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NItUI guttHR Sărbătoarea închinată întoarcerei 
u. - Prezidcntiasecl'etar de stat la departa- lin laltă a M, S .. Reginei Mame Elena 

de Miniştri a co· i ~entul agriculturii şi do~e-l 
in noaptea de 14 niilor; Locot. col. prof. NlcO-

1 
BUCUREŞTI. - Dumi-l In cele ce urmează d. ge-: ţa lui Dumnezeu şi în faţa ce-

Septemvrie urmă- lae Dragomir, ministru se- i necă, 15 Sept. la Sfânta Pa- neral Antonescu, conducăto-. lor prezenti, să urmeze cu 

DECRET LEGE: 

cretar de stat al coordonări1I,triarhie s'a of~ciat- u~ Te: I'ul ,s.tatu.lui şi p:e~edi.ntele: f~~atic~ ~nd.âl~jire şi n~clin
şi statului major economlcj' 'oeum, cu ocaZ1a să:batoal'(l! COllSlllUl'!I .. ~e mml~tn, se! t1ta ~ vomta lIma dreapta pro 

I 
închinată intoarCei"el in ţara adreseaza uumelor ŞI cugete pusa dela inceput, dela car. 

General Gheorghe DobreJ~ su~ a :Majestătii Sale Heginei j\lu lor cetăţenilor, cerându-le nici o furtună nu l-a putut 
~oi, general Ion Antone- secretar de stat de pe langa, me Elena. ~ă dea pentru Patrie munca' abate. De azi înainte credin-
conducătorul statului şi departamentul apărării na- \ La orele 11.30, in dangătul :-;;i fapta lor, precum' şi incre ta şi dreptatea, legea şi roun 

al consiliului de tiona1e pentru înzestrarea şi clopotelor, au pomit M. S. derea. ! ca, ordinea şi omenia, vor fi 
şi ministru al apără administrarea armatei' Gene Regele Mihai 1 şi. M. S. Re- 1[',.. 1 dela cel mai de sus până la 

natonale, am decretat şi raI Constantin Pantazi, sub- i gi~la ~Iamă dElena, sfPrte P~- ~ j cel mai def~osţ c~leapci e set va 
A ~ tnarhIe, un e au os pl'l- . urma cu s m eme. eca cu 

secretar de stat de pe langa miU de d. general Ion Anto- 1 smpl'enie în fata gloriei de 
II baza Decretului-Lege 

3062, din 8 Sept. şi . N o. 
. dia '1 Sept. U". 

Unic: Sunt numiti mi 
de stat 

departamentul apărării na- nescu, şeful statului, 1. P. S. : odinioară a strămoşilor, nu 
tionale pentru armament; s. ~atriarh~l României .şi de i va inceta munca, până nu 
Comandor Gheorghe Jiene- tOţI membru guver~llllt:l. ,~ I vom avea o altă tară, un alt 
seu subsecretar de stat de In fruntea cortegl. ulm esca I i fI t ltă "It·' ţă 

, w ~ dronul, urmat de trăsura re f I su e, o a . con~ nn , a 
pe lAnga departamentul apa g-ală adueând pe ~!t S. Rf'g-e- I 'complf'('tat d. general I. An-
rărH nationale pentru aer şi Ile Mihai T şi la' -dreapta Sa 1, fClli'SCU. .,~ 

mini. marină; Constantin p8pana-,. M. S. Regina Mamă Elena, I După ce s'a cântat "Multi 
vice- che, subsecretar de stat la sosind in .faţa Patriarh~ei - f i. ani trăiască", s'a intonat Im 

te al consUlului de finante; Petre Nemoianu, lin putermca urale - sa in- 1 .. ···· nul Regal. 
la Diştrl; Gheorghe Leon, mi sub secretar de stat la agri-l tonDat IIDTnuDI Regal

l
· îl' t ;" 1 Terminându-se Smnta sIu-

I ~ • G upă e- eumu nc llna I . 
• Iru secretar de st~t la de- . cultura; Corneltu eorgeseu, întoarcerei în tară a 1\1. s." ! . jbă, M. S. Regele Mihai 1 şi 
./ amentul econonuei na- i sub secretar de stat de pe lAn Reginei Mame Elena, d. ge- ! : d. genf'raI Ion Antonescu, 

ale; General Constantin gă departamentul economiei neral Ion Antonf'scu, condl1- . t· .•..... ~~ .• ~~. 'conducătorul statului şi pre-
vicescu, ministru secre-: naţionale pentru colonizarea cătorul st~ţulu~ şi prp;ş~dh~-I I •...... }' i '.... şedintele consiliului de mi-

de stat la departamentul" populatiei evaeuată; V. Dimi te al conSIlIUlUI dEeLmCInĂITşRtrEl, l...i.>-' "......... .. j niştri, au trecut in revistă I a adresat un AP J • • 

ernelor; profesor Traian triue, subsecretar de stat de TARĂ în care Între altele \ M. S. REGELE MIHAI . compama de .onoare. 
a~. 'ileanu, ministru secretar I pe lângă departamentul eco-] d-sa a' spus că ~n trecut du~ 1. 1 Inainte de plecare M. S. 
~c( stat la departamentul i nomiei nationale pentru pe- 'reros s'a închis; el nu ~e va ~Iăsurile luate şi cele ce \ Regele a primit defilarea 
Ildij, caţiei nationale culte şi i trol şi exploatările miniere; j deschid: decât ~entr~ lude- s,e vor lua: ~u~t pentru sal-I companiei de onoar~, .dUp~ 
ea, ,ej prof. Mihail A. Antone· : Prof. Ion Protopopescu, sub-: carea raspunderIlor ŞI acea: ,.area P~triel ŞI pentru ~a na care :!\L S. Regele MIhaI 1 ŞI 
·t O I IA ~ I sta nu pentru răsbunare, CI tIa să-şI găsească puterIle. I ' . ' 
': ministru secretar de secretar de stat de pe nga it' ~ ăţr.tnră I Mai de parte d general An ::\f. S. Regm& ~{amă Elena, 
rllld lI. .. I pen ru a serVI lnv a; . .~. l 

la departamentul just. mInIsterul finantelor pentru, generaţiilor viitoare. Tot I tonescu, conducătorul statu- în trasură deschIsă aU p e-
'i Mihail Sturdza, mini· inventarul avutiei pu~lice;! ceea ce a făcut, sunt. pentru lu.i şi p~e~cdi?tel.e consiliu-; cat spre Palat, în viile urale 

" plenipotenţiar, ministru Locot. col. Alexandru Rioşea, a isbăvi neamul. lm de lIIlmştrl ~ Jurl'J.t in fa- I ale poporului. 
9 retar de stat la dep arta- nu, subsecretar de stat de 1 ~ggw~~g~99QQGQQtiilQ9Q~~QQ~ 
U tul externelor; Gheorghe pe IAngă departamentul de j 

anu, ministru secretar interne pentru poliţie şi si-I MăsurI penlru bunul mers al. trebur'lor statu1ul şI 
:eDI~ stat la departamentul fi- gurantă. contra fIrmelor cari tentea:ă la prestigiul publIc 
.1 lel0.r j • pruf. PompUiu Ni- No. 1152. Odată cu uriaşa reor~anizare pentru. aMt lucru, nici nu-l !'urită. I In .capul tabloului fi~urează . un 

tr' a"1 au, nunistru secretar de B ti 1'- S t 19'0 prin care trebue să freaca Ţara Ba vezI pe un acum crescut In (unc 'funcţionar cu un salar:u de cIrca 
ucureş, t ep. t. ă . f· d t' d . . 115 ". . '1 t la departamentul lucră· tntrcagă, trebue s se tIe C01l. ŞI C lunea pe care o etlne, toatd ZIua, mI! IeI, care ŞI-a procurat un 

: 1'11 publ' i unicafii' Gen. ION ANTONESCU I prestigiul functionarului public şi in maşInă - de~igur "diia" pro-! quantum de 643 socotil CII circa 
• lca Ş com t , . 'i 't 1 d '. . d h . 1 . 200 1 . I d rea Jasinsky ministru secre- Conducătorul Statului nu numai de cel ~I le, ar mw l!rtle - care aran/eaz c estmn' e n1~lmal.. . el, esie o h~a. oar: e 

, .li I . mult de cel superIOr. In lme, elco ~O mII lei, uşor de 9 ICI! cu, nu 
,de stat la departamentul preşedinte al cO~Sl u Ul I La fel trebue sd se ia mdsuri ŞI Dar cel mai trist lucru care este, pe bani a procurat materialul, ci 
!lcij şi ocrotirilor sociale; 1 de miniştri şi mirustru ali contra celor, cari mereu caută prin. existenta unui tablou. care ne-a i pe altă cale josnicd. Apoi Pl'eun! 

I Nicolae Mareş, ministru apărării naţionale. diferite miiloace şi intermediarI parvenit prin poştă, din care des-! la apel d-na Adela, cu 116 trimls 

~I 
t,1gg să corupă functionarul publIC. prindem irista silu:1t ie carE: a do-!:n cald f.rpresş, Se mai afUI un 

Am văzui şi cunoaştem (oarte minat până fn prezent şi regretăm, I expoIlCnf al muncitorilor cu h1. Un 

1
• multi functionari cari !(iceau pe I cel din lips!f de timp şi spatIu nu-': alt "macher", care a denunţat mai 

lire m U O rl e n t grozavul fa~(i de cel inferior, amin, pute~ reda întocmai, ~en!.ru a pu- : pe foti colegi~ săi, esl~ prezent şi 
tind Încontlnu... ceea ce el nu I lea fI constatat de ori cine,. cln-· d-sa cu 202 ŞI aşa mar departe un 

• 'are: cinstea, dar de care ar irebui I stea şi corectitudinea multor per-! şir lung şi irist. 

dai n nou a g Itai sd dispu~ă in primul r~nd sup~rio- soane. . . ( Domnilor. pdnc:I cdnd ... ? 
rul, apoI să o ceard ŞI dela znfe- ~~Qi)~Q4iOaQQQ~ 

~hington, - Dup~ cum se a- \ nez nu "a. ~especta promisiunea de; ri~:nt firme cari a~, un rntre~ slat i Entuziasta primlPB B aviatorifor rnm8ni din Belgrad 
a de către DNB: La o intre- I a nu mod'rlca statusqui)-ul. major, pentru aranjarea dIferItelor I . ." .. . 
; Privitoare la ~itua!ia din In- D. Hun a adăugat că negocierile I chestiuni nu ,prea drcpte şi nu prca BE~GRAD. AgentIa A ~al~ 1 a~olo ŞI ~estmate aV18.ţlei CI-

·.>na. şi la posibilitatea ca osti- cu Japonia, cu privire la organi-. corecte, apOI au ~e cdte ~nul, ca-j a?l!nta că ~In. grup de pIlotI. VIle rOJ?a.ne. . . . 
:,le '. d . inter- . re face pe tot ştlU/orul dIn oraş, CIVIli romam, prllltre car,e i ~ O prImlre dmtl e <:,ele mal 

să lsbucneasd acolo, . zarea. politiei In conceSlllnea 'care toată ziua este de văzut la I mai multe femei, au aterl-: calduroase a fost facută a-
.~en HulI, secretarul departa- naţională dela Shangha\, 'lU a fă- cafenea, şi numai la 1-a fiecărui! sat Marţi, pe aerodrumui din! viatoarelor şi aviatorilor 1'0-

'·;ului de stat, a răspuns eli DU cut progrese. ; luni, îl vezi la firmă. pentru a-şi 1 Belgrad, venind din Germa-: mânj, 
,le presupune că guvernul japo- ; ridica salariul pe gratis, deoarece: nia cu aparate cumpărate! 
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Inform.aţiuni 
COLŢUL VESEL 

Ca juraţi 

COLŢUL LITERA ( 

ad astm , one 1 D[1l11ăllCea-1 Bucurcşti, - Incidentele de fron-
D, Lt. ,C~l fost numit Aei lieră la C(lre fac aluzie unele pa-

nu Dunllhu ~ _." S 1 Re- siliti de radio s/rlllne mi corespund , t lt al l\Ia]estaţll aei ' 

- Acuzat, de ce ti-ai ucis 
soacra? 

- Din milă, domnule pre~ 
şedinte. 

de SfeUo.n Settun : S 

JU al . . i rea/ilăţii aşa cum au fost pre::en-
gelui i\11hall. 'tt • . ac. -Din milă? Cum adică'? 

-Din milă pcntru mine. , v, 1 z 1 l(omânia nu provoacă şi nu va 
LOT~RIA pOPul~ril:~ v ~an:a I provoca pc nimeni. Autorităţile, m:-
50 IeI, tra~erea zllnt a i li/are care {ac pază la frontiera, Metodă 
Goldschmldt. f mI ordine slricle să evite orice aci 

• de ugres?wlC şi mi numai datoria I - Cel ma~ bun mijl~c de păs/ral 
de a se opune la orice violare u le- lln secret ŞtIut de doua persoane" e 

D r. 1. P CSCi) rtu, ri/oriului Români~i, 1 :fe,~uPrInll, neapărat, pe una dlll 

A fost instituit ~eche.str~l I 

Tl'âmhe de 1 urn l!lă li ni;;tea urzeşte 

Şi pe jos le 'ntinde Ca să poposească 

Obositu-mi suflet ec'n năduf munceşte 

Drum spre alte zări yoinll să-şi croiască. 

Bobite de rouă eu blândete-l spală 

Iar visul i-a;;ează pe frunte crengi de stele: 

Dill nou l-aprinde focul de luptă voevodală 
Şi'n umeri i-se sfarmă fUl'tunile rebele. medie primar, 

eonsoUă d.D Beu 10 
cab I De tu 1 să \1 d 11' 
Arad, str., Crtşao 8. 

,lE'giuit pClltru averile lUI M1- i Hare l?Cru 

I haii lloamhă ~ şi Ioan Ce~-I - I,ar imi.vi beat acasă! - se la- 22 Iulie 1940, Creţe:şti-Ilfov. 
I l'hez, acuzati 111 fraudele sa,-. mentează solia, Nu-ţi-e ruşine? 

Stelian Segarcea 

i vâj'~ite la Cas~ de DepunerI.: Chiar şi un cal sau o "acă ştiu, S~l a~~~~~~~~9W 
D dr. C. Aricescu, medic· i ' ,. 'i" ~ ~ : se oprească, când e destul! 
.' r neuroloQ, reintors. !?' \, la~I,ns~l, mI~ ~trul s~na- i - ~Iare lucru când bei apă! Asta 

prIma t onsultă 11\\11 munCit ŞI ocrotlrllor sociale,! l' , din concen rare, C " " " i o Ş IU ŞI cu. 
: . b'netu'l d.sale· a d,ll eri o deCIZIe prm care: anu- , 

dIn nou In ca 1 ,. " 'Iă ' care 
din Arali Str. Cloşca 9. Tele- i 1ea;d'i cl(,~!:Ja mlmsterla .. Sptrm Ca restaurant 

3 80 I rostlll 01' I1Islru al munCll an Ghi-
~!~~~QgQQQgggQg i tescu, se autopensionase. - Ascultă, chelnăre! Aveti nişte 

I _.. • bucate fărll nici un gust; să nu 
De pretutIndeni 1:. CE"SU RI brăţară pt. copii I.crezi, cumva, cd o să-mi aduc prie-_.-- .. -1 H nrecum şi de bu- , 

" ! tctlii Sel mănânce În acest rC'stau-, 
6 t"' d" b . -oi !; zunar şi brăţllre pt. doamne ! • O revis (II In urUlanla ; i "marM renumită", asortiment i rani". 

Gâudul meu •• _ 
Gtlndul meu, pururea că1ă/o/", de ţărmUl"! te izbeşti 

dar nu te sf(lI"l1l l , le loueşl! numai ca apa de mal. 
O clipd te opreştI, apoi te-avânti 
căci eşti pumre.a val de viaţă şi viala-ţi inlr'ull ilaI. 
Te svârcolcşli in nopţile fnlunecoase 
00 să ajungi sd-ţi aprind candela, 
dar nu o poţi, fiind tu prea departe de Dumneuire, de cartof. !j. bogat şi eHin la I - it/rmei lrrmite-ne cf'l putin pe I 

n l AI" "N1..1 II duşmallli d-lale ... In urma unci slIgrstii a Fiihre- K r IJ.I. l' 
rulu! s'a iUCerC(l{ ,~ă se fo1oSC'(I"di : Gândeştl c'o să faCI, dar nu poţi 
bllru;ana de earlof, C(II'C' 'pân'l CI- bijutier Docil. • • • fIindcă acolo calca ti s'a inchis, 

Arad, Palatul Minoritllor 
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cllm <'l'a arsă /O(Il/UUl în cClntiWti , Sotia: Dacă n'ai fi băut a- Gdndule, n'ai sâ-ti indep/'lleşti vrerell 
imens.e, la pr:epararea cC/uI,o:rl" ~C'Cl l' ~ Re" t âta, desigur ai fi ajuns a- căci lot ce-i jos şi sus, lIU e nimic al nostru !.Il 
la eCOnonJlSlrea lemnulUI, Ca a- "~ , 'cum procurist. d01l1' o clipi! de viaţă şi vala ca 'nir'un vis t , I 

cest lucru esle posibil o doved;,şle; In curând va apare revista Soţul: Se poate! Dar când NICOLAE ,~us Cb 
ullimu editie a revistei" ~rcrll'/- jliterară "A R C", de sub con· beau mă simt ca un director ;in 
}lIlll'f$pl.m", lipilri/ă e:re/usru pe' ducerea cunoscutulUi poet, general. ~4..~W~~~QQ~QQQllQgoQQQ~QQG~r> ni 
hâr/ie din bllruicmă de cari of, Cu- Petre A. Butucea, având CO· zbl 

~j;a~:ri~c~~;:e:uâi~t/!I1~U n~~~I1,!1~;~: la~o:~~~~,,~ ~e~~ă~pare la In J~SP,ectJe '- CiOr~DJII de senzHII·e la LI·DQ~ .e~ 
din cf'lr. pC'ste S milioane tone de Răsvadul de Jos, judetul Revl~orul. ,Ia spu;.e-ml" b~ete, ~e I I U db .lei 
bllruianl/ allual, economia (orcs/l("- Dâmbovita. loamem mal'! cunoş I cari sau na- ,.t. 

f' ! scul În acesi oraş? 
:aă/'eyela'mn (lnca?teP06~j~~,ooeoco7oonmeiSci e~~lo~~~ l Şcolarul: Nici unul, d-le revizor, La Târgui de toamnă din Lip~ca I să sperie numai tânţarii, Cu' rl 
" v Lv l-a provocat o mare senza,ţie în lu- s'a constatat că şi apa luneca ::en 

l aCI la noi se nasc numai copii mici! 
• mea inte.-naţională femenină ciora- ! ciOl'ap fără să-I ude. Totuşi la; de 

- Ce ioacă vedetele umm::mmllllll~~I~!~!~!I~r~ I Să~,. rr"unÎJnJOd
t 

la batl'sta
V

, 1::~~:n;Ch~:ri ;:~.~~~n~e·p~o!:~ri:~~ li~!b~!C:udr:ez~~!mn~~iz °a ~~ii~~~ 
filmului german! :\ ci,orap de damă, care, gl'atie unui: sută din felele ei ca "tânţari.gi 
norilor SO(let6U Ilermft· de culoare roşie, eliberate I-Mi l-a făcut nevasta. nou sistem de impletit, Înlătură pe slrandul Wansee, unde au i 
ne de Ulm, Uf4, IODI~, de noi, nu mai sunt valabile, - De ce? ,spaima acestui secol al rochiei: dus senzatie deoarece ţântarîi sel 

:fLDI'1It:r:lt:~DJ:oŞJr:::i indiferent de data valabili- - Ca să nu uit să-i pun o scri-I scurte: chiar cei mai subtiri ciorapi: VOiţlu să se apropie de pi,cioa "el 

prOdU(,.el lor peR'ru se- tăţii. soare la cutie, I s~nt ap~,raţi pe ,viilor de pericolul I lor. L'na dintre fete s'a sacrl!ICJ~ TI 
lORul ,mor FRONTUL DE VEST - Şi unde e scris()area? '1" de~fa~er1! .ochlllrllor" " "! deosebi s'a expus, purtând,ln, pita 

b - A uitat să mi-o dea... DaI maJ mult chHlr, m Llp"ca 1 d" t n ct'orap Oll1'ClJIU11. la HANS ALBEHS a apărut cu ar- 1 "', , ru I ep u 
bă la premiera filmului său "Trenk, se pot "edea ŞI CIOrapi conh'a t;lIl'" , l " 'l S, li 

r a cO.mlsar'-at • i,J.' , 1" A t ·t 111 stangu unUi Impregna pandurul" in Viena: şi-a lăsat bar- MI bll 11 1 L. ~ ,ar or ŞI a POlI, ces aşa numi : b'"/a 
1 ' (a po (a p , " • ciorap imun" este impl'el1nat ("u o cele două picioare se dew ba să-i crească in vederea nou ul U U ~ Comisarul: AI pIerdut un ceas de • • b ': ,,"el 

f ;lm car'e tratează viat, .. renumitu- f BIR I{'" R t ă substanţă, care la mceput trebuIa, complect. de 
• , 1'"'" Sobe de schamot, frum:>flse ŞI e - aur pc u, ego 1O arIa, egre, g 

lui explorator -colonial german, tine. praf de schamot, se ulM de sitorul nu s'a prezentat. 
Cart Peters, In acelaş timp, Albers vtillZare la firma "T ER..tCOT A", Reclamantul: Dar se va prezenta, 
este iarăşi angajat la ura, pentru Arad, Bul. Reg, Ferdimmd 51), ci1ci am văzut cdnd l-a gdsit un 
care turnează un film de aventuri: ,---- prieten al meu ... 
,.Corsari şi femei", LOTERIA populară: un loz 
WILLY BIRGEL, alre a juoat cu Bri 150 lei tragerea zilnică Banca Cu.m se face? 
gitte Horney într'un film politic. al . Golds~hmidt ' 

1 D ,,, 't' • - Cum se face domnule că al' na prezentu ui, " uşmam, a prImI o J "--~---, , --
insărc\nare cu adevărat grandioa- CU PREŢURI VECHI, puietI cum sul aşa de roşu? 
să: el joacă pe Paganini, după ce a . păra la noi COlJoare orient!lle şi in- - Mă mir şi eu, căci nu beau de-
turnat un fii .. soldăţesc de cavale- I digene, mobile moderne şi bucillă- cât vin alb. , 
rie: "Incălecaţi pentru Germania".' rii, TEMPO, cast'f de comIsion. ~ 

CARL LL'DWIG D1EHL a tnce-I Arad, Palatul Fischer Eliz. 

put ~n film, care i se p~trive,şte t~ I CA-UT MOBILIER entru" Cerem poştei să-şi facă da 
speCIal: .,Un domn in cel ma~ bUnI.. • P J 
ani". EI va fi insa văzut şi într'un I Instalarea. unUl local restau- 'torla şi să ne predea ziaru 
f'l " are s b ti'tlul Marea I rant cafenea. A se adresa la la destinatie. Ne sosesc re

I m ser os, cu" d . . t ţ' . l' 1 til d I b ... ă nu 
decizie" tratează destinul a trei ger a .mlnls ra la Zlaru UI, sau c ama e a a ona~& c 
mani tn zilele lui Mai 1940, Leny prlll telef?n 19-91, intre ore- i prlmesc ziarul, deşi noi Il el[ 
Marenbach si Sibylle Schmitz ti le 8-10 ŞI 14-16. I pediem regulat. 
sunt partenere. 

RUDOLF FORSTER care a reve
nÎt la Berlin în plin razboiu dupa 
() călătorie plin§ de a,'enturi, so
sind din Hollywood, va apare ca 
partener al Hildei Krahl intr'un 
film "Philine". 

WILL Y FRITSCH joacă pentru 
prima dată cu tânără Gisela Uhlen 
în filmul "Iubire imperfectă". 

GUSTAV FROHL1CH este răs

fătatul femeilor in două filme: "Ci
ne este aşteptat"" şi "Soandal tn ju 
i'uI lui Benus". 

HEINRICH GEORGE a fost an
gajat după marele său succes tn 
"Postmeister", pentru mai multe 
filme. El va juca iarăşi un rol tl1a
~ic de tată în filmul "Fiul lui". A
poi joacă rolul titular intr'un film 
din lupta de eliberare a Irlandezi· 
lor "Capitan Boykott". Umorul său 
piosnt va fi văzut tn filmul Ufa 
"Bani, bani, bani". 

I t 
Mama cu inima InfrAntă şi zdrobită de durere aduce la 

cunoştinţa tuturor rudeniHor. amicilor şi cuno8cuţilor, că iubitul 
şi scumpul ei riu 

GHITIi IBRUDIN 
le' cle s.ctle 1. Idmlnlltr.Ua 'j ..... cl.r. din Ir.d 

după grele şi dureroase suferinţe şi după . impărtl!~irea cu Sft. 
Taine şi-a dat nobilul său l!Iuflet in mâinile Creatorului, in ziua de 
18 8eptemvrie 1940, ia etate de !U ani. 

Jnmormântarea a avut loe In ziua de Joi, 19 Septemvrie 
R, c, la orele 16, dela locuinţa din Str. MeţiaDu 16 (curtea Catedra
lei) la cimitirul Pomenirea, . 

Dormi In p.c. dr.gul ...... 111 

Arad, 18 Scptemvrle 1940, 

Vid. Vllhelmlna Abrudan, mamă: II ..... $Ibl •• mAtuşe; 
Ioa .. $talatl, Victoria $1 lIe •••• veri şi verifŞoare; 

Ladlslau nepot. 

li 
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o ESCADRILĂ SE PREGA TEŞTE DE ATAC 



'l!Jllinecă, 22 Septemvrie lf)40 FRONTUL DE VES!' 3 

(0110 buna In ficrmoDiilTârgUI dela Uienu- Poarla sure Sud-ESI 
~'Lurile oficiale germane îngenunchiat mult anul ace

acum la clll1ol;\Untă e- sta munca agricolă. Rezulta- D, Dr. Ing, Neubacher, primarul ta,nţa gene~ală, ~ oraşul~i ~iena. 1 rabil, fii'ndcă in urma absenţei pro-
:rea. făcută în August a tul bun al recoltei este cOIlsi- Vienei, trimis extraordinar şi mi- Din cauza situaţiei oraşuhu Şi CO\'e duselor franceze şi engleze, econo
,:ei din anul acesta, ca- derat în aceste împrejurări nistru plenipotenţiar, a vorbit la o spunzând tradiţiei sale, TârguI din mia germană a devenit şi in aceste 
. un total de 24,6 milioa- ca un merit extraordinar al receptie dată presei de Societatea Viena servcşte mai ales ca poartă domenii furnizorul principal al con 
JOe este numai cu 2% oamenilor care muncesc în' TAHGUL DI:-.l' VIENA, la Hotelul spre Sud-Est. Nivelul recunoscut tinentului. Industri,a artistică cele
media anilor de pace, agricultură. Mulţumită ace- Kaiserhof din Berlin, despre însem- i de "târg al culturii şi al bunului brâ a Ostm~ului, repartizată pe 

. -38. Acest rezultat este' stei recolte şi a rezervelor nătatca Târgulu i din Viena. i gust" aduce însă cu sine, că oferta regiuni, va ocupa în Târgui de 
:Jerat ca fiind extrem' foarte mulţumitoare aprovi- I Dela unirea cu Reichul - a dec- ! sa de bunuri în domeni,lll propriu toamnă din Viena un loc mai mare 
,rorabil, mai ales dacă" zionarea Germaniei este fom Ilal'at DI. Ministru Neub~che~ - în- ~ ,zis al târg~lui de mostre se adre' ca până acum. 
:e seamă de faptul că plect asigurată. "semnătatea Târgului dlll Viena a, sează in acel aş măsură \ărilor care Partea technică a Târgului, care 
" trecută şi războiul au I ("Contar") I crescut în aceiaş măsură cu impor-I face comerţ cu Germania. va fi adăpostită pe terenul spatios 
~~IXiHO)~g~QQGeWgg~~~~ft •••• aH ,Insem~ăt~tea, supraregion~Iă a. al Praterului. are de împlinit mai 

I Targulu1 din Viena se exprimă în ales două sarcini, care rezultă din 

IANIZAREA îN LUXEMBURGI~~d convingător prin felul de par- poziţia vechiului oraş de pe Dună-
tlClpare a Statelor. In afară de Sta- re in v\aţa economică a Ostmarku-

. , . , , . ' ~ tele de Sud, oare participă, incl.llui şi din rolul său istoric de schim 
două ordonante ale Şefl/lW I fală de GermanIa. Ordonanta pen- I chestulnlle de avere, economice ŞI I Turcia la Târgui din Viena vo fi" b . d b ' i ' 1 E .• "1 d' 1 I • â' , I l' . f· A t" , riuri e unuTl n speCLa cu uro-
'straţll CIUI e In ,UJ"em JIIl'g . tru ... 1pararea s ngelui german ŞI pro eSlonale ŞI se con orma!ll oa-I reprezentat dea emenea . It }' d S d,E t E t d' 1 , , I .' " ." ~ ." ' e s Ş1 a la, , pa e u s. s e eCi natura ca 
că in LIlxembllrg arwnt:w-, lllrlldlt cu acesta exclude Jldilnll le amanuntele dlspozltruntlor core- '1 Elyetl'a OI nda l' Stat el No d' I â ~t ..' ă ă '. d , , ~" ' , " _ ,_ , , a Ş e r Ice y nza orll ŞI cump r toru ema-
,execută după exemplul din' din IJwla naţIOnală ŞI economică a 'spumatoare din Relchul german, I în cadrul Halei' Naţl' nl'lo no' ,. ă ',. t " , I ' , u r u In-, ŞlnI s vie In con act mai strJns 
5"0 accentuat, că Influcnta, Luxemburgului şi vrea să ÎnIătu/"(': l:a prev,ede, Î.ntre altele, ~ecl.~rarea, fiinţată, confirmând prin aceasta i sub influenţa schimbului crescând 
toa/"(~ jidă.n('ască din LIl.rem . În ace/aş timp şi aceea dependcntă I averer~, rnterzlcerea ex.e~crt,ărrr prO-:-llegăturile lor cu economia ger-I de mărfuri şi din Balcani folo-

, 1" , fesrunll pentru medICI ŞI avoe1t r, '" , ',. 
',jUSl'se tara /Il stare de, de- I care n a adus ţăramlor şi munclto- i' t' d f t' mană. ' ,slndu-se de avantagllie SItuatiei geo 

In erzlcerea e a ocupa o unc /Une Târ" 1 de mo t p o' , i f' 'V" d ' ~~ă fală de [-'/'lIlIla şi Belgia rilor luxemburghezi niciull auan- I bIi ă ' <,.,u. S re r prm ZIS ~a : gra ice a ,enel, e experienţt'le 
, , , • 1 pu c. fi adăpostit in Palatul Târgulu1 :' I â f t i d . I I 1 

.lse o adversitate arllflcla/iî tu.). Ordonanta a doua se ocupă cu ' ( .. Con/ar") Tf . _.... . i sa e c Ş Iga e n ecursu seco e or " argul de plelarle va fI poate aCI, t f . B 1 '" d d' 
I 1" , i n a aceri cu a canu ŞI e con 1-

~W4~4iK~iKiIl4i)Ci~QQ~~~~~gQ~~gQ~Q~ I ce mal putermc punct de atr~c\lc" .. , , . . ' 
'pentru străinătate. Este excelent re ţllie pS1chologice speCiale dm VIe-

,~I bombardier- I Piloti englezi p:ez~ntat şi T.ârgul de te:xtile, ale: na p~ntru incheierea u,nor noui le-
sai va.i carei perspective se prezmtă fa\"o- I găturl cu ţările balcanlCc, 

'~ne ameriCană fără ee h i o ai 
.. ~QQgQg.a~~~~~gOOGil 

dela inee , 

o har'tă uitată BERLiN. - In legă/rlrif cu con
]N. Stim de mult că A- 15, Mecanismul unui avion fără e- I iro-verse germano-englezd, cu privi 

este ţara clasică a bluff- I rhipaj este extrem de complicat şi Ire la folosirea avioanelor sanl/are u C e 'li' G 1 agh' tul de v~dere h' , ' , " ,. , vU ur Ş • - uvernu m, iar a 1 ~ mag Iar, nu 
chiar cuvantul "bluff' este seump. AVloanele-ţmtă intrebumla- germane şi a fap/ului că Anglia nu ' preg~t;t t f' ţ d' t f' t t fă IX" ., ' • • , : a, pen I'U con erm a e pa- I poa e 1 con es a . 
;mc amencană. Acum auzlln te pană acum costă, spre pilda, a- recunoaşte dreptul de proiectle de' d J f' 't 1 Iii l' ă b I C d t' 1 ._ , " " I t;C t· a .s arşI u 11 mu Ul r z 0111 e cre ea a unci guvernu ma-
nou bombardler grandlOs, proape de 20 de or] cat un aVIOn care se bucură crucea roşie ofi- IlIO ,1' I 'j l' ă '1 "h' ă' . ă f' 

, v ~ '. " • , ' , nu,a, o sene (e uel' c. car.' g Iar, c sar cuven] s ie cedat 
lboară smgur, fara echlpuJ, normal ŞI fabrlcal'ca lor cere un Clah/alea germană face o comUJll- impl 1'0 le • " i n i' <1 )1; d v I R '" dă' l' ., . ~ " , . ' ·cs raza Ş <IZ, 1I:P~ oua-, omalllel, ac sar ap Ica prmCI-

.,~ :/clivul sau, aruncă acolo timp de trei ori mal lung. Care stat care de Interes deosebit. Se spune Z""I '1 lIn dan' p i' C) trao dl'- I • It' ') . ! ' , ' " " . _. Ş !l- e 1, r .1 r plU e Rlc. 
ŞI se mtoarce acasă, PIlon, iŞl poate permite fabrl.carea in mas anume fn această comunicare, că nar!l lor bogăţi de informaţi ni 1 " 

,legrafişti, pel"Sonal de bom- să a unei IIote de astfel de avioane· fn cur,o;ul ultimelor 2 luni 15 piloti Exp'e \" l' efo ut f t '1 ua ', ntreg tentol"lul care, aparţine 
I 'r II Ul au ac e or ur r re d f t . R .' ; 

~: toli aceştia nu mai sunt şi care industrie ar fi capabilli să i englezi au fost pescuiţi de avioa- le face cea mai Illare cinste' pen- e ,ap aZI omamel: m:nus () 
Cu' Il Numai maşina singură. t'xecute programul de construc.ţie,; nele sanitare germane fn Canalul tru a salva interesele patriei după fâ,ŞI;â. ~ealungul frontIereI, care 

,:em spune despre aceasta din, deoarece mai trebue să e1(,!<;le: MdTtecii şi În Marea Nordului. A- un război pierdl t. \1emoriile in- S : e cu,prnd~ oroşe,le 
de vedere militar? I şi alte mii de maşini ClI echipaj ii.: vând fn vedere greutatea cu care se tocmite at:nci 'iU~t însoţite de zeci alu-, fare, ,~ar~/,O Slmlăul SI1-
, d I ă . d i .. b' le (' tll. t' . • vamel ŞI radea. 

,
:. e mu t vr, em. e aV.ioane ,Aşa a,r n privI.nţa ,?om ardleru· x cu asemenea ac I_u,n_I" o,p_ er_a a- de hărţl', cari :l,Vcau menirea de-a , _ t d I r.. Noi nu discutăm aici temeinicia 
"oare fără echIpaJ, adică a- IUl- mlllune americana, se pot spu- I ceas a e sa vare este socOlfrif plasticiza datele ~lati-;t;cl! reci şi . . d t f t1< . afirmaţier. că alipirea Ia România 

care sunt căIăuzite de la ne ttrmătoarele: El este o jucărie I ,r~p o mare per orman u. a avla- obositoare. 
IU ă. Toate fwiaţiile moderne technică, o oapodoperă technică,' treI sanitare germane. Acţiunea a- Noi atragem aici atenţi unea a, a fâşiei de teritoriile amintite s'a fă 

serviciu asemenea maşini ca- foarte potrivit pentru camera de I ceasta are un caracter pur umani- h v 'N \'1 ' ă cut cu yiolarea principiului etnic, supra artli o. " care prezmt p 1 ă t'l t t 
'ese ca avioane-ţintă, Pilo- studiu a unui laborator nu însă tar şi ea corespunde tn toiul pre- .' '1' en ruc no Ila aceas a nu are en ŞI. aZI,' - mai a es aZi - o deose- dintă polemicA, ci constatăm nu-

fiN! ranătoare se antrenează pen pentru realitatea asprli a unui răz- vederilor conventiei dela Haga, În- bIlă J,mportanţă. Harta, - pe care 1 i 
n pi lja aeriană şi artileristul anti boi modern, El nu rezistă nici la ~ lrucâ,t avioanele sanitare germane regretăm că, nu avem posibilitatea ma, 
uit. lace exerciţiile de tragere cu tacurile vânătorilor, nici la focul ar caută sd salveze nu numai echipa- technică de a o reproduce _ indi- cif gUlJernu! maghiar a reCUM-

s< II acestor avioane-ţintă. Ma- tileriei antiaeriene. In cel ma,ţ bun giile germane, ci şi pe cele en- că tt'ritoriile din fosta Ungarie, ca- scul însuşi, cii aplicarea prtn-
wb' '~a se face prin r:adiotelegra- c~z, ar putea fi folosit în nopţi li- gleu. re s'ar cuvenii Românilor, Cehilor cipiului etnic justifictl unirea 

.rentul electric ac\ionând apa I mş111e, fără vânt, asupra unor ggQQgQWWWwg~ şi Sârbilor, dacă s'ar ţine seamă cu Regatul, Ro~dni~i aproape 
, de conducere ale avionului. I obiective foalie mari, '.Jnde preei- de pri,ncipiul etnic, indicând, in a- CI int~~guIUI te.l"ltortll, tl'anscar-

tare conduce un astfel de a- I ziunea nu joacă nici un roL Cu a- Reluarea circulaţiei cel aş timp şi teritoriile pe cari Ro- pa IC, care-I aparţrne azI. 
'mâne aşadar pe locul de de- ! ceasta nu s'ar obtine insi nimic ho mânii, Cehi şi Sârbii le reclamă cu : Constatăm ,apoi, că din .punctul d", 
lângă aparatul său de tele-! tărî:tor autobuselor comunale violarea principiului etnic. Harta, vedere ca ultimii 20 de ani, care ar 
fără fir. Prin urmare este I (Contar) accentuăm din nou, este putea justifica o revizuire a drep-

1 ,a se trimite un astfel de a- ! Direcţiunea Intreprinderilor co- o lucraer oficială a guvernului tăţii româneşt recunoscute in 1919. 

i asupra unui obiectiv ina- moD-IlO' Dormitoare, 8ufra- munale Arad, aduce la cunoştinta maghiar, Credem apoi" că cri~eriul etnic nu 
timpul zborului şi la ţinti • Rerlf şi eomblDate; întocmită de actualul şef al guver- poate fi inlocuit niCI el cu altul. 
însă următoarele dificUl-] bune şi eftioe la tamplărla publicului călător că, autobusele co nului dela Budapesta şi prezentată Etnicul a lost decisilJ atunci. şi 

ri şi de neinvins: ' munale îşi \'or relua circulaţia, oficial conferinţei de pace. mai mult decdt oricdnd, el esle 

.eă avionul întâlneşte furtu- Stefan Csatllis deocamdată in mod redus, cu tn- Prin urmare, este un docu- decisiv azi. 
Yrcme rea, atunci nu există' U I cepere din ziua de Sâmbătă, 14[ ment a cil.rui valoare, din punc (Observator) 

licel ' creer omenesc care: Septemvrie 1940. Pe linia princi- ~~W~go~~OQQQ4t 
leze cu câţi ki,lometri s'a a-IAR A D ! pală gara C.F.R. Podul Aradul 

lparatul din cursul său şi să! Calea Şaguna No. 184 I 
;recturile necesare. 1 Nou circu1aţia se va relua cu 4 au 

că avionul fără echipaj este 'tobuse, iar pe liniile 5, 9, 10 şi 11, 

de un aviator de vânătoare Aviz SCOlar adică spre Gai, Fabrica Textilă, Mi 
,DU e nimeni pe bord oare călaca şi Sânnicolaul Mic, numai 

:1 re. Astfel va deveni o pra- DirecţiUnea gimnaziului cu câte una maşnă. Abonamentele 
.' j lară la 9ri-ce atac. Aviatorii 

Ce -ioacă 
uedetele filmelor germane ? 

~ ,1 ătoare inamici ar putea 011- de stat din Aradul Nou, sec- cumpărate pe luna Septemvrie sunt 
"1' ,în aer un adevăr,at şi foarte ţia română, aduce la cuno- valabile in intregime, in felul că in GUSTA V GRON DGENS, renum!~ "Fata din Fani)", fn care ea joa-

, t concurs de tragere la \in- ştinta celor interesati, că luna Septemvr~e crt. se poate că- tu' conducător al te,'llrltlui repre- că rolul unei pescărite. 

,~e av\'oane fără echl'paJ' dl'n a- examenele de admitere pen- zentativ german, "i-a petrecut con- 1 Paul H6rbiger, care, duptl cum 
1 I t · ~ . Iători cu aceste abonamente de a- Y ar mai sosi la ţintă? tru c. -a, se vor lne In Zl- rediul În Italia spre a se consfi'ftui 'se spune, a reprezentat În cursul 

oeă avionul fără echipaj su- lele de 20 şi 21 Septemvrie tâtea ori la câte călătorii dă drep- cu prietenul Duce/ui, G. Forzano, 'carierei lui nu numai pe toţi im-
',r'o avarie oarecare, care alt- 1~40 .. E~amen~le de corif!en- tul pe to.ată luna. Circulatia gene- În vederea fi/mQ.rii drlJmc; "Cae- i păratii austriaci, ci aproape pe toti 

te fi repede înlăturată de oa ta ŞI dIfe.renta l~ .21 ŞI 22! rală a autobuselor se va complecta sar", fn care va deţine rolul prin- vienezii renumiti, va JUDa rolul re
~e pe bord, atunci de regulă Septemvne. InscrIerIle pel!- I şi cu alte maşini pe măsura posi- I cipal şi va avea şi regia, Mai de- numitului vienez, iubitul Jtugustm. 

,'. pierdut, mai ales deasupra tru toate clasele se fac zIlmc 1 bT ăt'l â ă ],a . 1 parte Griindgens va apare într'un o figllrt'i. istorictl, În care se oglin-
, intre orele 8-12 în biroul se I It lor p n revenirea a nor- I film "Friedmann Bach", al cărui' deşle specificul vienez, .-ipoi (){I 

,mbele pot fi desfăcute foarte ,cretariatului şcoalei. maL subiect este tragica existentt'i. a, mai apare într'un alt film vienez 
~ mod mecanic, pe ~ale elee- • fIUlui lui Johann Sebastian Bach. ! "Briiderlern fein". 
Momentul ar trebui calculat Brigitte Horney, 111 cărui film! EMIL JENSINGS, intens ocupat 
~ pe baza indepărtării şi aR.... • .... fi· tăI t ,,,Mâini eliberate" s'a :ransfarm(ll' cu pregi"itirile noului stlu film la 
ii de zbor. Totuşi perso:llla OmanlalO .10_ eaz 4~onso ae lîntr'l~n succes mondial german, al WOlfgor:gsee; jO,acă pe ,renumitul 

tonduce de dep.arte, din locul , la tJI u 1 Ş J Ora d ~ ~,l', terminat en Miinchen un nou fIlm, j erou din razbOiul Burrlor, O~m 
olare, nu poate lua în consi- • ..Duşmani", care se ocupă de soar-' Kriiger, o figură care p'lrc că l-a 
~ ll1ulţime de factori, de ea- Budapesta. In consiliul! punerea guvernului român ta germanilor din Polonia, In mo- fost scris·if special de istorie. In a-
ai omul de pe bord _ '"1' a-' .' t 1 d A f" ţ d Y U mentul de faţă, marea artistă se celaş timp se interesea:ă asiduu 

v de mIniştri, care s'a tInU ' e a se In un a oua cons ., " "1 . chiar tn clipa aruncărei bom 1 găseşte la Hlddensee, unde se tu/'- de materialul din vieata !lt 

"upra ţintei _ poate ţine Miercuri, guvernul maghiar late române, unul la Cluj, nează, sub regia lui lIans Schwei- i Friearich cel Mare, 
,s'a deelarat de acord cu pro iar altul la Oradea. i kart, scenele exterioare din filmul' ( .. Contar") 

, 
! 

• 
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4 I"RON'fOL DE V~ST Duminecă, 22 Septemvl'ie 

." _ _ _ _ Cronicii ,E'asllcă Ut" NOU COMUt&ICAl 
~. pul. putct adlSlu: Julian 1JJadtt al dlui general Ion Anlones 

In dorinta de a promova pelsagii, ~nterioare şi compozitii în ziune a unu! desen deg'1jal şi ex-j conduca-torul Stat 1· ... 
arta românească, reprodu-, care subrectele tratate SU1It de un, lrem de senSibil. 1· U UI, ca 
cem articolul care se ocupă gust ales. ,III pcrsagÎul de toamnă, pUlldlldu-l· aulor.-'-'- - bl-
eu activita.tea pictorieească, I In cel~ ce urmează lJoiu cdula să: o notă ~e melanco!ie rugina a~- . a ISI DU Ee 
~esfăş,urata de d. prof~sor_ I~ : cal'aclerzzez, pe cdt posibil, lucr·lf-I t~n~naIă In aquare/a, arabescu/ li-
ban foader, releNata pana: rIIe vru-ute În atelierul d-IuÎ pI"r.f. IlIe I se complectează cu transparen- i COMUNICAT ,Deci, fie~are ~ă-şi 
în prezent numai de confra- i Toader. (.ta culoarei, marC(J.,tă de multe ori! _ Generalul A~t~~escu r~a- ,ŞiA gestul ~ŞI cuvantul şi si 
tele Drapelul" după cum I Corn I·ţl··' b· t /. cu oarecare Intensllate de ton a/ă- ga toate autontaţIle de stat I gandeasca '" poz 1 e cu su lec re !gtos c. , '. b di . , A 

urmează: abundă dând o notd caraderlstică furi o natură moartă fn "tempe- In su?r ne, publicul ro~â-: ori?e cu,:ant necugetat 
Pictorul artistic ardelean, d. pro, atelier~lu!. O icoand bizantină pe ra", au alocuri discrete accente de nesc din toate clasele SOC1?le . crelaz~ dIficult.ăti şi 

fesor Iutian Toader, deşi ~ pupn I un fond de aur bdl!lt, cucereşte poezie. ; şi de toate cat~goriile, ~81 a te fraţtlor de ~lncolo., 
.unoscul e totuşi o reaM lJa·loare.!·din primul moment lJizitatorul, cu Pictura d-IU! prof. Tooder, are lc:s pe_ acela ~In T~a~sll~a.! . Ce~ dela to~, ca .omul 
Dotat cu un talent viguros Care se! 'nimic mai pre jos, O altă compo- toale caliU1tile pe care desenele m~, s~-i dea ragaz sa ~nfap-! bm~,a ar vorbi el ŞI orite 
pierde, dar nu din lipsa de alir-1 ziţie religioasă: "Cina CM de toi- le-au cuprins cu prestigiu, mărturi- tUI~sca tot ceeace donm CU I dinţa ar avea, să fie tratat 
JrWre a artistului, ci din cauza in-I nil", redaM cu mulM măestrie şi sind tăinuitele resurbe, suflul de to~u. Pent~u acesta, ~te ne- . om. Justitia este singur, 
dolentei fatd de tot ce este au-/ simt artistic Idngă o "Golgotif' im rară gingăşie care e tOtUŞI tumul-, VOIe ~e ordIne inte~n!, Ş! de drept să pede~sească 
[ohton. . presionanUI.. euoasă, caldă şi fncăr'cală de bo- i rela~ bune cu veCl~ ŞI ~~, lege, pe aceia dintre striU •• 

Multa lalente se irosesc şi se l' C r />' . gi1.ţii. j relaţii corecte cu tOţi veclnu .. care sunt la noi, oriciue 
. . .. eeace ese n re ref In plC!lIrlle ,Dease e v t H '1 ~ v pierd chrar, din lipsa de fncura- d 1· f T d La pdnzcle ,'emarca/e In treacat m nea, roaga pe OlA, e, daca greşesc faţa de 

jare a organelor de resort, cari ~t~l pro esor . . oa er'd este ~ompo~ şi enumerate mai sus, se adaugit dela mic la mare, dela tânăr ·Ie ţării. 
. zr la sa' spec/fle rom neasca I>WI . . la bătrân s- sAd ~ i. I ... ar avea memrea să-şI dea concur-·. .f. d ' alte pdnze admirabile - enumera- , a e gan easca, 1 n acelaşI timp ŞI presa 

. , f '" . preCIS, speel rc ar elenească, core' v· că orice act ne uma . d· bl' I ă . sul nellm!/at pentru a nrudliema d· vI. rea caror spaţIU! nu ne permrle, - - n ŞI e; pu ICU s nu UIte, că 

. dâ f I ă pre omlIw. nsuşlrea ce se rem!lr-. .. d·' ilegal tratament apll t i d" • t V 
• odt mat a nc tot ce este n eg - ă. t b f d'· tă rn car! vlbreazd o atmosferit cal u - ca nI, ma are as aZI ca singur şi 

turii cu arta autohtonii. Iar in a- c , ŞI ce r: ue n IJreme e, rlll , de poezie romdnească si un echi- vidual sau colectiv elemen-: nic sprijin in afară de 
. . este arta prin srne tn progresul c:ă- . . y • telor mjno 't ~ i A V 

.~st I caz. ?Il erltdă 1 0, deose,bttăT alden- tre adevăralul· specific românesc. tllb~~ fRntre l~stetlca Ş! ,regu
r 
lele plc- ţin veciniI:; arcea-'rorcar8maPfar; '~t II~ cio

i 
nseclntta, v ~ermanli 

tIe ucrarL e - UI pro. oa er, D d t ... urit. egu 1, asia o as n seama • • _. a a os 1'. a len care ralesc 
. t d '1·' prOfesor alice n pc!sagrr/e d- .,. t· f v nevoiţi ca o lspaşl e e I .an sun e u1'l puterniC rea Ism, 1 t v·1 f· . d speCialiştilor compe enl l, na caror , r a greş - i noi trebuie să fie socotij' 

.şi impun un talent sigur fn prasti- sa e l~t St aru
d
l oadr~ da lr1:,zaţleb e pe~ posturd nu mă pretez. Eu admirdnd IHor trecutului, să le cedăm, :. trat'aţi fat';; tri I 

• d sona I a e ove In ca !Il eşte ŞI .. creiaz V d·f· ltVt· ~ . 1 ca r tA... noş . .a romaneasc(f. Cu loate as/ea . . ' dd. C tot ce e frumos şi gds!l1d utrl a {m-lai ICU ati In pri.mu i • 
prof. Toader e modesl, ca orice Prlc?e ~atu~a, ~ ~c Ş! real. ,a părtif.şi c!'/or cari doresc a sprijzni I rând ţării şi nouă tuturor,: cer Interesele superioare 
.delJărat artist; slujitorii artei ade- meş e~ a pelsaglllllll ro~ânes~, de arta autohtonil, am relatat cele de j dar şi stăpânirii, represalii: neamului şi toţi trebuie 

.. şes ŞI munte am admirat caleva I â i d .' v 

IIPdrale, adlcii atuncI cdnd s'au nă- Ati 'C· b 1 .., 11Uli sus. ,s ngeroase Ş nreroase. se supuna. 
t t ti· punze n li eu" 10 anu cu olle - P llin el bl' ... d· 

seu pen ru ea, sun .ce e m~1 rare I tnlr'o va~e _ in oari artistul r.x,'e- e g. ta OUrl cu: pelsagu . In ~~.,,,gg .. ~g~~~~,~,îKt~t.l~"IQO_ 
.xemplare de modestie, căc! arfa 1 " . t' b·," I CehoslovaCia, Va.1matla, Venetra., 
purifică şi spiritualizeazii indilJi-l,ea~lu prl~ ro. alu tnuanţare a cu- porlrete şi aulo-portrete, pielorul Auto"'lta"" ţllol' educaţI-ei 
dul. Artistul tnăscul e modesl, are lorl o~ Ş! ~rzn con ~ra:ea 7Ul~/,- i ardelcan, d. prof. Toader, a execu-! .a 
Roblefa gestului, opus cabolinulut or;. e:-e~ut" e .cor~~, ~r co ori ul lat iconostasul din biserica dela! naţionale s'a interzis pro 
.are umbIi1 mereu după reclamă pe seln~n,./ zn

r
î$ Iti, ŞI ca d· n'd'" genetral. ! Aradul-Nou, Biserici pictate tot de '1' I'area ..... f il d 

li 1'·" .. l d uelUrle, nro gam ca u,Slln VII •• . mar OI' OI' Iare ~ caut .. , so !cltu ŞI lmp or t t c

l 
. .. ,d-sa sunt in: Curt!CI, Vlnga, Covd- . 

~ .. guros ra a e, variate Ş! cu o cro- I 1 li -
mereu, făra a lucra e~ectw .ŞI cu maticd vibrantă. . i sfnti, Felnac.- pe care a re~ar- j rme evreIeşti 
r~l .folos. Cum c~bol.ln«.l .Iubeşte Iii.. ... ! cat şi d. C-tm Ned~lc.u, cdt. Ţlnu-. .~.. , 
minciuna - ea orice mdlVld, care· Pe sag tie, dm muntu ŞI cd~p~l/e Ilului străjeresc Tlmlş, - Monor, i Bl."CUREŞTI D. Traian Brallea-ln,turl Ja firmele evreieşti, 
mz se impune printr'o reald valoa, i noastre s~dldale fn. ,oar~ Ş!. bine: Timişoara (Elisabetin), Mici1.laca- Ve ,nu, ministrul educatiei nationale, a tele existente fnchei,lle cu 
re, - iar artistul adevilrlll, oaboti I r.ed~te prm md~strla penelul~! ar-l che, Arad-Şega, Şebiş, Şeitin şi În-, dat un ordin circular tl1turor instl- I elJreieşti de cdtre instituţiunile 
JlQiur e insuficienta acelora cari se i lIsI.Ie, in nleu ŞI pastel con~l!.tuesc'l cil multe altele. ; tuţÎ!~nilor din subordine, in care in I nisterulni educatiei nationale, 
tlred mai mult decdl sunt. Am pus i 0. Iltterpr~t(J're. de un colorit smte- In peisagiu, portret, sau natunl. terzlce ca acestea si1. mai facd co- I nllleazd . 
• lilturi artistul şi caboHnul, pen.~ ! tiC, un d~na~fS1:Z puternic, care te f moartă, găsim un colorit ce .apare: menzi de mărfuri şi orice alle fllr~ I 
iru a demonstra de ce cabotin!! I face si'l suntl mişcarea cosmicd. cald, proaspi1t şi plin de lummozl-I 
uneori sunt mai cunoscuti decdt I Tabloul "Semăni1.torul" este o I tate şi fn frumuseţea subiectului! ~~~iIW~~~I~~~~Q'~.~~IQ4j~QG~'~~~~l~gEl~~IQQQGÎl 

.::~~:~af:~o~r/!~i:c:'~ta~O;il~:;:~.~ullt; ~~:rO~~~i:a~r~~~r;:işc:;ea s~~::t~~~ : ;:~;!}'l!i~S~i:s~~~~:;r:~:::a s~~r~ '1 largUl de loamna'" dl';'n LI o ~ 
A.rta, cu mulllpiele ei produse, mlraba prmsif, nu are aerul de. sonaM a artistului, care, a pus in 

trebue pusd fn legăturil cu Viata, po~ă" care i-ar diminua valoarea i viziunea sa plastică toată pasiunea 
BU v necesităţi/.e ei ,~uper~oare . şi c~ artlst.!cit.... ... I şi sensibilitale~ sa interioari'I. de L:(JDWIG FICHTE, PreşedIntele 
tna/tarea eXlstenţll, iClZI, deşI artl- . Pelsagule dm munţI! BlcazulUi I Vise intruchipate pe pdnze şi adu. OjlcluluJ Tlirgu}uJ dIn L: 1 p s c a 
~ti!or le trebue bărbăţie ca să re- cu şipote şi pdrdiaşe cări se rosto- \ nale fnlr'un mănunchiu de ciltre . 
ziste valurilor vietii, căci cei slabi golesc la lJale ocolind, ori saltdnd! pictorul ardelean d. T~der, auten-! di In a.cest an, !ârg~l de primăvară I scut p~etutindeni _ c~te avantaj 
aevin epalJe cari dispar printre 'Q~ peste stdnci/e ce i se pun în cale, Ilie talent, pe care operile d-sale, n Lipsea a !nreglstrat .. un mar~: conomlce rezulta din parl1Clp , 
lazuri!e furioase şi cu toate că ba, trezesc doruri nostalgice impreund) l-au ridicat pe o fnaUd treaptă fn i :ucces. i ~ umal exp~zantll gerl1Wd1l: la . cel mai mar~ t,ârg al Euro a~ 
nii Junt un stimulent util pentru cu o aquareld "Intrarea tn Ceta- i arta plastică prin multiplele sale i ~ pr n:'lt ~comenz~. in val~oa~e de • ch~ar ~. lum\) ŞI cu~ se pot 
productia de, arti1., totuşi tot ce e ma- tea-Albă" in fata cilr e ia, deaseme-! resurse de interpretare, fie fn: CIrca o Jumatate ~\ha~d marcI .. Vo : aCI relaţII intre întrepfI.nderlle 

re, artistic şi spre binele omenirii, nea, vizitc.lorul e tncercat de sen-I' "plein air" sau interior. 1 ~mul. exportulUI ~ a. cifrat la cj~(!a ~~ dorn1ce. de cxp.ort. ŞI COIU~r 
ş'a crea~ prin desinteresar~ şi spre t.imentul nosta/gi~ al p~aiurilor a- Am făcut o sumară 'rece re fn re-I mIlioane. măr~~ lntrecân~ chla.r tII ~erm~m sau cel dl~ ~lte ţa/l iU ' 
multumlrea sufletească, prm abne- Junse sub stăpânrre strămă. Alături: vlstă a Iucrlfrilor d-/ui prof. lulian· rez~1tatul tar~uIUl record dţn prl- PUŞI să \m~~rte: 17 ţafl" ~rol 
gaţiJ:J ,i jertfa artistului creator, Cfo se relevă o gravură pe aramă: "Ve- . Toader, care material ar fi mai t mă .. ara an~lUl 1939: Peste 110.~00 ratul Boenuel ŞI Moravlel, R 
o "imte artistul fn crearea şi de- dere din Sibiu" ŞI o alM compozi- i mult de(:dt suficient pentru o expo-l cump.ă:ătorl germanI şi 54~2 stămi l1ia, Bulşaria, ~ancmarca, FI 
sillJdrşirea unei opere de artă. De. ţie de interior ţifrănesc dela Vin-\ zitie bogată. In caz cd d-sa s'ar de-I au VlZItat TârguI d~ pnmăvară da, Gre~la. Italia., Iranu~ Ja 
acee<l, poale, pentru fnde letn ici- tul de Sus, fn ţare originalitatea se I cide stI expue, am recomanda căI- 1940. In, urma acestUI ~xcelent :e- Jugoslavl8, Lu~em~urgul~ Ol~ .. 
. rile artistice ,i urmărirea afirmă- fmbini1. fericit cu aşezarea culori- duros publicului arădan să ,)iziteze ~ zult~t, s a hotărât organ~z.a~ea Tar- ~orve~ja, E~yeţ'a, ~l~V~Cia, \ .:: 
1'ilor de frumusete de către 1umel): lor. illceastă expozitie. Nu vq fi decep- I guiul de toamnă. ,El se ,\a tme . con- rl~ ŞI R~I.~ SOVlt~tlca parl ICI 

ciuiliz.al.ă., se găseşte răgaz prelu~ In tabloul "Ruinele cetăţii dela tionat, dacă IJrea si1. recunoască· form programulUI, intre 25 ŞI 29 prm expozlţll colective. In ,. 
tindeni, chiar şi fn ţările fnele, Deva", Inserarea este prinsă cu un măCC1r ega/il, dacd nu superioard, j AjugUS~, . in cele 22 hale c~-i stau ~a 1 de .ace~st.a y?r mai e~pune pari :ă: 
,tate fn rdzboi atavic. deosebit spirit artistic. arta autohtond cu cea strdinll.. I d spoZlţle. După anunturIle de p~- I lan . dm Llechtenstem, Sued\,ju 

Pict~rlll, mai mult decdl ori ca- O pdnzd tn uleu, de mare dimen- ANGELA V. OSTOIA nă aeum, vor expune pt'~te 6?OO fir I TurCIa: Ast~el •. tnlreag~ EUfOpi, !st 
re artist, trebue sd fntruchipeze un s;une, "Centenarul lui A. Iancu de- me germ~ne produs~ ~lDlte din 10a_

1 

excepţia puterilor OCCIdentale, 
complex de calităti artistice. Pen- la Ţebia" răpeşte atentia vizitato-~QQQ te ramuflle economieI. nu mai conteazA ca exporlatre 

tru a !Jedea şi pentru a sintetiza rului, prin acel suflu national, ex- Hormoni In lo( de TârguI de toamnă 1940 din Lip- este prezentă la TârguI de toa : 
.eea ce lJezi, se cere pe lângă ochi celent redat. . sca are loc în momentul nouei or- . din Lipsca.;e 
fi un luflet, care sl1 meargd cu , In tablol/rile de atitudini, nuduri (U111 ganizări a E~ropei .. Sistemul trat~-I. Prin aceasta, lârgul va deveni ~1 
tntelegere pe urmele faptelor celor şi portrete. carnalide pulseaziI de In revista geBllană .,Hip- telor ~omerciaJe bIlaterale, practI- centru al comerţului european, F 
mai mărunte ale oamenilor. Se viată, iar formele CflpiftIJ. reliefuri pokrates"t P. Zehn anunţă cat chiar din 1933 de către politica: comercianţi din toate ţările. e '~ 
tlere techniclI, fmd. technica oricdt sculplurale, cu lJigoare redate. că a reuşit să vindece una e~onomicii germană, incepe ~ă de- I pene vor constata că economia :, 
de. deJifvârş!td ar fi, goală nu race Peste pânzele de "Flod', răzbate dintre cele mai dureroase VInii un bu~ comun. RăzbOIul ac- mană şi-a menţinut, cu tol r lt 

dOI bani dacit. nu şi-d r.dşligaf. fă- ° sensibilitate speciald wmplerla- maladii ale bătrânilor aşa I tual a reuşIt, Intr'adevăr să dove- \ luI, capacitatea de export; Iar "o 
rdm(J de suflet care Jă-i dea vlaţlf 1 tel de viziuni artistice cu precizate numita creşterea p;osta- dească statelor europene că există .. prezentanţii diferitelor tăn for '~1 
Pictorul trebue sII fie şi puţin poet, 1 tendinţe de simplificare. te]"," o comunitate şi o solidaritate de I vea ocazia să prezinte oferte ' .. 
pentru cd g~ndjre~ ~re un . aport In ~astelul "Flori", pictorul lon~ P. Zehn a injectat pacien- ,aprovi~.ionare. europeană, 'J'oat~ e- prii cu scopu~ de a preS.ăti. '~~ 
fnsemnat, chlUr tndtspensobll. fn, gleaza cu efecte de culoare, iar o ţior hormoni sexuali reu- conomllie naţiOnale ale Europei se pentru un schImb economiC bl :'1 
stabilirea compozitiei de arUl, fdril ,,,Natură moartif', rn technica fem- şind astfel după o c-dră de I străduiesc să-şi organizeze schim- raI sau de a-l desvolta pe ,cel , 
~e care talent~l, munca şi inspira-: per~, e traiaM viguros şi cu multif opt până la' zece zile, să vin-l bul recipr~c de mărf~ri pe no.tla tent. Prin împletir:a diferitelor :q 
tia sunt d~ prIsos. I'um~nd. , . dece complect mai ales cazu I bază .a. un.el complectărt economIce gături economice bllatera~e, se . 

. In creatl!Ie. d-sa.l~, ale d. profesor I Pl~torul ~~egdndu-ş, ~n subiect riIe uşoare. In cazurile mai n.at.urale ŞI sl1-1 desvolte pe cât ~o- te tnsă schimbul econ~mlc IllU 

pIctor a~hstlc I~llan Toader, .toa~ 1 TŢl~rLn, ~nfatlşarea l)(Jlurllor, ~nvrCf- \ grele, tratamentul Zehn a slbll, căut~nd în acela~ timp să 10: teral, in serviciul dir~la II !tat 
te genurIle de plcturd, ,~oncept1e ŞI }b!te OrI calme, ese desăvdrşlf de i dus la o amelioare considera tre in legatură cu plata germana deauna TârguI din LIpsea. Iar 
,technicd tşi găses~ inf~r'pl'I!rare . .sub .pen~~ul d-sal~. . bilă. Prin noul procedeu se sau să-şi .adi'tncească relati~le c~ pul Europei nou organizatiI 
A.t,acd cU mult curaj genurI deose-I. Pelsagule de Iarnă in lumloo evită obişnuita operaţl'e a I Marele RClch. Aceasta explica ŞI d la t ecent Min 
b· h' it d 1 1· d .. . I rt' . li' vă·' precum a ec ra r 

!te,' dtella dSC !ţa ,uşdo~r ~ n.d ta, ~Ingaş .a
b 
'l~oareludl de 'a:nd'f ne prostatei şi se dă medicului m~rea pa lClpare a str mat tlI la Econom\ei Reichului, Dr. Fun !l 

por re u e rruln ImenSlunl, ,n au POS! ! !lalea e a verifica rea, practic posibilitatea de a tra' Targul de toamnă din Lipsea. 21. erl 1, 

uleu: aquarelă, laq~a-forte, tempe-: mdtul . unei ,~ensibilitifti comp~exe. I ta însuşi bolnavii pe calea ţă~i eur~pene vor folosi acest pri- ia intretme. pe .lâ.ngă ~n COIllrtu1 t 
ra. Şl pastel. D-sa ŢJlcteazit cu acee- I :,0 tlg~nct1. , e prinsă cu o. v Iri uo:- aceasta simplă. le) ca mijloc de propagandă pentru i ropean mal ridIcat ŞI expo 4 
aşI lndemdnare ICoane, portrete,. zltafe plinit de naturaleţd ŞI precl- (Contart economia lor. Progresîv s'a recuno- I intreaga lume. 

RP. Lemn &; a •• , &RftD 

- .. __ . ------.-. 
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