUblicaţiune. 
Primăria comunei Ma'cea, jude1ul, 

Arad, aduce la cunoştinţă generală, 
că in ziua de 14 Februarie 1928. oare le 
10 a. m. in localul PrimAriei, tine Il~ 
citaţie publici pentru exarlndarea 
Cintarulul decimat aşezat in piaţa co
munei, pe termen de un an~ 

LtcltatluDea se va tlDea pe lingA 
respectarea dlsp. art. 72-83 din 
L. C.·P. 

Condlţlunlle şi caietul de sarcini se 
poate vedea zilnic tn biroul notarial. 

Macea la 31 Oecemvrle 1921. 
N o. 27 Prim4ria 

Nr. 28.69/1927. 

PUblicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă generală, că 
pentru darea in Intreprindere a lucră
rilor de tlnlch1rclu pe anul 1928, in 
ziua de 9 Februarie 1928, 01010 a. m. 
se va ţinea licitaţie P\J bllcA cu oferte 
lnchlie, in biuroul Serviciului econo
mic (Primărie, etaj Camera Nr. 104) 
1n conformitate cu Art. 72 şi următorii 
din legea contabllltătil publice. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
la Serviciul economic in orele de ser-
ViCiU, 

Arad, la 3 Ianuarie 1923. 
. ServiCiul economic 

Nr.23 

Satintele dela Cluj 

Ziarele au publicat sentIntele date 
de instantele judrcătoreşti dela Claj, 
În procesele Intentate studentilor şi 
altor persoane vinovate de dezordini, 
devastAri şi alte delicte. 

Pedepsele aplicate variază după 
gravitatea vlnelor. 

Este de făcut observaţlunea că printre 
cel găsIţi vinovaţi şi pedepsiţi sunt şi 
elemente strelne corpului studenţesc, 
după cum s'a SPUI dela inceput. 

S a n c tiu nil e acestea juste 
pe cari justiţ'a tA rei le aplicl, sunt o 
dovadă mat mult ci este fără temeiu 

Tiparul Tipografiei Diecezane Arad 

Ne bucurăm foarte mult de fru
moasa IniţiativA luată de mUllca mi-' 
!itară care e totodată şi o mindrie 
românească aici in Aradul care tot 
instreinat a rAmas. Ne bucurăm ma~. 
ale. când ştim că aceste con :erte se 
dau în scop filantropic şi culturai. 

ŞI cine oare nU ştie cat de mare. 
şi apreciabil este efectul unei astfel 
de propagande? . 

Căci le popularlzeazâ in acest mod 
cAntecele noastre naţloanale pe lAngl. 
alte bucăţi moderne şi c1ulce. 
Rămâne ca poporul, tn folosul căruia, 

le dau aceste serbărl muzicale, să ştie 
si le aprecieze " tncurajeze. 

Din parte-ne urim deplin succes şi 
rod spornic trudniculul populariza tor 
de muzică aleasA, d-Iul Locot. Ma:z;llu. 
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