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\11>. Horia Sima a i5

\ ·2·j~şaf 'a Braşov I IP-DOIRILIEmIIE 
;a~~t ;nfiorătoarele fapte săvârşile de Unguri ~I~ ~"'I~ ~ hJ lE 

•.. "Convinşi de dreptatea noastră, nimeni nu ne va pu'ea opri A~ le A' IJI A' r-:q 
se să fău,im poporului nosl,u viiloru' pe care il merită".. • Publicul arădan cunoaşte în SA se revie imediat asupra 

! parte, fa ptul că localul fostei măsurii spre a avea eorso du-
~~1 Mierwri seara, dl Horia Si~ 124 Români, femei şi copii prin- cutie şi au plătit taxă de in- loji masone din l'irad, bulevardul blu, pentru plimbările serale, 
je~a, vicepreşedintele Consiliu- tre ei. trare 1 Pengo ca la spectacol. Gen. Dragalina No. 28, a fost· care sunt mai de recomandat 
j'41Î şi şeful mişcării legionare, In comuna Şeredei (jud. Să- In Târgu-Mureş a mai fost cedat Liceului Industrial "l'iurel decât să între lumea în cdrciumi 
~~ Ilorbit din sala festivă a li- lai) au fost Împuşcafi 16 Ro- executat studentul AI. Lupu. 
at~ului Şaguna din Broşov, miini În frunte cu preotul. Oratorul a confirmat apoi 
~pspre rapoartele noaştre cu In comuna Dragu (jud. Cluj) câteva cazuri cunoscute de mai 
loingurii. Discursul a fost di- au fost impuşcafi 14 Români. Înainte, printre cari cea a pro~ 
hvzat la toate posturile de l'a- In 9 Septemvrie au fost îm~ topo pu lui ortodox Munteanu 

Vlaictl II vecin cu loja, pentru un 
,nternat şi mărirea atelierelor 
şcolii. 

Cedarea s'a făcut printr'un jur
nal al Consiliului de M;niştri din 
Iulie ] 939, pe când era primmi
nistru George T ătărescu. 

\l11io româneşti. puşcati 20 Români în Oradea. dela Huedin. 
o~ DI Horia Si ma a inceput să In Cluj au fost maltratali 
~brbească despre sllferi~te/e tăranii asupra cărora s'ă găsit 
'lin trecut ale Ardea/uha de rric%rul. In comuna Beliş Iri

d_b dominatlunea ungurească. colorul a fost bătut cu caie 111 
mi accentuat apoi de ce trata- spatele unui tăran român. Ca-

Vicepreşedintele Consiliului 
a declarat, că procedurile Un
gurilor ereiază din nou o stare 
imposibilă. amenintind pacea 
În aceasta regiane a Europei. 
Noi suntem paşnici şi nu vom 
lua măsuri de represalii, nu ne 
lăsăm provocafi, dar să se ştie, 
că şi răbdarea noastră are un 
sfârşit. 

Imediat după venirea lui Con
stantin l'irgetoianu in fruntea 
guvernului, deşi numai pentru 
o lună şi ceva, acesta s'a şi gră
bit să am.:leză jurnalt;1 de ce
dare. i

i ent omenos se bucurau Un- zul s'a repetat la Oşorheiu 
o. rii sub dominatiunea l'omâ~ (jud. Bihor). 

• timp de 22 ani. In ziua de 28 Septemvrie au 
România supunându-se ar- fost executati 35 Români. Un

. trajului dela Viena il intrat gurii din oraş au asistat la exe-

Printr'un alt jurnal, liceul a 
fost scos din casă, pe care a fost 
silit s'o tnchrieze, plătind 60000 
chirie anuală, adică 5000 lei lu
nar, plus impozitele. 

1 Axa, aducând un imens sa
ll~ificiu, dar putea cel putin 
::,~era. că Ungurii lşi vor schim
!i~ sistt!mul ş; mentalitatea. 
~~ngurii însă s' au dovedit a 
.~\ şi mai răi de cum este faima 
1 r. Ei au săvârşit cele mai 

uitoare fărădelegi. 
fe' DI Horia Sima a Început să 
'gş.ire apoi toate cazurile con
, efe. 
e. In comuna rrăsnea (jad. Să-

1
') au fost executati 20 Români, 
eotu/ şi În1Jătătorul au fost 
ânzurati de uşa bisericii. A 

r~ mat apoi o vânătoare lmpo~ 
rilla săteni/oI'. dintre cari au 
°ht impuşcati 76. 
~e In comuna Cosma (Sălai) a 
mAt' "t"t I ~ilst spanzura mila a oru . 
'rlln comuna Ip (Sălai) au fost 
'ttecutati 155 Români. A fost 

grumat şi un copi/în leagăn. 
-lIn comuna Belin (Trei Scau
et; au fost Împuşcati 10 Ro
'4âni. iar locotenentul M. Pă
Ilfu, a fost răpit şi pe urmă 

IGnorit. 
Nn Târgul-Mureş au fostexe
,.tafi in piaţă 18 l.?gionari, iar 
Itr'o comună din apropiere a 
I 

)1St masacrat preotul gr. ca~ 

tfi~ !n timpul slujbei în bi
fnca. 

1
,n comuna Mureşenii de 
mpie trei familii româneşti 

fost masacrate în frunte 
preotul. 

<In oraşul Cluj au fost exe-
ftafi 7 gardieni şi anume Va. 
te Demian, Vasile Albu. Ion 
Iktreşan. ilie Moldovan, Ion 
il)p, Alexandru Pop şi Iosif 
'.~p. 

,liln comuna Irina (jud. Cluj) 
I!eofu/ şi învăfătorul au fost 
iânzurati /a intrarea În bise-
Hă. Deasemenea au fost exe
effat! notarul comunal şi fiul 

ju sublocotenent 'in rezervă. 
':fn comuna Sânmihai (Bihor) 
~i multi săteni omoriti. 

I In comuna Bodoş (Somes) a 
• ~t asasinat primarul. 
pe şoseaua Răstoc-Huedin, 
I fost văzute cadavrele alor 

'1 
1 
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România a supus arbitra;ului 
pu'erilor Axei, ches'iunile ac

'uale dintre noi şi Ungaria 

Cu această sumă, liceul ar 
putea ajuta pe 3-4 elevi refu
giaţi, dându·le intreţinerea grd
tuită pe tot anul. 

Dar se opune d. dr. Szo1l6si 
avocat din l1rad, care spune că 
este curatorullojei noastre .Con
cordia .... 

BUCUREŞTI. - Prin'r'un .. emoriu supus primalui 
delega' rmiu, la Budapesla, dele,a,ia romiină. a făcu, 
cunoscu' guvernului ungar că, deoarece acesfa, na vrea 
sau nu poate să solufioneze in mod 'eflal chesliunile ac'uale 
dintre cele două fă,;, în conformilate ca angajamente'e 
la care s'a oblifla' la Viena, - Guvernul Beflal Român 
a supus 'oale aceste chestiuni, arbifra;ul •• puterilor 
A.xei, în baxa pa,aera'U'"; 7 din pro'ocolu' de'a Viena. 

D sa se ţine mortiş de jurna
lul dat. de Constantin l'irgeto
ianu, asfel cel se opune ca lice
ul sel rămâie proprietar definitiv 
al casei. 

l'iIe cui interese primează acum 
în viaţa politică? 

- l'iIe Dlui dr. Szollosi sau 
ale unei şcoli naţionale? 

- Cine e mai tare în l'trad: "Pro-Transilvania" 
La Bucureşti, un gru p de 

luptători din marea generatie 
a unirii, s'au reîntâlllÎf, după 
două decenii, pe aceleaşi ba
ricade 
Scăpând de acţiunile 'nefaste 

ale camarllei care a dus tara 
la dezaslru, aceşti bărbati de 
stat - care au avut toate ono
rurile in vieală, mal au acum 
un singur jdeal: refacerea uni~ 
tăfii naţionale. 

De aceea s'au asociat intr'o 
grupare .Pro Transilvania" 
care a luat fiinţă in ziua de 
Luni 7 OeI. a. c. 

Adunarea de constituire a 
a fost prezidată de d. dr. Iuliu 
Maniu, fost preşedinte de con
siliu, care a tinut o impresio p 

nantă cuvântare, arăfând că 
dezastrul care ne-a ajuns se 
datoreşte lipsei de propagan
dă peste hotare. 

rn timp ce ungurii au dus 
contra României cea mai de
şănţată campanie de denigrare 
şi inducere in eroare. nOI am 
stat culcaţi pe laurii victoriei, 
fără să ne dăm seama că 
mergem spre prăpastie. 

Ungaria s'a milogil pe ]a 
foate uşile, mintind şi inducând 
lumea În eroare, iar noi am 
răspuns prin tăcere. 

Asocialia "Pro Transilva
nia" şi-a propus să repare a
ceste mari greşeli, spre a arăta 
străinătăţii adevărata stare de 
lucruri din provincia noastră. 

Lupta pe care o incepe aso-

r--~-_ - . 

cla1ia "Pro Transilvan;a" are 
ceva asemănător cu aceea pe 
care a pornit-o, in anuJ 1860, 
bătrân a societate culturală 
"Astra", în frunte cu in al fii 
ierarhi ai bisericii Andrei Şa~ 
guna, A. Sterca Şulufiu şi 1. 
Alexi, cărora Il s'a alăturat 
floarea intelectu aJIIă ţii arde
lene. 

Fie ca lupta nou inaugurată 
la BucureşU să se incoroneze 
de succesele pe care le-a în
regislrat "Astra", în glorioasa 
şi lunga ei aclivilate pentru 
luminare poporului român din 
ArdeaL 

Iată conducerea asociatiei 
• Pro Transilvania": 

Loja sau Uceul? 
Sunt simple întrebări, pe care 

le punem publicului, acum când 
credem că s'a schimbat ceva în 
ţara noastră. 

Noi, credem cii s'a schimbat. 

Circulafia pe corso 

Va recunoaşte ori cine că 

plimbările sunt distracţiile cele 
mai de recomandat după mun. 
ca grea de peste zi. 

Dar în l1rad, corso-ul este 
prea scurt şi Îngust, astfel că 

azi nu mai· sunt posibile plim
bările pe corso, de când s'a 
luat măsura ca publicul să nu cir
cule şi pe partea de jos a cor
soului, alături de drumul pie
truit. 

Iuliu Maniu, C. 1. C. Brălianu, 
Mihai popovici, Gheorghe Bră
lianu, Ion Mihalache, A. C. Cuza, 
Dr. C. Angelescu, Dr. Nicolae 
Lupu, SteJian Popescu, Virgil S'a spus că mdsura s'a luat 
Madgearu, Alex. Lapedalu, Se- pentru circuitul unic. 
ver Bocu. V. P. Sasu, Dr. Au- Rău s'a găndit acela, fiindcă 
rei Dobrescu, Oct. TăsIăv21nu, pentru asta ajunge drumul de 
Ghiţă Pop, Dr. Augustin Popa, pe mijloc şi partea cealaltă 
Mihail Răutu, Ionel Lugoşianu, spre bulevard. • 
I~n Cămărăşescu.' C. Bucşan. I Dece sel nu se poată atunci 
ilIe Lazăr, C. Slolcescu, N. Bă- plimba lumea şi pe partea de 
neseu. Valer Roman, Sever jos a corsoului? 
Dan, L Jumanca, J. Vesclitn. 
prof. Ştefan Pop, Dr. D. Dă-
nulescu, Gh. Fotino, prof. Em. Ziarl1l nos.tru se :alătură cu 
Antonescu, prof.1. Simionescu,trup ş; sunet acestei generoa. 
prof. Clinciu, Emil Ghilesan ~cflttni pentru afirmarea 

Censori au fosl proclamat drepf\.U'llor nostre pretutindeni 
d-nii: G. Cipăjanu. Printul M. într'una ti;n djpe~e hofărâtoare 
Sturza, prof. Manolescu . .L--Lo&.--"'l' ale exfsfe'lţii noastrE" na;iona-
[oanilescu. M. Mora . Leu- te. 
cutia. . .... - l17.p.1 rra".ilvanie. 
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sau să se ducă la jocurile "dis
tractive". 

Cumpără'arile dela 
librăriile evreie,fi 

Ministerul Educaţiei Naţio
nale a dat tin ordin prin care 
se interzice elevilor să mai cum
pere ori ce dela librăriile ev. 
reieşti. 

Şi ca măsură de control, s'a 
ordonat scolilor să afişeze lista 
librăriile e\reieşti. 

Măsura dJui ministru Traian 
Brăileanu trebue Însă complec
tată la ftrad, cu unele măsori 
locale spre a feri elevii de a fi 
induşi in eroare de onele firme 
- care au numiri tare româ. 
neşti. 

De exemplu, pe bulevardul 
principal se găsesc câteva libră. 
rii care sunt evreieşti. 

De unde să tie minte elevii din 
clC1sele inferiore, că aceste firme 
sunt evreieşti, chiar dacă sunt 
afişate la şcoală? 

Noi întelegem că" ordinele tre
buesc executate, deci şi Poliţic;( 
locală să dea concursul Ministru
lui Educaţiei Nationale de a i 
se respecta măsurile luate. 

Cerem, deci, ştergerea firmelor 
care vreau să-şi camtlfleze ori
ginea evreiască. 

S. Paur. 

"Ajutorul legionar" 
Nu este bun român acela 

care nu s'a înscris încă printre 
contribuitorii la '"Ajutorul le
gionar«. 

Legionarii s'au gândit din 
primele zile la cei rămaşi fără 
a.dăposturi şi pâine, peste iar
nă, punând in aplicare legea 
Căpitanului. 

"Ajută~fi fratele căzut în ne
norocire. Nu-/ lăsate 

Cu mic şi mare, legionarii 
se străduesc să aplice porunca 
de foc a Căpitanului. 

Dar legionarii sunt săraci . 
Din putinul cât au, dau atâ

ta până la limita câ.t le ma.i 
trebue ca să trăiască modest. 

Este atunci de datoria tuta
ror inimilor nobile ca să uşu
reze sarcina legionarilor de a 
alina cât mai multe guri 
'infometate şi trupuri desbră
cate. 

Români, legionarii au răbdat 
de foame prin temnifi până a~ 
cum, cât n'au răbdat a/Iii o 
viată 1ntreagă. 

Ei inteleg acum foamea al
tora, dar ei inşişi sunt săra.ci şi 
singuri nu pot da tot ce ar dori 
pentru refugiati şi cei săraci. 

Dati atunci cât mai trebue 
din avutul vostru şi Cel de sus 
va vedea şi aprecia jertfa 
voastră . 

- Să ne gândim că soarta 
refugiaţi/or putea să fie şi a 
noastră. 1. Pogona 
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Martics 
Croitorie pentru 

dame 
ARAD, 

Bdul Reg. F erd. 

Printre comercianţii români 
din cartierul Arad·Gai trebue 
să amintim pe dl. Florea loţi. 
din str.· Bisericii No. 20, pro
prietarul unei mici prăvălii, a
gonisită cu multă trudă ani 
de-ar~!lduL Dapă ce pest~ trei 
deceml acest local s'a perindat 
în mâinile străinilor. In anul 
1937, a fost inchiriat de actua. 
lui proprietar şi transformat În. 
tr'un local de consum accesibil 
tuturor. 

De-altfel dl. Florea loţi şi-a 
făcut datoria de bun român şi 
în timpul razboiului, fiind mem
bru al gărzilor naţionale din 
1918-19, fapt pentru care a 
fost şi decorat cu medalia Fer
dinand 1. 

Fie ca acest început să fie 
de bun augur în acest cartier 
românesc, pentru ca exemplul 
vredniciei româneşti să îndemne 
şi pe alţii de-a paşi hotărît spre 
alte ramuri de activitate, până 
la biruinţa finală. 

Tricotage pentru iarnă 
in bogat asortiment la 

,,4riadne" 
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