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Incepând cu numărul de fo,ă, %iaru;·~-~~-t;Q· va ! 
"pare l'inerea, in 'orma' redus la iarnă'ale, - în semn ~ 

10 II! tU ~l1llU IL II)) tU III lE III II g 
Iăcu' la V;ena, când s'a 'rân'in două, pămân'"' sfânt 
al strămoşilor noş'ri: TRAIASCĂ TRANSILVANIA, UNA. 

llşa dar porţile celei mai ne· a căzut până pe Ia orele 9, 
drepte dintre osânzi. S'atl închis, »vroind probabil să spele ,i 
peste ultimul Sut românesc okrit praful rămas din opincile Ro
Ungariei prin "DiktatU-ul dela mânilor cu prilejul retragerii«,., 
Viena, acum câteva zile. Pe de altă parte, urletele con

răcie, să nu uităm, niciodată 

I suferinţele la care sunt expuşi 
i fraţii noştri. 

I Prin credinţă stărtlitoare, lan-ŞI NEDESPĂRTITA! 

lJ4RADUL şi 
lutOUL REGIM 

j 
~alt 

M, S. Regele MIHAil. 

~ leu 5uirea pe Tronul Româ· 
r)~i a: M. S. Regelui Mihai I 
~A biruinta tot~1ă a Condacă~ 
n(ului StatulUl dl. general Ion 
~~tonescu asupra răului smul· 
~ din rădăcini, -- Nafiunea a 
,.Jsf încredinţată unai, regim "il!, naţional legionar - pro· 
văduitor de muncă, cinste şi 

jeptate. omenie şi jertfă. pu· 
În slujba Neamului Româ· 

I se. 
Devize scumpe Românilor 

~~ pretutindeni, fiindcă nu i-a 
tst dată niciodată acest.wi PO
~r în ultimul deceniu, să fie 
1!făptuite, acolo SLc'S, de unde 
fteptăm în totdeauna exemplu. 

:Pentru Arad în special re· 
mul de tristă memorie, 

1 insemnat o adevărată 

scătuşare, o respiraţie to
Iă, - fiindcă datorită lui şi 

gilor prea plecate aşezate 

h. la posturile de comandă, 
i~ devenit tot mai săraci, pe 

)\c~re zi. . , .,! 
jNl s'a luat totul Şi nzmenz I 
fn cei cei chemaţi, n'au scos I 

I~ cuvânt. Ei se mărgineau 
'lfdeauna. la telegrame de te· I 

rfitare 1... . 

Am fost despuiati de foate I 

~treprinderile care ali însem- ' 
~t ceva în viata economică a 
'giunii, in numele unor Înte· 
:t,se superioare pe care n'am 
fut să le ducem până la ca· 
ft ~i, da torită lipsei de con· 
~cători adevăraţi. sus şi jos. 
t astăzi sunt din nou . in 1'0-, 

~ peste patru milioane de 

~
' mâni. Moţii cerşesc ca tot~ 
auna pe străzi le noastre,' ~i 

i am vorbit cât mai mult, 
tăti~ati În uniforme excen~ 

.lce, zorzoane felurite şi ne~ 

~mărate ambiţii. 

etNi s'a părut totul numai 'in 
afse. 
h,Astfel, Aradul a fost jertfit 
1!or regiuni, cu conducători 
~i lJrednici, pentrucă fiecare a 
"'lt ceea vrut şi cât i~a trebuit. 
~Regiunea noastră a ajuns 
: ţsimplu teren de vânătoare ... 
1 (Continuare în pagina 2-a) 
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MOŢIUNE 
Românii din oraşul şi jude

tul Arad, intr uniii azi duminică, 
I Seplemvrie 1940, În şala de 
festivi Iăti a Academiei T eolo
gice Ortodoxe din Arad sub 
prezidenţia P. S, Sale Episco
pului dr, Andreiu Magieru. 

profund sgudui1i de hotărârea 
de arbitraj pronunţată in ziua 
de 30 August a. c. Ia Viena şi 
prin care se sfâşie În două 
trupul Ardealului, ducând su.b 
cea mai inloleranfă stăpânire 
şi în cea mai crunlă şi umili
toare robie peste un milion şi 
jumătate de români ardelenj, 
aduc următoarea: 

MOŢIUNE 

L Iau act de declara'iile con
ducerii Stat- lui că nu a avut 
libertatea de a hotărâ in pre
alabil nsupra acceptării sau re
fuzului, - adeziunea fiindu·l 
smulsă prin amenintări ultima
ave. In consecinţă socote$te 
actul de arbilraj ca nedrept. 

Dincolo de cle, peste patru- tinuu de "Totul Înapoi .. insoţeau 
sprezece sute de mii de I~omâni fiecare cuvânt al episcopilor ro~ 
transilvăneni Îşi frâng lacri-j mânj, constrânşi de imprejurari 
mile în durere, sub grijile mul- să-şi cetească cuvântul de fide~ 

tiple, fără nici o alinare, fără Htate, către armata de ocupatie 

! ţurile robiei vor fi sfărmate. 
1. Filipaş 

D. IULIU MANIU şi refa
cerea României mulila'e 

mCI un spnJlIl, - expuşi furiei intrebându-i de nenumărate ori In legătură cu »Diktat"·ul 
sălbatice a unor prigonitori cu timp de cât:va minute... dela Viena d. Iuliu Maniu a 
diplomă recunoscutc1 pretulin- Şi câte altele, toate de dată trimis Cancelarului Hitler şi 
detli, în lumea civilizată. recentă. Ducelui Mussolini următorul 

Faimosul jandarm ungur, cu Postul nustru de radio Însă protest: 
aceea pălărie semirotundă, În- tace. ftşa cum a făctlt-o totdea· In numele poporului Româ-

- t~ I " . t una, dacă l)a'nă la urm"', dl. nesc din Transilvania şi în ca-pana a; ace personaj SllllS nl, - u 
tulburător al ttlturor visurilor Nichifor Crainic} notll preşedinte I litatea mea de fost pre~edinte 
tragicei noastre copilării, _ v'a al consiliului de administraţie, al Consiliului Dirigent al Tran
adumbri din nou gdndurile şi nu-i va face sd inţeleagă şi pe silvaniei, Consiliu ales de isto
năzuinteIe Întru mai bine, a co- conducătorii postului nostru de : rica adunare Naţională din 
piilor fraţilor noştri sortiţi să emisiune, că avem şi noi anu- ; AI?a./ulia /inut~ la 1~ Dec:":~ 
ispăşească păcatele nevredniciei mite obIigC1ţii Întru demnitate vrze 1918 ~ndata dupa hot~ra~ 
nOI] tre întru a fi' b' â·. românească... rea de umre a Ardealulm ~l 

s , ' Uni rom nt I B ti' R A' 

Din primele veşti ce ne-au Dar despre această tăcere, ana u UI cutV domama, Pfr,O-
parvenit, şi, acestea se înmulţesc vom mai vorbi noi odată şi 0- I tes1te.z CU toa a

t 
urere.ats~ e-

'1" j ro> ,~' I d t~ Pd v 'A tu Ul meu con ra sentm el ar· 
ZI IlIC, pngoana contra j,OmUnl-, a a , . . na atunCI, m co- b' t'b U .. 
I 1 t • t ~t v f . l 1 t" t' ă 1 trare. care a rz ue ngarzez or, a tta o tn orsa ura oarte oane e aces UI zlar} ce con mu , 't t d R. A ' d' 

v P t t' d . f t" 'f' • 1 'b R â '1 O ma/orz a e e omam w grava, re u]o em, run aşl1 ro- . a I pus 10 S U] a om ni or ' Adi tAI b ţ"" 
â · t t b Vt' ,. t -1 ă . d 'd' I l' ea pen ru a mg o a anI m nI, sun crun a uţr, preoţII I ransi v nem e pretutm em, - I 1 "f t d h" 

A' 'd' l' d' , ă . t lâ '1 01' o mrnorl a e e mag zarz. romam n Ica I 111 som n, din vor g SI ecou oate p ngen eiA t v t' ţ v t t 
"1 I f '1'" . I f ţ'I' t' t '. b' - ceas a sen ln a nesoco eş e mt] ocu ami te" 10 miez de I ra 1 or noş rJ rectlţ. 10 r0 le,! . "1 t' l't vţ '1 • 

'd .• d' '. A l d . 19 O .. prrnclpIU na IOna 1 a 1 or ŞI noapte ŞI UŞI 10 lrecţll necu-11O anu e graţIe 4, I t'" el . 1 t II. Mărturiseşte, reafirmă şi . ." . concep Il e c e mal e emen are 
noscute... Dmenle lor vor fI ŞI durenle I d d • t t cre' d A E 

îşi insuşeşie, din nou, cu nes- T . 1 ' I fi' ,. e rep a e. In m uropa 
d emmte e, slLguru f(Jzem al 1 noastre, ast e cum mtro ZI, nu, . t 1- tocarde el'n'ete 

drucinată credinlă şi vOlnfă e I " 1 d t td A d '" ' I orzen a a un n 1 Ilo' , 
~omalll or e o eauna sub I prea In epurtată, bucuna or va . f' n l' or de erma-a executa şi apăra, holărârile â ' v' f f' 'b ' I care va 1 u zv P 
stăp mrea ungureasca, sunt IQrăş 1 ŞI ucuna noastră. it" t b r"re a p v c" 

poporului român din Ardeal " f' 'd' I . " nen a ur u .. a Il. 
aduse in ziua de 1 Decembrie arhlplrne: - ilnd rI I:ate aS,t- Vo~. lup~.a, pe .O:IC~ Că,I, acu-! Solicit Excelentei Voastre să 
1918. Declară că unirea Ardea- fel, la tmta lor celebritate dm ma ŞI m vlltor, OICI ŞI Ori unde I binevoiască a anula această 
lului s'a făcut În ziua de 1 De- trecut. I pentru sfărtnarea jugului im- .. sentintă Şi imi permit să vă 

Şi atdţările contmlă... I pus în mod nenatural la atâţia supun în curând un me"!oriu 
cembrie 19181a Alba Iulia prin Ele se perindă, la postul de i fraţi qe a-i noştri. pen.tru molwarga acester ce· 
voinla unanim şi liber exprl. I ren 
mată a tuturor românilor din radio Budapesta, ca În cea mai Nu vom Înceta lupta până ce T' '1 . B tI' _ 
Ardeal. Poporul Român din Înflor;toar.e epocă. A dre~ta,tea şi lumin~ nu va slră- por~~n%%!~~~sc a~~ u v;: ~~_ 
Ardeal stă cu neclintită voinţă Fistfel, 10 aspectele ce le In- IUCl dm nou pe sfmtele noastre cepta niciodată această hotă-

făţişa crainicul, transmiţând, Du- plaiuri transilvănene. râre, care s'a adus fără con· 
şi astăzi pe acest temei juri- mineca trecută din Cluj, »parada I Cu sufletele sdrobite de du- sultarea sa. 
dic, moral şi istoric al aşezării armatei biruitoare- qdăuga că, I rere, renunţând la toate bucu- Cu distinsă stimă.-
sale În cadrul Slaiului natio- În zorile zilei, o ploaie măruntă riile vieţii, trăind În straşnică să· IULIU MANIU 
nal Român şi socofeşte de a -1 n _______________ _ 

sa datorie să apere cu prt'ful C)\ II ' -II II. J. II. JI. I chiu a dat dovadă eminentă de-
oricăror sacrificii hotărârea ",.ect::.a.1La.tttE.e. d-~UL :.tLt::.L." VfLoa.,U,U . spre buna sa organizafţ şi im~ 
adusă atunci. ',.. _ I presionanta sa vitejie, rupând 

III, Trimite mărturia sa de ~ă.cu{;e t", uet.itnul. '-CJ~",~it.iu de CoJa.04",tI I linia demarcaţională Întâi, şi a-
caldă dragoste frăţească şi de I poi trecând Tisa. . 
tndurerată solldari1ale romă- D. Iuliu Maniu a fdcut in fa. '\ manii noşti vor să ia din nou 1 llsupra lirdealului mi poate 

ta ultimului consiliu de coroană Transilvania. \ dispune nimeni, decdt poporul 
nească şi arddenească cu fra- următoarele declaraţii: . . 1 In faţa acestei tentative, dec- 1 din Transilvania, care a avut şi 
ţII azi in suferintA, rămaşi in Mulţumesc Majestăţii Voastre Iar că Transilvania şi cu ea are dreptul firesc de a uni l1r. 
cea mai ruşinoasă dintre ro- că mi-a dat ocazie să arat Îna- impreună şi eu, suntem categoric i dealul cu Vechiul Regat, pentru 
bit Declară că aceaslă robie intea acestei distinse reuniuni Împotriva deslipirii de România I a realiza marele ideal al unităţi 
nu poate fi liber consimtifă şi ptlnctul de vedere al Tratlsilva- şi în contra fărâmiţării el. Nu I Naţionale. poporul romdn are 

niei, privitor la ultimatul din Vi- putem admite să ni se răpească acest drept, pentrucd formează 
nici acceptată de nici un ro- ena. Mă simt in drept a afirma nici c~a mai mică parte din ea. majoritatea locuitorilor din Tran-
mân. Consjderă pe cei peste că reprezint Transilvania, Înde- Sunt revoltat atund când aud I silvania, şi pentrucă unitatea 
un milion jumătafe de români osebi când iau cuvântul. în pr.o- că chestiunea Transilvaniei se geografică a Vechiului Regat şi 
abandonati celui mai crâncen blema deslipirii ei dela Patria ' aduce in legătură cu tratatul împrejurările sociale economice 
duşman drept oslatlcii vremeI- Mamă, Fidunarea dela Filba-Iu- Il dela Trianon. Unirea lirdealului pretind această unitate. 
nici ai unei situaţii trecătoare, !ia,~ ca,re a decre,tat Unirea, m'a cu ?atria Mamd nu se, interne: Fim aflat că, delegatii maghiari 

tns~rcmat ~ pe m.me să ptln \n IaZ(] pe tr~tatul dela Tnanon, el ştiind acest lucru au reftlzat 
Declară de grija sa de (ăpe~ aplicare, In calt~a,tea. m,e~ de I urme.ază dm dreptul de. autod;- consecvent să discute problema 
tenie şi de a sa supremă îllda~ prezide~t al Conslhulut L?lrIg.e~t, I t~rmmare ,al ~oporulu~ rom~n din punct de vedere etnografic 
torire de onoare şi conştiinţă, hotărânle dela f'ilba·Iulta ŞI 10 dm T:anst!vama, manlf~stat 10 şi social economic, şi au argu
să lupte pe orice căi aci şi special realizarea alipirii Tran- mod hber la 1 Decembrie 1918, mentat fal ~ că Ungaria are 

. d .:' Î :,to d'n siivaniei la Vechiul Regat. În llIba·lulia, I drept istoric asupra Transilva-
onun e, acum 10'1 n 1111 r, 1 I P v f' -, 'l't N' It' tă el' T ' . t l... 1 t • , ., ot sa a Irm ca m am SI 1 OI am ua 10 s p I1lre ran- meI, - argumen a '..IS0 u nem-
~oate~ p~tenle v ca ,prin orice; totdeauna să satisfac cu conşti- silvania în baza acestui drept, I temeiat, pentrucă Transilvania 
Jertfa sa refaca umtatea nea- inţiozitate jură mântui ce am de· Încă înainte de încheerea trata- I nu a fost niciodată a Ungariei 
mului in a cărui misiune crede pus Înaintea alor patru arhierei, tului dela Trianon şi chiar in- ! ci a fost intotdeauna indepen
cu nestrămutată credintă în de a păstra integritatea 1îrdea- ainte de armistitiu. Fim organi- I dentă, până la 1807, când, im· 
Dumnezeu şi În jertfele trecu~ lului încorporat la Romdnia şi zat viaţa de stat românească În II potriva voinţei noastre, in urma 
t lui drepturile poporului romăn. Nu Dacia Superioră, inainte de În- războaielor pierdute fată de 
u . m'am abătut un moment dela cheierea şi ratificarea tratatului Prusia, Dinastia Habsburgică a 
Trăiască Neamul Românesc calea ce mi~a dictat acest jură· dela Trianon, organizdnd o ar. l' fost nevoită să sacrifice llrdea

pe veci Şi idesfructibil, unul şi mânt şi nu mă voi abate nici mată regulată, care împreună Cu luI Ungurilor, La Început au fost 
nedespărtif 1 În momentul de faţă, când duş- armata venită din Regatul Ve- Voi'/odatele1 după acea prînci-
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2 TIMPUL TRANSILVANIEI 

A. MVREŞIANU I InsemnărÎ 
din tr'un cartier 

românesc 
Deşteap'ă·le Române, 

Deşteaptă-te Române! din somnul cel de moarte, 
In care te adânciră barbarii de tirani 
Acum ori niciodală croeşte-li alta soarte 
La care să se inchine şi cruzii tăi duşmani. 

Acum ori niciodată, să dăm dovezi la lume 
Că'n aste mâini mai curge un sange de Roman 
Şi că'n a noastre piepturi păstrăm cu fală un nume 
Trimfător în lupte un nume de Traian. 

Inalţă-ţi lata frunte şi caută'n jur de tine, 
Cum stau ca brazii'n munte voinici sute de mii " 
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupii'n stâne 
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri din munţi şi din câmpit. 

Priviţi mărete umbre.- Mihai, Ştefan, Corvine, 
Româna natiune ai voştri strănepoti, 
Cu bralele'n armate cu focul vostru În vine, 
Viala'n libertate, ori moarte strigăm toţi. 

Pe voi l1ă nimiciră a pizmei răutate, 
Şi oarba neunlre la Mi/cov şi Carpati 
Dar noi pătrunşi la suflet de sfânta libartate 
]urăm ca vom da mâna să fim pururea fraţi. 

O mamă văduvită dela MihtlÎ cel Mare 
Pretinde dela fii-şi azi mâna de-ajutor 
Şi blastămă cu lacrimi in ochi pe orişicare 
In astfel de pericol s'ar face vânzător! 

De fuigere să piară, de trăsnet şi pucioasă 
Oricare s'ar retrage din gloriosul loc. 
Când patria sau mama cu inima duioasă 
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc, 

N'ajunse iataganul barbarei semi lune 
A cărei plăgi fatale şi azi le mai simţim 
Acum se'ncearcă cruzii în oarba lor trufie 
Să ne răpească limba, dar morIi numai o dăm, 

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată 
UniIi-vă in cuget. unifi-va'n simţiri 
Strigati in lumea largă, că Dunărea-; furată 
Prin intrigă şi si/ă, viclene uneltiri, 

Preoţi cu crucea În frunte, căci oastea e creştină 
Deviza-; libertate şi scopul ei. prea sfânt, 
Murim mai bine'n lupta cu glorie deplină 
Decât sa fim- sclavi iarăs in vechiul nost pamânt. 

.. _----,...-----------------Aradul şi noul rel!im ! zile de fidelitate date cu mult 
(Urmare din pagina l-a) I inainte, vor cumpăni astfel 

Cu noul regim, speranlele ' cum trebue. atunci când se va 
Aradului românesc, prind un !I hotări de viitorul acestui lea
nou avânt. gan al românismului de tat-
Simţul faţă de regimul câr~ I deauna. 

muitor de astăzi, /-a dovedit: Cu oameni ce ne cunosc du
la alegerile din 1937, când 01'· i r~r~l:" crescuţi ală~uri ~: noi, 
ganizafia doctorului Vasile No- ! c~lzţ: m toa~e, nea/unsullle ce 
veanu. a câştigat .toate l~~u~ I nz s au a~m~nzstrat pe nedrep~~ 
riie în parlament Şl senat, fllnd - vom mVll1ge toate greuta 
citată astfel cum a meritat, pe ţite, rezervând Aradului 1'0-

. ţara întreagă, mânesc un viitor mai strălucit. 
Iată de ce sperăm. că dove- P. Pica 

Cu tot caracterul pronunţat 

rom{lIlCSc al cartierului nostru, 
inainte cu un jUl1lat;lte de veac, 
nu erau În aceasta parte a Ora
şului inteleduali. comercianţi 

sau meseriaşi rOlmini, datorWl 
asupritorilor noştri de eri, care 
a li recurş la toate piedecile ima-I ginabile, spre a înnabuşi sfor
tarile ROJl1<lniior de-a patrunde 
în c{Hupul muncii productive şi 

manoase, 

". , ti· ~_ 1:'.1 ,li t r'>r,", 

C.~f~ A'.1 1 ( .'; 

Nici macar un lacaş de rugă
ciune nu le-a fost dat sa aibă, 

ci serviciul divin era oficiat de 
prea cucernicul pilrinte V mja 
într'o veche mimastire de peste 
un secol şi jumMate, ramas(l 
dela Turci, în chiar marginea 
satului. 

AJjturi de părintele Vraja, 
aveam În strană pe dascălul Va
sile Zabu, dela şcoala primară 

confesionala, singura lngtld uită 
Românilor pe acea vreme. 

Astazi însă totul s'a schimbat. 
multumită bunului Dumnezeu 
şi ostaşului român desrobitor, 
cartierul nostru Îşi are biserica 
sa gr, ort. română. 

E bine credem să amintim că 
sf. biserică gr. ort. română din 
Arad-Gaiu, a fost construita În~ 

tre anii 1931-1936 prin strhdu
inţa comitetului parohial şi în 
special a dlui Vasile Ionaşiu 

_______________ u ~~ __ :;-~j;~ 

j 

România-Slal ] 

In CliP~~'!ăi?I~?!:~~n~u~?~a~l' ~ 
dici neamului nostru. in acel strlv.eau ca mtr.o ţeastă UrJa 

ceas al 12-lea când încă se ! de her, sugrulllandu·ne res nul 

mai pOate salva ceva dintr'o l' rat"a ~i curnH1~d.orice ~tdan F 
prăbuşire În neant, s'a produs m,unca .. Toti va~and ca oriQ, 
gestul ce trebuia să se fi fă~ galldul'1 bune ŞI s!orlarJ grei rl 

t d Il ., 1 " t"o se Irosesc zadarnic, pentru cu e Jnu : revo U la nali v 

Iă f ' ă ă d' . . eram robi şi încălusali. Roll na , ar V rsare e sange ŞI . • ,,' 

1 ' ă f" d • păcatelor ŞI II1căluşal1l uil pe ca e paşnic, 1111 ca popo- . - . 1 
rul a vrut-o aşa şi i s'a supus hlJl11ebreăs~umd p Prlahleă adăZi,l Un 
f ' ă .. d _ m r can o orm nou~'.Ce 
d~ J~l~rmUr, ~ru111n cu ne oameni şi metode noui, Rl. 

marginit entuzIasm vestea că mânia s'a regăslt pe sine, i r, ~ 
România a devenit Stat nalio- Încadrându-se în făgaşul fOŞI 
nal.legionar. foc şi biru}n1ă parcurs înlf,lco 

Transferul de putere l-a dea~n~ cand. treceam Pltuzie 
t f ., fă 1 co fo 11 man ŞI sgudultoare momelline 

vru ara ŞI s a cu n rr istorice. ! 
t . . . f d I Fo 

aces el unanlme vOlnle e a De acum inainte Romârt 
da statului o alfă Îndrumare. se reclădeşte pe rui~ele Înfr~lei. 

S'a săvârşit astfel minunea gerilor recente, se forli)uml 
de care mulli râdeau cu ani prin lectia primită şi se p~'au 
În urmă, socotindu i sminti1i fica, prin durerile şi suferhe. 

... I ... tele pe care le Îndură cu aU Re 
pe tinerII neamu III ŞI creiarea cumintenie şi stoicism. ' .• O 
unui stil propriu de vială pen- Uniţi sub acelaşi steag' r 
tru asigurarea viitorului nostru, comandament de lu,.;tă, hoPate 
in clipele când retrăim epoca riţi -să ne supunem oricafure. 
ciuntirii hotarelor sfinte şi fiind saclÎficii şi asprimi, pe v'940, 
În::onjurap de intrigi şi nelu- încorda bratele spre a recl\criJ 
credere. p~tria dra~ă, de ale. căr~i ~esc, 

sllne marI nu ne ll1doun . 
Multe glasuri au amuţil când clipă. după ce vom trece PI Da 

s'a plinit minunea şi multe purgatoritl păcatelor şi s~ el 
inimi se vor fi c1eştat de du- rinlelor de eri. ~e h 
rere olr: viloare pentru greşe~ Şi astfel se ad€IJereştef,' pu 
lile şi păcatele de ieri, care nou că Neamurile sunt C Un 

~ d f ă duse de marii mrlrţi, p 
se iSr<lşesc greu, ar puri le noştri chemându-i Mircea, a 9 
sufletele de miasmele lor, fan Vodâ, M hal, Tudor, Ho,st ! 

Dar pe deasupra, a biruit Cloşca, Crişan, Avram lal1\ LOI 
Neamd peste puterile diavo· Eminescu, Goga şi Cornifeva! 

Codreanu. ţu J 
Sub semnul şi scutul 

fost notar şi a butrânului vred- vom b:rui răul din noi şi v n~or 
nie de toata lauda Iota Fericean. mântui NeHmul. ~llte 

Dlor şi-au Vtlzut munca rasplă- DF. Ion 1. pog~'Tn 
tita, numai după multe stradu- - 1~ce, 

inte, după ce au baUttorit la No,iuni 'ehni~ite 
toate porţile să stringă ban 't' \lal 
lîngă ban pentru înaltul scop. In străinătate se aplică SUI 

mai gwvă pedeapsă acelora r A 
Bunul Dumnezeu să-i răsplă- vând material pentru drap . 

tească. national, într'o culoare care,r· 
Cu contribuţia tuturor apoi, e aşa zi:- "stabiIă~ contra l~sif 

bogat şi sărac, s'a ajuns la con· şi soarelui. l1.colo nu. se pot,ur, 
strucţia acestui mareţ lăcaş, zi~ 1 dea el ra pelur~Je Natlon~le J Pâ 

• ; • . , l ' colorate ca ŞI pe la 1l0f. Q AI'i 
dlt dtlI~a planunle arhlteCl.UiUl toţi ştim că drapelul nostru el t, 
Ebervem de către meşterul Ioan roşu, galben, şi I1lbastru, pl~PU, 
l\1arian. urmare af tn:bui să se VâţPfC 

Sfintirea sL lăcaş s'a făcut În I culorile româneşti, ml ro~, . s'a 
ziua de 8 Septemvrie 1936 de : borctet1UX, sou galben ca lam loc 

" , \ sau orange albastru ca c D 
catr~ regreta~ul epISCOp al A~a~ I sau marin, ci adevăratele cuI IS 
dulUl, Dr. Gngore Comşa, aSIS- I ale drapelului cari rezistă 4ervă 

patul şi apoi Marele Principat se aducă vre-o hotărâre privi- , iar nu de persoane cari nu sunt tat fiind de veneratul protopop la ploaie cât şi la soare, ~i it or, 
de sub suveranitatea Impăratu· toare la Transilvania, fără a fi . în funcţie de voinţa naţională. Traian Văţian, ambii chemaţi! albesc în câteva zile. ~rea! 
lui f'iustriei, care era şi l~egc intebat. Şi din motivul că ade· I Drept consecinţă, prLlkstez Întru împăraţia cerului pentru i 1. .G. far~enindu5trie din q Un 
al Ungariei cu Locotonentă la seori s'a incercat a se hotărî În i Împotriva faptului ca, Con5iliul dreaptă credinţă. 1 ml.lllt~ SocIetatea :u r~nLbmâ 
Viena mod arbitrar, peste voia lut; po. I de Coroan{l să se pronunţe În .., • mondldl a Incerc(]t In mal llJ . 

Protestez deci cu cea din porul român din l1rdeal a făcut: ce priveşte arbitrajul de la Vie- . De atunCI 111 he~are an, 111 I te rânduri să convingă diferilarml 
urmă ener~Jie în contra hotărâri în o sută de ani trei revoluţii, I na care în realitate este un di- ZlUa de 8 Septemvne se sărM~ j. noastre guverne, făI ă rezuru eL 
de arbitraj şi protestez ca acea- ceiace nu s'a întâmplat În istoria l' ctdt. toreşte ;HramuJ sf. biserici, în i despr.e rostul vopsitului, m~tl Hl 
stă hotărâre să fie pusă in a- niciunui popor de ţărani. Stiilt de părere să nu se acce- prezenţa tuturor drept credin- alulul pentru dropeltJl naţw hlarl 
plicare. Rceasta şi pentru mo- Protestez in contra încercării, ptc hotărârea adusă la Viena, cioşilor veniţi de pretutindeni. I Rog pe ~~mnul ~ini~tn~ră 
tivut formal, că Guvernul actual ce se face şi de astădată de a I ci să o respingem cu toată ho- Dar despre aceasta în numă- I~ltertle a dl:spu~e pn~tr o d\;tod. 
care a hotărât acceptarea albi- se hotărâ asupra soarki llrdea- tărcîre şi cu orice risc... ! zIe, ca drapelunle naţlOna!e: . 
trajului şi care a semnat hotă- lului fără a fi Întrebat poporul Protesta, ca să se repete cu rul vutor .. " ; nu fie vopsite decât cu vop~e I-l 
rârea, nu are niciun drept să român .din ['rdeal. Trar.silvama ceea ce s'a Întâm- Dăm mat JOs comItetul paro- ; stabile şi rezistt"'nte, pentrul ACE 
lucreze în numele naţiuni româ- Chiar ce priveşte ConSiliul de plat cu Basarabia şi Bucovina. hial, care a contribuit la zidi- să nu se mai decoloreze din ~ul l' 
ne. Guvernul actual nu are ni- I Coroană de faţă, trebue să c n- 7'\ fo~t o mare greşală, CeHe a rea sI. noastre biserici: Preşe: ' za intemperiil~r. Vopsit~ maiiaşi i 

ciun mandat dela naţiune. EI I stat respectuos, dar cu toată ho- pricil1llit o demoraliwre a opi. dinte Ionescu Nicolaie preot. 'parte cu culOrile aşa Zise ~l 
este un guvern dictatorial, eşit l' tărrîrea că e1 nu are dreptul de niei publice, o descurojare a ar- Vice~preşedinti: Vasilie lona- drect:'lIt.cari îş t schim~ă ... nuaIyY~~ 
dintr'o lovitură de stat şi nu a- a holărâ nimic Îndeosebi în pro· matei şi o imensă pierdere in . . upa Imp sun o ruŞIl1.... i 

re nici-o Ie~Jătură de drept cu '1 blema ftrdealului care ne preo- ce priveşte (]vuţia materială şi ŞlU, fo~.t n~tar, Iota Ferlcean, I Sunt o permanentă sfidar,râs 
cetăţenii acestui stat, deci sem- cupă. Consiliul de Coroană nu mândria sufletească a poporului membru: IlIe Stana, Laza Ma- i sentimentului lIat ionaJ, fiindmor 
nătura lui nu are nici-o va loa- I est~ O corpora,t iune .del!b.era~tivă. 1, român l'v\ai bine o înfrân~ere in teiu, Dimitrie Grigorescu, Di~ I adesea ori la unele drapele 'ro N, 
re. NOI suntem cnemaţl aICI sa ne lupte decât o retrClfJrce ruşinoasă, mitrie Barbu, Atanasie Panaiot, mai cunoşti culorile. '\1 or~ 

Este foarte împortant lucru i exprimăm fiecare personal opi- i deccît pierderea unei provincii, Sava Muntean, Sava Orga, Iva I Dăm mai jos receptul pe~ul r~ 
şi de a constata aceasta deoare-I' nia noastră, dar nu putem hotă- II fără O lovitură de tun, Creţa, Gheorghe Fericean (băt~ vopsitul drapelului national., Târ 
ce un document nu pote fi is- r9 !li~ic .. mai, ~les mi putem ho· Cei VinoV(lţi pentru dureroa,a r;) N ht I 'I't S L T 

d d t d At t . Adi t- - t I ~ d I rînul) Petru Felnecan Simion I\OŞU: ap o j 1. • . • Jăt l vor e rep eca a unc" can Iara llImlC pnVI or a Iir ea , pierdere a Basarabiei şi l3ucovi-' , . I·t . E It T r:> Bas!: U 
t . l' t d t . I Ostol-a ConstantI' n loall Mi'ta gr. 1.0 I .ru, C 1 rot . \. j • semna an UI sun man a an Soarta ftrdealului nu poate nei trebue chemoţi la răspundere . '. . ' (Ir. I'n 11trll. 1 CIO~ 

legitimati, ceiace nu e cazul în I fi determinată Ia masa verde şi cu atât mai mult, că nenorocirea 11111, loţa Ardelean, epltrop Sa va ~ G Jb '26 ot 1 d threngl S'a 
Problema actuală 't ţ" At d d' I f' m T 11 Il' ( . ) . E ') St . a en, 70 n an . mtre pa ru pere 1, onca e 1- pe care o su enm acu cu ra - 11l caSIer ŞI manUl (}lea O. Plv.' nasă 

In istoria l1rdealului au fost I stins ar fi persoanele întrunite. silvania şi elemoralizor,:Q in care etc. l1Ibastsu: 3,5'1
1 

Indanttlll~oC<l 
-r te manifestaţuni timp I Soarta Transilvaniei trebue să I a căzut poporul roman, este a m 

~~ns~Ţea d~ ani al căror priucipiu ! fie hotărâtă de însuşi Poporul I se atribui catastr~fei d~ a.tunci, Le-a mai dat un preţios con- I blau C. Plv. fein J. J. ioiu. 
f d t l • t t ~ , r;':>oma'nesc dl'n ~rdeal şi de cu- care ne·a aelos pIerderi ŞI pre- CUrS D. aj. comisar. de poliţie I Ema Od;alei d un amen uera lr1 o eauna ca i \ Il • 1 ~ 
poporul ardelean nu admite să rentele care mişcă acest pop..;,0_r,:......:.iu_(_1i_c_ii_ir_t".:.,.p_ar_a_b_i_lc_. ~~~~~-:-_P_o..;p_O"':'V':"'ic_j_U~. "":' Oh. Şipoş. vopsltor c ~urel 

R,edacţia şi Admlllistraţia, str, Va~î1e Ooldiş No, 6, Arad. j Tipografia ,Col/cordia. Oh, Munteanu Arad. 
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