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Ordinul Vrednicii păcatelor Zaheu 

._ de am 1nşelat pe 
cineva cu ce'la,lntore 
împltrit. .. Moţa-Marin! 

, ra" manA e uitam, ii în- ramâne pururea neclintita fi . ~oamne! Cât~ măretie st~ in 
Pe drumul el biruitor. Mişca-l Pdoliticianismul. va Şi pentruca nu luminoasa ca o icoana sfânta w\JaJatura t." SI cum la dansa 

,rea Leetonara nu Inţelege sd i t~t eau':la c~, mat mare r1!" trebăm.. " neamului ! s'ar putfa odăp~ sufletele celor 
sadeascd tranda/JIU bucurWof. şlOe ,a lstonel noastre ~o~- Cine au jost aceia care au a vrem . 1 ce au căutat calea mântuirell 

. ' ne şti. - Crescut ca o ba1ărie reluat raporturile cu Rosia co- Legiunea este munca plină \ Duminica lui Zaheu - Duml-
u~or clJ.ştlgate. ci spinU marl- streina pe sufletul cinstit al munista. Tineretul naţionalist de respect şi respectată. Inaintea i neta de pocăinţa şi de îndreJ)-
lor sacrIficii. chezdşia ptrpetuarU neamului, el caută si distrugă sau liberalii cu Viitorul" { tuturor stă munca. Dumnezeu I tar~ Duminecă de martul'Î5irire 
omului·tlou dllpd victorlt. şi ultima scanterie de cinste şi C • '·it d 'când a ficut lumea, a inceput,' a păCatUlui Dumlneca în care 

. . 't me a tmpd, vagoane e" .' , .. . ' , . In amintirea mart/rUor Ionel' omenie pe care o mat gaseş e ". b'" ,lnSUŞl pnn a munCI. IImştlt ŞI impacat cu firea să co-
Moţa ş~ Vasile Marin s'a instt- rată7ită: pe. p~a~uril~ .noast{eh .: ~':r~ :~:p~~Pl:;l!~i;: I Deci, munca, ori cum ar fi ea,! b:m in adân.curile .suUet~lul tău, 
tu. it astfel un nou oldinleglona' r M1n~lUha ~1 lD,tnga u- le e, ~rului _ Tineretul naţionalist I fizică. sau intelecttJală, trebue /' ~l te !nvingl pe tine dm pă~at 
~,. 1 d tI t a' lsm, ŞI ~lţI~. lmora tate ŞI liberalii? in viaţa să aibă primatul ei. mcercand un pas spre calea man~ 
.... fe are mtn ,ea s e rtaz desirau - lata pecetea pe care sau M .., d ! tuirei 

. d I l Ilfl I . . d' 1 C - f . unca cinstita a uce un pro.- ' . pagma t er~ sm ŞI saCfIJ cu o poarta, ca, un 8tlg~~t. l~V~' . me a tinu! In .runtea mlş-- dus, care adiogat zi de zi for... Când Zaheu mai marele va~ 
inscrisd de ei In cartea de aur lesc,. ~rversl~~tea pol~tiClan~sta. i carilor mu~atoreştI, coz de to- mează o proprietate un. bun i meşl10r înbatrânit in rele, priml
e! Mişcarti Leglonart. ~1~1 un ~Jloc nU'1 scapa - ~r c?murust~ - T~~eretul 08- pe care nimeni nu poate fi I vestea venire. MântuitorulUl, se 

Noul ordin predicd o noua on cat ar, fi acela. de m~rdar,. ponahst sau liberalu { stăpân, decât acel care 1-a I tu,bură in suHetul lui, - ş) Jup-
pe care sa nu-l mtrebwnţeze! C d d h' ! t' d ,. I . uJ ""di A pedagogie a mortU ~t invlerU ' ,. 'd l +. ine a a us e peste otare mURat. an u· se msaşi cu ra Sa t in 

A ,con,tra !lllŞcam ~ re,:o u~e I scursorile streine jidovii şi co-.. trupul său il învinse, şi cu do-
adresarzdu-se actlora pe cafe n~~on~la ~re cUP!1Dde 1? Ha" ! muni 'i, 'le-au dat adăpost Cint" !especta munca nu &el' rlnta nerr:ăsurată voi să vadă 
nu-t leaga nimic de pldcerlle şi can mantultoare mtreaga su-, ,ştI A "t ' esc _ Ti'ne- poate .. sa nu respecte re~ultatul chipul Sta'nt Prin multime 

fi '" . . pe paman roman muncu. care este proprIetatea • t 
obligatiunile vleţil de fIecare zi, arA ea creştt~ ŞI ro~eascal "retul naţionalist sau liberalii? Legi nea are la baza el' famt'll'a nenumărat~. şi pledeci grele; 

u mers In nemernlCla or - d V" u - . "d t . t' , , ci sunt gata ori cand să imbra- ., 1" "t t t' Ar putea raspun e fi uto' ca e s'a format prin proprie Invlngan to cea s a an cale sa 
pana aco o m ca 1 au ga a sa l"~ IN' . " - r - t dIa blâ du! . I as 

'işeze moartea pentru biruinta ' - '1 l"ti ţ' , ru \ oua ni se pare, ca mt . Utea vetrei parinteşti _ putem apropia e ca e . n ua s 
-.. . acuze mtşcan e _ po 1 ce ~. n~ 10 ~ului Îi --place ... ~.J.eaun.ă. _ că; . . fi d' - , , d ' ŞI a aştf'ptat sosirea luI. 

m,~cafll ŞI reinvierea neamulUI. nale de comUnIsm. . l' l' , ' al~tt ft01 sa m aramaton era· la Domnul "ăza"ndu i 'Intre 
DtV" 1" fi' 1 mlşelawsaoaruncepe t-'/"'t'b ? r . Y '1 :- Cel care vor It prlmili In or- _ a." ~ltOru ,o cI,oasu p~r: ., A.' •. I zaş11 S ra une ceHalfl s'a apropiat de el cerân-

dinul Mota-Marln - formeazd tid~IUI hber~J.' pr,etmde! nl~ Mişeilor .1~saŞ1 le este ruşme I Legiunea este creştină. şi du.i să-) gazduiască şi bucurie 
! armata grea a ltgiunU, p!lSa sd m~l1 mult, meI m~ PUţlO, ca, de ~t"merrucla lo~. . , : creştinismul ei nu este bazat mai mare n'a fost pentru el, 

• . . cel ce am votat In trecutele ŞI pentru a şti odata mall pe fariseism - ci pe o Inalti căci lui celui ăcătos i se des.. 
mfrunte toate spzrtlTtle. deşarte ce alegeri cu parti~e~e naţionaliste, I mu.l,t ca~e este ati~dinea miş· i spiritualitate. Noi credem. nu chide caJea ad~IJăru~ui _ şi spu
stau in talea stotuiul legionar au !ost c?mumş~ .. c~m legtonare faţa de c~mu.: pentruci cealaltă lume crede, s'a el _ .Iato Doamne jumătate 
de mâine; .~unt destmati, adică, Sărma~.11 de el -, suf1~te Ml~,' m~~ - Vo~ repeta CUVIntele Ici rentruca sufletele noas. din averea mea o dau săracilor 
actulu~ de Jertfd sublima, pentru -" cu pacate ~an,. hiene fla Capltanulul. tre sunt pline de marea cre- şi de am inşelat pe cineva tU 
Intdia datd (mplinit de Ionel ~fde ce nU-~l i a1, pot rl~de, I "Decât sd luptdm vreodata fn- dinţi, şi suntem oricind gata ceva ii intorc impatrit". 
Mola şi VaSile MarUl Idn ahit.ad mOdrm~ntt~ Ul c.are 

I se. tr'un războlu a ltJ tu rt de Satana să ne jertfim pentru credinţa A rupt Zaheu, cu dJavolul, şi 
ese e, e ca lnS8ŞI oase e tă d t at d D noastră 

Pentru prtetWrea sufleteascd lor. Uiti timpurile apropiate, comums , tS rllg DaTe e um· • . .. , ,. de.asu~ra luL sau ridicat" Că,ei 
eata sd prlmeascd Isplta morJii uiti faptele lor şi încearcă să. nezeu, dt nattune şi de famtl e, Daca astazi blsenale Incep Mantultorul li spuse: .Astazi sa 
nout/or cavaleri t ordmulul U-s; mai stoarca venin din gura·le mat bine ne vom stnucld~ - du. să se umple de credincioşi, daci facut Mântuirea casei acesteia-

a otravitoare pa ce moi 'fltâlU vo~ mdrepta valul bolşevic sa oprit la ma- Si întradevăr mântuire a fost-
cere o vtata austera, cu nimic Noi tineretul nu uitam, Nu I armtle spre pleptu~tle acelora lurile Nistrului o putem spune căci restituind cele luate pe ne-
asemdnatoare cele~ trdite de mu- uitam _ pentruca avem de: cart se fac t,ădato,,1 mOlmtntt· cu toată mândria. drept - s'au indreptat pe el şi 
ritortt stmpll, ceeace inseamna cd împlinit doua Olari misiuni: 1 lor strabune.· Noi, leg;oflaf'II, afli tilcut-o. casa. Jui şi a căpătat dreptul la 
In oldmlll Mola-Marin nil poate misiunea de a indrepta ceiace j Intre mişcarea legionară şi Bir".",. "oa8l,.6 (Ia fi bi".u;nţa feriCire. " 
întra ori cine. Numărul chiar au stricat ei, misiunea de a: comunism o prăpastie fara de 1,,; D"",,,etletl IJsup,a SaM.d DoamnEI, c:a11 Zahei sunt as-
ate limitat la CIfra de zect mit, pedepsi pe cei ce conştient au 1 sfârşit. Zadarnic vor incerca I l:o",,,ni8u. tăzl, care; nu vad ~ale~ ta, şi 

lucrat şi lucrează la demora·1 pescuitorii în apa tulbure şi . cărora man1uirea le mchlde por-
peste care nu Se poate trece de- lizarea poporului. 'mişeii să O murdăreasca. Ea va ".sile O...... tUe el? Pr, N. C_ 
cât In. cazuri excepţionale. 

Zece mtl de vlrtuQşi - în- ........ - ....... , ............ , ..... _ •• ,... ........ __ II1II .. -.. _ ............ , ............... ..-..._._ ....... - ... e_·_ ...... -... ' .... ,..,. ... _ ....... -IIiSVI1!r.r __ ..... JU ... _ .. , .. , ............. ,..,1)' .... III7IPI ................. , .. \iIdIIP_ 

stamna asfel o foarte sevffd 1 R 1 ~ I je8scă şi să le indrepte primUl clpllne şi celelalte mlutl, ca .. 
selfelle printre legiOnari - care oslu I e ... eil in egiul.e paşi in viată, \bărbatIlor . 

. toti şI-ar revendica onoafl de a ~entru aceaslli femela ~eglo- Fiindcă femeile legionare au da 
lace parte din no.a unitate de In câteva cuvinte, airogem aten. educat şi sufletul marUrilor eroi. nara, trebuie să se apropie de loria, pe lâng~ aceea de 8 fi bune 
lupta legionara. tlunea camaradelor noastre B- ce 8U cezul pentru intregirea nea" vechea femee romană şi să se mame so. fie ş' bune educafoare 

t 1 . 1 • 1 il" i ~ l L . asemene cu femeea moată. ..1 plo·p .. gato-re a legIlor leafo. Cand un neam poate da aSf- supra ros u UI or In eg UDe, mu UJ Jar n urma pen ru eglu- " u ... t' 
Pe vremurile romane, femeia ne şi Căpitan. In zilele noastre aproape s'a nare. . • 

menea exemplart de luptălo, era considerată sufletul familiei. Puterea de jertfă nu se să. stabilit o regulă şi, m6i ales oF' t l IX t d b ă 
c dai i t E d prostie să zic 8şa, prin care fe- emela ~n e ecfua a ş. e un. 
rt em c n men nu va ma a 8 educatie copiilor ei şH deşte în sufletul copilului prin mele la modă, mai bine plimbă - cre~ln'6. po~d~ aduce servicII 

avea cutezanţa sa-l tăgddu;asca creştea pentru patrie. influenta tatălui, ci prin aceea a un câine după ea, decâl 58 ingri. mari ŞI~ multe leg~uniL 
Ml~cdrii LegJonare Indrtptătirea 11 Eli lua coarnele plugului şi ara mitlUei. jeosci un copil. Pe langâ mate~Hl ce.o poate 
preludrit conducerii statului şi r:'8~ d~parle. ho~dft, d~ânt ~otul ~i Ea e tot timpul lângă "puiul Şi cele care mai evadează de a~?QIi pentru !eglUne prin dlferlt~ 
nimeni nu-i mai poate contesta I ri~bJ, ugu in raz a Ş p eea In ei", căruia îl cântă ori ii spu- sub oblăduirea acestei mode şi ml)lonce. ea u poate aduce " 
purUatea idealurllor pentru care'l N' i' t e t 1 tru· t ne poveşh cu Impărati, Făli fac pe sacriticotele, dau naştere un a~ort electoral. 

- 'f j. IC in r Ct!I u nos • In re- fii tiI b 1 .. numai' 1" câte-un copl·ll. Acest Prm prietenele, discutiile " si jertJeşie pe cei ma/aleşi ~/. t 1 d b j .. w rumoş şi up e e or cu 8 auru. lA 

S b h I 1 .' cu u e e en1e ŞI grea eumpa- Toate oceste sunt mijloace de fapt, pentru ele, e de ajuns, in convenlrl.le ei, poete .face cunos-u oc U noştt ~ re nllJe astăZI v _1 R â'l f ., t t d tii gI U i I vremuri dintre acelea cart au na. al • om .m or, emela n a avu educati", prin care se tese vlila- ce priveşte datoria şi sacrificiul cu e onn e e e un Ş ce ace 
ro mal preJos rul celui din leagăn. de mamă. vrea legiunea şi C~pUanlll 

facut epoca în /storUl neamurilor, '. .. ~ .,' I si f ă i ti .... ~ 
clI.m vor 'ace epocd ce~ care se De exemplu femeile,. m?ate, !at~I, 11 ~ă copilulUI mal mult Contra acestor stări bolnave, e. ca ec n 8ceas ... ra. 

J' Ele 81ături de ostaşII lm18ncu. 1 vomicl8 ŞI puterea de muncă. s'a ridiclil Căpitanul, şi a dat l~demnurne şi purtare.1l v f~meli 
ln'oleaza In ordinul MOla-Marin, au dărâmat muntii, cu stâncile şi Copilul ajunge, când e mai voe de organizare, femei. legIonare, dac§ sunt la lnal11mea 
superbt pelutm ai avdntunlor . lemnele lor, peste cap deIe ungu- mare, sub influenta lui, atunci lor române.. principiilor legiunii, aduce o 10-
celor mal eroice. rilor. când merge la plug, la sapă sau Deocnmdatii, femeUor 11 se ce- I săn~toşlre a ÎntregirU Tietl romi-

Şi astfel, se va impUnt mlsl- Deci jertfă şi vitejie e siidite in la coasă, in fabrică S6U la şcoală. re să·şi facă educatia In cuib şi neşts. 
unea hotă,îta de Dumnezeu, 0.- sufletul femei române. Primul rost 81 f e m e e i cetăfuie. lmoralitntea Jidoveasdi ar pieri 
ustu~ neam.,. Cu virtuti demne, care triilc>sc in legiune este de a'i da copii, In legiune, femeii i se cere cu elât mai repedet cu cât ar-

I. P. în sufletul femeilor române, s'au pe cere tot ea trebue sii-I ingri- aceiaşi corecUludine. muncă, dis- (Cootitiuare in pa«ina 2.a) 
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Literatură 
Rugăciune 

Lumintl curatd, 
din illimd indareratd, 
coboard şi-alind 
sufletul din mine. 
care pentru line 
amarnic suspind. 

Lumind sfdntd, 
din inimd divind, 
coboard şi. alintl 
a mea vdpae. 
ce mislae din mine 
şi ullima schlntee 
de viaţd sublimtl. 

Lumind aprinsd, 
din dragoste curatd, 
lasd o razd 
sd cadd piezişd 
ş!'n a ei fulgerare 
sd alingd cu un capdt 
pieptul ce md doare. 

Lumlnd, lumind ..• 
un rob fi se 'nchind, 
primeşte·j durerea. 
pe care-o indreaptd, 
cdtre tine liman 
şi purureanddeide, 
curatd. 

IONITA CRAIŞOR 

Cultură Educatie , 
Educarea femeii Misiune gazetă rească 

germane Aradul este o ,eche redulă a care se poate Invrednici Unerele8 
scrisuluJ romAnesc. Insuşt Utlul noas'ră. 

In Germania, Fuhrerul a pornit acestui săplăm8n81 arati ci nu Flecare dintre noi V8 scrie ast. 
o campanie pentru organizarea şi incepem - el ducem mal de fel cum Il poruncesc credintele. 
pregatirea femeilor. parte O veche şi nobilă trad:Ue neintinate de patimi oarbe, cu ni-

In ultimul timp 25.000 tinere in, gazetărească. I mfc Influentate de mersul preei-
tre 18 şi 25 ani au fost alrse ca Continuăm - fIIndcă acei care· pitat al enenlmenfelor dar In_ 
să fCJf'nreu primele trupe de înceT. au scris inainlea noaslră şi ou frumselate de ceea~e rAmâne 
care in aceasta privinţa. văzul împUnffe o parte ~In idea- mereu pe deasupra ori căror ni-
Dacă experienţa reuşeşte, toate !urlle pentr~ c:.are au trod ,. au mlcnicIt: destinul neamului ro-

f . • ... Indurat o viata de marhrf, pur-, monesc, proeclaf in luminUe stri-
emet~ ,corespunzand condltlu'mlor laflşl batjocoriti prin temnitele 1 '1 aJ t W'I'f 

ror f' mrolate - . d : UCI oare e e ern al. 
_ . •. ~ stapândor vremelnlcf e eri. I~r I Nu vom ti profesionişti al con-

Pe de arta parte mscnerea ~n alfil, cazuti prea de vreme In d "uI' i x fd' ă I 
S ." 1 M"" f' • I el UI c vrem Sa ne r le m Il 

tlvtCJU uncu pentru emel care transee, sunt mângăjalf In mor· • - ,.' 1· I I 
a luat o extindere foarte mare în mAnl pentrucă truda lor n'a fost j. IRa, Imea gdort1eEf ace fora, lcdere 
l " 1 h • • "' d x ne-au prece a. au os ea· u tlmu >.mp l' care pana n prezent O cre intII risipite zadarnfc. l' tI' ti ul _At l' 

1 ... D d ă d I IŞ. or m p ~ au ser S la 
era va untar, va devem obl'gatone. ar. ac nu·1 este at unei i paginele ziarelor şi publJcatlu i-

Femeile sunt obligate să poarte: singure vieti s~ fie. inCOlOnati cu 'lor de eri ale Aradului. La f~" 
uniformă şi lucreaza cam tot atât' la.urii tuturor Victoriilor. m81 ales vrem să fim ,i noi. 
timp ca şi barba ţii din lagarele de I cand ocestea sunt aşteptote de D IX I -,. lil 

_. _ • I un mare neam noi - urmaşii, eşer aC um e ŞI mome e mo-
munca. Ftecare lagar cupnrade cam f b ... I 'ti x - ,mentului Ele .or IăslI recL Fapta 50 • - la 60 de f .. .. re ue sa e con nUam opera, sa'l pana emet ş, pnna- urcăm drumul victoriilor definj- banaJi nu se va scăda In cer-
pala .lor datorie este sa ajute pe Uve. nedla nOHstri. ci vom filtra ma
femeile de tarani în munca lor de Nu incepem _ ci mergem deci rUe probleme ale românismului 
menaj, sa îngrijeasca de copii şi de inainte pe calea Idealurilor nea- prin ideologIa vremei care in
bolnavi. °rintre ele se gasesc fete din mului nostru, deschisă ,i lumi. : fruntii tot mai cut!opUor poftele 

,aristocraţia germană şi din toate nată de allll. care IlU scris cu 1 meschine de c&.şhgurl materiale. 
! clasele sociale amestecate cu cele mai . foc şi sânge pentru rAsbunarea Atâta vreme cât ne vom men· 
: - fete d' G' j umllinfelor milen8re. line pe plscurlle albastre aJe a-

l sar:ce te f t ;: p er;;J?nuz. l' I Lor, li-se cuylne cinstea ince-, cestor credinte, vom fi demni de 
, t oaf e el . o, a a ~ a$b' cos:: puiului de blruintă, de care ne' precursorII noştri, ne "om pulea 

um, ac ace aş' UCTU ş' se ucura : b x XII b 
~ de acelaşi tratament. ' I ucuram astaZ , ne vom U· ridica fruntile cu orgoliu. ŞI cAnd 
I Multe dintre aceste lagăre au! cura ~al mult - m6fne. ne ,om abate de pe acest drum. 

iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii fost aşezate in apropierea centrelor I t linaJnI:şU noşfrft 'tiau fosi gazine- "om deveni trişti epigonl 81 unor 

U I '1, EI' I 'nd .,. .•. ar a caror am n re nu O va - li i j t i ·ti • l' ustnau: pentru a vem In a1uto - : I I gur s or ce. care nu merl 
• rul soţiilor lucrătorilor din fabrici. tuneca va ut vremi or. vllfoar~. necinstirea prin desertăciuni ster-

Uite-It Se lucrează 6-7 ore pe zi, iar dar o putem _umbri nOI, dacă m pe şi treditoare. 

d . 'd W d - - f ... f-' . clfpele de fata nu ne vom face M<l 1 
arşi e soare, aspn rasneţl, upa masa se ac exet'ctţll Jure ŞI datoria desăvârşindu-le aposto- aine când co eclia unul 8Jt 

crainlcl iutI at unei noui vieţI... M asista lIS conferinţe tratând des. I latul. ' impliniC de aparitii "fa sia la in-
ca printre fulgere, prin furtuni, pe SUB grindlnl pre obligaţiile cetaţmlşti. Tineri cum suntem ne propu- demAoa tuturor, vom primi să fim 

• • . • • nem să fim slujitori' demni ai judecatf cu s(>l'erita~e. 
vin voinlceşte de pretutindeni: Ce facem noi românii? ,scrisului, pus in serviciile sfinte ~stăzI cerem ~gadulnta ce se 
pădure mişcătoare de gorunt nebunt,_ ~Nimic . .....;:::.~~te~u decât aJe neamuluf._ _ __ _ __ _~V1ne ori căror mcepulurl. . 
oaste făcătoare de minuni,- ... -- -- --.~-~~-- .'_ .- nimic."; l· , In ~ce81 colt de I8rl.r.naem C~8te-·g6ndoft' e'Ui~R!! fii ~ ~ 
CU vrere năprasnică, vie . ." - . si retnviem astfel un trecut mii- cu chlpul gazetarJlor de ehlă" ai 

, J::e1m!a .ro.manca . e . TO?b!, şdn f,:~ 1 rei care ne chiamă să I f8CEm Aradului în fata mintilor noastre. 
de-atotputernicJe... mdla .eJj şt. In fabrica şt In şcoala,! şi mal strălucitor; să.1 legăm cu continuăm misiunea frumoasă il 

feţt-frumoşl al unui nou noroc, pretu.tm e,n,.. d _ de I viitorul ce ne va duce ,i pe noi scrisului la unul dintre cele mal 
cresc sprinteni, s'oţelese, se răscoc. 0r:e s a mt~esa~ vre~ al? 0- i in alte lumi, dar tinem ca si li- insemnate colturi de Iară. 
sub ceruri de plumb şi foc... rele el ~ mu~cat a~ s a "mteres~t: săm ,i in urmă ne o operă de IOD 1. PaIU-

vreodata de VIaţa el morală sau f'· ! ... -- .. -- .. _. . - D F 

în foamea-i de faptă şi infinit, zică. Cine s'a înteresat vreodată de: COPII SI LEG1UN D .. 
tara cu trup tâlhărit. greutăţile ei in timpul sarcinelor.! .. .a..=i..cs.. 
cu inimă arsă, Cine se interesează de copiii ei. I Când scriu aceste rânduri mi din basme, incins cu sabie şi pa. 
dlrză, mănoasă-) revarsă: Legi avem - dar cine respectă le~ se umple sufletul de simţăminte Ioşi în mână, care vine s.i scape 
pahoi spre 'mpotriviri, gile? Mergeţi odata la falnicele de puternice.] ţara lor dragă de sub jugul zmei· 

d textile - sau tricotage - mergeţi o- Imi amintesc cu multă sgu- lor. 
peste porunci e sbiri, dată în atelierele _ micuţe raspân- duire sufletească de intâmplările Prin ei văd purmcarea acestei 
spre tncleştărl ce i-adastă I dite în tot cuprinsul Qraşe!or şi veţi din familia unui preot tinăr din Românii. Noi ne vom face datl)-
pe cea mai In altă creastă... Bihor, un adevărat legionar cu ria de a le insufla şi infiltra dra-

ţi d t ăb I d ă I ţi vedea. sufletul şi fapta. Seara aceea mi- gostea cea mare de ţară şi tipi· 
rup e s r un, e p r n , Muncă peste puterile lor. Hrana s'a adâncit in suflet şi amintirea tan. Imnurile noastre legionare 
cu vreri, cu paşi fierbinti mizerabilă boli de tot felul şi mai 1 ei îmi intăreşte credinţa că, mâi- au pătruns adânc in sufletele lor 
calcă prin timp, biruindu-I mult tubercu~~.. _ t ne, copiii crescuţi in simţâmin- că-ci au în ele speranţa de mal 
CU truda, cu'ndrăsneala, cu jindul... .~entru a'şl _ caş~lga o .bucata d~ tele frumoaselor imnuri legionare bine. ,.-

palne neagra ş' a satura gun f' d" d ' . tf" N1·,.,;, Aari" ..... ul sub paşti lor iuti de avangarde _. • . , _. .. .. vor 1 vre mCI e once Jer a. _ 8~"""'" 
-, ţldmande: '1' .s~Jp'a plamanu ,It Copilul acestui preot modest - il 

piatra, pulberea scapără, arde Iroseşte VIaţa ŞI-Ş' VInd trupul. şi cinstit, se sbatea între viaţă şi OtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiil 
şi drumuri de foc se rup, lmpărăteşte, Românie de astazi, mâine va tre-' moarte. Tatăl său, disperat că bu- Reviste 
spre-un aspru destin ce se'mplineşte... bui sa fi,.' alu:, dacă vrei să ai drep~ cutia şi idealul zilelor lui de [, DI t I Li f R 

la - .. o· . . t' t d conar. rec or : y u UStl A. Cotru, tate viaţa. mame se s nge, şI-a amm 1 e i MI SI IolA I 
~iiiiiiiiii~iiiii~~~-~~iiiiii~iiiii~iiiiiiiii~~~iiiiiiI~i~~iiiiiiI~~_~ __ ~~~j~iiiiiiI~iiiii~mu~drn~mamku~1~~n-!ş re~ ~~. ~~ ~~ 

tru căpitan şi legiune, pe care· 1 , la Cernauti, Plata UnIrii No_ 5. 
pomenea in rugăciunile lui din I Abonamentul anual lei 60. Este 
fiecare· seara şi il întreabă: Miron I cea mal impunătoare trlbuni de 
cum saluţi tu? - Nu ştiu dacă' lupti natfonalisla 111 capitala ji
voiu mai vedea vreodată in viata dovifi 8 BucovlneL 

(Urmare cUn pag. I-a) 

pleca pe drumul legiunU, majori 
• latea femeUor românce. BIBLIOGRAFIE 

Femeile legionare dela serri
cWe cele mai inferioare, pani la Prot Traian Brllleanu : So- fIUl Briile811u. Publică studU ,i 
cele mai malle Irepte sociale. clologia ,i arta guvernării. (Arti. articole de doctrină nationtillstă. 
servesc in acela, reslaur8n1 Je~ cole poUHce) Cernăuti. 
gfon8t sau in acela, magazin, Alexandru Cantacuzino: Randuiala: Apare la Bucu-
ateUer. elc. sau, lin ,edinlă in Cum suntem. reştl• sir. Francmazonă. Redactori: 
acela, cuib. 

Infrălirea aceasta" numai in le. VlrgU CarJanopol : C.8rle D. C. Amzir, Emest Bemea, Ion 
glune e paslbilă. Jllentru domnJte (poezU)_ L Ionică ,1 Ion Samarlneanu. 

Iată deci, că roslu) femeH in Ion Missir: Fata moartă. Ro- Numiri printre colaboratori cele 
legiune este destul de Insemnat manul rlsboluluJ noslru de Intre· mal talentate " tinere condee 

Ea trebuie să tie buni mamă, glre. 
buni muncitoare ,1 buni propa- legionare. 
poate a Ideilor legion8te. P. Oeorgescu-Delafras: Apare lunar_ Abonamentul lei 
Deocamdată femeile in leglu- Tari şi slabi. Articole sociale. 200 anual. 

ne se conduc după acelea,. nor- Aron Cotru,: Tari. poezii. Ldll"a rom""-"as""ă.' A-re la me ca ,1 birbafll. până la infip- • ... _ .. , P-

luirea .Statului lllgionar·, când Re"'''. !fi paLIICI_'h..... Bucure,ti, sub directia d-Iut P. 
ele "or a"ea rostul lor pur fe- 1 ări io~ gi A""'re CosUn-Deleanu. Pubbcl material 
menfn, asemlnl'or femef10r Ro- mmatl MIC o ce. y-

lUfte ti Daca. lunar, la Cemiutf. str. Oen. Ber- semnat de publicJ,n bine cunoscuti 
L B. thelof, No. 5. Director prof. Tra. şi apredall 

mea astfel de intimplare. însă am 
simţit atunci că sunt o biată se
cătură pc Ungă acest copil de 
patru anişori, care la auzul aces· 
tor cuvinte, cu ochii adânciţi în 
cap a adus mânuţa Ilui mică 
la piept şi apoi a intins'o spre 
cer, ca intr'o implorare şi·a in~ 
gânat: "Trăiască legiunea şi căpi· 

Sânzana: Director C. Gane. 
AdmlrabU săptămânal poliUe, so
elat ,i literaL Colaboratori: Mir
cea Eliade. Vasile Christescu, 
MihaU Polihronlade. Nicolae T O· 

tu. N. 1. Lazir. elc., efc. Un nu
măr 5 lei. 

tanul". A inchis apoi ochii şi a Decembrie: Director Nicolae 
adormit grep, parcă satisfăcut că Roşu. Revistă săptamAnaUi de 
şi-a indeplinit datoria de legionar. aleasa tinută merari şi poUtică 
E unul dintre multele cazuri care nalionalisti. 
rămâne o chiezişie nestrămutată Innoirea: Dlredor ~Tlberlll 
că ei, copiii, suflete nepătate de 
meschinăria omeneasci, sunt le- VuJa. Apare bllunar, la Arad. ca 
gionari adevăraţi, iar noi cei de colaborarea d·lor MJrcea Strehlu!, 
astăzi, nu ne putem compara cu C Un Stolcanescu. Oeorge Dru
ei. In imapnaţia lor, cipitanul a mur, Oh. Mollu, Petre Pasca. 
luat inf.iţişar~ un~ tati frumos I Remus Oorgan, et~ etc. 

-------~~----------------_._----..... ----..... --------..... --------------------..... --------------------.... ----------------------------------------~----~~ 
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PAGINA LEGIONARA 
Circulara No. 126 C~~~\d~tu~~:trJar!~~~ ~~~~~r!d;n~.~~!~:;,!::g~:~.: 

teimâna in săptamână, vom sta de ŞI ~bombardamentul·. . 
,-r-----<- -. - . Am luat hotărlrea Candidaturile partidului vorba!. cu voi, cu necazurile şi! 4. In anul in cur.. am .ju~s 

d t fi ' ţ I f' T tit Ţ x- I C bucurule voastre. ! la un o.recare grad de coreCti-
e a n. 10 a n !e- II o u pen ru ara a a: 2. Pentru luna aceasta, două tudine. Dar am pierdut din en' 

care capItală de ] u- meră, la ylltoarele alegeri sunt lucrurile de căpetenie: ba·' tu~iasm, din suflet. Se da o mare 
deţ O şcoald de. prl- dela 2 şl4 Martie sunt tot cele I talia ~ombar~am~.t~lui . sc~i~. pen· . ~ătălie 'p~~tru ridic.~ea moralului 
mari legionari 1ar In d 1 I di D i tru FalcJU ŞI batalia nd"am gru' ŞI pregatIm grupulUI. Pentru a-
Bucure ti o C~G ld de e a alegeri e n ecem- i pul"i. _ ; c.ea5~: toţi membrii sunt mobi· 

Ş Ş brie 1937. 1 3. Pentru bătăli. bombardamen-: hUţl; se va face un intens schimb 
prefecţi legJ9nari. . tului, 7 unităţi au primit in total de membrii f1 legături; se .... or 

Aceste şcoli vor a- Vor suferi modificări nu- peste 230 adrese. repartizate dupa trage Invătăminte şi se ~OI' da 
vea misiunea de a mai listele de candidati din 1 puterea lor. Ce vor face? Şeful sfaturi; cei cu legămănt au pri
crtla In fiecare co- clrcumscripţltIe unde, la tre- col~ort.ajului v,' ridica Tt?ulat lin legiul să.~ dov~de_as~_ (şi o .... ()r 

. ( cepand.lO sapt. trecuta) mate- face cu sIguranţa) tn.lţJmea pre-
mună rurală sau ar- cutele alegeri, candldase pro- rialul dela Scorbură, achitându I gatirii, 
bană) cel puţin 50a· fesorul Corneliu Şamuleanu, pe loc. Il va duce şi distribui E de neapirlti neToe restam .. 
meni care in orice d d t tnt tt p membrilor, aratându le cum să lirea legăturii cu conducerea gru· 

x I ece a re m. f . .. A' . 1 . t d 5" moment Sa poată 11- • aea tnmlterea. ceşt1a vor scne pu m; aceasta, p. C, ,g. • TIe 
deplinl In celt mai Aceste clrcumscrlptlf sunt adre~ele (de preferat la m~şina) şi reiulat. c~rierii I Chiar dac..i a'ar 

b d 'ţ! i.l Dorohol (aşi Bucure-ti.\ vor mtroduce textele ce It se vor nea DtmlC de fI,porut! 
une con 1 un runc-: " y y. arata _ individual _ timbrându le. Jianu 

ţlunea de prtmar. Prahova. ! Apoi imediat le vor inapoi. şe-
Deasemenea vor a- * fului colportajului, care la va. • 

vea misiunea de a P t't \ T tIt pred. curierului grupului pentru I «Din calea leglo-
. . . al I u • ou pen CU expediţie. ·1 .. I "t . 

creia pentru fIecare Judeţ cel puţin 5 oameni cace si Ţară- va depune candida- Pentru buna funcţionarea bom narl or In a uri .... 
poati fndepltnl In aceleaşi bune condiţiuni functlunea turl la viitoarele alegeri co-j bardamemntului, se cere: sa se 1 Intelegem .dortnta actua
de prefect. . , 1 l' d ţ t t t lucreze repede, corect şi cu dragoste; lulal retrim de a c~-+f •• au-

• Cel ce vor urma aceste cursuri vor fI aleşi dintre 1 muna e Ş lU e ene, n 08 el să se explice, inţeleagă şi aplice I f m fi' t I ~. tio
1lt ~' cel mari apti avându-se tn .edere· i judetele ţărU. I principiul jertfei continue; u se I rag e pOPoTm u n y oa .. 

, . . CandidaţII nu vor fi ale i strângă prin casieri şi bătălii fi·, rele alegeri. oate gu'emele 
1. Capacitatea (puterea de a pricepe şi a rez,11va ~ nanciare serioase, sume pentru f de panA azI nutrlaa .Ieme.., 

bine lucrurile, problemele.) numai dintre membrII partt.- fondul . uni~ăt~i, pe~truca ~ful nea dorInţe, Intotdeaana Im-
2. Corectitudinea cea -mai seve d dulul ci 'şl dintre cetăţenii c?lportaJulm sa poat~ lucra. l!.ber pltnlte pâni In ziua de 20 

. r . . I 1 t I ŞI repede. INu lucraţi cu taratta); , 
3. Simţul ordinei. creştm car sun cunoscuţ şefii de unităţi să controku buna Decemvrle a anulat trecut, 
4. Simţul gospoddrlei. ca oameni clnstfti şi Intelepţ1. funcţionare şi sa raporteze regulat când poporul a respIns, cre-
B. dem pentru .ecle, partldal 6. und cupiinţd, draeoste de oamem şi de lucru- lib~ral dela guvern. 

rile Idril. Ci 1 ti d 1 i Ceeace tnsA na putem In-
5. FelII/In a-şi face datoria ptind la ultima l/mitd reu ara par u U ţelege şt aproba - este re-

şi dincolo' de ea, adlcd sentimentul sacrificiului persoa- "Totul p' entru TarA" centa modIficare a leatt elec-
_Jlei sale. torale şi Introdacerea punc-

r _.- -Aceste cursuri se vor face sub conducerea mea. ~-~.----It iMeput-prigHna i""ltrlva legionarilor - ---1 tel Of faim~ase. 
Prelegerile In număr de 20 sau 30 vor ft tipărite. Se . DacA s a putat crede că 
va pleca Insi dela practica lucrărHor. ! Şeful part!dulai • Total I 3. Fapta descrlJd In Q-! poporul nostm na ştie nu-

Astfel Incat legionarul sau prietenul legionar care pentru 1 ard, d. Inginer mtlnunfime. . măra panA la clncf, astfel ca 
va Intra Intr'o primărie sau prefecturi cu InsArcinarea ah. Crime, comandant al 4. Martorii~ dacd sa"t. ~ ltglonarlt să nu mal ca,tfge 
de 8 conduce să ştie din primul m ment ~ Bnnet- Vestirl, a dat urmd- ,sutele de mii de yoturl din 
de fAcut ' o ceeace are toarea circulard: Intracdt «u tnceput pro-! alegerile trecute, noi artrmAm 

. NI se semnaleazd din u- vocdrlle. atrag atc.ţta tl- I ci acest popor ,tie numAra 
(ar daci dă dovadă de nepricepere sau de jnco~ nele judeţe ce! s'ar produce sapra ordinelor anterioare foarte bine. 

rectitudine să fie In]ocuft automat de cel din spatele sllnlcii
1 

ilegalttdll, arestdrl ale Cdpllanalaf: \' Si nu-~f facă deci nimeni 
său, fAră ca ,serviciul să suferă ceva. şi chiar bdtd/, lmpotrlPa le- 1. Lt,ionari~ n. .orbesc Iluzii: voturtJe leglonarfior nu 

Această şcoală legionari voieşte si repare greşeala gionartlor. . pe nimeni de rda, vor scAdea, ci - dlmpotrl-
de pinA acum care susţinea că pentru a conduce un Şefii de regiuni şi iadefe 2. Ltgionaril, tn orice ac- vA - vor cr~te mereu, chiar 
tranval este nevoe de ,coală, far pentru a conduce o vor raporta dupll fiecare ţiune vor pdzi strict dispo- de ar trebui ca lfstelr lor Bi 
comunA sau un judet, nu-I nevoe de nici o şcoalA. caz tntdmp/~ in eia mai zllli~ legale. . fie tnfrumuseţate ca o IutA 

Legionarul trebuie sA fie pregătit solid pânA tn cele mare grabd : Bucureşti. 24 Ianuarie de puncte. 
mal mici aminunti mi pentru cUpa In care va suna cea- 1. Numele şi adresa le- 1938, Aceasta, pentrut:i o· mi,-
sul său. gionarului prigonit, arestaf Ştful Pariidalal .1otal care Da poate ft IntrAntA prfa 

Bucureşti, 20 Ianuarie 1938 SQa bdtut. pentru Ţard·, Caman- simple· emecherfl electorale, 
2. Numele, fanclia7ta ,t .dallt al Bunei· Vestlrl, ci prtn 1mpJtnlrea ellor mal 

C::orn.li .. Z. CodreBn_ adresa agentalui ţdpfuHor. Inl. Gh. DUma Itgttlme drepturi tt neyol. 

&ti 

Ce poate vedea un pr 
În mişcarea legionară ... ? 

_.&2 .. __ _ 

altoit sufletul doco- roman. 1- flpt, şi atunci Intr'fld80'Ir 91 fi I hd românismului d. pretutlnde
ceastA mişcare in Idiologl! u Biserica tuturor Românilor. De-- nM, tendlnţl de a ge rtdlcl pe 
nu se intemeiazA numll pe Ideia parte de gândul I ajunge la ele- sferele Inalte· ale sptrttullltâtii 
de Stat, ca rn fascfsmul ltaii8n, rlcallsm dominant. s'au la demo. cre(nd un tmperru spiritual al 
sau pe ideia de rasa. ca In na· ct'aftsmul absurd !fi prot.et.nfitor. al românismului. 
tional socialismul german - el Rezolvarea socialului in concep' AIci zice dil.rente tntre ge_ 
pe Id.la de Stat national· creştin- tia ortodexl, este: unitatea de neraţll care I tAtut rAzboiul, pe 

de: lerom. Ş t efa n l u c aci u ortodox. credintA, " unitatea de acllune. car. H câştlgat, dar I l'Olt In. 
Aşa stând Juerul'i1e, fiecare f,1 Aceste sunt cele două altare frânt.1. loneteşte, el Intre gene. 

Mişcarea. legionară urmăreşte o 1 Dumnt:z~u, Iar ceeace e a C.. poate pune intrebarel, tntTucât cari au mentinut facil er.dintel rafla car., cr,scbd. a Increstat 
reabililare a sufletului românesc zarulul, Cezarului"'. Iată rolul credinta leglonaritor are vre'o şi a românismului. e4getate de in sufletul .1 foame, durere, ja
fn Istorie pe plan politic-Iar in preOiului de invi,atar in preo-

I 
.I.oltate cu credinta Bisericii tradltlonall,mul orfodox. lea pArintilor oi geamAtul bubul-

eternitate prin BIsericI, unicul cuparlle sociale. noastre ortodox" intrucât crezul Numai relntorcându-ne la ele Mul de tun. 
tezaur nesecat de daruri divine, In lumina acestei Invlfăturl lor politic are vre 'o afinftate cu ne vom putea reabUlla ~ teren Cef dintăI crezând el deci au 

Dar precum Bi5erlca, după na. e vAzutA dlstinclia dltă preot!- {"'tezul politic al Neamulut nostru. social. câştlglf unltatu :ttnlcA an' r .. -
tura ei divinA-umana, asemenea mii de a forma .corp a parte·. ŞI punându-şi aceastA intrebar., De" războia Incoace, nici o HZlt tot ce se poate reall~ 11-
natorll Intemeietoruluf, nu pOlte in mişcarea legionari. in mod logic ajunge la comtl- mişcare, ti, chIar politicI. n'8 sându-sepradă hwttăturilor tal
să treacA cu vederea preocupl-· Prin urmare preotul nu poate tarea că politicul vor să-I Ind .. tâsnit cu atâta elin, cu atât. madlc. 01 mar.lste. intelectulUi 
riie eu.fletulul de cele trecătoarr, şi nici nu trebUI sA fie un elec- pArteze de "materialismul istoric" dinamism impânzmd intre.ga se tin lant sub scutul ocultei 
tot asemenea sacerdolul in ch1!l- tor ang.jat. in lavoar'! azi la toate psrtldele tara şi concenttând conştllntele masonice. Iar moncitorU sunt II. 
marea ea trebuie să fină cont şi Mişcarea legionară având ten~ politice (axa marxismului şi a In jurul sfintelor noastre altare, pAdUde comunism. 
de, NcI'Wh trecătoare, tlră a dinţi de a splrltuaJlz. in stns statelor comuniste) şi vor sA·1 cum I apArut "Mişcarea legio- Un umanlterl.m absurd • ftA'" 
merge c:u pasiunea până la sa- creştin societatea românească, apropie de spiritualitate creştinlJ. nara", plină de avânt ti ne f!eI!lC, pAdlt conştlinf.le luturor. Spl,i-
tu ti 1_'" d i 1- se considerA în c.zul acesta o vAzută prin prisma orlodoxlsmu. având ca protector sus in cer 1, tu.lul I cAmt pe plinul al doi-ra e, p~rzlln u-ş prHj ome- A Bl I j' Ş' i t A lui no"-tru. D A h h 1 I . anexa a ser c 1. 1 n rucat or- . ~ umnezlu pe !' .ng tiu Mi- lea. nstltultUe trldlltonlle şi fan. 
nesc poSibl!itatea de a comuna· todoxismul creştin e puritatea Numai În- felul acesta Biserica hail, căpetenia legiunilor cereşti. damentale aii Nnmulul au fOlt 
că.et,rnUătilsufIetul neamului: "Sl: creştinismului, care din fericire ortodoxă română va deveni do-. Aceasta , idealal tlneretutut lăsate in paraginA. 
dii.~ a Lui Dumnfzeu. Lui· formează trunchiul in care a fost minantă nu numai de drep ci şi de de aa, .acesta trebue sa fie idea· . (Una .. iD piIISII ..... ) 
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Ştiri şi informaţiuni de pretutindeni 
Din Sem lac mente Impresionante, când, du- Ueă un articol .S'a implinit P~o·1 Pentru ~du,narea fondului de Comunişti condamnati la moar ... 
___ iiiliiilioiZU .... _ păce s'au arătat greutătile şi pe- fetia Jul Petrache·, prin care m- propaganda s a lansat un apel . 

M ţ M . I ricolele ce sunt legate de Yiata iose.;;te sufletul curat al Cioba- c.ă.tre camarazi, pentru c.rearea unui te In Po]oma 
Paraatas pentru o a- arin I legionară şi s'a spus că numdi nului dela Maglavlt căutând să.I cerc de membri spriîinitori de o I 

Ziua de 13 Ianuarie a acela să se pri'zinte la luarea ame!ltece în lupteI. politice. sută de membri, i VARŞOVIA 26 (Rador) - Trl· 
Insemnat şI pentru comuna legămăntulul, car. e g.t! de Ar fi bln. CI Ven.ratuJ Con· • • • • • 'buna'ul din Zam08C 8 condamn!1t 

IA orice lertfâ. tohlt o pAdure de slstorlu sA atragă .tentla Pr. C. I 
noaslrd un moment I"'e re- brafe s'a fnăltlt spre cer, g!ta Turlcu, cir, Ist. directorul aces-- Lista lel(lonarA, este, pe oDmunisful Plwowar la moartea 
culegere In spiritul marei să la primul bot.z legIonar, care t~1 g.zlt. - c1 esta rău a 0- Ulita numArul cinci, cu prin ştreang " pe arţli 12 eomu· 
jertfe dela Majadahonda. il introduce de tlpt in rânduri!. frlvl sun.tlle oamenilor prin cinci puncte <e •••• )" nlşfi la tnchlsolre dela 2 la 15 
Pe deasupra tuluror sptrt- legionare. interprltirl ner,rlclt, la, un caas la acela,lloc ca in ale-: ani. 
telor dtJuntlloart care au .Jur, c~ nu voi trâda niciodată I!bl~ dupa c, eli an fost srânse KerHe trecute nu alia I Piwowar a omorât pe un om 

, L,glunea- Izbucneşte din tOlte rn lurul altarului dela Mlglavit. 'Y I d 
fost lncercate şi agltaie ,n piepturile. LI-s'a vorbit camara- PI!ltorulul nu.1 este permis a Cam am anunţat ia DD- i 8 Incredere al politieI, PUI ... 1 
frumoasa comund romdneas- zilor d. către ştful judetului, Dr. tmprăştia turma I mArul trecut al &"azetel '/ urmAreasca. 
cd, populatia el a ştiut sd V. Nov.anu ,1 eamlrldu! cO·. . noastre.' 
se tntllineascd, sufleteşte, mand. Ijut. v. Silurglu ~espre Cmlte liberaliI Orice alte InformatU I Au furat troit_ F idicată 
în semnul martlri/or Neo- ~~~~!'~ib!~I~t~e I:~o~:~ d;r ~~~ Un liberal, profesor)a teolo: nu corespund adevAru- de legionarii din Chitila 
mulul şi Crucii. Parasta- pre credInta Jl'IglonarA. gla din Arad, dupăce patru am lai. , . .., . 
sul s'a oflciat tn cadrul După şedinţA toatA lumII a de zile a mâncat ,i el din hăr- •• ••• Dummea 23 Ianuane, In CbJhla 
so'emn 'egionar de cdtre J t t II Iti I I dAu! IIblral - o vAzut acum că a fost $finţită, dt un sobor de preoţi " ", p aca Jn n ş. a case e or. au I t mari h ti I nh rl şi Lotl membrII noul enre doresc 
pdr. Gmin Gheorghe şi La ora 5 şi 1/, s'a tinut o allă atar~s _ împre~năŞ cu a a~tii d~~ Isa se Inscrie tn culburf, se vor şi ~n. prezenţa ~ .1?OO oameni () 
Codreana Romul, urmat de şedlnU la sediul legionar din putatl şi senatori lIb!rarl au ecos prezenfo la sediu marlla, III orele tro,ţa de 3 m, tnalţame. 
momentul de re culeg ere, cu Târnova. •• • • • un ma.nlfest prin care cere pe. 6 d. m. I Astănoapte 25 Ianuarie, duşmanii 
cdntece legionare din faţa NI ad 1 tinta cd depslrea vechllor conducătorf. • • • • • . noştri politici au vrut 5'0 ddrâme, 
S,. 1 rolţt, rldic~td de le- losta?~rlm~~e lIt!r~u,:!!: Mtnlşul Br~ttllaUnuce S'.ş"ldnltâtmlpla,t ?Dai Dhlnu v,Cam

l 
aGra?ul ,com~nd.a?t f~jutor: Neputand-o seoate fiind prea grea, 

gi 1 t. t BI J ii J 1 1 1 Il pre n e e or o· lOre lurgtu, ţ10e 10 lecare ., f" , onar n cur ea ser c ue sus a ntral ca arma n o- tArăt că an om car, spun. ad,. săpt.ămănă Marţia, la orele 7 d. a. au taiat O cu ewtrau ŞI au dJS~ 
ortodQxe. cuinţa tnvtJl~oralat t ~~~ca 1 1tn I vdrul nu ar. c, căuta In par la sediul organizaţiei str. Crişan, părut cu ea. 

aceartcom·~~'l aatmen n'LUI -t- t~CU1! Udul U6"al l'au dat afară - şi 12, şedinţe de pregătire a nouilor: 
Pentru mort'll Lan'IUn'll moa ea· iVO roeem a tn IU- A a' J I I I '1 1 1 - , -. t rtlaţtlo ca tJr pl Tdr o Sa pun In ocu u pe 't oşca e emente egIOnare. nea au o r asa· Vulpea ~ntrucă şi-a adunat a. ••••• 

In 24 Ianuarie. Ia Biserica nova mat sunt şi alte !iare de j vere frumoasa în timpul din 
greco-CdtoU~. dimpreunA cu acestta. Impotriva ctJrOra s'aa I urmă. 
T -D -ul rtdl al Intr 0- 1t1~ut demunlurl ptnale, car/insd, I Hlla! cinste liberală I 

e eum ; u p se vedt, aa adormit pe undtva 
menirea zUel, sa oficiat un prin vre-un birou. Daca autori •. O t b ă 

Cu ....... or fi Lulelinele' 
de ~o'are paraslas pentru toti cei tdllle nu Inlelle sa la mdsurJie I ve. ~ . un, , I 

morti in credlnlli leglon8rii. cuvenite, 1IU ne· am mira daca la In sfarşlt cu aJutorul lut Dum- 1 

P!rintele Popovlcl Fl8vlu an moment dat cel amlntntaţ; cu, nlZeu am ajuns s'o traim sub un' DI. ministru al Internelor fomlularului tipărit 
I t ni j ni i b moaT/ea u vor apara. nimicind' regim creJtimsc. I J 1 i rl • . 

a re eva sens e e su flanlt, pe cari cel chemali nu Toata lumea 'şi amint,şte de trista a uec arai • , contrar, .vo- Guvernul întelegQ să a-
fiamura noII credinte a celor Inleu6 sd le puk III CUlca. memorie a lui Groza eare a dat ordin norilor ce se răspândlslrtl, l' 1 . A 1 
doi mucenlcl legionari, cli~ • • • • • ,,,ndarmilor să tae d:la pământ troiţa că bultdinel, t1lecfQral, vor p tce egQa şt In spetă, e-
zotl pentru Cruce şi Creş~ Cine va merge cu cancelarul p~ c~r~, regionari~ a," ridicat o în faţa cuprinde tot ctlle patru liste 1gea prev~de buletinul cu pa-
tin~tele. Hitler t. Italia b,senr;n dt~a .L?ltct. _. .. . pe fiecare pagină, conform l,u pagmi. 
Şedtnta solemn! s'a tinut C I d It tt C~ !acr,~, m ochI "arman" la~~ ._----'-ea ma mare amon re 1. darnu m miez de noapte a trebUit • 

apoi I:n fata Sf. Trolte le· amlo.ltlel Italo·germane să executI ordinele lui Groza. 
glonare~ cu parflclparea unui In cercurn, politice din Berlin Doar era prefect - ,i "u se temea 
IMre Dumiir de. locuitori. st annnt~ că volalul canc"laru- de Dummzeu. 

Dup! masA, In sala bls. I~i Hitler in ltaUa VI " o mll- Şi pând acum a stat sfânta TU Din Turnu 
f tt tfft de legionari ntf~sfare de o grandoare tncă ~ă la temniţă. Autorităţile din a, 

or • rom. x nemtâlnltă In v1.~ta politică de "asta zi, sprt cinstea 101', au îngă. Joi, 27 Ianuarie c. dnii Ion 
ş! prieteni, ce. 6.00 perso~ne, dUp! razbolu. fuhrer-ul va sosI du;t ltiionarilor a ridica troiţa din BIăgăilă şi N. Stepici s'au 
s 8 tinut o şedlOt5 pubbdl. in italia In fruntea uneI mari temnita lui Groza ~i a o pune la de lasat în ca una Tornea 

Şedinta legionarii a fost delegatII din care vor face parte locul ti in ziua de 30 Ianuarie p _ m 
condusli de camaradul ad- dnll: von Neurath, gen. Goerlng j la praznieul sfinţilor Vasilie. Gri pentru orgam~area legiunii 

at Mihai Noveanu Rudolf Hess, frank Darre, dr, zorit" Io«n, Legion«rii. ,ptr'o pSoa~â In aceea locahtate. 

giune mergi şi tnveţi ca la 
o şcoală, ea e o şcoală şi 
de aceea merg cu bucurie 
să asculte învatăturiie ei. 

voc • Gobbels, mareşalul von Blomberg adunare, ,"or duce troiţa şi o 'l'or a~ Infr'un timp scurt o mul-
Dt_ pl .... Târno ...... şi generalul von. Frltsch leza la locul ei:, time de locuitori s'~u adunat Mondene 

- Dumnezeu sa le a1ute. J Ş f I G' . d' .. Ii7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiii ... 
la plasa Târnol1l mişcarea le- O parte din trupele italiene • • • • • a e u armzoanel .. tn a~ 

gionarA la avânt. DumlnecA in care vor fi trecute In revlstă!a S.dint.le de garnia ceea comun.ă, ascultand cu Serata dansant! a 
23 lanulri, 1'. finut o şedinţA Rom! de cancelarul Hitler, In zo • .,1 .1. laglen.rilor mare atentIUne cele spuse, , .•.• 
de cuiburi in g.mlzoana Tautl, timpul .căIătoriel sale in italia d" A d +1 t fi d L' . C~ 't I studentIlor polltacnIClenl 
"
a "are Il "'ar"clpat al ş'"ful ,'u. vor daflla cu pasul pruslan. cu- In •• •• r n n .' espre eglUne ŞI apl an. 

\. t' '#.. t (s b I d 1 o.r. Joi ••• r. Ia orele Se vedeau cum joaCă ochii I " 
detean Or. V. NoO'eanu împreună nosc~. Ş u nume e e .pasu 7 1/! preoi., sub o~ndu. ţăranilor in lacrimi de bucu- SdmbdltJ seara~ studen" 
cu alti legionari din Arad. gâ$tel • o.... oam.r •••• al ..,. - / fii n III h I dl "r' 

In front 200 teglonul, partiei- Trupele invată In momentul .oo.t T. a.oo,.u. rla veşfIlor aduse In comuna. : , rO ee n ce n ~ 1-
pând şi alti 200-2511 simpatl- dl fată acest pas de paradA al L •• o •• t ••• dint. i... Ca şi în tot locul, a făcut I mlşoara organ/zeazd o mare 
zantt. DupA ce se dA raportul şi armatei germane. ...r~. legionarii ,i p.i .. O impresie foarte frumoasă' seraftl dansata la A~ad, In 
se face apelul legionarilor căzujJ, Articole reia tentl lor. faptul că nu s'au făcut pro .. saloanele prefecturii /ude/u-
se ia primul Jegamânt la 125 le- • • • • • l I 
gionari, cari au Implinit cel pu- Ziarul .Românul Creştin", al misiuni ţăranilor şi nu s'au. u . , 
tin un an de când fac parte din părintelui C. Tut1cu, din Arad, I~ 26 I 1938, a'a ţinut în adus critici celorlalte partide.l Cine cunoaşte pe stUdenţI 
miş. area legionarA. Au fost ma- dlntro regretabilă greşală, pUb- Ga~ o lru"!oastl manif,starll Oamenii se întreceau a tn- fimlşorenl, ",care au stat fil-

a leglonard In sala culturală treba despre felul cum gân- totdeauna zn fruntea man/-
~ __________________ !a!!I!!!IJ!!!!!!I!I!!!. n,incdpdloare. Inmulfim,a de te Că itanul i să comu- jestaţlllor nalionale din Ţ/-

j'[\ Zâpăceala d. azi caracterizea- mişcare s~ divInA odioasă ela- adanatd a vorbit dr. Vasile . Ş . ~. ş ~ mişoara va lua parle la 
zI Indeajuns glneralie trecută. sel noastre de intelectuali, Noveanu ,.ful jad~ţulai mce slmtlmmteI~ Jor fata ~e serata lor, Dinainle, ti pu-

Trebue crelat un om nou. In din moment c~ tezaurul lor despr." Car. eate credinţa omul. pe care el. II cred sm- tem asigura cd va li o se .. 
spiritul· ortodox1mulul nostru sufletesc , tmpanzlt dl oculta I i Jr,' gur In stare să-I scape de ii b i 1 I 
(feştln, după chipul şi asemlna- masonica. Trascendentul nu pot eg onar" , t t '1· ~ l raid a vo une Ş e ezan ei, 
rea străbunilor. Nimeni na şl-I să-I privească prin prIsma craştl- Lumea a rtlmaa viu im- oa e necazuri e ŞI sa sa veze dar mal ales romd-
pus aceast! problemă p' teren nlsmuJul ci Dumll prin Interesele pre.ionatd de frumoau/e ţara aceasta. neascd, cunoscute fiind sen
social, politic, d~ât numai acest de partid, ecxlet nucleul mlsa- vorll. prin car. s'a .:cpus In Corneliu Z. Codreanu, timenlele de azi ale studen~ 
tineret legionar_ nle-marxlst. id.iI. I.gionare de cătr. spun ei, îşi pun toată nă- limil, . 
de~ ;: :;n~r~~z~~:~r:t:rl: 1 pu~~ ~~~~b:;:!t~ B~~~~~~tă~~aS: ,elul Mi,ctlrii 1~8ionar fl din dejdea, ~ă t~ti politici,enii le- Am vrea deci ca toţi ro· 
tutindeni Intre balon,te şi paturi tra n'ar avea datoria ca, măcar Arad şi aplIcat loart, mul· au promIS ca le fac ŞI ]e dau mdn/l din Atad stJ lncurQ
de puşti au ridicat altarl şi moralment., eă Iprljln. Ilanul ţumitd spre ca.. lor, dupd 1 mai una mai alta şi la urmă jeze cu prezenţa lor dep/a-
troife. acestor tIneri ?". c. au cântat mai multe nici fata nu le-a mai văzut·o sarea la Arad a po/Uechnl-

Aceasta a foat Intotdeauna ti- Numai mlrtfrlologla creştină cânt,c. I'iionar,. până la nouile alegeri. clenilor. 
renul d. manU .. tar. al ortodoKIs- ne mai Uustrează fapt. de o a· • • • • • v.,. . . 
mulul crlştln. seminal colncident<\. Căci Ionel A Aşa ca :1 se, SI!llt ferlClt~ 

In felul acesta nlm,nl nu va Mot •• Vasile Marfn şi cel1allf ca- Toţi camarazii care se duc cand au ca mal VIU oamem 
putta contaBtl adevărul. că j.rtfa maraz( al lor IU mer~ cu In propagandă electoraJă, se să-i înveţe câte ceva şi să Ctiifi şi răspândi fi 
luI Ionel Mola şi Vlslle Marin un sin$?ur scop in Spanll, s~ vor anunţa la sediu când dis- nu le mai promită nimic 
nu se ridica până la inăl11mea lupte, şi ~ă moară p'!1tru triumful pun de timp libcr, sprc a li se v ' •• 1 · t 
sfintilor jertfiţi pentru Hristos. CrUCii lUI Hristos. fixa localităţile unde sa se de- . Unul catre altul,. o~menu n ain e 

i foarte natural. ca o atare lerom. Ştefan Lucaclu plaJcze.. dm Tornea, spuneau ca la le- __________ _ 

J 



!ZI:!I---------------------------------... -'------,'~---------------........ 

.NA.NTE Pa II 

Pa • lua 
~ . ~ 

ecouomlca 
De c UD o ~ ~te m DU te re a e co nomi ca I S!~=::' ;:.~:~!~: BUC~:::~~e ~eMi:~~.ru~ndes,8ai::Ir::."~~I!:t~~!~8 Nu se 

trebue să fie IngrlJlte ŞI bme fmante desminte ştirea aparută vor retrage din circulaţie decât 
hrănite. Lor le trebue căldură. in unele ziare ca s'ar retrage monedele de 100 Iei de argint, 

Imlc nu s'a făcut trainic I economică. Această soHdarl- Cotetul trebue să fie ban, căI- din circulatIe monedele de 250 cărora li s'a fixat un ultim ter
cursul veacurilor. A Iip- tate trebue să supraliciteze duros ŞI' destul de mare ca să lei de argint până la 28 crt. A- men de preschimbare la 28 

ţă t I ceste monede vor continua sa februarie crt. prevederea economică la I orice concuren .pe erenu se poată găinele mişca in voe. .. 
acti~itate. Baza unei, ~inanci~r, C?merclaJ, sau de Mâncarea e bine să li se dea In toată tara a Inceput plata salariilor 

de viitor este materia mtreprmderlle de tot felul. mai multă seara căci produce· 
cu sentimentul Iubirii Cooperaţia intelectuală e- 'Id ă ' i i i Se stimu. BUCUREŞTI. .- Incepân~ de p~ata salariilor dl.n b~getul mi-
I C· d ă t i odoaba unei ac. ca ur prin m.s u re. Marti 25 Ianuarie s'au plătit sa- nasterulul educatiei ŞI cultelor, 

pe ui. me cre e c va s e. numa p leaz! ouatul Iarna prin hrană lariile din provincie pentru sala urmând ca azi să Inceapă plata 
cetate din nisip sau din tivltăţt, cum e. un bu~het I verde. nisip. var şi hrană ca:· riatii din bugt!tete armatei, ma. salariatilor din provincie, aparU

~cela n'are credinţă frumos de f10n tn. mâinile ovăz, sămânlă de cânepă, ceapă rinei, ~vi~tJel. justitiei şi ţinante-\ nând celorlalte ministere. 
viitor, ci numai pen- unui atlet. Cooperatla eco- I măruntă, praz, piper pisat, se. lor. Efi S au dat dispozitii pell- -0-

prezent. Po p oa re leca rl no mică, In să, este ura g an u II mâ n fă de urzici amestecată cu iiÎIIIIiiiiiÎiiiiiZ iiiiiiiiii'iiiiiiiiÎÎiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
sunt pomenite numai in care mătură toate consortUle I făină de porumb şi muiată cu 
rie, că au trăit aevea, au financiare ce ne păgubesc apă caldă. Trifoiul uscat se poate Impozitul agricol acele cari au terori- acUvltatea economică sau ne da sdrobit şi amestecat cu făină 
lumea, au clădit pira- tmpledecă ta lucrările noas- formând o hrană foarte bună. 

ă f I ţ' I C ti Pentru munca ţaranului român, suta. Asta pentru ai care au pes~ e şi cet ţi cu arţe e u· tre na ~ona e. oopera a e- Verdeata o ai din resturile de s'ar putea face în ţara aceasta o 5 ha. Ceilalţi vor avea unele scăzd .. 
oameni nechemati, cu conomlcă este caracterul varză, morcovi, pătru[ljel. etc. lege ca impozitul agricol, daca nu minte. 

vi, cari la un moment muncII cu rezultat concret dela bucătărie şi se poate se- poate fi desfiinţat, cel puţin sa fie Din cele de mai sus, putem w, 
au risipit totul, chiar şi şi brănitor. p.entru cei slabi măna orz şi ovăz in lăzi de ni- scazut la limită. dea" ~t d,e tare se ~latină totde~una 

au părăsit-o. si neproteJaţl, este viaţa u- sip şi alte boabe cu porumb Pe sate când te duci, în toate ho~rtl'~ fa ce pnveş~ mutJCltorul 
trebue să ştim că ob- nui popor cu viitor trainic. grâu etc .! parţile, ţdranii te intreaba cum de agncco, Jn tarat noast~~'l' rid' . 

I d I ţ . i ă ,. . . 1 de 1 1 d' Peeic ontra aces or şovau, se &ca ele ce ni se pun e n cc.,opera la econom c Lazile trebuiesc puse lângă pamantu' c asaIa' . . m . a Mişcarea legionara care spune cate--
f ' I 1 It . I ă este cotat tot cu ace ŞI ,mpoz,t ca '. '., 1 e lOanc are a e a or este iubirea acumu at, pe căldură ca încollirea şi creşte .. pamântul de clasa 1. din Cuvin gon.c, ca nu e omenesc Impozltu pe 

sunt de natură prea temelii de generaţif, cari au rea că fie repede şi să fie puse sau din Gurahonţ. a~ltor. 1 'A dato .. f . 
licatA ca noi să ne . ~ omu es~ r sa ,ert easca 

" i Id I I câvnU spre fericirea tuturora la căldură. Toate aceste ne vorbesc de o oran, pentru stat, din câştigul lui, este 
m nutr numa ea u ti Idealul nostru este virtute Ouăle sunt o adevărata bogă- 1 ~uială ce se fa,~ d,e nD! pe hârtie, adevarat, insa atunci când tu lucrezi 
materie. In p.reocupălJe I tie la casa omului. ŞI nu.se coboara ",menI, at;.0lo unde din greu şi nu reuşeşti sa-ţi agom.. 

elor obşteşt1. Românul cooperatlstă tn fapte, veşnic In Danemarca de pildă ouăle e realItatea, u~ .e pa~ntul. ca seşti o brună de pâine pentru un 
nevoe de solidaritatea : trainice. sunt o adevărată avujie' pentru ~a fa~ loculu, sa se. f,xe~ ~cel trai mai bun, asta trebuie sa o vada 

~EŢULdeEN-GROS 
principalelor produse alimentare din ziua 
-~-, de 25 Ianuarie 

. ·t ,mp~zlt sa~ ~ea porţIe de pamant: cei peste tine şi să.ţi u~ureze greul. 
mtreaga fară. care are un vem ş, tocma. z,lele acestea, '" loc sa Deaceea, orice impozit, chiar nu-
mare din exportul (trimiterea) se vorbească de un scazământ a mai pe o seama de agricultori, pe 
ouă lor in celelalte jări din Eu· dării, se vorbeşte de o menţinere a noi nu ne imbucura, fiindca saraI" 
ropa. I! impozitului agricol. cimea, apoi, nu va mai putea primi 

Se zice ca dupa anumite socoteli, plată omeneasca pentru munca ei fi , 
I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~. i în urma recoltei si a exportului, atunci sufere şi bogatul, ca şi să-

V I te "ef' '11- 4A_ "ob 'impozitul agricol s'ar ridica dela 6 racul, 
a u ele Ive HI--w.rgU I ar i Ia 15 la suta, ~au socotit impreuna Sa sperăm că lucrurile se f'C)f", 

Franci francezi 7.00-7.50. cu adiţionalele dela 18 la 27 la îndrepta. 
G4ş1e la f'4Hd. le; 65 - 75 bllc. Lire sterline aur 1680-1710 I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-. 

de fHJc4 c41. 1 lei 24 Raţe, lei 40-00 buc. Dolari 205-215" 
• I P"i /o. r4l1d, Iei 28-30 buc. Fiorinl Olanda 110-129 T. .... 1 h b 

de Mc4, c4/. l~ Jeli Ou4 de g4;,,4, nto lei Napoleon 1355-1385 lnCa O ună se pol prese im a 
kgr 1240-260. Leva 1,50-1,75 t 1 h· el · t 
.J' M I III 1 ' ' ShiUngi 36-37 1

/ 2 1 SU e e vee l e ar 'dIn .. e ".c .. , etl . . e. Zarzavaturi . 33-35 .s' 
kg', d t Ui 10-21 

I 
C4,to/i, le; 2.80-3.60 kgr. ~!:;~nm&rk 38-43: Mi~islerul finanţelor a Iri- numai prin Monetăria na-

e tlUJllSO. CUl-Pd, 164 7-9 kgt'. Pongoe 36-371/ 1 mis Ieri inslrucţiunl tuturo~ 1I0nald din Bucureşti. 
de porc. le; 2'1 . 33 kg', FGSoie "se4td,le; 10-12 kgr. OtOl1l&lJe 125 -125 administraţii/or financiare Admlnistra/iile financiare, 

VSQ",.". lei 81- 33 kgr. Mo,cov;, le; 5-'1. kgt'. Lire sterline 1 OaO -1120 din fard in legdturd cu re- sunt obligate sd inainteze 
D"~I •• _"'. Iei 30-31 kgr. p,tl-S SfI.Op,." le. 4--8 Kc. 6,10-6,45 tragerea din Circulaţie a su- toate monedele de 100 lei 

PtJsl4,,,a.t:, klf' .• le; ';-7 Elveţia 50-53 I I d A 

Pdt"""jel, rtJd., le; 5 -7, • ' lelor vechi din aIIa ,de pe care e au In cas pu-
ŢeUlltJ, 8,,1a bue.,/ei 300-400 Culsul ofiCIal al ,!,onedelor la argint. nd tn seara zilei de 28 

1 i 8 L~ k Ust.roi, /_n;o lei 10 - 20. Banca Naţionali Sutele de argint mal pot F ebru(lrle a. c. 
II"".U"'''''' ;4:6 1; it;;.., lei V4r.,. ,,,ttl bue. 164 140-160 Frc. fren. 3.30 -3.45 (x) Il preschimbate pdnd la 28 Publicul e inculloştiinţat 

30 kC', I FRUCTE Lira Palestinoană 489 50-499.50 (xl Februarie a. c. Inclusiv, COII- cd preschlmbdrile nu se pot 
pd,,4 l~ 1 kg,., lei 11' k l' 4-8 Kor. suedeze 25.25-2575 (x) ~orm ,'urna/ului consiliului ~ace la Banca Naţionald 

40 k ,. 3.1."'. comlllle Kr, ef Lira italianA 51966-51966 (x) I' . I! . ' 
g: ă Per. C01II • .e, kgr., lei 8-12, Zloţi 1863-1903 (x) de miniştri din 23 Decem- sau la sucursalele acesteia, 

_oi ....... ou Pentru preturile de detaliu. se Otomano • 81-83 (x) brie 1937. ci numal lu manetaria na-
14 r411d, Iei 45-50 8,dauga. 30 fa suta. fatl de pretu' Belgas 16.65-17 (x) Preschimbarea se face ţionald. 

riie de .al sus. Kc. '3.44-351 (x) _ .,. ?U 

Cereale SchllliDgi 25-26,50 

cural : 72-8/ kg. 53000-58.000 lei vag. EJveţia 22.70-23.15 (x( Sanctionarea neregurilor dela soc. coop. "Motul' 
cu corp.: 72-80 kg. 52.000-57.000 lei vag - Un fost deputat liberal ,i 2 preoţi amendati -

: 56-60 kg. 39.700-40.000 lei vag. Vor fi schImbate toate comi.. Zilele trecute, tribunalul anulase convocărilor şi pro-
28 51V1 li. . . . . dela CJuj a desbătut compU- cesele verbale ale adunării 

nou: . vv e vllg. slOmle care ţin de mlD1sterul :latul caz al societllţii . coo- generale, pe motivul că nu 
asole Trans.: 64.000 lei VDg. d ". ul' perative "Motul·. Numeroşi au fost făcute In conforml-

r--_potriva boicotului 
industrial 

In ustnel ŞI comert W reclamanţl au Invinovăţit pe tate cu dispoziţiile regula-
Comisiunile şi consiliile pen- fostul deputat liberal Petre mentare. In urma recursului 

dinte de ministerul industriei şi Bucovineanu că prin elu- făcut de către fostul deputat 
comerţului vor suferi in curând darea cooperativei a incheiat P. Bucovineanu impotriva 
modific.iri in ce priveşte compo- diverse afaceri, cari au pre- acestor anulări cazul a a-

JD
• dican6 d nenţa lor. judtclat interesele coopera- juns In desbaterea judecăto-

J'ULlW!luoru. de Industrie fiind cestor intreprinderi, Unele inceputuri s'au şi făcut tişttlor. Fostul deputat libe- riei de ocol dela Cluj, 
că unii proprietari ai in tablourile ce vor face. nu· Astfel, ministerul industriei şi co' rai a făcut tranzacţiun! cu După ascultarea părţilor 

tna~lot ce funcţionează in mele, felul fabricei şi loalita- merţului a numit pe d. Florcntin ajutorul preoţilor Victor Pop şi In urma expertizei autorl-
au Juat măsuri de inchi, tea unde funcţionează. Dumitrescu ca preşedinte al Co- dela GIlău şi Ioan Radu dela zate, Judecătoria de ocol a 
intreprinderilor ce pose- • • • • • misiunii pentru incadra.rea perso- Lonca, cu violarea legii coo- declarat vinovat pe d. Petre 

.~ .. ;.uu diverse motive, iar La fabricile lui Neumann din nalului românesc in intreprinderi peraţiet şi a dispoziţiilor sta- Hucovineanu
t 

preşedintele 
au fost deasemenea in· Arad au II Inceput concedJerell in locul d-Iui senator Moteanu. . COOp. uMoţulu şi rn conse-
in scopul de a fi vându- de rom4nt. ScJ J~ oare un semn Se vor face schimbări la. eo.. tut!re ale cooperatlvei n Mo-/ cinţă l .. a amendat la plătirea 

• cerut tuturor prefecturilor dt boicol? Noi atragem atenţia- misia industrială, Comisia mine- tul • sumei de 2000 lei, Iar pe 
ţară, să comunice de w- 1UQ ~loT In drept asupra acestui lor, Comisia speculei şi Consiliul Până acum, Centrala coo- preoţII V. Pop şi 1. Radu la 

care eIte situaţiunea a- fapt. superior al cartelurilor. perativelor rn două rânduri o amendă de câte 880-800 Iei ... 

.t 
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P. g. 6 • r. 4 

Ultimele întâmplări şi vremea politiciC ............................ 4 

Ce it"· spus· "d.C. Z. Codreanu! Relatiile noastre c~~ci;;i;~ 
- - t-1 -t 1- - 1 1 " . l' "ld l ' Zlarlş 1 or 1 a lenl ' In po itica externa, oportums- rea ce or mat ca urOase re a~ 

'mul şi abilitatea joacă un r~l de de pri('tenie cu" pop?rul italiaj 
• seama, aproape pe deasupra mte este o problema ca Ş1 rezolva 

Omul nou Spre Corporatism. Guvernul. MinoritAţlle reselor ce are de apărat un ne~m, I D.e curâ~d in~, s'a pr?dus 
• Să şti prinde un moment pne1- noua mamfestaţte de slmpa 

Publicăm după defini, Partidul Naţional al 'Intelegeri, c.olltra ln,el~- nic. pentru a I:ga o_.tt~in~că ~ri~: fată de Ital~a - . care a stat 
. . . " RI tI 1 şi al ActiuneL!gerii BalcanICe, cOlltrn L,· teme cu o ţara stralOa ŞI . ~ fl~ mult entuziasm 10. ţara ,Dueei 

"Buna Vestire evo ut e '.M . 'lor III care nu atât de abil ca sol nu penchtezl Este vorba de un mtervlewaco 
M ! i i t italian d. Este in Intregime compus de ,gel a~un, , celelalte alianţe, impâncând astfel dat .de M. Sa. ~egele Carol 
. are e z ar S idei t de oament noI. In pot cre e. pe toată lumea, i.~tă ce .. se. cere unu~ gazeta~ It~lta?, reprodus 

Vlrginio Gayda, directorul Ş . •• ~ dela conducătoru pohtlcel ex I toata presa ltahana, 
ziaruluI "Oiomale d'ltaiia" , 1927, crelatorul lui, - Co- Mişcarea leglonara terne ai unui stat, . ~ In cuvinte,le Sale rega,le, M.,. 
publicd urmdloarea convor· dreanu zis CAPITANUL - • b 1 . 1 _ România, după răsboI, ~ ur-, Regele nu ŞI' a ~re~upeţJt eJ<?gl~ 
bire cu d, Corneliu Z. Co- nume pe care istoria naţio- - Şl O şeVlsmu I?at ~o!it!ca e~te~nă cea mal pu I adresat~ Ducel~1 ŞI P?pOrUIUI s.a 
do I I cu IA a ă ti decerne tu- ~i.ţ, d b 1 i ? ţtn abtla, mdepartandu· se de unele ceeace lOseamna subhmerea ope r~a~u, care a avu OC, na rom n - y' }aţd e o şev sm state şi apropiindu şi prea mult măreţe săvărşită de premie 
pnlelul v/zilelor pe care zla~ turor capetelor marUor mfş- - Er8m tAnlir când am altele, Am ajuns astfel in rela. Italiei. Este o recunoaştere a 
,iştll italieni. le-au făcui cări de Hbertate - a iniţIat inceput lupt8 împotriva bol· tiuni de tensiune cu Italia, de r~i ~em~ificaţie_ nu va Plltea sci 
sdotdmdna trecald la noi. mişcarea despărţindu, se de şevismulul. Un numlir res- care - ,in mod natural ~ trebUIa mmanui -, ţmand seama de J 

1 d f'f i . 1917 să ne ţie aproape un maret tre eul unde sa produs, A treia vizită a zilei e vechiul partid naţionalist a trAns e ~ I er, In , am cut de frăţietate, _ in timp ce Şi italienii au primit cu m 
dedicată lui Corneliu· Co- lui A. C. Cuza. î~f~u~t~t ŞI .dezarmat două Rusia şi alte state trăg~au bene~. sfârşi tol bucurie, cuvintele Rege} 'a 
d â d l i M'am dus să~1 văd pe dlVlZh mtregI de arm8tli ro· ficii din prietenia ·cu nOI. nostru, astfel ca pe drept cuv d 

reanu, m n ru u corn an- C d I di I său şie. Bolşevismul este Inami- Atât de mult am Întărîtat putem spune azi că s'au înşelat t ... t ] OX ti d FI r S· O reanu a se u • , ')" . - f " t "taI' aan a ilrz e le. e cuI capital: trebue sA lup- pe Jta lem - Incat au o~t POSt' acela care au ~rezu ca 1 le 
cunoaşte dfntr'altă parte a- Pe c,ând vorbea, mica sa tli A otrlva lui flirft rlig8z. bile manifestaţii filo--maghlare ca ne ~Ut;tt du~mam... .. 

., .. odae s a umplut liniştit de m unp . ... cea din anul trecut, dela Milano. NOI - l·am neglIjat pana 
ceastă orgamzaţle mistica şi camarazi, veniţi spre a lua SunteI"? imp~trtva Socletlitn Indată Însă ce s'a schi~bat şi nimic mai. mult,. . e 
rAzboln!că: aparitie tipică a di Privlndu-mă fiX cu Natiumlor ŞI socotesc că ceva in culisele ministeruluI no Recente}e mtervleW'l1fl date fj 

or ne. , . România trebue sA facă pa- stru de externe - asemenea ma' d. Cornehu Zelea Codreanu {e 
unui nou spint naţional 10- ochii mari, clar strălucltOrl, li.. . Berlin-Roma Da'" nifestaţii au sfârşit ca prin farmec. sei italiene _ trag şi ele o bral' O 

man. Garda de Fier se poate Căpitanul a spus: ~ca 8;el. de de mine toate i Şi mai recent, s'au produs ~ adâncă şi rod~,ică pc drum mt 
c 8r epl~ d 1 • d • nele manifestapi care au do~e.dlt trăiniciei re laţlllor noastre 
8ceste ar fi 8 use a in e 'ori cui că Itaha cunoaşte ongma Italia. 
plinire În 48 de ore. . comună ce ne leagă şi că relua-O ... ul nou 

Ion Stasiu 

Programul meu e con- cinste, in viata sa publicft şi • • • • • .~==:. =;~-_.----------------_._---~------_.--------._----~~~~---_.----~ 
sfrudiv. Mii gândesc )a cea privatli. Intre timp au mai intrat d I L b 1 d 1 
mai grea şi cea m8i mare Acest8 este punctul esen- şi altii. Convorbirea s'a e- Parti uiera se iso V 
constructie; Il omului nou. tiaI. Pro~r8mul meu se re- puizat •. Ieşin~, trecem din . 
Nu numai a omului fizic şi ferA Inamte de toate, la nou prm odata unde se ero· In acest timp de intrevederi Şl convocat·o pentru mâine sea 

l virtutea omului. 1 esc şi se cos veşminte pen- conciliabule intre fruntaşii D~rt'-l se va hotărî lansarea unui m 
Intelectua • IOela aceasfli nouli b8zli tril slirac. i. In vestibul, in fata dului, demlsiunea dluiPefre Ghtaţă j nifest catre Iară în care se v 

.. Acesta e dej8 preze~t in morală ne putem intoarce chipului-.sffutwlui Alhanghel. a g~abjt eşlre~ din espect}ltivă a 'explica ~tive':""''''~ 
România Dar a omulUI mo- . . . i·/ ., . ~X haşlşhlor sacrificati, ducand ta, , _ 
al • In A r t . 8poJ la ndiC8rea rase n08S- Mihail, gftslm o m8~ pre- incht-garea unei noui organizatii "dul liberal de sub preşedmj 

r , care ~ ne Ipseş e. Ire şi la r8porturl noui cu glititli cu mici farfunoare şi Jib~rale. . d-Iul Dinu Brătianu. 
Vreau cu orice pret sA creez alte rase, care populează j pahare. Este ora mesii pen- Până aCllm _ spun başiştii _ Imediat după ce noua organ M 
un tip de elOu: inteles nu teritoriul romAn şi In spe-I iru copiii dela CaS8 Verde. s'au primIt adezlunlle a 50 .. de za,ie politica va lua filntă va .da 
numai În sensul unul Juptli- dai cu aceia care ne ntml-I şefi ŞI fruntaşi ai org· nizatllJor convocctă in capitaJă o mare i f~ 
tor pe. câmpul de blitlilie, cesc, - jid8nii acap8r8torf. Sttmnul biruintel legionare la noua n:tfşcare. d ~ f I trunire - spun cercurile haşiş pa 
d I 1 · 't Ş' d l!r. • t h' ~ Un comltt<t de con u,-ere orma . ar n sensu unUl munCl or, lUpa acela va re OI • • • • • d' 5 proceda la _ la care se scontează, că SC/ 

·f· ~. A-d' 1 • It li In 'Persoane va , , " . , slll un munclor cu mare mcre sa ne ga.u Im a agrlcu ur '. N. organizarea noului partid politic. partIcipa 20.000 de oameni dl 
dere in natiune şi in viitorul la lucrări publice, la oraşe, LIsta .. o- 5 In întrunirea pe care grupul a Ilfov, Prahova, VJaşca, lalomi ~d. 
ei şi de mare onestitate şi la strlizi, la cfti ferate. , S eWS $n V se .. _;" en .... ...,., şi Dâmbov ta precum şi un ma ni 

număr de parJamentarl. ~ 
Spre Corporalis... 1"1.... r •• Blo61u- Tot în consfatuirea de mâln ZI. 

I ",ăfra .... o ... I§lunea ... se va hotărî depunerea listei şlt. 
Statul are nevoie de mari poratism forma viitoare a lui Miş.:ării. §fudenfeşli pe intreaga tară pentru Carne -

refor~e. Su~t i~p~triva ac- statului român. II .... şi Senat şi se vor da djs~ozlliU jal 
tu ale} orgamzatl~m de stat. ESP E GUVERN ~I Azi dlmineald s'a publicat m afiş/erul sedlu/~i le- şefilor de organizatii !udete tOl 

Ea este amoria; este un D R "7 I gionar urmatoarea scrisoare, pe care ne~am perm4S a o cs, pentru a se sublima rol 
haos. Trebuie să ne găsim DESPRE MINO- copia intocmai, aducdnd-o la cunoştmţa cltitorUor noştri: important pe care Intef€Etua fU, 

alta. Fiecare ţară are forme RIT A TI I In Noembrie, acum un an, Ion 1. Mot8 8 fost o· deja sate îi vor avea in no po 
diferite şi specifice. Acestor I les c~ o majoritate sdrobitoare. preşedinte 81 Generatiei: mişcare, pe listele parlamenta lUI 

forme trebuie să se adapteze Faţd de gflfJe"nul Goga)· Mişcării Studenteşti. • . . ! din fiecare judet să figureze ne m. 
şi aceia a statului. Teoria, Ga". de Fier menţine o In 8cei moment dvs., un numlir nemsemn8t. 811 pli· 'parat un preot şi un invatato su. 
că trebuie să mergi la Paris atitudine !JinefJoitoare: rli5.it sala ostent8tiv, neprimind preşidentia lui Mola. Apoi! ŢI J D TU 

- A b W - • ••• • t· d d a tXZI' ! ne- e oamne pentru a cumpara Jm raca· chin.,. colaborare. v'ati conshtult m aSOCl8 la vs. e s o • j bi i I 
minte propriei soţii, sau mo- La 13 Ianuarie Ion Mota a clizut 18 Majadshonda. 1 O ce u , Acesta nu este fiII gu- I m, 
delul propriului stat, şi-a I lu iei "a(;o- La 13 Febru8rie a fost înmormAnt8t. "Dumnezeu nu bate cu bâla. Qlj 

trăit timpul său. Metoda mea fJ"z" a ;efJ~. ţEste totuşi In acea zi, noi toţi cei ce 8111 luptat dela &922 Liberalii atâtia câti au mai Tă ,al 
e aceia a naturii. Vreau ca tia e "om neş ". l' t Ş' I incoace _ in afară de dvs. - am ales preşedinte mlS s'au h~tarât . să-şi, refa 
totul să se formeze spontan. "!"trgUfJ'Z" na:wn:~s 'sun: activ tot pe Ion Moţa, sufletul lui Ion Moţa, pe partidu] _ sau adunat toti la s·~ 
Am· .inc.eput orga~izatia mea :: i:n:Us:'U ,,:su pot. nici incA un an, adică până la 13. ~ebruarje 1938. . loc ~a ~i tiga~ii ~an~ "au vr r:. 
cu CIOCI camarazI. N'am lan- ă~ atac şi nici să-I com-I Vă rog, sft mli credeti, c5 Imi este foarte greu, m?l sa-SI zldeasca blsenca .. - DI stl 
sat imediat programe gene- ~at. Sti facă el ctJt poate. ales când Mota prezid~8z~, sA ~O~B~SC cu d:v~8slră. In ce s'o facă? Chinu Brăhanu sp 
rale. 'Am observat desvolta- Restul Il 'Dom face "0;. c8litate de reprezentantI al aSOCIatiei sus flmmhle. 1 din Gutâ Minciună. şi Gheo~gh fa, 
rea org~nizatiei, pentru a .. v • .• De asemeni n'aşl putea prind sugestII dela Brătianu (săracu de el a alun stI 
descoperi formule pe care ea .lJ:! •. no,.,taţtlo~ ungure!t, dv!t. asupra Rlodului in care trebue să IRă COl11- 1 În tărâte şi au să·I mănan Pf 
insă~i le nec~sit~. Astăzi pol.tua. "oas~ra le fJa lasn prot in lupta naţională. I po~cU) şi pe hârtie au făcuI' ca 
c0!ltmyu pe aC~laşl_ cale. Da: toate II/)ertăţ.le. In ce priveşte 8jutorul ce ur~eazi a fi dat guver- ta!, la u~ loc: _ D~r biserica pr 
ma,. gandesc deja ca aceasta Ungurii fJor alege felul nului (8jutor pe care bine faCEţi cii il d8ti) vă rog, eşit nu dm caramldă ca. la o fi 
cal.e va mer.ge ~pre corp~- în care fJor folosi aceste să fiti siguri, că in Jimifa pe C8re il merita, mişcare8 me.ni ci din. caşcaual ŞI cum ~ ~ 
rahs~. ~ Ea. Isv~raşte nu. dm Ubertăţi. Ori o mare lea- legionară il va da flirli interventia d.voastră au crezu! ca e _lat caşAcav.al~ ~/; 
doctrtna~ Cl_ dm necesitate. litate ori ° fIIa,.e duşmtJ- Il va da cu larg~ inimii". fălit au mceput sa-l mănancl. ca 
~ trebult s.a recun~s~ nece- nie. Atitud;nen noastră fla 1 • •• 1 I Putmi răm~seSH~. acu~ ne 
sItate~ unei .regr~parl p~ ca- fi aceia pe care e; o fJ(W '\ c Prl~* Z u~ dmeu, ~ând se ~anam;ă mtre E;l 
fegoru a legionarIlor mei. dori, Adaug că In politica, f orne tu • O reanu Imbu;:;::.t (i"~ tOI. • 

Eu văd isvorând din Cor- e:rternă snnt contr" Micei Bucuresti, Ianuarie 25, 1938. ..DqmnI"Z"ll nu b:.f'" ru ba vr 
-..=.;~R...:e.:;d.:;a;..ct.;.;o;..;r..;;r.;;.es.;;;.po.;..;:;.n-s;.a~bil-· ..;;1~o-n....:..B~Iă~g~ă-il"".:'ă::-------------....;;;----...;..----------- Tiparul Tipografiei Diecezane lu, 

ll" ___ --____________________ -;;;;;;;--I!!II! __ ---•. -~.---;;-.. 
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