
';'1:}.~.;$~Jl;,1~..-~-~;.~~~~·~ ,,~~T~~~ .":~!?:'''~''::''~'''~"''::':''\1f~.<~~ ~ :";R::~ ... -4 ..... <'..11.:;",. "-1:"_ • • " ~r-" :<·,1"'"r~..-,)'J: .... i~·f"~~" >r ' .. ,~~,~ -b~"}/.-'-.,.~for~I~ ..... 
"'. . ". ? 

~.,.-~ 

TRANSILVANIEI 
.. Arad, Duminică, I Decemvrie '940. 

_Mr~~c=--======================~====~=========================== 
10 pagini 5 Le i 

~ 1 Decemvrie 
~ 1940 
~ ~'d t' d . , 

J.f1.4efnf1.ă.!!1-, 4l ţa.pte 1 J"a.f1.4l~V4f1iel 
~ .~ i 

Comandamentul militar a dis· 
pus rechizitionarea cailor redat] 
de armata română. 

II L.w apar ares, eran urI, g<~n-
1 dUHle rom'lne~tl .. de pretu[lll· 

Acţiun,ea pentru breslelor cer ca această ca· 157, de unde vor prImI o (h 
meră să rămână cu i udetele tantă, care se anexează la ac

meHţinerea Cameril Arad, Bihor şi Hunedoara, iar tele depuse. 

... 

După "ElIenzel~ff, încasările zil
nice la administraţia financiară 

"Cluj" trec peste 10.000 peng6. 
df~rd. se vor fi inaltat spre Ta-

1 t,· J cel Ceresc, in rea l1lai cu-
cernică evlavie, pomenind 7i~W 

€ Muncă la Arad cea din Timişoara cu judeţele • 
bănătene, unde se găsesc dea- Toţi proprietarii de ambar- • 

~ lllirij cdei mari. P d' 1" t t b I 1 
., Pentru citteva rJipe. ins reşe mtu u uror res e or 
1 Sl11'llge din tragica realitate, meseriaşllor, muncitorilor, fun~ 
• iliVOf'{tlld în minte lugar, aceea ctionarilor particulari :şI ai al· 
r(,<tr tr..:bui S~l fie.,. In definitive for asocialii profesionale, au 
I ~'(){"ha d(! I.Hiil pe' care am visat-o redactat un lung şi bine Inte
~J.'" LI totii, din moşi sfrllmoşi, cu melat memoriu, adresat Minl-

semenea importante centre In- eatiunl de tol felul, care au fost 
dustriale. rechizitionate de armată, le pot 

Se crede că tn cele din urmă ridica În fiecare zi, din locul 
se va reveni asupra desljjn. unde au fost depozitate. pe 

Comandamentul municipiului 
nostru, a invitat toţi preprietarii 
imobilelor din Cluj, să anunţe 
exproprierile făcule sub regimul 
romdnesc. ţării a camerii muncii, tn urma malul Mureşul~l. 

·irHn'<t t\. .. _.ror rO mit I)tf.or, ln.tr'o 
Vlra ,nari'. frumoasă ŞI bogata. slerului Muncii, prin care cer 

i \~ :\Ce"~ta., zi ..B1Jr~ra .l!bertatii mentinerea Camerii de Muncă 
~lC p!":1UI"lHs Albel-Jllln, acum' din Arad) armată oraşului Tt~ 
li 1 de ani devenise o realitate. mişoara, conform unul ordin 
'r._ "( visullcUHtillllă .. -

acestui memoriu. 

DeaHrel, în Arad, camera are 
un local corespunzător, până 

când la Timişoara, nici cel de 
până azi nu ~ra safisf~ciUor. 

· Y ministerial recent. 
III !)iSf~rka din de o ll, un dan- '" 

:s;at ele ..; opot. chiamă drept- In acest memoriu) reprezen- In vederea r~deschiderii lea-
t !TCJiLCj'1Ştl la sf, biserica. Sun- tantii autorizaJi ai breslelor, a- (rului comuna', s'a tinut o con~ 
tem. Î'O 7il,H (j.]u\'crilor aminte. O rată că prin mutarea cameril, 
\ .. • 1, t h' d bX sfătuire la primăria oraşului, 
,Jl!iH(.:j· flliHurdca mne e sar a· la Timişoara, s'au aglomerat 
t(11n~ :;:.;,,~ 'ndr,,;aptă tînăne! lin ne· foarte mult iucrăr.le camerli, în prezenta d-Jor: Ion Moldo
lL ">' i1.: l.if,n;i, spre rasa Dom- van, delegatul p, S. Sale Dr. 
mthîi. Pe uliţi steagurile ieUr tie având tn vedere că după Timl~ Andrei Magier, Episcopul Ara
t" vâllt.ul.,o~aJdat în lumina as- şoara, Aradul avea camera cu dului şi preşedintele comite(u~ 
trului ceresc, părtaşe şi ele la o, eei'1'RajmuI Ji membrii 
ă băt t ă ". t lui pentru redeschiderea tea-

s r oarea noas r , 111 preajma Pe de allă parte, drumul la 
iernii. trului, Dr. E'lIi! Montia, primar, 

Timi'lloara cere multe ore pier- L Ni hj d liP I t - Cu ochii lui mari şi f'gurjl 'f azar c, jrec oru a a u-
numiti curiozitate, llcpoţelul se dute. mai ales pentru cei din lui Cultural, Tiberiu Vuia şi 
intereseazh mereu de--""A8ellU1ă- judetul Bihor, revenit aceleeaşi George MOflu, publicişti. 
ti1te'-l_~zHei",", gntLJilld I?<lsul, 'in'· eamere •.. " '--;, .. '0- _ o" • După cea vorbJl dl dr. Ion 
d· 1(' Ci llatura1,1ntrebanle curg". La Timişoara, arată breslaşii 

B - 'At t Moldovan, care a cerul un tea~ 
l!rllca, mCa o poar a gi1n· arădani, 'ei ar fi puşi în mino-

dur,!!.:", ii infaţişena Însemnă- ... tru permanent pentru Arad, a 
Latea [TlJirii celd mari, cu Alb:! rUate de unele organlzalu, când luat cuvântul dl dr. Emil Mon
Iulia şi intregirea hotarelor cu la Arad erau adevăraţii condu- ia, primar. ::;11 l'1ilnd că imhră

· ,.,... .. J' f, 1, r" ....... _ ...... ....:~ ..... "'. ·~-_ ...... _-----..------HrZişn:".nr-;cti1ui-'Tto~a~f~ căldura Idela 
~~.:..,;{:.~~;(~, .cu barbaţii de stat, Aradul are un lnspecforat al redeschiderii acestui teatru, 

. \r fo "li" ştI ut ce vor, evocâ nd . ... 
• _~1 .,1. ',entru Romftnii de pre- ~uncll, deshpIt ~'" cel del,a promifând că va face tot ce este 
~ltt~jJllt, figuri legendare. TImişoara, tocmaI pentrucă s a posibil penlru aceasta, mai a-

I Mai încolo, cineva da binete recunoscut la timp marea fn- les pentrucă statul legionar ur
şi i-se răspunde cu: "De-ie [)nm~ semnătate a centrului Jndus- mareşte ridicarea spirituală a 
n~zell _b!n~,~poi, jnceti~or, trial şi comercial care este NeamuluI'. 
ajung fa tnsenca, unde bumea, .. 
frântit de batnlnete, cade în ge- . ~ra~~I, undAe ~e8~rlaş.1I şi mun- S'au luat apoi o serie de mă-
nunchi, îngânând o prima rugă- cl(orll romani. chIar Şi sub do· suri administrative [n legătură 
dune pentru feciorii ei morţi mlnalia străină, aveau cele mai cu deschiderea teatrului. 
~1I ~ltimul s~lllt pe buze: Tra- puternice organizaţii profesio- In consfătuirile viitoare, pro-
laseă Romelma Mare I nale 

Din pacate copilaşii de astăzi . blema deschiderii unul teatru 
tr~liesc istoria, vazflnd ClI ochii. Camera de Muncă din Arad permanent va fi pusă la cale 
1n faţalor--se notăcesc destine a avut o activitate care s'a ela- in mod detailaf. 
tie.,pc...lOl zi pe alta şi cu eiH ţi-al sificat printre primele din fara, 
[:.tat" ~a !-Iupor, rostul în, lume, Iar la expozItia documentară. 
- II atat dcccp1~,,:·-mftt mare, a inregistrat un succes elogiat 

1n Jnr de 111 flt ţlşă riie trecutu. . '. 
:[1;. generaţiile de azi, vor aminti de top ~onducătorh camerh 
~Olltributia ei lor pilstrarea ho- munciI din Bucureşti. 
;n'elor. In continuare, reprezentanfj( 

Un" t 

irecuuusc,' 'eei genera
iHor care au faun '. şi 
tcelora care au ştiut-o pas , 
tparand-o În toată măreţia ei 
:hiar dincolo de viaţa. 
,., Rostul nostru? 

C Doamne, auntem atât de ne
rre . i. Indtt orice oScluda, pen~ 
ru labl 'rea în care ne~am 
lS~ţ cOlldu~ illlp de două de-· 
enu, e mult prea uşoară, 

Evocarea timpului nostru cu 
:>ate ~~dicărHe şi renunt~lriIe, 
u sfaşlcrea hotarelor, calva
ui ~eIor refugiaţi şi expulzaţi 
a Îl 0. permanenta ruşine, pel1~ 
ru naţia româneasca, demnă de 
1t soartă. 
L ,imile copiilor nenorociţi 
'~man Încă glia pe care n'am 
tt ut-o a ra, în cimitire prifi~ 
'e !noru ile noastre dragi 
1lcâlele pro tor ului se bu~ 
liră de înt<liefa "n bisericile 
.şcoli~eal?OstoliJo ,. rişi, gla

llese. Hl . !1l~lba strau numai 
tLroPltOrll, lar sudoarea unţii 
mora, este pur şi simplu n-
lata. 

: :l frământarUe lui zilnice, cu-

~ ... ~~: 
) 

1 
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.. 
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tare moşneag, astăzi din nou În 
robie, răzut !a pat, mai mult din 

, 'ca decât sub po-
vara anilor, - ' " 1 
marei uniri, se va lasa ridIca 
pentru c<1teva clipe, sprijinidu-se 
cu mâinele de marginea patului, 
să mai poata privi încă odata, 
pe fereastră, în afară. 

Inţelepciunea lui, va evoca din 
nou mareţia zilelor pentru care 
a-i lui au murit, pentru cu el 
alaturi de atâţia fraţi români li~ 
beri, să poata participa la adu
na~ea dela Alba Iulia, - şi, a
pOI, amărâciunea z:lelor când ui
tasem cu toţii, insenmatatea zilei 
de 1 DecemvrIe. Deştepti cum 
eram, ne-a fost interzis sa mai 
cântăm Imnul desrobirii naţio
fi le - Deşteaptă-te Române. 

Apoi, frânt de oboseală, cu 
broboane de sudori la tâm
p}e~ - ştiindu·se neputincios as
taZI, dupa ce ne·a văzut pe noi 
nevrednici eri, va mai adăuaa 
un ultim cuvânt, celor ce v~r 
veni I Răbuna/i-ne voi! 

ioan lilipa, 

.-
l'icurn câteva zile a fost con

stituită în oraşul nostru "Asa· 
eia/ia comercianţi lor şi mese
riaşi/or români expulzaţi şi re· 
fugia/i" cu sediul în str. 1. G. 
Duca No. 17. 

Din comitet fac parte dnii: 
Teodor Popa, comerciant refu
giat din Ora de", preşedinte; 

.Botezatu re!~9!at din 
Oradea, vlce·preşedmfe; Dr.Ni-
colaie Toula, secretar gem'ral şi 
jurisconsult; Nicolaie Ursoviciu , 
secretar de şedinţă; Vasile Gri
goriu, Oradea; ftdalbert Haţe
ganu, Oradea; l!ugustin Pantoş} 
Oradea; Gheorghe Mărcuş, Măr~ 
ghita; Pompeiu Mureşan, I!bou; 
membrii În comitet. 

l'ipoi DnH: Dimitrie Sevesdiu 
Dumitru Chelemen şi l'ivram 
Grigorie, membri supleanţi. 

* 
Chestura pol1(iei a duce la 

cunoştInfa tuturor supuşiior 
slrăinl care au carnete de iden
titate şI certificate dr. Ninsen. 
că laxa care trebue plătită pen~ 
Iru timbrul fix. nu se mai de
pune la Banca Natională, elia 
Administraţia financiară, la arC. 

La intervenţia primăriei, s'a Luni au început cursurile la 
aprobat ca lârgurile de toamnă universitatea maghiară, unde au 
din judetul Arad, dacă târguI fost înscrişi 1668 studenţi, din 
cade in zI de sărbătoare, sA se care 827 veniţi din Ungaria. 
tină in ziua doua, când se Ju- '" 

creaza. '" lldministraţia militară ungară 
DI Dr. Alex. Adu binecunos.\ a acordat un credit de 8 mili

cutul luptător polit'ic ardelean, oane peng6. p.en.tru aprovizio
fost deput~t şi prefect, iar in narea popUla~(el d!o ~rdeal, pen
ultimul timp notar public în Cluj, tru a s: a.mehora ln~r o oarecare 
fiind expulzat, şi~a deschis birou md.sura lipsa d.e ahmente, ce se 
de notar public in comuna Ineu, resImte tot mal mult. 

jud. Arad. 

I OI dr. Corne; N. Anca, fost 
primar al Clujului, fiu al jude
tului Arad, a fost numit sub-di
rector al Băncii ardelene, filiala 
din localitate. 

• 
Dl Vasile Filip şi-a deschis o 

frizerie românească în Chişineu· 
'!'19- .~--- -- ----.- _ . .-

'" 
In comisia ioterimară a sec

ţiei judetene, a colegiului medi
cilor, din oraşul nostru au fost 
numiţi dnii: Dr. Dtru Zeana, Dr. 
Ioan Moldovan, Dr. Ţucudean 
Florian, Dr. Coţioiu [~omuald} 
Dr. Băltoiu, 

• 
D. ing. Ctin. Popovici, direc~ 

torul fabricei .. Astra" din lo~ 
calitate, a fpst numit director 
general a/ uzine/or N. Ma/axa, 
din Bucureşti. 

• 
DI Pdl Gyorgy, fost secretar 

al partiduluj maghiar din Timi
şoara, a fost numit de ciftre co
mandamentul militar in funcţia 
de inspector al muncii. 

Cu toate intervenţiile fdcute 
de agenţii guvernului, sondând 
terenul pe lân\lă mai mulţi trun-
°taşt-TOmdnj~-in~bdndtl.i dacă 

ar fi dispuşi sd primească a fi 
chemaţi in parlamentul ungar, 
pdnă acuma n'a primit nimeni 
asemenea invitare. 

• 
Deva 

1). Ioan POPI fost director al 
Casei asigurărilor Sociale din 
DeL a fost numit ca director al 
Casei di'n oraşul nostru, in Jocul 
d-Iui Nicolae Şosdeanu, care şi-a 
cerut pensionarea. 

I Care; I ' .... __ .O.rn.d.e'.o __ ..... ' 

----------------Preotul reformat Gonczi Săn~ 
dor a organizat in viua de 9 
Octomvrie a. c. Ia cercul lor de 
lectură şi petreceri .. Reforma
tus kăr" vreo zece grupuri din 
derbedeii oraşului, cu care a a
tacat şi devastat colonia romd-· 
nească Iancu/eşti. din vecinăta
tea oraşulut, maltratând bărbatii 
femeile şi copiii. 

I 
o 

Cluj I 
Preţul lemnelor de foc a fost 

fixat la un preţ maximal 9.900 
lei vagonul la fag şi carpen, 
9300 lei, frasin. cer şi ştejar îi 
9.600 lei. numele de salcdm. 

Printr'o decizie ministeriald s'a 
hotărît menţinerea şi pentru mai 
departe a cartelelor de zahăr. I 

• 
Conducătorii magazinului Va

ler Pascu, au fost pedepsiţi pen
tru spectllă. 

La Oradea-Mare, trebuia să 
se facă pomenirea dorului A. 
Lazar, fruntaş din generatia 
unirII, dar astăzi in acest oraş 
nu mal sunt îngăduite aseme
nea manifestatii de pietate. 

Pomenirea d-rului Aurel Lazăr 
s'a făcuf astfel la Arad, tmpli
nindu-se zece ani dela moar
tea sa. 

O-rul Aurel Lazar a fost lup
tătorul neinfricat al BihoruJui, 
tn cadrul Partidului Nalional 
Român, al căruJ membru de 
marca era. 

A fosf luplălor strălucit şi al 
barel, un adevărat advocat al 
poporului şi altuluror gazela
rilor certaţi cu justitia maghiară. 

In casa lui din Oradea, s'a 
holărlt deslipirea Ardealului de 
sub robia maghfară. În ziua de 
12 Ocl. 1918. (ar Ia data de 3 
Noembrle 1918, ilustrul Juptă
tor lnf inteazl Consiliul napo
nal român . 
După unire, a fost ministru 

de justiţie rn Consiliul Dirigent 
A mai fost deputat şi primar 

la Oradea, alegândll.se foarte 

Stefan Coroban CROITORIE - AR.4D 

Str. V. Goldiş l~. :-: Pal. 8ănc; i Rom' 
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greu in parlamentul românesc, 
unde au intrat, în schimb, alâ* • 

Sibiu 

tea nuliUli şi secături. Congresul ,,4s're.44 

Cu zece ani mai înainte, d·rul La Sibiu un fel de laşi al 
Aurel Lazar s'a stins din vieaţă, f' I . 'ca în 1918 se fine 
fără să'Şi fi inchip1lit că mor- re uglU U) '.1" 

mântui său va rămâne curând congresul anual al .Astrel, la 
în robia pentru sfărâmarea că- al cărui apel nu vor răspunde 
reia a luptat atât de mult. prezent mai multe judete ar. 

Orăşfia delene. . 
Dela acest traditional şi bl

necuvântat congres vor lipsi de
asemenea unii dintre preotii şi 
dascălii români care au murit nu 
de mult, in timpul şi după retra
gerea ,din Ardealul de Nord, 
precum şi aceia care zac prin 
inchisori şi spitale, graţie felu
lui elegant şi uman în care au 
fost primiti de unguri. 

Moartea părin'elui Ion Mo'a 

In capitala ruinată şi indo-
1I1'1tă de cutremur a ţării, s'a 
stins din viaţă cucernicul pă

rinle Ion Mota, protopopul ne
murilor de acum inainte al O~ 
răştiei. 

Părintele Ion Moţa, născut 

in anul 1868, face parle din 
marea generaţie de gazetari şi 
luptători naţionalişti ai Ardea
lului, care au luptat o vieafă 
întreagă pentru desrobirea 8~ 
cestei provincii. 

Gazetar bine pregătit, dar 
mai ales dotat sufleteşte cu o 
mare dragoste de ţară, Ion Moţa 
a scris sub ameninţarea tem
nilelor maghiare de eri, pe 
care le-a cunoscut şi le-a fost 
un client statornic. 

A scris la "Foaia poporului", 
.. Telegraful român". "Gazeta 
Melropoli ei Ortodoxe", "Revi
sta Orăştiei-, .Bunul economic" 
şi alte numeroase publicatiuni, 
printre care" Universul", al că
rui redactor a fosl mult timp. 

Dar gloria ziaristică a părin
telui Ion Mota o constituie ga~ 
zeta "Libertatea-. pe care a 
scos-o la Orăştie. cu d, dr, Au
reI Vlad şi alţi prieteni de ide
.aluri. 

"Libertatea- a făcut epocă in 
scrisul transilvănean ca "Tri
'buna-, .Românul şi aUegattfe 

In timpul răsboi ului intregirii. 
părintele Ion Mota a colindat 
prin vechiul regat şi America, 
făcând o intensă propagandă 
pentru desrobirea Ardealului. 

Şi in fine, dela congresul 
"Astrei" lipsesc grănicerii din 
Năsăud, bravii bihoreni şi clu
jeni şi toli Iăranii care făceau 
mândria sălilor unde tşl ţinea 
adunările bătrâna societate de 
cultură ardeleană. 

Un Andrei Şaguna, Sterca
Şululiu, Timoteiu Cipariu, Ge
orge Bariţiu, A. Mocioni, An
drei Bârseanu şi Vasile Gol
diş ar muri din nou, dacă ar 
şti că .Astra" nu mai este as
tăzi de fapt, decât a unei itt -
mătAţi din Ardeal, când ea a 
fost timp de opt zeci de ani 
a tuturor românilor in robie 
sau libertate, după vremi, 

Asociatia "Astra" a propo
văduit unirea. a afirmat unita
tea de neam şi de limbă a po
porului român, peste care a 
căzut astăzi blestemul unui an 
care va rămâne insemnat cu 
litere de ocară neiertată în is· 
toria naţională, 

Pentru desăvârşirea unirii, 
" sIr'a" a lup--raT' din răsputeri 
timp de o jumatate de veac, 
prin congrese, şezători, mani
festatii culturale de tot felul, 
prin cărţi, reviste şi ziare, fiind 
prezentă pretutindeni, in frunte 
cu inalti ierarhi ai bisericii, cu 

TIMPUL TRANSILVANIEI I 
frunlaşii polilicl şi sfârşind cu BucureşU -~'". ·~;p~'~t,.._~""""'3""_,..._~_~ ~---"'",."",v''' ___ '\:~,' 
toţi preoţii şi dascălii din sa· Studentul Mircea Popescu, ' ,U. Wt"' ........ "'Wt,, 
tele cele mai îndepărtate. domiciliat in Bucureşti Parcul ''I'IMPUL TRANSILVANIEI "i 

bAst,ra" a fost o ş. coală de Rahovei nr. 7, şi-a ucis 'propria! 1 
llă Atât ă f l '- ziarul R.omânilor transilvăneni ma ~nv ur na IOna ă, pe tlui soră, cu numele Maria, Ii~ de pretutindeni i 

c~re n a putut·o Mga in f(m- cenfiată în litere. 
mfe fosta stăpânire maghiară, Motivul crimei este că vic~ 
pentru,că e~a ritspândită peste Uma suferea de alienaţie min
tof. c~lar .ŞI a~()~o unde te aş- ta/a şi fratele a voit astfel sa-i 
tept81 mal putini curme chinurile. 

A Arde<llul ii. d~~orea~ă ~ Astrei e ,'Ucigaşul s'a predat pOliţiei, 
cat UniversItăţiI clUlene după cat"~a ie.l.tat. 
Unire, dacă nu mai mult chiar, ~,* 

când ne gândim că asociatia Printr'un ju;na consiliului 
are optzeci de ani de activi- de miniştri. a fost dl ată a~ 
tate, În mijlocul poporului. nu socia/iunea .. Pro Transilv 
numai între câteva mii de stu- înfiinţată de curând. 
denţi. ... 

E drept eă în ultimii ani, ac- Secretariaiul Miscarii Jegio~ 
(jvitatea "Astre!" a stagnat. nare face cunoscut că, aniver
Oamenii erau prea ocupaţi cu Sarea a 22 ani dela unirea dela 
d'ale politicii şi chestiile bă- Alba Iulia ~a fi organizată în 
neşti, dar acum asociaţia tşi cadrul unor solemnităti deose
va regăsi cadenţa furtunoasă bite, la care vor lua parte toate 
de odinioară, adunând sub stea- unitătile legionare. 
gurile ei glorioase Intreaga e-
ută Intelectuală a Ardealului I Zarău I 
cât ne-a mai rămas, şi dacă va --_________ 1IIi 

fi cu putinţă. va menţine şi Se ştie că oraşul nostru a fost 
despărţărnintele din Ungaria, "ocupat" de trupele maghiare în 
care vor fi chemate la congre-se. ziua de 8 Septemvrie. l' doua 
atâta vreme cât va persista zi, acestea plecdnd mai departe, 
starea de nedreptate de astăzI. abia ieşiţi din oraş, sub brăde-

Este o datorie de onoare tul Meseşului, În două gospo
pentru toti ardelenii să se dării româneşti au împuşcat pe 
strângă in jurul .Astrel" în cea- Oavrilă Vicaş, fratele său 11lexan
surile grele prin care trecem, dru Vicaş, soţia lui Gavrilă Vi
spre a menfine cât mai trează, caş şi soţia lui Gheorghe Pru
solidaritatea dintre noi şi le· nea, care cu toţii se aflau la 
găturile spirituale cu fraţii că- lUCiU. 
zutl din nou in urgie. 'l:rpoi mai departe, pe serpen,. I 
fiindcă .Astral< este o fortă tine, au împuşcat vreo zecc ro~ 

pe care nu o pot nimici toate mdni, care mergeau paşnici la 
tratatele prin Cllre ni s'au stri- Zaîău, cu lapte şi ou1\ de vdn
vit drepturile in cursul vremii. 
cum nu o vor dislruoe nici -, anii ce vin. 

In aceşti ani, misiunea • As
trei" va fi epocală, mai ales 
dacă va intrun! pe toti ardelenii 
sub acelaşi scul de luptă. 

Dr. Ion ,. Pogana 

zare. 
Printre acestia se afla şi func-

\IOnOrUI lUUII ,J •• 

nea pe jos din Trăsnea, fIInd 
desconcentrat. 

Restaurant "Bucureşti" 
(Propr. TRAIAN CRISTEA) 

arătaI' special. Muzică de primul rang. 
ARAD, Piaţa Avram Iancu 10 
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Cont la C. E. C. 87219. 'l 
D. Adolf Hitler. a binevol~ 

să pună la dispozilia guvernll~': : 
mân prin d. (j. Sfeltzer 

Înărcin cu afaceri al Ger> 
• I 

mamei dou/is mii mărci gel!l 
mane (10 milioane lei) ca z.;ff" 
oar personal pentru marire~ 
fondului de sprijinirea Sinistra,. 
Ii/or, în T7te.aicamente. f 

D. Horia Sima, preşedint~\ 
ad'interim al consiliuţui da mi 
niştri, primind acest dar, a frtJ 
Fuehrerului Germaniei. o telJ, 
gramă de-mUltumire. ~ 

* " 
DI Viorel Giurfliu co 
misor al refugia,ilo. 

Preotul Viorel G.urgiu, eoman \' 
dan~,tQf leiWnar,...gJost n1· 
mit' comisar al rdu~iutilol' ~ 
pulzaţilor din 1'rad. i 

Nu se putea ca d. prefect m 
Rottea sd găsească o persoant 
mai indicată pentru a,ceastă/j 
sdrcinare delicatit Ea r..odân 
atâta rabdare ~umai I 

un preot ca"~1 Giurgiu, pUl 
tat prin temniţe şi suferiflte, . 
poate avea, şi atdta bunătat 

cât poate avea un demn slugi 
tor al altarului. r.-:'" 

"'errrrUmeniele sate drD ~i~ 

carea Legionară, părintele Vi<r 
reI Giurgiu ar fi putut cere a~ ~ 
onoruri şi funcţii, bine retribt1~ 
dar acest modest luptător a pn 
feratunul fără plată, dar ca~ ." 
ii dă OCQziu ::;ă Iacă humai biq 

.Libertatea" a mutat· o la Bu
cureşti, readucându-o la Orăş
tia lui dragă când a sunat cea
sul mult visat. 

In România Mare. la a cărei 
femeele pusese o cărămidă de 
granit şi părintele venerabil 

-~la Orăştla, Ion Mota a avut 
de suferit apoi multe decepţii. 

Călăuza noastră: Toti Legionarii iŞi re- I RESTAURANTUL ' 

Bodega Popa ::~~o~asnt~fii ~a 8'"'t" PavelPecican 
Mâncdri teCi şi beuturi s,cirtoase \ FĂRIA Imi O n a ran a I (Fost T AVERN A) 

să aline suferinţe. i 
De aceea ţineam să scrie;; 

rdndurile acestea de simpa* 
pentru acest vrednic preot. ~ 

,.. I 

Arad, Piaţa Mihai Viteazul. ARAD, Strada Meţlanu 7 \ . ~ 
• I In fiecare seară mUZica exce- In locuinţa şa din Bucured 

s'a sinucis fostul Comandanti Gheorghe Budean 
Croilor Piata Avram Iancu 11 

MI LAŞ GAVRI L g~p~!Jo~~~ , 
manent de costume pentru barbaţi 
Şi copii, precum şi paltoane de pie!e: 
Execută la comandă cu preţufl mtCI . 
Arad, Bul. Reg. Ferdinand 49. 

Primele au fost acelea că 
mulţi au incercat să-I cumpere 
cu funcţii şi onoruri, spre a·l 
face complice la nelegiuiri şi 
acte murdare. Cucernicul slu
jitor al bisericii şi al neamului 
nu putea primi asemenea tran-

I'! P. T. 
zac I • Am cnoare a aduce la cunoştinţa 

Nationalist şi luptător fără Dv că in urma retragerei D-lui 
, ă 1 M . KERPEL din firma 1. KERPEL exi-frică şi prihan, on ota nu stentă de 43 ani, subsemnata am 

, putea fi decât ceea ce i-a dic- preluat ca singura proprietară nu
tat con!ttiinta: patriot, cu ori ce mita firmă Cu Intreg" inv('ntaruJ. 

Y Intreprinderea de librărie va fiinta 
risc. sub denumirea 

De aceea, spre finele vietii .LIBRO~ PAULA MERA 
sale, l-s'a retras permisul de CII acest prilej rog să-mi acordaţi 
ziarist, in timp ce afâtla anal- acelaş sprijin şi în viitor. . 
fabeţi il păstrau fără nici o Cu toată stima: 

------------ lentă. Mâncări reci şi calde Francisc I cu sertlire promptă. Grătar- .. ~~~ăjii ~~r, TeQ~·4/.Q1 

Martics 
Croitorie pentru domni şi 

ARAD. 
Bdul Reg. Ferd. 1. No. 5. 

VI er1:-- .' --,-
-----.,~, 

special. 

ATENTIUNE t, 
In grădina d. N. Muntea: 

Schimb de casă ,i pământ. din Râmnicul Sărat, au Înfld 
In comuna TJleag jud. Bihor, trandafirii ca in timpUl vei 

18 I,m. de Oradea, 41
/2 jug. pă- ' •. .'~' , 

mdnt, el. 1., 2 case, grădina lu-
crotă de de Bulqari, În valoare [), inginer N. Ma/axa, a lu 
de lei 5-600.000.: I1dresa la 7Îr1r. initiativa construirii în Buc 

L r LE 8 reşti a unui stadion pent 
• L V'oJ d 1 · CI' toate sporturile, după planuri. 

1 a. Ul o ornan făcute în conformitate cu dor" 
Magazin ~e col~nia e H t ; tele profesorului Nae IOl/es(1 
aromate ŞI dellcatese ar mann Stadionul va avea Q/-capacita 

S~rvire i~!tină, p~omtd GIUVAERGIU. Ceasuri mo- de 10~.?OO locuri şi va cos 
ŞI conştllnclOaSa. derne pt. perete Arad, .1O.0._mll.lO.a.lle •. ____ _ 

• PAULA MERA 
1ustificare. _____________ ~~---------------:. Ţ' I 
După cedarea unei părli din ~ Au sosit nouile modele de radio Impu 

Ardeal, părintele Ion Moţa trăia Toate mărci e mOndiale in depozit 

ARAD, Strada Brătianu 1 1 Bu1. Reg. Maria 26. 
Citiţi. .. 
T ransdvamel 

mai mult in lumea umbrelor, GRAETZ, Gheorrihe 
acolo În cer, alături de fiul său Schaub, dela lei e 
Ionel Mota. Blaupung:~ndard SZI~V A 1 

Astăzi, in cimitirul glorios I I Minerva, 3000 d _ 
dela Orăştia, părintele Ion Mota RATE BraUll, începllnd Croitor ren ru an d AVANTAJOASE RadioneS'aba, ă ; îŞi oarme somnul de veci, in Conkc'ioneaz par", 
liniştea care l-a fost mereu re- Cu "BRAUN-KOFFER~ ascult, aţi toa-. Baronette

H
, h 51'(11'1' şi tailleuri fuzată cât a stat 1n vieafă. S' h' d HAM M ER . F' I AR~D, Bul. Rog' ornyp on U I te posturile din lume fără pământ ŞI Ig~llsmun ŞI IU Ferd.27 Tel.1S47 S V GoI4;", n neam întreg se roagă fără antenă - chiar şi por t ati v. ARAD, 'r. .' -.; ~ 

pentru el. P. - .. d 
, 
- ViziţaJi MAGAZINUL DE HAINE al lui IOSIF MUZ:::S:::::A~~Y=-~~::;:~~~:~~a~;.~:~~;~.~=:==~~i~=~:~:~~~:~~u:~~:=::;:.~~~:::~I:::"o:=::::,t, 

Girant responsabil: EMIL ODlAŢlU , 
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