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':~t oua rea .fa,_: . 
,~;,ăranii şi meş'eşugarii 
nt4 Intr'unul dintre apf?lurile prin 
oskare d. General Ion Antonescu 
'Ir4anunfa reforma radicală a sta~ 
in~tului, d-sa făcea epocala măr~ 
'tulturisire că la temelii1 tării a 
Ivăzut şi vede două categorii: 

~/ăranii şi mf?şteşugarii. 

c'! In acelaşi timp anunfa că va 
~econstitui statlll tinând seamă 
lde aceste entităli sociale, me~ 

';4nite să fie ridicate la cinstea 
:e-care li se cuvenea Întotdeauna, 
~fiil1d cele dOllă clase mari de 
G;producţie. Ele intretin între
la'gul:aparat de stat, consumând 
şlşi refinând partea cea mai re-
nUdusă din bunurile creiate, da
:~;Că ne gândim la standardul 
rfllor de viaţă. 

Mărturisirile dlui a.eneral 
'O [on Antonescu ne-au lmpre
}SIs;onat mult prin sinceritatea 
'Ojşi brutala lor realitate, ele 
l~~iind o totală rupere cu tre
dfutul care a fost atât de ostra
i~cizant tocmai cu aceia pe care 
lconducătorul statului vrea să-i, 

'~Înalţe la locul cuvenit. 
)1 E drept că nu este pentru 
;1 prima dată când se vorbeşte 
Î~despre tărani şi meşteşugari. 
'tWimpotrivă, tema aceasta a 
I~fost pivotul regimului demo
I,rtcratic de ieri, când toti haidăii 
l\electorali şi toate scursorile 
~~artideIOr se plângeall de soar~ 
I~' lea »vitregă« a ţărănimii şi a 
11 muncitorimii. . 
Z Dar după urma valului d~ 
compătimire care-i îmbrăţişa, 

s~se alegeau cu tot mai multe 
t~nelegiUiri, apăsări fiscale şi 
elalte năpaste care le-au otrăvit 
~vieata până /a marginile su
l~preme ale răbdării şi desnă~ 
e!d 'd" el Il. 

~ Acum, însă, istoria n'are să 
!se mai repete, conducătorul 

n'statului dându-ş; seamă că 

~noul stat românesc trebue să 
'lie al poporului, adică a ma~ 
ieÎoritaţii populaţiei, dela care 
,~emană toate prerogativele sta
I~tului şi drepturile tuturora. 
, Dl. General Ion Antonescu 

)Ieste un mare- însetoşat de drep
~tate, cum reiasă din toate ac~ 
~Itele de guvernămâ,nt pe care 
d1e-a semnat. 
n Este firesc atunci ca gân
adurile sale să se indrepte mai 
hntâi spre clasele sociale cele 
~mai năpăstuite până acum şi 
lroase de mizerii. 

.1 Ţăranii şi muncitorii sunt 
·'",ictimele unui trecut care apasă 
l:ca un blestem pe umerii no-
'ştri. şi acum le-a venit soro

ecul ca să li să fa.că dreptate. 
., Ţărănimeu va fi antrenată 

Ula munca cea mai aspră şi in
iJensa, spre a stoarce pămân-
/ului pierderile cauzate de eio
Pârtirea teritorială a ţării, ast

- fel că e natural să i se asigure 
ironditii optime de viafa, pen
,Iru a rezista muncilor grele 

, .. care o aşteaptă şi pentru a i 
Se da răsplată muncii prestate. 

Iar muncitorii au să creieze 
În şantiere bunuri tehnice care 
să compenseze alte bunuri 
pierdute, printr'o valorificare 
raţională şi cinstită. 

Fără o muncă uriaşă de va
lorificare a produselor solului 
şi 'creiatii tehnice de calibru 
avansat, ne-aşteaptă saracta 
cea mai neagră, decând ne-am 
pierdut aproape o sută de mii 
de kilometrU patrati din teri
toriul national. 

Agricultura trebue raţiona

Iizată şi intensificată la maxi
mum, spre a avea cultura a
vansată din toate produsele. 

Ori procesul acesta nu este 
posibil fără ridicarea nivelului 
de vieafă al făranului, din toate 
punctele de vedere, după cum 
nu putem ridica nivelul teh~ 
nicei dacă nu reeducăm suf/e
tul muncitorimii. 
Amândouă din aceste clase 

prOductive trebue să-şi recâş

tige increderea de sine ŞI mân
dria că reprezintă ceva Î11 dn
grenajul social; trebue să se 
se ştie ocrotiţi de conducători I 
prin toate inlesnirile de viată 
posibile. care să le stimuleze 
in cel mai inalt grad capaci
tatea de muncă. 

N'avem incă burghezia de
spre care s'a vorbit atâta, pen
trucă s'a făcut fot ce omene
şte a fost posibil ca să nu se 
nască această clasă socială. in 
oraşele pe care n'am reuşi! să 
le stăpânim. 

Abia de acum înainte. când 
În fine ne-am deschis ochii, 
am ajuns să intelegem că cu 
o clasă ţărănească şi alta mun~ 
eitorească, trăind in conditii 
pe care multe popoare le-au 
uitat de mult, nu este posibil 
să prosperăm in raport cu a
cele neamuri şi tări, unde tă
ranii şi muncitorii sunt cineva, 
asigurând in schimb bună sta
rea generală a statultii. 

Am tinut ţăranii şi munci
torii in tr' o stare de inapoiere 
exasperantă pe· alocuri " astfel 
ca munca lor n'a putut rodi 
însutit. 
Să tragem concluzii fatale 

din aceste triste experiente ale 
trecutului, spre a trece dela 
statul biurocratic şi bugetivor, 
la cel agrar şi industrial, re
nunfând la atâtea din risipele 
care ne-au dus la dezastrul de 
astăzi. 

Când despre noi se va putea 
vorbi ca despre Olanda, Elve
tia, Norvegia şi alte state mici, 
dar cu un nivel atât de ridi~ 
cat din multe puncte de ve~ 
dere, atunci vom putea spu
ne că in adevăr nu ne mai 
amenintă stările de mizerie de 
ieri. 

Şi nu o să mai vedem tă~ 
ranii şi muncitorii trăind în 
condiţiile grele şi intârziate. 

Dar pentru asta, trebue să 
lăsăm tineretul in posturile 
de inifiativă şi conducere, fi
ind că numai el ştie să renunte 
la lIiata proprie şi la toate 
conforturile accesorii. 

Dr. Ion 1. POJf«na 

IV> Imo IBIL lE ~lI1IE 
" Printre dascăIii arădani pen

sionaţi pe data de t Septe m brie 
19~O am cetit şi numele d·llIi 
Lazar rgrişarw, fost inspector 
şcolar al judetului l1racl. 

AImA\IDA~IE 
fostul inspect r şcolar a ple-

Sunt multe şi, unele, peFlibile, 
dar ne vom ocupa pe rând de 
ele, spre a vedea publicul cine 

f't ',;~~~.:~." ... ~.;~~~"<;. .... au fost ace~::;::;:;:t~:~,:::'S: . ,<:~> de onoare 

~'>'J~~,t ~( Mai acum doi -trei ani, i-a 
,':::t,~:.:::J/Ii ~'F{ venit cuiva ideia ca să îrn-
":;'?/·:f~ .~, " proprietărească o seamă de ard· 

~J:i:. ':)t. ~< / dani. .. de onoare, ca să·i lege pe 
"...,.;:.;.,;,,!,, ,< c' 

~'.,.~ 

,#-11""\".,. ' 1", , ~' . . '~, '. '~(:~.1.>" ~esa~ii:u noui .. ~ropietari'. a-
., "",S' , radam, mtdectuall de tot felul· 
. '\" '! ':?:" /,,: de· ţi era mai mare dragul să 
" ~i , '.: ,'t' :/.' le citeşti numele ... 
" :,\f ,"~'.> .'::";:~~ 1J.'i Cu mirare am constatat Însă, 
"., , .r':'~ ::. '" ':""2~ ,li că nu fusese improprietărit nici 

... l , ~ ~: ~~ un meseriaş sau tăran, cum s'ar 

cat după 35 de ani de activita- 1 fi cuvenit, că şi printre aceştia 
te în învăţămdntul primar, din se găseau câţiva care au făcut 
care vre-o 15 j-a făcut sub ro- ceva pentru ftrad. 

O-nii Dr. Romul Bejan şi Bă
cHă, deja gară, ştlu cine au fu
git atunci din ftrad. 

Cerem ca lista dezertorilor să 
se afişeze în toate localurile 
pu I:>lice, ca să ştim în viitor pe 
cine putem conta, în ceasuri CI1 

acelea din Martie ] 939, 

Uniformele F. R. N. 

Intr'un timp când flradul nu 
mai avea pavaj, de nu mai pu
teai umbla nici pe jos, Cineva 
din fruntea primăriei s'a grăbit 
să plătească pentru uniformele 
funcţionarilor peste un milion 
de lei. 

funcţionarii au fost îmbdicaţi 
în nişte ţoale de râdeau şi cur
cile de ei. 

Şi cum nici o lege nu preve. 
de că cineva ar avea dreptul 
să îmbrace lumea cu banii con
tribuabililor, noi întrebăm: 

- Cine a dat ordin ca sa bia străină. Lucrurile şi chestia cu .onoa-
Cei mai bătrdni l ştiu ce Înse~ reali nu s'au oprit, Însă, aici" se facă uniformele pe banii pri-

amnă să fi fost dascăI sub lm- fiindcă imediat după împroprie- măriei? Cine? 

guri, iar cei mai tineri au aflat 
acum, când se aud atâtea despre 
prigoana pe care o îndmă în, 
văţătorii români rămaşi În un
garia, sat refugiat:; de acolo; din 
cauza l:rgiei turanice. 

tărire-, au venit concentrările şi Să dea banii înapoi, pentrucă 
lumea ... s'a pus pe fugă, astfel funcţionarii n'au nicio vină. Din
cd unii dintre fericiţii propietari potrivă, au refuzat uniformele 
s'au grăbit să-şi vândă bucata acelea caraghioase, dar au fost 
de pământ primita" ., - '--.. ameninţaţi cu darea afard din 

DI. Lazăr Igrişanu, cu alti co
legi din generaţia sa, a Îndurat 

Cerem acum Primăriei l'irad, 
să cerceteze lucrul acesta şi să 

ceară contractele de vânzare, 
punându-i pe cei care şi-au vân

serviciu. 
Ei, dealtfel, au avut destulă 

pagu bă cu confecţionarea hai
nelor care i.au făcut de râsul cinsprezece ani un asemenea re-

dut partea, să verse banii Înca- lumii. 
9i~~ acest titlu şi-a reluat ca- saţi, in plus Primăriei, iar din Cerem încodată: 
tedra în România-Mare, după acest fond, să fie ajutate câteva Vinovatul, să dea banii Îna-
întoarcerea de pe front. familii de concentra ţi, care apără poi, 
Două decenii, a fost un dascăI pămdntu[ l1radului fără să~1 facă Impozitele municipiu'ui 

de vdnzare. 
model, un om al datoriei, urcând Conform legii administrative

l 

pe merit toate treptele erarhice Deze"ă,ile din 1939 lirrnand Călinescu, primăria F\rad 
ale invăţământului primar. Tot în legătură cu anul de a pus o droaie de impozite pe 

In repeţite rdnduri, am avut pomină 1939 şi cu capitolul de contribuabili, iar pe altele Je~au 
ocazia să-I cunoaştem pe acest laşitate pe care l-au înscris unBI inventat, fără să dea nimic în 
învăţător, din şcoala veche, dar în istoria l1radului, cerem ca d. schimb. 
atât de bună. Intotdeauna l-am I' prefect Jlie Rotea să Întocmea- De exemplu, impozitele pen
gdsit cumpdtat şi amabil, asft 1 scă lista acelor care in zilele tru curăţirea străzilor şi gospo
cum trebue să fie cineva care I tragice ale lui Martie 1939, şi- dăriilor, etc. din care s'au făcut 
vine zilnic în contact cu lumea. 'au inpachetat broafele şi au I alte cheltueli, s'au uniformele de 
L-am cunOSCtlt Întodeuna la tre- I şters· o, ca ori Ce' dezertor, dela tristă pomenire. 
abd, fărd să se plângă de oboseli datorie. I ftcum că 1egea a căzut, toate 
şi de orariu pestc"oraulegală, aşa ]n timp ce ţdranilor li-se lu- aceste impozite trebue şterse, 
cum au fost toţi dascăli dinain· au copii, vitele şi alimentele, fiind o grea şi inutilă povară 
te de răsboi, care ştiau mai j trecând cu acestea prin ~r~d, pentru cetăţeni, care au destule 
mult ce datorii au faţ<1 de drep~ se fntdlneau pe drum cu slms- alte cheltueli in zilele grele pe 
turile cuvenite. . trele caravane al acestora care care le trăim. 

In clipa duiosei despărţiri de 1 se mutau in altă parte, deşi nu Noul primar al liradului tre-
şcoală, ii urăm zire indelungate erau concentraţi, astfel că Îşi bue să revizuiască aceste im-
şi fericite, spre a vedea ce vor puteau evacua trenţele în prima pozite. 
face în vieaţă foştii săi elevi. zi de mobilizare, după progra- Sau să le dea o destinaţie pen-

"T. Tr." , mul stabilit dinainte. fru "lljutorul legionar" 
..... -~--"'-,_ ...... ~ .. "' ....... _ ......... _ ... _--- Vom reveni asupra acestor 

ORDINUL d-Iui HORIA SIMA. 
că're legionari 

LEGIONARI, 
După 30 de zile dela biruinta din 6 Septembrie. (]ene~ 

raIul Antonescu ne cheamă să primim semnal de luptă pentru 
refacerea Ţării. 

Mişcarea legionară răspunde din toate depărtările pămân
tului românesc. 

Toti purtătorii cămăşi/or verzi vor fi prezenti in front 
ostăşesc. Duminică 6 Octombrie la Bucureşti. 

HORIA SIMA. 
1 Octombrie 191/0 .. 

probleme arădane. 
SilvIa Faa, 

LOII;s Corin'" 
In Prusia Orientală, oraşul 

Tapiau, unde s'a născut in 1858 
renumi tul pictor german lovis 
Corinth (decedat În /925 la 

I 
Zandvoort·OlandaJ. instalează 
un muzeu Lovis-Corinfh in 

,1 casa natală a maestrului. Mu~ 
, zeul va cuprinde. in afara a~ 
~ mintirilor personale, indeosebi 
! primele creaţiuni ale pictorului. 

i 

j 
~ 
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Decorarea loşlilor mem" 
brii ai Gărzilor Na,ionale 
din Ardeal: 1918.1919. 

Comuna A.lbeş'i, iud. Arad. 

TIMPUL TRANSIL V ANTET -il,.. n biI "Ia (f) A __ .' A ..,. 'A ~ , , bar, ,doi ele~1 români cari nu1r 
r,,,fttll:004'"~.,eG- .,..,O .. fn4~o-'" J ... "-G-fL&L",V-6fLef1-t i aveau allă vmă decât de a pur.j 

.. , I ta la piept tricolorul românesc.i 

ucisi de UfL~, iti, te"-ito~iut ceda,t i inl~~PI~~eludiu la ceiace S'J' -
;. w • • n.. j Pe văile Ar,dealului 5 urg 

Sergent ~ălmtlgean Iosif. ,?UCUR~ŞŢf .. pU'!lwe.ca ~l~ I ApoI: Mo arhla austro, un-/lnlr'O tara liberă, am intins I a~ţăzi sânge, san.ge romanesc 
Coporal Lăscll~ Todo~. mm~at~ s a ofl~lat ~n. b,serzca I gară s'a descompus in părtile mâna pe pace tuturor. n'am ŞI In pădu.~lle. lUI găses~ adă~ 
Fruntaş SIUgOl Loghm. Aţb.a dzn.c~lea vlctonel, un ~er- ei constitutive. S'a desmem- pismuit şi n'am duşmănit pe post fu.gam din faţa urgiei un.\nul 
Soldat: Brădan Şofron, Haios I V~ClU religIOs pentru pome.mrea brat de sine pe baza prinei- nimeni? De ce? gureşh... , ţ:: 

Pavel. Cornea Adam, AJda N. ŞI od~hna .slffleteţo,r Romam/o.r piului aulodeterminării. Era Trecem printr'un mare ca- De c~te orI InS~ ace~t POPOI'l 
Cosma Versi an FT Ald trans!IVamel, UClŞI de ~ngurz~ conlinu~rea m.arşu~ui triumfă- taclism te restru. Războiul con- a suferit - de eate orI ~orinlp 

, ,~ l.lp, a odata cu 0Acupar~a terlt~ru~Ul tor al hbertătu nationale. tinuă cu furie i trăim i noi ur- de a·J supun~ au folosll Iră. 
Ghe?rghe, BeJem Vasll.e, Ursa cele-a fost ln,credwtat przn dlc- Vointa celor 3 jum. milioane gia războiului ~u inăltăŞri şi pră- d~rea sau crima" -: pUf.eril 
VaslI.e, Alda T. Ioan, Tnpa Con- tatul d~l~ VI~n~, . . de români a creiat intâi inde- buşiri, cu refaceri şi prrfacerl lUI au renăsc.ut ŞI nlmem n~ 
stantlll, Faros Gh. Ioan, Faur ServIcIUl dlVw a fo~t ,oflClat. pendenta Ardeaiului şi Bana- continue Nimic nu este stabilit l-a ~ut~t opn pe calea desh 
Ant. Pavel,Alda D. Cosma, Dra- 1: c~n ~o.b~rt 1e p~eo~,~~n frun- tului prin actul dela Alba Iu. şi definitiv, totul în clocole fu-I nu~ult sau m:r:ti l' 
gan I. Ioan, er. Floria. parohul a~,.ns e.e.. . a u eseu, Iia şi apoi unirea cu vechiu- rloase - un lucru esle sfânt, .s te tPdarc a ăac~sfăul nea 

I erzc!,. regat. că nedreplatp.a săvârşi!ă fată ca I~ o . e"una s, -ŞI ureasc 
Comuna Bârsa, iad. Arad. ASISTENŢ A Au trecut i2 de ani, românii de noi nu poate dura. glorIa dm, dur~rl_ • I 

p La pioasa solemnitate, care s'au dovedit un popor creator. România Mare n'a ieşit nici A~ venit aCI, In f~tav sf~n, Mi 
lutonier Dragu Zaharie. a reunit toate gândurile şi au transformat tot aspectul Ar- din cerşetori, nici din milă. tUI~ldalfar. să ne strigam la~ 

Sergent Birău Pavel. fi ti' A. d 1 l' d' d llăd 1 v raşi urerea aşa cum Arde~a. su e e e romaneştl, am re- ea u Ul ru lmenar e. a a a. A curs bogat sângele româ- 1 1 "d' d 1 .' , 
Soldat: Aida Bun Gheorghe, marcat printre altii pe d-nii: Oraşele mai ales din nord- nesc fără economie. Strălu~ a

t 
~ ~~acurl e~a{an u ŞA1'~1 Ş 

Barbatei Petru, Brata Ioan, Bi- Iuliu Maniu, Mihai Popovici, vestul Iării, cari aveau infăti- citel~ regimente româneşti din s rl~ta Ei urer~a ~: re ceri ~ VOI 

rău Harie, Corban Todor. Ciev dr. Nicolae Lupu, Aurel Dobre~ şare mai mult de mari aglo- Ardeal. cu nenumăraţi eroi şi ~_el~1 s fl r? es m 1 cu. oat"Jufl. 
Petru, Ciev Ioan, Ciev Ioan II, scu, Nicolae Costa, Sever Bocu, meraţii săteşti au luat aspectul mai străluciţi comandanti au t

a
.
rla 

su t~Iăe io;rln~at s ŢeIl,mpOinSPJ 
1[' L ~ L I b d d ' t . f·t t rlva mu 1 r eri orlu U1 ntE' 

Dinbă Todor. Dramţa Petru, Cite, aAzar,/ azar
ah 

apco • S r. be ?r~şăe 'p r
t
m r ~ ac IVI a e ur- h~plat vitejeşte alăturea de re- Jional. impotriva sUferinfel~ngL 

• In nge eseu, . OPt oc. anlsllc 111 ensa. glmentele germane şi sperau . f" t j . t .• 
Dramţa Ioan, Dramţa Todor, culturali ardeleană »Târnava Prin reforma agrară s'a dat că sânţJele acela nu era văr- P\~anl r~ţ~ "-o~~, aJunşll\l zat 
Paul T, Petru, Fau L Ioan, Taus Mare. în frunte cu preşedin- pământul în mâna ţăranilor sat zadarnic aşteptau zorile ro ~et' ăe In ura ă In nOUl' H",io r 
P P t F 1 I II G tele e' d A d . P . . . I • ." '.... veni s ne rug m pen ru 01 DI . e re, aur . oan ,roza ,,. n rei 0POVIClU, agrlcultorl, cu tura romanească lIbertăţII. Sacrlflcille Imense ale dlh fi 1 I 1 rI 
Pavel, Grec Zăh~irie, Matcău pro:. M~rin Ştefănescu, Pop.e~ ~ luat ~n avânt uimitor, artele, vechiului regat cu strălucirea 'au n~U~i~ ~~~r~e a~~ o~ar~~lprb~ 
Zăhărie, Mureşean Lazăr, Moţ scu Zorzca, Aurel Cosma. l!.IC- mdustrla, comerţul, lotul era faptelor de arme un singur S~ 1 I d' i i'n t 
Adam, Moţ Todor. Matcău To~ tor Duca; D-nele: Alexandnna in progres isbucnea ca o for- tel aveau lib<>rarea fraţilor Din aşnge e or va ro Iit

ero
. d b 

Cantacuzino Elen 1 L ' ă d' t d ~ . asesprezece ml oane l 
dor, Neag Ioan, Tucra Simon" ' a. ugo- ţă elementar In pu erea e acest dublu sacrificiu imens, români uniti În cuget şi sim. 
Tucra Todor, Ban Zăharie. şlanu. v. '. vitalitate a acestu~ popor har- impreunat cu vointa nestră- tiri vor lu ta cu utere i cr : aCI 

Plutonier Lustrea Petru. r l!upa te'--"'.I~a~ea IIlu}ţ~~ ~e- nic şi cinsUt. Toti beneficiau mutate a Ardealului pentrll Ii- din'ţă nouăP penlr~ sfân~a 10 ent 
Sergent Anca Ioan. IglOa.S~. ,Pann ;. e~ . gl'u .et de această uimitoare putere berlată. s'a creiat România I unitate naponalâ rii 
Caporal Halic Petru. ~cu, I,n. ro pre. lca. ~. SU [!lla creatoare. Generozitatea no- Mare, '. fij 

IdentifIcarea b,senCll cu nazu- bilă a poporului nostru făcea . . 
Soldat: Draniţa Avram, Bi~ intele neamului. Laudă initia- să se resfrângă toată bogătia D.,/voCa! Emil ahllezan, a A.cfualifăfi germane .ROj 

rau Petru. !iva luată f dea ne ruga pentru progresului asupra tuturor po- rosti urmato.arele: ~. . . 'traj 
(COIltifluare în no. viitor) fratii noştri căzuti sub asuprire. 1 }·t Era in Cluj, la zi de intâi Dupa datele ofwale dm ~unţ A~ 

C 
poşa:e.or)( coăn OCUI oare. t' Septembrie. August, recolta germana ific 

uvân'area I lat... c asup.ra aces Ul Norod mult a coborât din acestui an va fi de 24.6 milr ' 
Matei d-' • M P •. elan de cultură, lumină şi ener.. munţi când s'a auzit că o vo- oane tone, adică numai cu 2 <f,fera 

~'. • o~~v.c. gie ~ulcă la pământ tol ce ~ infă biestemată a sfârte~at pă- inf~rioară recoltei medie di~ s 

M a 1 t I~ V p. Mihail POPOVlCl, a spus credinţă tare .de dreptate ŞI mânlul sfânt al Ardealului. I anii de pace 1934-1938. Ace~ngu 
Români. se !nstaureze din nou flamu- româneşti _ nu la ordin, _ aprovizionarea proprie a ţări r. l 

printre altele: libertate, a crel~t, pentruca să Oraşul se scălda in culori rezultat este bun şi aSigUr! şi J 

Cro:tor Parisien pt. Dame Veacuri dearăndul şi-a stri- ra cea ~~agră a ~~dreptă'II, ci pentrucă poporul voia să şi '.. uito 
A RAD S D gat Ardealul durerea spre cer. opresiunII şi a rob. el. desfale pentru ultima oară ochii La 1 Septembrie prima le. 

• {r. r. Robu 4. Frant in robie trupească şi Rec,rude~cunt vulne~a - se in priveliştea Clujului româ- gătură tele rafică' Germani Dl 
sufletească, jefuit de oricedrep. deschid din nou rănile cari nesc inamte de a porni in America de gNord a Împlinit ~şlre 

CRONICA turi şi libertăti glebae adscr!pli păreau Jnchlse pentru totde- pribegie pesle linia care nu va de ani. Ea a fost inaugurat ete. 

CINEMA TOGRAFIG 
.i singura lor mângâiere era re- auna - Ard~alul d,e ,!ord se fi numită niciodată de un român I peste cablul Emden-Azore In j 

J-l fugiul in micile şi intunecoa- transformă dm nou mtr O mare .frontieră", New.York şi finanţată exc! ')au 
"Şarpele" este filmul care ru- sele blserieute, innegrite de temnită ~u fer~srele zăbr~ltte Şi'n timp ce miile de oa- siv cu capita' german. J t 

lează acum la cinema ,.Urania" fumul luminilor de pocăinţă, de ferocltate ŞI jntole~anfa. meni adunati in faţa coman.. :0 1 
al renumitului scriitor Somerset care părea că tn zadar se rl- De ce a fost nevoie de. a fu lui militar, in genunchi, In- l!f anz 
Maugham. Cu această ocazie dica spre Izvorul dreptăţiI. răstu.rna '!ler.sul norm~~ al IS- vocând pe Dumnezeu, cereau La 1 Octombrie se deschide mal 
şi a făcut apariţia din nou du- Când apoi chinul nu se mal l~rlel, a remvla concept"le .me- apărare şi războiu; sub conducerea lui Reinhar4iva 
pă atâta timp pe ecranul ~ine- pulea suporta şi se elibera un dlevale, a sugruma ma~ea Idee in timp ce plângeau de du- von Zallinger, o şcoala de ~st i 
matografului 'arădan renumiţii brat din lanţul strâns cu cle- ~ominantă a veaculUI trecut rere tineri şi bălrâni, femei şi peră la Şcoala superioară d~1 I 

artişti Lestie Howard cu Bette I ştele; îşi făcea singur dreptate. hbertatea nationala? De ce? copil. ofiteri şi soldati; muzică, in "Mozarteum" din n l 

Davi~ Englezul Leslie Howard Patru revolutii mari şi crân- De ce am fost aleşi chiar tn fafa Istoricel clădiri unde Salzburg. Printre Profesori fi~st 5 
a cu~erit publicul aretdan din cene şi nenumărate revolte noi pentru acte de răzbunare, s'a judecat procesul Memo- gurează Heinrich Rehkempertiln ( 
"Macul roşu" iar Bette Davis inăbuşite sângeros au tnsellaf cari n'am păcătuit cu nimic alt- randului, in mijlocul oraşuiui, relicie Hiini~Mihacsek şi Vit ecUJ 
din filmul ... N~ vreau să mor" Istoria acestui neam dărz ceva decâl ne-am unit cu toJii cădeau sub gloanţele unul bar- torio MoraUi. gru, 

Kay francis din nou pe eC-1 lIn ( 
ran, În noul II film ti When the CX _.A J.A • C" d' ( 1J,.. r .. J. ,.1J E melodia curată şi nouă a I In poeziile eroII ce. în eleb aL 
Daltons. Iţode cu Randolph S- (J.uel;ut!.: .~a."'Le fl,ef\, L-U"te~f\, v. .O~~..,.. cântăretulul, cântată din strune giile - şi pastel urile sale s'.âni 
coU, obţlnand un mare succes la ' ' 
New-York. Au trecut douăzeci şi şepte Chendi a rămas criticul clasic proprii. din pieptul cel tânăr remarcat cu aceeaşi sensiblfu, a 

Renumitul artist francez Char- de ani, dela moartea acestor al tinerei culturi nationale, pl- şi puternic. IHate şi dragoste de tof ce estenorÎ. 
les Boyer care a cucerit publicul doi reprezentanţi autentici ai nă in anul 1913, când a mu- E cântecu) cel larg şi in- frumos şi duios. A fost un me-Jn 1 
a~ădan în f!lmul ".Napoleon" scă- spiritului ardelean in cultura rit. drăznet cu multe şi variale lancolic şl un părăsit cum a.tali 

b~fd g~~':~~~~r:~~e~c~a~~~lr~~t nalio~aIă .. · . SPi~it ~ri~ic prin ~e~celen'ă, nuante, dela cea mai duioasa credea mereu. ./tr'o 
un film "rm This and Heaven Amandol, au fost ingropati instrUIt ŞI bme pregahf, nu i-a până la cea mai bărbătească Reproducem poezIa Cob,st tr. 

TooH care a avut premieră la la Bellu. in mare apropiere, ca fost greu să-şi exercite calita- expresie de viaţă. zarul: jli.c !. 
t:I0llywood, ~nde . a luat parte să colaboreze şi dincolo de tea de procuror al literelor cu Originalitatea pronuntată in .Cobzarule, de.ai ş(t cât farmrr, rica. 
ŞI. mam~ a!hstulUl recent relu- moarte cum prieteni şi tova- atâta răsunet. - limbă, în forme, in alegerea Şi voie burtă rtlspândeşti, . lin 
gwtă dm Franţa. , '.. .• 

l1rtiştii tânări nu sunt iubiţi răşl de IdealurI au fost ŞI In A fost necruIă(or şi aspru subiectelor, iată ce l-au făcut Cu svonul cântecdor tale, mph 
de public. De curând a rulat un viaţă. cu multi, astfel cum îi şade cuceritor._." In inimile româneşti. fo~ 
film la Hollywood cu cei mai lIarie Chendi, născut în 1875, bine unui cavaler al scrisului, Ştefan O. [osiI s'a născut În Noi toti suntem aşa de tineli t pre 
tână~i şi simpatici artişti unde a trăit mai mult in vechiul re- care şi-a inlocuit spada cu 1875. şi a murit in Sepfemvrie Că am putea să·ţi fim nepoţi... iln O 

pub~lcul in g~neral s~ectatoare.le gat iar cu sufletul & fost me- condeiul. 1913, În aceeaşi lună şi an cu Dar cdnd ne zici bătfOna doind btt 
tdnare au stilgat tot tImpul: "hI- ' '. . . . . . Eşti cel mai tânăr dintre toţi. li 
mul este frumos dar noi vrem reu In Ardeal, unde alţii mire- A criticat fără mIlă pe cel [(arie Chendi. ,e DI 
set vedem artişti mai în etate, tineau o vie activitate cultura- Instrăinall de spiritul public Poet liri<: de talent, şt O. ŞI. O. Iosif a scris apotureş, 
vrem William Pow:el, Oary Co- Iă şi politică. Chendi a avut naponaJ. pentrucă socotea nea- Iosif ne· a dat o seamă de poe- marşul "La arme. pe care mp. f 

ope~, Clark Gable,Dlck ~oran ş.a. grije mereu ca să trimită co- mul o comoară inimitabilă, ca· zti care rezistă curentelor şi reproducem in numărul viifor.?p. 
fllfI?\ul gMerm.an SrteaI!Zt,;ază. un laboratorl repu(at i pentru ziare- I re trebuia ferită de atingerile vremii, pen!rucă inspiraţia lor Cu acest cântec, au intraHn CI 

nou 1 m /1 ana uar cu re- '. b . 1-
numita artistă Zarah Leander le ŞI revistele lor. cu mfluenţele dăunătoare adu- tâşnia dintr'un suflet adânc armatele noastre In răz OIU 'eotu 
Suedeza care' concurează mult: După .. Semănălorul" şl.a in- se de aiurea. înrădăcinat în pământul nea- intregirii. !ânzL 
cu concetăţeana ei Gretta Oarbo, dreptat gândurile spre Buda- Dar iată ce scrie Chendi des- mului românesc. Şi )·a făcut nemurilor cată. L 
căreia îi lipseşte vocea. lu Za.rah l' pesta. unde' apărea .Luceafă- pre Octavian Goga: A fost un desrădăcinat dus .. Deşteaptă-te Române", pe1taţ; 
Leander aşa. cel .azl publicul rul- revista care a făcut epo- Ne intrebăm: ce i-a putut de vuietul asurzitor al oraşe- Andrei Mureşlanu, lU su 
Suedez nu mat admml pe Gretta I 1 . .... " . I 1 b r Oarbo din filmele americane ci că. A co aborat apoI şi la • Trl- răpI pe tofl, In m~sură necu- lor - căIătorise mult, de alt- Cine va scrie marşul e i e·, n C( 

pe Zarah Leauder din filmele buna" din Arad. noscută până acuma In viaţa fel, unde se simţia mereu un I rărU de mâine 1... ~i m 
germane. Odia,ia E. După Titu Maiorescu, lIarie noastră literară? I tnstrălnaf. (Ion 1. pogdna' {n Ci 
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