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m~i 
fâr, 

Ruperea . relatiilor cu Irlanda 
'aiI', Hota Sovietică cu privire la armistitiul cu Finlanda. Incă un compromis În taberile jugosJave. 
i: Polonia şi Rusia n'au ajuns incă la o intelegere. 
i1'lt. 

~I"i r""uQ.'ia pati.tlcă 
ri1~ li'"'" t' 
ă, 1~.:::::::::::,::::::::= 'iz 1,. 

/J) res;unca făcută de anglo-americani 
'a , se extinde tot mai 'muti: iată aowm 
at· , !rjanaa amcYlit1ţata. Problemele: /int.an. 
im· . iezii> turcă, spaniolă 1.t a Argentinei 
'111' :' ineă n'au Jost ,'ezolvate. 
~('Ă ,.01~arta Atlanticului este sfâşiată". 
«il ' Sub ac:eSt titlu "Voelkischer Beouach

Illi. 'tflf'" face consideraţiuni ou priv.re la 
el. ,p'(;pagcJ.flda anylo-ameri.cană maj ales 

, taţă de Uniunea Sovietică. 
. Ziarul observă ma! întâi că propagwtt

ati anglo-amencană fusese, în ttmp'ul 
ti , rtTimw.ui război mondial, indemânatecă 
le . 1i ef'C'1ce. Astăzi, dimpot1'ivă> ea n'are 

r.ctla.~ t?JeCt cee-.ace se explică prin fap-
tul că pe acea vreme iţele propagandei 

ra· ,t.ard.amertcane erau ţesute dupi pro
ela ~riuZ !or instinct. in timp ce in ('}Ursul 
ni. acestui răzbOi pTopagam..da anglo-ameri
els «mă se conduce exclusiv după 8faturilE! 

evree*ti. 
c~ Dar in afară de aceasta mejicucitatea 

acestei propagande nu poate fi explicafă 
let În mod complet, S'a dovedit, aproape in 
,·şi mod peremptoriu, că în acest al doilea 

,ăzboi, coalIţia inamică este mutt in
!treuiată şi compromisă de sarcina bol
~!Vica l ti sporeşte mert1t 'în greutate. 

Spre aeosebire de lipsa de hott:iTdre Şi 

'
·8" de oonmJa în CeeaCe priveau SCOrurile 

lmpm'iului lUi Wilhelm al II-loo., în oom· 
paraţ:e p7'opaganda nou ei Germanii a 
§tiUt să pună în valoore punctul ei de 

ar oedere în razbOIul ideilor. In af{1,ră de 
n. aceasta p,'opaganda anglo-americana 
re este atenuată din cauza "pov~rei de 
şi plumbr

, reprezentată prin impe1'iali8mu~ 
8ovi'3tic. 

BUCUREŞTI, 14 S. P. P. transmite: DUPA CERERD...E AUTORlTAŢI~ 
LOR MILITAUE. GUVERNUL ENGLEZ, lNCEPÂND DELA MIEZUL NOP. 
fl1 TRECUTE, A SUSPEI\"DAT ORICE COMUNICAŢlE INTRE MAREA 
BRITANIE ŞI ffiLANDA.. 

* 
DIJBLIN, 14 - ANGUA A DL.~PUS INCHIDEREA TRAfiCULUI DE 

CALATORI SPRE IRLANDA. IN ACELAŞ TmIP SE COMUNICA FAPTUL 
CA AMERICA VREA SĂ SUSPENDE UVRARILE DE GRAU PENTRU 
IRLANDA. , • 

LONDRA, 14 - DISPOZIŢIA LU ATA f'F.."NTRU INClUDEREA 'tRA
FICULUI DE CALATORI DINTRE MAREA BRITANIE ŞI IRlANDA NU 
V A RĂMANE SINGURA ~IĂSIJRA CE O V A LUA J-ONDRA IMPOTRIVA 
!RLANDEI, ACEASTA ESTE PARER EA AGENŢIEI REUTER. 

it 

DUBLIN, 14 - EPISCOPUL ROMANO-CATOLIC DIN DIJBlJN, O'CA~ 
LAGHA....1\" A AMINTIT INTR'O PRED IeA RĂSPIJNSUL PRIMUL'UI MINIS
TRU DE VAl.ERA LA INCERCAREA DE PRE-;UJNE ANGIJl.A1\fERICANA. 
~PISCOPUL A ACCENTUAT CA IN ~EAGA IRLANDA STA CA UN SIN
GUR OM IN SPATEJ~E GUVERNULUI. 

Presiunea Împotriva Irfandei a fost pregătită demult la londra 
. .. 

~ERLIN, 14. - In cercurile gennane I Angliei inmotrlva statuluI liber trlan. 
&Q ftA',centuia:m l'A Încere.area de pres in- dez este ca.ra.clerizatA la Wilhelmstrasse 
ne impotriva Irlandei a fost pregătită C!a un nou pas al JllI'liticei de st.ăpânire 
de.ia de mult la. Londra., astfel că. Să.gM- I ft. Marei BritlWli faţă de statele n('lltra.le 
ta tras! de Roos~velt În realitate est.e după. c~m s'a mat exercitat aooasta şi 
o săgeati engle-r.ă.. Noua. intervenţie a faţă de Portuga.lia, Spania şi Turcia.. 

Conferintele dintre Spania, Anglia şi Statele Unite 
MADRID, 14. - (Rador) ·Corespon. 

I dentul agenţiei DNB comunică: ' 
lUlnistrul de externe al Spaniei a fă.. 

cut Luni după amiaza o dee!laraţie pre
sei, al «irei cuprins este 'I!1'1JlătO'rul: 
Agenţii de informatiuni ~!n diferite 

tări sp.f"fflIlea7ă in ultimele zi1( :n mod 
re}lt"tat f('ln] cum dN' l lrg ('oon[('iTt"f;f>le ('(' 
an 1~ Între Spania, Angtia şi Stat~'e 
Unite. 

Guvernu' spaniol ~e vede flbHtm-t a .. 
ridica împotriva aeestei prO'J)agande ('a 

re are numai sC()J)Ul de a tulbura clari
tatf"a de dorit a atmosferei a('~tor con· 
ferinte. 
Câtă vrf>me (',onversaţii1e s\mt in<'i in 

curs şi rât timp nu s'a realizat nici an 
lv~ord nu trebtwe să se ar,tepte a se ei
rob din uartt"a. ~l"ernelor a jnformatie 
p.fk'iaH'l.. Toate' informaţiile ('1) PTÎ\'ire la 

, (t t~mă atat de Imnortantă reft"Titmue la 

I ('on"eNilltWfI hi~"'''no-'mf!lo-a.meril''an0 
W\T t,rf"hni deei ~"f~"'~ obi~hll (' .. lei 
mai mari clr('tlmspe<ili, 

Guvernul polonez din Londra ar fi 
propus, pentr".1 a ajunge mai curând la o 
înţelegere, şă se accepte o linie de de
mar<raţie temporară şi să se amâne dis
cu,ţiile pe după război. După propunerea 
poloneză, oraşele Wilno şi Lemberg, ur
mau să rămână ~ţlb administraţia polo
"\eZă, pe toată dureta l'i2lboiului. 

In cursul unei recente convorbiri e'l 
~asadorul britnnic la Moscova, Stalin 
ar fi declarat, potrivit unei informaţii 
a ziarului "Observer", că proJY1nerea 
poloneză este "aproape înacceptabilă". 
Se 8şte.p'ă ea DlarfOJ IRterel 

rttzelvarea preblemei 
finlandez. 

BUCUREŞTI, 14. S. P. P. transmi~: 
IN CERCURILE POLITICE DIN CA· 
PITALA REICHULUI, SE ASTEAPrĂ 
CA INTREGUL COMPLET AL PRO~ 
BLEMEI FINLANDEZE, SĂ SE CLA· 
RlFlCE IN CURSUL ZILELOR VII
TOARE. 

Gaver.ut .o~ietie nu ""ce 
".neeaii F~lIlande 

BUCUREŞTI, 14.. S. P. P. trnnsmite: 
Corespondentul agenţiei "Reuter" crede 
a şti că guvernul din Moscova ar fi tri· 
mis răspurrsnl său guvernului finlandez 
eu privire la nota referitoare la condi~ 
ţii le de armistiţiu. . 

Cuprinsul acestui răspuns este ţin"lt 
în secret, dar, după informaţiile cercu
rilor suedf'ze, g-lvern1l1 sovietic nu este 
dispus să fllră eoncesii în faVoarea Fin
landei. 

Se blceareă un eompromls 
tatre cele d.uă tabere 

jU':!o5laye 
BUCUREŞTI, 14. S, P. P. transmite~ 

Ziarul "Sunday Times" crede că la Lon· 
dra se încearcă un compromis intre ce19 
două ta-bere iugoslave. In acest scop. d. 
IoSif Knolta.ke, preşedintele de eonsilb 
:lI guvernului Tito ar fi plecat spre 
Londra. La Londra sunt a.~teptaţi şi re-

I prezentanţii lni Mihailovici. 

Rel •• rea relatiilor tlipl .... • 
tiee iatre RUliia ,i g_vertlul 

Dedo"-Uo 

Iii 
'i· 

Ziarul mai reaminteşte că "angk>-ame
ricanii au zugrăvit aproape timp de 25 
ani bol.şevismltl ca /tind pericolul cel 
mai grozav şi afară de aceasta, războiul 

Nu s'a ajuns Încă la o Îpţelegere in discutiile polono-ruse 
GENEV A, 14 (Rador). - SerViciul 

britanic de i1t formaţiuni anunţă, că la 
Neapole circulă svonul că în C'ltrând este 

in 
II 

~. 

el 
). 

de ial'nă al [I'inlandei cu Uniunea Sovie
tică a dat din nou prilej Londrei şi Wa
$hingtOl1ulu, să prezinte toate a'rgume~ 
teZe Zor împotriva Uniunet Sovietice ba 
chiar să le mai şi sporească. 

A fost o acţiune grea şi respingătoare 
pentru guvernele din Londra şi Wa
shington de a trebui să schimbe maoa
lml atunci când brusc, în vara anului 
1941, Sovietele le-au devenit aliate. 

Guvernul Tito cere un 
. comitet de regenţă 

BUCUREŞTI, 14. S. P. P. transmite~ 
Ziarul "Evening Standard" afirmă că 
mini.stnl de externe al guvernulu~ Tito, 
aare s'a dus la Londra pentru a trata o 
tnţelegere cu guvernul din Cairo, ar fi 
pus condiţia ca imediat după război să 
le facă rm plebiscit pentru a se hotări 
Soarta dinastiei. 
Totodată. ar fi arătat dorinţa lui Tito 

le a se tnfiinţs un comitet de regenţă 
eiiruia să i se transmită drepturile eon· 
stituţionale ale coroanei până' la efec
~area plebiscitlllr~i popo1ar ... 

BUCUREŞTI, 14.'S. P. P. transmite: 1 tre pol(1,nezi şi ruşi, însă până. acum toa- posibil rel1tarea relatiilor diplomatic'J 
D. Ohllrohill a încercat să găsească (l 'te propunerile au fost respinse în acelaş intre Rusia Sovietică Şi guvernuZ Ba-
bază de inţelegere pentl""l discuţiile din, timp din ambele părţi. . doglio. ......... ~--_ ... _----_ ... _-~---........................... ' ...... . 

.! e!neia aniyerMare a lad .. p .... d ... "ţii Siovaeipi 

Poziţia Gărzii Hlinka 
BRATISLA VA 14 (Rador) Corespon~ 

~etltul agenţiei DNB comunieă: 
Cu prilejul celei de a 5·a aniversare 

a independenţei 81ova.ciei pe eare popo
rul slovac o si.rbă.toreşte Marţi în 14 
Martie. Şefii gărzii "Hlinka" s'au in· 
trunit Luni in sala de festivităţi a pre
şedintelui cOnsiliului din Bratislav& În. 
tr'o şedinţă. in cursul l<1ăreia a fost fi
oută. cunoscut organizarea. cea noui a 
gănii "IDinkau • 

La 8.('eQstă re"Jnhme a parwtpat şi 

~ful su!'rem al gărzii lIlinka d. dr. Tiso, 
Ş-l"flll statului. 

D. dr. TISO a rostit n aloouthme f'1\tre 
C!l'Ifii dl"'7ii, (1~l~rj\ .. 11 i"tre altele f'l 9"" 
tări r1,U'OA re 1'" rl(""il"·H. noui exn"l"l~lt
t-,e in nltlmU .. in .. , "nt, SloVM'a va 1·· .. 

. ~.f'('!l('Ml llf1t~rârf (1t., ...... p,~ i'4"(>Îeaive ale 
zilelor iStorice de 13 ~I 14 Martie.. 

D. dr. Tiso a vor,bit apoi de poziţia 
gărzii "Hlinka" dupi noua organizare 
subliniind că. este vorba în primul rând 
de o oonoontrare de fo,rţe care pare să 

fie hărăzită in primul rând, mimllui 
stat slav. O politică j\b('ând pe două ta.
blouri n'ar da nici Wl rezultat astăzi. 

Independenţa a situat poPOi'ul slovac În 
faţa unei mari ÎDeereări în O('hii lumii 
int1'egi şi a supravieţui acestei inr.er
ciri înseamnă pentru naţiune asigurarea 
celor mai mari ptlSibilităţl vitale, a da 
greş în această misiune, ar însemna 
pentru naţiune să cadă Într'o sclavie 
eomplectă atât in domeniul spiritual, t"ât 
"foi În cel material. 

Preşedintele statului Slovae a om,a. 
giat meritele istorlee ale przii Hlinka.. 

POPORUL SLOVAC DOREŞTE SA 
'IRAIA8CA INTR'UN sr.\T 

SlJVERA~ 

ti~~Ă:.1J.SLA VA, 14 (Radvr) - Co
respondentuJ agenţiei VNB eomunică: 

Cu prilejul zilei naţionale a statului 
slovac, pre.<;;edintele Statului d. dr. Tiso, 
a adresat un mesaj către ţari. spunand 
intre altele: 

Armata slova.că. dela întemeerea ei a 
treout stră.lucit examenul unor ~er
efort mari. Rezultatele de până. acum 
constituie o armi. in vederea. păstrării 
e.elor create între timp. 'felul D()StJ'u 
eontinuă a ră.mâne acelaşi şi anume: 
Menţinerea poporuluI slovac Într'uD 
stat suveran. Annata slovaci va. ieşi In. 
'Vin~'\re şi glorioasă, din grelele 'lU
pe de Iată-' 
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DAC'A 
• ..-n 

_ . 
'~ICarmen'l cu Maria Moreanu şi Emil Marinescu 

Opera "Ca.rmen" nu este numai tuL
gedia ţigăneii eu acela., nume, oi şi a· 
eeea Il compozitorului George Bizet. Ne 
lericitul n'a. supravieţuit deeat. (tol trei 
luni eşecul operei sale.în .ala. Favart 
dela Paris ... Azi ne e greu să inţele, 
gem lipsa de inţelegere & publicului de 
a~JlIl şaptezeci de ani. Atitea. frumuzClţi 
eterne :]i valabile sub orkare cer eu
prind aoeste patru acte incât, CU o in
terpretare cât de cât onorabilă 8ueceIJW 
pare inevitabil. 

S~t.aoolul de Duminecă Seara dela 
Opera Română din Cluj-TinUlŞoal'll a if.o 
V"Jt norocul unei interpretări mai mult 
decât onorabile, Alăt'lri de doi iluştri 
oaspeţi d,la Opera Română din Capita· 
a, dona Mo'lria Moreann ţii d, Emil Ma
rinesl'U, au fost aşemţi eâteva din cele 
mai bunf' ele-mente 1oo:'l1e. 

D·na l\Iaria M{'~llnu, in rolul tiblar. 
n fost una din cele mai bune Carmen pe 
('are le-um văzut vr'odati. Vacea el 
triumfă prin toate Schimbările de regi. 
tru pe care le cere partitllt"B. pă&trân

'du-,i timbr-Jl allld în toată intinderea 4.l 
(reamintese &l'pegiul cobL)rltor de peste 
\laui oCUlve din duetul final), La caliti
ţile ei vocale se adaugă apoi un joc sce. 
nic de O perfecţ1tUle rară. D-na Morea
nu a intrlpat ae:vea ţiţunca pasionat3 
Carmen rceoltând aplauzele furtunoase 
ale unei :săli roounoscătoare. 

D. Ema l\i.arinescu, în Don J ose, S'A 

luptat in ad.nl 1 c'J o in:.ispoziţie supă. 
ratoare, uur u revenit perfcet fn urmă. 

Ca voce inadeviir nu puteam pretinda 
mai mult dela illterpr;;ru1 acestui' rol.. 
A., face câteva reZ~l've totuţlli aS'lprn 
cQl)cepţiei d-sule a "tristului soldat" 
care e pel'sc'aagiul lui Den Jo$l; al li bre
tUlui. li. r<-gretlli.;il că ti, GogU Simiones. 
cu Je;i aft)'iit, o'a F.llut să cÎi.nte pe to' 
readorul EStamlllo. lnlocuit:)flll d-salct 
de ultima oră d. DineuleliCll u. f.iieut to. 
tul penb~l a se achîta onora·bU de roL 

Cele trei rOluri temenine s'au bucurat 
in 8C~""'" ~t: u im;eLl't'e(ure foarte bună. 
D'na ~~'llil ;:,ullonatti a sesizat perfect 
cara.cterui "tl'a.nc€<2·· al rolului Micaelei 
1n contrast 6"1 cel spaniol al restului de 
partitură. Prin analogie cu Mar~aretll 
din li'aust pe care-l cântă. cu atât succes 
tI.sa a swbl:n1at cu mijloacele-i bogate 
caracte:'ul duios al pel"som.gt.ilu i . 

Cele două ţigănci FrasqUlta (dna 
!~itta Standu) şi Mercede.e (d-na, Silvia. 
!.'1orea S:Jlttsebi) taU fost poate prea 
"a~be". dar acesta e singurul reproş ce 
li se poate adresa. In quintet'Jl actului 
fi sau in trioul (cărţilor) din actul III, 
aL fost eu totul la locul lor. 

In rolurile mai mici 8.'"1 fost buni d-nii 
tafflt.chl (loeotenetul Zuniga), Urs.ules. 
eu (f'.ergentui Moralee). l\foarc~ şi Aug 
Almă~.anu. 

A:l' trebui si SV1n euvinte grele la. a· 
d~esa. regiei. Actul inUt este eompleet 
fRl8 conceput, 1,a1' actul IV - eu toata. 
lnoirea d~('(\rnlui -- lamentabil, 11l Ince
putul lor. Să n"J se poate !nadevlr re; 

I 

zolva mai bine. <'u mijloacele existente 
sc-E'nele cU eor şi figuraţie! MinuIUatul 
COl" III copiilor elite esca.mot'lt. cân(l ar 
fi atât de si.mplu ai se organizeze un 
mic cor a'Jxiliar din elevele Conservato
rului, pe care lc·arnadmirat cu câteva 
ore în,linte sub bagheta d·lui prof. 'Sur
la;du! Mai bune a.ctele n .. i m. 

Baletul (pe momea Arlesianei!) tIin 
actul IVeau totul inutil, Mai bine ,s'ar 
restabili tăietUrile barbl.lre in locul a
r.estei pierderi de vreme .,CARMEN" 
n'are nevoie de balet - sau cel mult d,! 

câteva mi~ărl (da.r ITJne!) în actul n. 
C-orul? Ieşirea in debandadă din a.etul 

li este inadmisibilă, dar este tot vina 
regiei. 

D. Eugen Lazăr la pupitl'tl a stăpânit 
bine scenele de ft.ll3amblu. iar din or
chestră a SCOS câteva momente deosebit 
de frumoase (uverbrilel. 

In .. concluzie îmi permit să. supun Di
recţiunii Operei sugestia de & Monat din 
nou "Carmen", rebând toate ansamblu
rile într'o regie mai tngrijltă. 

Nie.lvan 
...................... .....,! .................... . 

Sărbătorirea maestrului 1. Sârbulla Timişoara 
Sâmbătă~ 11 Martie ore, a fost aărbti

torit nl.aeb~Ţu' Ion ):)arbut. Pe 8Ce1~ t~ 
trutUl trm-qoT(;KJn, li-sa ,mpmreşte :1U de 
ar~j de actiL~tats 8cenică. . 

1:;peciaâ.zdttdu-se Ut jocul pi6selo; ro-
mCÎlnelli (lJaragw.le) a crWt rolul l lui 
lON tllfJBUJoJuL am I..NAPAS'l'A(I~·cum 
acsaia încă n)a mai f08t jucat până la el. 
F'apt, care l-{l. determi1Wt ca §i în Ultimul 
d-sale lttrneu, tOt cu acest rol sa Se pre. 
zÎmp. p(J scenele ora§elor române§ii~ aela 
care acum î~i ia adio la s/arfit d.e 
carjeră. . 

Cu C1.ceastă ocazie la matineul dat pen. 
iru elevi în special, a vorbit d. prof. 
'l'RAIAN TOPLIOEANU, aalutând în 
'numele "Astrel BănăJetteU pemăestrul 
scenei. La spectacolul de se<tra~ a jost 
salutat de cătn~ d. prof. N AE VOIOU1. 
actoT la Teatrul Naţional) în numele di-' 1 
rectorului teatrului Şi al său personal, 
d~oo.reae d-sa deţine catedra pe care 
'alaestmllon Sdrbu a deţ·inut-o mat mult I 
de- un deceniu la Âcademia de M1{ZtCă, fi 1 
Arta Dramatică din Cluj la Timi§oara. 

Impresionantă a f08t preZentar-:a pa 
8cena. a unut grup de art.§ti dela T~atrul 
Naţional din Cluj la Tirth1°ora.. JOtJd 
!:let7i de-a. maestr-ulu:. In !rutlte cu ct. 
'J'itU8 Croitol'"u, care i-au dat iubitului 
maestru un co., ou garoafe ,.o..1ii in semn 
de drago8te fi respeot. Desprindem 
câteva fraze din cuvântarea d-lui TitU8 
Croitoru: ~)vumelfJ tău scumpe mtte8h'e 
Târnâne pentru veci întipărit în a>ninti~ 
rea inceputurilor 'noastre §i iţi tăgădUim 
din tontă inim« o reeunoştiinţă care nu 
'Va pieri n:ciodată. Suntem mândri că 
~i noi invăţăceii cei de odinioară am pu· 
tut ajunge să COntri'&uim cât de cât la 
Marea operă de cOn8oUdare a scenei 
rornân-:şti mulţumită în primul rând 
sfaturilor teme~nice pe care ai ftiut cu 
atâta dragoate să ni le daitf, 

Olt toaie că dislribtt[iapiesei n~a fost 
14 inalţime tot:Uş măestrul Zârbu a aco· 
peTit neputjnţa restului actorilor. ,,Nă
pastn.u Il trăit prin rolul lui ION NE· 
BUNUL. 

DOREL pRAGUESCU 
, ..... do ...................... · ••••. _ .. ~ •.• L~ 

NO'TE .... 
-})NDREPl'AREA" AnnI n Nl'. '2' 

nevlsta Indreptarea" condusi. de d. 
Longhl L Opl'l~a, colegul n(Jl5tru de r~ 
da.cţie " dovedeşte eu fiOOnxe număt" • 
aduce probleme tot mai interesante şI 
tot JlULi serioase. Tipiritl in wndiţh.ml 
t..,hniue frepl'.uJle, ultimul numă.r a~ 

d:U(,"O următorul /iUrn.ar: DI'. E-;,;,gen Su. 
ciu: ln.gratitutllne expliea.bili (Existi 
11.l1 cult al lui A~el 4,;. t'frpovici?) DI'. 
I. ~iu~~IClru: blteluiWJ.ll şi (-arac~ 
iare; UVIQ dUI"Clle.s.uu.: Eutimie 1tlllrgu; 
Emll GI~rgluca: Pe Ţibleş; Grtgure 
ion; POlml;aşi::Glară şi româniUirc..1 tloCa.. 
llomleă.; DI'. Ion ŢeuC1.1lea: ProL!e:.ua fe
miniuă; prof. Dr. Nico'lae ilieşiu: Din 
vremuri er,oioe (Intru pomenirea mar· 
tiruliui lui Boria); Ocf.avinn Metea: Ori. 
ginea poporului ~l limbii române; Cro
nica bine, serios t}l viu intreţinutA. 

RepoJ'-tAjul despre lmpltn/l'M a. "inel 

• 

ani dela. moartea marelui luptător Ioan 
Sucl~ foarte interesant. . . 

Reproilllc,'Ml din Interesantul articol 
al d-Jui Dl'. Eugen SueiQ urmitoarele: 

".,Aurel O. PopovlcL a fost un M'Udit 
sociolog §.i projund cugetător naţiOna

U.Si, a fost un om ,.eotilin" dela tncruci· 
§area de apatia a Repl;.cej până la refu
giul din. ltllve[ia) a I08t un temut pol.~ 
mist inarmat până în dinţi ou toate ar. 
mele spirituale pentru a b;rui pr'~t ade
văr, a fosi apOi ca o consecinţă jir(3(1.!J';5, 
a cw'acterul-ui său şi un st;raşnic biciui,.. 
tor al mora'llurilor clasei noastre domi
nante, a democraţiei care inlâtură eljtf!l~ 
dela conducere §i a gr~ileloT C01wepţii 
de org!l,lIizare Şi educaţ:'e. Ingratitudinea 
e df:?ci dureroasi'i, dar dintr'un PU'<1Ct de 
vf>dere explicabilăJ doar moratnu'ile nu 
e'au prea 8chimbat.« 

D. wllgin 1. Oprişa, în calitatea dsale 
4e prim rella.~tor, do\'eJeşte pricepere i1l 
alegerea şi selecţionarea materta.luJui. 

Femeea În lumina· ,tiintei d · că. Ea este elementul recePtiv. supusă, soe a % I elai al'!:ruistă şi uneori cu superioritatea ca· 
htăţilor sufleteşti, Ea. trăeşte pe prlIr.ul 
plan pantru educaţi unea. şi pentl'U aprof:tn
darea in1.imităţli căminului familia 1"_ 

Cenie,inţă ,inu'o de d'. pr.t .niu. D,. T. POPOl/iCI 
in cadr.' .f~'e,..;.,.ei Universitar. 

Eupa C~ mai importantă a vie~ii te. ~rgan.ism.ului tânăr. intră in e'Poo8 pu'Mr- Femtea română, b1()@pâ,nd dela. cea ma,j 
lllinine ~te aceea a reproduceru, pliIl ('.[,re tăUl. ' modestă ţărancă, cu fuiorul ei În mânA li 
('a păstrează fli.i1.ţa u.mană. Actul nBf!erii îl putem considera ca ino-- pană la regină, oi"" dat contribuţt. ei ne-

Femeea Întocmai ca ŞI soldatul de pe mentul. filJologic cel mai important şi cel pieritOOJ'$ pentrn Tari. ti Neam. Femeea 
fruot, se află intr'o luptă continuă pe .!â.m.~ ~a.i greu al femcii. Naşterea e6te prin Ea rC'mână a. purtat fă.clia demnităţii naţionale 
}:lui m.1ternităţti, traversâ.nd momente pliue însăşi t.n aÎ!t <le creaţi$, ori teate creo.ţii!e, secole -ie.arAndul. peste eulnu de hQtat"I'I. 
cifl sUÎerinţil, IOUportând uneori adevărat dela cele divine până Ia cele umane. închid Dar fi ca mamă şi soţ·ie. a fost intotdeauna 
rr.artiraj pentru a teşi birui.toare diD. lupt.a in ele deopotrivă frământare şi linişte. ';<rtfelnlcă flr!\ margini. A fost totduur:.a 
pen!ru dăruirea de vieţi noui. Organismul Când f~e·:a. ~i-a indeplinit oorvoada fn ga~a de a-şi da cel mai preţios avut, in. 
femeea:! pentll1 a-şi putea indeplini aeoa. }oglturi eu momen~le fiziologice ale ma.- sll.ţli fructul ei, când pat!."ia Bau interesele 
stă mellire înaltă. esta IUPU6 1:& ~le Plat tetmitlţH fi clnd ovarele inceteazA. de 8 r..aţiunli au cerut-o. ' 
variata modificări fiuologiee Oi biologice, mai functiona, va intra !n monopauză. Me"l 'Vieaţa socială a naţIunii noastre nu ore 
precum este pubertatea, sarcina, actu.lr.,fIIJ. J!opauză nu fnseamnă. epoca de bătrâ.'1e.ţ.e l:tl trecut aUt de mare cum au Il'Ite na-
terii, aJă.ptarea, menopatLta, la eare M a femeii, prin ea pierzându.s& numai )iu- ţiunî, totuşi printre IU'!Hătoarele el ,1 tite-
adaugă mornen'tele biologice. terea de procreaţie şi nid decum nu ::eie- rate !t!.U d6mniţe vrednice, gnsiln pe Murea 
După faza nroiteronţiati a eopilărie!. fe~ Iane aptitudini, fie ele flzlce sau mai. ales lut Ştefan eel Mare, Carrnen-Sylva, Prl!\I!!-

t:ita. la vâ1'6t8. de 12--14, ani, atUl1ci cind intelectuale. J'esa Cantaeumno, tntruehipând fieool'() ca-
~.l'p.neto incet>. intra. In f1.meţiunea 101' Femeea difer! d.e bărbat p!'il'l t'onstltu- lit?ltilt' mu1tj~Ie t!e mamft, literati ~f 1ttl1-
r·;:ntru a elabora. elemen!ale necerm.re pta. ţia ei fizică. intelectuali, ln dMsebl 8ufl.... \rttO:1r.! pentru In~ere5el{! neamului ef. 

li --.@'-Y 
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14 Marile ISil R 
Apar primele poeaij alo lui LGuu N' . 

la..e, poet răsărit din rindul şvabilor :. 
naţeni. Caracteristicul acestor DoMl;' ~ 

P sta" h1- ~ - , ... --...., e 1, u mag ~ra cu neefarţute!e ..ue . 
mensiuni şi îndepărtări. care aduce W'.p;t!i 

cu de.'K'rierea. nesfârşitelor stepe ru ~ jlSt 

p~~ Hriso:~l. acestui poet trecet!ll~:.;lil( 
ştllnţa ~trruml,?X' Şi. se imprimă in llteta. fI8 
tura. llnlver ... ala. noţiunea câ:rnpiilol' Ile&fl ilIii 
şite, maghiare, "Fata morgană" care r-;:1 ( 

re fn ochii călătorului de pe ,·p~tiu il'-Pa:. Ili 
lele de .,arşiţă" "ăratică, dar mai ales l~. : uU 
mea. sufle:.ească ş.i spirituală a unui POpOr ;~rl 
nomad,' care după veacuri, a reu ,it Il It . J'1ll' 
aşeze, in mod stabil. pe cAmpUle Panonie/ ,ce 
~i între Tisa şi Mu:reş, Cazul Lenau ne in. tioi 
teresează din două puncte de vedere, 1lJ. ~ 
primul rând fiindcă e născut in Banat, In :\f 
Cetad. Cetatea de altădată, Lenaubebn1l1 . lrel 
de &:Q, dar mai ales pentru faptul ci el: If('. 
prLn activitatea sa· ne demon:streta.zi cât d~ ~ 
puţin timp îi trebuie cuiva, ca :să se 4. 
rădăcine~e d'8 tulpina sa etnică., ai .... _ 
ruileze mediului> incunjurător, să exPl'Ilfte 
sentimentele ,,1 viaţa sufI~eascA. a acestui 
mediu, can in forma ,i fondul lor nu tră- . 1 .. 
• w lin· aeaza de fel ol'iginea autorului. Vorbim de 
tJDe'I'eţea. lui Lenau, de lucrările saI, dit . ~tl, 
acest timp, mult superioare acelora ... __ : ~ill 

~..... . 1"': 
duse după ce lnzădar cauti să. ~ reintoarci 
la matcă, Dincolo de aceste mcercărl ~ 

, I{t 

buie să lccunoa:jtem. el a rimas un lirie iAl 
maghiar. TRAIAN BIRAES{1U m 

,,~ 

:tw 

CRONICA F1LMELOit 
= 

BUZE INSANGElU.TE (OOBSO) 

Filmul acesta finlandez, pre,$l!lJltat de do 
nema::ograful d:iJt losefill dupl .,Sloft1l 
clnţl ţigane", a fom: pentru. mine o deSi. 
Iuzie crudă. Ace1aş reg1sor. CU aceiqi iDo 
terpreţi principali, a 8C'OS două filme C4 t0-
tul inegala. In cel dintâ.i văzut {pe cart U 
bă.nu~sc totuşi in urmă turnat) acţiuni 

descusută, dar rapid" a avut pe ecran Utl 

r:tm care te Îlnpied~ si. bagi de aeaml 
marile 1!1A1biciuJll tehnice ale filmului. J)e 
data o.ceasta,· dimpotrivl, lungitmea ne.m.i
surată a unor sooPe de mult intelese ,(CI 
plecarea din biserică.) l!Iublin~ crud 4 .. 
fectele grave, Afa.ri. de I.lrmlril'e& .. Cl'CN" 
country" bună. dar văzutA. ti In aJ1.e filme 
finlandeze, două sunt pasagiUe reuşite: 
balui(nu repetiţIa da.n5Ului, care e ridi
colă) şi scena de seducţiune de pe yaellt, 
e4 urmarea. ei. E puţin pentru un film! -
Regina Linnauheimo confinnă părerea bu
nă pe oare ne-1I.m făcut-o de8pl'e ea ; par
tenerul ei TRuna Palo provoad, aceleat! 
aprecieri contradictorii Intre sp~atoa.re ..• 

(nio. IY.)· 

• 
âoua specie care IIă funcţioneze atlt de. 
precis pe clt de complicat ea şi organlSJ1l.ul 
omenesc; h\r dintre rele două sexe, femeea 
lJretintă stru~ura mai complicată. a fune
ţ:unilor vitale, iar ca suflet ea. ascunde fi 
grădină bogată in m'istere, 
Dacă plantăm o floare, dacă. ne ocUflim 

C·oJ. creşterea. unor animale, punem totul In 
cumpănă. PeJ1Ul.l înflorirea şi prosperitatea. 
lor. In acela, 'dmp consta.tăm că uneori 
cât de puţin este menajată ftinţa fcmcească 
in lipsa de a o cunoaşte tn sensul ei adevă· 
mt. Ar f,j bine deci să ne îndreptăm cu toţil 
spre '? vleaţ! mai tnţeI~gMoaro ,1 ml1.l 
ul'mon1ooeă. putând fi astfel maf de foll)ll 
v;eţU noastre intime, famillar~, cit fi Vlo
ţii sooiale in 1e'?gănul clirein ~!'aversăm .' 
ceastă vlef'.t<i, 

ae~rli şi a I.u.mim "tantel!i.bonunn8..!!-!~ ,1 prin tntree.ga 4i ateătuil'8 biologi~ In natunL In ca~ t~)lU ...... ;:11., • 

• 

II 
II 



O,\lA~ lJL CA '· ..... CIN. Una. din Dl)i' R nle urmli de convieţuire interna.~io
... neamului nostru este !ji Însuşirea lui 
• fi un bun vecin. ro; u et>1e lucru u~or 

!cu. i fii bun vecin, dacă în propriul tau destiu 
~~ . (\eSCoIH"ri chemarea pentru paoe şi dta

• Poporul român a. considerat pe ve-e 
, CI pe un rru te - de aceea in istoda w. 

e\'a,-stră giU..m fapte de o neÎntrecutA loia-
fti. jlSla olllcuea.'iC.8. fată de popoarele convie-
0Il. 1I106re, 1Io:u este destul să se sllună de!+
'l'a- l jI8 neamul nostru că nu şi-a pro\'oeat ve
lr.. ~ii 1& fapte rele, d dimpotrivă a slujit 
rta- :1 dr'd-goste scopurilor lor bune. când ele 
zi. Il reprezentau un l)ericol pentru regiunea 
Iti. 'ută. Si\. ne amintim de felul cum s'au com
lOr ;~rtat lit"Cole dearândul românii faiă de 
It !opofo1 bulgar. care în ţara noastră. şi-a 

.iei It'tput mi~'area de eliberare. F'â,râ, o \e
in. ,initate româ.nE'l\,scă perfectA nu ar fi 
In rostat - cine ştie până când - o Bulga. 
hr rit! iudependentă. De aceea şi vecinii noştri 
lul 'Irebll:e să fie însufleţiţi de arelaş ideal al 
e~ : l«inMi'iţii. (':are cl'f'azii paN'a ~i colabora
de '~culturală.. 

• ... 
~. , CASA SCKIlTOil.1LOu. au ~mă.na.rt' 
tie , .cU Casa :tlar1:;;.:itor, se înfiinţează o 
u\ 'Ilo ..... a ~(!l'iltorllor, care are in "edere I!iUS

ă· . !iDtl'C~1 III OăII'ane~c a set'Uwului român. Se 
le ~ti~. c: ... u .:Jţ'i Sl:ntloril câştigă mijloo.cele 
ia ~ilfie!1'~ uli..,umte pentru ea in tinereţe să 
1)0 '.,oali 1'>.: ange rut ban alb l)Cntru negr~lo 
:4, r . l:tlrillH'ţi. SeJ"iitorii noştri au o bătrâne!e 
&o-

IAra('ă. O COllre()ţie' greşită a făcut sa se 
ie ;' Irelluă că l>Criitorul are nevoie de un 100 
D' '"gur numai in Panteonul culturii naţionale 

ş. ca In ,'Îuta real:". poate trăi oricum, - un 

r 
• 

: hoem vlagl'r, Dar familia lui este nevoită 
de acrea să Îndure mizerii şi umilinţ,i în 
IlIIn~1l hurgheză. care a preiuit întotdeaun .. 
"':Ii mult valorile materiale, decât cele mo-
rale. ,\ stă7.i aefll'tni rău se pune un sfârşii 
defJ1tt;Y. C,fl"a 8<'Tiitorilor se va imoogMI 

, in'r'nt:\t. În('ât toţi scriit()rli să poată aVf\3 
~I băi r1htrt"" sllri,iinul material sufide"lt 
~~ntru ca .. ii nn cadă În stări înjositoare. 

• 
·N·· OBII.l~It;A. DE SANGE. In acţiunea 

.le O<'rotiTe a famUiei ţărăneşti !le 

Ilre,,;ul~ _,i tlezidt>ratul de mare dragoste peu 
Iru S(lur.-, neamului nostru, - acela de u 
se crea cu timpul o nohilime de sânge ro
n;ânea!'i<,ii. Haci\. înţ.clegem bine istoria nOd" 
~trii, vom vedea că. o nobilime româneasciS 
dl !Oânge a. existat Întotdeauna În ţăran,. 
mI'a noastră. aceea r~re era veşnic alătuJi 
de Domnitorul luptător şi care cu ajutorul 
re "irt\lţi1~ şi cU saerificÎl1t ţărănimii ro
mâne l\}lăra ţara şi credvl)ţeIe de veacul'} 
tie româ,oilor. Viaţ,a modernă, despăr~ind 

clasele, a ajuns printr'o tristă inversare si 
:<;ocotf\R!'\că pe ţărani "prostimea" neamll" 
hu, ceea ce nu este decât un scandal din 
}lartea cÎoeoimii străine de neamul nostru 
ŞI car~ in două secole trecute a exploata1 
munca şi 8ân~ele românesc. Astăzi nobili· 
mea românl'ască trebue sI\. se primenea .. că 
in re1.eTvoriul său psih~tnic. adilr.ă. În 
lTi&ssa ma,re şi viguroa.<;ă a ţărănimii ro
ruâne. S pir i t şi v i ~ o are t r li .. 
P ea'! f il - lată cele două forţe atI' no· 
hi1il'l i l r()mâm~şti şi pe 1'11' nu le pu tero 
1'ă<;' ;" întrf'gime decit În ",\ .. ,,' <:<1"",,,1..,.;; 

IIDastl'f" 

• 
M };S}t~I'IAŞUL CuLTURAL. ~"CJ t 

,C' I..U', ca există O adversitate iuo<la-
"'''lh0l01<1. IlHre ceea ce este o meserie Şt 00' 
ga.ţw si"rauala a neallllJiui. eure se chiam& 
I.U1Lura. (;ă. meseriaşu1 nu ar fi apt pentru 
wdriigasLlre m cultura neamului şi că el 
aliote \'C!;>n1c o negaţiune a ei. AcastA eroare 
I-rovine din confundarea meseriaşului ro
Inân cu tib'goveţul venetic din alte vremi. 
Meseriaşul româ.n a fost şi un răspâ.nditor 
al cuiturii :româ.ne, contribuind la crearea 
prin participare directă. iatA dece intele.
gem aviintul românesc şi foarte lăudabil 

al ml'ilf'riaşilor lugojj'ni, cari aderă la gro. 
pul Dacia şi care I:'rup .e8te o mişcare de 
Îlltensifk'are - prin presa cea mai curat 
românească - a ('ulturii noastre natale 
F.xemphd ml'serinşilor lugojeni e!'te !(Qges: 
th'. - el trebnie !Iă atragă toate catego
riile sO<'iale, - este, deci, rândul munci
tc,l'i1or şi al ţăranilor să se alătul'e ace8ft>i 
ftohiIe şi prpa româneşti mÎSră,ri de f'ultn_ 
raJha~ na ţiona li 

" At;t ---- -
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Orayiţa în pragul unui progrant de i,·ealizări 
edilitare şi urbanistice 

Capitala Căraşului asvâ~'lită undeva 
dtparte, la margtne de lum.e, intr'o valE 
pu.stie şi uitată dela graniţa de sud a 
Banatului, cu o lungime de peste 10 km. 
este Singura capitală de judeţ di.n tură 
pentrU eare n'u s'a mişcat nici o inimă, 
n'a plâns, n'a sângerat ş1 nu s'a sbuciu
rnat nici unul dintre reprezentanţii par
tidelor politice de od.neOl1ră. Darul de 
îmbogăţire rapidă şi l'âvna de a '3xploa
ta Situaţii cu care au fost investiţi in tot 
decursul celor douăzeCi de ani dda Uni· 
re, au, redus nivelul cultural. economic şi 
social al Oraviţ'li la nivdul unu.i sat 
prăfu,it de istoria ce~r mai frumoase 

începuturi de îndj'ăZt~e~i române.şti) BU.b 
f>tâ[lânirea pajurei cu două capete. 

D<,torită acestui fapt. Între Oraviţa 

dela 18.50 Şi cea de astăzi nu prea eXistă 
mare deosebrie. Atât doar că s'a făcut 
o aM,dire mode mă i .. care sunt adăpos~ 
tîte serviciile prt:fecwrei şi un parc de 
supmjClţa unei og1'ăzi, făTu rost Şl fără 
căpătâi. Restul instituţi:lo1' sunt îngră
mădite în case vechi, joste clădiri parti
CI/Iare lipsite complet de confm-t şi pre
:;(;ntare urbanistică. Incolo. mizeria şi ne
păsarea s'a întiJls ca o plasă de păiatJ,. 
jen pe·<Jte suflet, p'!ste Viaţli, peste gând. 

RăscoIind trecutul 
Lstoria acestui oră.şel se pierde dincolo 
!le Îl~;epl1:turile noastre româneşti, dato
rită faptului că. reghmea Ora viţei este 
oogata. În aur. ner, argint şi oă(ouui de 
piatră.. Trecând însă. peste a,t:est eonsi· 
tlerent şi urmărind cu degetul treeutul 
vieţii oră.viţene, desprindem următoare
le: La 22 Ianuarie 1729 s'a în Hinţat 
şeoala. JllOPtanistică pentru minier it şi 
prelucl".lrea lierulul. La. 1784 emigranţii 
rna.oodoneni au zidit o mare biseriră or
todoxă.. In 1783 se înfiinţează. un gim. 
naziu cu 4 clase. La 1815 se infiinţează. 
o monetă.rle oare în colaborare directă 
eu cea deJa Alba·lulia a bătut întreg sto
eul de mO'l1ete nooesar întreg ArMatu. 
lui şi Banatului. La 4 Octombrie 1817 
ia fiinţă. primul teatru din imperiul 
A.lt..,tro-Ungar o adevărată. Cft.po d'O'~ră 
tehnl<'i şi arhit.ectonici de pe acele vre. 

muri. In 1818 macedo-românu1 Ioan 
Co>nstailt ini pune bazele Wlei gazete 
să.ptămânale, prin mre se dirijead. t0a.

tă viaţa ec.onomieă, coltorală. şi sooial& 
a I'Omfmilll'l' din partea looului. La 1847 
~es~izâ.ndu·se linia ferată Ora.viţa.
Baziaş şi Oraviţa.-Steierdodanina, se 
zideşte in localitate cea mal veche gară. 
din ţară şi sudestul Europei. Luptele 
politi(~ de red~teptare naţională. sub 
stăpânir~.a de tristă. memorie, au Încrus.. 
tat pe, ră.bojul vremii pagini de înalti ţi
nută morală. şi naţiooală.. Şi atâtea alte 
lnr~l}tuiri măreţe au caraeteriza.t viaţa 
-o ........ .:l4-,,; fi ... 8'tP-'~tq, ' .. frl1l'tând ~u băr" 
băţie şi demnitate vitregia stăpâ.nirii 
~ah<;tPI'<Th'e SI a str5inismului oare fi,

nteninfi să in'!hită. cU orice preţ viaţa 
neam',l"i r(}mâ.,,~. 

Şi privind prezentul ... 
Iar astăzi Oraviţa îşi duce Viaţa de I pe unele locuri este imposibil să meargă 

tecare zi cu fruntea lipită de pământ, dOi cetăţeni alăturea. Canalizarea eBte 
uitată şi lăsată într'o completă para- N'dusă la o gârlă desvclită şi puturDa8ă. 
gină. Străzile .sunt desfundate şi pline Baia comunală lipseşte eu d<'săvârşire . 
de gropi. Trotuarele atât de inguste că Piaţa care se face numai cdată pe .să.p1;ă-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Ara" va fi al5-lea cinematograf de premieră a Timişoarei 

lmp,.e.i ...... ' .. , ,,'.eraM .1 n •• I.i cinem.'.,r.f 
In timp ce AraduJ are 7 săli de cin-e- I 

matograr, M-etropola Banatului a tre
bUit să se mulţumească până. aci cu nu
mai 4 săli având reprezentaţii în fi;:care 
zi. Situaţia aceasta de inferiOritate esle 
pe cale să înceteze. A 5-a sală. nunută. 
"Aro", este în curs de amenajare. ur
mând să se d€'Schidă. in cel mult 2-3 
săptămâni. 

Locul, eX!c-elent ales, pentru această 
nouă sală este Piaţa Traian, centr'Il car
tierului popular ~a.brică. Pnn înfiinţa.
rea cinematografului în casa Comuni-' 
tăţi Bisericeşti Ort. Sârbeşti. in care Il 
fost cafeneaua .,Regal" ("Dacia"), se 
şterge în acel aş timp şi o pată. de pe 
obrazul Timişoarei, d:spărând pentru 
totdeauna un local rău famat aşezat în 
ircediata apropiere a unq biserici orto
doxe. 

Iată. câteva. detalii tehnice: sala. este 
mobilată cu scaun-e Thonet, având Circa 
400 de locuri; aparatul de proiecţi.e, de 
sistem Bauer, este de 'un tip modern ~ 
distanţa de proiecţie de 22 m·etri; lampa 
Clt arc de 30-40 Amperi va da o ima .. 
gtne doosebit de luminoasă pe ecranul 
de dimensiuni ma~·i (p~ntru o sală ca 
aceasta) 3.30 pe 4.50 metri: azn.enajă.rile 
d~ încălz:re şi ventilaţie perfecţionate 
vor asigura o atmosf.eră plăcută. sălii 
atât iarna cât şi vara. 

In ce priveşte ţinuta. artistică a. cin.e
matogra.fului Aro, numele oonducătoru' 

lu~ este o garanţie. Societatea in nume 
colecti" care e proprietara sălii are ca 
asociat principal pe d. Simt Sam. Mo~ 
do van, om cu un trecut ilU3tru în C'll· 
tura bănăţeană. Reamintim numai re-

'. vista "Banatul", pe care a editat-o d-.sa 
acum 1.5 ani în conditiuni csli n'au fost 
depăşite de atunci. Dintre ceilalţi asa
ciaţi menţionăm numele d-nei Ga.briela. 
Anton;.~, văduva eroulUi din război, de
~('rat cu ordinul Mihai Viteazul, căritan 
Antoni-e al cărui sfârşit tragic a zgilduit 
întreaga opinie publică timişoreană. 

D. Sim. Sam. Moldovan are O concep
ţie înaltă culturală morală ,i socială a 
cinem':\tografului, ca factor de ridicare 
intel€ctuală a maselor. F;lmele ansajate 
de d-sa formează o listă. impresionantă.: 
,.Veninulct cu Charles Boyer şi Miuhel~ 
Morgan, "Leul din Damasc" cu Doris 
Durante, filmul suedez "Patima", filme 
l~ spaniole "Ţiganca" şi "Dragostf d;,. .. · 
cclo de mormânt", apoi filmele it lliene 
,.Masca lui Cesare Borgia.'( cu Osvaido , 
Val'E"nti.. ..,Dragosfea învinge mollrfe('" 
cu Amedeo N azzari, ,,M ătuşa lUi (;aro~' , 
cu Mar"!ario, etc. 

Deschiderea sălii, care vi ~Ol'lta ca 
cinematograf de premi€Te, se va fa.1e cu 
un film proiectat în premieră p:mtru 
toată t~l'a. 

Vom ţine în curent cititorii no~trl cu 
detalii. ~, 

~ 

Tărani r8mâni! Cumpărati-vă articolele 
de tinichigerie gata sau de comandă, la 

RUSU GHEORGHE 

mână e ca şi înexisti'ntă. Există un sin
gur Cinematograf care nu satisface nici 
~ departe necesităţile localnicilor unde 
rulează filme Vechi, uzate, ieftine ~ de 
cea. mai proastă calitate. Teatrul mur 
dar, n.eîngrijit. €'x:slă. doar ca monument 
istorie şi este atât de mic că abia dacă 

. are 250 de locuri. Dator;tă a:ce3tui fapt 
trupele teatrale când pornesc în peleogri
naj prin ţară ocolesc Oraviţa intvtdea
U\la. Manifestirile culturale sunt reduse 
la programe imprOVizate <b el?V;i şcoli
lor secundare şi primare. că.ro a se ma.i 
adoogă câte o conferinţă, organ.zată în 
cadrele AstI'ei. Cât despre abaturul co
munal n'ti nu se poate vorbi, Din mo
tive mai mult ,sau mai puţin s. r, clase a 
fost închiS, iar măcelarii fac t~l:erile de 
vite în abatoare proprii care pr~judicia
ză foarte mult bugetul comunal. Viaţa 
este extr€m de scumpă, iar controlul la 
specula ilicită. n'a îndreptat absolUt cu 
nimiC din murmurul populaţiei lăsată la 
cheremul ne-guswrilor spoliatori (:are în 
majoritate sunt m;.noritari, pe cât de În
.,răsneţi, tot atât de necuviincioşi cu 
clientul băştinaş. 

DE VORBĂ CU iJ. PRIMAR DEAC 
DRAGOltfIREŞTI ANDREI 

Noul primar al OraViţei d, colonel 
Deac Dragomireşti Andrei, a cure; des
cendenţă Se prelungeşte in descăleCfttul 
t:oevozilor maramureşeni, ne-a făcut 
dostăinuiri, cu dragostea Şi căldura omu
lUi care ar vrea cu oriCe preţ '}'l facă 
ceva pentru această urbe bănăt: mă. 

Zi /}Î noapte mă frământă' gândul, 
spune d-sa, ca mandatul ce mi-a fast în
Ci cdinţat de către d. ministru d~": mterne 
să-I îtideplineRc cu toată con.~finr iozita
ua. Este sinrrura mea dorinţă Cit atunci 
când t'Oi pleca dela această instituţie, 
O1'ăviţenii să poată spune cii am u~butit 
totuşi să realizcz ceva, In acest scop am 
alcătuit tin program de lucru pentru 1111 

an şi altul pentru 5 ani. pe cl"!re l-am 
prezentat d-lui mi'l'li~t1fl!. Şi. CfJ.Te mi-a 
promis tot sprijinul necesar. 

Pentru realizarea programului de 1ln 

an a-Şi avea nevoie de cel puţin ,50 mi· 
lioane lei, bani pe care primăria pTopri'll 
zis se găseşte în absolută impos'bilitate 
de a-i da, deoarece bugetul este foarte 
sărac. In 'primul rând mă preocupa pro
blema luminei şi a apei. Apa este conc~ 
sionată de soc. U. D. R. î -. ;-1' ... ~. ,. 

mea austro-ungară Şi al c 
inveStiţie a fost amortizat 
In starea în care se găse. ' .- -, ;'~" 

vărată calamitate. Cât p ;,," ,; ,'" 
electrică insuficientă Şi sI ... ,,, " .: ·i~. 
am dus tratative cu o SOl ~ ',).. "c .. ~- :~' : :;- .. ~ 

m işoara de a creia un g:':, p [ o •• :" ,; 

care să sati.sjacă în totul ,,'. c .: " lc-
cale. Construirea unui 8 a,'. ':' " '~;'~' 

paoorea CU piatră ~ stră . : k >, .. ', 

Gojdu şi pieţii de Ce1 cai.; C ' '>':,5, '" 

trotuareloT pe strada/oj' " !" 
Cloşca)' am.plificared a.zilt,' " "ci'.' 

amplificarea ap , teloT":; " L ,~". 
rea de re'::.' e apă pot '." '. i,·,', 

verc; secetei; consolic· ! •. , .• ' i'c: '::'/ 

pârâalui Oraviţa; amellC ," '1 ,,", 

THor turistice si o serie î~1 ~, ; r',-" • 

reparaţii cari reclnmă () :''''c " .. 'J'

nică t:J'3cere la înfăptuire. 
Până la reglementarea.--.,..c<,..".,_.C', ..... ,~~._ 

gutomobile la gată am p! .. iCi'. '.',(" 
publiculUi 8 fră.suri ee ~,' . " '.'i! 
-4 taxiurI. 
-, Din frământarea de!i _, , ,1, . 

TINIcmGm ROMAN 

de8int:;resat a d-lui prima ..·1' 'Ii 

$orinţa arzătoare de (J re(';~ ;' , le.' 

care merită să fie sublu,.: ·,t c,'j - ,. ,'~ 

CtA.ve1tttă. DO'mnul ministr~ "'::':':':_-' It ! 

face cel mai plkluitor ,eSi :,.,)"~' 
doluţia potriVită de (J sp ' .. 11 a' 

. ~tPUt de activitate fJentn. c: .. /' ," L 

j. mai românesc fi mai /". ii" lucra bun ,i Wtin. Timişoara IV. Strada l VădftlSC1l Nr.:rIS , 
Inreg. Cam. de MuncA nr. 41/499/942 1~·1 

4 B(ilIftlItUlui Pllb,. C .. :_.,·~J[, 

\ 
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25 lUartie 1944 
- Este termenul până la car~ ct,lti

.calorii de livezi cu prmLj pOl prelucra 
borMtul de prune. 

26'MlU'tie 1944-
- Pentru l~chidare<J atocuri.loT e.xiS· 

&et.te tie u.llsori consistente~ ş'a acordat 
tertn.e"ul de mai 8U8~ elupă care dată~ 
toote IL-stele de ~reţuri t'lzate pentru. 
aH/el de Utf30rl rămân anuale. (D. M. 
/tia. 361, Mon. Of. No. 21 elin f6 la"ua~ 
"it 194U. 

of!iC(to.tii. 
# 

nrr t jEt = 
to l\lartie 1944 

La L:ceul de fete "Ecatel'ina Toodo
roiu" din Tg.~Jiu pentru darea în ln~· 
prinde re a lwSrărilor ce privesc con
l>tru:c.ţia a patru săli noui şi o scară de 
~erviciu. Valoarea conslrucţiei este 
'1,800.000 lei de pe deviz. 

21 Martie 1944 
- La Regia Autonomă C. F. 

tru furnizarea a 128.700 mc. ph:l,.. .0.::

Ciuruit pentru balasturea liniei. 

. 22 )lartie 1944 
- La Manutanţa Brăila, pentru v~n

derta \ărâ,ţelor de orz~ 100 vagoane. 
- La Regia Autonomi C. F. R. pen

tru furni~tm a diferite cantităţi de 
t:gIă. . 

- Idem pentru 39.960 me. nisip, 1008 
(.!>e d~ teracotă. 
- Idem pentru furnizarea a diferIte 

.. :J!ităţi ele cărămidă.. 

. !t{4Cd'a.14 • f.l~tnQ,loA 
. -;,.,;"..--.....--.. _. ----..... ~_ .. _.~_._---~._--~ 

- ,,Banca Varadtana(t Soc. an. Vara
dia, jud. Carq" va ţ,ne adunarea. gene
rală ordinară în Ziua de 19 Martie 1944. 

- Banca Berzava Soc. an. Reş:ţa, se 
va ţine adunarea generală ordinară în 
ziua. de 18 Martie 1944. 

--.:. M ercur~ Soci~tate anonim! romA.nă 
Oraviţa, s'a aprobat bilantul pe 1942/43 
eu o pierdere de 711.061 lei. S'a &les ca 
hchidator d. dr. Traian Mica, ca censor 
pe d. Anton 8: ttner ,i supleant pe d. 
Iosif Lîssy. S'a dat dreptul de procw'ist 
pe d. Petru Gusetti. 

- A80Ciaţia culturală CI învăţătorilor 
ţTi!di~teni "Solidaritatea", Bucureşti, a 
cl')nvooat adurlarea general! pe ziua de 
16 Martl@ 1944. 

- Convocări. Ca.ssa de PMtrare S. p. 
A. din Bacova, sub lkhidar~, a convocat 
I'ldunarea. generaJă ordinară pe ziua dlf' 
26 Martie 1944, . 

a."\i JUACC .... dEi 

AGRICULTURA 
COMERT 

IND U STR I E 

Salariile lucrătoriJur din minale metalifere 
Lucrătorii intrebuintaţ; in mil1<?lf' 

metalife:'e se salarizează cu incopEr~ It 
dela 1 Februarie 1944, in conform-tate 
cu normele stabilite in p~enta dec,zie, 

'3\onal<: în industrie Nr. 517 din 18 Iub~ 
] 942, l1i anume: 

MUlit1tori necalificaţi, lucrători ir:dus
triali ~i lucrători calificaţi. 

Din punclul de vede-re al $alarl~hrii, 
lucrătorii d.in m:.nele melalifere S~ im. 
part in categoriile prevăzute de leg~3. 
p~ntru reglementarea calificărilor prof> 

pen tru fiecare regiune metaliferă, sa
lariile de bază p-entru lucrătorii în regie 
se fiXf!ază după categoria, grupa, vârsta. 
ş: sexul lucrătorilor, intre limitele fixa.te 
mai jos: 

CATEGORIA LUCRĂTORILOR 
a) Exploatările din Banat fI Bajţa . 

judeţul Bihor 

Salariile de bază pentru ziua de lucru 
de opt orlt. Limila: 

minimă maximă 
Grupa B: 
!'.finieri, dulgheri Ş; Zidari 
Ajutol'i de m!nieri, aJutoTi de dulg hzri şi ajutori ~idaJi 
Lucritori calificaţi, cu eXCepţia ro ir.ierilor, dulg. ,: zid. 
Lu:CTătOIi industriali speeialiZa.~ 
Vagonetari 
Lucrători :ndustriali 
Băieţi de mină, in vârstă de 16-18 ani 
Grupa C: 
Lucrători calificaţi. cu excepţ:A. li'i "'",,.:11'11" 

LucrătOri ir-dust ia1: 3p(ciali ~a". 
Lucrători ~ndu!'!tTh.li ~i ziuaş" 
Femei în vârstă peste 18 an: 
COPii sub 18 ani, indifer"nt oie ii 
b} Exploatările din restul ţării 
GI'tlpa. B: 

331 
314 
331 
265 
265 
233 
Hl9 

331 
248 
233 
166 
149 

Minieri. dulght"ri Şi Zidari 356 
Ajutori de minie i, ajutori de dulg hp' ~i ajlltori el,. zidari :U 7 

T ... ucrători calificaţi cu ex::oepţia minieori I(\f. el.1dc- ":1' \ţ:rr 258 
Lucrători industriali specializaţi . 277 
"agoneta~ 277 
Lucrători industriali 258 
Băeţi de mină în vârstă de 16-18 ani 188 
Grupa C: 

.61 
438 
461 
368 
368 
233 
276 

461 
34R 
233 
2.,0 
208 

a96 
35R 
500 
377 
317 
298 
238 

T...ucrători calificaţi cu exe~pţia m; l1kril '" 258 300 
. 1 al 277 ~7~( Lucrăfori industrIa i sPf"':i :Zl'!t' ( .:> 

Lucrători industrfali ş: ziuaşi 258 277 
F'~m("i fn vârstă peete 18 ani 182 238 
C')pii până Ia 18 ani, jndiferent de ~ I5eK . 119 198 '-- ._ .. ------.. __ .. _ .... -... ............ -.. . 

INFORMATIUNI • 
x A1'ELIER SPECIAL DE REPA- XINLĂTUltAREA DUBLEI IMPU. 

HAT l\IAŞTh'1 AGRIOOLE. A'{fu:ld in r NERI LA V~SARILE DE CEREA • 
wdere număl":.11 mare de maşini agricole J E FAOUTE PRIN' UNIUNEA SIN
Cp se găsesc În judeţ şi în special numi. .;ICATELOR AGRICOLE. Ca. răspuns nu mare al tractoarelor, Camera de . . 
Agrieulh:ră Timişoara a făcut dem1'lr- la.un dem~~ al Uniune! S~d,icatelor A~ 
suriIe necesare pentru obţinerea nnul gucole, Mlnlsterul EconomIeI NaţIonalI! 
atelier complect pentru repararea maşi~ n făcut eunoSC"lt că in şedinţa din 1 
ntlor a61'Îf'ole de orice tel. Acest Rtelier MaJ.-tie 1944, consiliul interminister~al 
al' urma să fie instalat in erlificiile Ca. a aprobat ca şi Uniunea Centrali a SIn. 
tr.erei oin Splaiul Tudor Vladimirescu el,catelor Agricole să fie asimf y.ti cu 
No. 38. exportatorul unic, in scopul ca exportu-

x REZERVE DE MATERn PRL)IE l":le făC"lte de firmele cu oare s'au in
PENTRU AU'l'ORlTA'}.'l ŞI INTRE- fncmit conve.."'lţIi de Uniune să nu fie 
PRINDERI DE STAT. Ca măsuri de <""JlSiderate ca .. o dublă.v~nza.re "i deci 
prevedere s'a recomandat autorităţilor f.Untă de doua ori. Mtnlsterul de Fi. 
şi intreprinderilor de stat să..şi facă. re- n~nţe va lua. măsuri in vederelt ex-eeută
z(.'rve de materii prime, chiar pest~ ne~ r\l celor de mat sus. 
"oile curent~ In legătură cu aceasta se x DIS',rrunUlREA SULFATULUI 
va examina cu atenţîe prevederile spe DE CUPRU. In decursul săptămânii fie 
riale din acor·:'!ul româno.german şi pre· va distribui încă 1 vagon de Piatră vâ. 
ţ".riJe mărfurilor ee li se oferă din Ger, nătă. Această pilatră va fi împărţită ju. 
mania snre a se stabili preţurile cele mar mă.tate vagon ora.şuhi Timişoara şi sa. 
c"nver.abil". telo-r din jur, iar jumătate vagon la JI8.~~-~~-._ •• 4 •••••• _ 

Primăria ('om. l'lICO'Il;~d. Timiş-Torontal 
Nr. 6O;HlH ,,' 

x PAIARn IN LOCUL ŞEPCILOR 
J)IN BASARABIA. Guvernă.mântul Ba.. 
89.l'abieî urma să confecţioneze pălării 

. ~ in valoare de 150 de milioane, destinate 
PUBLlCAl'lVNI!:A N~. 60 

Se aduce la cunoştinţă celor intereSh.;l. ~ 1't1. 1m,?Iinească cererile locuitorilor care 

mul Mare. Sindicatul Viticol a distri. 
buit pâ.nă. acum '4 vagoane. 

X 8 VAGOANE DE SULFAT DE 
CUPRU IN DEClJR~UL LUNEI A. 
PRILIE. Fabri<'19. "GrozitU din Timf. 
şoara. incepe in decursul săptămbel pre
b(!rarea materlalului pentru fwbrioarea 
It 3 Vlagoane de sulfat dfl cu"ru, ~mB.n. 
dat de Sindieatnl Vitioo1. Marta. Va. fi 
gata Ia 15 Aprilie. 

. că. in ziua de 26 Maru.e 11H4 ora 10 a.. m.1 wr $8, înlol'uiască şepcile prin pălării. 
se va ~ine in locelul primăriei Vueova U. De onre~e INCOP:nl are in de~ozitele 
citaţie publică pentru darea tu antrep;.ili a ~ale un stoc imMrhnt de pălării, cere· 

-lucră>:'llor de construirea grajd ului co- rea Gl1vern~m"ânrlIlli a fost Indreptat! 
znunaL acestei instituţiuni. 

Lfoitaţia se va ţine in conformitate eu 
art. 88-110 din L. C. P. şi Regulamentul 
'ficia.l Central de ·Licitaţii. 

, Toate pel'.'loanele care vor lua parte la 
,t'Jtaţie, vor depl1~ pe IAngA ofertl ei o 
.',ranţle de 5% din \l'aloarea Iuctirli ia!' 
,. ·rta ~e va face numai in conform-itai.., eu 
:~t~l de aarc~t şi devi%ul cari toate l"ot 
va?;ute in f·eca:re zi dela ora 8-12 !!Ii 
~.;18 In lt~lICalul P!'imăl'f81 Vueova. 
'UeOl"ll. la 8 Martie 1944. 
'rlmar, 
'* rrlill 1T81' 

Notar. 
Strell2' IQBÎf 

• 
Ar~UNT 

Cooperativa Munca 
din comuna BQCŞA ROMiNĂ, Jud. ea ..... 

oferă 
pentru yânzare eo.o~rativelor ti Cu merciallţilor tOt fel~ll de unelte agricole 
plugurl, grape, rarlţe. corrollne, bră zdare, plazuri. fier lung, potcoave pen
tru cai, preeum şf sape in orice cantităţi la preţu.rJ tb;ate de Minlstend 
Econ{}mlei Naţionale. 1708 
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- L?,gea Nr. 123 pentru modificarea. 
Brt. 416 din Codul justjţiei nul.ta.r~ . -
(Monitorul Oficial Nr. 5U din 7 .M!U't~ ; l A1 
1944). :! d 

- L~gea NI'. 126 prv~tor la de~CJli<te- iar! 
rea u!lui credit t'xtraordinar .special. il ,Fat 
suma. de- Lei 30,000,000 p.z seama Minia. ~ 
terului Afa.cerilor Străine, Comisa.t)~tul \!!. v 
ge-neraJ al refugiaţilor din Tran.sHva.nia 
oe N01'd, Pent. u ajutorare&. refug'aţilo: 
din TranSilvania de Nord. 

7.ll ",te-Co.ht4 f\ta.UC: 
w 

: 'l'~ LA [!tWOlt.I' DIN TRANS. 
, NlSl'RIA 

I S'a adus la cunoştinţa comercianţilor 
importatori ca, începând dela data de 
10 l"ebruarie 1944, taxa în nat-lră. insti. 
tuită prin decizia Nr. 5013-1943, pen. 
tru mărfurile ce se importă din Trana
nistria s'au redus după. cum urmează: 

Dela 30% la 15% în natură pentr,l ur. 
mătoarele mărfuri; blcarbonat de Sodiu 
eL.'llent, cherestea, hârtie, rechizite şCO" 
Iare şi de birou, sodă caustlcă, calcinată. 
\'opscle, ultramarIn, para fină, c.olofonil 
eleiu, eretă., carbld, geamuri, zinkweis. 

Dela 2'5% Ia 10% in natnră pentru ur. 
mătoarele mărfuri: ace, aţă, ibrişln, 
sroar~. nasturi,. articole de galanterie, 
!enjerle de orl~ fel, ÎDeiilţăminte din 
orice material, şoşonî, galoşi, cravate, 
<'lOrapi, cremi de ghete, lanterne, bate
rii şi becuri electrice, dopllri de plută, 
fitil de lampă, coloniale, lămâi şi porto. 
cale condimente, drojdie de btore, articG-
1~ d~ tOt!1etă, farfurii, tacâml1rl, bricege, 
rărtl. cale, furniturl pentl"'l haine, gIu' 
('oM.. st~arină, hJmânări, teSAturi de Il
n..,lt, bnmhae S~.·· .,.,.,:ţ tll se, e~nrF!Cthlni din 
Meste tesături, trientaie de lână, b'tlIl': 
ba.c sa"J mlitase. bl1inurl. l'IăIărH. mRuur.;l. 
perii de ori ee fp.I, plută, vaseUnă ~l 
greSit . 

CUM VA CIRCULA CĂ.NEPA 
COTONIZATA 

Monitorul Oficial din 7 Martie 19·H 
publică: 

Orice :antitate d-e eotonin (clnepll 
cotonizata) nu va putea Circula, pe "~cio 
cale, decât însoţită de un certifi-:-&t de 
trans.port, eIib .. rat de Oficiul bumbaeu. 
lui, lnului fi cânepei. 

Certificatul va. trebui :Să cuprind\\. ur- . 
mătoa.rele: al Numele, pronum~~~ şi 
R4.resa destinatarului; b) Numele v~nză. 
torulUi sau intrepr~l1d2rii vâ.nzăwaret 
e) Localitatea de undo se exp~diuii 
marfa şi localitatea de destinaţi<?: d) 
Da.ta. pent'"U care este valabil certifica
tul de transport (se va speCifica anul. 
luna şi anume în ce zile e valabil f!ertî· 
ficatul). 

Z:lele gpeeffieat-e in CE!rtificat pentru 
valabfUtatea lUi vor fi cele strict nere
iSare pentl"U -efectuarea transportului. 
.._~ .. -.-..... -.. ~ 

PRIMARIA COMUNEI BUTIN 

Nl', 331Jl944 

PUBLICA'J'IUNE 
Se aduce la. cunoştinţă celor inter~ţJ, 

că în z.;ua de 26 Martie 1944, ora. 11. 
se va ţine in localul primăriei Butin pen~ 
tru arendarea alor 100 jug. păşune cO.tQU· 
nală din hotarul comunei Jamul Mare aşa 
numit loc ,.Periş" de pă'1Ullat pe anul 1914, 

In esaul când prima licitaţie ar rămân~ 
fără rezulta'!: se fixează Il doua la 4 ApriEe 
1944 ora 11 tu acelaş loc. 

Ltcftaţia se va ţine In conformitate cu 
dl<:poz111unUe at"t. 88 şi 110 dm 1-4. C. p. 

CondiţfunfIe de licitaţie se pot vedea m 
localul primăriei intre orele oficioaSe, 

Butin la 10 Martie HH4. 

Ui 
. (tiI 

~I\I 
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ZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 
FW4 tM _ .. i "a. .. , • --

: .. CONGRESUL SomETAŢll ORIo. 
'I)XI!i NAŢIONAU; A }'t:)U~lWU. kO. 
,~"iE. In zilele de 18 şi 19 Martie va avea 
in Bu<mreşti adunarea. gen. şi congresul 

I ;;cietăţ.li Ortodoxe Na1lonale a Fcmallor 
:')lIllne Sâmbătă 18 Martie va avea ~oe la 

• 'ra 9 jumă!.ate adunarea generală in in
HI 'matul ortodox din Str. Principatele Unite 

, ~~ rosti o cuvâ.ntare dna preş. Alexandrj. 
:l Cantacuzino. vor urma rapoartele t:ilia· 
tor, rapoaTtele comitetclor parohiale, It..o. 

:a _ D. 'j'URCANU VA DIRIJA OPERA 
~ ; lAU8T".După cum se ştio, Opera Rom§.. 
HI ':i din Cluj-TImişoara va da Miercuri 22 

~arti~ un spectacol extraordinar al orare.! 
: ,fau8t" eu concul"SU1 celebrului eânt!reţ 
Ilo ~!n Nieulescu-Basu. Dirijorul spect..<tco
tU l!L va fi d. Const. Ţurcanu. 

ia _ CUlUPARATURI DE CAR1'I Di'; UN 
1; ifER'f DE i\llLION LA BlHLlOTEtj.1\ 

IUNICIPALA. In anul bugetar 1943--H •. 
'Il' se lnehee acum. Ei blioteca Municlpală 
I cheltuit pentru cum pă.răturl de cărţi SU· 
;. de lei 230.000, faţă de numai lei 100.000 
, • anul 1942-43. 

_ SPECTACOLUl, DE REVISTĂ .. \L 
,J,LEVILOR LIC:t~ULU[ LOG.\.. Joi 1U 
~artie 01"8 15,30 are loc la Teatrul N aţio
~ spectacolul ,,Bacalaureaţii Timişoarei" 
revistă locală în 2 a.cte de dnU Puiu Ma
~milian şi Ionel Dinescu, cu conducerea 
luzicală a dlui Puiu Zărcula. Revista e ju
:ată in intregime de elevii el. VIII-a Ştiinţa 
ILiceului Diaconoviei Loga. Bilete la liceu. 

- ELKVII ŞCOALEI PRIMARE Nr. 1 
PENTRU CA'l'J;;DR.\.LA. Elevii clasei a 
IV-a biEţi aela şC<k'lla prImară Nr. 1 "s.p •. 
ru Han,t" au donat pe seama Catedralei 
suma de 5,3-iO Lei. Din mijlocul preocupă. 
rJor lor ZJllll<'C, aceşti mici elevi s'au g;in
d~~ să contribue şi ei cu puţinul lor la mA.
~a operă culturală, facându-şi prin acease 

ta datoria şi faţă de Sfânta Biser:că. Este 
un fenomen Imbucurător că tinerele ".'19.s
~re ale generaţiei de mâine se angrene:l".ă 
in viite>rul vremurilor de azi zidir,d o ttlr)t
l'icică la fundamentul Romaniei Mari de 
mâine. 

- CONCERTUL IfANS VON BENDA 
A FOST AMAN AT. Concertul OrchestNl 
de Cameră dtn Berlin de sub conducerea <.e. 
lcbrului dirijor german Hans von B~ncia, 

anunţat pentru Joi 16 Martie la Timişonrn, 
a fost emânat din cauză de forţă major§.. 
Concertul va avea. loc In primcle z.ile ale 
lWlei Aprilie. 

- DELA LECTORATIJL GER:'\(A~. 
1{':ercuri, 15 Martie, ora 19 va avea loc !a 
1.ectoratul German (Bui. Regele Mihai E) 

Il şedinţă de semirrar asupra epocei Renaş
terii şi Reformaţiei in li!.eratura germană.. 
Oa"peţ-ii sunt rugaţi să se anunţe la callce
l~l'ic, 

- POST VACANT, La primh~a '!om. 
Lucareţ este vacant postul de agent admi. 

-- DEI.A .,DARUL OSTAşUI,Urt• Luni 
13 Martie, orele 16 a avut loc şedinţa de 
comitet a organizaţiei .,Darul Ostaşuiui". 

S'au discutat amănunte în le-giitură cu fes
twalul ar~i5tic din 11 Martie. Organizaţia 
,.Darul O-taşului" aiunţă că illcepand .le 
Luni 13 Martie şedinţele comitl'tului se vor 
ţine dLll două in două siLp:ămâni, nu in 
fiecare săptămână ea pAnă acum. ' 

-.: .JERTFA L~VATATORILOR BANA
TENI. Un grup de învăţături intenţionează 
să Socantă o lucrare rcferi~oare la jertfa in
văţătorllor băI'iiţeni in actualul războiu. In 
vederea acestui scop, slmt rugaţi, pe acea
stă cale. toţi ceice posedă date şi fotografii 
cu privire la colegii dispăruţi sau morţi in 
actualul riÎzboiu. să le trimiti pe adresa de 
mai jos: Gurie UrsulescQ înv. Şcoala Nor
:nală Timişoara. 

- IN ATENŢIA DLOR PRUlPRETOm 
Dnii prlmprctod şi pretori sunt inVltaţ.:. 
conform ordinului Mini5~erului Aracerilor 
Interne, să blainte:oo tabloul comunelor cu 
!J~sturile d~ oficiant statistic pe excrcitit;l 
financiar 1943-44 şi 1944-45. 

- !IENŢINERE DE I1EGULMIF.l\iT. 
Prefectura judeţului Timiş-Torontal a 
oprobat deeizia primăriei Beşenova-Veche 
lJlln care se menţine in vigoare şi pe cxr.r· 
<.;tiul 1944-45 a regulamentului impozi~e
lur comunale. 

- TR.\NSFER\RE. D. DumitTU Rusu, 
1.otarul com. Lucikeţ a fost transfeTat~ du

n i8tra tiv. Cererile prevăzute cu actele )re-I· 
văzute de Codul Funcţionarilor Public! vn. 
CI inaintat până la data de 20 Martie a. c. pă cerere la pretura plă.şii Lipova. 

_ NOUA LICENŢIATA. Domnişoara ....... ___ ..,. __ .. ___ .. ___ ~ __ .. __ ....... _'*"-___ ......... 

ComeHa Buraiu fiica dlui Buraiu Dumitru 

:~spector şcolar în retragere. şi-a luat H. Ser~area s!lcţ.·e.· mJ·II~tare a PaJitehnicei ttnţ& in litere cu menţiunea "cum laude". IJ 1j 

- NOUL OOMITl!.'T AL A. G. R. U. DIN fecţia militară a Politehnicei din Timi· gTea. 
IDIIŞOARA. Adunarea generală a A. G. şoara. a ()~'E;d.lll:u.t l.!Ulll11IC\:!l\ l~ Mart;e, o Simpatice şi hş::IU versurile elevului Fo-

, r~ U.-lui care a avut loc Î11 sala festivă a l'I:UŞ.tă, se:'oore o.s(..lşească. tra Fl,. inW;ulate "Prime impresii mlli. 
, Liceului Comercial, şi-a ales un nou comi~ct • lllc~pând cu ImnUl hegai, - executat de tarc". ' 

pc o perioadă de 3 ani. Preşsd'nte a fost cvrul ~OC~,~, - 'serbarea ~o continuă cu Elevul-serg, Leleghi C. elevul Schiancu 
r~les dr. Ion Tenchea, viceprEşedinte o.c. dizN'tatja cilui Locot. lon!~ă Boca, inti~u- N1Cola'l au executat apoi la acordeon UD 

\ug. Mn·ior, secretar general praf. Ioan Se- Iutii. "Adiv,bm, vlZil10 de vlea~". Domnla- tango: "La comporc~ta". 
\eleani, Noul comitet este compus din 15 sa a amintit că. "d.acă alt~ concepţii ge v,'r Demnă de subliniat a fost apariţia ae-
membrii. trunsforma, vor evolua, valoarea conceptu. r~oasă a e'evjlor din anul 1 cari au executat 

_ ZORi SAPTAMANAL SPORT L . .\ 1\4; de muncă nu va diminua, rimânând la ireproFlnbil S~r~n!\.da din "Elne kleine 
baM omenirii şi a ferj,cirii ei". Nl;'!htmllsik" de Mozart. Condusă de el':lV1ll l.''TRli'PRlND}~RI. Incepând cu luna Mar-

Ile se va intensifica a.ctivitatea sportIvă Pentru sublime-rea momentului patrio~ic Ţiu"Ta Al.. ~pa de vlolonişti a arătat o 
tare este obhgR-torie pentru toţi angajaţjj creat, corul intonează. apoi ,.La arme", sub real!.\. l'r~rmere mu.;iealii şi de in!:erpre1'are. 
Intreprinderilor, bărbaţi până la 4{1 ani şi c0nducerea elevului-serg. Şubnni A. B;T\e primit a fost •. Skptch-ul (pur teore-
femei până la S~ Sportul se va pracU'Ja Elevul eerg. Şandru Au:-el, a reeltat <;tm- tjc)", Interpreb.t cu mult spirit dfl elov11-
~ puţin 2 ore pe săptăm!nă. n:fioativa poezie "Din zile negre" a lui Al. lIer!{, G::-udy C. şi B:ilaban V. Skatch-ul "1;" 

Vlahuţă. (:'Um a fo,t conewut a dovtdit o fericiti 
- ANGAJARI DE SUPLINITORl L~ Tradueerea in muzică a sentimentului iN"oimtle din parle.a autClrulnl, 

NVA'l'tL\I.Al'iTUL P.RDIAR. InspeClo:i\.. r,aţionnl a urmat prin interpretarea d:.or- DU1'\?t intc,narea ,.Marl'lului Redeşte"t:iriifl 

lUl şcolar al judeţului Timiş-Iorontal iUl. '" arii naţ.ionale, execUtate d1l f!levii~ser~. d. Nic. Urllu. d. col. Galgoţi, comandantul 
gajeaz.ă ca. 8uplimtor.l în învăţământ tineri Vulcu Şt. şi Teodorescu 1, la vioară, !'e6pec. Secţiei militare. mulţumeşte publicului ~i 
1: tinere, abşolvenţi a cel puţin 4 cla.'ic se· tiv la a('ordeon. d~ui locot, Bo:a. t't"ntru fl'llmoasa dh:erla .. 
tundare. Dorltorii vor inainta. cereri in Jazzul secţie! mnitare ex~ută Introduce. ţie. ro~ind totod;U't şi cuvinte pline de 
I~ .. t sena, anexând er..rasul de naştere şi fea la ,.Parada mărţişoarelor", sub condu- patl"iotlfm şi îlY'!bărbiltn!'e pentru viilol'. 
a<.tul de pregăt.ire şcolară. cerea elevqlui,~erg. Radivoiu T. el..sergfnt Organizarea serb/lrii a ,,",,ut-o dl !ocoL. 

- OBLlGATIVrrATEA IMPOZrrULUJ 
, PF.NTRU ACEI CARI DESFAC 8PI(E 
, CONSIYMATIE CHIBRITURI FABIUC.l\. 
, TI.\. S. T. A. B. Comishmea Centrală Fis-
(t!! in şedinţa din 7 Februarie 1944 a .lvi· 
lat la. menţinerea Deciliiei Nr. 920 din 31 
Mai 1939, potrivit căreia !oţi cea care des-
1b,C spre oonsumaţie chibrituri, .;S.T.A.B," 
Itrvind de mijlocitor intre aceasta şi publi. 

l-tu: cOnJ~umator. real~ză. din oficii C3,re 
trt:buic.~ supuse impozitului comercÎ9.i, 
atCiarecE' nici dlstribuitcrli de produse ale 
lasei Autonome a Monopolurilor Sta! ului 
~u sUnt srutiţi d~ impozite pentru venitu
roia pe care le realizează d;n asemenea. Ve!· 

~turi. 

- OILE DIN JUDEŢUL TIMIŞ-TO. 
RONTAI... lD. judeţulnoatru sunt 166.62 
tapete de oi, dintre care numai 60 % ţigao. 
BunUl acesta. însă. va fi selecţionat şi îm
bunătăţit prin constituirea sindicatelor de 
l!eşterea oilor, cari sunt in curs de !>:lr
feclare. 

- RESTITUIREA OONTRmU'fWNI. 
, ton COUPLumNTARE LA PRESTATIA 

!)l NATURĂ. COUiiliu\ superior juridic al 
statului a hof,ărlt ca s1 se r6'8titue sum~le 
ţlătite de contr1tus bili ca contribuţie cum
~bnentnr! a prestaţlei in naturii, intl'l!~~: 
It'ele contribuţii au fost suprimate prin 
lqea 830 din 2~ Septemvrie 1943: 

Gaudy C. a cântat toMată, dou,ă şhli1i.r~ Bade<t r1\1t::tt d~ dl ~ub10(':ot Tlitaru N. dl 
cunoscuta. lo!:'ot. Bl\d_ mi"MtlI. fC':lil'i·sr i le nOai!l'1i!, 

"Prezentarea mărţişoarelor". plină. de rându-ne CI s!'rbl\re atât de complectă şi 

1 
humor ,i ingemozitate e făcută de autor, bine pusă ta punct. 
clev.serg. Mureşa.nu V, Versur;le cântate In ~i·tenţ" am remat'cat pe dnii: Col. 

I 
sunt executate de elevul-serg, Popescu Mi· GRlgoţi AI,.plIof. Alaci, ing. Catana, in!r. 
hnlache. Admirabile deaenele elevului'IerJ. Hanea, c.fit~r·'i se~ţ.ie' ,i un numeros pubUc 
Pincu 1. fOMl!\t din elev' şi stvdf'nţi. 

Fi9i!aTe ofi.~er al secţiei a primit mărţi· P"i., Ill'en!'lti Sf'lrr.<l.re ~ti!'l. mmtA~'ă a 
~orul potrivit. Rema1'eăm pe cel oftrit 1h" lloli~4~1'li!'"i" mai pus un galon pe epoIetu~ 
(;olonel GaJgoţi, Clujul regimentului 1) Ar,. realizărilor .ale. ................... -. .... -.. ....,... ... _._~ ............... . 
Se pot expedia cDIBte ostaşilor de p! front 

Bucureşti. 14: (Radar). - S9 aduce la uu- IJl"oaspete care 8e altert!ază nici lichide, d~ci 
ll"ştillţă. publicului că incepâ.nd dela 15 niCi tl fel de băuturI alcoolice. 
Martie 1944 se pot expedia colete p(}ştale Ambalarea trebue si fIe foarte 8ohdii, 
adresate os~aşilor aflaţi la Răsl!.rit de 1~cută din cartoane ~au pânză, astfel ca să 
Xistru. l'\lzlste transportului prin poşta. militară. 

Coletele se vor primi la orice oficiu poş- Coletele '8.ttlbalate in lăzi de lemn nu se 
ial din ţară numai între 15 şi 25 ale fi('- !lT·imesc sub nici un motiv, 
cărei luni. In restul timpului nu 8e primesc. Adres~ coletelor trobttcJ;ite bine in~ocmită 

Un colct dMtinat frontului nu pont~ de- :lrătându-se clar num11rul oficiulul pOiJ~'ll 
plşl greuta~ea de 5 kgr. ~i nici să conţil\i militar res}'er,tiv. 
altceva decât efecte de îmbrăcăminte, ar. Se va !nscrlc deasemenea pe colet numele 
t;cole de toaletă şi medicamente. iar ca al!- 'ji adresa exact! a exţleditorului pentru a i 
menta se pot expedia numai alimente ne- -:~ putea re..-titui coletul tn c~ de nep:oe-
nlterabile cum ar fi prăjl~uri de casă, brltn- ânre. 
l.cturl conservate. salam şi slăninli. :\fu- Taxârea t\.('~tor c<'1E'te se va face ('on-
'nl'ltA zahăr bomboane cio('()l~t1i, tigări. 'fr,nn ~arifuhd "1'\'~'~! '~'l'''"t "'t.,,~ll;)r si 
.. N~ se TO~ admitf\ ci.ruuri 6lall tr'1de' familiilor lor. 

- SI:RVF.NŢIONAREA TAURAŞIJ..OR 
CU~IPAI{:\ŢI DIN SINDICATELE Dt; 
CRI<.ŞTEREA BOVINELOR. Comisia ';00)* 

tE-hnld a Camerei de Agrieultură din Ti. 
m~şoara va lucra in z;ua de 16 Martie crt. 
in Tjmi~('ara la târgul de bovine. Cu 3.Ceas. 
1ii ocaz'ie vor fi I!mbvonţionaţi toţi taurii 
cari prin "ânzare n'au fost pre2lentaU ('O
ruisiei la locul lor de origine. Deci eomc.n,. 
l~ şi proprietarii carI au astfel de tiura,f 
să se JjTezinte cu ei în faţa eomi8i~. . 

- SERB.\RE.~ l:."iCHL."l ATA.. ARDEA. 
LULUI. In ziua de 24 Martie a, c. Şcoala 
Normală de InvMători din Timişoara aran
jează o serbare cU caracter naţional-patrio
tic tnchinată Ardea!ului. Sa va juca piesa 
"Avram Iancu" de Lucian Blaga şi se vor 
cân!a şi recita mai multe bucăţi cu cara.cta 
naţional şi popular. Serbarea va avea loc in 
sala Tatruiui Naţional. Biletele sunt puat 
ln vânzare şi se pot i'rocura d.?la Secreta
riatul Şcoalei Normale. 

- ASOCIATIA MESERII\ŞILOR. ~ 
MERCIANŢILOR ŞI INDUSTRlAŞILOB 

ROl\1AN1 DIN TlMIŞOAR .. \ reamln~te 
membrilor săi că lista de ~ubseripţie pen~ 
tru fondul catedralei es!e deschisă ti e4 
Bunt rugaţi a semna donaţiile la d. ,fLdrian 
Mârzea, comerciant Timj~oe.ra l. Pţa Bră
tianu care este ea.sirul asociaţiei. 

- L1JCR4.RI EDlUT1\RE. Echipm 
Servi::iului Te-hnie municipal lucrează. de 
prezent Ia rt'!acerea carosab:lulul din Bul, 
Regele Mihai L 

- JOI t,O,mL DE ZĂPADA..·' LA TE.\.. 
'fitUL NAŢIONAL. Joi, 16 Martie Teatru,l 
Naţional va juca .,Omul de zăpadă." eu 
distribuţia oocşnuită. 

- CONSTRUIŢI BORDEE IN OUR'fl 
EAU Tt:Rh:NUBI VIR.4...NE. In eventuali~ 
t&tea unor bombardamente aeriene propri.
tw'ii, pOl'esori de ~erenuri virane ,i oei -:a.ri 
ltU posibilitatea sunt sfătuiţl a-fi amenaja 
C.tl1 timp bordee, unde să-ti depoziteJ:e, ha. .. 
ne, 1"1fe şi alimente de rezervă peotnJ. ca bt 
('Bzul cind li s'ar distruge loeuinţa!lă n1:l 
riimână complect lipsiţi de strictul Dec~. 

- EXPOZIŢIE DE DESEN. mtruc&! e~ 
p0ziţia. de desen a. şcoalelor secundare f~ 
\<11 descllide anul acesta la 8 Aprilie, ~ 
~;e.rul c'ulturii ~omunică şcQalelor să trimitl 
"(>â.t mal urgeDt llU!rărUe la oficiul educa. 
ţ:ei tineretului. pentru Il avea timpul -;l\!:ct'

&..'\T 1nradrărHor lucrărilor. Transpor~ .... 
rea desenelor să se tacă in bune condiţiuni. 

- ALnUKUL FACULTAŢII DE AGQ(). 
l'\O~It.:. Părinţii, rudele fi C\Uloacuţ,ii o.b
sulvenţilor ingineri agronomi Iau atuden\f 
cola facultatea de agronomie din Cluj t'tII 
sediul in Timişoara cari au eUut ia ae
tualul .ă:.'boi, sunt ~gati să .nunţe d~pt't 
acenlt.a. decanatul facultăţii de agrouC4lliii 
'!;mi,oa1'·a. Splaiul Tudor V1adimireeeu Nr, 
10. trimiţâ.nd date referitoare la cel (:lZ'lt! 
eventual şi fo-tografii. Facultatea IOlicită 
2~easta in vederea. ald.tuirii unui 'album 
I·entru eroii săi. 

_ UNIUNEA SINDIOATEWR AfiRI. 
COLE CONSIDERATĂ EXPORTA tOR 
t·NIC. Uniunea centrali a sindicatelor -.gri
QOle, a fost asimilată eu ~portatorul Ull:lct. 

in sensul că pentru exporturile fleute C, 
firmele CU cari .'au IDcheit.t eonv.nţii de 
lIl~iune să nu fie considerate ea o dubli 
v{jnz.at'~ ~i deci să le proeooeae III doul 
t.nx!l.rl. Reglementarea aeestei ~iiri.. VI 
fllee de ministrul de finanţe pe baa de de 
c:Ele m~nisterială, Prin aCea8t1 hotăl'~re, 
lJn!unea, fiind conllideratl. ca fi exportato
rul unic (la regimul eill'ealelor) va .. ve. 
u(Of\laşl regim pentru eJtportărlle de 1IUIr;~ 
t:feetulI:~e. 

_ SITUATIA DEBrrELOB URBANJ. 
!:i'a examillat' situaţia debltelor urbatli, 
"entl"U Il se vedea dacă exk«til poEibilitt..tea 
dt" ase a~rda. o extindere aavanb\jelol" rwn
tru ~l!l.tll dAtorlilo., din ronversiufte. PI'n. 
t.1p~a fiilld de o deo8f'lbHă iJn~rtanţl, 
s~udiet'ea ei 88 face de miniRte'rUl dt'! justi. 
ţi. In (lolnborare cu Ban~ Naţionali. 

AVOCATUL IOAN BIZERE.' 
f:!n. desconcentrat, anunţl ci şi.a reluat 
activitatM profcsior.ală. ~iroul ş~r. Dr, 
Pa'uelCu Nr. 2. 11~ 
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CULTURAL •. ~ 
Viata de 

In cameră strâmtă, de fomatul uneI 
':6.bin€ stateau două paturi de fier rugi
nite de vreme şi aer. l~atul din stânga 
gol. In cel din dreapta o fată cu faţa ra
văş;ţă, acoperită cu o pătură degrauată, 
multiplu gaurită. Gemeau. Fata şi pa
tul. Patul sigur, fala mai vag bolnavă 
.cu putea preciza Ce o doare. Cred că e-
10. mai mult scarbită de viaţă. PriVea cu 
d,.sgust ligheanul ce deborda din apă 
smolită, ce puf'la la suprafaţă mici in
sule c.oite din elăbucii săpunului d.e ca
s:1 uşor de identifcat prin miro.ml acru 
ce-i răspândea. Fata gemea, iar eu o 
priveam nedumer:t, dacă ge-me din cau· 
za unor dureri, din cauza mirosului p~5-
tilenţ.al sau din cauza unei depresiuni 
rsih:ct'. Am chestionat-o. Răspund c 2. 
li:;t~reotipic în rcpeţile rânduri. "Mi-\; 
l"fi.U". Atât. Am examinat-o, am ciocă· 
n:t-o, am ascultat-O. Obiectiv nimic. Fi
zieul era în ordne. Doar că "sufletul" 
era in1ispus. Indispoziţ:a era explicabi 
la pr.n atmosfera cam{'rei. prin dobucr 
('u mirosul acru. prin pătll a găurită şi 
prin vec:nii ce-i aVea în cealaltă camere: 
vtcină. Nu intr'adevăr nimic din acestea 
lL,~ eni. 111<1'I-"'I-or. lAH<l.l' ';>1 i:U.ul'J.a~<lJn.ll· 

~t:l C .... Ul~l'~l ill 'i<:!C.ll .. q<LlI'::<L Ul';;:l n,()16~' 

UU l:'''I~ţ:Q ~d J:>l"O,udCe .,ll~<t.j 1>e lJuz.k 1;;. 

lWh .. ". V,j .... camerei ua IH CV lU.()r, ca,r~ 

ill ... Hlo't'iHiut:a :;;i tun: \-H\ w1Ui exnaus
tor t' ltli U l;ll .. c·~Jul'lal·ca nUl'o"uiu. (le a
n:Oa,ac de origlt,e llzo1vg,ca. 'l"rl;;;teţea 

OCh'lOl' ei man par'câ tratla frica, aştep
tând să rostesc senl~nţa fataLă. In ase
lUt'lh~ .uc ~la. o aue.d.'r1e SC:l. a"l.c;p~l I;C-

1 U'l 1', ... cUd~. ;::'Wel'li11,4 aU<LUca. Ce O Ce

·l .......... .Il ocnIi el 1n a .l .... ,UL 111<1.. OW1, ma 
1 'U_1.4 , d.J!lvaiJe vrn. }'1'111 Cllv"Jje ;,ilnlp"e 
- a:~;;-lHa.naLUare cu ce.e pe Cari le :S'1~u

ne ... o mama. cop.lului ei ,,-,p\:'1'.at am cal
ma,,·o, retiilndu-i spcrall~a că momentul 
reH1tvarce'ei Ullilllşl~a qern placu'a. nu 
a sosit p2nt u dân5a. ACeasta :speranţă 
r~·ceşteplată a facut-o mai bună, mai C0-

> mun cativă. Incopea să creadă că nu-i 
sunt duşman, deşi port haine negre. 
~l'rlll il'aZe pr,mitiv COlltillfuite, llll-a lSto

J Sit CalVll.l'lli el etin Ultima !Una, A por~ 
UIt.. ain satul el .el. uraş pelltru a :Se p.asa 
Col mUllCltoarc la vre-o lUt, epY!lldere In

Qus.rfrua, fiindca la ei ia sat cucuruzuJ 
nu s~a prea faCUt in anul tr.ocut, Banli 
de drum i·a luat dela o matlliie care van~ 
duse lâna celor, 4--3 o~ţe C2' le avea. A 
JlJallS cu bine la oraş, aoar că pe drum a 
cam inai5pus-o in3illUat de a tace curte 
a~ lInuJ domn dela tren, care avea "o 
~apcă. ta.e faină" , La oraş de lucru nu 
<lo ec;\ol>ll, a.seret In,al a tOSLs.Ulţa s ... ocu· 
}Jo;. J:lu.5lul de servitoare ia ll1SCiU~a nau
U'(l.l:J1aţuor Vl"ţ,i Om loc. var }Jacost~& 
a auu.':l cu sint! că ea s'a lmoo.luavit in 
j,t.',uLt:1e Zlle a.ci inl! e sLrallll, una.e nu 
are pe niffitni.. Dar 91 cu aCi:;st tapt .s'ar' 
imp",ca ea daca vecinL din camera ali
tlL"at<l nu ar 11 oamenI "slabi". Aşa le 
~punea ea.. 

r-letezindu-: părul ciufulit de pe frun
tea ei inbrobonatii. şi asiguranau-o din 

'nou în privinţa unUl prognostic favora
bil, im. indrept paşii spre uşă, intrigat 
de CU1'lvzitatea ("€ mă impinge de a cu
nO::"Şle Şi vecini; ei. Trec prn coridorul 
ir.bâcsit cu amonjacul odorîf;ant şi bat 
<ii.:;cr8 t ia uşa vecinIlor. "Haga-te", îilll 
rd::>;.;unde o vo.::.e cu modulaţii d:: f2res
trau ne uns. La aCeasta poliL:coasă în
vitare strâng bastonul in mână inima. 
ta dinţi Şi deschid usa vecnilor. 1'ablou1 
Cl' mi se prezenta c~ Încetul avea Ceva 
st'rprinzăIO: şi chiar ulu lor. Camera 
pătrată, văroilă, cu fereastră solitară 
r€.glementar camuflată, părea a fi o ca~ 
m.:ră de ba.e cU aburi. Doar ca aburii e
rau formaţi din fumul ţigărilor consu
mate, 

Prin uşa pe care am lăsat-o instinc. 
tiV larg deschisă fumul scăpat de suPra
prlSsiUlle a llăvăIit v:jelios în coridor -un
de s'a contopit de indată Într'un co~ ar-

monios cu amoniacul lacrimogfn. Astfel 
cu în~etul au deven.t vizibile persoanele 
şi obiectele ca i populau şi mobilau ca
mera, lunllnata Oe o lumanare care pal· 
paia in d.recld wntraver:::.a cu toate cu
lloş~inţcle mde de.:,pre ardere, Lumâna
n,a era fixată In partea opusă al unei 
mc:sc mtu'ti.ar ... lişc~at;t' l)C .;o,id~ tCln"lii 
de "capra". t'ianşeul un·c supe lOr va
riat ci0pâr~it al mes~i mai suporta şi o 
resjJectabila bater.e de Stlele de rachiu 
in pOZiţie verticala, formand un izbitor 
cOlllra;;;t cu l'. pro;:'z::l1tanţii prezenţi ai 
mal~rialului b;ologlC uman, ca i populau 
în .aper.::a. ll'i.ndca aceşt i reprezel1Lanţ, 
11n .;tăteau, ne-având posibilitatea su 
stea. Două cupluri zăceau pe palur~l~ 
::::rhilod.:> înşirate dealungul pereţilor la~ 
tl'rali. Pe al tTeilea pat z[wea un vlăjan 
părăSit în atillld nea de stea solitară că
zută, Umil singur. unul care era cd mai 
bătrân era în pie-ioare in intima vec:năta
tI'! a baleriei. Era cel mai afumat şi 18 
propr:u Şl la figurat. Cu atât mai in· 
explicabil imi păr~a aceSt fapt în primH 
'lipă în baza cunoşjÎjnţelor mele fiz·cE'. 
n~r o privire> <;(,l'1l\ă tO!1Tf> anmcată IlSU

pra lui mi·a O::l.1 dp înoată expl"caţia a· 
c('s!'li f,onompl1 lipsit de lo~;că in ana
nnti' Orr>ul t1urta o nJatO$!i con3truit? 
din np!:'!('" d" flha a;::nr~ Cf' îl ţ'nt"~ rln"nt. 

P""'t9 nlatoc", e-ra Înf'in;:: ('11 O ft1l11e u
z:ldi. cochl"t i'1o"'~t;'; 1<1 j,,:;1timeH hvno
"hondrilllui Rtnng, Din fata nerasă de 
multe Zile, l'căreau (loi ochî aprin.ş: de 
flăcările sp~ritului consumat. iar gura 
bL git întrede.schisă. trăda prezenţa unor 
f(,sluri dentare adânc cariate infipte par
ca la întâmplare în sub3tanţa spongios 
catifelată al gingiilor emorr-hagice. Ve
r}ficând cu OaIeş:are retardaţie şi efort 
•• - leg~l tura cauzala intrE' impulsul vi
zual al per:ioan~i mele şi infirmele res
turi capab;le dz fUl1cţ.onare al Sistemu
lui s:.lu nervos. perpendiculara mea cu
lloştinţă recentă - probabil plăCUt im~ 
presionându-mi a ofer~t eu un g€st de 
12rgcţ.ă gla}3., pe cae in prima surpri
ză o strâll3ese cu gest involuntar la 
nieptul său în platoşă, par"c-ă era vorba 
dl o tl'i'zorerie. ce trebuia salva!ă. "Ia o 
du~că. că e bună", mă inv:tă cu o ospi
t::tlitate. C? părea în1îscutii. Modest din 
fire cum sunt am renunţat prin fraze 

poIitic~)ase. "Bea mă. că nu-i otravă", tU
nă el run fundul pieptului acoperită de 
platoşă. privindu-mă nedumerit. La a
cf.:cste exc1amaţiuni ale lui, rostite cu va
.-ea puţ.n. sau mai bine Z1,5 de loc diapa
zonată, convivii orizontali, păreau dis
puşi să întrerupă starea lor lelarg"că, în 
ca:e Se cufundaseră, Aceasta tentativă 
SI! man:festa prin încercări de a relua cel 
pl:ţin cu capul O poziţ'e conpromisă între 
orizontal şi vert:cal. InCercarea au fă
lut o cu toţii dar n' au n'uş~ t decât unu], 
care purta un swetter roşu apri!13, de 
culoar~a floard macului. Utilizând in· 
;':'er:ios eforluri aplicate în baza legilor 
râ-rghblor cu una Şi două beţe, încelUl cu 
înCetul a reuşit să mărească distanţa 
dintre el şi tovarăşa lUi de pat. Spre cins
tea lui trebUie să recunosc, că în o.:::ihiul 
lui stâng pe jumătate deschiS, par'eă se 
putea ceti o vagă umbră de :regret, din 
cauza ::tC'E'asta, Pe Semne însă era v. ăjit 
d(> cuvânt;ul "duşcă". 

SŢlriiinindu-&e pe toiagul sigur al p",~,e
celor aspre, el ne îr.frunţă cu ;ntrebarea 
~ostitâ gub forma pklStică al fravei sin
cere. "Cin(' eşti mă?" Văzând intere~uil 
maJ'\ifestat atât de subit şi intens f:\tă de 
modestia mea am găsit că e prudent să 
fac ~ptul pentru a salva starea mea c~e in
cognito. Atent cum era, el probabil a in
tuit atrnţiuuea mea şi pt>ntru a ma S.ma
te d' n rezr?'rva mt>a c~ părea că il ener· 
veaz.<i el s'a fn10sit de o stratagf>mă Înge
niO'ls:'i. obişnuită in lumea. d~plomatică. 
"Ştii cine st.mt eu ?" Nu răspund eu cu 
multa înţelegere. 

"Na vezi" îmi riispUt1"~de fl~~rea de 
da 2. •. Eu şt i u cine- sunt, dar tU nu ştii, 
fiindcă e sp.eret". Hâc "Apoi bani am eu, 
câti vr~l\U "HAc". Asta Îi doamna mea 
"Hâc" Befl,u, fi~'nd('ă îmi place bine "La 
~(>f'H~h ultimă fra7.ă. toiagui a d,at apr,,· 
bativ din cap, aruncând-o pr:vire furişă 
plir,ă dp disnT'eţ spre mine. Simtind' pr<e
('j$ indispoziţia ~care incepeam să le.-o 
ca1l7R7 ul'În Ut'e'looţa. mea n(> dorită, ~m 
E"l"f'1t r"l'l"'eCtuos Societatea ~ am plecat 
nd'A~{! l"lIsin ... t. 

). m îT1r(>O"iqf;T'~+ l'Iceasw lature a vietii 
în 111timpl" 7:'P în 'F:1Il'opa continentul c~l 
mai civilizat al globului nostru ter~tr'J' 

Cord. ---_ ......................•.. ~ .... ~ 
~ II-t-
'#OU\13 a 

tiunea 
efectuat noui arestări În ches
fertului de zeci de milioane 
săvârşit În gara Arad 

Ieri nOaPtea a fost efectuati, dle către 
!)rga!l:ele POllţ:cn<::Şti ale Biroulni~J udi. 
<:iar de sub conducerea dJiui. G'1, Mlhal. 
cea, arestarea altor două persoane. Au 
fost arestaţi muncitorii Petru Str.oie şi 
GheoI:ghe Vasile, cari au fust aflaţi in 
cartierul 1. G. Duea, unde se "diştr~lUl" 
Cu vin şi cu femei. Aceşti nouÎ arestaţi 
au luat şi ei Parte la spargerea v~;g0anoa
lo!' şi au Încasat partea lor de câştig, pro
venit din vânzarea mărfurilor fU/raie. P )-1 
liţia a mai făcut ieri încăodată perchezi-

ţie domiciJ.iară, după indii!aţia nOllilor 
areştaţi, la locuimţa femeii Floricll Boie, 
UIlIjle s'a găsit o mare cantitate de stofă, 
panză şi alte obiecte În valoare de pe!',te 
600.000 ICi. Dt>altfel polîţia lucrează zi şi 
noa-pte în această cauză care se compli.că 
tot mai mult. întrucât nouii det!nlllti dau 
mereu alte date şi oondue pe ~lte' piste 
poliţia. Probabil că încurând pl)liţia va 
\~aptura noui infractori în acea<;tă caum. 
Cercetiirile continuă cu tOl elanul. 

X 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Luni au În~2put pledoariile În prDcesul lui 

Alexandru Şgrba n 
Curtea de Apel a desbătut proces'Il 

f~stului director al Căminului de Uc .. mici 
din Arad, care după cum se stie a fost 
~at în iudooată cu 24 de acuze de deln,oi
dare. f;audl', şi diferite nerC'gu!i, pe c;rj 
le-ar fi săvârşit in calitatea de d;re~t:)r al 
acestei instituţii. La desbaterea de i.?-ri a 
fost ascu1tat exnertul dr, Virgil M'lrîan. 
i-,sp. general în Mîni~terlll M'lJn('Îi, ,~a1",) :1 

făcut şi e! :lnchf'tă Împohiv:l aC'J7,atulni. 
. După aceasta a fost ascultat itlspectorul , 

general Gheorghe ConstantinesC'u, oare a 
fă ,cut - la fel - anchetă împotriva IUli 
Alexandru Şerb~n, Au mai fost ll'3-CUltaţi: 
inspector gener·al Constantin Str.ncu, re
ferIt.,r Ia verifi~are;:t ce fi fr)st ~iecVlată 
de către el]a Cămi nnl de UC0~~ci din 
Arad. in luna Noembrie 1940, şi brUtarul 
YirgIl Pelcan. care a furnizat pâine cămi
Tluhli. U1timul ~ 1~t dE'-c]qraţjp "("f"ti·or 
111, fa.cturile ce au fost d:l~P tl: către' el 
pen tru 'pâ:!:OOle~ . 

Realizările 
tene" in 

"Astrei Bănă. 
judetUl Caraş 

"ri 
~ "Astr8; Bănăţ~nă'" ~e încadrează t,u i I 

fIecare ZI t~,t mal mult ill marei! a(!ţiune '
de cultwrallzare a masselor, câ.şt:g:lnd de 
partea ei pe toţi aceia care-i înţele-g efor. 
turile. 

AStfel nltimai în decurs de dL'uă luni. 
Într'un singur dcspărţământ, despărţă.,:.II 
mântul judeţului Caraş, condus G>e d. pro. c&l 

fesor Ilie Rusmir prezintă o adivitate,_ 
care merită să fie dată ca exemplu. lniltJI 
Ora viţa , capitala acestui judeţ ,,'au 11:1-' ff~ 
scris la Astra 44 membrii pe viaţă şi 13 _ 
membrii fondatori pentru casele Cu1Ul. Itat 
rale. ao 

CondUlc€rea acestui desparţitmânt a ' .... 
dat concurs nelimitat ciclului 1(> confe. "11 
r'inţe ul extensiunii uiniversitare C!uj. 50 

Sbiu, organizat în Ora"ita, Rocsa si _ 
Reşiţa. " , llZil 

Este de remarcat faptul că numai în [)1 

ultimi1e douJă luni s'au deschis în această de 
regiune a Carasului 10 scoli tir3:nesti de • nE 
igienă şi gospo(:tărie în . Hrmito~reit:? r.o- ' SI 
mune: Forotic, Berzovia, Ezeriş, Mih
veni. Nicolinţi, Petrila, Borlovenii Vt'~lu, ,:aII 
Pa toş şi Dalboşeţ, iar ·alte două sunt in tn 
curs de organizare la Bozovici şi Coma- :
râs te. . :au 

Inca Un punct esenţial din planul de li 

activitate al acestui despărţământ este -
înfinţarea de biblioteci. Astfel, pe lângă' iu 
r.ibliotecile existente la casele naţionnla, II 
s'a inaugurat de curând si o mare bib1io- , II: 
l~ă de imprumut 1'l1' Oraviţa W, 

lată, dar numai un cauitol rl.~ ilctivită. 
ţii pe care Astra o desfăşură in Banat. U-n .............. _--. 
Sărbătorirea unui merituDs ~! g 

avocat din OravÎţa in 

DI. dr. Emilian Novacovici. aVOC1\ 
pl.lhJic el. I-a din Oravita, a fost avansat 
zilele acestea la gradltll de aVq<!9. t publio· 
prk,~i:pal, în baza meritelor de ()sebitt ile 
subli.niate!Şi confirmate de Ministerul 
justiţiei. Deoarece dsa se bucură de O 
largă simpatie şi consideraţie în (:ercuril~ 
intelectuale din judeţ, prietenii aU: căutat 
să-l sărbătorească printr'o agapă în ziua 
de 9 Martie a. e. În saloanel~ re-stourantu. 
lui Gambrinus, Dintre numeroşii prieten! 
am remarcat prezenţa dInr: Gh. Stroi('s· 
cu. preşedintele tribuna-ului. A. C. Re
noiu, primprocuror, d'r, Ion Teieu. medic, 
f. prefect P. Varga, jud. N. Ne~~gl;ie iu· 
decător, Aurel Barbulovici. jud .. dr. Gh. 
Comean'1l\ avocat, Alex:mdru Br,ldescu. 
Jud. instntctol', Toma Său1ea. D Brat:r, 
judecătqri, etc. ' 
••••••• · .... -.· ..... -.r ••••. 

Din Giroc-Timiş 
- CONTRIBUTII PENTRU CATE

DRALA. Duminecl. in cadrul Sfintei Li 
tUl ghii. Părintele Horia Vişoiu, a vorbi: 
rredincioşi1or despre datoria de a ajuu 
inălţarea ~i terminarea măreţului Lal:ăI 
de Ina.~inare, Catedrală Timişorii, apt'>, 
lând la dărnicia suflet-e-lor lor. Colecl 8: I~. 
rea a începUt Şi credincioşii GiroceJlÎ 
rând pe rând se înscriu în lista de con 
tribuţie. 

- CONFERINŢĂ, Duminecă, in 11 
Martie a. c. in sala Casei Culturale, I 
f:onferenţia d. îngin€'r Bulzan, şeful Oeo 
lului Agri'Col central .,eră işorul". 

A apărut Nr; 7 
al revistei 

INDREPTAREA 
Tribuna Intelectualilor 

~. Se găseşte de vânzare 
la toate c. h i 0$ Cur il e -

'-1 
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de serviciu 
:ti, 
ă. ,_ţia aiarului .. DACIA" pentn Arai. 
O· , e&ută fU!l~ţionaril cu practlcă. 

k 1.-------------------------In '~.tă VÎ.nzători de zia re la reda.cţia Arad 
,~ • S'.rada Mă.râ.te.t;li Nr. 1. 

13 ___ -------------------------
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a .~~-----------------------------'e. 1" '''c.itlU·~lli~i pen.ecdi. la t.CJuă Jie!'. 
lj. soau. A\1tt5& .a lloU'. 

şi -
Iilitaţi eu Încredere fi faceţi Clomenaile 

în ! [)vo8.j'Xă.la l8lonul de croitorie 'llingerit: 
tă de damă şi lingerie bărbătească a doam
de nei FELICIA IONESCU,Arad, &'"..r. Vasile 

Stroeseu Nr. 51a. 

!~ --------------------------------" • )lut spre cumpărare un dnrmitor modE:rn ,u. 
in tn bună stare. Adresa la ziar, 

Q. 

, :aut cameră mobilată eu Intrare 6('ţl&O:-e.t.ă, 

de .lC~ la baie. Adresa. la riar. 

!te 
gă . iată-m IIpre cumpărare o ma~jn~ ci.e scris 
le In bună. stare. Adresa la ziar. 

io-
~ânzări .• Cumpărări 

tă· . UMPĂR răsbOi de ţesut, sbiciu de mâ 
. n1. Adresa la ziar. .. 

1$ "să in Mureşel de vânzare eu 2 eamere. 
grajd, bun pen-tru gospodă.rie. Adresa: 

trad, IJtr. Cantacuzino No. '48, apart. 2. 

~\ 111 vinzare 1) roan ta nouă o fiţereucl 1., 
;at magaainul "Basarabia" au. Meţianu ,. 

hc [it Ile vinzar, un dormitor, ee.meră eombi-
nati, masi de 8cria, dulap li un reca-

~ .... iel'. Str. Bariţiu No. 1, uşa No, '-

il~ 
;at 
ua 
;u· 
m: 
'9' 
te
ic, 
iu· 
~h. 

)", 
t:r, 

• 

E
l.! 
oi: 
IU 
ă! 

~ "'a zare ~I>\,,()I\.re smirna veritabil mări
lItU 3x4 mtr. Adl'l"'.ft: Agentura. Gn. Co· 
mn Str. Emtnescll 17. 

Diverse 
1II1'.dres 1et'r.inţr1op 'MII' ţii rn_l'rilor '8\()oo 

Wate Ager.tura .. C'Hnan" ~tnda Etni· 
J\~':U 11 , ~taj 1. l,'lr"g la elim de Co. 
Ind. sub Nr. F,1133.ff4J4.3. 

"~l'ntal'tI Generulli dE" vA!',1.'11'8 !!oi rurllpira. 
r~a imobii~lO!". CO~tAN rmEOI-:'::iHE 
Al'9.d. ~tr, M EmInc8C\\ S!', :1 Ittaj. 1 Te
lefon; 26·97. Inreg. la Can: d~ Com. t}i 
tnQu~!.de sutl Nr. Fi. lt~3l'Hl43 

)& , 
f8: I • 

Ca!'ft do:' ,'iim'lT!! GasI) psrticu:aTi'\ mo
derr::1l ':!ll ".amer@. de bale s! (~'ădiI\ă. lâng§. 
Str C('ţăl;tICe"L1'IU, 2 xr.:1io~ne - Vilă 
!'tlc,dernă cu dOi,:ă a!Jarta,n.el:te, l!':-ărlină şi 
~a"!\j, in centr'l 6 lllilio~nt!, - Casi mică 
112 Itrăe!mli 288 n,o p. I~r..gli. Strada ~ava 
"!"Lu $00 mu lei. - Ca.si particulare 
,B;,mpll'~ ,d;n 2 I!ame~ ·,i d~ptndint. cru 
"rădinl l~O m P. 1 m!HoR. - Grădin!\ 
l"J pomi frudtferl 135 In P. lingă Mică-
1'1ca-NouA l;)OO:m lei - CăutAm r-mtru 
oumpi\rll:,e parr.Â.nt arabi! :1..0-12 jugh. In 
jUl1 .. ţul A '!7.d. 

'Jli 
m 

i! 
I 

:o 

1 
r 
e 
il 
II .. 

.. 
~'abrica chtmif'li Jr..Aenlli cu instalaţiuni. 
~rI 6tabil, clădit oameră ~J D".a~inărmO! 
c,,;c mai mOllo.'"Jle l'oCa: de fabricl, birou, 
aproviz;0n9tă L'II ~u10ri 1leutru fabri('IlF~a 
or;~ărar Cl:-:jco:e chimi~oJ, din mtoli\' fami
lia.- ur,;e!lt de vitnnrtt 101 2,000.000. ln 
tartierul 'I/lelOt' ca:;,? \lU 6 eamt'fO ~i cu tot 
eomfortuJ S.tJli(;.OOO loi Casă CU 1 X 3 ea
Inere, tOl ccrrJcrtal it 1)( 1 in ceu~ru eu 
3,~OO.OOO!ei. llică,o,c/l o;:urJ. particulară 
• .,uii cn 3 camere. eu .ot cOJnfortul 
1.~O:)!Jr) lei. Cas~ particubri cu 2 cam, 
eu grăJină rnue. cl!i>a I'Icuil îl'! parn~f1.va 
1.3CIJ.:OO lei. Agerturi vid, lui Albert 
Haasz, str l Petran r\O, 3. Tel. 22-21, 
Iureg. Cam (;om. SC3'i L 1912, 

Cinema ROYAL Ara·:) 
S'fRAD.-\ ALECSA~DRI 2 T81efoD: 19-53 . 

lUARI.\. DENIS, flroina filmului (CELE 2 ORFELIl\'E) in 

PARADISUL REGASIT 
dupi\ I'OIllanullul DARIO NIOODEMI. aII torni piesei (Sl'1lmpolo) ,ţu NINA 
BESOZZI) VffiOILIUL RENTO. ~prezentaţiile la orele S, 5, '7 şi 9 fix 

I&W,~ 

Cinema URANIA Cinema CAPITOL Arad 

CALEIDOSCOP 
1" ..uMAeD DE ..... VlCt1f 

1$ MA.BTIe 1944 

Butta, Piata A\'1'l\m Iancu 1%. Tel. 1$-20. 

funii", Bul. Beg. Ferdlna.nd S3, Tel. "·15 
MUMUIANU, Calea Aur •• VI.it ... 

Servi.iu} permanent. 

CINEMA 1'68RAPJ: 

15 MARTIE 1944 

CORBO: O f~eie In pemol. 
URAl\'lA: Dinte pentru 4inte. 

Telefon: ::'2-32. 
Cinema de premiere. Ton şi proecţie 

ireproşabilă. Sala bine încăbItă 
A ZI! 

Telefon: 23-22 FORUM: Inimi frinte. 
Ciuematograful filmelor grandioase I ROYAL: Paradisul regăsit. 

Az.i şi in zilele următoare: l\Iatiueu cU lei 60 CAPITOL: Pon Ceza~ Oi Sua •. 
EpOIM'-~a ciof\1Datografiei italiene. pentru ,.~lari. filmul istoric de proporţii ----

Grandioasa realizal'fl după drama loi giga.r:.tiee ;r-

Dinte oeiîiiiiZdlnte DonUHLCeiăie iENA SiULAI 
cu: Carlo Tamber]a.nl ,i Caterina Boratto . D I BAZAN S J d · · 

Repr.: la orele 3, 5, 1 ti 8 fix Osind1l1 la Jnoa~ ••• duel~rl ••• dra· a on e Imgerla pt domni 
goste, •• Jlluz:că .•• paslune, •• 

A 

a 

LIBRĂRIA ŞI PAPETARIA 

"GLORIA" 
IL VLAD et 00. S. 1. N. O. 

ARAD, Str. Berthelot Nr. 4. 

Mare 3.sortiment !n al'tieole d • 
blro"l şi cărţi literare 

'i' 'N' a • 
Cinema 
lele_un ~O·.u 

,j\ Z 11 

Mai mare ca Coroana ele Fier. 
Aprobat pentru tineret. 

JUF.NAL O.N.C. Rezervaţi locurile -
.1 

MARIAN ELENA 
MARUNŢlŞURI 

AR W, Str. Emlneseu Nr ... 
.. 18 EL 

Arad 
Repr~z.e .. tJlţ.l ~, a, 'it 9 lIX 

Filmul Clare va irupre siona pe toată lumea 

eu: Emma Gramatlca, - Leonardo Cottezl şi Sergi'Q Tofano 
Filmul care reprezinti'l un triumf in arta dnematograflcL 

Duminecaortodoxiei la Beiu$ 
Oraşul nostra a tră.it O zi de înălţă. 

toare sel'bare cu ocazia. oinstirii Dumi
necii ortodoxiei, care s'a' desfă.şurat in 
marea sală. festivâ. a Şcoalai Normale la 
care a asistat Prea. Sfinţi6- Sa dr. Nico· 
lat. Popoviciu Episcopul Orwi. Sala ar· 
hiplină, un prognam bogat datorată me
rituoa.sei directoare a şooalei Normale 
(I-ra Grigorescu, imprtY'mă. cu colahofa. 
toarele din Corpul Didactic, iar cele trei 
~co1i oare nU dat tot eon(!ursul pentru 
reuşita programului 8."l fost vin urmă
rite cu excepţie de întrea,ga asistenţă. 
Corul şcoalei Normnle de sub conduce
rea. d·nei prof. O. Neagu, sa evidenţLat 
la înălţimea. oerinţelor. Corul şco ulei de 
fete ,i băieţi al oelor d<fJ'li. !ieee de Jlu'b 
roondueerea părintelui prof. Negruţiu, a 
,lelecbt puh1icul C'.l <,â,ntările executate 
eu atâta. artă. 
, PrC)~amrll Il fost fna.rte bO'rat. In 

";auza 'Tll>o-grnmulnl d. fll". VInd ~ofrflnie, 
1:"6ctol'ul aca.d+>miei teologice Arad. fi 
"nnfel'e"tiat rl"l'IT\re pSI'\T\h pirtMii (l1"<'Ş
flnp. (101'1'Tl'!""H'l"rl (l~T1tlll nl't()flnxi~i. 
W?-_i4J4I!!CM?4~**SE2Mb!&ţt-.;,:4'·.44!f'far-~ 

ATENŢIUNE DOAM1Il"ELORl 

Vizitaţi numai Sa.lonul de Cosmetieă 

IULIA HAJDU 

• 

AR.AD, str. M. Emineseu Nr. 20-22 
Telefon: 21.81 

Autorizat de Onor Minist. Sănătăţii 

• 

I Printre cei de faţi. oare aU luat parte 
la serbnre am remaroat: Prea Sfinţia 
Sa dr. Nicolae Popovieh. dr. Vlad So
fronie, rectorul academiei Arad. It. eol. 
A. Albu cu dona, dr, A. Necşule8('u. prim 
procuror cU d.n,a, dr. A. Bolca.ş 'Primpre
ssdintele Tribuna1uhi Bihor, cu doam 
na. d. Petre Bologh preşedintele Tribu· 
nalului eu doamna, Stavrofor Zaharie 
Mog.:), cnnsilier eparhial CU dO:tmna. pl'o· 
topop P. Papp, directorul ziaru1rll "Beiu. 
şu1" prof. Gh. Bata, fest insp. general 
al învăţă,mântullli, d. AnastasiU, insp. 
";co1ar cu doamna., d. Iama.ndi insp. şco
hl.r cu d.na, dl·. Ciavici A. cu doamnfl, dr. 
P. PopovicYJ, Decanul B'iroului Bihor 
fost prefeot, d. It. col. M. Mnteescu, co· 
mand. Bat. Codru cu doamna etc; 

- NOUL COMITET AL AS~
TIEI PROFESORILOR SECUNDARI. 
In locnlulliceului comercial de blieţi s'a 
ţinut aUWlarea asociaţiei profesorilor 
secundari din ornŞ"ll nostru, care şi-a 
aleg un nou comitet de eonducere dună 
eum urmează: Tiberiu Grozeseu Dl-e~e
d 'nt-e; Florica l3ucur~scu şi Cornel SFtfta 
vicepre<;edinti; Al. Crişan, sE'~l'eb\.r ge· 
n~ral: InC!'. P. N~rău, secretat' de şe· 
~:ntă.i Vichenţie Ugr:n, casier şi Vasil~ 
~\lciu. prel'tedinte al comtsiei de cenzori. 
T ,,,anel pondl1!,praa, asocintiei. d. Ul'ese
~inte Tilleriu Grm:!'Sr'll a' multumtt pen. 
+-.... 1 inc1"1'V1p-rE'rt ef',.\l"rl.,tă şi a nr~mis ('~ 
~<> """, ~trR(l n t "Pi tu ,:,i r1 ~ l"'l. E''M hri.t c('''''':' 
+Pb 1111i (le f'1'IT'(l,,(!Ore. să nl'nm()ve~ cât 
mai mult inte1"eselE\ aSt"ciaţiei.r 

ARAD, Bul. 'Regele Ferd.bwld Nr. G 

----- . e -: : "" _ ._...- Z:::e::l r::::::::::z,,:sa ___ 5 

s. A. INTREPRINDEREA 

HOTELULUI "VULTURUL ALB" 
ABAD 

Boleval'dul Regina Mari. !It. 18 

POSTAVAR!4 ROmNEASC.1 

H.GROZAV 
ARAD, Bul. Regina Mari,. 24. ";~ 

Firnll elrat romln~llsei. St.re 
eftl!1e şi b~l1e ~ ,.( r: 

• - -
ALEXANDRU KNAPP 

• 

Vopsitorie d. haine ,l ourititorie 
chimică 

ARAD, str. EpleeopQl Dadu N'r, UI 

MAGAZIN DE HOD. 

LYON 
Arad, BuL BegI~ Hula U. 

Palatul NeWDaIIJI 

Lucruri moderne exeootăm şi vopsim 

TIBERIU KAlSER 
Atelier da repara.tiuni pt. maştui a~ 

ARAD, Str. ~n. Grigorese. Np, "-'J. ..-I'OŞETAR şi OEAM,UiT.L~A. 

Văd. L. SZABO 
ARAD, Strada Eminescu. N,. ... 

CMlft'ICtioneaz1 po,ero mcderae •• ieftiee 

........ &44 
~ 

Cosmetică 
ELISABETA KELLY 

.l.BAD, Bul. General DragaliDa Nr. t 
'lRAT \MENT el.' '::-;' '_)Jr_E ~J 

HOR~lONll 
• 
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Scufundare,a vasului german ,! Kilissi" , este ','ârfurile de atac ale trupelor sovietkt :1 
In centrul dintre cele două aripi Cnndu. I 
cerea sovietică a prevăzut obiectivl'll 
strategic ca prin Q puternică înaintar~ J 
spre sud să despnrtă aripa de sud g~r .• ,. 
mană in două părţi. Aici însă în rCgi'mea " 
dela suClvest de Uman vârfuril(' d€' atae 
~etic cu direpţia spre sud al~ f"s! in, 
terceptate pe Rug, QStfel că şi ~t 
obiectiv poate fi socotit dela h~p'.:t I'l\ 
esuat. 

o provocare a neutralităţii spaniole 
Granita turco-siriană a fost mchisă. Ruşii prin atacurile dela Tarnop'oi n'au mai câştigat teren. 
SttUQ.ţ'Q. ţCOhtuCr.to.c; 

= = Ee t em wP=-;==: 
.. ela cartierul general al lt'uhrerului 
II inaltul cO'rnandament al jO"rtelor 

annate germane cmnun<că: 
CentruZ d-:. greulate al ~Mu'ilO'r atacuri 

.\avîet~ce este §' pe mai dt;parte îll seCto
rul sudiC al frontului ra.saritean. Trup'!
l.; germane opu.n acolo o reziStellju cmn
cenă ~lIamiculUi care atacă cu jorţe su· 
perioare §i au reSPins, in cursul Zilei de 
tri~ numeroase atacuri. 111. sectoarele de 
pătrundere dela sud-vest de KrivQt Rog, 
la sud-vest de Uman .şi ln spaţiul dela 
răsărit de Tarnop~l vlirfnrile de (ltac SO'
vietice au fost oprite după nimiCirea 
unUi mare numtir de ţancuri sovietice. In 
1ceste lupte, o grupă de luptă germană 
(1 căr~i retragere a fost tăiată., a O'prit 
inaintarea inamicului mult lmperioT c.a 
tmnăr şi, după mai multe zile~ a 1'eUŞlt 
să tre,ocă prin lupte la unitatea de care 
aparţir/.,:,a. nimicind în ret1'Ogcre 25 
~ncuri inamice. 

In sectorul central al frontuluiră.să
ritean au avut loc ieri lupte cu caracter 
local. 111. luptele crâncen~ de apărare de 
pe aus/rada Smolen.sk, divizia 78-a de 
a.şait din Wurtenberg-Baden de sub co
manda generalului de brig(uiă Traut, a 
obţinut succeSe de apăTare deosebite. 
Inamicul a pierdut, în Sectorul acest'.ii di-
1.'izii, dela 5-8 Martie, peste 4000 marţi} 
45 tancuri, 45 tunuri Şi O' mare cantitate 
de alt.g materiale de războiu. 

La continuarea atacurilor fără suc-
. ces date de sovietici. la nord-vest de N e
ve1, în spaţiul d~la Ostrov şi pe frcmtu.l 
dela Narva~ inamicul a su,ferit din nou 
pierderi grele. Oantrameuri germane 
date la sud-vest de Narva au decurs cu 
8Utces. 

In Italia n'au aVut loc lupte impar. 
tatMte, afară de activitate vie de ŞO'C şi 
remmoaşterl3. 

l"bcul baterii lor noastre C'U tragere 
lu1tgă a provocat ptdernice explOZii şi 
incendii întinse în capetele de debarcare 
din regiunea Anzio--Nettuno. 

Bombardiere şi avioane torpiloare bri
tanice au atacat la 12 Martie, în apele 
teritoriale spaniole din faţa gurei Ebru
!ui, vaporul german ,,IGl1ssi(€. VaporuZ 
IJ fost incendiat Şi a pierit. 

Câteva avioane de hărţuială brituni
Oe au aruncat, în cursu.l nopţii U'eCUfe, 
bO'mbe asupra lO'calităţilor din Germ.a.. 
"ia de Ve8t. 

Avioane de luptă germane aM atacat 
obiective de pe coasta de mtd a Angliei. 

.. ",Ieane britaDiee au. alacat 
eemunieaţiiJe din g •• ful 

CaUaro 

Berlin. 14 (Rador). - Trei avioane 
britanice au atacat în zorii zilei de 8 
Martie fără SUcceS o linie de comunica~ 
ţii din :-oJful Cattaro. 
Două avioane inamice au fost doborî· 

te cu această ,ocazie de a tileria antiae
riană germană, prăbuşindu~se în mare. 
Unul dintre piIoţii engleZi, ca!'c s'a lan~ 
sat cu părăşuta, a fost făCUt prizonier. 

Alte două avioane britanic~ au tras 
eu m.:tralierele asupra bărci! d~ salval'e 
Dare luase pe bord pe pilotul englez. 

Berlin. 14 (Rador). - In faţa coastei 
norvegiene în flordul Varanger avioane 
de bombardament soviet:ce pl'2:um şi 
aVioanele de vânătoare nu atacat fă ă 
nici un SUCCeS un convoi german. 

Aviol.n2le da Vâ!1ii.toare germane au 
~(l1lll0!it eel puţin 7 dintre avioanele ina
mi~. 

BERLIN, 14. (DNB). După. cum află Biroul Interna.ţional de Informaţii, în 
apele spaniule, chiar în faţa gurel f)uv[u}ui Ebro, nouă avioane britanice de 
llOmbal'dament şi tOtl)ilaj de tipul Bristol~Blenh('im, au înfăptuit o Je1'iune a 
(;rt'pl-ul'ilO'l' popoarelor, atacând uolo În ziua de 12 lUal'tie ora. 16.30, c'- torpiJe 
~i bombe vasul german "Kilissi" de 37;~3 tone. Vaporul a fost nimicit prin 
ine-endiu şi a fost total l)ierdut. In urma a,e.e"tui atac, 10 soMa.ţi din oohipajul 
german au fost omoriţi, iar 15 răniţi. "Kilis.."lil( a fost un vas special de comerţ 
CU instalaţii frigorifere, t'3,-l' a fost e~}fl sUtuit de abia În 1934 pe-ntru Franţa şi 
treeut În poseSia Gennaniei pe ,baza Acordului Laval. Vasul putea să parcurgă 
('U O Înci.reătură de 11,400 tone 13 yard uri a\'ând posibilitatea. de a. găzdUi şi 
11 paS4.1geri_ 

Scufundarea vasului "Kilissi" este 
a neutralităţii spaniole 

o provocare 

riERLIIN, 14. (Prin telefQn). Scufun~ 
".;.rea cargoootului german "Kilissi" în 
upeie teri1;nriale spanio]e a suscitat în 
(· .. nurUe germane mai mult un deosebit 
interes politi6 decât militar. Torpilarl'.3 
uu"stui vas gemlan este considerdtă ea. 
1;11 a.('t de plHvoeare vO'iti. a. neutr:llitâ· 
ţii spaniole. Prin aCf'lSt aet nu se vede o 
intâmplare ci o formă. de atac voitii. prin 
care odatâ ("u efedul militar împotriva. 
GermanJei s'a d~lt un atac simultan şi 
Ît:lpotriva neutralităţii Spaniei. După 
ateealo;i metodă. s'a Întreprins I~unea tre
cută un a tac În Marea Egee ÎmPQtriva 
lJnui convoi german. cu prilejul că,rnia 
distrugăt.oarele inami{'~ au operat prin 
Violarea sllveranităţii teritoriale tur
eeş.ti. Se susţine la Berlin că e..~te justă 
('.r.:tlStatarea ea, după. etUll 1.\ timpul său 
prin cazul "Altmark( englezii au submi· 
nat metodic neutralitatea norve~iani, 
foksesc af'um aeeaşi tactil'ă impotriva. 
Spaniei şi Turciei. Din partea gennană 

~ceste acţiuni izolate se grupeazA in ma~ 
I rea aeţiune a II.nglo-aroerieanl1or de a-
,. zdl'tlncina pe toate căile statele nootrale. 

Df'ja înainte eu ~teva zile s'a vorbit la 
WilhelmstraSSe despre o ofensiva gene-
rală. a anglo-amricanilor împotriva 
neutralităţii Argcntinei, Irlandei, Spa
niei si a Turciei. Dea.semene.a şi presiu
nea âmericană. exer("itată impotriva Fin
landei a fost înglobată din partea ger
mană. in acest complex.. Violarea apelor 
teritoriale nelltrale din MU1'ea Egee şi 
fie pe coasta spaniolA. sunt apreciate ea 
o parte a acestei eompanii. O confirma
re a teoriei atacului metodic impotriva 
statelor din e3u7.Ă este privită din par
tea germană. din punctul de vedere al 
~tirei din NewyoI"k publicati de agenţia 
Reuter după eare Anglia şi Amerlea vo;r 
duce ]a iI1fleJllin i re planuri identice im
lwtriva Irh'1iJ~i. Al'gentinei </Ii Spaniei a 
(-~l'llr atitudine este favorabili puteriklr 
Axei. . 

Atacurile sovietice dela Tarnopol n'au mai câştigat teren 

'l.uptE-1 t> din ee'alalte secboare alI flVU\ . 

ti mică importanţă. .. 
CENTRUL FROl\'TIJI"rI nE P,·\"ARrr 

In centrul frontului din răsărit S'au ~e 
desfăşurat numai l'u'Ph"> cu carart,er lOCal. 

In sectorul de I(]ord. Pnternicele ata. 
l,"Uri msesti deb vest 'de N("Vel nrec:,m si 
din regiunile dela Ostrov şi Na!"i7a IU 

fost ză,~ărnicîte. Strâmto[lrea umlî SJ)a. 
ţiu de pătmndere reaHza t de o;n"irttci la .. .. 
slldovf>St de Narv[l pr!)gTe~~a'l" cu ~"c. 
cea. Truoolp. gennaY'e l'tl.l T""tl'" "q"lt!!!!l", '9 
spaţiu de atnc de mai mulţi kilometri. • 

FRONTlJL DIN IT AI.I:\ " 
In Italia nu a fost o activitate de lupti ~,~ 

mai importantă. Recunoaşterea g!>rO'l;lni ,(Jf 
tj a putulj: stabili pr('.gătirile frontulu 

anglo-amer1.ean, inde<Jsebi în reg:w~i('; Il"II 
Cassino şi la. capul de pod izolat crel' ,ptn 
Nettuno. cari lasă să se irltre-vadii o re . !le, 
luare a unei puteJ'!nice activităţi d\e lurU "pu1 
a inamicului imediat ce timp'u~ o V'a p(>J' !iei 
miţe. Trebue crezut că şi generalul K~ 
selrin~ a exploatat deasemencfl ~ea.'iti pol 
situaţie şi a fă.cut pregătirile necesare, 

REZI~~NTJ\ GERMAN"\ OFVINE jic 
DIS ZI IN ZI MAI MARE pu 

tal BerJin. 14. - După cele mai pr')n,sp.>t 
comunicate germame, marea b.'i.tălie dii 
sudUl frontului de răsărit ajunge t.lt r;lR. 
mult în stadiul fron;turilor celorlalte. Re 
zistenta germană devine dilrl zi in zi :0 
mBi ri~id,ji în urma contramăsuri1or hll l'~ 
te. Sovieticii în năvala lor ÎmThrltriva 'in" ~ţf 
lor germ8Jl1~ au suferit pierderi urh~ ~ 
de n('CTezut. Astfel terenul din ngÎ'ln~ 
Nikopol este în intelesul ,stri('t i}l C'H~~ G( 

tu1ut semăn;1t ("lI trupurile soloiltikl' M . la 
vietici căzuţi, Comam/:!'1llmep-tul f!erman I 
putrt aehllCe în spctorul de slld 1n'nflr~" 
te rezerve. a căr(}l' eTA"t i('~ fn avid-en, 
indeosbi în regiunea Tamopol. 

Granita torco-siriană Închisă 8: 

Berlin,14 (prin telefooJ. - Pe frontul I spaţiul dela est de Tarnopol. Direcţiile 
din răsărit, desfăşurarea !tlJptelor de pe de atac sovietice au În toate ee] trei spa
aripa de 8:d estt:Cent~ intere~t4lui ~~. ţiu "bendinţe în spre. sud. In spaţiul dela 
nera!. DuPa COnSldl€raţia cerCuruoI' mih- Tarnopol operaţiile sovietice au aVllllf 
tare gennane, situaţia a îneeput aici să baza obiectivului strategic prin O î-nain
se desd~teze puţin. Această considera~ .tare cât mai avansată spre sud peste 
ţie pare a fi justa şi mai mult cu cât ata~ linia ferata Lemberg-Odesa să ~e adu
curiIe ruseşti din regÎJll!nea deia est de că la prăbuşire întreagă aripă de sud şi 
Tarnopol nU au mai putut obţine- ·bi lro să pregătească O încercuire in stii mare 
câştig de teren mai important" Bătălia n armatelor germane alui von M8Iil'nstein. ISTAMBUL, 14. (IEP). După eum SI 
de pe aripa de sud se desfăşoară cu o Această intenţiune până în prezent poate comunică. din AJeppo, graniţa tuteo 
mare violenţă Ca şi mai inainte pe :1 1.1lr~ fi privită ca eşuată, căci contramăsurile siriană. este închisă. de 10 zile pentru ci· 
gime de frOll1t de 500-600 kilometri. Ea geTIIl&ne de aici au oprit orice inaintare llătarii dvili. Autorităţile engleze rel'usj 
prezintă trei fOCare şi anume Ia Sl'~'<dvest spre sud a vârfului de atac rusesc. eliberarea autorizaţiilor de trecere il 
de Kdvoirog, sudvest de Uman şi la .(!st . Deasemenea şi pe aripa de răsărit de~ I Turcia/ pe motivul, că manevrele milita. 
de TarnopoL Aici, spaţii!e d~.J~ Krivoi~o~ 1.9. ~ Kr~vJirog, unde în mod vizibU a fo~t re, ea~e în prezent .• au loc În ~rient111 
si Tarnopol urmeaza a fl pnvlte ca ~trlPl. planulta presarea armatelor germane dliD aproplIlt. pe uscat ŞI In aer, nu S au ter· 
Greutatea hotărîtoare este situată pe M'ipa de sud, au putmt fi interceptate minat încă. 
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O'Două 

Medicul Peutiot 
afacere 
ucide zeci 

Landru la Paris 
de feInei şi arde cadavrele 

Par j 8, H. - După ră.zboiul mondial 
a. stârnit o senzaţie mondială descoperi
rea. crimelor lui Landru, care ucisese mai 
IDlll'te femei. arzâ:nd În urmă cddavrele 

1 
t.ăiate in buclţi intr'o maşină de gătit. 

ZiI~le acestea s'a descoperit la Paris o 
nouă aÎac.ere analoag'ă. care se pare că. 
va pwu~ in umbră isprăvile lui l.!lndru. 
In apropierea Arcul·ui de 'triumf. în R:be 
Lesueur 21 s'a dat din intâmpiare de 
urma. ('rîmelor comise de un anume Dr. 
1\Ia1'cel Pl"lltiQt, Care n'a putut fi ÎJJt,'ă, 
arestat fiind dispărut. 

Iată dl't.aUile ee le dă a~(>I!]ţia li-:uroPa
Press in legăh1ră eu această afar'ere: 

Senzaţionala. afaeere l'riminaHi. d"sl',O
perită In noaptea de SâmHitii :o'I"'1'P njl

minică intr'o rasă 'U.elocuită din Rae I..e
sneur, dur-il rezultatele cercetărilor poli
n('i a .u",t o eXtindere St'>n7.ft tionHli\ cart" 
indreptăţe-:;te o compa1'aţie t!1l ea:MI 

La'l1dru. Depe Reum trebue să. se ia În 
consideraţie că. medieul dr. Mal'Ct'l Peu
tiot estE' după. toate probabiIită.!ile un Sa
dist anormal care-şi practica profesiunea 
În Rue Ca.umarUn iar în Bue Lesueur a 
omorât mai multe duzini de f~mei pe 
e.'lre le~a ars sau le-a îngropat in curtea 
('asei. lu('ă în cursul săptămânl."Î pr&:Joe~ 
dente locuitorii din Ruc I.,psl.w>ur au ob
'!;f'rvat un miros nt'plă.cut l;Ii SlJSppct ('are 
je~a din ('~ul casei. neabea Si\mhl\tă 
locuitorii u'IJei ('. -. tie peste drl'll'l :lJU 

alarmat pftlit~!l.. Pu "tii şi pomlllP\'[i :m 
intrat Cll forta În {~sti. şi ~u pătruns in 
nivnită. un"-e eazanu1 ealol'if .. rlllui era 
ro,?u şi \Ind'" 1.-11 miros groazni!' se ris
,)3.nOO:-. J)ltf~ă ('1> f>r.mnff'rli aII 'itin~ f'R7.3-

llul (''1 furtllfl1i1 S'li!,! p:~~it mlli intii!] 4, 
i'ad"lvre car~ ... h:ati'_ PrivrU ... tl'<\ "'ro în
n;rOZif1)flre. h !"nd f'a7~nffbi (fI': (''llorl
fer se aflan ('!3.pet.e. picioare. braf.e şi 

atbe organe ciopărţite. Poliţia a ÎBcep-a 
să cerce~ şi curtea, unde s'a găsit I . 

groapă. adâncă de trei metri, asvupaiIă. CI ~~" 
va.r. După. câteva ore de munci s'au pl' 
tut scoate din această groapă 13 eadavn 
usoate • .In urma unor cercetări mai mi· 
nutioase in curSUl Zilei de Duminea\ ţ,I 
crede ci numilruI femeilor omorite ÎI 
această casă se ridici. Ia 25. PriTl'tre al
tele s~au mai găsit in diferite duJa:HIlo! 
circa 30 perechi de pa'1tofi de damă,. Cal" 
{,upi toate probabilităţile aparţinea'l! 
victimelor. Cas.<t unde s'au Drodll~ aC!l':st~ 
('rime este o ("3.să particulară Cll ttn SFII, 
e:1U' anatmroent si a fost timn îndehml!;31 
nekcuită,. Acum "eloi ani a fo~t cumpăr,>! 
"f' dootorul Marl'f.'1 P€'lltiot. Politia nu !N 
d("Ocam{h·tt; "Itl' "'m~l1'!'fItf'!. J." Rl<'" Cal!' 
n>'trtin Nl', 56. undiP JM1,e<;H" Pf'<ltin't, 1~ 
litia. a organizat o "".,.,,1 permaDtntit,. ... 

Socle''ltEJ r;aţională de Editură Ş Artr Gr 'rc~ nac!a Tr!l'nnă" T:m i ,ca1"l' 1 Bvl ;le-"t~e Mihai I, Nr. 4. j~m"'t\" ~ •. ~ N,. :12.: ţ,~" 1943 ia Reg. Of. Comertului 'fimişoara. 
- Tinăriti, la 14 Martie 1944 
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