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.. . Ei bine, primim lupta pentrucă 
avem siguranta matematică a vic
toriei şi de dala aceasta. 

Dreptatea şi neamul întreg stau 
alături de noi. 

VASILE MARIN 
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JOmagi u lVIaj estă ţii Sale Rugă~~~::iencei 

Veche şi totuşi, de mare ac· Femeia cananiancd, din Sf. Evan.-

A • omanlzarea 
Aradului 

ual/tate problema, despre care In sufletul poporului nostru ,dragostea pe care au zidit;o la cia Majestăţii Sale Regelui Ca· I ghdie, prin rugăciunea ei neconten;-
:ei 'a scris pâna la saluratle Iara stă adânc săpată ideea monar· temelia statului nostru. rol II, o poate implini. ta, a câştigat dela Mântuitorul vin, 

a se ft realizat ceva. hică. Voevozii de dincolo de Ei au lăsat Augustului nos A creia un imperiu e mai decarea fiicei sale. lata deci cum o 
Grava problemd, pe de alta munţi cu, căpitanii dela noi tru Suveran o moftenire mare. uşor decât ai consolida teme- rugăciune izvorâta din inima cre-

le, arte, care ne roade sulietele ca s'au infrăţit in vremuri nu prea frumoasă şi în acelaş timp o meliile, şi ai aşeza în nepă, dincioasa, este bine primită de Dum· 
trava, fiindca ne simţim umiliţi Indepărtate şi din ei s'a născut moştenire grea. trunl de veacuri viitorul Mo· nezeu, Dar, caţi mai ered azi în 

. t sl/dali în oraşul nostru, cum măreţia Regalităţii noastre. Grea ii evoluţia ei rapidă, nafhismul poporului român nu rugaciunea cananiencii? Prea puţini I 
e stmţesc şi romârzUdtn alte S '1 )"., , a evaluat de mult, deasupra Intre multe cauze ale raului, este ta p nec mht In lstona noa in puterea ei de creştere vigu· 
raşe. de atâfJa venetici şi obras· stră contemporană, Regalitatea roasă pe care Majestatea Sa acestor legi sociale. şi s'a trans· şi acela ca mulţi nu invaţa in co .. 

10' Ici. EI, Invadatort de datd mai fi-a impletit bucuriile ei cu bu- Carol II nu înţelege să o op. format Într'o etica superioară, I pilarie sfintel~ rugăciuni. Şi aceast~ 
~. noud sau duşmani cruzl de mat curiile neamului, necazurile ei rească. Ba mai mult, o acti; morală şi înălţătoare. ~o?ar~ I se damroşte, f!" mare p.arte, manu:.' 

uita vreme, stapânesc toale In-, cu necazurile neamului, măreţia veaza mereu, cu dragoste şi hismul român este cred1Dţa ŞI Mama de aZI nu maJ e cea din 
reprindeflle şi comerlul Aradului, ei cu măreţia neamului, şi din putere de muncă într'adevăr dragoste, I trecut. Ea nu mai pridideşte cu vă-
anuesc milioane şi ne prada această impletitură indestructi - Regele, căutând să facă din Generaţia tânără luptătoare, I zitele,. plimb~rile şi. clevetirile, li 
ereu ceeace ne'a mal ramas. In bilă s'a nascut România Mare statul Său un stat modest, şi care se inalţă la pOrţl1e istoriei at,~nct. nu mal are timp pentru 00· 

ce/aşi timp, pe romtlni il lin sau şi Regalitatea puternică de as- din poporul Său, un popor de I de mâine a neamului, se pre- pili n, , . 
e,;~r,te :e j.r~elel/O:' sru li tăzi. mobilitate antică. găteşte temeinic pentru reali. In ~<Jz~l ac~st~ .. ms~" ma,,!ă, nu 
g 'leaz ca m run J uneI onarJ E destul să ne intoarcem cu ",. zarea visurilor de mărire ale te ma, mJrC,J ca fIU ta, nu-ţ, dau 

i simplJ hamali. câteva decenii inapoi la tim- ~fi~e~, ,~al ale II m ~mpe~latiVUt! Suveranului ei. cinstea cuvenită la bătrâneţe. In loc 
Daca vizitezi cu deamdnurtiul purile când Domnitorul Carol Unt ca.nI, mor~ e ŞI SUI eteş I . _ _. , . de sprijin, primeşti injurături şi cbiar 

a raşul - It Isbtşti ~umai de Itr- 1 a pus piciorul pe pământul a romamlor dm cele patru col·! Tacuta ŞI fmunatoare, echi bătăi. Nu te mai mira căci tu sin
ele lor, mal ales jldoveşt/; dacd românesc, la diligenţa cu cai turi, ale ţării, şi În menţinere~ librată şi gata de jertfă, fra· gura ţi.ai pregatit a~:Uta 50artăl! 

evlzuJeştt reglstrrle labricJl~r - repezi care L'au dus în uralele un~1. balanţe, de dreptate ŞI mântată de mari idealuri, dis· Nu e destul ~a te îngrijeşti ca 
u Cdeştl dectU nume oribile la mulţimii deja Severin la Bu. echthbrare .. ~n.tre elem

i 
endtel~ ! ciplinată, cu simţul demnităţii fiii tăi, sa nu ducă grija zilei cU 

ti6iJt.jifcare cu zeci de mU in cureşti; la arhaismul acelor creatoare ra~ant<! ~~ ce e oua ti a onoarei, adânc inrădăcinat mâine, Trebue Stiai inveţi să se 
oada plata 101 l"nard ,. d . t t ,versante ale Carpaţdor. 1. fi" f" , ... vremuri nu prea 10 epar a e ŞI . l' . 'dif ' 10 10ţa el, cu o per ecta uni' roage, 

Cdnd laranii din judet vin tl sa" le compara' m cu sl'tuaţ1'a· Menta ltaM ente, caractere fI t . .) ... .::. 1 R .. ..,. t' d' 
d " ,~.,' h' tate 8U e easca. ca 104 n ne· ugaaunea U Jntareş e m cre J71-In oraş sa-şI vdnda produselt, J'1- moderna- a statulUI' nostru de Ifente, oamem nOI Ş1 vec 1, '..., b" 'L'" t '1 . 
f ' ." cazun ŞI mare aţă 10 lrUtnţe, ţa. e ramane ca un sap puternic danti le stabIlesc "prelu/tle", aşa astăzi cu enormul ialt civili~ lecare cu cal1taţtle ŞI defectele d ... , . .' , 

• cum.' ~drd mlld, ~tlu el sa le 0- "f' - , l 1 )' , 1 T fanatică in iubirea de neam e SPTlWI ŞJ mangmere m toate ne· , l' ", zatorlU acut In acest mterva or, aşezau a pICIoare e ro' I ' , '1 
·1 fere. Şi cOnd, tot taranII, cum· de timp pentru a ne da seamă nului odată cu puterea lor de gata oricând de moarte, aş· nerocm.e, . ..' 
iş para dela et, atunci socoteala se atât de importanţa Dinastiei muncă şi amerţiunile lor. : teaptă porunca, Regelui ei. .D~ca mişcarea !tgw~ara a aluns 

schimba: tdranli sunt, pur ,t·, . d ., I Z d' , ... pana unde se afla aZI, aceasta se 
1 O h In viaţa n,o~stt'a e stat" cat ,ŞI Si alegi ceeace este bun, de; • a am~c v?r lRcerca pI,gmeu datoreşte în mare parte credinţei şi 

di slmp u, I / arll~, datorita netJll- a abn~gaţlel cu care Dmastla ceeace este rău în sufletul oa-. sa sdruncme 1R sufletuţ el, dra· rugaciunii Intemeietorii ei in închi-
~i ~~~r~~e~~e~~~~i ~:rt~~a~~raj ca noastr~ a stat t~tdeauna ca o meniJor, să patrunzi în intimi' gostea de Tron şi Patne.. soarea di~ Văcăreşti gâs;au zilnic 
a Guvernul, ne-a anunţat roma. cununa, de !aur~ J?e j fruntea t~tea ~ara,cterelor lor! sa selec I Zad~~i~~ vor fi intrigile şi loc de rtculegere sufietească, în ru-

nlzarea ora~elor. D. Corneliu StatulUI roman-biruitor. ţlOnezl elIta cenducatoare a- meschinanilt", celor care cred, găciunile rostite în biserică, 
in Zeita Codreanu l-a arat sd reu. d E sufic:~I?-tl.să a,l'l!nci. o cât li tun~i când lsto~,a ti '!lpurif Of! că ponegrindu ne vor izbuti. Fie-iertatul Ionel Moţa, când se 
'1 şfascl1, Se va bucura cel dintâiu c: ~upe~ lCla a pnvlre !n acea- n

f
, U'ţl pune ~ ISPOZlţl~ egt , Noi legionarii avem legile ruga parea un sfănt. 

, d a ~J sta lstone contemporana pentru I Ixe ŞI expenmentate pnn se- noastre făcute de Căpitan, b' 1 l' " 1 
e - ac va l' a~a. a inţelege desăvârşita legatură, lecţionare, să creiezi ambianţa " "". I Se vedea pe c IpU UI atata u' 
U Prea umbla insa cu manuşicu intre sufletul regalităţii Qi suf. I de unitate deci generaţii care , NOI st~m n,echnnţl langa e e: mină, atata încredere, atâta sigu· 
'1 1 I d I d Y l ' lR ele sta scriS' t' • "t' "d' d' ,a /avre e care a, Ş fudpa ESe letul poporului nostru. Carol, nu s'au cunoscut, nu s'au iubit, , • . , , ra~ra, mca pa~ea, c~ In cre In 

~ tot ce avem bun in ţara. I războinic pentru Indepen' , nu s'au inţăles, să ţii strâns în • ~glunea sta sc:ut ~echnbt lUI, poate da ŞI altuIa.. 
>1 Pâna In prezent, n'au lost a- denţă, făuritor de regat, şi ci- I jurul axei de viaţă a neamului 10 Jurul, ,!ronul.ul" dm ,ca~e De aceea, maicelor creştine, invă· 
a runcatt peste grantfa toli paşa- vilizaţie. Ferdinand 1 soldat şi! excrescenţele pe care răsboiul Voevozii ş~ Regt ~ au . Jertfit ţaţi'va copiii să se roage. Aceasta 
) 1?oftarll stralnt din Arad ŞI a· erou, unificator şi făuritor al! şi caroJarelE' lui le a ridicat la pent~~ apararea ŞI inalţarea este cea mai mare, cea mai sfântă 
jr lurea, primit care trebue sti prl·' României Mari, numai Ei ştiu. I suprafăţă, iată, în adevăr, o PatrieI. datorie a voastra. 

measca lovUura pela spate. temeinicia muncii răbdarea şi muncă pe care numai vredni~ V.sile OI.Tă Pr. N. C 
e De ce intârzle glll1ernul cu md- ", _~~~~~~~~~IIIIIIIIIIIIII""~~""IIIIIII_IIIIIII~"""I111111~~~~ 

surUe menite sa relnstauffze popo. 
rulromânÎn dr"ptuflles le ~I' t"l V·· daogăm noi, În şcoala primuă prematuri, Să nu se creadă că 

li lipseşte g~'Ul pari~m~~~:,'?t remurl noul am învătat despre o Românieldetestăm bătrânetea. Am avut 
Dar strdimi şi totI lnavuţ/lii j Până la războiul trecut care Din nenorocire, de rândul a- dela Nistru pâna la. risa. in m jocul n03tru b~1~âni cu. tru

ta m!noritari - prin legi speciale ne.a dat unitatea naţionaiă, pă- cesta, p3tura conducătoare n'a I Soarţa. a~estor Idealuri era pul. dar, can', de mul!e orr, a,u 
. au fost puşi domni peste averea tura conducătoare ne.a Impus inteles deloc aspiratiile sufletului pecet,lUlta d!nalnte. Au d.ăln~it fost mal aproap.e de I~eal decat 
.a tarU? un ideal concretizat în România românesc fie că n' d putut fie I totUŞI nu prm forta lor, CI prm nof. Eite o al!a b itra.nete pe 

• Noi şUm ca - nu J Ba chiar Mare. G~nerafli intregi s'au in- că n'a vr~t, ceea ce în 'fond puterea ~rga~izafjei de stat,. re- ca~~ o ,d-:-testam, e batranetea 
sau . scurs din Oallfra ,1 din alte călzit din soarele dreptăfii ro. nici nu scuză, nici nu acuză mai p:ezentata. prn~ b.al~netele Jan: sPlrltul~l. .,. 
pdrţl t .. zcălciind cele mal elemen- mâneşti, călin du-se pentru zIua mult. Este o datorie elementară darmllor ŞI prm hO.a de ag<!ntl (ată In să, că dm randur~le noa: 
tale prevederi IfllaJe. Revizuirea marei încerc-ări. Că sub masca să laşi locul altora. când nu electorali" , sţre ~e ridică u:1ul mal dB;rz. mat 
strdJnt/or, anuntata cd se va lace, acestui Ideal, cei ce-au t'epre· poli f lce fată unei anumite si. In răstImp, fiecare dmtre noi bme mch~gat sufleteşte ŞI a că-
spune dela sine ca (mpotriva legilor zentat aspiratiile noastre şi-au tuati!. simtea că altceva ,Este ceea ce ruii atitudin~ Mtiş. potrivnică ac-

!h larli am lost cutropifi de slraini. facut de multe ori Interesele lor. Şi pentrucă nevoia unui nou ne trebue: Nu şhan,t ce, dar tu~I~lor orandUlt~,I, dezarmează 
m Duca astfel se prezintd situatIa nu e locul să discutăm aIci. Buni imperativ moral se făcea sim- eram vădit nemultum,lfI d~ p~e- spmtele adyersarl:or. 
le strd/nUor ~i a celor 1mbogdtitt sau răI, nu noi ne VJm face ju- tită din ce in ce mai mult, pă- zent· ŞI ~entrucă !mer~1n l-a Nişte oameni ?nfşti ş,i-ar li 
j' . prin Industrie şl comerţ, trebuia dec~torii lor, tura noasf.'ă conducătoare, re- fost randUit un neastam;>a,r care·i recunoscut slăbicIUnea şi·ar fi 

ca in 24 de ore sd fie toli ex- Odată cu realizuea unitătii prt'zentata printr'un număr va- ~partlne ~proape ~KcluSIV, a'?l plecat în lumea anonimatului. Ei 
propriali şi daţi ofara din ţard. nationale, incepe adevărata tra- riabil de partide. din dorinta de l~~eput ,prm a critica nepotrl- insă nu. S'au cramponat de pu· 

) Procedând astfel, repede şi gedie a sufletului românesc, Idea- a câştiga cât mai multe voturj, vtrlle dmtre ce simtiam. că ,e terea pe care n'o meritau şi spi-
fard prea multe scrupule de corz· lui cel vechlu, odată realizat, a inceput o supra licita re de idea- bine in sufletul nostru Şi reall- ritului i-au opus forta bruta]ă a 

14 ştUnld şi legaie, p!!tem reromâ- ne-a impus. cautarea unui alt luri.surogate, Ţarănlsm, sacla. tatea pe care o vedeam. pumnului şi-a balonetei. 
~ nlza oraşele romaneştt. printre suport moral. Nevoia unui tel lIsm, prin noi înşine - au fost In această parte negativă a Şi atunci omul dintr'o bucată, 
. care şt Aradul se numara, dm superior. indelung verificată de formule care au avut o putere activităţii noastrE', multi s'au împreună cu prietenii lui, a tre-

, nenorocire. istorie, n'a suferit nici-o des-I circuhtorie mal mare sau mal adaptat vechilor stări de lucruri cut prin negurile inchisorilor, în .. 
Tara, asta cere ori cdrui guvern, mintlre. Cei care, in 1920, erau mică, după numărul şi valoarea şi-au inceput să privească peste frun1ând fară şovăire bestille cu 
Dar nu va mai trece multd în pragul tineretii. ne-au mărtu-1 cadrelor care le reprezentau. Bl, umăr la cei de dincoace. Mira- chip de om. 

vreme pâna când glasul poporu- rlsit golul Încercat, când li s'au· un ziaris1 de mare rasunet a dat iut unei situatii materiale mai Dar illtr'o zi s'a auzit până în 
lu~ va fi auzit şI ascultat 1", deschis o:hli mintii intr'o altă a intelege că idealul nostru na- bune a fost mal tare decât Idea. cele mal i1'Jdepărtate colturi ale 

IOD Sla.l. Românie. ·1ional nu s'a consumat, că, a- lui şi astăzi aceştia sunt senilii (Coatinuare in pagina 2-a) 
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Gâsca cu păduchi în piele 
- FabulA -

In mijlocul unei lunci. - . 
Toată lanuri, fân şi floare, -
Grasă. cu bobocii-j prunci, 

tltl Vasile Militara 

Ca 'ntr'un rai trata o gâs.că "'sub tot cerul plin de soare ... 

Acea luncă-rai, - cu doine şi flăcăi plecati pe sape. -
Drept hotar, aVE'i 'mprejuru-i nişte munti şi vre-o trei ape, 
Şl'n cuprlnslt-i, gâsca grasă 
N'avea griji ŞI n'avea dor; . 
Somnu-I era somn în lege, patul flori. şi masa .;;.".. masă. 
I It bobocii-i, - parând gheme din al soarelui fulor. -
Num:J1 Într'o desfătare vleluiau, cu mama lor! 

-
Cultură Educatie 

u • 

Revista "Decemvri~".l 
Azt a apd1ut 'U. 5 -6 al re· l' 

vis tel de literaturd şi doctr/nll 
ttDecemvrlt", cu urmdtorul sumar: 1, 

LMu Rebrtilnu: .Oorlla", Cam l' 
Petltscu: Interllltw, Rild~ Oyr: 

• eu. ... 1"' • lun 
, 

dte' Ai. aua. "Am 'li-a 

SăLii de foc 
:ţ 

CHID işi Lai joc:: de noi, 
jida~ii din Arad 

Crai de verde, Teodor &artat: Despre nişte calendare. neseu din Arad, dacă tin )a 
Noi, Anton Balatd: Tradiile ŞI Zilnic. ar tff:bui să scoatem viată şi nu sunt asiguraţi, stat, Neagu Rddulescu: Incd 'uz ' t 
scriitor tânar ucis Ladmlss An- un ziar ca să putem Infiera fiindcă riscă să fie omoriti 
dreescu: R,Vlzto~lsm, Dionisie obrăsnicii1e ŞI Indrăsnehle io dreptul prăvăliei jidanului 
Fotescu: Jacq~ts Dortot, D. "'!. Ildanilor din Arad. Goldschmidt. 
Teodores:,u: .Sub un cireş amar'l La fiecare pas te fsbesc Miltonarul acesta ocupă 
Vlatcu Bama: Poeme, Vugtl Ca., b '1 ă 1 1 ti" .. 
rlanopol: Despre A/cal!y, Ion Th Iim eCl it !' e or, O e~ate cu toata strada cu carute cale 

Dar, dela o vreme, gâsca, pân'atuncl cu mari puteri, 
Se simti pe toată ziuil azi mal slabă decât eli, 
Incepu să-i cada fulgii, pieptul să i·se usuce. 
Pricepu că ei din suflet veselia i-se duce. 

/iea: VersurJ. M:rcea Sin/nul: I atâta nepasare de noI. aduc şi duc mai departe 
Lamlnl şi umble, Nicolae Ro~a: Astăzi, ne vom opri a- grele butoaie cu vin sau ra. 
Proteelta medico-soclald a maler- supra numelor unol jldani chIu, fără ca cineva sA-] 
niMIii Cronici: Literatard de Ste- idiott care pe lângă afacerl- oprească deşi lşi face de 
l/an Constanttn, teatrald plast,cd ' I ' d ' 
de Codin Ldzdfescu In Zodta la- le lor comercia e, s au e- cap pe strada cea mal um- 3E 

puiul. Note, Informalil. LupUl A- dat şi nobil ului obiceiu al biată şi ingustă din Arad. Şi chiar pruncii ei - bobocii - au băgat apoi d ~ seamă 
Că şi ei slăbiau sarmanii ne'ncetat ca şi-a lor mamă! gres/vltate, EnergIe scrisului !... De ani de zile, ~ ti este v 

12 pagini mari lei 5. De exemplu, firmele co- omului groază să treacă prin Intr'o zi, venind la gâSCă nişte rUde-ciocârlani 
Şi găsind pe moarta gâsca şi pe bieU-' baetani 
Doborâti toti in genunchi, - . 
Ii găsiră CÎocârlanU plini de·o spuză de păduchI! 
Şi văzură că păduchii iotr'atât,l i-au fost ros, 
Că, pe-alocuri, ajunsese ticăloşii, pân'la os! 

Ciocârlanii intr'un suflet au pornit, afunci, pe loc. 
Păduchlmea s'o vâneze cu năprasnicul lor cioc, 
ŞI cu cât erau pădu~hil smUlşi de ciocârlani, cu greată. 
Biata gâSCă şi bobociH incepeau sa prindă viata: 
Lunea le păru mai verdp, 
Soarele, minune nou~, 
CiocârlllJe din slavă aduceau acum desmierde, 
Şi-un potop de curcubee ochii lor sorbe.au din rouă ! •.• 
Dar, pe când toti ciocârlanii ciuguleau păduchi de zor 
De pe gâsca şi bobocii re'nvlati pe lunea lor,-
Nişte mari măgari. - in viată nedeprinşi cu legea muncii, 
Huzurind in vatra luncil, -
Graşi măgari CU spete late şi CU ochii pururi trişti, 
Sigur, "umanitarlşW',-
Prinseră prdung să zblere, plini de milă. peh1ivanii. 
Să gonească ciocârJanii.' , , ., , ' ' 
- Răilor Ură de suflet, - sufletele cum vă Iasă 
S'a5vârllli in vânt Păduchii de pe gâsca cea mal grasă?! 
- Cum nu vă trasneşte cerul? Dumnezeu cum nu va bate. 
Că vlati napustit pe-asemeni vietătl nevinovate, 
Care n'au nici o moşle nicăer', sub cât e cer, 
Şi cari au să piară sigur, cum flămânzii pururi pier, -
Mai ales când o să vină iarna cu zăpezi şi ger?! 
- Ctoeârlanli se vor face de ocară şi de râs că 
Au putut goni păduchii de pe ghiftuita gâscă! 
- Hula tuturor stârni-veti; blestemafl veti fi cu anii, 
Că păduchii de pe gâscă t-ati gonit voi, cio:ârlanii! .. 
- fIti .umanitari-! făfi noblli cu cei fără cer mereu. 
Că.. vă vede Dumnl'zeul •.• 
Dar din slăvi, o ciocârlie trilurind ca'n vis, 
A zis: 
- Ce uşor v~ este vouă, mai măgari, - plesnind din coad2,

~ Să preti ndeti ca: păduchii, trupul altora să· J roadă! . . . . ~ . . . . 
Inch:::lnd aci povestea, s'o citească cine vrea, -
Eu văd azi că, doborâiă pe nedrept de soartă rea 
Cu păduchi 'nfipti În piele, tu eşti gâsca, Tara mea! ... 
Pe măgari să·i scuipi intr'una, Ulndcă ei ili sunt dusmanii, 
ŞI din 'nlma ta strigă; .Să trăiască cfocârJanii!". 

I Cele mai bune daruri "Mircă • 
Germană". Aur. Giuvaericale. ,; 
Verighete la: I 

I IOSIF REINER 
Sir. Col. Pir ici N o. 3. )\ r il d. 

Sufletele noastre, după ce-au 
orbecait atâla vreme in fntune
rec, aU astăzi un tel sfintit prin 
moartea eroilor noştri. Răuvoi. 
torii, mal binelui acestei tări, se 
vor opune. Pe fiecare ne vor 
aştepta, poate, aceleaşi încercări, 
dar ce putere omenească ne-ar 
putea opri? Legiunea va birui 
Si prin ea, patria, căreia îi jert· 
fim tot ce e mai bun în noi. 

Garoud • 

Cursuri de Ih"ba italiană merciale şi jldoveşti .. Maurl- strada Eminescu - fIIndcă 
. . . I ţiu Meer·, "Cultura" (de ce nu-i liberă niciodată, jupâ-

D. O. FeJle.gTlnl tme. cu~sur nu .. lnculturaM?),şi .,Petrolux· nul Goldschmidt având mult 
Qrafuffe de hmba italiana, in publică, in fiecare an t calen- de cărat toată ziua. Şi are 
fiecare zi de martf, dela ore- dare pentru " clientii- lor, nişte hamali creştini, săraciit Ile 20-:21, .Ia Palatul Cultural. peri-le-ar numele... care.şt fac datoria - nu glu-

Dor~toni a urm~ Aaceste Să vedeţi acum ce scriu mă. Răstoarnă şi duc bu. 
cursun se pot fnsene m fie- ploşniţele jidanului Maurltiu toaiele cu o putere de Her
care zi, dela orele 15 -20, la I Meer, comerciant de vopsele, cuie năzdrăvanul din anU-
Falatul Cultural. din Arad. In dreptul zilei de chit~te. 

ACursurlle ~urează pană la 24 Ianuarie, sărbătoare na- Nu circuLlţi, deci, pe stra-
sfarşttul lunII fi prllfe , ţională, ei scriu In calenda- da M. Eminescu, pânăce j{_ 

Se ua pl~tI numai suma ~e irul lor: .Unirea Ardealu- danul cu pricina nu va fi 
Iei 100 faxa pentru chelfuehle i lui-(7) .• , I mutat tn altă patte. 
cerute de organizarea cursu-I Iar perciunaţlt deştepţi dela, Jidanii dela cinemato
rflor.. ! "Cultura", librărie jido-! graful "Uranfa" tşl bat 

IntelectualII sunf rugati al vească, scriu, tot in dreptul joc de Imnul Regal. 
~~~~~ ~~~ "~ ___ .. '- ,,: zilei de 24 Ianuarie: .Unirea,i Numeroşi ..... cititor.LDLcer 
, Carne t ţărilor-... ' '. I insistent să- j luăm de u-

I S ' C H tIin calendarul firmei .ttPe- i reehi pe jupânii dela cine
plru . are troiux·, care câştigă milIoane i matograful "Urania", care lşi 

AC8de~18 RomAna. prin f!laSull! In ţara asta, cuşărti menţlo- bat joc de "Imnul Regal". 
savantulUi profesor Oh. Tltelca, 8 nează astfel ziua de 8 No- Şi anume, la sfârşitul re-
comemorot pe marele om v de I embrJe: Onomastica Voe- prezentaţillor din Imnul 
bine SpJru C. Harel, dela a cand "M S M'h i " ' " 
mOIHte S'6U implinit 25 de ani., vodul mare" . . lai Regal nu se cântă decât 

De numele lui Spiru C. Harel l Moşt. Tron. ... Inceputul, ceeace este COD-
se leaga amintirea orgi!nizărli in-I Aşa lşi bat joc j:danH de I trar dJspozitiumlodn vigoare. 
vătemAnlului nostru de ~zl, pe sărbatorile noastre naţionale. Ştim că jidanii au oroare 
baze cu totul noui. Adân~. cu- Indemnăm atunci pe toţi de Imnul Re .... al M - dar mal 

. no.cator al sialului şi st8t11 de . v f . " . ~ 
cultur! a neamului din vremea Românii sa s ârtece aseme- ştim că cineva ii poate opri 
S8. Spiru C. Haret a fost un nea calendare tâmpit re· să-şi bată joc de el, cântAn
reformator Îndrăsnet p'1nând În dactate, ca şi autorii lor, du-l până la capăt, sau să 
opera ~8 de organizar~ mult dealtfel. nu-I cânte - dacA nu le 
suflet ŞI dragoste ~e p~rlflte.. Să le scrie tn Idiş. pla"'e 

l pe~~r~~~!~~~J, d~~:~:t~~r'mi~:~ Nu UMblaţi p~ ~trada Astfel, ~ublicul tşi 
tru al şcoalelof. Spiru C. Haret M. Eminescu. SfatUim pe. singur satisfacţia pe 
nu şi·a desmintit nictodtltă marea toţi cetitorii noştri să nu mall merită. 
grije ce o purta ridicării nlvelu· circule pe strada M. EmJ- Ion Opfndl 
lui de cultură al poporului. De I ~!!ii!iiiii~~~~!!ii!iiiii~~~~i!iiiiiiii;;;;;;;;;;;~i!!iîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiii~!iiîiiiiii!iiî!!i!iti~~ 
aceea, el trece drept cel miII '!!! 

mare minislru care a sltil in B'Lllografie 
fruntea şcoHor româneşli li 

In şcoala conceoulă de el, 
trebuia reinvlală euHur8 daUniior 1 
populare, cântecul şi dragostea 
de carte, atât de binefăcătoare 
tineretu:ui şcolar. 

Pentru terani, SpiTU C. Haret 
nutrea aceleaşi călduroase sen· 
llmente, dovedite prin mişcarea 
pentru imbunătăllrea vietii lor, 
sustinută de el Între anii 1898.1912 

A depus o muncă neobosită 
pentru În fiintarea băncilor şi 
cooperalivelor tărlineşfi, de care 
se leagă gloria numelui său. 

In îndeplinirea misiunii sale de 
apostol al satelor, Spiru C. Haret 
şi-a luat drept invătăcei şi tovarăşi 
pe toti preo!il şi invăţătorii, c~
rora deasemenea le-a fost un 
bun şi Întelegator parinte. 

<:ĂRTI LEGIONARE 
1. "Pentru L~gionari". de C. Z. Codreanu - Lei 

Aceeaşi carte editie poporolă (pe hârtie 
mai ieftină), - cu numai - - - - - " 

2. "Cranii de lemn" de Ionel 1. Moţa - - - " 
3 ... Insemnari da pe Front" de Nicolae Totu ., 
4. "CrH de generatie-, de VasUe Marin - - " 
5. ItCrudficatu". de Bănică Dobre - - - - • 
6 .• Cea mai mare jertfă legionară, de Preot 

1. Dumitre:;cu-Borşa - - - - - - - - ..... - " 
7. "Pentru Hristo,", de AI. Cantacuzino - - • 
8 •• Cum suntem", de AI. Cantacuzino - - " 
9 .Românul de mâne şi Românismul nostru·. 

150. 

60, 
70. 
35. 
70. 
35. 

60. 
5. 

12. 

10. 
5. 

20. 
30. 
20. 

Continuare din pagi .. întiia 

firii ce vrea el. Un om nou. Un 
om in care spiritUl de sacrificiu 
să stăvilească egoismul traiului 
buR,. .Datoria legionarului nu 
este numai să lupte şi să biruiască, 
ci să continue opera construc· 
tivă după biruinta din urma", 
Este oare vreo asemănare intre 
idealul Căpitanului şi celelalte de 
până acum? Niciuna. .Sunt 
vorba" I îmi spunea un politician. 
• Noi le dam ceva mai consis
tent celor ce merg alăturea de 
noi". Şi totuşi noi vom merge 
alături de Capitan, ori care ar fi 
urmarile. Nu-i cerem nimic pen
tru noi. Vrem însă o altă luă, 
o altă patrie de care să fim 
mândri. 

----------__ Cu acesti armat! de idealişli, 

de Al. Cantacuzino - - - - - - - - - - " 
10. "Testamentul lui Ionel 1. Mota" - - - " 
1 L .Prezent- (ilustrat) de 1. 1. Mota - - - " 
-12 .• Căpitanul". de Dr. Ioan Banea - - - - • 
13. "Cărticica şefului de cuib" - - - - - " 
14 "Mişcarea legIonară şi muncltorimea·, de 

Tr. Herseni - - - ...,.. - - - - - - - - " 
15, "Mişcarea legionară şi Ţărănimea", de Tr. 

5. 

Fiecare dintre noi se simte 
renăscut prin Idealul Căpitanului. 

Spiru C. Haret a reuşit să 
schimbe starea satelor, şi dadi 
n'a reuşit in intregime - Ideea 
semănată de el II prins rod bogat. 

StlllllUI blruintel legionare 
••••• 

Lista No. 5 
AstăzI, ' mişcarea cooperatist! 

se mândreşte cu numele sau, for 
Învătământul de toate gradele îl 

!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!I!'~!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!I!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!II!!'!!!!!!!!!!!!!"'l!! datoreşte multă recunoştJnlă. 

Herseni - - - - - - - - - - - - - " 
16. "Tineretul şi polttica externă- de Mihail • 

Polihroniade - - - - - - - - - - - - " 
17. "Tara", poem de Ar. Cotruş - - - - " 
18 •• Carte de cântece" legionare puse pe note) " 
19. Cântecul eroilor "Mota şi Marin" - - - " 
20. "Românlsmul nostru" t de AI. Cantacuzino " 

5. 

5. 
10. 
20. 
5. 
7. 

Or~ 

Fa~ 
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~ - Cooperafia nouă Producţia de aur a României; 
pe anul 1937 

- Productia de aur 8 RomA
niei pe anul 1937 a fosl de 5260 

Sfat practic 
, ~, -

Contra degerăturilor 01. dr. T. Ridu!escu·Thanir. venimentele le cunoaştem. Azi 
spector şcolar, do~tor în şti in- i cooperatla este stapânltă in cele 
le economice, dupa 12 ani de mai multe locuri de politicieni. 

~
ercetari şi studii cu prlv;re la 1, cari n'au avut altă misiune. de~ 
işcarea economică din tara! cât să o pună În serviciul parti

a oastra. a observat că întreaga' zanilor, pana la compromiterea 
It ganizdre economIcă Şi. SOCiala f ei. Pe urmă au arătat ca s?cie: 
rlJcute PE" baz! (ooperatlste este tatle cooptrat.Vd ~unt institutii 
Il iea mai buna pentru progresul netrebnice şI p!ine de păcate. 
~eN noastre nationale. in acti- Sa nu uitam că mşcarile coo 

kgr. fată de 4688 in anul 1936. Un mij ac simplu şi ne-
vătămător pentru a scăpa de 

Din recolta de grâu pe 1937 j degerături este acela, de a 
s'au exportat 77 mii vagoane băga picioarele numai pe 

Din re~olta de grâu a anului: timp de o minută Intr'un H~ 
1937 s'au exportat până la 27 ghlan cu apă rece~ imediat 
Ianuarie, in total 776476.097 tone, după degerătură, Inainte de 
din care 600,841.125 tone grâu culcare ŞI a repeta acest pro
superior calităţii de 77 kgr. gteu~ cedeu trei serf de-arlndul 

meo) se topeşte in 4 litre' 
de apă fierbinte. Se scaldă 
cu acea:,tă apă 5-8 seri de
arândul locurile dureroase 
din cauza degerăturiL 

Apa să fie cât se poate 
de caldă şi durata băel de 
cel putin 15 minute. 

~ ftat,.>a progr. am ltică a planului 1. peralivd SU,nt institutIi netrebnice 
a onomic. I şi pline de păcate. 

tate hectolitrică şi 175.634.972 . ' 
tone grâu inferior, Un alt leac folOSItor este 

Situatia exportului 
de grâu pe 'ăr' 

următorul: Jumătate de Ktlo
gram de piatră acră (alu-

Mulţumită acestor băi, nu 
numai durerile sunt aUnate, 
ci şi pielea işl recapătă cu· 
loarea ei sănătoasă. 

e Tot În acest t;m~ a mal ob· Sa nu uitam că mişcarea coo
e jervat că mişcarea cooperatista /i peratista in alte tărl ca Anglia, 
_ 'n fara noastră nu esle binevăo Germania şi Danemarca, a sa!, 
, tă de negustor;, de intreprjn- vat intreg poporul dela peire. 
1 tori, de sOCtetalile anonimf, şi I Cme doreşte sa ştie n'are decât 
~ 'ci de p~rsoanele cari au În I să cett-3scă istoria cooperatiei din 
- 3esiunea lor actiuni ale so-, acele fari. 
'etătBor comerciail:'. A mai. ob~ Cooperat~a ajută pe cel sl~b, Pe ţări, situaţia exportului de Vorbeam ieri cu un J"idan năcăJol"t ••• 

~,~vat că atât ~~ sate cat, ŞI, să fIe. stăpan, pe ~verea ce ~'fl, grâu superior, efectuat până la 
10 oraşe oamenn de afacerI şi; mai ramas din ghiarele parazit'· 127 Ianuarie se prezintă dupa cum 1 Li 

~ i cari s~rvesc comertul ca a- j lor economici. cari 1raies: şi azi, urmează:'. 1 n frumoasa gazetă" ber- vostru Oberrabi FHderman, 
1 nti. (ât şi m3T1i financiari. nu i in lumea evrela~că, sau mm~rl.: Anglia 85.552 tone, Austria 42 latea" a părintelui Ion Mo/a t a sugătorHor de bogăţii ale 

m:lt că nu tub~sc m şcarea ,lar2. pre~um ŞI intre RomanII, mii 854 tone, Belgia 149,924.615 cetlm acest articol pe care-l statului ca bancrotul Arls-
?peratf5tă. ci o dusmanesc o cari au Uitat demu!t ,că sun! de· t Cehoslovacia 33.457 Dane~ I reproducem: tld Blank a uriaşei li it I 
Icotează şi o vorb~sc de rău. neamul nostru ŞI.ŞI cauta de one, l " , \, P ar 
1.1 acest (hip cooperatlvde de meqeria lor. i marca 3060 t~ne, E veţta 41.2~4 i ,.Sunt şi Jldani ca vai de Auşnit~ şf a tuturor celor ce 

I t felul functioneazA numli ~rin VJzându se. a,fâta duşmănie, ce: ~~~;4t~~~~ G~ci~o~ei8~~~~~~~! ei, cari abia fac umbră pă-, ca păduchele sătui, au Ieşit 
hd~rlfatea cel.or săraci, ŞI a se revar;3 zllmc:. asupra lum~! Italia 1001 tone, Malta 5404 tone. i mântului şi cu cari nu s'ar pe fruntea acestui popor 
manilor co~ştlentl de ,,,heml- coopzr~tJstE'. văzand cum agentII; Norve ia 7806 tone Olanda 44.338 ! plăti să.tl răct'şti gura strl- prea răbdător! Pe aceştia 

a ce o au In fat;t lumII. capltahstllor s'au .incUibit. cu. g 1 ..' l' I t ţt ~ dl l 
Cercetând cauzele care împie. planul de a distruge sufletul! ton~, Pa estma. 4688 t0':le, Po oma gând pe el: pleacă 1 •• seu ~ra I n capu vostru. 
că viata solidară a miş.:ării ,de~ltst al cooperatorulul, in con- :,449,~4~ ton~, P~~~r~la 406i;~~ I Cu un astfel de jidan am izgOlţl- i. fnvăţati-1 să ştie ce 

. operalhte a constatat ca. bl,n- siliile de ad,minist~atie şi alte 6~~~8~~.efsan:~ne. one, r ajuns zileie astea In vorbă. e ome .. nia de a putea trăI 
er~l. cămăt~ru', n~gustorul.' In- s ~jbe~ ce nU-I nevo~e s~ le. a- ' Imi zicea: _ Acum ia ci ca strain in casa prea pri-
prmzHorl1 mdustrlall, carI de mmtesc, cooperatorli şI-au 10- ." - - ă f ? Cit 1 l ?' mitoare a altuia căci aceia vA 

uHe ori sunt străini cu sufletul dreptat privirea către cooperatia ' I m . ac u s au eu n ca el' 
tara noastr~, dacă nu s'ar nouă, prin asocierea tuturor con· Şedintele de pregătire I Abia răsuflu cu casa mea. I nenorocesc şi pe voi cei de-un 

ne contra acestei mlşcâr;, ei sumatorilor. Astfel d. R~dulescu 1.'" I Nu este tn ţara asta om mal i Sâ .. nge şi de-o lege cu ef ••• •. 
trebui să piarda toate aface- a preconizat infiintarea Mono- pre eglonara ! paşnic ca mine. Intrebaţl pe I .-.......... - ~~ ... -... -........ -

e de specula, prin exploatarea potului de clientelă. adecă. "A- oricine 
bnsumatorilor şi muncitorilor. sociatia Generală a Consuma- Mişcarea legionară luând mare 1 ... D DIn Peregul-Mare 

,1:Legea şi statutele societatilor torilor". avânt in toată tara, s'a simtit -am spus: - a cine.şlI 
operative interzice primirea in fiecare consuma1or este în. nevoia unei mal atente selec- bate capu cu dumeta? Du- Pentru comuna de frontieră 
cictate a persoanelor cari au dreptăt,1 a respecta pe toti fac· tionări şi pregatiri a celor ce meta şi mulţi ca tine atll Peregui- Mare. ziua de 30 la
upatiu~ea pr!ncipală ace~a~ ~~ torli econo~ici şi anume: pe vin spre Legiune. putea sta unde suntet', că !1u~ne I

A
938 a inse!lmat zi de 

lui de mtreprmdere a societatI!. producător ŞI pe St~t. , .. 03m~ni care au stat până a~ n ' I 'd j Ilnvlere m duhul legionar. 
a de eKemplu un negustor nu Pentru acest motiv beneficIIle cum deparle de mişcare sau u sar mple ec~ n menea \ Parastasul - ohciat de păr. 
atd fj membru In societatea rezultate de producători, de ne- care au activat in organ:zatiiie de voi. Şt veti ft multi tn Ponta Andrei - pentru martirii 
operati_vă. ca~e face aceea~! gust?ri şi. de orice ,Intreprinderi partidelor poiitic,>, se îndreaptă acest fel, fără vină de răs- e~ol Mofa-~arin căzuti în Spa
gust,?ne. Ei s ar concura unu aS~::I"td ,111 Aso::l~tla consur:!"a- astăzi spre oastea Căpitanului, coala ce o pornim noi Ro- n~a pentru Crt5tos, a fost o ade-
altii. ~stfe~ de conflicte e~o· tonl?~ dm Româma, se vor lm· cerând să fie primiti. mânii Impotriva voastră. Dar varafă rec~legere sufletească. 

mh~e ŞI SOCIale sunt pretutl~· pa.rt l In pat~u .părtl eg3le, cari Aceşti oameni r.oul in Cfa voi ştiţi rea bir. d de Lt>,glonarli, Bărbosu Gregorlu 
ni Hl toate statele unde s a se vor distribUI aşa cum se va , ' . p le e un şi Glulan Ilie după terminarea 
trodu; cooperatia. In tara arăta in numărul viitor al zia- mal mare parte, n,u cu.,~sc de vine ridicarea RomAnilor a- sf. slujbe au trezit conştiintele 
astrâ miscarea cooperaUstă a rulul, in care se va descrie ce . loc sau foarte putm Legiunea. supra voastră! De acolo, că crt:ştineşti la viata nouă organi
t un avânt mai mdre num~i e~te o cooperativă cu functi~ni I Ei vin Însa chemati de glasul cel mal cu colti şi cu lan- zând primul cuib in aceea comună. 

in. faptul .că staţul i·a ven~t mIxte aderente ~je necoo~eratlel: 1 neamului, care freamătă şi·şi, turl de aur pe pept ai voştrH, Aceste frumoase momente de 
~llJtor, prm mnh cooperatorl. 10 nt:'?coi>eratl~ .nu ,~a, pot f~ I pregăteşte invierea. Trebue deci nu s'au mulţumit cu t iul înălţare sufletească au adus duh 

rl au cunoscut neVOile t~rli- duşmam economiCI, fllrdcă totII' , . .. ra. . ' .. . 
In ce chip s'au desfăşurat e- beneficiază de rezultat. I ca cel nou vemtl să se Impăr- Jmbulbat de printre noj. că rău in randunle lumll vechI, Par. 

_ . tăşească cu duhul eroic al Le- au făcut averj~ incât au a- Ponta a fost (hemat la şeful 
"~~!iiiiiiiiiii!iiiiiiii!i!iiii!!Oiiiiiiiiiii!iii!i!!iiiiiiiiiiiiiiiiiii!!i!!!iii!iiiiiii!i!i!iii!iii!i!iiii!iii!iiiiiiiiii'iiiii!!! E giuniî şi' cu cffdiI1ta până la juns stăpâni pe câştlgurlle ţostului de jandarmi impreună 

P R E T U L D E E N - G ROS sacnficiu a acelora ce s'au jert- ţării, ci s'au ridicat să ne fa cu cam. Bulz To şeful garnlzoane;. 

principalelor produse din zi ua de 6 Ianuarie 1938 fit pentru ea. cărţile, gazetele, şcolile, săra Dar rezultalul nu a fest cel 

ARME 
Sunt. oare vredn~cI toti act şţi bătorile, subsăpându-ne şi bl. aşteptat de ei. ci întarirea cre

G4ştela r4Hd.le; 05-75h1fCo oamem ca să se Im~artăşea5~a serica şi credinta şi batjo. dintei legionare .. 
Ca,.". de ru~c4 cal. J, Iei 24 Raţe, le; 40-00 buc, cu acest duh? Au toti suU(;te In 'd D 1 

p",; la "4,,d
f 
le~ 28-30 buc. care se poate semăna credinta corm u· n~ pe umnezeu no- ----~,-,-"-~--- ',------,.-~--~-

Ca,,,. de rJaclJ, eal. I~ lei' 0,,4 de gtJi"tJf Bula lei ce radeşte, care sa·i inalte până stru! ApOI ,crezi mata, că a- V I fi t' '" tâ . 
-22 kgr. 240-200. Ia str~lluclrfa jertfei supreme sta noi să n'o vedem, să a uta e ee Ive In rgul liber 

CarIU de f1t1ctJ, etil, III. In. Zar~avatupi pentru binele tuturor? n'o simţim şi să nu ne răs- Franci francezi 7,00-7.50 
kg,. I Hot~rît. nu! vrătlm impotriva ăstorfel de Lin! ~Icrllne aur 1680-1710 

Cor.e de ",4"sol, In 11$-21 cCa~!0!;'I'~;72·809 k-3.60 kgr. De aceea, Mişcarea Legionară spurcătorf a tot ce avem noi D~larl ZOft -215 
r, eayc#, e. gr. h t" 't' f" t 'b I d F10rini Olanda 110-129 F. 1 ttl J, • 10-12 k a o 3!1 )~ lin area ~UI uri or e bun şi drag? 
Oa~fU de porc lei 27 33 kgr. aso e ~sca. ,e. :g". pregătire. In care cel ce vor să Napoleon 1355 -1385 
Os"".6. lei 81- 33 kZ"", Morcofll, le. 5-r. kgr. devma buni J€gionari. se vor De ce vă supăraţi pe noi, Leva 1,50-1,75 
SI6,,;"4~ lei 30-31 kg,., -;;0:" SH-OP"I' leii 4;-58-7 I impartăşi din caldura primelor voi cei neputincioşI şt chiar Shlllngi 36-371/11 

$TE p,'-& St r".olct df1d'" le~ 5= 7. II flacărÎ de credinţă lEgionară. Şi nevinovaţi. şi de ce nu vă Zloţi 83-35 
B h ~ 16 ~6 .. "''')e ." ,e. , i . t d ..' Renlenmark 38-43 

; tI"~ le. ~~I kgr, TeU 4 t h"e lei 3Q0-400; a CI ~e. va pu .ea ve ea. cme ŞI ridicaţi impotriva marilor vo-
Li., 20 -30 kgr. ., , "'. au ti. ., I C1] cata vredmcle este Inzestrat, i hă I b I i Pengoe 36 - 371

/, 
MtJ,.""ţiş, le; 8-12 kP,; Ust"ro" f"n.a lei ~0-20. cfne şi cu câtă hotârâre a bătut str ma r, a o raznicu u Otomane 125-125 

. Il k I~ Jlar86suttJbuc.let140-L60 I ţ'l LI" .. 't Ll'resterll'ne 10"0-1120 lSOIlIote. /14,,4 ti 'K'" e~ a por I e eg unu, cine ŞI ca .. 
y-30 kg" I FRUCTE· suflet aduce cu el. Kc. 6,10-6,45 
iŞIi",ctJ pd,,4 la J kg,., lei Me'f'e com""e kg,., In -1-8 Legiunea esţe născută pentru Rugiim pe camarazii ~ Elveţia 50-53 

- 40 _kg~. Pere CO","'''6, kgr" le; 8-12. suflete de er?1 ~i mucenici. Ea din garnizoanele un~e pri-I Cursul oficial al monedelor la 
sir_ ,- oul I Pentru preţurile de detaliu, 8e este o şcoala m. care intri ca mesc un numiir mal mare . 

G4i,,; III ,.4,,4. le; -11$-50 adaugi 30 la sută faţA de pretu. om, spre a devem erou I de ziare, pentru distri. Banca Naţională 
,. rUe de mal SUI. In şedinteIe acestea de pre.. buire, să ne trimiti cos-l Frc, fren. 8,30 - 3.45 (xl 

Cereale na~~~i~::i ~~u~U::~~ri~~t~~1 c~~~ tul o lor .siiptămânal, c~l ~~~ ~~:~:eeani 48~:'~54~:50 1;~ 
ardu cural : 72--81 kg. 53000-58,000 lei vag. dintă, şi purtare l~giollară. mal târZIU până la aparl- Lira italian' 51966-51966 (x) 

G 
.t.l • 7. O 5 Cu alte ocazU, vom arăta, în tia numArului următor. Zloţi 18.63-19.03 (x) 

ruU cu corp.. 2-8 kg. 2.000-57.000 Iei vag. coloanele acestui ziar, proble- Nu se mai primesc Otomane 81-83 (x) 
Orz : 56-60 kg. 39.700-40.000 lei vag. mele ce se vor pune şi învăta Abonamente decât pe 3 Belgas 16,65-17 (x) 
Porumb nou: 28.500 let vllg. in şe.dint~J.e ~ de pr~gătire a celor luni 6 luni şi un an Kc. 3,44-8 51 (x) 

F. 1 
'T' 64000 li nou mtratt m LegIune. ' • SchllUngi 25-26.50 

. asa e ~ rans.:. e VDg. I V. O. Administra1ia. Elveţia 22.70-23 15 (x) 

,. 
• 
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P. g. 6 N ta. 5 

Ultimele întâmplări politici~ • 
SI , vremea 

.. ta" a, $" "... , .... _,c' A 

CRONICA INTERNA Pe valea Mureşului'A inceput prigoană mare 
Nt se aduce la cunoşfInfă că 

Campania eJectoralA este pace, fUndcA ei nu atacA pe pe valea Mureşulul jondarmil 8- Arestarea c::allDarildulul Peueşcu 
In toiu. 'Partidele trimit me· nimeni. resteeză ,1 ba' crunt oamenii in- fii i &;;'J • 

li' 1 i şe u p ase ~ r.D 
reu echipe de propagandlşti B'" adicA pricepem de ce scr Ş In eg Une. 

_u, , • ,Astfel, FruJlleşul Panduru cu C d I P fiI i Şi i f t 
la sate, ca să... fericească nu Incap parhdele de leg'o- Şeful de post din Bârzava, in amara u enescu şe u p ase r a a os 
poporul. Cine se Iasă ame- narl: t1lra e alăturea de ei seara zilelor de 28-29 şi 30 arestat de jandarm', pe când se ducea cu mai 
tit cu apă chioar~, n'are de· şi politicienilor nu le place lan. eu clus la post mal multi multi camal azi, in comuna Cuvin, la o adunare- ~ 

. legionari. pc care l-a bălul şi legionară. :_ 
c~t _sA bea c~ vadra din pro· socoteala aceasta. Miii ale~ l-a silit S8 declare, că nu maJ Şefii de post dfn Ghloroc şi Cov~8Jnt il aş-
misIUnile partIdelor. Işl vor cA nu va frece mult şi totI sunt legionari. I teptau in marginea satului cu mal mulţi jandarmI. • 
muşca ei şi de data aCEasta pădUoşli din trecut. vor fi Propogllnde cum au Inceput-o Legionarii veneau cu ~ăruţtle altfel ar fj fost ' 
d I d ' h 2( d !It d guvernamenlallf S8 o fod, nu . ' 

egete e e n!caz, cA sau c emat., Sa ea seama e ne surâde. Insii să nu uite cA orice acuzati că vin in marş. 
Inşelat. f6rAdelegile şi hotiile Jor. sulş are şi coboriş' In fata lor, jandarmli au tras cu armele! Insă,. 

Nu pricepem insA de ce De aceia sunt urili ]eglo- Cât. priveşte pe jl1ndo~ml, o legionarii şi-au continuat drumul până la bisericA. I 
legionarii nu sunt lăsaU in mult de dUre politicieni. să ne m'ereslim să I ... 'rstam la DupA rugAciune legionarii s'au dus la sedIu. 

el aC6s!t, acolo la parintii lor, . ' 
după cum se poartă ('f cu noi De aCI a fost ridicat c8rJ1aradui Penescu şi 

CRONrCA EXTERNA Legile ne d6udrep'ulsif6ce~ dus la legiunea de jandar ... din Atad. O, noapte 
politică şt 88 fie fiecare om liber a stat ac,. 

Răsbol·ul d.-u Spau.-a in credlnla lui. Joi dfmlneaţa a fost dus tn faţa ParchetuluL 
__ l?ece nu s4!. ~espect8Iegile_I _) Aci a fost găstt nevinovat. Jandarmll 8U interpre-

, - , - - . lat ordinul, pe baza căruia I·au arestat, greşit. 
Ori câl va vrea Satana, jidanilor. i-& indemnat sli aş- \)UdeC810rll Iar da CI"IJ. de .'egalon De aceea a fost lăsat liber 

ca rt1sboiul civ~l din Spania tep~e altă sesiun:, c:And plAn- Unele fot. au adus ştirea: Legionari! Dreptatea şi sufletul martirl10r no-
sA nu se sfArşlască repede, gerJle lor vor fi discutate. că pentru VIitoarele alegerI ştrl sunt cu noi. 
sau să se termine cu viclo· Guvernele romAneşti pot, cărţile de alt-gătorl vor fi Cu Dumnezeu INAINTE! La datorie! 
ria comuniştilor şi jidanHor, aşad8r, lua ori ce mlisuri Jmpărţite de primari şi notari. 
tara spaniolilor temători de contra jid anilor - fiindcă M infsterul j Ilst'tl ei a dat 
Dumnezeu va ieşi biruitoare nici o Iară nu mai indriis· dispozlţiunea, că nimeni nu F ." .. şi cam ani a electorală 
din focul purîficator de azi. neşte să se amestece In tre- va impărţi cărţile de alegă- . . u~c 10na~Jl p 

Vor mai clideat poate multe burile dinlliuntru ale tării. tort, decât juctecătorfl, cari SItuaţia InvAtătorllor. - Un răslluns al d lui Petrovic; 
vieti de eroi creştini, dar la Exproprierea urbanA dela se vor putea servi de no- D. prof. 1. Pefrovfcl. ministrul I [nvăliitorli işi păstreaza dreptu 
urmA tot comuniştii vor da jldani şi darea lor afar! dfn tari şi primarf la distribuirea educ011ei Ralionsle, a p r imi f I rIIe politIce pe cnre le au. dar -
cel mai m8re numAr de tarA pot ft ori când făcute ]Of, votanţiJor, Insă aceştia intr'o lungă audienje, comitetul a spus d. ministru - ce ner 
morti, fiindcă blestematii a· - dacA vom avea un gu· I ucrand In hţ 1 judecătoru- central al Asociatiei generale 61 citorea lor S8 se fscă cu decent 

x J b h ÎnviilăloriJor, în frunte cu do O, şi demnUate. 
ceştia nu mai merita oc su vern otărit. lui, care trebue să fie tot V. Tonl, preşedintele asociatiei. In nfci un caz nu esle ingădu 
soare şi îndurarea lui Dum- Ştim care va fi acel guvern. timpul prezent. Delegtttia a E'XPUS dolesnlele să freacă la ceiace s'ar pute 
ne zeu. r=: 75RE F ~ Înviijătotlmei. numi O 6g!l fl tie seu chiar de 

Poate că aşa e rânduU, O ministru Petrovlci ftind in- monslr6t e politică. 
ca acest răsboi, sft dureze SărLăloarea legionari-- din ~o- .rebal dacă, in urma ordonantei lnvăFitorul c~re .8 d_~păşl_de 
mai mult, ca s! se convlngll guvernuJui cii functionarii n'eu cenla exercitărh dreptimJor solf 

. II1una Diec::i jud. .l\rad dreptul să la parte Ja campania politice va intra !n prevederfl~ 
întreaga lume cât de ticăloşi electorslli, această ordoMnfă prl. ord.~n!lnle! cu priVire la 'un etil 
sunt fiarele roşii. O victorie Dumfneca trecută a fost o Inal· I t ~rea 0ITlene8s~5. fită de puter~s veş1e şi pe invâfălori, a dat ur- nam publIci. 
imediaUi a nationaUştilor spa- tăfoere serbare in comuna Diect• lui Dumnezeu. C8fe e atotputernică mUorul respuns: - o -
nioli ar fi trecut aproape TrolţlJ, pe care fostul prefect şi care mei curând sau mal . , 

b Ix fi r t t de tristă aducere aminte. dăduse târziu se arată ~' 
neo serva o, ar 10S poa e ordin j andarmilor să o scoolă' Fie de învăjsfură, pent·u nof 
una de moment. O victorie, din pământ şi pe care jllndarmlf tof', faptele întâmpl6te inalnle şi L -1 b era ,.". rup' ,. A, n d ou' 
insă cuceritA prin zeci de neputând-o scoale au tăiol-o pe acum in eOmuna Diecl, din csre • 
mii de morti într'un r!sboiu 10 pământ şi au inchis'o in piv poate vedea toată lumea, că Tabăra veche şi tabăra nouă H! 
de lung timp va insemna n!tă, a fost ridicată din nou cu Dumnezeu duce la blrulntii le-
deschiderea o' hilor t t r bratele spre cer şi sfintit!, glunea, fI~ndcă legionarii cred cu Imed1at după plecarea dela a lui. La această adunare s 

c u uro L f'f tiI I t adevarat In EI acelora care n'au observat as Inl rea aces e rog au ua . osul de ros JiberalU s'au spune că vor lua parte s , psr'e peste o mie cinci sute 06- • • • • •• 1 

inca ce primejdii ne pasc meni din toate comunele dinju. LtI ..Allllaş. Duminueă după rupt in două. duH P. Ghiaţă şI P. Bejar. 
din partea comuniştilor. rul OleceJor. adunarea dela Olecl, s'a tinut o Unii au rămas In jurul lui Nof; aşteptăm să vedell 

Cu cAt vor invinge mai Vrem~a era urât~f Incontinu mare adunare i~ comuna Almaş. Chinu Brătfanu filr alţit şi-au cum se mâncă cainii i~tre e 
Iar • t· li fi - fAt ploua ,. era un noroi de abia Lumel adunaţe I a vorbIt Cama- făcut paltldul lor numit 11- Dar de votat In Judeţll 

ZIU na Iona ŞI cu a te smulgea. din el. radnl şd de Judet dr. V. Novea' , . ' I 
mal mlireafă va fi jerlh vie- C b' nu şi camaradul M~duta beral harşist. Arad nu va mal vota nimen, 
. u foate acestea, Iserlca din . A· H i tl~' It A I ~ lib li' hl ~ lj fIlor clizute pe front şi răsu' 0 ' i a f t ti ·t V d I Poporul sa răspandlt pe urmă aş s J s au un cu - n CI cu era I vec ŞI n 

,ec os Xl a e urne, care A • I t 1 Z f' d ăt ] ă t I II' I netul victoriei va face incon- umpluse şi curtea blserlcU In mare limşte Ş cu multă mul- pos O am ir, con uc oru cu Ş ea a ti nou, 
jorul lumii. După serviciul religIos din bl- tum're [fi suflet. spre locuinte. CrucHor de foc şi au cerut Toţi sunt răI şi s'au t 

* serleă lumea şi preotul safuM B ~(J r B01eştt~' tş'Oin {om:na să li se dea Hstă la aleger!. fruptat din sudoarea ţăra 
La Geneva in 1 s'ou i~drepte:' spre locul unde a O aş Id sa Jnu. u~ nee o Comisia e]ectorală le-a nilor. 

I cursu şe- fost fi d Ica tă 'r OI ta mare a una r e e gl on arCi. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" 

dintelor Societ~Ui Natiunilor, Preotul a fecut 'sfntlirea apel Multiml
f
' t~ ;or~!t. dA ~. No· aprob3t lista numărul 10 c~ il t d C it 

urma sti se discute p]ânge~ I opoi o sUnUI troÎje Peurrnă ~ veanu şe u .lU etu u! u, ca- zece puncte, care fusese data' n a entiunea • ăp a 
.• ImOll, ce care u,ese lOC IS nI' . 

riie flicute de evreii din Ro-' Ilnui o frumossă vo;b1re. in esre m). aradul IMldutăf Şl c~mh~~adful Crucilor de fJc. . I de jandarmi din Arad
4
' 

mânta, pe motivul că ar fi, a arătai ce mlnu.nl poate tII ce I alegerile trecute şi a cărei seri- Nou partid e cond~s de I ,~upa arestarea şe~ulul ,plas. 
persecutali(? .. ) in tara noa-; puterea credintet In Dumnezeu şi soare o ştifi cu toiii. Cetili.o din Petre Gheaţă, P. BeJ<ln şi. Şlr1a~ d. P~nescu, legl~)fl~rn dti 1 
strA. 1 ce more a ~ost jertfe lui Ionel nou camarazi şllu3fi amInte cele 1 A. Zamftr. I ~uvm au ţmut o şedtnţa ]a 

. Mota şi VaSIle Marin pen'ru bi· i • ! dJll sub conducerea camaradul 1 
Cunoscându-se inflofJfoa· serica şi crucea lui Hristos A ser s~ an ea. . . H :lş!stll dela Arad ne spu- i Ion BIăgăilă 
ti' Hi "d . VI t 1 x Fund că din nou alti camarazI ă .. i I < .". , •• • rea s are ma erla a JI am· sra a poporu ul, Ca cine merge de-al nostri sunt închişi ne c vreau sa ja ma mu te I Dupa lOchlderea şedanţel, SI 

lor din România, cei adu- pe urma lor, pe drumul leglunli, . • voturi tn judet de cat Jlbe- i patizantul Albulescu Gh. a rapo t 
nafi la Geneva au râs, pur care e drumulodevă,ratului creştin, Inmormântarea camaradului v. ralH vechi.' : tat, că a primj~ trei p.a]~e ~~ 
şi simplu in fata pIAngerilor m~rg~ cu tostă sIguranta spre . C· Aici au şl'>f e dr H nţIu i un frun~a~ de_la~darm.l ~1O. Şm 
d' manIUlre... Felnecan dm Icir. ~.P . e •. pentruca mdrasOlse, sa lDvlte 

epuse.. . . _ După acessfa a vorbit multimii Singurul băiat la părinţi, cama- Mai spun ca s,e vor duce masa'pe un leg,io~ar din Si~ 
Angha ŞI Franta, l!!IrJ m Şetul legionarilor din acest judet, radul V, Felnecan adormit în cre- acasă - cum 8 ar zice - rudenIe de~a lUI ŞI care ven 

care jidov;i ocupă locuri de dr. Vasile NQveanu, care a Înfe· dinţa kgionară a fost înmormântat! la dr. Groza şI la A. Idncu, cu camaradul Penescu. 1 
miniştri, au recunoscut ele rst şI a arăt~t ce mare păcat a Miercuri, in prezenţa .unui numâr ca să spună oamenilor. câte F~pta . ace~s~a est~ ~ai mu 
îns~şi. că jidanii dela noi shârşlt losiul pref~ct O~ozo mare ~e particip~nţi, ,mtre cari şi pnrcă ii au făcut cât au decat salb~ttca, InfIeram ,acei 

• d d' când CI dat ordin sij Infemmlez"! un CUIb de 13 legronan sub comanda 'gest crud ŞI atrage~ a.tenţtU,n~ O 
n au reptate, cA - a leă - troiţa de azi şi o odus multumiri camaradului T. Secoşan şeful gar- stat la putere 4 ani. Comandantului leglUnel de Ja 
RomAnia are dreptul sli dea conducătorilor de ozi pentru incu- nizoanei Arad, I Aşa că urmează, ca să ţ'- darmi din Arad. asupra lui. 

ş afară din tarli atâtea vipere, 'fiintarea ridicărilocestel sfinfetroi· La groapă a vorbit camaradulj nă prima adunare H !ş1stă la 
care sug fărli indestulare din te după aceea s'a ]inul şeoinflt s~.l Secoşa,n.... . Şeb!ş, comuna ]u Graza, •••• • 
avutul românesc. lemnăI:gl<,?nare,c8Ild 8U d,~pus pr. LeglOnaru ca u~tlm ~alut au .m- I unde să-I in]'ure pentru fe- SpriJI n Iti corn er~lJ -

. mul legemant legionar 300 legionari tonat pentru &:1 lasat In pro~spatull • , 
In loc, deci, ca SocIetatea Sărbătosren dela Oiecl. I!rolă mormânt nPIănge printre ramuri I rlcirea ce a Iăsat·o in Judeţ,.. ( 

Natiunilor s§ dea dreptate cum e rle mi~ft si fredifo8!'e P!1- luna", imnul le~ionarj[or cazuti, ' 'n urma conducerii oroastE' romanesc. 
~~~~~~~~':""";';';";';';'~~~~----1, 
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