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Sângele vărsat se -răzbună - MUllfii se prăbuşesc şi 
îneacă sub sfărmăturile, lor ticăloşia politicianistă. 

Şeful mişcării legionare " CAPII ANUL" a avut şi de astă 
dată dreptate. Hotărârea înţeleaptă a senatului legionar este 
piatra de început a vremurilor noi.. , 

. Vointa neamului nu se poate ineca în sânge. nici de 
~-- '- prieteni,... nici de duşmani.:- ,~- --

Astăzi după amiază au fost primiti în audienfă .. 
de către Majestatea Sa Regele. Carol al II-lea 
Domnii: Mareşal Averescu, prof.' Iorga, I'uliu Maniu, Miro
neseu, Văitoianu şi Vaida. 

In urma acestei audiente majestatea Sa a cerut 
demisia guuernului fapt care s'a si împlinit 

Guvernul "Călineştilor"- şi a celorlalţi a murit.. 
-Ţara răsuflă. uşurată.Cei ce voiau să fure Voinţa 

tării au fost înfrânţi de însăşi cutezanta lor. . 
Buc~reşti ora 21 p. m. Imediat dupa caderea guuernului astazi 
seara la- orele 21-30 s'a (ODUoeat un Consiliu de' Coroana la 

. care. Dor par!i~ipa toti foştii. preşedinli de consiliu şi I?reşedintii 
partIdelor politice. . . . . . . . 

Data alegerilor va suferi importante modificări. . 
Bucureşti orele 22. Se dă ca. sigură o guvernare de 

~ autoritate în afara cadrelor constitufionale şi în afara partide
lor-:--politice. Ordinea cea mai desăvârşită trebue să dom· 

.. ,~. nească. Atentie la Răsărit. . , " , , 
In ultimul moment Mironescu Însăcinat cu formare guvernului. 

_ ...... _--------~ ---- - -
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au arătat credinta şi şl_ au Dragi cam,Hazi de pre1utlndeni, 
tras t d \ li d astazi ne îndreplam gandul catre: 

a rumu pe care 0- copiJi satelor; calre tineretul mun, , 
resc, drumul In care cred . Il 1 şi prin care voesc să feri- f~~~resc; catre ăcăii de ori ce I 
cească neamul românesc. 1. Ideea legionară a prins ră- 1 

In sfârşit lumina s'a făcul! dăcini adânci, mai ales în sufle- i 
Avem in fata noastră nu tele 1inere, cari prin curăţenia 

P
rieteni _ avem tn faţa ior sunt Întotdeauna gata sa pri-

mească sământa buna şi sa o 
noastri duşmani, duşmani rodească. Pretutmdeni in judel 
numai nouă legionarilor, por- s'au format cuiburi de tineri sut- I 
niţi să ne suprlme prjn Flor'a D " 18 ani. 1 1 d' I n u m nru 2. Aducem ~ cunoştinta tutli~ 1 
g oante e Jandarmi, acope- p ror acestor cuiburi de flicăi dela' 
riţi de anonimatul actului de opescu Mija sat s~u dela oraş, că începând 
guvernământ. din acest an, organul menit să 

Cad tinerii legionari cu le organizeze şi indrume este 
trupurile ciuruite de gloanţe, Gardă, pentru rugăciune descope-ri1i! (c~~bc)~so!venti:or f. D. C. 
tn hohotele de râs ale pă- 3. Pentru cunoaşterea şi d€'li •.. 
gâsnHor. .. Cu "oi este DumnelIIeu inţelegeţi neamuri fi f1ă plecaţi căci cu noi este Dnmne- mita rea câmoll1ui de actiune. 1 

paresc cruci de cimltlfe . ' toat~ cuiburil~ de flăcăi sau 
spre bucuria neamului lui seu. z:oamne al puteri/or li, cu noi căci pe altul afară de Tine ajutor îtttru ne- tin~ri m!:Jnc!iori (inlre 10 - 18 J 
Iuda. Sânge creştlnesc ţăş- COS"", nu afJem; DOllmne al puterilor mUneşte-ne pe noi. ,,' a,nrJ vor mamta în cel mal sc'!rt , 
neşte din rinl de gloanţe tImp, rapoarte ~~ constdul~e}n- .. 

â ti tr d f I G d .. tA. sottle de o SCrlsoare aratand . 
rom neş ase e rate. n . ar a pen ru onor, Inainte! sltualia-actuală,conducerea.l., 
carne de frate. gatura cu orRan1zat'a ,i alte lă-

Râ~~~i ~:a:uc~lrAlu~Als~~~; Ionel Moţa / - P,esenl I VlIsile Mari" I - PrelJe"t! Sterie Ciumeti I - PrelJentl p.ur~' :een;,~rji~~u~e~:dd ;t~~ t 
ce n'au putut si faci co- Gen. GII. CantaculJino-G1"tJn;cerul J - Present! Dumitru Mija 1 Present I Crlşan 12. .; 

, 4. Mt-todele de educatte sunt : 
~unfştjf, cetace n au Indrăz- FlO1";an Popescu! - Pretlent I acelea folosite de fDC şi cuiburi. 
mt să facă liberalU, o face Pentru aceasta, toti absolventii j! Toţ; ceilalţi camarlltl; căsuţi pent,u Legiune I acum UD guvern care vrea fOC sunt învltali să studieze no-
să fte frate pe credinţa cu PREZENT J PREZENT J PREZENT! ul.îndreptar şi carticica şefului de 
~ ~ : 

'ă . . 5. Sistemul de organizare este 
P rlntli lşl omoarA copIII Drapelul su, şi ,.4ndurile st,.4nse Cei ce-au că:Jut ucişi de gloantele duşmane pe grupuri de parchii. In paro-

cu gloante de fraţi şi Iuda Legiunea trece'" f1;U şi aspru pas Păşesc In ,tind cu cei ce au "ă",alf. hiile unde nu există asemenea 
cântă o.anale diavolului căci cuiburi, se ya începe faza încu-
a putut sA aducA vrajbă şi Organizaţia "Totul Pentru Ţară" bafjei si b0!I'ba!dame.ntu! leg!-
prăpastil de sânge, acolo _o,' -'C" Judeţul Arad , ___ ~ __ =-- ona,r. par~~~~rt~n ;~~:~~!~i;~~ ~ 
unde se spera să fje, dacA regulat şe'dhileie. strângând ro· 
nu dragoste şi prietenie, cel tizatia şi luând parte la toah~ bă-
putin o Inţelegeră reciprocA JLT v d"" ••• • Trebue SX ne naştem dl'n nou ta16:ileAlbesgoifvne~rt~i fDC sunt con .. 
şi O stimA camaraderească. l'a.X ra'Van. Ş. p.gu.ea a 

InmArmuriţi, ne Intrebăm.. Căpitanul Mişcării Legio- vocaţi in şedinţă lunară în ca.pi-
• • ~ v' taia Judetului la sfdlu. pe zIUa 

Dece? Pentru ce?' Vă întreabll. lum~a ce I hanghelul e CU noi in cer nare, marfmzat pana erI pen- de 27- 11-38 ort'le 15, Intrucât vor i 

D b veti race? Spunell-I că t d' t' l' t't- A d e ce tre ue sA moară le- oamenii năzdrăvanl pot şi pe pământ. Suntem tari ru. cre l~ a-l . nec 10.1 a 1~ fi r~tmuti de cazuri. e forţă 
glonarii? Ce crime au fă- 8~ facă multe. (Di~ cărti- prin credinţa noastră şi prin ChrIstos ŞI NatIUne, Iar aZI ma1ord. vor avea. grile s~ malll.- ! 
cut, pentru ca gloanţele să , CICa şefului de CUIb). mucenicii noştri, prin hotă- apostol. al. dr.eptătii a spus teze rapor.tul.m~hvarea, Şl adrE-
f 1 t I V" G sa pt. ordme, pană la această 
.je răsplata lor? c;are este n r un ceas de prefacere tirea de a jertfi şi de a ne ~are Ul Zl~rtst .' . ayda, data. 
Judecătorul care )udecând a lumII, se tnalţă glas din jertfi. Suntem tari prin conş- dlrec!o~,ul ~laruIU1 !'Glorna!e 7. Raportul absolventilor tn 3 t 
faptele lor, să-I fi condam. adâncurl şi ,'prin cuvânt tiinţa că noi, numai nof, d~ltaha , ca vrea m. Rom~; exemplare, va cuprinde activita- 1 
nat la moarte? de ,.Arhanghel se Intruchf· suntem sortiti să aducem o [ma formarea "OmulUI nou . tea de erganiz:lre şi educare a I 

Pentru ce la baza revo- pează o noul. rândulală. mare prefacere in lume, să A Căpitanul spune.a : "Mă. tinerE'tului cât fi acliv;tatea lor I 
l Ci d d I legionară în general. i utlet naţionale trebue sânge n~ simte zgu ufrea a- dăm popoarelor o tlntă nouă, gan es~ a cea mal gre~ ŞI Cu . -acestea fixate, s~or 1;.: l 
de creştin? Unde şi cine dâncunlor, se apropie sfios sd le reîntegrdm In Dum- cea mal mare construcţle, a munca! Jlam, =-1 
sunt aceia care Inarmând şi cere să ~ oată lupta In nezeu. Mlllţ, cei mat mulţi omului nou. -
mâini criminale şi suflete Oastea Arhangbelulul, pen- nu inţeleg' aceasta. Poate Să luăm seama, scumpi cafă pe care vrea facă s'o . 
osândlte la Iad, le indreaptA tru Implinirea voiei lut Dum-, nici noi toţI. Simţim, In să, c~tit?ri, .că v a~este cuvint~ prin oamenii aleşi? 
tn conştiente spre cadrU le, nezeu. o chemare tainică, ce ne cInstite ŞI . san~to.ase nu ŞI Ce folos de asigurările de 
ilonarl. . Acest ceas I·am Inteles Indeamnă să mergem pe drw I~.a !nsuşlt. Capltan~1 dela bine ale unora, dacă spertul, 

Unde este morala, unde nof, leglonariJ. Şi mugem muri noi, pe drumuri de m~em. ~redmta ce ?l-.O ex~ cheful şi desfrânare a vor mai 
este credinta, unde este pa- pe drumul strlgărH din aaân- uriaşi.. primă prm ~Ie, a pr!mlt-o in trăi pe lângă sărăcia, boala' 
triotlsmul? Val, ceiace po- curl spre invierea cea mare. ŞI pe aceste drumuri nu urma . suf~rmtelo~ mdu~a~e şi durerea celor. umiliti şi 1 
runclţi moartea noastrA nu Nimic nu ne opreşte. Nimic pot merge decât năzdrăvanH. intr~ zldur~le ~echt ale ~aca- mulţi? 
simţiţi cA sangele tânăr le- nu ne pvate abate din drum. IntelegetI voi, legionari, că reşfllor, alatUr!. d: ce-I ce lată de ce,. fraţi ţărani, tr~ ; 
glonar vă arde sufletul? Deacurmezlşul drumului năzdrăvanll pot măcln-i' o l-au !nţeles Şi l au urmat bue să pretulm vorbele ('.- I 

Nu credeţi In judecata s'au ridicat oştile Satanei; lume măruntă şi din ea vor dela Inceput.. pifan~lui I .., 
de apoi? dar nu ne-au Invins, căci construi o lume ,nouă, prin ~u:nnezeu ~a. a)~tat in ~~- "Iata .de .. ce trebue sa:1 ur- i 

Nu vedeti prApostia tn noi suntem destinul, noi puterea lor,'prfn voinţa lor? iermţa. L,~a paZIt ş~ l-a rldl- mam Şl s~~1 ~un~m ~al pr~- , 
care aruncati destinele unuil suntem mâna lui Dumnez~u Iată ce vrem· Iată ce vom cat ca sa facă dm el un sus de cellalţl barbatI poh~ 
ne.am Intreg? . nof suntem Invierea Intr~ face. ' salvator al celor ce cred In tidi dela noi I 

Treziti-Vă, daci nu la Christos a neamurilor. DI dâ 1 d iti destinul A său, .Şi n~ 'peste Iar pe legi~nari să:i so .. 
durerp.a noastrA, treziti-vă . n a ncur ve s or e mult al mtregel naţiUm ro- cotim oamem dupa cu- 1 
mAcar la hohoteJe de râs Atunci cine ne va putea răsare omul nou, nazdr~varr, mâneşti. vintele Mântuitorului tia doua- : 
ale p3gAnUor. _ sta In cale? Cine va putea omul de luptă, omul. de Jertfă Căci ce folosesc uşurăriIe oară s'au născut".' 

V. O. rAsturna planurile divine? şi de uriaşă <:redtnţă. Ce vietii "când vezi oameni În Cinstea, dragostea de rm:1- ) 
După lungi secole de u- veti face in fa~a lui voi, pig· mare majoritate conducându- că şi deaproapele, bbire<1 :' 

liiliiiiiiiiiiiiiiiiiiil'-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiilij.iiiiiiiiiiIIiiiIiIiiii mmntă şi lacrimi, după o ~el netntele~ăhorl şi răi al se după lăcomie şi fugind adevărată de D'~~iHh;:zeu, (',J C( i V otatt Istorie de sânge romAnesc, ZIlelor de vaz!, leu programele după câştig nedrept". v ad~c adevărata fe.ricire Intr'o i 
s'au deslegat cătuşele vea- voastre marunte şi banale ?... Ce folosesc programele fa- ţara, llU--l1e pot ÎI (jate de ' 

Scuslul blrulatd legloaarc curilor şi suntem chemaţi Vtţl muri deodată cu ele. cu te cU
w 

vo~~e frumoase,. câ~d cât de 0r:nu( .nou, cretl~ut ':' ,. 
• • • • • Ia luptA. La ultima şi ce.a PreoţII veacului nou se c~nduc~t?rn p.e~are tara t·a 10- ac~ste~vlr~~tl, de lpQ1~., e,aâ' • N mal crâncenă luptA. V cA]- pregătesc sA vă lngroape. vaţat ŞI l'~ r~dlcat pe trepte cel ,,~asc~, '. .. ~ ~ j' 

LIS. ta o. 5 maşti aunt mulţi şi puternicI. ' nalte, nu ~am~ team~ de . Irălasca Lpg!Uflca ',11 (a~ i' 
Dar vom blrui, pentrucA Ar- Vlor. G. Dumnezeu ŞI frIca de }ude plfanuJ I E. Chrm(>rr~.Jnu 

A --R.dactor retpOllIabU Ion Bligilll Tiparul Tipografiei Diect:Uile 
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