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Ţara va judeca pe loii cei ce de· 
zerlează dela datorie. Iar cei cari 
vor căuta să iasă din cadrul legilor, 
vor fi Iralati aşa Cum legHe prevăd. 

In această directie, nu trebue să 
existe nici o Îndoieli!. 

-
Din discursul dlui Duca 

Mini,. In! le C"tlmeră, 

[ -
Arad 8 Aprilie 1928. 

• MET -
De ziuCI floriilor I menit de cântecul copilaşilorv ~~ 

ne Închinăm cu farmecul adoram 
i ui. Ne inchinăm, şi lntrebăm. 

Unde ne sunt 
liirmuitorii eotidianÎ? 

Bine este cuvântat celce 
vine Tn numele Domnuiui. 

După invierea prietinului său 
Lazar a luat Isus pe cei 12 În
văţăcei ai săi, şi urcând către 
Ieru salim, poporul îi aştepta cu 
ramuri verzi, şi-i aşternea pe 
cale hainele, pentru a cinsti ast· 
~el pe Celce a zis lumii: »Eu 
sunt calea, adevărul şi viaţa". E 
mult de atunci, dar sbuciu
mele indelungate după urmele 
învăţătorului primite cu resemnare 
pentru credinţa m~ntuiril, ~~~~ 
stropite cu lacrimIle eternitatII 
învăţăturilor Lui. Dela rostirea 
lor printre cele lanmi de grâu 
şi in cele multe plimbări mân
tuitoare cu tot viforul formulelor 
invechite, scurgerea, vremii li-a 
pecetluit misiunea lor istorică şi 
le-a infipt În valoare permanentă. 
Crezul, care le-a simţit in adân
cime, le-a plămădit trăinicia şi 
duşmănii le urlătoare cu toată Îm
părţirea cămăşii nu au putut stin
ge şi înăb~-Hfieă. . .. , , , 
care, ca şi InţelepclUnea 1~1 ~o~ 
crates, s'a pogorât din cenurl ŞI 
a intrat în casele şi sufletul 
oamenilor. A fost, deci, apanajul 
tuturora cari setoşi după adevăr 

J • "...., 

s'au apropiat cu sn:erenvla .pac~-
toasei din Evanghe lIa, sa-şI stra
mute sufletul din sguduirile şi 
violenţele păcatului in sferele se- ' 
nine ale adevărului preconisat de 
Fiul Mariei şi al duJgherului Iosif. 
Dela primele Iicăriri s'au inodat 
de viaţa sufletească şi s'au inre
gistrat pe fondul necesit.ăţii ri~i
cării ei. S'au impreşmUlt de ]0-

tenţia integr alităţil morale, si nu 
s'au sfiit in purcederea ei să in
tre pe mânz de asin în Ce~ate~ 
Fariseilor cari indemnau copllaşll 
să-le strige "Osana", ca după 
câteva zile, cei cutremurati de 
noul venit care s'a jertfit pentru 
o creaţlune fără precedent in ~
nalele istoriei, să-I excludă dm 
:tradiţiile seculare şi să-I pîroneze 
pe lemnul crucii. 

, E mult de atunci. E mult de
~ când fratele Mariei şi al Martei 
(8 fost inviat, semn simbolic care 
:a scormonit gânduri de o altă 
iinviere şi a trezit nădejdi de 
: ştergerea păcatului săvârşjt de 
. cei dintâiu oameni. Dela intra
i rea in lerusaUm şi până la infi
I gerea cuelor, iar de .aici pâ~ă 
:: la rostirea cuvintelor mgerulul: 
) "Nu este aici, ci s'au scula~u. 
este cea mai tragică deslănţulTe 

! de evenimente şi cea mal fră
f mântată perioadă de entitate 
,schlmbătoare. S'au risipit atâtea 
1 agitaţii şi s'au formulat atâtea 
II explicărl, incât pusderia lor deşi 
prinse pe tiparul crezului creştl-

Ai intrat să mâ,ntui Cetate~ in D-I Zaharia Bârsan d!r. teatrului 
nesc, formează şi azi tainice În- c~~e Cloco.te~~ ~~ Isp~ra~ţe ~Iâ~~ I national din Cluj. :fnspirat de duhul 
trebări. După Osana, să urmeze: ~oatea~l ŞI. ar~ e

t 
fgl; d e

vede 
ti artei, a crezut de bine să-şi împrăştie 

răstigneşte-l? Aşa a voit Cel-ce de 'I~sl~ ~~ ab~aruf ţ"sad o. u1t1 I troparul Patriotismului şi în acest oraş, 
din moarte a smuls invierea, ca ?m.1 mţa ŞI tu A ae a a e cel m , de unde odinioară a plecat cel mai 
din ritmul ei să se culeagă cre- lnşlr~ţl .in randul greşalelor ne- dîrz indemn de venire. 1n cutele su
dinţa în puterea şi vrerea ceru- credinţeI. fletului său s'au agăţat preocupările 
lui. Idealul bunătăţii mort, din Cu dumnezeescul dar al pre- culturale ale UDul duh dIspus să se 
picăturile sângelui vărsat şi din simţit că după aşternerea vest- angajeze în impulsuri de activitate 
ranele cuelor sIa făurit acel dic- mintelor urmează suişul Golgotei, positivă. Notant a deslega chestiunea 
ton creştin pus de Tolstoi in Tu, Însă ai zis: "Iartă-le Doamne", dominaţiei, a prăvălit peste gătegele 
gura Romanului Cina: "Chema- şi nici, cununa de ,spini, n~ci 0t.elul greutăţilor impulsul idealismului ro
rea şi urmarea iui". Blestemele supt n'au putut scoate dm pIep- mânesc renovator de suflete şi incăl
cari ţişneau din gură la Intrarea tul chinurilor decât cuvinte de zitor de credinţe. Circulând în im
in Ierusalim se prefac În minciuni milă şi mângăere până şi pentru prăştierea artei, cu acea cohortă de 
la scularea din morţi, iar locu- cel răstignit de dreapta Ta. Toate tineri cu cari să colecţIoneze dev?ta
rile piroanelor pipăite de Gea· le-ai făcut şi suferit pentru ispă- m~nt pentru, tot .ce este ffum~s ŞI in-
mănul. ii dau prilej să pecetlu- . 1 mii In ziua Floriilor de năltător, a Ju?tiflcat pe depllD v dra-

, C şlrea U .' ... !. gostea ce l-a intins 'o colţurlle pamân-iască D-zeirea Fiului. el mai unde eşti cauta ŞI spre nOI, ŞI tulul Ardealului. Purtat în alintarea 
pitoresc tablou de credinţă risi- iertând deraiarea nimicniciei noa- iubirii sincere de nefragllle ascultă
pită pe meleagurile pământului stre, vieţi să ne duci gânduril~ torllor, în postur~ lu! ~e refo~rnator 
de ceata celor 12, chiar şi de şi faptele cătră locul dragostei a descifr~t pr.ofet!a z!l_el de man~ şi 
celce, încălzindu-se s'a jurat că f /ţ r O ece ani fraţîi do- a prevestit IVirea unor Z,orl mal blande 

~~. eş 1.. . e ~ .' w şi mai calde pentru fretntura de din-
nuvl cunoaşte. nţl, odinIOara au Ult~t Jnvaţă- coacea Carpaţilor. Noi, Însă cum l-am 

Sunt Floriile! In mersul vremii turile Tale şi s'au cummecat nu înţeles şi apreciat? Intreb numai, căci 
care a lăsat urme atât de pline din potirul iubirii .ci din hâlbul orgamentele justfîcărlt nu o să-mi 
de foşnettll urii ifLJi~fl~tplp r;:.,;L • ! .. " ....... :._~:. '.: •.. v '",1 w

1 ... UV~ -?' ".~ d'~~'~;- ~c;~;iă- jDtellge~ţă'--ar"ăda~1( 
"pare dm lHill?teI7 .lnsvângwerate, Indreapta sufletul ~.atre Cetatea Iăr~UitOare prin cafenele şi la cele 
in duioşia unei rehglt pastratoare păcii şi a inţelegem. intiunlri doritoare de scl~lmbar~ d~ 
neamului meu românesc, ne ple- guvern. Li,sltă de atracţia rldlcăfll 
căm genunchii inaintea Celui po- N. C. sufleteşti ~rderă in locul cu.m.i,necă-
.. ~~~~~~~~~~~~~~~A~~~.~~·~.~"~~-~~-·~~~'~~~_.~~N'~_~~·~_~- turii mântultoare, betia nepăsarl1 şi a _w ........... ~... -- rulnU Intelectuale. Dosită după per-

D-l Gll. Cipăianu, 
subsecretar de Stat, la Arad. 

1 constate în O expunere, tăcută presei, despre ce e 
legAtură Cll îUlproprietărlrea. -

Ar<ld, li .~rrjfie. DI Cipăianu. sl1bsecrctar 
de stai la l\'linisterul dc ,\gricu!turii, a fost 
in i'> .\prile oa~petelc Aradului A venit in
solit de d!. O pran , directorul casei păduri

lor şi /\1. Nasta, directorul casei de impro
prietărirL In tot decur!lul zilei de eri Inattii 

catiă Itlcrnre care intr'o lună trebuieşte ne· 
8păr~t infăptuită, Fntru ca in Mai a. c, 
locuitorii cari şi·au strân~ materialele nece· 
sare construcţ'ei, să-şi poată ediflea imo
bilele, 

oaspeti au fost in contact Cll h'ate organele ImproprietArirea coloniştilor si 
administrative, agricole şi judecătoreşti, cari _ repatriaţilor 

au pregătit lucrurile de cxpropiere şi im· , 
S'au luat deasemenea toate măsurile, In proprieHlrire din judeţul nostru. 

Pentru LI cunoaşte şi publicul nostru in· in cadrul legii, ca indreptăţiţii la improprie· 
tere sul, ce-a putut conslala dl subsecretar tărire sii fie puşi în posesia loturilor in mod 
de ~!at Cipăianu, cu oc~sia celor discutate, absolut definitiv. in maximul trei luni de 
dăm mai jos expunerea dsale făcută repre- zile. Lucrările pădurilor şi păşunilor expro-
zentanţilor presei minoritare şi romuneşti. piabile au fost şi ele examinate, hotărâlldu.se 
":\m \'enit la Arad, caşi la Oradea Mare, , '. 

1 . ca "1 ele să fie făcute in mod defmlllv pentru verificarea personală a tuturor li cr i.I' ~ 

rilor de expropiere ~j improprietărire, pe co- Peul1"u coloniştii dill valUl lfâJmag'iuJui 
mune, în int!l;gul judeţ al dvstră. Guvernul am lilal mâsuri să fie slabiliwli i" cenlrele 
este hotărit ca să ia toate măsurile de ar- colouisfe fixate de COlIIlm acord CII dl. J. 
din adminbtrativ şi economic, pentru ca Ueorgescu, prefedul Jllde/Hllli care mi.a sa. 
marea lucrare a reformei agrale să fie com· 
let terminată şi în Ardeal, după cum s'a licitaf special sprijilIIll lor., ,_' , 
făcut in Basarabia şi Vechiul Regat. In ceia ce priveşte chestia refuglaţllor sa 

Special pentru jlţd. Arad aşi puie'l s~ : deeis instituirea unei comisiuni, care va ve
Fii "FIIII nI, faţă de semtw/ările fllcute nuc rinca din nou cererile acestora, făcându-se 
de ciUre dl prefect de jl/del 1, Geor,;:,'esC11 cuvenitele reveniri în cadrul legii. 
cum că s'ar Ji făcui Iltlele comisiuni lutul· 
labile. in aplicarea reformei a/irare, le.am 
constatat personal, luând imediate măsuri 
de îndreptare; bineînţeles în cadrul legii 
agrare. Pentruca lucrările să se poată ac
celera am stabilit, pe de·o parte, ordine de 
ată~area /01', iar pe de altă parte, s· a sti. 
1lm/al pe1'wnallfl de C'xe~lIlie, pellit·u o cât 
JIIai exaclă aplicare. 

I Il această ordin e de idei, întreg perso
nalul şe va ocupa în primul rând cu lm
proprie!ărirea celor indreptătiţi cu loturi de 

Rezervele de lot, adică acele rezerve pen

tru cari nu există nici un fel de prevedere, 

de ordin administratîv, economic, sau social, 

vor fi distribuite celor cari s'au dovedit că 

au fost omişi de pe tablourile de împropietă

riri, având însă dreptul la Împropritărire." 

Rep. 

•• 

delele Indoleatil, în funcţie de abevlsm 
degradator, pătura noastră ,CU panta
lon! după ultima modă, hazardează 
în perpetuarea vie ţii de roble, şi nici 
că simte naufraglarea, în mocirla des
cODsiderării. In camerile dela cafenea 
de unde e isgonită limba românească 
î[]tre bulnţată numai la Înjurături dem ne 
de capra unul birjar, se sbate după 
acapărărl de influenţe prin strigăte 
turnate în afurlsenil perverse. Nu a 
rectiflcat nici În anul al zecelea dela 
unire părerile ce le-am câştlgat prin 
experienţă, despre a lunecarea el pe 
panta povârnlşuluf. Se spera că vom 
putea alunga amintirile aceste triste 
cel puţin acum când părea că ince
putul unei nuol ere care să ridice 
f1amura crezului energIei naţionale. 
Speranţe risipite de însăş atitudinea 
el recalcitrantă. A dovedit înc~ odată 
că nu e nici cucută, nici pătrunjel ci 
urzica crizei morale. 

Nu i se poate aplica alt titlu, de 
oarece a justificat pe deplin numirea 
dată, şi mai vartoB, cu ocazlunea des
făşurării artei de dUri trupa lui Bâr
saD. Teatrul gol, Iar cel puţinI, ruşi
naţi de cel mal trist spectacol ce s'a 
prellns vre-odată in interesul lui, au 
lăsat să cadă incă o petrfclcă din 
salba mândrlel nationale. ŞI. a fost 
naturală acea deprlmare când gându
riie lor scrutau mesele cafenelelor la 
cari se retolau turpltudlnele IărmDI
torllor cotldlanl. A fost just, stringerea 
pumnUor şi scrâşnlrea dinţilor la a
dresa vânAtorllor de situaţii materiale 
prin cari să-şi croiască UD rol in so
cietate În care să fIe amestecat nu 
intelectuJ ci josnlcla puterii emanati 
din buzunarul plin, rotunzlt din dra
gostea democraţieI. Acestor coplesit' 
de rAla sgomotului chelăliutor, le strig: 

Voi IUDtet' urmafn Romei? 
C. N. 

ji 
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Statutul 
Asociatiei de Turism "La drum t'! 

) 

Ar!. 1. _. Se ÎnfJintrază o :\sociaţk de Tllri~Jll numită: Asociaţia de Turism 

"La Drum", 
Art 2" - Sediul A~ociatiei e~tc in Arad. 
Sigilul Asociatiei "it .wea inscripţia "A;;ociaţia de Turism "La Drum· :\rad 
Ar\. :L -- Scopul Asociatiei e~te: 

a A face excursiuni în tară ~i in străinătate, 
b, A dcşvolla gustul şi dragostea pentru viata în aer lIher ~i pentru frullluseţil" naturei. 
c. A se îngriji de huna primire a l!xcursioniştilor ce \'in din străinătate sau d'n 

alk părţi ale (ădi. 
. d. A Infiinta h:lI1l!Ti În :\iuntii Apti, "ni şi un cămin in Arad pl'ntru găzduirea ex-

cursioniştilor, cari ne vizitează, 
e A în!emeia un cerc turistic cu menirea de a stabili !Ii Întreţine Ie~[lturi Între 

membrii Asociatiei şi altI.' Asociatii similare din ţară sau străină1ale. 
f A amenaja şi repara călk de exctH"iuni din "ccinătatea Aradului şi "pecial din 

~! untE Apuseni. 
!;', A face cunoscute în străinătate ţara, costumele, cântecele şi jocurile nationale. 
'Art .. 1. ~ Pentru realb:arca "~OPlllui, A>"ociatia se va servl de fondurile adunate 

prin cotizatii, donatii, lel"ate, \'cnituti rezultate din sel bări, etc, 
Art 5. - Durata A"ociaţici este nelimitată. 
,\rt li __ !\fcmbrii Asociaţiei sunt: 
a, Fondatori. 1, cari a\1 luat parte la constituirea Asot'iaţil'i, 2, cari au iscălit li "ta 

Comitetului de iniţiati\'ă, :'{. cari plăte",c odată pentru totdeauna suma de 1000 lei (ade.;ă 

llnamie lei), 
b. Activi, cari vor plăti o cotizaţie anuală de 120 lei (adecă una sutădouăzeci lei). 
c. Donalori, cari fac Asociaţiei donatiuni mai însemnate de cât ce plătesc m~mhrîi fon-

datori şi sunt proclama ti de atare de către Adunarea Generală 
d Onorifici, cari se proctamă ca atare de Adunarea Generală, 
e. Corespodenti, proclama ti de .'\dunarea Generală. 
Membrii fondatori din categoria 1-2 plăte,.:c cotizatia anuală 120 lei (adecă una· 

sutădouăzeci lei). 
Membrii fondatori din categoria 1· - 2 de sus, plăt!:'sc la an o cotizatie minimală 

de 120 lei (adecă unasutădouăzeci len. 
Art. 7. - Membrii Asociatiei pot fi bărhati ~i femei deopotri\'ă, În"ă În orice caz 

numai persoane majore. 
Art. 8. - Membrii activi se primesc în baza unei cereri susţinu\ă de 2 membrii 

m Comitet. Comitetul are dreptul de·a respinge cererea fără motivare. 

soare 

Art. !l, - Calitatea de membru se pierde: 
a. Prin demisie, 
b. Prin excludere 
c, La cei de -sub punctele b, c, d şi e, prin deces, 
ArI. 10. ~ Excluderea poate avea loc pentru: 
a. Neplata cotizaţiilor timp de 1 (un) an, după două a\"Îze consecutiye' prin seri· 
recomandată. 

h. Pentru condamnare Înfamană. 
c. Pentru motivul de·a fi lucrat în contra intereselor Asociaţiei. 

/ Excluderea se pronunţă de Comitet, '8.\"ând drept de apel la Adunarea Generală, 
hotăreşte cu majoritatea ale '/~ voturi a membrilor prezenţi. care 
Art. 11. - Un membru nu poate avea decât un vot al său şi unul ca mandatar. 

':, Ari 1;; - Organele Asociaţiei sunt: 
"'rţ,şedintcle, a1es de Adunarea Generală pc 3 ani. 
Comitetul, şi Adunarea Generală 
Ari 1-1 - Comitetul de Direcţiulle se compuue din 9 membrii ale~i pe ~~ ani: /; 

r\JI..O<1rca Generală, r1us plcşedlOtck. Comitetul aie~e din sânul SilU lin ViccpreşCdine~ 
dist!ibue ~clclaltc, Insiircinări: ~ecrcta:, casier, etc. Între ~nl'mhrii S~cietăţii •. Deasem~~ 
el a!cgc dlrectofll de excllr~:lIl1l, dupa nc\'oe, Pnmul comItet c~te cel ales In Adull;c 1 
Generală d\: constitdtl' 

ArI. 15. - In fiecare an Adunarea Generală aleţ(e trei oenzori pe timp de un i 
Primii ccowri stlnt numiţi de Adunarea de constituire, 

Art. I G. - In caz de dcscomplectare a Comiletului, el se va complecta f! 
cooptare, făcută de Comitet dintre membrii activi sau fonda!orÎ. Noii membrii ai COm] 
tului vor fun~tiolla nllmai pe restul timp~llui de durata Comitetului. ~ 

Alt 17, - A'loc.iaţia eite prezentată de preşedinte, iar in lipsa acestuia sau dl 

el este î:npede:at, de vicepre~edinte, . . ' . 
Art. 18, - Diredorii de excur,;iuni vor organiza şi conduce exccrzlUmle tn tim: J 

cărora cx.:urzioni~tii ,'or urma in tocmai dispoziţiunilor lor, Ei nu au nici o atribuţie i 
ordin administrativ. I 

Ar! 1 Il, - Adunarea Generală se prezideaza de Preş :dinte, in lipsa amhilor,. ~ 
cel mai in dr~tă dintre membrii Comitet,ului pre~enti" Adunarea .Generală poate lua: 1 
tărâri \'alabile numai dacă vor ft pre:len\1 cel putm 1/ 2 dm numarul total al membn 
fondatori 'il aclid . 

Adunarea Generală se convoacă de Preşedinte cel putin odata pe an cu 14; 

inainte şi cu arătarea ordinei de zi. 
Preşedintele Adunării are sarcina înteplinirii tuturor formelor ~i a incheerei pro: 

sului \'crbal de sedin\ă, pe care ît semnează Împreună cu secrNaru!. 
Ati, 20, .::... Votul este de~~his afară de cazul ciind cincisprezece m<:mbrii ~ 

votul secret 
Ge~tionarii nu iau darte la votul pentru descărcarea gesliunilor lor. 
Art 2 t, -- Comitetul este dator a, incheia şi supune Anunării General:, o d;~ 

de seamă anuală Cll bilanţul ei, verificată de cătră cenzori. Toate acestoa lucrari vor 
tinută g (ort) zi!e Înaintea Adunârii Generale la dispoziţia m~mbrilor:. , 

IHL 2~ Statutele de faţă pot fi modificate numai In Adunarea (;enerala, a 
\'ocată cei cel puţin o luna înainte de ,iua fixată pentru întrunire, timp în care pe CI( 

de modiflcare \'a fi ţInut la dispozi\ia membrilor, 
Votul in acest caz \'a fi valabil dacă va reprezenta ~i:\ din numărul memb~-

prezenti. • • 10, 
Ar! 23 _ In cazul când la Adunarea. Generală nu s~ lntruneşte numarul ni 

sar de membrii ea se va ţine! din nou fără convocare, precis În ziua a patrusprăzet": 
când se \"or p~:lca lua hotărâri valide fără considerare la numărul membrilor prezenti 

Art. 24. - a. Modificarea statutelor, P 
b. Schimbarea scopului ,\sociaţiei, că 
c. Fuzionarea ei cu alte Asociaţhmi, . .0. 
fl Disolvarea t;au l~ehidarea As.ociaţiei, o foate hotărî numaI adunarea Generala L 

O mlljoritate de "/3 votun ale memlmlor prezenţI. , .., 
ArL 25. - In cazurile prevăzute in aliniatele b, ~l d, ale arllcolulUl preC(cl2l 

~dunarea Generală va desemna un comitet de trei care să execute hotărârea. rac 
, Art 2 G - In caz de lichidare sau disolvare, activul Asociaţiei va trece Ia ~m 
durile unei Societăti de cduc:;ţie fizică, pe care o \'a desemna Adunarea Generală, t p 
declară lichidarea sau disolvarea. 

Ar!. 27. - Re[eritor la chestiunile neatinse în statutele prezente, se vor ap; O. 
dispoziţiunile prevăzute în legea pentru persoanele juridice in vigoare, 

Dat în AI'ad, la 13 Aprjli~ 192,~. 
Numai membrii fondatori şi cei activi au dreptul de vot. Geialalţi au vot consultati", 

-------:T.:""-::;-;;~;;~~:=;~~t~F=~2_~~~;;::_::_:_::_:::=:_~~~="'::~~~=_r::;::__;~;:=';'~ .Ii. 01 .... ';;.. .. ,,;. n .. s· Cih-io, ":]'....,;" .. Jl,f,.,,!p .. , t'rof. S/.,·r./P. G.:org/i 
de partc'pa~g la ex~~rsiuni, stabilite de Comitet şi a se supune hotărârilor Adunării Ge· Jllg. N. Petrescu, Dr. Al. Stoinescu, adv. Nes/m' Blaga, prof. Dr. ll/liu Vicaş m~O 
nerale şi ale ComitetuluI. Dt'. D. Cosma, medic. SI-col. S. lAica, Dr. Cornel Lrtlai, advocat, 

=====================================================================p ..... ______________ ..,. _______________________ .. lc 

q DEPOZITUL Cele Dlai splendide sobe de teracotA şi maşini de gătit I~n 
din ţară şi din străinătate, reparaţii de ori ce fel, mutări l 

fHB~lt[l ~e SO~~ ~e t~ra&6tă Si m~sini ~e ~ătit dela un loc la altul, transformări, căptuşiri de părete din plăci de :~ 
fayance se pot face prin preţurile cele mai reduse prin i , 

.·.PUCIIER • • • 
A RAD, Piaţa Avram Iancu 3. 

sotia • lui MAURIŢIU S'CEIN 
lr 

I j 
p 

da 101 concursul. ( Rog onoraiul public • a-mI 

-,~_ .............................. . In strada Nicolae Grigorescu Nr,: 
sunt de inchiriat dela 1 Mal 1928rlc 
locuinţe: cu 4, 3 şI 2 camere, tota' 
cu antreu, baie şi dependinţe, parCh!D( 
de asemenea una pIvniţă spaţtoasă1ş 
local pentru birou. tn 

• • • • • • • • • • • • • • • • I 

ALEX,ANDRU REUSZ 
A K A D, Bul. Reg Ferdlnand No. 33 .• Telefon 141. • Fondat 1895. 

Fabrica de BERE Timişoreană S. A.' II Mare magazin de vin şi rachiu. 
Furoizorul Curtii Regale 

Reprezentanţa 
celei ma' mari şI mai moderne fabrici de bere. 

Vinuri de masă şi soiuri. 
Rachiuri de poame. Rom. Liqueruri. 

I 
I • • I 
I 
I 
I 

SpecialitaU de bere de Primăvară: 
CalJino 

Corvin 
Record-Specială 

EngUsh.Porter 

fH~ntă ~o ~~iBtă artilicialt Si rotituri. = 
Incontinuu se capătă ghiaţă artificială • 

proaspătă şi complect inghetată. • 

In provincie transportare cu camionul 
I 
I Cea mal bunA calitate. Cele mai ieftine preţarl. Cel mal promt serviciu. I 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

DoritorI! se vor prezenta până la L 
crt. intre orele 5-6 după ameazăU 
admlnfstratorul cassel, parter drea;ln 
uşa Nţ. 7. N 

Martin PetrescP, 
Nr. 307 

•••••• ~. 
Abonatii ~o,trli cI 

Încă n'au achitat abon~1 
meniul pe 1927 -- aunt rtu 
oati a ne trimite 8UI'II ~ 
de lei 206.- L 

te •••••• ( 
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tA:U~ LA CUNOŞTINŢA ONORATULUI P~B~~ 
cĂ P R Ă Vp~iE'o1MCî~ Str. Eminescu Nr. 20 I 

ij s'a mutat în ~f~l~ ~flH~~nUI, ~~ll ~tr. ft~MH~~l~1, 
i unde pe lângă un aranjament modern. este prevăzută 

I cu tot felul de ar tic o 1 e s p e c ia 1 e, atât în 
AROMATE cât şi DELICATESE 

Onorata clienteră atât cei vechi cât şi cei noi, din toate 
colţurile Aradului şi jur, vizitaţi-mă şi vă. veţi conVing:;e 
de serviciul care vi se va face. 

G h. Ş t e f u c--=d' 
·~:~====~======~v~e:~ni~\1!~ 

:10. 279 I 1928. 

PUblicaţlune. 

Pd măria comunei Panatul-nou, pub
el licltatlune publică pentru vânzarea 
ni taur şi trei vieri comunali. 
Licitaţia se va ţinea la 27 Aprilie 

.28 a. m. ora 9 la obore] oraşului 

rad. pe lângă respectarea art. 72 şi 

~m. din legea Con tab. publice. 
; Panata]-nou, la 20 Martie 1928. 

Primăria. 
'o. 305 

~o 277 I 928 

Publicaţfune. 

: Primăria comunei Panatul-nou, pu-

[
ICă IIcitaţlune pentru furnizarea a 
r 8 vagoane lemne ds foc necesare 
lmărlei şi şcoalelor. 

LIcitatia se va tlnea in conforml
,te cu art 72-83 din legea Cantab. 
lblice cu oferte închise la ziua de 
i Aprilie 1928 ora 9 a. m. 
In caz de nesucces, licitaţia II-a se 

I ţinea la 14 Malu 1928. 
PaDatul-nou, la 20 Martie 1928. r 290. Primăria. 

: Primăria comunei Mişca. 

.' Publicaţie. 

)rlmăria ~comunei Mişca, publtcA 11- I 

:ctatle pentru confecţionarea alor două 
hmdurl uniforme de vară pentru po
,ălştii comunali precum şi alor 2 două 
!rechl de bocancI. 

la Li citatia se va ţInea la data de 25 
ă)rHle 1928. oare le 2 p. în localul 
~a~mărlei. 
Mişca, la 20 Martie 1928, 

'cP. 291 Primăria 

::: Primăria comunei Cuied. 

l' 206 I 1928. 

~, Publicaţlune. 
frlmărla comunei Culed tine lietta

S publică in ziua de 20 Aprilie a. c. 
n~le 9 dimineata ia piaţa săptămâ
PIlă Batenl pentru vinderea unul taur 
II a unul vler selectionati. 
l)citaţla se va ţinea in conforml
te cu dlspozlttunlJe L C. P. 

Jeuled, 27 Martie 1927. 
~. 292 Primaria 

No. 2781928 

Publicaţiune 

Primăria comunei Panatul-nou, pu
blică IIcttatiune pentra furnizarea uni
formei necesare polIţistulUi, petro]eu
Jui, recvlzltelor de cancelarie şi de 
scris necesare primăriei comunale. 

Licitaţia se va ţinea pe lângA res
pectarea art. 72-83 dlu legea Contab. 
publice cu oferte Închise, la 26 Apri
lie 1928 ora 9 8. m. lar]a caz de 
nesucces a II-a Jlcltatte la 14 Mai 1928. 

Condlţiunile se pot vedea la pri
mărie. 

Panatul nou, la 20 Martie 1928 
No. 289 Primdria 

Prlm!ria comunei Bo:sig, 
No. 345 I 928. 

Publicaţiune 

Primăria comunei din Bocsig jude
ţul Arad, publică licitaţie publică pen
tru construirea unul pod comunal in 
comUDa Bocsig peste Canalul morllor. 
Llcltaţlunea se va tlnea in zIua de 12 

-0 ~ 

No. 403 I ] 928. 

PubIJcaţiune. 

Primăria comunei Pedca aduce la 
cunoştinţă generală că llcltaţla dia 
26 Martie 1928 râmânând fără rezultat 
se va tlnea din nou lIc!taţlune publică 
la pri~lrle in ziua de 21 Aprilie 19~8 
pentru vinderea a 1 (unul) vier neapt 
de prăsilă. 

licitatia se va ţinea in conformitate 
cu art. 72- 80. Din legea cont. pub
lice cu oferte fnchlse şi sigilate. 

Peclca, la 26 MarUe 1928. 

Primăria. 
No, 296. 

No. 558 I 1928. 

Publlcaţiune 

PrimărIa comunei Ineu jud. Arad, 
publică, că pe ziua de 12 Mal 1928 
ora 10 va ţinea licitatie in localul 
primăriei, pentru darea in Intreprin
dere a reparării abatoriului comunal 
şi furnizarea materialului. 

Malu 1928 ora 11 a. m. În conforml- Ofertele inchise şi sigilate se vor 
tate cu Legea Contabilităti publice. • Inainta Primăriei comnuale. Caietul 

Condlţlunlle de licitaţie se pot vedea de s~rclnl se poate vedea ~a ofletul 
zilnic in oarele ofidoase la Biroul notanatulul Intre o~rele oflclOase. Lt-
notarial din Bocslg. citaţi a se va ţinea tn conformitate cu 

. M I 1928 legea contabllităţli publice. Art. 72-83. Bocsig la 26 art e . 
Horvat Luca m. p. loeu) la 3] Martie ]928. 

primar. Alex. Bodal m. p. Primăria. 
notar. No. 291. 

-
No. 261 I 928. Primăria corn. Mişca. No. 547 I 1928 Primăria corn. Ineu 

Publicaţiune. 

Prlmiirla comunei Mişca, publică 

IIcitat!e pentru arendarea terltorulul 
de vânat al comunei, pe ziua de 25 
Iunie 1928 oarele 3 p. m. 

Arendarel se va face pe timp de 3 
aol, adecA dela 1 Aug. 1928 până la 
31 Iulie 1931. 

Preţul de strigare 10.000 lei aoual. 
Coodlţiuni1e se pot vedea in biroul 

notarial. LicitaţiI se va ţinea tn con
formitate cu art. 72-80 din Legea 
Contabllltăttl Publice. 

Mişca, la 20 Martie ]928, 
\ Primăria, 

No.294. 

Publicaţlune. 

Primăria comunei lneu jud. Arad, 
publică Jlcitatle pe ziua de ) 2 Mai 
1928 ora 10 pentru confectionarea a
lor 10 vestoane de varA, 10 pantaloni 
de vară, 10 capele, şi 10 părechi bo
canci, pentru guarzU comunall. 

licitaţia se va Unea in conformi
tate cu Legea Contabllitltli Publice, 
cu ofert lnchls şi sigilat, care se va 
inalotl pri măriel până in ziua li
citatie\. 

J neu, la 28 Martie 19:;&8. 

Primăria. 
No. 293. 

Pag. 3 

No. 398-- t 928. 

Publicaţiune. 
Pretura plasel Hălmaglu dă în Între

prindere repararea ed ificlului Judecă
torie! de Ocol din Hălmagiu prin li
citaţie publică minuendă, ce se va 
ţinea in localul Preturei din Hălmagiu 
În ziua de 30 Aprilie 1928, orele 10 
a. m. cu oferte Sigilate şi Închise. 

Devizul şi condltluni1e se pot vedea 
în localul preturei în orele oflcioase. 

Hălmaglu, la 22 Martie 1928, 
Pretor: 

No. 298. Ştejanica. 

Publicaţlune. 

Se aduce la cunoştinţă publici că 
Consilierul Agricol al Judetulol Arad, 
vinde prin licitaţie publică la sediul 
primăriei comunei Chl$!neu-Criş jude
tul Arad to ziua de 25 Aprilie 1928, 
orele 10 dimineata, cantitatea de 
16,789 kgr. grâu provenite din areRda 
rn natură de pe anul 1926 şi d~pozf
tate rn magazia statului din comuna 
Chlş1neu-Criş cu pret de strigare de 
Iei 750 suta de kgr. 

Licitaţia se va tine cu oferte fnchlse, 
ofertanţll trebuind a depune garanţia 
de 10% din preţul oferit. 

licitaţia este valabilă după apro
barea Ministerului de Agricultură. 

Arad, la 26 Martie 1928. 
Consilier Agricol: 

Indiscifrabil. 
Agr. Şef de cancelarie: 

No. 300. Jnd/scijrabll. 

Llcitaţlune minuendă. 
Pentru lucrările de renovare a Sf. 

Biserici ort. rom. din Măderat pe baza 
devlzulu! de spese aprobat de Vene
rabilul CODsillu eparhial din Arad sub 
n-rul 2116/1928, se publică IIcitatiune 
mlDuendl pe ziua de Marti la 17 
Aprilie a. c. ora 16 p. m. în localul 
şcoalei de sub conducerea O-nei preo
tese Z. Popovlclu pe lângă următoa
rele condiţiuni: 

1. Pretul de exclare este de Lei: 
331340. 2. Llcltantlf vor depune vad!u 
de 10% in bani gata sau hArtii de 
valoare acceptabile, pentru lucrările la 
cari vor reflecta care i se va restitui 
numai după efeptulrea recepţlunel. 

3. Pentru participarea la licltatlune 
IIcitaoţll nu pot reflecta sub nici UD 
titlu la spese. 4. Llcitanţli vor do
vedi în scris titlul de intreprlnzătorl. 

5. Devlzul şi condltiunl1e se pot ve
dea la oficiul parohial din Măderat. 

6. Consiliul parohial fără considerare 
la rezultatul Itcltaţlanll poate incre
dlnţa lu crările la reflectantu] care va 
tinde mai multă garanţă materială şi 

morală. 7. Renovarea se va incepe 
Imediat după aprobarea contractului 
Închelnd cu iotreprlnzătorut. Dat in 
la 31 Martie 1928. 

Consiliul par. ori. rom. 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 
COMISIUNEA DE NATURALlZÂRl 

Conform art. 23 din legea pri
vitoare la dobândirea şi pierde
rea naţionalităţii române, se pu
blică următoarea cerere de na
turalizare, spre stiinţa acelora cari 
ar voi să facă vreo Intâmpinare, 
potrivit dispoziţiunllor art. 23 din 
zisa lege: 

Dos. No. 57 I 928. 
Domnule Preşedinte, 

Subsemnatul Andrei Kiss, re
dactor domiciliat în Arad, Piata 
Luther No. 1 rog să binevoţt 
a· mi acorda, tn baza actelor a
lăturate, naturalizarea mea, de
oarece doresc a deveni cetăţean 
român. 

Cu toată stima 
Andrti Kiss 
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InfORmflIIUnl. , 
Aviatia prin stăpânirea aerului 

desăvârşeşte drepturile strămoseşti 

asupra pământului românesc, reu

nit prin vitejia şi sacrificiul gene

ratiilor de azi. 
~ 

Către ea trebuie ori si 
~ 

ce bun 

cetăţean să-şi 

s'o ajute dând 

îndrepte mintea şi 

fiecare obolul său. 

1. Georgescu 
Pref. jud. 

In ziua de 6 şi 7 1. c. in toi 
oraşul Arad, soc. li/an/ropică de 
bine/acere a umbJ:It din casă În 
casă, la toţi fabrican,tii, indusiri
aşii, comercianţi, eci. unde prin 
liste de subscripţie au colectai 
pentru aviaţie. In numdrul viitor 
vom arăta şi numele celor cari 
au subscris. 

Şcolile secundare serbează a
viaţia prin conferinţe. 

In vederea serbărei aviaţiei la ' 
toate şcolile secundare din Arad 
se vor face serbări şcolare la cari 
vor asista şi autorităţtle. Scopul 
acestor serbări este a se 'explica 
elevilor rostul insemnătăţti pen
tru aviaţiei la noi. 

'" 

Domnul Oh. Cipaianu subse
cretar de staf, d/ ad*tor al Casei 
pădurilor Constantin Opran şi 
dl. Nasta dir. gen. al împroprie
fărilor au sosit În orasul Arad 
Joi 5 Aprilie a. c, au dejunat la 
dl. 1. Georgescu prefectul jude
ţuluir împreună cu parlamentarii, 
iar seara cu itenul de 12 au 
plecat la Deva unde au rămas 
pentru ziua de Vineri fi Aprilie a. c. 

... 

Conferinţa pentru Aviatie. 
La aleneul popular din Pârneava, 

Arad în ziua de 8 Aprilie a. c. se vor 
tine conferinle pentru Însemnătatea ser· 
bărU aviatiei, arătându-se Însemnătatea 
acestei arme de apărare. La fel se va 
line această Conferinlă şi la Palatul 
Cullural Duminecă, 8. 1. c. seara. 

... 

Cinematografele din Arad 
dau reprezentaţi in folosul 
Aviaţiei. , 

10 zlue de 8 Aprilie a. c. după masă 
toate clnematografele din Arad vor da 
câte 2 reprezentati! din al căror be
neficiu se va colecta pentru aviaţie. 

* 
In ziua de 8 şi 9 1. c. prIn socie

tăţile de bi ne facere se vor face c hete 
pe străzile Aradului vânzând tablourI 
şi Insi g ne În folosul aviaţiei. 

* 

Se impune o rectificare. Ziarul" Di
mineaţa" Din zilele trecute a publi
cat din peaoa trlmlsului său din Arad, 
că la examenul de definitivat ţinut 

În 15 Martie a. c. cu inv ăţătoril cari I 
au implinit treI ani efectivi în Învă
ţământ a dat resuHate nu tocmai aş~ 

teptate, şi că aceşti muncitori cultu
rali În pripa esistenţlf şar fi uitat de 
datoriotele lor În pregătirea pedago
gică. Adresllndu-ne O-lui insp. şcolar 
Cristea, care in sensul Cirdinulul mi
nisterial a făcut parte de drept dIn Tânărul şi talentatul prof. 
comisia de examinare) am primit un de de semn dela liceul A. Şa
răspuns care contrazice afirmatiile guna Braşov, aranjează in 0-
ziarului "Dimineata". Dânsul fiind pre- raşul nostru o foarte fru
sefit atât la ex. fo scris cât şi la acel moasă expoziţie de tablouri. 
oral, a fost stăpânit de cea mal sim- Printre cele 50 de reproduceri 
ţitoare fericire, când tevele şi răspun- după ne tură, aflăm deosebit 
surile tiIlerilor erau În concordantă de atrăgătoare părţi din mă
cu prestigiul şi mândrla vrednlcel lor reţii noştrii Carpaţi şi vederi 
săteşti. Pătruns de rolul important de pe Marea-neagră. Sperând 
cultural ce.l păstrează ·10 suflet, pre-I că Ono public românesc Ară
sentarea lor a lăsat mulţumiri împreş- dan, va şti să aprecieze arta ti· 
miute de nădejdi cari torc cu mult nărului proL aşteptăm să-şi 
înţeles şi dragoste viitorul Ţării. Aşa facă datoria vlzitând expozi
oplniind al1 om al şcoalei, rugăm pe tia care va avea loc in sala 
confratele Mehedinteanu să se infor- de expoziţie a Palatului CuI· 
meze mai exact asupra celor ce se tural, În zilele de 9-20 Apri
destăşwre în chestii culurale in oraşul Jie 8. c. Între oarele 8-1 8. 
Arad, mai ales când se vorbeşte de m. şi 4-8 p. m. 
invâţAtorl pentru aceşti nerlsplătiti ai 
,coalel să DU afle decât cuvinte de 
imbold şi ali nări de mângăere În lu
pta ce o duc pentru impraştierea in· 
tUDereculul. AflAm, că dIn 41 candi
daţi au reuşIt 38, deci sevldentiată 

greşala comIsă, de red. "Dimineţii" şi se 
adeveresc spusele D-Iul lnsp. Crislea. 

Riportec. 

Logodnă. Aflăm cu plăcere logodna 
Dş, Irina Popa. invăţătoare in Mlca
laca DI. Lucian Carnea notar comu
nal in Kreuzstârten. Tlnerîlor logodiţi 
mu (te felicitAri, iar prietlnulul nostru 
Dr. Boros care se bucură atât de mult 
la intâlnirea alor două suflete intele
gătoare În mersul unei noul vieti, cele 
mal călduroase asigurări de prietenie 
ce l-o partAm. 

In ziua de 30 Martie a. c. În co· 
muna Şiclău jlldeţul nostru, a Încetat 
din viaţă cel mal distlns tăran frun
taş Petru Codrean in etate de 69 ani. 

Inmormântarea a avut loc a doua 
zi 31 Martie, orele 2 P. m. la care a 
luat parte toate rudenUe şi pretenll ÎI1 

cap cu fiul său Or. Codreanu avocat 
din comuna Chişlneu-Criş. 

Să-i fie ţărâna uşoară. Nr. 306 

'" 

Conferinţa d-Iui secretar 
de stat, Cipăianu 

OI. secretar de stat dela departa
mentul domenli1or a ţinut Joi, 5 Aprll 
conferinţă cu organele adm" agricole 
şi stlvlce in chestia împroprietăriril să
tenilor din iudo Arad: Au fost însoţiţi 
de d-nll Nasta directorul ,.casei de 
improprletArlre" şi Opran directorul 
"casei pădurilor". După salutul d-Iui 
prefect al judetulUi Georgescu care şi-a 
es;>rlmat bucuria de a-I vedea În mij
locul celor mulţi a căror cereri legale 
le vor de slt'ga, a urmat. studierea si
tuaţiei reformei agrare din judeţul Arad, 
luân du·se cerce.tarea după plăşi, d-nii 
pretorl au espus starea În care se află 
reforma agrară, precum şi unele ne
mulţumiri Iscate din aplicarea ei. Prin 
pact şi bună credinţă s'au aranjat în 
cel mal nimerit mod tot ce s'a putut 
în cadrele le gil. Espunerile d-Iul secre
tar de stat au adus mulţumire in su
fletul oamenilor cari au văzut interesul 
şi dragostea ce-I mlstue În propagarea 
binelui prin satisfacerea dorintelor lor 
legale. Au stat de vorbă cu delegaţii 
sătenl10r cărora le-au dat indrumări 

de purcedere viitoare tn alinarea neîn
ţelegerilor mărunte civile cu ocasiunea 
destribulrilloturllor, sfătuindu·\ a munci 
cu Intensitate pământu1 primit pentru 
credinta manifestată in atâtea rânduri 
În iubirea şi apărarea Patriei; Cuvin
tele d-Iul secretar Învăluite in recu
noştlnţa oamenilor aduna ti l- au Întărit 
în speranţa resolvll.rli clnstite a tutu
ror chestiunilor de esistentă ca oameni 
liberi pe petecul de pământ ce l-au 
primit. 

Raportor. 

-E: 
Se atrage atenţiunea tuturor pat

nilor de ospătăril cât şi comercian~ 
din Judet că cea mal renumită fltABI 
Reusz Sândor din Arad, Înalnte
Sf. Paşti furnlz.ează bere şi băuturliUn 
cesare tuturor doritorilor. ., h 

Cel ce doresc să-şi procure ace~3 It 
de sărbători sunt rugaţi a se adn-
la această firmă. Pe lângă că Vor iRe( 
mi cea mai fină calitate. transpO!mîr 
se va face cu automobilul de pO\~Bul 
propriu al firmei. Mal 

Nr. : -
Răsfoind Anuarul mi

lucrăr Hor publice. iiii 
In zilele trecute s'a publicat În i 

rul " Tribuna Nouă" câteva artic 
privitoare la situatia in care se I 
serviciul apelor din reg. VII. Al 
S'a dovedit cu date posiUve ci 
acestă regiune bântue de mult ciuPi 
strelDismulul intolerant care nu pern 
in clanul subversităţii a se Iscuiba?Zi 
parul ind epărtărli ei. Scrisul de lm 
evolcă clipelor presente o indole 
candamnabllă, iar aminttrile hîdeml 
perpetuare rote se deasupra nOl

d cobltul ullor stări cari aşa se O e 
earvă, tin cu nemiluita a se sbat!CU 
cocoţonări nepermise de sufletul ar 
zuintelor noastre româneşti. 

Nu e mult de atunci, când 'o între'al 
regiune resufla mal uşurată de clM 
zanţa scrisului, dus cu pornirea ~ . 
a cere Îndepărtarea otravii cIocotit,Vll 
de ură. Din toate părţl1e să rid icau {Il 
suri pregătIte a serba eşirea din su 
topeaJa jalnIcă În care s'a inflll 
această li itată regiunt', uitată de~ 
credinţelor româneşti, dar şi de, 
nlrea unei manlfestări în care s1 câ 
prindă indemnuri şi speranţe. Cu 1 de: 
ocasiune ne-am închinat unei Tr . 
mântuitoare, d in care credeam ci VI • 
să tişnească apa vie a înfirlpărli i 
alulu!. fii 

Jalnice nădejdI, destrugătoarev~dr 
Printr'un joc caprlclos al Împ:- A. 

rărtlor, ascuns după perdeaua In fir 
ventlilor, ritmul bucuriei a scăzut P·la sub zero, Iar palmele cari aplac 
Începutul sfârşltulu! s'au lăsat lu m 
dealungul trupului, semn de desnăUii 
si de veseHi năruite. Ardealul ro T 
care de 10 ani, purta în el între 
idee de rasă, astăzi zace copleşit 
durerea cuţitelor ce I se inflg der:Jpl 
preparaţi unea unei curllsaţii str: la 
domnitoare incă. Se sbate acest 
de pământ, Iar deasupra lui el 
harfele temniţll de erI. Pe fot flt 

.... _.,..._ .. - ...... ,...'"'."' ...... -.~-....... "'"'--_ ............. --- domnlţiel române se lncresteaza, 
Codul Coperatlel talul blăstăm al neunirll dela Ml!pl 

şi Carpaţi care sdruncină vltalir. m 
noastră, sărind la suprafaţă val,: Vl 
cumplitelor răsbunări milenare. t 
mişcare şI o agitatie atinsă În ti Ct 
fibrele de prevederile revanşei. [o 
vala lor. până acum, nu s'a frămi Si 

CuvAntarea d -lui Villtila Brătianu, 
preşedintele consiliului, Ia cameră_ 

D. Vmtild BrătlaflU, 'preşedlntele con- nimeni conştiinţa că În halul În: ri. 
sillulul, îşi aduce aminte cu emotie că ne abatem să se Însceneze o pro 
acum douâzed şi doi ani şi-a fAcut tare mai pronuntată. scăpând al 

debutul său parlamentar luând cuvân- sentimentul naţIonal colectiv de D fii 
tul la lE' gea băncilor populare. tenlrea lanţului de eri. şi 

Nimeni n'a tresărit la tristul SI iLJ 
Băncile populare au fost doar celule, tacol ce se părândă ca cel mai ni 

din organismul integrant ce avem să punct ce s'a fixat pe mândria noa: nl 
impllnlm azi. Am tăcut toat! suflarea ce era Sryst 

Cooperatla a trecut printr'o crizA, e să ne şteargă din catastrofa d~ bj 
adevărat, dar În ansamblul el rezulta. dării morale. 
tele au fost foarte multumitoare. lntrebjm: Până când? fu 
Să aşezăm cooperaţta la adăpost de Spiritul opiniei publice Româ! 

frământârile n(.astre. este abandonat pentru a se face d 
tarul unor oameni certatl cu aSI • 

Ea nu trebue să mal fie o mişcare ţlile noastre? Ori, ne conduce UPI 

singulară ci prinsă in angrenajul sta- nltatea care la Geneva ni-a Îf 

tulul, aşa fel ca. după cum ea a fost spatele. mulţumlndu-ne cu sUl'âşulidl 
ajutată de stat timp de 25 anI, - să ţlos al unei prefacerl ironice? AOI 
aducă roade bune pentru atat de acestea, pAnA când conducerea b 

p . .' I supoartă în serviciu elementele 10: J 
rinclpalul scop al legii, în afară mănite cu credinţele noastre? ~ el 

de organizarea cooperatlstl, este or- când, banii, caroş!!, şi tegaelemen Si 
ganlzarea federalelor, prin care mişca- drumă in mod tecedenţios curba 1 
rea cooperaţlcl e chemată să intre in gresulul nostru? Păstrătorl de lt z 
mişcarea economlcâ generală a ţărII mene contrare misterului de exls1!. I 

N i f I d ( • în punctele lor orientare se abat!1l 
. uma ast e Se va esvo ta şi ris- durUe unor cucuvae bine inftptti~ 

punderea acestei mişcări prin Intrarea Idei subversive. $j 

ei in ml,carea economică generală. Iar, Doi ti tolerăm, aprlnzând'$j 
* tămâia Inconştlentil. ~ 11. 

.. Legea este Juată in considerare. PAnA când? .... 11 
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