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Sovietele vor să creeze o sfer~ de influenţă zistat acum na s'ar mai vorbi de Naţiu
nile Unite şi nici de libertatea Statelor 
Unite. 

, până în Africa de Nord 1900 df"ţiftuţi !'I:panioJi puşi 
in JIbertate Aliaţii nu se mai 

lui Tito contra 
interesează de soarta Poloniei. - Protestul 
terorizării soldaţilor jugoslavi din Cairo 

Madrid, 18 (Rador). - Ministerui Jus
tiţiei a dal o ordonanţă prin care 19('0 de. 
ţinuţi politici din timpul ră::.OOiull1i civ1.l 
nu fos!; puşi în libertate condiţionată. J.C:tua.ţla. po .. 2lt{,că, 

ne m7.A7'1 "W , ..... -7= 

li. ând d-nb Roosevelt şi Churchill, în 
() iarna 1942-43 au conceput gran

lhosUL plan de a ataca fortăreaţa euro· 
reană din sud dinspre Italia ace§tia nu 
16 'au G§teptat să întâmpine greutăţi aşa 
tde man de proporţiile celor care s'au 
i11'it mai târZiU, Londra.şi Washington 
1(.'I"au convinse in că din w:mf.aCon/erin
ifei dela Cassablanca ca deCIZia de pe 
Ifrontul i~alian va cădea în 8curt~ 1"'e~e 
tfi optimtSmul lor a durat un an ~nchetat 
~.ână în cunml ultimei ierni când s'a 
iiransformat într'un sumbru pesimism. 
~ In primul rând se poate constata a-stă
~zi că această expE-'1"ienţă de ordin militar 
:a aat in întregime greş. In ciuda tuturor 
!rromisw.nilor şi declamţiilor făcute de 
generalii englezi şi nt'l?'d-ameriCani tru
!>ele aliate n'au izbutit să înainteze din 
hlAdul Italiei spre nord. Condiţiile capi
it/lării şi evoluţia acestUi act au contra
~is aşteptările. Numai o mică fracţiune 
'o armatei italiene a putut fi dusă de Ba· 
aoglio in ţara aliaţilor, deoarece majori
~atea trupelor italiene au fost dezarma
It!' de german: sau au rămas credincioase 
'Cooperând mai departe cu germanii, In 
lajară de aceste evoluţii negati'l:e 
de ordin militar, s'au ivit şi evoluţHlt 
~a.ctoruZui politic. 
Făcând totală abstracţie de reperC'l(

~;unile generale de ordin politiC al in
lst'~C8Ului din Italia, sectorul ltali~i su· 
~ice CI fost totUŞi destul de mare în il1os-
!tOza. de câmp de exerciţiu pentru a arăta 
llcolo incapacitatea aliaţilor, de a pune 
I:t funcţie o administraţie Şi de a alimen
~a populaţia. La acestea s'a mai adăugat 
ICI/fOi penetratia progresivă a agitafiei 
'bolşevice care şi-a creiat în Italia sudică 
un centru. în dmtna puteriZl)r vestice Şi (1 

.?ICeput să-şi consolideze o pOZiţie pm
~rie în M ed~terană, apărând in fdu 1 

cre.,ta întrun sector în care britanici: 
ţredea,u că posedă un monopol de 200 
lip, ani. . 

In afară de răspunsu1 finlandez, 8e 

tefine declaraţia de eri (din Camera 
('omunelor) a ministrului de externe 

, l?dfn cu priVire la tratativele ce urme~ 
t!:; a avea loc la l.ondra cu reqele Petru. 
~rimul ministru Purici şi ceilalţi repre
l"11fanfi jug08laVi. . 

ANKARA, 18. DEVTh"E TOT MAI AOCENTUATA INTENTIA UNIU
NE{ 8OVWj'~LOR DE A :FĂURI UN ~ Dh~ STATELE BAl:l'ICE PIUN 
BALCANI ŞI rrALIA PĂNA IN AFRICA DE NORD. ACEST L.~EL URl'IlEA· 
ZĂ SA CUF'RIJ.~DA INTREAGA EUROPA DE SUD EST ŞI SA FACA DIN 
MJ<.J)ITERANA O Sl<--'EI~A DE IN.FLUENTA SOVIETICA. ACESTEA LE 
SCRIE ZIARUL TURC ~,TASVmI ESKIÂR" IN LEGATURA CU RECU-' 
NOAŞ'fEREA GUVENULUl BADOGLIO DE CATRE UNIUNEA SOVIE. 
TELOR. 

~. craina ce-re teritorii po!oneze la vest de linia C urzun 
BERUN, 18. Pl-eşOOÎDtele repubUcei Iia vest de a~ zisă. linie Curron (',are a 

,iovwtit.--e '<1Crai~e".e a. cerut Î?~)rl)(}ra:ea fost desemn~tă. de sl}viet!ci ca irontieră 
:Illlor foste regiunI poloneze m Ur'raLJla It' ~ 4-~fl il L.. t 't ' 1 
stWietică.. Aooste regiuni sunt situate u nna a prellQU.)' un or ~r erI Orllt e. 

Statele Unite nu se amestecâ in conflictul po!ono-rus 
STOCKHOLM, 18. In cercurile grl

vemulut palon în exil din Londra a 
pro::lus mare consternare - după cum 
:lfiunţă. "Dagposten~' din ~ercurile lega· 
'iei polone din Lisabona- ra:norpl am
'Jllsadorului polonez din Washington 
r-,ie~hfinovski. Ambasadorul a de-darat 
că toate strădu inţele lui d"e a eâstiga 
eercurile flin Wa.shin.~ton, pentru pune
t"l! de v.edere polonez in cauza graniţei 

{!e răsărit poloneze, aU eşuat, Guvernul 
american, după respingerea de {\,1.tre 
Stalin a ofertei de mijlocire, nu mai ve
de nici o posibilitate de· a se mai ames
teca în această chestiune. Daasemenea 
ar fi o contrazicere pentru politica mi
nistl"'11ui de externe HulI dacă guvernul 

I american s'ar amesteca in umămmtele 
trasării frontierelor din Europa. 

Puternice tendinte antisemite printre trupele poIana dIn Anglia 
GI~NEV A, 18 (Rador) C()lresponden. 

tul agenţiei DI\B (;lOmlwi,c[i,: 

D\!i1ă cum se află din Londra "Rey
lah,s News" St~rie că pu-wrnicile ten. 

I 
dinte antisemita se inregisrr>ena.ă priu
'tre trt"l'l)~e pcJoneze din Anglia.. 

Sl1re~ il se faICe !aţă aeestei mişriri s'a 
i n1Jmit o c()misie eaTe va avea să. aw-{he
j teze c.rk-.e incident În legă.tură CU ~il. 

Congresul polonezilor din America 
GENEVA, 18 (RadOl·) - Agenţia 

NB oomunieă: 
"Deyl Isketcl1" anunţă că cei dnci 

milioane de polonezi ee trăiesc în Sta
,ele Unite a"l organizat un congres. la 
·'11'(' 1t trimis 5000 delegaţi. Congre. 

1 sul caută să active~ pentru a câştiga. 
; publi-cul nord-american, pentru puncbI 
I de vedere polonez în cihestiunea fixării 

viitoarelor graniţe ale Poloniei, se va 

I eăUta în special a·se abţine es. guvernul 
nord·a.merican să intervină în a('balul 
conflict polono-sovietic. 

Anglia apără interesele Statelor Uni.te 

~,T Asaţi Germall!. ~ă illvinră~' 

G e O e va, ] il (P.(u~or). - Dună <'um 
anun!ă. Ser',ridul englez de infoTln:lţillni, 
d. l'Il:tlan, conducft:;ontl opo7,j~iei din pa r-
lam e.a t'ui AfriLei de Sud a declarat 
intr'una din şedintele parlamentnJai: 
Dară vietoria a!iaţilor înseamnă o atian'" 
1ă cu Rusia şi răspfundirea f'omunic;mnlui 
in tonti lumea, inclusiv Afrit>a de Sud, 
iar victoria. g0.rnar.ă ar însemna distrl1'" 
!J,erea ooml1bismuiui, atlmci trebuie să 
spun: Iăsa1i Germa'!lia să învingă.. 

Comaniştii abţin. majoritate 
de voturi ha Sued~a 

Stockholmt 18 (Rador). - Corespon" 
dentul agenţi0i DNB comunică: 
După 'cum anunţă, "Aftonbladel" 00-

mu;,jştii au oh!Jnut O mare majoritn.te ClJ 

pril,ejul alegerilor pentru preşedinţia sin .. 
dicatului muncitorilor metalurgiei ron 
Goeteborg. Un comunist a fost ales pre
şedinte. La alegeri au participa.t 5322 
membri 

Tito a "retestat Impotriva 
perseeutărilor soldaţil_ ... 

jugosh.vi dia Cairo 

Gentva,18 (Radorl. - DNB trau& 
mite: Tito ar fi proteStat impotriva per
secutăriilor la care sunt supuşi sddaţi 
jtlgos!avi d:n Cairo, cari au exprimat 
dOrinţa de a lupta în rândurile partiza
l\~lor. Anunţă ziarului englez "Daily 

. Worker '\ presa soVÎ-etică ar fi publicat, 
un apel al lui Tito in at'esta priVinţă in 
c?re se spune că cer că toţi ofiţeri şi 
h.ldaţi, subofiteri. ce fost închişi la Cai~ 
1"0 sau în alte localităţfsă fie pus ime
eiat în Hbertate. 

Relaţiile diplomatiee dintr. 
Statele Uaite şi Argeatina. 
LISABONA, 18. (Rador.) - ServiCiU\ 

tritanic de informaţii anunţă că d. Hull, 
GENEV A, 18 (Radod DNB. trans noscători pentru livrările făcute ia ha- '1<>cretar general li1 Statelor Unit-e a de-

:llite: După cum anunţă Daily Herald lOa legii de împrumut şi Închiriere din 
.ordul Halifax, ambasadorul Angliei în partea Statele Unite, dar în acelaş timp c;arat la conferinţa de presă d'e Vine<ri 
;,tatele Unite, a declarat la universita- ei îşi reamintesc că această legle poartă cn guvernul nord-american, urmăre1?te/"'i 
tea din Boston, unde i s'a oferit titlul de subtitlul: "o lege pCIlr'.1 apărarea. Sţaţe- cu cea mai mare atenţie ansamblul re
dactor honoris ca"lSa urmă tOR!'ele: lor Unite". Englezii mai ţin seami· că latiilor diplomatice dintre Statele Unite 
Tl'ebue să re(~unoa~tem că sunt multe în vreme,ce Amerieanij livrează doar şi Argentina. D. HuU a refuzat să co
diferenţe între popoarele nastre, dar mărfuri, noi suntem bombardaţi şi ucişi, ::"l€ntez~ articolele privitoare la sa!lcţiu
este mai bine să ne spunem adev,ărul pentru că Germania se g8,seşte dOAr la J :}1 economice împotriva Arge-ntinei apă-
i:t faţă. De exemplu Englezii sunt reC:-l- 2() mile de noi. Dacă Anglia nu ar fi re- rute Vineri în presa nordamericană, 
.-... ... ..-... ..-............ -........................ --.. -................ -- "-" 

ln{lrebat dacă Rusia va fi repreze?!tată ~., t· a II-n ra (I,ceste tratatwe, d. Eden a răspuns: .,. vrea 
pe 

0..1 0..1 sa puna tnana pe gaullişti 
Franţă 

-ŞI 
.,~TOi ţinem pe aliaţii nOŞTi 1,a curent C'll 
tMfe fazele polificei noastre şi sperăm 
ră t)om fi Şi noi trataţi în ace1a.'ji tel.« 

url11.ă pe întreaga 
Această declaraţi'!! era pusă în legă- .I-LOCIUlOU1, 18 - Biroul Interna-

fură cu recenta hotărâre a Sovietelor dp "ilaI de informaţiuni oomlJllică: In l~ 
• re<ntr/omne oficial guvernul BadogJio ~ă.tură CU l4ăIătoYia imlnentă a. fostului 
~i. dp a stabili Mftel relaţii diplomatice ministru al a.erului fraDr.tY! Pierre Lot 
~ el.. 1111. Moscova, dflfl['!urile ganlliste din 1.on
, Se ştie intr'atj,'!1)ăr, că M68Cova n'a dra Sl.~t de părere că în spatele aeestei 
~U8 la cunoştinţă Londrei~' Washing· ('ă1ătorii se ascunde un plan In stil mart> 
lonului hotărârea sa decât numai cu I '\ lui StaJin, mtre dareşte să pună stăpl1 
rM61XJ MR tttainte de a li anunţată iti "ire în primul ril.nd pe ~aumŞ1:1 şi dup{! 
l..,blic aOOflll, pe Franta. Primul pali pentru 

n:aUza.rea~ aces~i plan a fost PftX'tul SCJIa I rând să garante-r.e in depen4lenţa Cf'hiei 
Vteto-eeh ~elat eu Beneş. Acum Ur- şi să declare răzbltiu "ata.eatorltlui"'. 
mează. al donlea pas. un (1<llOt într~ MoS- Pentru a rt'tlIiz acest pa!~t Stalin va 
cova ŞI de Gaulle. In generat, Sto.lin c:u-e. a, 
~~e că poate reecmstih1ii din n~ alianta _ reronoaşte in curând ,~eomitettll de 
frall('o-r.eho-sovietied din timpul IUnain- Gaulle« drept guvemullegal al Franţei. 
te de războit! şi ne care a mtmt.o In ur- Dat'ă. Stalin reuf;eşte aş8J cred Cler<'urile 

1 

"-'9. f'~ferint~i dt>la MiinehM. As&i gaulliste din Londra - să. l'ea.nz~ p1a. 
~ta1in vrea ~l l'{\tn()ia~n~ 800astl .. tian. Ii nnl săuJ, 3.<''easta Înseamnă ră şi-a asigu· 
~ ~i anum", '" !""'Mlt ('E\ tTn4\lIlea So'\ie- rat,innwmţa. sa. asupra întregului eoD

telGr în primul ron(l. Franta In al doDea tinent. 
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[NIŢIERE INTRU BĂNĂTENISM 
... -. Note pe marginea unor erori de geografie .-.. 

- __ ro fiii eIIci!"' de ':Dt.rebi, ee
l.şceaptA. Dela orişe bă.eţan; 

- "Bage, io mi.,. bănă.ţan !". 
D fi TOrba lUi gftapI:ă. 

(V. VL Delama-rioa) 

~'teprodu~m din ultimul număr al 
,.t1noiftrsului Literar' următoarele: 
In Ardeal şi Banat, aceste două provin

ii ee numesc de secole: "Ardeal" şi "Ba
atIt, Cuvântul "Transilvania" este creaţia 
" laborator a unor intelectuali, spre a cu
orinde 9ilDplifl(~tor, intr'o singură denu
~iTe, atât pe ardeleni cit ,. pe bănă.ţeni. 
>oporul român din Ardeal şi Banat n'a 
de-rat la ea, Acesta este moHvul pentru 
are, de exemplu, gazetarii ardeleni ~ bă
,ăţeni - adică expresiunea luminati a 
elor deuă provincii - când s'au consti
uit într'o organizaţie de presă, n'au JlG

nit-o "Sindicatul Presei dm Transilvania" 
i "Sindicatul Presei din Ardeal ~ Banat"t. 

Tot 8!,'1a s'au petrecut luc.rurHe cind l'au 
rfiintat minislerfl ale Provincillor. Exista 
11. "Minister al Ardealulur şi lDl ,,Min.i9-
er al Banatul~. Iar elnd rolul de mini
:ru al ambelor provincii a fost me1'edinţat 
mei singure persoane, el s'a chemat nu 
.al Transilvaniei"'" "al Ardealului ~ 
Janatului". 

La Est de Carpaţi, 8lBtematie, nu _ fa· 
~ distincţiun.ea in privinţa Transilvaniei 
Ardealul plus Banatul) ş-i Ardealul (Tran
il van ia minus Banatul), Din aoeat tDOtiT, 
. mbele ace~te denumiri - "Tra.nsI1va:a.ia 
i Ardeal" - nu-i mai exprimă pe bină
enL 

&opul acestor şiruri este de a eontrlbui 
3. înlăturarea a.eestUl inconvenient, 

In numărul dela 1 Deoemlbrie 1943 al 
,uui ziar din capitală, inchinat Unirl1 dela 
918, am citit această fra.:>ă: .,ardeleanul 
1.ihail Haliciu din Caransebef, _te autorul 
fiei djl~~âi poesii româneşti", 
. P:m:ru un bănă.ţean sau ardelean, eroe,
('3 de gf' :;grafie de mai sus, este în afara 
rjcard riubiu. Spre a fi tot a1&t d. evi
,cnta Ş l)€ntru un Român dela Est de Car
&ţl, e\ cntual mai puţin familiarizat cu 
'eogra.fia Ardealului şi Banatului, Tom 
onstrlli Ci frază cU erori ca ~ prt
ind ţinuturile vechiului Regat. Ea ar pu
!".a fi !l;,:'e8S!.a: ,,.o magnifică figuri a lite
at urii române, ~ olteanul Miha.il Emi
eseu dÎn Botoşani"_ 
Iată de ce, dupl cum fa-pt;ul el atlt Mo1-

ova şi cit şi Oltenia. lIUllt. ambele. din
oace de Carpaţi, llG justifică nicidecum 
roa.rea de geografie COllfrt.r'uită de noi. tot 
atiel nici geogra.fia romADM8Cl propovă
uită de gazeta ]a. ca.re ne referim, fiU poe
e fi îndrcaptăţită de !mprejura.rea că atât 
lar.atul cât I}i Ardealul 8UDt situate, am
~le, dineolo de munţi. 

Nu vom insista. a8U1Jl'IL faptului eA 8f!I&: 

~enea. erori de geogra,fie exproprtazi de 
alon unele ţinuturi foi că un fi.:reac sin1ţ 
e dreptate şi dellUl.ltate ~ In 
_,emenea cazuri deopotrivă pe ez;propriaţi 
i pe lmproprietăriţi, ea pe unii cari tn mod 
(,arte natural, ţin să apară tn ochi ncamu
Ui - nu ascunşi unul după altul - cici 
'au dece - nu mai preflUiS, nu ma! prejQe, 
i cum sunt in realitate, Şi totuti, aceas".a 
lOr-te că n'ar îndreptiţi aceste ob..qervări. 

J'a:' putea spune: mare lucru este ei-llJO-
, t otim ardElean pe ştefan cel Mare, bănă

Ean pe Mircea cel Bătrân, ba.san.bcan pe 
·udor dobrogean pe Murgu, bucO\1inean pe 
forja' şi oltean pe Iancu? Româ.ni fUnd, 
ma suntem, Păcat numa'Î că, după cum 
'om mea, exproprierile de valori ale unei 
l:,ovincU, nu se fae tntotdeaun.a hl fA:voa· 
'ea a1t~i!\ ei uneori tn dauna tuturor, Se 
ntlmplă alJa dar, câteodată că din expro
)rieri nu rezultă nici un tmproprtet'1rlt, ci 
) mare f'xpropriată: i~toria naţională. 
Durero~ de inevitabila deosebire de de

rtin istoric dintre cele două provincii de19 
les: de Carpaţi - deo~bfre pe care tohllli 
rrorile de geografie n'o pot desfinţ,& fări 8 

\9X'N!!ÎZ'1 llrttrimoniu.1 de VR-lori al natiunii. 
notfv )"IE'!ltnl CRt"e ne sI tmTW"trlv·im lor -
• n~",,,;!l m!-tl hl"ne d~H orJ.ee f,,-ptuJ 1U1-

mli tn anarentil. pllrlldo'Xalii eA ,llre!'te dtmo 
l!'OVl!l~fi l'omâ~eşti, fntO<'m!l1 ea. MollXtvll 
li Mltnt~nla, erau. eont1"9.1' dmintei ~uf1.Mu· 
1d 11'1', r.on!rtd?!!'e dt vit1'egia vremnot", lA-

dela 1848, când bă.năţenii lui ),{urgu, având ea Şi eum fi-e.r ti intitulat articolul: ,.Re-
acasă ea adversari pe .sârbii pan.s.!av~şti din gretabila absenţă a bănăţe.nilor din lupta 
DlWat - iar ardelenii lUi Iancu. pe u.ugurU naţională ,i dln cultura romlneaacă". Ş! 
elul Ardeal al lUi Kosauth, bă.nă.~il ti &r- cum u'ar vedea &,fa luCl'\U'iie o provincie 
ueleni se vor angrena în sisteme de a.lianţe ca.re este eU atât mai ~.A la praznkml 
deosebite din fiecare an. al Unirii, cu cât de două.zeci-

Şi va. irebui să. spunem aci că generozl- şi~,inci de ani - adică Dl8.i mult decât ori-
tatea concepţiei lUi Murgu domină. lumi- ca-re alta - me acolo fOIltăcă:in-d pe eA.r-
noa.să. flrmame.ntul istoriei ua:ţbnale a jele amputării! Este oare, acest din armA 
!;impului. Murgu - care nu 1şi poate ima- ambunţ, un argument ea prin erori de 
gina o răscoală oU caratcter local CI numai g~ografie să contribuim la eliminarea din 
8.('e& revoluţie panromânea.scă de dragul conştiinţa publică. a raa.ll-'-..ăţii pe care o con-
căreia va hIIlunţa 1& c.inata pe care i-o fa- stitue e:Dsten.ţa -ne fi CODCNtă a unei pro-
ce Simion Bă:rnuţriu, oferindu-i să prezi- vincii romA.ne.fti! Pâ.n! !ntr'atâta să cb~ 
dese Adunarea de pe câmpia Bla- tăm noi I'n struna nenoroeului fra.tern 1 
julUli. plăteşte eurajul naţiunii sale, Nu vedem eum ar put_ pleda. fu a~ 
cv. ppte au de telq:niţă. Nu va regret.a.In8ă !IeD. f8jJltul ci. regiunea, er.rem. ~ COD-

el plră~ee catedra M de filosotie dela uni- ştientă că 8e1"VeŞte liniştea restului naţiunH. 
versitatea germană din Jena, venmd s'o intereee superioare de Stat, a IJQPOrtat fără 
ocupe pe cea dela Academia Mihăileană a murmur - fi eu anestezia unei abnMga.-
:ra.,ilor. Nu ft. Ngreta că. Da devoeni apoi un ţ.tuDi pe eaN 1l'IlIDai tero&n!!I9. ttemomrlat la-
1ndeod:ratJil !Il eapftaht Moldovei, pentru clditllţn b!n§.ţene o poate ttetetm1M - da-
ide1le saIe. al mt-i ft părea rău că mai rtll"O!1!!8. hemragfe tneeptr'".! pe ll'lMIa de ope.. 
apoi, şi din Bueul"t!Şti va fi expuza.t, A~- ra~ a a.mthrll919, 
mentDl elmlor d.1 N. Bă1ce8eU fi- C. A. Ro- Alti pu,blb.ţi.e ~ 1aba1'i Ib. 
eettt, earl ~ ce va pleca ei, 'lOr cultiva numărul fncltinat UDirJi dela 1918, Illl _la-
slm!nţa aruncat! de dascăl- elcl ca fi el, să JD&1 prejos deoA.t Dicţ. Enciclopedic ti 
aceştia amiserl paşii de tunet eu care se lZiarul amintit.. In articolul său ,.,Ardealul 
apropia revoluţia - va constltui pentn el tn oon:figunţla noutri 1Ipiritual1", autorul 
un putemie lRIpOJt moral, COfl8ta.tă, pribtre -'-tele. el .,.Antealal a ~ 

Nobk-ţa acţiuni{ 1tti Jafurgu ~ sub- n_t o lIelIWmIl de t'I!gttri cb eeIe mai pre-
UTilatA. deopotrivl d'e adezÎlmea Pri:lcipate- pond~!n:t:lteratura:DOUtră. Ardehmf 
lor pentru e1'ell.~ Dacoromantei şi de ro· sunt Ial Popcn1d Bi.năt-lu fl VIctor 
~ rlurllor de slnge al tnilfţifior blnll.ţene, Vlad DdllrnariJla. A.rdet ... est:. fi peda-
db:ut:e 8Ub stmdardul lui Murgu, ftt}qpta g(lgul şi tDv!ţătul Diaeonorlol Loga_ • 
eortr'a. t:rupe-l'Ol' imperiale a~, pe ea.re dev!ru: ei bAn In 
tabAra I'n e&l'e ee găseşte Murgu, le !I~A.rIă Ale ace&tia lJtmt 'ţen!, 
p!!8te ea".ţt, pAnl !n preajma. Galatnor, frunte ca Diaeonoviet J..op" a elrui grama-
Mtrrga eaJnrlA!Jle bine t!rla atmrfadlor, t!cl Gheorghe La.zi\r lin ~ lDaao-
cari nu se vor ptltea !!alva <!eett eu ajutorul te9tabfl dfI a ofi propori.duft E tot atit de 
unei armate ruae de două IUte mii de cert acest fapt pe c!t a.eela el anIeleDii po.. 
oamenl s~ă tn -.deviT o ~ liIrtl de msrf 

figari, DaeI mi ne opriat UUpft lor .te, 
~ el ~ lftl fP'lIMnl, dar MIi pe de o parte ellmlt ~, iar pe de 

credem că ~ oeI paţfn Il~nnţtne altă parte pentru că 9pI'e a arita. (prin OI)-. 

şi autorii cărţilOr de iBtorie cari, din cauza rectarea greşelilor de geografie) cam din-
eroflor de geografie, confundind făr! vre- t~ ele sunt blinăţene. -ar trebui III fa.oem 
un temei istorie celei două provincii rom!- eonsideraţ1un! paralele a.sapra I!rtnrie( Ar
neftl dela vest tie Carpaţi, trec mereu eu ve- deahIlll{ şi Banatului ttn fel tie istorie a 1« 
del"ea acest ~ol ară de e:an Istoria Ro- comparată _ o !!ta.bili.re a mferiorr.Ăţ.ilor, 
mAnilor fşi pieme unele din n;loroaee!e ei depăşfrnor fi eeltiva.lenţelor b!nliţene aI. 

tnţeleanri. valorilor ardelene - ceeaee orictt de 1rtI 
Dar erori de pografi. - eeIe !'eICIIIn"'..e, Mte ar treoe malt peete ead:nrl :tndlmt. dt 

a.ră.tate - repetAm: potrivnice ~ titlul acestor Inaemnll.rl. 
dISCiplinelor ftiinţei respeettve, de ca.r. o 
publicistică Mriouă trebtw d ţinl IJ!!ILUlă Ca ~ .om reţine Jnd aceet ll:IDI.-
_ DU .l~ numai JdaruI 1& CIIn De- nunt pe oant marele 'l'tta lI.aioI'-.. Il 
am referit. D!eehizând lift ~ I fiX'eftd In In~..ele ale ,.m. ... ări 

fi! _x A C ziln1oo": pe Barba Catargiu Hau tmpupt Dicţionar enciclopedic, a m u<& urei • z.iarlstu1 M.năţ:ean .'ttt1iaa Gl'OI:e8eU: fi 1mlIl 
Poporlet, lM.1"ele doetrinu al n!lţiona11pm-
lui ~ autorul celebrei ,.Replioe"", ar...e 1I:Il1u~ D1mcan, t« bAnlţea.n", 
gojau ... din~. Ded ~ ero&!'e ea 13 prfD 11l'IlJal"e e1ar el 0nleeBc'D fi Dtat-
mai sus. c.an, erau fiU .,de dtncoro--, DU .,dela Vest de 

Dicţionarul Enciclopedic şi ziarul amln- Carpaţi", nu .,ardeI aci"' ISIUI "trawtil'Yf.ne. 
tit, nu sunt ht81 1!J1ngur11 ri.spAnd:ft0!1. eu nf", el pur fi- simplu bănlţeo:i! lJ1 ce ar pa-
-prestiJrtu Ri erorilor de ~ne romlnea.- tea face bănlţeld1, decit M lIUIpOI'te ea D.1l~ 
sei. l'ntr'un nnmlr fe~ttv de Crăciun, lIn mele lor, povara aoestut. anetn&tT TocmaI 
săptA:mAnal btreureştean IJUb 8em!llitura de aeeea. ~ hiel că e natural, chiar 
unm eunOflle'11t erftfe relat~ un at"t;ile()l tn- obliga.1:or fl eavalereee, si. COItft'Irim el IlU 

·,tnlAt ,.P!uenta. Antealnl", tn~d ~- e drept ea bAn.!ţentt si. saparte Jlttmat ue-
tre nlome ard~lene şi pe Amel C. Popo- mertea ISl'clnl D~ - :prtn ~ de 
vIcf. eătTe tott a erorilor de geogmfie - trebue 

Suntel1l in mlsură să asigurăm pe autor numtţi eu Jlutm!e lor adevlirst fi atund 
,,:ă, tn ~ndul'l1e bănlitenilol' eroarea sa de când 11 _ euvbt laurft mmt1l1ui. 
~e()grafte a atras at~ţiuneă. tn aeel'a!} mod Llvfa Ifllun:lle!nl-.1l_ .. 

................... ,., .... -..... -=-~.-... - •••• --- •• 
• 

Garderoba lui Traian Grozăvescu În posesia Opere' 
Direcţia, Opea-ei Române din Clllj-Ti-, Unele costume sunt foarte frwnoase, tn 

mişoara a reuşit să. tTJ.Ulpere dela d-ra speGial ultimUl 008tum Ii'e Rigoletto, pe 
Mira Groză.vesou, fiioa mi Traian Gro- care Traian Grozăvesou nici 11'. apu.oat 
liLvesou, garderoba eelebrului cântlireţ, să.~ mai poarte. ~~erCiba. va fi miU
C'ompusă din cea 20 de Costume cam· zată, de catre artiştll Operet noastre. 
p1ecte şi ~m mare n11'lllăr de accesorii. :x " 

TEATRUL NAŢIONAL 
.01, 23 Martie, ora 20 

TUDOR MUŞATESCU 
ma.rele autor dramatic prezintA nem.uritoarea eapod'o~rI 

CERŞETORII IN HAINE NEGRE 
după ENNERY şi COR!10N . 

Ansamblul 60 de persoane sub ooodncerea perSOIU1li Il dlui Moşatesco 

Ii făurea!J('ă Istoria 101', unMl'i una tnr.nn- Biletele la A~ţia Tamaşiu. 

:riV'n celelal~..:.. ~~g~ 18. ev~~tel •• ...:-------~-----..... ---_. ---------------
Tell'fon: !Wt"ms 

C'Alfl'l DAR 
:rr.M"_IUU.I~::::::.:::MI!t~::::a 

18 MarII. IJ1~_ 
Con~ Me:rcy inaintear.ă spre aprobare, 

VieDei., 1'ei'U1&IDeJ:l.hW. aR privitor 1& .ndaU,.. 
niau.ţia Banamlui ti a ~ n~ 
.,La.n~lnIstratiOll .,. ~ Ba,. 

n",18'·. Regulamentul, la intervenţia Prin
ţului EUg'en de Savoya., este aprobat Ber~ 
vind de bază oâ.ten. decenii pentru a.dnUnt
strarea kestei provinoid.. Cu un an inainte 
contele Mercy numire, pe lângă magtr.ra. 
tura. reeciană, - Ull fel de cons.iliu comunal 
- al dre.i preşedinte AU jurle era un UQIo. 

ma Mtmcllă şi un eonsiltu comunal germu..' 
CAt de nediscipHnaţi erau primii col~ 
din Timişoara, recrutaţi dintre membrii ar~ 
matei auxiliare., dintre "e m fi r i ţi", un teJ. 
de ftberani, dar mai alea d!ntre cei ee ur
mau arn,ata imperială Indeplinind diferi!e 
8C'!'Vicil .ee vede din onlineIe repetate a.dre-
Mt. a'Ceetora !Il anul 1720. Impozit Inl 

~ si plltuei, .... munoiau grLti. 
nete puse In mod gratuit la dispoziţia lor, 
lIll-fi reparau (!Mele primite ln mod lil'
hdţ bt. DU-fi curăţau mei loeuinţe1~. ht 
aeel8f timp - ee ftP\l.lIt8Dl J:dcl d~ 
br lttate de ma.~turl _u ~ul ace
Itefat lnvemit ~ C1l dreptul de a judeca ht 
e&1t8I!I de mai Jnid. im.portanţ.l. In an.ul 
1118, au fost aecntliţt prin ~ 14: 
~ • d:ror- l'8tl norn.ma.Il se gl.!eşle ta 
arhhoa ~ tmperlal! dbl Viena. 

Trataa~ 
•••• 1 ....... _~ •. _., •••••• 1_ 

J • , 
I 

-



~ .• ~ ~.~~i<.',",:~._c~'-c", ~ 

J,CIIIt, !() ~ 190« ... »ACI.&. .... .. 
..~ .. _ ............. --............................................... --.... -
PROBLEMA PALATULUI CULTURAL 

O ~ PXllIEJDIOS. E pri
IQejdlOl8 optimismul care admit -_te .... __ -' c, 

• ~......-un.le in lume, şi la Doi in spe. 
aat, .. termină. bine, dela sine, din voinţa 
_NIă • QJl.e1 puteri extrapă.mânf.eşU fal"'l 
latlOl'da.rlea eroică. a. energiilor indh'iduale 
.. amului şi românului. Poporul român nu 
.. pi.rtă.,~ .eeasti. COflO6I,ţ]e primej
~ ~e 08.l'e06 viaţa lui istorică a fost şi 
este o vIaţă de lupte şi de muncă a.prigă 
Optimismul românesc este reali .. "t, adică 

1 .mnttft că greutăţile vieţii se pt>t covârşi şi 
balătura priu gi~ntlce sforţă.~ că răul in 
IIUDO poate fi atacat şi bătut cU fO$ ere
diJlţlei fjii ca cMinţa în Dunmereu, că ro-
1DÎÎD1Il este ajutat de Tatăl ceresc intoi;.. 
dea1ma, fiindcă intotd~nnna nmlânul a fă
-* -.oia lui pe pă.mâ.nt. Seriem ~ rân~ 
da:rt pentru a condamna pe acei cumetrii de 
oaf8tea ,i de mahala, ea.ri uită ci viaţa I'()oo 

mânea"'<'".l inseamnă. lupti. şi că INJ68stA 
luptă !le desf~ra pe planul eelui mai pre
tf8 realism. 

• 
E LEVELE ŞI R>\NIŢIL Serbarea pen

tru răniţi la &na toruJ Bega. reali
zati dIe e~'ele unui gimnaziu de localitate. 
IlI'Atl cmn !le face, practic şi intuitiv, edu
caţia saflefee8că fi rornân6a8că a tineretu. 
lui mged. CoOJ,iIul pus fajâ In faţă eu sufe
ritlta omului. a romAnului, .. eroului, - cu
~ pe arest !'I1Jferind in a.le lui trei ipoo 
Ita!r.e tre7jndu-şi In suflet sentimentele co
ft'8pQD'l.ătoare: milă şi omenie pentru omul 
suferind, recunoştin!ă fi dJ'agoşte pentru 
româ.n.ul patriot, ca.re ca ostaş apără nea
mul p statul. şi admirnţie pentru eroul ca.
ft) fla inălţat mai pre sus de OOIldiţia lui 
pămâ.ntooscil., a.semuindu-ae 00 figurile le
cendarc djn [loveşti Şi din Istoria noomu
lui. Numai a.:;;a se face educaţia prin pilde 
ti activitate simpaticl ală.turi de ostaşul 

romi.a, dela care elevel eu sufletul lor cu
rate a.u mult de îuvăţat. Noi afirmăm in 
necare Z4 că Ostaşul român este marele 
edttoator Al naţiunii întregi. 

• 
E M:UI...AŢlA FILA..'"TBOPICA. Putem 

constata.. că in societatea românea.'!W.'ă 
O!>taşi şi "ădu\'ele de războiu. Observă.m. 

, ~'a pornit o întrecere de a ajuta pe ră.niţ.i. 

insi că acestă nobilă p-ornire românea.'tCă. 
81;\ desfă:joara nu in lumea milionarilor. 
Oricât am fi de fericiţI şi uimiţi şi mândri 
si vedem, că ş.i milionurii timiţlOreni, pre
cum Şi cei din intregul Banat ~ intrec să 
dea, să dea m.~r unul IIi"" multele lor mi
Iloane. Dar - l\(~sl.ă -emulaţie nu se vede. 
Pildele ('('le bune, care au fost date până 

Ilcmn de românii bogaţi Ş1 fnimoşi - riimân 
~xceptii ollo.ahile şi demne. Milionarit con
tinul să ta~\, pare-'al' fi morţi In păp1lŞO'1. 
fu sellimb iată sufletul românese al soei&
vi ,i oameni eu ,slabe puteri materiale, im. 
tă~il noastii!: funcţionari şi muncitori, ele-
part cu bueur;e din. ooea ce le dă Dwnnezu 

~i mwH'.8 lor, 'ti înveselesc zilele nevoiaşi

lor. Oe toiuhiÎmă e conştiinţă rotD.1.nească, 

cr~sciLJld din fericirea faptelor tIc omenie şi 
1răţietate. 

• 

Ca răs-puns la articolul cI.11~i dr. Cor- de un an ,.utopia Gro!:joreaJ1,ău 1 
nel Grofşoreanu asupra. proble-mei Pala,.. Ce minune a ajutat pe Ion Constantiny 
tului Cultural, d. Sim.. Sam. Moldovan s& reuşească. faţă. de opinia publică a 
scrie următoarele: or~Ui său şi să. creeze o operă cu1tu· 

Cercetând teatrul Banatului gise.sc rcJă pentru toată ţara? -
un evenlluent care ered că merită rele-- Minunea din Oraviţa s'a. !ntâmplat Î·~ 
\ tit. tr'o oună· dimineaţă a anului 1816, când 

1815. - Toată Europa în flacări, toa~ f~ile dela periferie aduceau bpte in 
te popoarele în mi~e, toată cultura oraş şi muncitorii se grăbeau la lucrul 
în destrămare. _ T·imiŞoara livrează. lr-:r. In miJlocul or~ui se află pe atunci 
făină şi cereale înfometaţiilor, - Lu,.. ruina edificiului v~biu a minelor de aur. 
gojul recnttează voluntari pentru ar- - Edificiul era mare, dia.!' părăsit de de
mata aU3tria.că., - Reşiţa fabrică ghiu- oeniL - Ferestrele şi uşile eraU sparte şi 
lele pentru tunuri, _ iar Oraviţa, - a~ acoperi!,'JUd de tot stricat. - Era Un loc 
colo se adună prin aranjarea unui bal a- misterios pentru toţi ootăţer:tii. - Din 
jt~toare bă.n.oeşti pentru răniţii şi inva- această nti:nă se auii într'o bună zi la ră
Hzii din lupta popoarelor din Lipsea.. - sărituI soarelui o muzică foarte fru
Aoost bal s'a terminat cu un r€2Ultat moasă. - Fcmeile cu canele de laPte şi 
dt! 51 il. 02 CT. în favoarea invalizilor şi muncitorii cu uneltele lor în mâtr.ă. -
cu un chef mult mai m,a;re în folosul bir- stăteau uimiţi şi ascultau muzica. miste. 
taşului. _ Bine, uta e Qraviţ&. - rloasi. - Lwnea S'3. adunat în jurul rui
intre aceŞti Oraviţenj _ era. Şi Ion Cem- nei şi d'ismrl..'1 plină de emoţie m~a. mi
stlmtiny, care intr'uri moment dat a in- sterioa.să: .,ViI[JC din pod". - Dar de Un

c:eput să. afirme, că OraViţ& are nevOie de, vine din cer, nu auzi eă. e corul ce
de un teatru, de un adăpost al a.rI:ei. ~ rese ?, - "A..<rt;a înseamnă chemarea la. 
W1 palat cultural, construit din piaU'a., ju~ata viitoare", - Ne ba te Dzeu, vine 
CU o ~ mare, cu loji ,i balcoane cum sfârşitul nostru". - - - Femeile, copii 
are Viena. _ 1001 Ooll3ta.ntiIly în toiul şi bărbaţii, toţi f'u~eatt insă.imâ<ntaţi la di· 
chefulUi tot vorbea, _ vorbea. despre redaml monlamstic. Procome 1 .hotka. ~ 

y n in Smislow, şi ii rapor1Rrii. şi lun min~.m~a· 
cultură.. despre artă., etc., pâ.n.a. tre- _ ExO€'"lenţa Sa se,t1â,ndu.se d'in pat. t.'i
rupse un burghez: - Nu face nimiC, mise dună P3.2!!'Q0l:d d:e norunte, _ au 
loa·ne, mdme iţi tr~. Aşa am păţit-o 
şi eu cu vinul aceSt dela "Coroona". _ a<"esta nu era. niciunde de aflat, deci <li-
Toţi râd- şi toţi n liniştesc pe Constan- rect.oru1 s'a. dus personal î'l fru:n~f1 mJll
tiLy, fiindcă: "" inebuni, sărmanul, ţimei la ruină, - şi când inlf'ra în in tune-

I'eCul interior1udui vă'ZU într'mt colţ o ht
chiar acum Îi Vi1Ie id~a p6)ofru un tea.- mină m'sterio."l.'3ă. _ t.I~ta. aColo un mo-
!rU, chiar aettm in toiul războiului mon.- roi. un strigoi" _ dar dirootourl I.Jhobka. 
dial când Napoleon di8trtJ.ge footd Euro- nu se teonrea şi cânll se a.t>Top. ie de lumină 
'f!It#. W c- vazu ci. e le.nte-I-nl& paznicului de noaI*~ 

Dar Ion Constatltiny n'a mai putut - ,i acestă d.ormea intr'un cOlt. n 
~ăpa de idei a. aa, - Şi să.ptămâ.ni m- tre?i n~n somn 0'_1 ilntrebarea: . 
tregi tot vorbea despre nevoia. unui te&- "Măi r>ă.znicI11e. CE' faci aici r 
trU, - şi tnc'odată de ~tnL • • • "Sărut pe Thalia'. 

.A..~ s'a intâmplat in Ora.vi-ţa. tn anul •. Ce - ce?" - dar mAi mult nu il pu_ 
1815)16 şi rog să fiu scuzat, când ~ htri Întrebă, căci toţi cetăţenii consta.
măn a.ce.st an cu anul 1944 din Timl- tară cu surpriză: 
şoara... "Dar ăsta nu·i paznicul nostr'rtJ de 
. Răsfoi~sc mai departe in istoria Ba· noapte, - ăsta e baronul, - e spa.bia 

ratului, - şi spre mirarea. mea - ~ n.)8trU, -e Domnul Vasa.'.-
aflu? - La 8 Oct. 1817, deci după. Wl Şi Excelenţ!a Sa Lhotka îl recunos.~ şj 
a]) a.flu că in Oraviţa s'a. inaugurat in îl intrebă: ' 
p~en.ţa Impăratului din Viena t€atnU ., Va sa - ee căuţi tu in rui!l'a aceasta 1" 
montanistic, construit din piatri cu o "Primesc aici pe zeiţa. Tha1ia, .1Rre nu 
seenă mare, cu loji şi balcoane, chiar a,. auzi s~onia sferelor, cintecul ingeri~ 
şa. ca "Teatrul Carol" din Viena. l:lr şi Întreaga orchestră a 01vmTlu]ui, 

Hm? - Asa se vede că. rău am nime- care o conduce pe zeiţa noastră în sborul 
t'i1-O cu asemănarea. anUor 1816/17 din ei la noi'. -
Oraviţa şi eu anul 194t din Timişoara. •• Da, - da. - asa e. - aşf\ am auzit şi 
_ In Oraviţa s'a putut realiZa În timp noi muzica. cerului, cântecul îngerilor şi 
de un a.n ,,utapia Oonswntinllană((. - orchestră zeilor, - ~şa a fost" - 8!ir· 
Asta. mă pune pe gânduri. - nu cumva mari în C'C1-1' t"H Cf"".?te"'1oi int F,v"''''?nţa. 
s'ar~tea realiza. şi in TiJn.i:şoara. in timp Sa 'Continuă a.ud~erea. hii Vasa de Petr()oo 
OC>O<:~>O<~()(j>O<i~>O<C>OOQ«~)O~ ~<.I~~,~ 

Coltol dorl,tllor 

DREPTUL ŞI MORALA 
S~tuată pe linia de evoluţie a umanită

t,-" oramea juridică pOZitivă se pr~intă 
ca o rezultantă a unor stări 6QCiaZe a
t·ansate. Â§ezarea ei se integrează in 
li'Tocesul :whimbării de 8tructUră a au
torităţii, ale cărui faze le urmează fi in 
mare mMură le caracteriZeaZă. Drep-

D "~PTVL L.".\1'El'1'·io.llONA1... Oride- tu&, înfăţişat 00 un aMamblu. de pru;ep. 
('atori auzim - deşi a.u.zun ral' - td sau. reguli de conduită, la obseroGreG 

. ".biuliu-se ue ul-eptul inremaţional, inţe. wrora indiviZii pot fi ţinuţi cu ajuto-
1egem .i~ loc. ciI. ucel !;Uverb I}i mwti..-.eeular rol constrângerii exterioare BaU fiZio~, 
comp'ex de IhH'JUe. care reglemelltall viaţa e"ţte O achiZiţie tardiVă a .9OCietăţii fră
\ureruation:. ... ă. a l1:l.ţîwni{)r, esitt acum in mântate de n~cesitatea de a-şi gă8i Utl 

mod tragi.e !>lL~poellU.lt. dei'i - in sufletul et-h ilibru organic potriVit a garanta deS
omenirii nu a fo~t SUvru.llat. Dreptul inter· wltarea Şi propă§irea omului in liber-
1:llţioo3ţ1 există, totuş, în inima routânilor, tate ~ demnitate. 

fiOlurii că omul numai în 800ietate §i 
ou ronoursul celorlalţi oameni poate 
~'ăif Şi fiindcă sâmburele vieţii 8a~~ e8. 

te un dar al lui Dumnezeu" n.u tot in 
mod natural va trebui Bd-şi impună 0-
bligaţii de recuno§tinţă Şi veneraţie la
ţă de di1Jinitate(l care HI creiat' Âst· 
fel indatoririle faţă de Du,mnezeu, fa.ţă 
d~ semenii noştri şi faţă de noi i~ine, 
constituind cele trei d.0rr//3nii ale Moralei, 
isvorăsc din însăşi natura l.ucrurilor. 

şi I)Oporului român îi dă o expresie do senti- La inceput ordinea 80cială S6 spriji. 
meni şi morală. Din ('RUlA eA nu se poate nea pe o reţea de percepte religioase
tltJlirll în plnnur;ie răsturnate ale vlrţii şi: morare, dictate de autoritatea care ea 
Îll raporturile incurcate ale omenirii, drep- însă§i era de esenţă religioasă. DeDa.. 
tul international la noi a devenit omenie I logul este e.:-cemplificarea cea mai eloc
dirbtă dr nobleţea nativă a român ului şi ventă a acestor începuturi. Regula 'fIU)

de impemtiVf'1e cr('ştinrşti, care conduc ToZă, revelată d~ in8U~i Creatorul lumii 
viaţa neamului nodru. Şi atunci. nu ştii ce nu putea fi 'Mă În contrazicere cu 1e
tste mll.i bine - un drC'pt Internaţional, ca- (jile veşnice ale naturii, de unde o apra-
rol nu este În stare s.It pa.cifioo viaţa JlOPOJl· pi.ere până la contopire intre Morală ~i 
r"!<>r i,·tf}·(~Q··I'''~ ~i cn·mnle~t, san rcnştiîn. nreptul natural. . ObligaţuJ omulUi de 
ţa 1IlI!9.!'In <'nfC' ('n la noi romini1 îl \l1loeu- .. Şi respecta, apăra Şi des'Volta proprii, 
eş~ cu H~"'-i·!'"~tl' d~ o'T'('nÎe şi de drago- '. forţe trupe<lti nu co-nstitue oare trans· 
"t. f!'r"'.;;li~ă. nml.n.lf> ":mţhi RUll<'rio1\N' ('00· '!)Hnerea pe plan moral a instinctului de 
"f!·'tn1oi ii" ill"P"t. !\(,f'l""t(t frumu~!'te ro- r';( n~ervtlre inăi1~'i(1",,1rj9 lar ind(doririle 
"""~!'I()T.ţI'''ă eo:t~ ~:1>llctahfă 'nai "t~ "h")f. le caritate ,'ti fllSt;+;n f,.,q '1(' semenii săi. 
~: 1"i JO"';n::tn 71 ~po",lul Jlt\Strn. ti" decurg oare di" ~orabiZcJ leg8 ca 

Decalo!1"cl) completat cu DiScursul ds 
pe munte al lUi 18U8, constitu.eSC intreg 
fcmdul Dreptului Mtural,. ~ deci al 
Dreptului pur Şi Simpl~ ale cărui regu.li 
foc parte integrantă din prooeptele mQ

rale. , . .Morala este un factor esenţial al 
Drepruluite, zice GEORGES RIPERT. Ca 
o forţă vie ea îi dirijează intreaga con
strUCţie. Datoria morală este suprema 
lege a societăţii civile. Regula de drept 
Şi T!:gUla morală au acelaşi domeniu, a
ceeaşi nattmi §i acelaşi scop, pentrucă 
dreptul trebue să realizeze Justiţia ~ i
deea d6 justiţie este o idee morală. In
tre ele nu există decât o deosebire de ca-
racter. Regula morală îşi păstrează a.
CeSt caracter până când rămâne interiO
r:zată in conştiinţă. Din clipa ce se pre. 
t.-izează prin elaboraret tehnicii legisla
tit'ti şi eţ>le sancţionată. ea îşi aehimbd 
caracterul deveninţ7 reg'iili j1lTidtcă. 

D1. ION TRNCH8A 

.,Bine, Vasa, muzi(8 ş.i cintecul zeilor 
vici, boierul din Ciudanoviţa: 
ar fi deci clarificat dar cum ai ajuns IU 
în hainele paznicului d-e noapte cu Lta.m· 
o:ţa la. gât?" -

.,Ah, F~{X'lenţă., oa re nU ştii, ca ~i in 
Viena nu:ma.i paznicul de ooaPte or.m·Il:"~~! 
secretele zeiţelor, - deci imbră.c.â.ndu-rm1.. 
in bainele sale am devenit intimuI DWZ'

lur, - cari chiar acu:m m'au N:lŞtiinţac c.u 
acest ţinut fiind sub patrons.jui lui H~r
mes, oare ne apăxă contra lui Marte. li'.Il 
războaielor, - zeiţa Thalia doreşte l>3 
&ibă C'.hiar aici pe locul acesta un locaş. 
nn templu.. un teatru". -

,,Il fucem, - îl zidim, - îl con.sfru
im" ••.•• strigarăm 1:<* cetă.ţm'ii, 
dar Excelenţa Sa Îi calmează: 

"Bine, - bine, - oameni buni,' 
dar deOCanldată duceţi.JVă. cu toţi &C2<i't. 

- Şi fiecare om la. munca sa, - iar tu, 
Vasa, te rog Vino cu mine, cu tin~ n1al 
am ceva. de vorbit". 

In locuinţa directorului, Vasa de I~
tmvici ~ mărturiseşt>e cele int.â.mplale 
ooapt:ea.: 

,.Deci. după chet'ul din "Coroana" bă, 
i('lţ1i a\lluat muzica ~ au dat sub aaistc·n· 
ţa mea., de pazni~ de noa.pte. serenadoe 
diferitelor fett'l. - apoi intorcâ.ndu-ne a~ 
ju.n.serăm in a.propi.erell promena.de" 
u.î.de deodată m'au oprit băieţii in fron
te-a muzicanţi1or: - Halt, - toată lu· 
mea halt. - stai - acum facem aic.j 
teatrul lUj; Constantiny," - Şi a.ră.tarâ 
spre ruina minelor de aur. - Nu ~i.u 
cum, dar deodată eram cu to.ţi in itIte
riOnll casei. - Arhitectul Ion NiUll'O 
mi·a luat lanterna. din mână şi llumini. 
r-Iin ruină spunând: ,jliCi va' fi scena.. 
- aiCi orchestra, - lar aici loja ftObi
ltm'3i Ji a demnitarilor, __ paftlkJt6, Ui
ca Va.~a, ia loc, ţie îţi compete primul 
Nln~. - Băieţii m'au aşezat pe o ~ 
dură,sau aşa. ceva, Şi au d<!elarat că eu 
şed acuma in lojă. ~ Bine, deci ,edeam 
în l.oj! 91 priveam cu interes "premie
ra" . 

Lanterna s'a pus pe o ruptură de ma-
5<:1., Niuny a inCeput să măsure dimen
siunea. spaţiului, iar ConstantÎllY Uroepu 
lângă felinar a scrie Şi a socoti. - iar 
muzlcanţii cintau mereu din a.fundul 
Îl' IUlrereeuJui. - Eu privi! un O8l"eCal"el 
t:rr.p această scenă., dar văzând nunud 
măsurări, socoteli şi scrie~ - ce în 
~iaţă nu mi-au plăcut niciodată, - am 
Închis ()('hH, ea să aud numai muzică. 

Muzica a câ.ntat tot mai clasic şi fru
mos. - şi deodati nu mai era orche9-
tra în Întunerec, - ci intr'o străluciti 
îr.ălţime, - şi fie<:·are ţigan era un ţn
ger, care cânta din lyra. harfa sau din
tr'o posan~ - "Aşa da"'- m'am gân>
dit, "pr€miertl incepe in Olym.pf~f ast.(J 
au aranjat-o bine "băieţiite• 

Şi apăru de,odată eu sim!(lni& 8f~ 
lor o fecioară. lumina.t& de rare divine, 
- şi tot privea din nori in jos. - chiar 
'spre mine, - şi dupa. ea apărură alte 
opt fete, una mai frumoasă ca. cealaltă, 
şi o întrebi: 

lar wei să. f-.ngi dela. noi Thalia, -
jar vrei să sbori pe părnân t, unde te 
duce gândul tău? 

"Sbor la Oraviţa" - imi deso'hiti aeo--
10 un teatru". 

"O neterieito, chiar Orav.iţa pai ale-
s~ 'Pentru lo~! 

I "Da qihiar Oraviţa., căci Oraviţa, jur7 

. este cel mai pa;şnic 100 din E"lropa". 
Muzele aU tras la îndoiala. că în Euro

pa ar mai exista un 100 paşnic şi ·că. 
Oraviţa. ar fi lin 100 demn pentru un 
teatru, - s'a".1 rugat de CIelo, muza is
toriei să dovedeasc.ă. câte bătăi ipl răz· 
boaie s'au dat în jurnl Oraviţei. -
Kleio deschide o earte voluminoasă t5 Î 

ca.ută prin paginile ei: 
,.Oravţa? - Oraviţa? - Oraviţa nu 

figurează în cartea l-.li Marte". 
"Nu se poate, - ia caută Banat". 
Banat? - Banat? - Ni.ei Banatul nu 

e ţinutul lui Marte". 
"Dar sub ce stăpânire' stă atunci 

Banatul 1" 
Cleio caută in diferite cărţi şi hărţi. 

şi deodatii arată un document f,)8.rte 
vE-chiU: ",ată., am. gă.sit, - fiţi atenţi, 
- Banatul de azi a fost ţinutuZ Geţilo1 

(Continuare în pag. 5 
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30 1lartie 1944: 
- Pât!.ă la această dată se poate 1.'in

de ~mătorilOT făină albă, in orice 
cantitate .şi fâră niCi o formalitate. 

31 Martie 1944 
- Prelungirea termenului pentru de

,:tmerea declm'aţiiZor anuale, pmtru im. 
'l1n~le de pe exerciţiul 194..j-45 pen
tfu sor.ielc'iţilp. de catpitalurî (societăţi pp 
tK! iuni). • 

• . 
za lUat'tie 

- In Regia Autono.mă C.F.R., pentru 
furnizarea a 9.930 b. savur& (desO'".lI'i de 

~ piatră d€la concasov. 
li 

~ - Idem pentru in tasevonie a unor 
luerări de te rasamente , in valoare de 
circa 32 miIi oane lei. 
'- Idcm pentru lucrarea şi montarea. 

Il 2.300 mp. placaj de gresie; valoarea 
hcrării 17 milioane lei 

24 Marlle 
~ - La Eforia şeolari a Lioeului de 

fete din Turda pentru darea in între-
3 prindare a manoperei lucrărillor de con,.. 

struirea sălii de mese şi dependinţelor. 
J _ La Direcţiunea. Păd~.l.Tilor perSOa-

nelor juridiee se va. vinde materialul 
lemnos. 

- La Direcţia IX regională silvică 
ClUj motolor, Allba-Iulia, pentru darea. 

f tn acord lucrurile de plătitui de plip. 
- La primăria Brad, jud. Hunedoarn, 

J pen tru vânZM'ea a 387 arbOT'Î esenţă 8'0-
run. 

25 Martie 
- La Lagărul de prizonieri No 3 din 

eom. Independenţei jud. CI1V"~rlui. pen-
E ~ vânznrea unui autoturism "Ford". 

- Casa de Păstrare Soc. An. Moriţfcld 
va ţine adunare generală extraordi
nar:ii În ziua de 20 Martie 1944. 

- "Banca centrali Bănăţeană de 
t Credit, Cnmerţ şi Industrie S. p. A. Ti
mi.şoua se va ţine adunarea generală 
ordinară pe zÎ"la de 23 Martie 1944. 

- Ban('a Comerciali S. p. A. din Va. 
riaş a .eonvocat adunare generaMi. ordi
nară pe ziua. de 26 Martie 1944. 
-- _ .• <-..... _----_ ....... 
Primaria corn. ReUni Jud. Timiş-1.'orootal 
Nr. 321jHH4 

PlJELICATIUNE 
Jn conformitate cu dispoziţiunile ilrt, 61 

llm codui func~ionarilor publici se publică 
CO.1[;urs pen~ru complectarea postului de 
sgent ad'llin.î.st."aU~ dela. aceasta primărie. 

! n,c;flcctanţii îşi vor Înainta cererile Îllso-
,(, ţite de actele personale prevăzute de a.rtico

lui 3 şi 58 din Codul funcţionarilor publici 
la priinăl'ja comunei Belinţ, până ia data 
j" 20 2-iartie 194.4. 
, Belinţ, 1a 10 Martie 1944. 

Primar, 
1 l1!je:;cir[';~bif 1757 

Notn!'", 
Indescifrabil 

• --- - -.- ......... _ ...... _ .... _ .. ~'"'!t . .-;... 

Primăria comunei Igtiş 
No. 439,/1944 

PUBLICATIUN E 
Se aduce la cunoştinţă generală că în 

I zwa de 25 Martie 1944 ora 9 a. m se va 
ţmt' licitaţie publ~că cu oferte inchise şi 
sig:Jate la primăria comunej Igri.ş pentru 
V~ll; 'r~3. J n arodi a podului plutit~.r de 
J!e:o.te râui ~Iure.ş. pe timp de 1 an. Condiţ:u
n ,1.:> ,e pot vedea zilnic In crde de servi-

, ci'l Ia prjmărie. J..a caz că prim~ 1 'citatie nu 
. vn 1'euş; 3. doua se va ţine pes~e 10 Z!lC adi~ă 
I ta 4 A:rrilie 1944 la aceeaşi oră şi ('Il ace. 

lu!t~i ::or:dlţiunÎ. 
'i r .. ··19. la 10 Martie 1944. 

1158 P!UM)\.&.'UA. 

r:GRIC ULTDRA 
c O t~ E R T 

I ~ D n STR I E 

Situatia Industriei şi cornertui!J~ de pielărie În Banat 
Capacitate. de produc,ie a fabr!c •.. r de ;ncă~,ămin'e numai 

din Tim;şeara este de 60.0;.10 perechii I .... ar 

Intr'un articol apăIUt zilele trecute 
am făcut ,c.âteva sublinieri în legătură 
cu arestarea acelor tăbă.cari care a;"l sus· 
tr.as piei brute dela colectare pentr"l a 
le tăbăci şi pune in vânzare in mod 
clandestin. cu preţ de speculă. 

La. aceste arestări s'a udăogat ~i aceia 
a conuuc.itorului O. R.' A. P.-urJi din 
Timişoara, care în loc si caute a Împie· 
deca aceste procedf~e dăunătuare atât 
statului rât şi pop-.1.laţiei, este acuzat că 
pentru diferite sume de bani, a înlesnit 
cl:a.ndestinismul Şi ded sabotajul şi spe
oula:. 

.Astăzi vom căuta S'a. analizăm conse
cinţele acţirmei criminale a tibăcarilor 
arestaţi, dintre care unii nu erau decât 
11l1provizaţi, tentaţi din cauza marilor 
câştiguri posibile, d(> :\ practica o mese
rie pe care nu aU învăţat-o şi eu care nu 
aveau nimLo comun, 

In situaţia aceasta. se afla Iosif CilJba 
de curând arestat, d('sconerit că se apu. 
case să practice in):'lstria tăbăcitului, 
fără a avea nicio legături cu această 
pr-of-esiune. 

Atât unii din tăhăcarii adevăraţi, cât 
fi cei improvi::ba.ţi, au găsit teren priel
nic in a plasa pe p1a.ţă. piei fabricate în 
mod clandestin, pe pl'eţuri extrem de 
mari, care întreceau de citeva. ori pre
ţurile oficiale, datoriti faptJlui că vân
zt:U'ea pielei în comerţ este cJnJiţionată 
de anumite forme, ea neputand să se 

. elibereze decât pe bază de bon. 
Bonurile acestea că.pătându.se extrem 

de greu, populaţia - parte din această. 

populu.ţie - se găsea şi se găse~te Şl 
astăzi în sit:Iaţia sau de a umbla des
.culţă., sau de a. plăti Qricât, cu toate că 
magazinele sunt pline de încăţăminte, 
posibilitatea de producţie a fabricilor de 
ghete cât şi a intreprinJerhlor de tă'bă.
carie ou mult mai mare decât cerinţele 
populaţiei acestei regirJni. 

Şi oa si ilustrăm oarecum situaţia cu 
cifre aproximative, care sunt foarte a· 
proape de realitate, găsim neces'1.ră să 
precizăm. că frubricile de Încălţ.ăminte 
din Timişoara şi anume: Prima Banat, 
Filt, Industria Română de Piele şi Star, 
fără fi aminti atclif'J·ele mici, 8'"1 \J Capa
citate de prDJucţie lnnară de circa 60 
mii perechi de încă.!ţăminte. 

Situaţia aceasta. ne nminte:',lte oare
(mm de timpul când zahă,rul era încă ne
lăsat liber în comerţ şi I'fmd deşi stoeu
rile în fabrici erau dest'll de rn~i, ma-

joritHt:~a popuL" ,( era lipsiti de ae.est 
alimen t de prime... neeesitate, pentrucă 
raţia ulstribuită oficial era prea mică, 
iar cumpărarea pe sub mână urcase 
preţul zn.hărllui la 800-1000 lei, şi pre
ţurile acestea nu le pretindeau negus
turii de colonii,lle de care depinde ncest 
arti col, ci o;ţmeui care în viaţa lor nu au 
avut nimic cullrln cu vâ.nzarea zahărului 
dur care mirosinlreâştigul nu S'Sl1 dnt 
în lături de a profita. 
.. Aeelas luertl se intâmp11iast:~i eu 
pielea, <fJ talpa şi tleci cu încălţămintea 
Specula o faC nu oamenii de specialitate 
intlustriasii Sau meseriasi i cU răspun . 
dere, ci o'amenii care nu au avut Ilimic 
comun cu aeeafltă branşă, ca e'ioba şi 
alţii. 

Aş.a se prezintă astălzi situaţia cu 
pielea. 
Deşi avem destuli marf.ă brută. de. 

oarece organizarea de colectare a pieilor 
brlte este dstul de bună, totuşi marele 
public suferă iar stahtl . pierde p.nOrtl\ 

prin neincasarea impozitului ce i s'ar 
cuveni, deoarece tăJbăcarii elan.iestini 
sustrag- marta dela colectufa ofi~is.Iă. 

Comerei anpI mie, sau pantofarul ea
re nu a primit de luni de .nIe eotă. este 
rrevoit să lucreze ca si prrată trli ~ de 
aceia este forţat să ourupere marfă. pe 
sub mână, plătind suprapreţuri, tăbiea. 
rulrli clandestin, care la rândul lui şi el 

I este obligat să plătească pe pielea brută 
mai mult decât colectura oficială . 

In afară de asta, marfa. ounnpărată pe 
sub mână, pe lângă că este scumpă este 
şi extrem tie proastă, deoareoo ea se 
prelrlcrenza de o8J:lleni nepregătiţi, dile
tanţi în meserie, oare nu au inBtal&ţiUe 
unei adevărate fabrici de tăJhicărie, 

Se plăteşte deei bani scumpi pentru o 
marfă proastă, care nu durează deoli.t 
câteva săptămâni. 

Sing-1Ta măsură care ar putea pune 
capăt sitUaţiei de astă.2i, ar fi lăsarea 
Iiiberă a vânzării pieilor şi a incii.1ţă. 
mn tei, pentrucă materie primă este des
tulă în ţară, iar fabricile având posibili
tatea să-şi procure materia primă, ar pu
tea face faţă tuturor nevoilor, atât It'le 
pOlnlaţiei civile cât şi aiIe armatei. 
Până atunci situaţia va rămâne aee

la,şi, deoarece prin aresta.rea eâtdlT& 
tă:bi'ieari ('rlandestini nu s'a PUtut soluţio
na nimic, fiind destui alţii ca.re eontinrl'ă 
în această ramură elandestinismul. 

C~nst. laJeş 

tNFORMAŢIUNI 
x EXPORT{;IULE. DE :,IAZARE 

h"ll GElt~L'lidA l\iinisteiul ec.:unomiei 
na.ţionale an\l.Uţă că. exportlrile de ma
zăre 1n Germuuia, ce se efectueaza de 
t:ătre diferitele firme exportatoare prin 
Uniunea. Centrală a SlnJicatelor Agri-
cole să nu fie permise decât dacă Uniu
nea confirmă. că. marfa in chestiune a 
f()$t cumpăra.tă dela producători, Mirus
ten-lI de !t'inanţe a dat llispoziţiuni or
ganelor vămilor să pretindă la acest fel 
de exporturi o dovadă în acest sens din 

I partea Uniunii Centrale a Sindicatelor 
AgriGOle. . 

X INFIINTAREA NOTEI 1 LA 
CIFRA DE M::'ACERI Ti\RIF Ul'HTAR 
Având în vedere avizul Com,isiunii cen
trale a impozitului pe lux şi cifra de a
faceri, care conc:hide la infiinţaren unei 
Note pentru import la urt. 654 din Tari. 
fuI "lllitar al cifrei de afaceri a fOSt ÎS
t'ă1itâ ur-rnătonrea decizie: -La art .654 
c1in Tariflll unitaT al cifrei de afac.eri se 
Înfiintea:ză pf'-1ltru import Notll r. având 
următoarea reda0tare ~i v;11oare m\"'~ie: 
N:yta 1: Case şi b~I'ă('î ne lemn demon
tabile lei 5000 nelltt'1l 100 kg. :\,r'ls(ă 
\'alna~p mE',lie i-Ţlt-ă in vigoare pe ziua 

. _ d\l 13 Martie 1944.. 

x CRED-liE PE..."I'1.'fi.U l"ITICUL 
TDrU. Pentru finanţarea vitlcultorilo.r 
ministerul de finanţe va a~l'da ,i 1n 
exerciţiul 1944~45 credite în sumă de 
000 milioane. Creditul se va a.oorda "\li

tÎ<r.1.ltori1or pria intermediul "Creditul 
naţional agricol", 

X INTENSIFICAREA CULTURU 
FLOAREI SOARELuI IN BANAT. 
Ministerul Agriculturei şi Domeniilor a 
luat măsuri spre II. mări suprafeţele 
(nltiv.ate CU floarea soarelui. In anul a" 
ce:sta realizarea acestui program ee 
centralizează în mâinile societăţii ,,80-
lagra" Cf\re va contraeta CU Bultivatorii, 
va pune la dispoziţie seminţele necesa
re şi va cumpăra toatll reeolta obţinută.. 

x CREDIT AOORDAT DE BANCA 
TIYilŞOAREI. D.bi Gh. V. Sumbasacu 
din Bucureşti i s'a desohis un credit in 
cont cUl'ent până la concurenţa sumei de 
5 milioane lei fIiră termen de rătre 
['3.n('a Timişonrei dîn Bucureşti, pentr'l 
care debitorul a gajat 10,000 metri 
:Hnerică şi 3,500 metri ţes;i.tur'j de bum
baC' amestecate, gajul fiind evaluat la 

7,.:J50.COO lei. 

., 

-, 
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- Legea N o. 130 pentru modtfiearel 
art. 27 şi 29 din legeI:!. Nr, 8() din 6 Fe
hrr.larie 1941, pentru reprimarea fap
telor ce pun în primejdie existenţa şi 
interesele Statului (Monitorul Oficial 
Nr. 59 din 10 Martie 1944. 

- Legea Nr. 131 pentru definitivarea 
şi inaintarea a gradnl il a membrilor 
Co~ului didactic primar mobilizaţi în 
trupe operative, in tjmpui ră2boiubi, 
pentru reîntregrea Neamului (Monito
rul Oficial Nr, 60 din 11 Mnrtie 1944. 

l.t/,~-CoJHe",tMU 

IN ATENŢI UNEA OOM.EKCLUtfl. 
LOR DE VLWRI ŞI RACHIURI 

Potrivit Decretului-Lege No. 519J94{ 
publicat în Mon . .or. Nr. 129,10 Martie 
1944. comercianţii de vin şi raohi~.tri 
din vin, cu ti dcata aa.u 011 amin untul. 
impuşi la Contribuţiuni Directe pe ex. 
194314 la ::m venit anual de cel puţin 
300.000 lei., sunt invltalP Ca până ln 
seara de 20 Martie 1944. să. dep1lllă. 1., 
Administraţia Fim.Dcl.sră eâte o deala
raţie asupra esnt1ti.ţllor de vin fi d. 
rae'hiuri din vin reeolta anterioară R.nU
Iu 1943 • existente In stoe (depozitul 
lor) la data de 10 Martie 1944, r.rrmând 
ca. aceste stOCUri s1l. fie ta!Eate cu. im~ 
zitul pe cifra de :~aeer11Cn1 eota de 5%. 
calculat la preţul lor de cumpărare. , 

Be-Jturile cari au suportat deja impo
zitul. pe -e.ifra de afa.e.eri de 5%. $e vor 
specifica aparte in deelaraţia de mai 
sus. 

Nedarea deolar&ţiei _'ti O falşi. • 

I 
elarare a atocurilor, atrage dupi sJDI 
amendarea intrepriD'd«ilor respeetM 
tm. de oinci ori impozttu! 8000tit ea stW< 
tras. ' 

Din impoUtr.zl stabmt de plati se 1'3 
compensa. - respecti'Vle ride&. - drI 
Adţia Finanoiară, taxi tb::l achitati 
anticipat drept impozit pe ~fra de .. 
ceri transpus pe hectatW de vie fi oare 
re'VÎne 1:& (},20 lei pt. htra de 'rin. 

Plata sumlor stabilite prin ""pr. ... ~--
ver'ba1e de debitare ~ 88 'YQr ~ de 
organele de control. după vertt1earaa. &.. 
cI&Taţiilor primite 8e va face ia ;Uei 
rate luua.re egale, prima. raU ~. 
fi aWlitată până. J:a data de 10 ApriIi. 
1944.. 

Comercian.ţii de be11pri t:P ri~ 
sau eu amănuntul, eă.rara li .'a~ 
im:p(YZi.tnl pe cifra de ~ de.5" da.
pă eantităţile de vinuri ti raab,i.-"n 4ja 
vin cumpărate în mtenalul de timp de 
la 15 Septembrie - 30 Noembrie UHa: 
pe baza declaraţiilor luate la tirnpu1 
să':l, sunt invitaţi ea si. depu.nlla ~ 
tia Financiri'i. până 1& data de 20 ~ 
tie 1944 Q declaraţie din care si rewl
te ca.Dtititile de astfel de beuturi 0UIl't] 
părate între 15 Septembrie-20 NQEIIJ)o 
brie 1943, !Cum şi preţul lor de cn~ 
rare, in vederea soăderii impoziulr.1i, -
unnând Însă ~a să aah.i'OO impozitul pe 
~ifra de afaceri de 5% după.. ea.ntftlţUe 
de !Vinuri si rachilll'Î din vin cumpărate 
in Intervalul dela 20 N oemvrie-3{) Noo 
emvrie 1943, in baza.' ~laraţiijor dett 
la ti'm'J1'11 său şi a proceselor verbale <eE! 

li s'a dresat in cauzi. 

.AM .. 
f~f,~;c]'ce .. RADIO 

IV, Bdul Berthelot 6. - Telefon 12-22: 
I Reg. Corn. No. 18';'il IX91.1IHO. 1f)'):;-~ 
-SEZSC- . Q . 
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CORALE. Mltne, Dnminecl, 19 MartIe 
'a. e. corul. EpiBcopiei de sub conducerea 
4Iui. prof. Golumba, va da ră.spWl8urile 11.
e.rlioe în Biserica din Iosefin. 

1 - ŞE.DIN'J'A lNSPEVrORATULUI E. 
: .. P. p. Vineri 17 Martie a avut loc o îm
fportanţă şedinţă a comandamentelOl' şi. co
f-omandanţ.ilor E. E. p. P. S'au discutat 
iamanunt~ în vederea organiziIrii unei ser
tJiri. care va avea loc in curând. 

1 - IMPORTANTE ACHIZITU LA BI
BLIOTEOA MUNICIPALA. Biblioteca Mu
nicipiului Timişoara s'a îmbogăţit recent, 
prin eumpărare. eu următoarele opere im
portante: .. Comoara NeamulU:i"~ 10 volu
me de fol<:1or de Gh. 1. Tăslăuanu; "Cuvin
! .. din Bătrâni" de Ha~eu; eolecţiil~ revis
lelor ist.oriee ale praf. Giu.rescu, Minea ,i 
iN!e. Iorga. a.ooe.sta din urmi fiind acum 
emnpleti. 

- FESTIVAL ARTlSTlO. Duminecă 19 
Martie va avea lOc un f~s!.ival a.rti.stio or
p.ni.zat de fCO&la Profesională de fete de sub 
ieOnducere6 dnei Elena David şi de Liceul 
:de băeţi Diaeonovici. I..oga. Festivalul va 
.vt:l& loc la Palatul Cultural la orele 16. 

- OONCEBTUL QUABTETULm CU· 
!l'EANU. JOj, 23 Martie ora 20 are lOc la 
Palatul CulturaJ. in orga.n.izarea Aten.eului 
Român Filiala 'l.'imi.şoarat concertul quar
teiului Boroş--Ohioreanu-Cute8nu-Pap. 

la program ~ţii de Haydn, CU"".eanu 
'ti Schubert. Bilete la agenţia Tămaşiu. 

- INFIINTAREA UNUI CAMIN PEN_ 
nu CALFE LA TIMIşOARA. Prin oroi
.. ul Mi.JU8terultrl Munofi, sub Nr. 1Zl.796/ 
~944, se cl)s.pttne Intocmire'&. proiectului 00 
IlUget pen'!rtl blfiinţarea unui eă.m:in pentru 
"Ife ce va funcţiona pe lângă Clminul de 
• ·e.nici de stat NI'. 3, din Str, Gim. Domă.ş
~lInn, lrub direcţia dlut Vasile ltoşu, ac
tualul director al Căm·inului de Ucenici de 
g~t NI'. 3, Căminul de calfe va ocroti cu 
:.ata tnfDnţă.rii 60 de ealfe. 

- Th·SPECŢIA PLANTAl'DLOB DE 

~
UNI NOUl PLANTAŢI IN PLASA Ll~ 

(lV A. Dl director al Camerei de Agricultu· 
ă Timişoara se găseşte in plasa Lipova., 

!unde pe lângă verificarea bugetelor păşu
n';lor comune şi comunale din plasa Lipova, 
mai inspectează. şi plantaţiile de pruni, 
~antaţi in toamna a.nului 1943 cari au fost 
subvenţionaţi de către Cameră de oarece 
fubvenţia rămâne acordată numai acelora 
caIi au făcut pla.n!a.ţiile după îndrumările 
primite de Cameră. 

- OON"~ERIN'.J'A DESPRE RElI-
BRANDT LA LECTORATUL GERMAN. 
)1jercurl 22 Martie ora 19.30 va avea loc 
·la Lectoratul German din. Timişoara o con
f,erinţă eu proiecţiuni luminoase int!tulată 
".Rembrandt und die grossen Niederliinder 
de!> s-.ieb~hnten Jahrhunderts". Va vorbi 
directorul Lectoratului German din Crai o-
va d. prof. Karl Dessin. Oaspeţii, ca!"! sunt 
rug-aţi să se anunţe la caneelarie (Bul. Re
gele Mihai 8) ~aint.e de conferinţă., sunt 
bine văzuţi în limita spaţiului disponibil. 

_ SCllI'IŢI DE AUTORIZAŢH DE CA
LA TOBIE PE C. F. R. In conformi:'.ate cu 
aprobarea Marelui Stat Major al Armatei, 
direcţia generală C. F, R. a aprobat ea per-
5Gnalul comapniei internaţionale a ,'agoa
nelor cU paturi să fie scutit de autorizaţia 
de călătorie, însă numai atunci când. este 
de serviciu la vagoanele de dormit sau res
',taurante ale acestei companii. 

_ LJ<::GU'ERABEA SI'UPABITULUI IN 
ROl\IANL>\.. Duminecă, 12 Martie &. c. s'a 
ţinut in Bucureşti la Institutul Naţional 
Z<x,tehnic sub prezidenţia dlui 4irec~or ge
aerai dr. Rusu medic-veterinar, prima adu
FTe generală a stuparilor din România. 
la care au participat cea 50-60 delegaţi 
din toate unghiurile ţării, in frunte ~u pre
şedintele Societăţii Centrale de Apicultură 
tsucure<ţ.; dl Ghiossan şi dr Florin Bemescu 
(:t)nsilier medic-veterinar. Societa~ea Apico
·ră Bănăţeană din Timişoara a fost reprezen
tatii prin părintele Pavel Tismonariu preşe
d·in~le societliţit. S'a discutat proiectul de 
te~ pentru stupărit, căruia după frumoase 
~1 lntere!'\an:e discuţii, - i s'a dat r'!dacta· 
rea definitivă. România va fi dec·j primI' 
ţ.'1rA. in Eurona care~i va aveA 31 '1·'1 ritu' 
organiz.a.t prin le~ .. 

- "TRAVIATA" CU DRA CORNELIA 
Sl'h.U~~lJ J......i. Ul'J1.4.~, ,LIu.m.meca b 
.. \!lal"t.ie St> ca.ntă. la ul>t'ra .t<.Oll.uwa nia ClUJ. 
Lm.J.işoarli, ,:J.'U..AVlATA" de Verd.l cu <ha 
Curnelia Stroescu w, rolul Violetei. Cunos
t;uta câ.ntăl'eaţă <Ln Bucureşti, care a fost 
..ugajată la noi l>entru o 5el'ie de reprezan
la~il, a obţmut un mare succes în concertul 
de Vineri seara tocmai cu aria din .. Tra
vjata". Succesul acesta precum ,i acela, 
ind viu în ammtirea tuturor, din "roada· 
me Butterfly" repurtat de dra Corneha 
SU'oescu in Noemvrie 1943,dă un interes 
deosebit .spectacolului de Duminecă. Câ.n
tăreaţa, care se bucură de aprecieri elogi. 
oase pentru calităţile ei vocale şi scenice) 
a fost angajată Şi la Opera din Iaşi, unde va 
c8.n ta la începutul lunei Aprilie ,,Boema", 
"TraviataN etc. 

- INAINTABI IN INV A1'AMANTUL 
I·RJMAR. "Monitorul Oficial" Nr. 64 din 
] 6 Mart1e publică numele învăţătorilor îna· 
intaţi in gradul il in invăţământul p!'imar. 
care au reuşit la examenele de înaintare din 
sesiunile Augu~t 1943, Sept. 1942 şi 1943. 

- ADUNAR"'~A GENERALA. A Aso. 
CIA1'llit l' ul.:i'.rJ.U.,~ LUPTATORI DIN 
GĂRZILE NATIONALE ~)MANE. Comi
tetul Asociaţiei Foştilor LU1~~ători din GăJ'.. 
7~'.e Naţirmale Române 1918--1919, filiala 
Tim:şoara, convoacă pe membrii săi la 
adunarea generală care se va ţine in :ciua de 
26 Martie 1944, ora 10 B. m.'În sala mică 
de şedinţă a Municipiului Timişoara sub 
p~eşedinţia dlui dr. Aurel Cosma Consilier 
Mir.isterial, CU urmittoarea ordine de zi: 
Deschiderea adunării generale. Aprobarea 
bilanţului pe anul 1943, raportat de dl dr. 
Aurel Poroviciu Casierul General al asocia
ţie; şi descărcarea comitetului şi 8 cenzori
lor Votarea noului proiect de buget pe 
annl 1944. Eventuale propuneri. Intrucât la 
ora 10 a. m. nu VOI' fi majoritatea membri. 
lor, adunarea se va a.mâna pe ora 11 a. m. 
clnd se va ţine cu membriI prezenţi. 

- TARG DE TAURI LA LUGOl. Luni 
2& Marue va avea loc la Lugoj lângă Gara 
C. :fi'. R. şi lângă Obor tâ.rg de taun. Bile.. 
tele de vite sunt obligatorii la intrarea in 
tâ~g. . 

- EXAMfu~ PENTRU OCUPA.REA U- - IN ATENTIA D-LOR Th"VATĂTORL 
NOR POSTURI LA CASA DE P.ENSIUNI. Se atragC' atenţiă in mod serios, invăţăto-
La 22 Martie 1944 ora 9 se va ţine la Casa rilor de a nu introduce nici o broşură sau 
Generală de Pensii cu sediul în str. Sf. 10- carte. de niciun fel, pentru învăţămâ.ntul 
nică Nr. 9 un concurs pentru ocuparea a primar superior, fără recomandarea minis-
20 de impiegaţi I}l 3 dactilografe. Condiţiu- terului culturii naţionale. 
nile de admitere şi actele ce trebucse de-

I 
_ ESTE INTERZISA INCHIRIE

puse sunt cele prevăzute in art. 3 şi 57 djn REA SAU OCUPAREA INCAPERI
Codul funcţionarilor publici. Inscrierile şi LOR RECENSATE SAU RECHIZI. 
orice informaţiuni 8"e primesc dela Servi- ŢIONATE. Prefectura jud. Timiş To
cful adnunistrativ al Casei până in seara rontaI, Serviciul de cartiruire pentru 
zilei de 20 Martie a. c. Municipiu, din str. Lenau NI'. 6 ad-lce 

- REGULAMENTELE PENTRU OCU
P.>\REA POSTURILOR DE FARMACIŞTI. 
,Monitorul Oficial" Nr. 64, partea I-a din 
16 Martie 1944, publică regulamenteie pen
tru ocuparea posturilor de interni in farma
cie, de farma.cişt.i, farmacişti şefi şi inspec
tori generali farmaceutici Regulamentele 
ind·ică: dispoziţiile generale, condiţiunile de 
admi'tere, compunerea juriului şi programa 
analitică. 

la cune>:;;tinţa publicului că este Strict 
interzis a se în~hiria sau a se offlpa lo
cuinţe, camere, magazii, şoproane, e~ . 
până ce nu s'a obţinut în prealabil, Viza 
serviciului amintit, din care să rezulte 
că aceste locuinţe, camere, magazii, etc. 
nrl sunt recenzate, sau rechiziţionate, în 
scc:m {le încartiruire. Proprietarii vino
Vaţi, vor fi daţi în judecată, in r lo<,ataril 
V'or fi evacu<l.ţi în termen de 24 ore prin 
forţă publică. 

•••••••• 0000o •••••• ~ •••••• o~ -.: 

Proble:tna p~latului cultural 
(Urmare din pag. 3) 

şi AgathyrsiilOT !I - iar ftegii Agarlhyr
siilOT sunt urmaşii ai coplilOT Lui Her
MeS. - Hermes fiind. deci patron uZ A
gathyrsiilor, ocroteşte şi păzeşte Bana
tul de azi :1i apără popO'1'ul său ele orice 
pc-ricol". . 

,.Ah H€Tme3- - Hermes! - trimisul 
zeilor. - aşadar - a(. um inţelegem, -
si.n.gur nunlai el, Hermes, -eSte lU stare 
s&' apere un ţinut de furia lui Marte şi 
să ţină un popor in pace. 

"Da, Hermes s'a 1r.:grijit de Agatirşi ~ 
.. ('€!ştia erau cu trup şi suflet aa.epţli IUl. 
Iu numele lui Herm..o.s au jurat fIdelitate 
l"e-gilor, in numele lui s'a incep~t orice 
iuru ,i în numoele lUi s'au î~chlllal ~i 
ZGmolxe. Cultul lui Zamolxe sa bazallll 
ţ.Duturile lui Hermes pe 38.Crificiu. -In 
fiecare casă era un jertfelnic, un pristol 
familiar, prin care s'a dat praznicul~ 
pomana etc •• '. iar la poarla fiecar~l 
c.ase era o "cutie a mitelor. in -care locUl
torii la intrarea sau ieşirea din casă 
jertfeau ceva în numde lui Hermes pen
tru a fi păziţi pe drumUri:' -

.,Bin.e, bine, CIeio, a.cum ştim totul. dar 
tu Thalia, dece nU ne-ai spus imedat ci'l 
vrei să zbori tn ţinutul lui Hermes? -
Dece ne-ai speriat cu nefericita Europa, 
(!are în cea mai mare parte este sub
F'gată de Mart-e?" -

"Ce să vă spun multe, dacă nu cunoa
şteţi istoria şi dorinţa zeilor? Hermes c 
acum nemulţumit de poporul ~ău d;IJ 

Panat, că nu mai sacrifică nici un ban Ş 
- ici O oboseală de bunăvoe numai sub 
·}!"f.>siunea autorităţJor. - Mă trimite 
1<:>c1 la Oraviţa, în Banat, tx>ntru a întra 
'Jl'ce acolo prin arta dramatică tradi~iilf. 
'f·chi de sacr~ficiu," 

Atât a ţinut discuţia muze-Ior şi ~al:\ 
..:oborînd pe ~t, voia chiar să ma sa.~ 

rute pe frunte, cârnd m'ai trezit din viziu
lLf.>a mea.-

Excelanţ,a Sa, Prooopie Lhosoka de 
SmiIw, a înţeles viziunea lui Vasa de Pe
travici - şi toţi cetiţenii din Ora viţa şi 
jur, aU înteles că e mai bir-e să jertfească. 
ceva benevol, în numele lui Hermes, de
,".!ât să-i silească Marte: la o pagubă ffilUilt 
rrai mare. - Oraviţenii s'au pus deCi la 
lucru şi în timp ce in statele apusene răz
boaiele Na'Dolitame au distrus valori eul
~urale, În Oraviţa sa constl"uit un teat~, 
teatrull'el mai vechiu din Româ:J.ia. -

Viziunea lui Vasa de Petroviri din Orn~ 
,rita e 'Ii azi actuală. - Banatul e şi azi o 
111~ulă 'de Pace în OOl"Rnul mzboa.irlor. -
JJermes. patronul strămo.":lilor n-o~wi ~i a 
finutului nostru si azi ne anără. faţA de 
n~ricoIul lui l\farte. - dar Hermes şi azi 
doreşte o jertfă benevolă din yartE'1\ noa
!i'>tră. iar DOi"i azi ar trebui S3 ~t;m că e 
mai bine si m.'l.\ ieftin să jertfim bPfl.evol, 
în fi(>C1lre Idimineată 'ID ban de mulţumire 
'~f'ntrn Ii,"i~tea a\'llt-ă În nOllnt.t>a trecută 
<:; ~lJ, flăm in fi·ecare seară fl"n ban de 1ll1.11-
",!mire ppntnJ tiu,. trt>t'Ută fără. ~larmă. 

Aef>aSrdlertfă zilnică de mplţ"umire 
"a;u d~ nH!ăeiune, nu trebue să nrmă
rel\sei. ,"ici un 80(1). - .Jp.rtfa, .'ertfii. să 
rămână, iar hantd jertfei să se ~l,nă În 
fiecare casă într'o "cutie a milel or" • -
Colectarea 3eesror bani şi foloşirea lor se 
1l0rotp or!!llnb:a dnnă ylacul dv. ",i c1"ed di 
t-nlttA TÎmi!o;:OIa1"'\ e ... te (',o.n,,1nsi {.ă ii veţi 
fol~i În 'C!\'l df' bombtlrd!'mf'lnt - pă
.... "n"'~ -nt" A tnty.,~ternienl - ppntm a.,ja
·0"'1-"1' .. "p.voia~ifor si rerntrerPIl d;stl'u~e
MilO,.. Îl\r in <>sz dl" tp.rmÎ1'l~T'ea rbl>!\inl .. i 
fl\,.,.. -l,o;tl'll"'"erpa Timi~r<"i - să df'n 
q" .... " n"mflf'-7,eU - ii v't4-i folosi la reali~ 

- _n, ldf'nnl' dv <,'uH-uralP.-
"'''''\ .. __ A"c::tf'''l (>rf'''t ~ Vflm avea În

>"n B.n un JlI1,,,t t>nTtlll'al. 

SDI SAM MOLDPV AN 

- ..,BAOALAUREAŢU TIM1ŞOA
REln' Din cauza a;bundenţei de material, 
cronica revistei jucate eu mare suc.ces 
Joi la Teatrul Naţional de elevii el. VIn 
Şt. ai Li.ceului C. D. Lo-ga va apare 
abia in numă.rul nostru viitor. 

- DELEGATUL MINISTERULm 
l\IUNCD PE L<\.NGĂ CAMERA DE 
~lUNCA DIN TDllŞOARA.. In urma 
noii organizări a corpului de inspeetori 
din ministeI"'ll muncii, d. inspector Va
sile Marta deiegapil a.cestui minister pe 
lâng.ă Camera de Muncă din Timişoara, 
a demisionat, Noul delegat al ministe
rului Muncii pe lângă Camera de Mlmcă 
a fost numit d. Petre POpe8C-l, şeful 
inspectoratului regional al mUMii din 
Timişoara.. 

-r" TUDOR MUŞATESCU LA ARAD 
Cal mai mare autor dramatio al ţării, 
li TUDOR MUŞATESCU~ prezintă. 
Marţi, 21 Martie, sguduitoarea melo
dramă .... Cerştltorii in haine negre« loca
lizare după. D'Ennery şi CormoJl. Din 
numeroasa distribuţie (60 persoane). 
amintim pe maestrul Ovid Brădeseu 
dela Teatr-ll Na.ţional în "reprezentaţie" 
Florica Şerbescu, Sabin& Mu.şatescu, 
Ecaterina Maican, Florlca Teodol"u, Ce. 
zar Rovinescu, N, N. Matei, 1. Drago
mirescu, 1. Negrea., P. TeodoMl, Anghela 
CostMhe, etc. Bil-ete la toate spe<-t.a(}()'
lele. la Agenţia Teatrala. ILIEŞ, telefon 
22-55. 

- CERTIFICATE DE NUTRIME1'It"T •. 
Direcţia comercială CFR face cmnoscu: că 
in ln.strueţia 1 pentru tTansportul călători
lor s'a introdus dispoziţia prin care direc
ţia asistenţei este autoriz!ltă să elibereze 
c~rtifîj'ate de nuttiment, cu care să poa-:i 
~il.1ăt0ri persQIl'alul unităţilor exterioare 
ale direcţiei a~istenţei. 

_ PENTRU ABONAŢII DIN CA. 
RAŞ. D. încasator Cuş.u Gheorghe lu
crează până la 25 Martie in Timi~oara, 
după această dată încep mcasările in 
j:tdeţuI Caraş, 

- BONURILE DE ALIMENTE. Bonu
rUe de aiimente valabile pe săptămima 20 
Martie până la 26 Martie 1944 inci.usiv. 
Pâinea populară se vinde pe bonurile de 
pâine Nr. 248, 249, 250, 251, 252, 253, câte 
51)() grame pe persoană la brutarul unde 
consumatorul s'a inscris conform Ordonan
ţei No. 4;1944. Untura se distribue pe bonul 
Ne). 11 de unturl a lunei Martie 1944. 
Cantea se distribue pe bonul de mălai No. 
19 câte 1% kg. adică un kg. şi jllmă~te 
fpro persoane pe săptămână. Untdelemnul 
se distribue pe bonul No. 5 de ulei câte 
jumătate litru, adieă 450 grame de per
scane. 

- INLOCUffiE IN ROL LA NATIO
NAL. D. Nicolae Sasu, fiind impiedicat de 
de ll.."l <i.oliu in familie să joace, in repre
zentaţia ultimă a piesei ,,omul de :ză.padă" 
rolul dsale a fost ţinut de d. Miluţă Lapteş. 
inlocuirea aceasta a fost numai interima
ră, d. Nicolae Sasu reluându-şi locul pe 
scenă. 

- OONCEDIEREA PERSONALULUI 
1IIURNIST DE PE LAN"GA INS1'l'1'q:m-
NILE l\JJND)T.E.IWLUl DE AGI~IC{;LTU
EA. La data de 31 Martie ert. angaJarea 
intregulUi personal diurnist i:ncetea~a. Pen
tru personalul absolut necesar se va face 
pl'opuneri arătându-se necesita:ea absolută 
a celor propuşi despre cari va decide d~ ml
n:stru pE"rsonal. 

- SALARlII.E P AZl\']CILOR DE CA~lP 
ŞI A AGENŢILOR AGRlOOLL I1i.cepimd 
de az.i., caseria Camerei de Agricultl.iră Ti· 
mişoara plăteşte salariile . paznicdor de 
câmp şi a agenţilor agricoli din cUj:rinsul 
j1A.dt1ţului Timiş-Torontal. Ordonanţal"~a s'a 
făcut pentru toate lunile până la 1 Mart.:e 
C1't. Se exceptează comunele cari n' au var
sat ('otele. 

- Dr. AUGUSTIN CIURDARIU, notar 
public, mutându-mă din Vinga .la Periam, 
anunţ cHntela mea că pot fi gă.S1t Ia adreo;;.a 
mea vis-a-vis de gară în ~trada Titulescu 
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ac." DACIA. 
Lin" I 1 ~ M1u-tte l!«. . J 

.. ~ .. __ ............................. - ... w_ • ........ ~~n ____ ~ ____ .. ~ .... _~ .... .... • 

I "A L B I NA" institut de credit şi de 
• • economii, Sibiu 

ACTIV BILANT INCHEIAT LA 31 DECEMVRIE 1943 PJ\SIV 
--~--------~--_ .. ~~~~ 

a) N~ effciiT, - "'"""- - - ~ - -
b) I>iapocibi1la B. N, R. " c.. E • C. -.,..... .- -
e) BoD:uri de caasl la ~ - _. - - -

.. ___ --.,. ~_~~.' _ ....... ~~~~"'w.· _~ ... 

1) ............ ,--" . 

la Pd _ . .:..~~t!:,~ 
~.. ~'- - • "",,-,,-- .1.", .. - f 

PoI'tofGlhll ilie tIthPt( • 'l' te, t 

L 'Dttari ~ ... JlWtc6ewr 
1, Ca. ...ut fix: V.L..... V .. ~ 
a) Efecte publice 166,718.too.- 16,2«.293.-
b) Scrisurj ti obligaţiuni &,832.400,- 4}j62.«15.-

2. Cu wmt ft.t'iebil: 
a) Aeţiuni CiY..ate 1. 1:Nret. Z3073&.et50.- ~,7 ~.«3.-
b) Acţiuni DeCOt.la bursă 17,4,50.030.- 6,129.510.-
11. Titluri striine: , 

112,M9.955 
134,009.025 
100.880.000 

I 
.~ 

L • i 

341,458.980 

!O,m.l318 

a) Efeet.. - - - 12.-
b} Aeţ:hmi - - - ',4tIO.~.- -.;"~W>;.:;.;;.:.~OOO;.;;.;..' ____ 9.,«50_._932- 151,718.673 

pla8amentu.l FoodnItd. tie l'eIerri.: 
Efecte pub!. gv. ~ Stat 10,718.000.-

Portofoliul de .-ai: 
r. Plăti bile în pu-l: lD. Portofoliu: Rees<:oniate: 

a) Cambli fări garanţie 11,582.675.- 21,438.800.
b), Cambii garantate CU 

. titluri fi mă.rfurJ. 12,964.100.-
c) Ca.mbii gar. cu ipotecl. 100,M2.963.- 88,821.100.-
d) Ca:lnbii cU div. gar. 

li 8Crls. de p.r. 15(}.862.1M.- 1,336.000.-

Debitort: 
L Din tari 

.) Debitari tiri. pzanţii 
b) Debitod _ pra.npi 

efecte ~ cambf1 
e) Debitari. cu p.ranţti 

de mărfuri 
., D&bit.cri ea. pnuţIl 

de mărfIni 
e) Debitol'i cu garanţii 

de J.poteci 
t) Debitori ea pranţlt 

> ~) 

~,251.842.- 111,595.000,-

71,296.096.-

13,&2~,-

227.092.165.-

22'l'.002,16!S.-

9,070.000.-

8.000.000.-

8,000.000.-

358,588.532.- 67,400.000.-

204.970.009.-
1.054.3739Z2.- r 92.470000.-

Crea.n~ in con.vel'siune. conf. Legii din 7 lV~ 11:134: 

a) In' partofolfu oota redud - - - - - -,·,'.,:i'.l-_ .... __ ~N··'!!'. , 

Pa~jJlBţhmf: , : :~~!.~~~~~~~ 
lA alte intreprind«'i ..::.-..;;...;îE(;;:,;..)<"...;,:;.,! .... ).:~~-

Imobl~: ,,;: . 

93,021.475 
• 

12,964.10(f 
279,164.063 

6,694.320 

151,698.104~ 536.841.142 

,< -( 

80,366.0061 

13,512.505 j 
186,914.555 , 

235,092.166 

4-2'5,988.532 

204,970.009 ~ 1,146.843.922 
I 

I 
70,935.498 

40,377.765 

a) Pentru uzul pt"OIprlu şi inmag. de mlrfurl - - 4:3,285.234 
b) Pentru b'ebuinţele functionarilor - - - - 10,700.000 
e) Alte ituobt1e - _ - _ - - _ - - 58,045.930 112,031.164 

Coo.turt diYel'Je debitoa.r. \ 1'"/-..~~':"!"". - - - - 53.4:14.818 

Fondurt .... ~,II : 
-~r 

a). ReIII.'ri lep}l - - ...... - ~ ........ ........ -'r .... 
-~~- ..... 

b) AJW fCDdvi 1 • .,.tx..N)1 

1. rOlld cultmW ... Viarion ~ '--
J e :rond P:a.rtmie ~~_ -~ - ~- -

J'oa4aI1 .. _ ........ 
- -~'~"""""---ţ 

.) PeD.tnI ~ cJ!.bItlut -~~,y~':!1 .. :.~'~.10~ -
b) Pentru imobtl. - - ...... - "-~'o - -

DobiDst aen.J'" Ia ~....... -- -' - -: 
OOeren1le de cur. ~Jilate la Portofob ,. Uthld -
Fondul patrona! de peasiun! al taueţ1ourilor -

Depuneri spre fr'ge~: 

L La port. ... --. 
dar pllt. la pm1..: IA. 'ftIderet h ~: 

a) CU livret de ecan. 
la purtător 123,156.960.- 122,845.197.-

b) Cu J:Met de 6eOJ!.. 
DOm. dar plătibile 
la purtător 88,74:7.400.- 111,301.6!.S,-

n. Nom1rtatfve: 

! L. i 
~ UlO,OOO.OOO 

'J, e:s. 627 
U05.1l2 115,.268.128 

Sl,n'.3M 
7,000.000 68,479.300 

24S.002.1~ I 
,1 

200,049.04& 

1,661.27'2 
10,519.061 
33.917.700 

a) CI1 livret de econ. 353,9H.17S.- 237.753.215....... ~1.007.990 1.037,749.195 

---------------------------Total general: 565,849.1:15.- "71,900.000.-

crtditol'l: 

1. Dta. tadr: 
a) Creditor1 ne:redu,i 

Noul - - - 250,229.634-.- &9,21.3.195.- 869,«2,821 i 
11. Dia striinltata 

Nou! --

Anga~nte de r~ont: 

I 1. Curente 1& B, N. lt. 

(JeeaIJ " ordIM dfl plati t 

Simple: 

Cu plata in ţară 
Divideode QJeridicatcr 

• 
_______ J,_200~.Ui._-___ 2..;.,~ ___ .24:_.~ t 811,736.013 

250.2290634-.- 621,500.4-39.-

I 
Efect. 8C9Iltate Ca.m.b. de ci.Te. ' 

Ul,595.900.- 82.'70.000 J(K.()65.ooo 

1,(91.0:28 
37.s71.fK9 

11,051.000 
U73.Tt6 

n,J80,aa 
10,009.'12 

. 19,3e2.9''''' 

------------------~-------.-------~.546.035.020 

DEBIT CONTURI DE ORDINE 
I Div. ct. - - - - - -- 3.554,924.925 " Div." - - - -., ~ ",,""': ~,~ ___ ..:~ -

DEBIT CONTUL PROFIT ŞI PIERDERE 

QbettuieU de .mnJnlstraţiet 
a) SaIare fi mdemnizaţ1i - ---
b) Diverse - -

Impozite ti taxe - - - - -. ....",-
DO'biml plitite:. 11/ «>'l.tll! ~ ! 

a) La depuneri - _'""')~ ~ ..... ~ ;~~o,~,,\_ 

_.-
59,048.178 
20.468.9« 

Lei 

79,517 .120 

6,872.387 

Beport din beneficiul anului precedeAt 

Dobânzi încasate: 

a.) Dela Poriofoliul de aeont -.. ~- . -
~~" 

b) Dela debitori ~ -:,<.~k~~"'-
Comisioane lnca8atll _ .... - ....... o _ ~ ~·w.2 ' ,::... .. _ 

Venitul po1'tofoDuta:f a& tltlttrl fi partlctp&lhmiiewa 

Jf ,2't6.1T1' 

CREDIT 

CREDIT 
L. J 

:' 1,491.025 
i 

iX),ft56.601 n7,932.T18 

1O,4U.a30 

b) La reescont - -.;.- - -- ..... - -
e) La alţi ere.diton - - "-.~, -::"' -" ..... -

Oomiaioan. plătite - - - ~;--'''''ij;.-= --._- . 
Anaortl8men~s· ~., ,!:~'ţ~i~J . .J ... ,~ ...t~.1 

La creanţe dubioase -'...... - ~~~E~ -
Benefict1ll net:' ~ t J-)J ~ • ' • 

18.072.857 
9.114.692 

21,970,138 49,158.287 

"982.668 

14,000.000 

a) Cupoane exigibn. --. - ' . ,- ---- 'Il 659.990 \. 
b) Din partici;paţium -' ;:;,b~i;;'~~~-=~~ '2,341.2«-

Venitul imoblldOl' - , -:~~~~~K~·,~~ 115$ SQ1,1 Utai 

~-
a) Repor..at din anul treeut _ ....... ~ _. _ _ 1,491.025 l 
b) Beneficiul anului curent -' -- 37,871.949 , 39,36~.97'" 

-:----~====~J!-~9~3.8-00-.~-, ~---

S ! b! 'U, la 31 Decemvrie 1943. 
DI'. Oie Beo, DI', MIhai VeJiclu, 

preşedintele Consiliului de admni.sitratie. d.ireetol' general. 

Verffica.t ,1 "bit ta ooolOZ'JDitat.e eq regia trele, codul de com.e'l't fi legea pentru orga nizaru " reglematt&:-. OQt\leI'ţu.lui de ha. JIICl 

ClON'ILIUL DE OENSOBlt 

Jou. 'VI~ ~ I'opp. 
......,i.Dt& ___ "' 

Pentr'll. OOIltabfHtaw: 
Eng'l!'ll V&Ileu, 
ezpert-eonta.bil, 

, 193.893,4.36 

~ 
" 

! , 

1 __ 
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. ROII NOŞ I'R,t 

GHEORGHE ROTARIU 

I ~ de luptă sfâ,ntă ~ c1rt'Wpt1 a 
!IJ&Ie, tânăruI soldat Gheorghe R
lnptă cu credinţă in ('IOIIltr& hoarde-

barbare. pentru a. asigura bltdmilor 
părinţi liniştea inaintatdor lor bă~ 
. 

Intr'o dimineaţă senin! de pl'irnWv&rI, 
primt'lle ra.re de soare Ca nişu, imen-

tm1iţfl bră.zdau ină,lţbnile CIP1rU~ 
.ohe IWtmiu este ciurIl.tt de gLoan

duşmMle şi cade eroiC! al faţa .. 
. ca o jertfă preţioasă. pe a-ltarul 

. irii noo.mului româ.nesd. Vestea mor
, kI1 ne-a Îllduio~lt pe toţi iar ochii DO-

tnlAcrimaţi i-au adus UD ultim orna
II. A'Zi~ bătrânul său ~tă şi indurerala 
·icujă, e&ri şi-au l)ierdllt prin moartea 
, ee. ma.i de preţ comoară, îşi proh~ I 

in suspine şi tânguiri dureroase ni- ; 

Dea.oeea a preferat moartea sa trupea.5ei 
pentNl.ca să. in"ie7.e neamul. 

Noi dragă Goorgică cari ţi-am preţuit 
Sunetul tău nobil, strădania mUflcil tale 
cinstite pentru a dărui pă.rinţilor cliI~ de 
mulţumiri suf1~teşti> ca şi fapta ta eroi
că, 111 vom purta in suflet icoana făp-

Eroul Gheorgh-e RotCJ'l'fu 

· .pea bătrâne~lor lor ama..re- v 1- tuirll şi a bunătiţii taJe~ slivludu·ţi "u-
· Os~ul Ghoor~e &ta~u, un cartu- mele cari azi s'a in?Orooat ea cununa 

-ţnmo.} ~ ŞI .... dat ultimul ban pe o ! oeVC!;:tejitA a. măririi, iar părinţilor tăi 
bună pe caft) a 8OOOtit-o intotdeau- I răma.'ji fări spri.J1n la. adâ.ocl bătl"âDeţe, 

• luminA a minţii, • fo9t eoovins că 1 le vom ti rea'ZÎm şi ocrotire până la star
i prin jertt'i 118 poate eueert bi- I şitul vieţii. 

ta ,1 dă.indirea iii ftlae al mml popor. Pr. HORIA VIŞOIU 
..................... 4Ij ................. ~_ ... ... 

ravura vânătorului de munte Oprita Ioan 
c Su.b presr.mea erescâ.ndă & br&vilor 
· tri vânatori de munte, bolf}evJ.oii dela 
"1pul de pod de .Lângă Keroi, se predau 
~1.\:păimâ.ntaţi său.. nădăjduind ci vor 

intr'a.CUII.o o ~~ &ei n&~u.stea.u 
JgI'oziţi spre ~ 
, Zadarnic inaă.. 

v.ec."'t 
Ochiul său ~r nu se ia,e.la.se nici 

di! data. asta. Ca la 200 metr: de ei pe 
tJrul Wlei văi, un grup ra.sleţ. de bolşe
vici căutau ai dispara într'uu. atufăr~ 
din faţă. 

.. -
Atentiune! Atentiune 1 

SALON DE RADIO "PHILIPSll 
vinde: 

Renumitele aparate ~e Rad i. P H Ili P S 
Maşini de cusut electric "MUNDLOSu 
MAŞINI de 1:usut "STADlONu 

_ Maşini de cusut "IDEAL" pentru croitor 
Lămpi de Radio 
Lustre, reşDuri şi toate materialele electricI 

la preturi foarte reduse. 
Vânzarea şi in rate! 

Propr. PUP PETRE, Timişoara, Bdul Carol Nr. 14 
Nr, de Inreg. 203/1064:6 17~ ... .. _. 

= : ==1. ·:1 

I Si la t •• te maia.I •• le de eol •• iale. 
"....,.... 

Cel mal bun şi cel mai 
mdicat .h_~Dt pen
tru eepll •• -c;aei. 
Cuprinde phosphat de 
calciu trib.zic şi gris 

curat de grâu. 

Depozit: 

ESCULAP 
S. A. R. Bucureşti 

Str.Gra1 Cristian felin 
r elefon 5-01-39 

.. _ .... _-_. 
----~-_. --- ... 

1691 
. Ambarcaţir.mile ee-i aduseseră, lovite 

. plin de proectilele Jloastre~ dormeau 
OOlD.uil de veci pu boturile înfipte adâno, 
: ~ mâ.l.ul gros. 

- ,,,staţi aci. Mă reped până acolo, "ă 
i\l.'ăd Ce e$te cu ei. Oând vă roi face un 
semn cu mâna să veniţi.li1iţi gata." ·~·_-------_-____ I._ .. ___ ----------
~l ~;~~ă;~ti:,~ ~:rriă,/':ul~=: COOPERATIVA CONSTRUCTIA ,i MOBILĂ MODERNA 

Epa.vele ambareaţiunilor se legănau 
: ~arJ proeotâ.nda-1Ji siluetele triste în 
'lâ.nteerea. w.hrilor. 
Pămntul proaspllt ~t de obuze, 

: ~ll1lleg!l incă. Restnrile ,bolşevioilor, Iăzi
:, goale de muniţie. tunurile lăsate de 
· ::gari in amplasamentele lor in poziţie 

:e tragere, Lancurile urioaşe nimicite de 
• :ombele avioanelor Stu.kas, totul, purta 
,izibil urmele bravurei româ.no~ger-
la.ne- •••• 
Grup'm de bolşevici, lntiltrimtu .. se pe 

;~oagă.J căutau totuşi să se apropie de 
:ate şi si a.tace prin surprindere unitii.

'~le cantonate in satul E. 
In dimineaţa a.ceea, se dăduse ordin 

ii se ră..t.nână pe poziţie până la cam
;:ecta li"hidare a hturor resturilor bol
~ice. 
In aer, stăruia. inc.ă. mirosul prafului 

:6 ~lŞ(}§. • •• 
Intr'o groapă de obuz, soldatul Opriţă 

· :oan cu câţiva camarazi,· culcaţi pe 
:rânel, povesteaU scene petrecute în 

, 'liulluptei ee se eoDSJJI1ase. 
, Ochii lor Însă erau atenţi la tot ce se 

~trecea în faţă. 
Soldatul Opriţă Ioan este .un flăcău 

:măr spdll'ten ca o veveriţă. ~i de un 
::Jr'lj neintre~lt. 
S'a tăcut cunosout printre camarazii 

;ui datorită repetatelor lui acte de 
,ravura, 
Se ofarea primul oridecâte ori era 

; Iarba de Q misirlne ce reclama curaj şi 
. sânge Teoo. 

Se avâl1ta in vârtejul luptei celei mai 
'. :prige şi atunci când orice speranţă de 
:ntoarcere a !!u era spulberată, soldatul 

1 ;, Oprită Ioan apărea ca din pământ cu 
.. 'bieinuitn-i calm Şi nelipsitul surâs de~ ,-, 

- "Nu 8'a făCUI incă glonţul care $(1 
• !II~ doboa1'e pe mine~t, 8p1tnea ellinitit. 

Incepuse a cobo~ft. di.n tnalt, umbre 'C'e'

'l!;tşf1 când soldatul Oprită Ioan a ru1'~ 
brusc fintl povc~tirei ee fneepuse. 
- Ja priviţi colo! •.• Nu aunt oiolo-

frică. dar acum? (le Il h a la : 
Apoi, .. odată moa.re omul", eum spu- TmUşOARA. m., Str. Romulu 87. TELEFON: 11-83 

Dea el 
Se ferea mai mult să nu fie descope

rit de bolşeviCi cari. în cazul 8JCest i-ar f; 
l'QZUit planul. 

Vroia să-i ducă vii, placon, domnuiui 
Căpitan. 

De aceea, cu mare atenţie .strecurân
du-se printre iarba uscată., oprindu-se 
si Ciulind urechile. apoi pornind din nou 
se apropia din ce în 'Ce de ei. 

Nu trecuseră. zece minute 
, Pe coama ce se proecta U; zarea iiW'ă, 

lliâ.ll8. soldatulUi Opriţă Ioan se agita 
nervoasă.. 

- J,,8unt mulţi. Uite-i cum 8e apropie. 
Ii lăsăm 8ă 86 apropie mai bine §i ••• 
tragem., a 8PUS el. 
Aşa au făcut. 
Când bolşevicii erau ca la 60 de paşi 

de ei, soldatul Opriţă Ioan a ,a.ărit drept 
Î!l sus ,i a strigat CJU vocea lui de tu
nci: 

- ,;Pe ei băieţi! •• o" 

BIROU DE CONSTRUCJ'IE ŞI AN
TREPRlZE : CONSTRUCŢII DE FIER 
ŞI DE BETON ARMAT, PODURI, 
'rU&BINE OONSTRUffiEA Ş08ELE
LOR ŞI DRUMURlliOR, PA V AJ ŞI 

ASFALT, CARIERA DE PIATRĂ 
~te. 

A 

FABRICA DE MOBILE ŞI TAMPLA
RlE. DE OONSTRUC'fI!: CELE MAI 
MODERNE MOBILE, DIFERlTE, 
UŞI, CONTRA PLACATE CASETE 
DE RADIO. ' 

EXECUTAREA CU PREŢURll..E 

CELE MAl AVANTAJOASE. 1756 
5S 

Cinema CORSO Cinema 
DUMINECĂ ULTIMA OARĂ 

Bevolaţia anulUi cinematografic REGINA LINNANHEIlUO alături d. TAUNO 
P ALO in monumentalul film: 

A 

BUZE INSANGERATE 
JURNAL O.N.O. 106. Repr. S, 5, '3' şi 9 1637 

[.uNI. 20 MARl'l1!: premiera filmului 
..... 

IN VAL TOAREA VIEŢII 
f Ploaie de foc a pornit atunCi din PUŞ-l 

I 
t:Je bravi1~r vânăton. ca: ALIDA VOLLI FOSCO GIOCn~'TI "i MARIA DF,;..1IiIS 

Luaţi prlU surprinde1'e. bolşevicii n'au 
avut timp măcar să ia armele la ochi. _~ ~ 
Câteva focuri sf'ioa&e. doar, au ră.apuns ~,..~~ 
Bpoi au amuţit ş.i acestea.. 

A fost d€ajuns însă. 
Din umărul stâng al soldatului Opriţă, 

<LU inceput a se prelinge şuviţe subţiri 
de sânge ca nişte fie de '8.I'I4ciu :r~Ut 
JYl&i întâi, a.poi o pată. groa.să roşie, ca o 
floare aprinsă de bujor a ieşit de sub ve
stOll. 

- "De-acuma nu mai mor"", (1 apus 
bravul vânător camarazilor Săi ce-Z du
ceau spre Postul de Oomandă, in urma 
şirulUi de prizonieri. 

- "Glonţul făcut pentru mine ,i-a 
greşit ţinta.. Ruşii ăştia nu ştiu niCi mă
car să ia. linia. de ochire ca lumea"! .. 

SfTg. T. R. Dimitrie Scheianu 
Reporter de r~ S. M- P. 

TRACTOARE, 
Valţuri Buhler pentru porumb, Trioare, 
Site de mătase pentru mori, ELECTRO~ 
MOTOARE, FERASTRAIE pentru gatere, 

găsiti in depozit la CASA ELVETIANĂ DE IMPORT 
EDUARD HOHN S"sor 
Bucuresti IV. Str. Lirei Nr. 4 ... Telefon 2-39-14 

Reg. Com. 6814/1932. 174CS 

~~ 
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CATeDRAbAlvIITROPObleIBAHAT\Jb1I1 
Din documentele ce ne stau la îndemâ-

11 ee ştie, că in Timişoara,. a fost epis-
1k)J)i~ ortodoxă română, care a fost inăl
ţ((fl! la rangul de Mitropolie. 

Când Banatul a fost părăsit de Turci, 
la 1718, după pa.c.€a dela Passarowitz, în 
Timişoara Românii aVeau un episcop cu 
PffJmeZe Ioonichi-e. 

Pentru cei Ce n'au cunoscut zbuciumul 
vieţii acestu1 pământ românesc şi nici 
lupta grea dusă de strămoşii noştri pen
lt ~ păstrarea credinţei ortodoxe rc.mâ 
u.e-. credem că e potrivit mom-E'ntul, ca 
azi când s'a realizat p:"ima înfă.ptuire, 
rcînfiinţându-se Episcopia ortodoxă ro
u',ână a Timişorîi şi când la chEmarea 
a:esului dor~t. a P, S. SaU Părinf!lul 
Elisco-p dr. 'Vasile Lăzăre..scu s'a po:'ni1 
cu atâta însufleţire a se aduna fondu
ril-e pentru terminarea catedralei, - să 
pu blidm câteva date ale acestei lupte 
Dupăce Banatul a fost ocupat de Au

Slrkci. V:ena, - prin politica ei dusă 
fnţă de poporul româneSC care a cul
ntinat Pl'. n actul Unirii dela 1698, a cău
tai şi pe aceste plaiuri' să aplice prinei
pul ,.div:d-e et impera", lă3ând biserica 
uT10Coxă română subjug-ată episcopului 
~&l'b".sc, 

Faţă de această tendinţă de sfă.rma
re a uni!ăţij neamului, s'a înş:ruit la lup
la; Dimitrie Tichindeal. pau7 [orgovici şi 
GO»."I1(/.71'i11 Diaco-nomni Loga. 

La anul 1848 pe Câmplu Libertăţ1i dit! 
B,(J J. f:..r"zent fii.nd Andrei ŞaguWl epls
('"opuI ortodox şi Sfe1·c.a Şuluţiu, episCO
pul unit. în faţa celor 40.000 de Români. 
lWffiur torul Simeon BărnuţiU, în isto
ncul 3ău discurs a arătat tot tăul de 
c::re suferea poporul românesc, cerând 
hb,'rtate şi autonomie. 

Referitor la credinţa religioasă făcem 
(.onstatarea: .,Cu Un:rea deodată a in
trat o ură între Românii. care:l ţinut 
mai bi ne de 80 ani, nu cereţi să d,e.scrîu 
cum se certau fii cu părinţii, cum se bă
t:,au f aţi cu fraţi fără să ştie pentruce. 

C( i neu,niţi n'aveau nici preoţi~ nici epis
(,o.pi până ce căzură sub jugul sârb~8c, 
r.1l-i apăra nici o lege in ţară şi pe depu
taţii pe cari ii trimiteau la Curtea îm· 
părătească du..Jmanii lor mijlooeau de-i 
puneau la închisoare((. 

Tot in anul 1848, in faţa a 30.000 de 
Români Bănăţenţ, la Lugoj, luptătorul 

lI~înirânt, Eftimie Murgu, a cerut scă
parea poporului român de jugul iQbăgiei 

şi eliberarea bisericii ortodoxe române 
de sub ierarhia sârbea.scă, făcând act de 
t..uloritate, a dest:tuit pe epiSCOpul sâr
bt>sc din Timişoara Şi a Încredinţat cu 
C')nduCX'rea dieceză, ca vicar pe pratopo
pu.l din Lipova Dimitrie Stoichescu. 

Marele Mitmpolit Şaguna, la 24 De
oemvr~e 1864, când s'a rcînfiinţat Mitro
polia Românilor ortodoXi din Transilva
tll:l şi Ungma, a cerut EpiSCOpie pentru 
Tl.ml.Şoara" dar Curtea. imperială nu a 
aprObat. 

LupLa era mare, grea, dar dragostea 
Eânatenilor faţă de credinţa strămo
Şt'ască ortodoxă română era atât de pu· 
t~rnică. că s'au înşiruit la aCt'astă luptă 
tot ce a avut acest pământ mai valoros, 
ma: nobil şi 3elect. 

Andret Mocioni, a refuzat să primeas
că Orict demnitate în SLlodul şi con,gre· 
l:HJ~ naţional biser~Cesc, 1 .âhnH, pentrucă 
nu s'a aprobat rEîllfiir:ţarea epis:opie.i 
din Timişoara. La 1865, având alături 
de- el şi pe vajniCul luptător Vicenţitt 
Babeş, adresează împăratului o nouă 
cerere. Neizbutind, a sul-evat ideia trans
faTării la Timi~oara a scaunului episco
y:;';tC dela Carans<>beşl). pentruca aceasta 
U-fi aibe IQca1ul potrivit, a'a ofer"t el 
.â-î cumpere clădirile necesare. N'a 
itl.-utit. 

Acestor luptători ai neamului nostru 
d;iJ Banat s'a alăturat li Pavel Rotanu. 

N"'adortŢlit, neînfricat luptător şi Şi. pretutindeni ÎI. slujba înfăptuirii aces· 
apostol al naţionalismului constructor şi tui postulat: Epz..scopia ortodoxă română 
a.l ortodoxiei a fost începând din anul din Timişoara. 
1876 până la moartea s'a întâmplată la Nu numai cu cuvântul, ei şi eu fapta 
23 Martie 19~9, Emarwil Ungure[l'flU, l'.i' a lansat c·d dintâiu apel pentru ereia-

Ca deputat în sinoadele (>parhlale d('· rea fondului ep:scopiei, când a rostit 
la Arad, la congresul naţional dda Si- c.lvintele: "înfiinţarea unei episcopii şi 

biu, în Întrun~ri publice, prin anicole de riclcftTea unei Teşedinte episcop eşti pen
presă, prin nenumărate memorii, vecinic trU Români, e lucru mare, iar la lucruri 

Donatii pentru catedrală 
D~naţiile făcute pâ.nă la 19 Martie 1944 

Rezultatul coloclei din ziarul "Dacia" 
No. 58: Lei 8.626.989. 

Au contribuit la Cassa Sf, Episcopii ur
mătorii: Of. parohial Sâ.npetru germ.a.n 5000 
Bucur Vidrighin dir. de Bancă Timişoara 

10.000: Primăria MunicipiulUi Timişoara 

prin dl primar cir. Ion Doboşan 2.000.000; 
Prof. Gheorghe Andraşiu, TiDliŞoara 

100,000; Clase. IV-a a şeoalei primare "Spi

ru Haret" din Ti.mişoara Lei. 5370, Dr, Iu
hu Coste adv, Timişoara 50,000; Gheorghe 
~~oian . Tlmişoara 200,000; Parohl& Viile 
Ft;.bric' 3.000; Dr. Âurei Baoiu, d.ecan.ul s,.. 

roului ac1v. 15.000; Dr, Gheorghe lenovan 
,ecret. barou. 2.000 i Pavel 1. Munteanu ju
decător 5.000; dl General de Corp de Ar. 
mată. COl'neliq Dragalina Guvernatorul Bu
covinei 300.000 Lei. 

La Cas. "Banca T-şoara" ing, Mir-..ea Vai 
da Voevod, T-şoara 100.000; Biaş Nic •• Ti· 
mişoara 100.000; Cornel Molin, Titr.işoara 

lJ.OOO; N. N. 5.000; Petru Pavel, agricul. 
tor, Timl-şoara ~.OOO; Funcţionaril şi an-

s.:a~ţ!i "Băncii TUişoal'ei". fără r>ri\':re la 
~tJllfesiune (tj naţionalitate 60.000; Total 

Lei 11.612.,J.S.9. Colecta continui.' 
r-

m.ari 8e cer ~ jertfe mari". 
La illsist-enţa lui Primăria MuniCipi1l 

.ui Timişoara a cedat terenul de 5 jugh: 
şj 910 9t. p. tn valoare de Lei 120.()()O,00( 
nentru catedrală, reşedinţă ep:sCopală 
local pentl"U Conzistor. seminar teolOl;ic. 
care mai târziu va trpbui să devie A('a. 
Mmie. etc. Toată averea de Lei 350,OOC 
C01"oane aur. câtă Il agonisit-o o vje~ij 
Întreagă a donat-o bisericii". ' 

Dr. Aurel Cosma .!en., Il condus o de
legaţiune a oraşului Timişoara. C€l'ând 
dela Primul Min:stl"U Ionel 1. C. Brătia. 

nu, infiinţarea grabnică a Eniscopiei or, 
todoxe române din Timif,'loara. 

Dr. Avram Im.broon e, a fost în frunte : 1 
cu ceice cereau şi rugau autorităţile su' :at 
perioa.re bisericeşti şi tdnlinistrative să 
deereteze urgenţa fiinţării unei Epje. [o 
~opii ort, rom. in Timi=;;oara. , 

D-l Sever Bocu, atunci, când piiOdeci1e . ,11 
: vi 

în eal-e& reinfiinţării enu mari şi când 
8'3, reluat ideia de strămutare a scaunu
lui episcopesc dela Caransebeş la Tim). 
ş.)ara, & făcut declaraţia: ,,Im. Timişoa.ra ,\ 
tr€'bue O Episaopie nouă, o reataura.ţie 
9. vechiului ac.aun episeopal şi metropo
litan, nu o translaţie. Oricine ne va tduee 
pe Epl$oopu1 sau pe Mi tropolitul Timi
şOTii. Ta binemeritll dela Patrie!"' 

D·I dr. AZe3:at'ldru Marta, ea ~ "1 

~dinte al Curţii de Apel din Timişoara., • 
1 ~ 22 Septemvrie 1935, Il invitat pe toţi 
bt;e1eetualil bănăţe:Qi tn Palatul Prefeo. 
turii judeţului 'I'imiş-Toronta1, pentru. : . I 
di€CUt& reînfiinţ.aJ:ea Episcopilei Banat. 
;ui, când CIU. unanimitate .'a votat mo. ~ 

tiunea.: "Cerem ti rugăm autorităţile', 
s!1penoare bisericeşti fÎ administratiw :; 
~ă decretet.e printr'o lege urgenţa tiin- ~ , 
ţă.rei Unei Episcopii on. rom. tu Timfr ~ 
şaara". , 1 

Şi câţ; n'(N it1"ăt03at ~ au murtf~. ~ 
după acastă dreptatel 

Prin Decretul Lege Nr. 3998 dU!. 7 
Noemvrie 1939~ eând s'a reînfiinţ8.t 
Episcopia ortodoxă română Il Timişorii, 
lupta. de 75 &D:i. pentru care bogat Şi •• 
ne a cheltuit tot 00 Il avut mai bun in 
sufletul său, It. luat sfârşit. - pentruca 
azi, - ascultând de glasul" chemarea 
Arhierău.lui .08~ fi Mrmându-i pildG 
8ă contribuim cu toţii pentru adunafe<l 
fondulUi ltJ W'nnitulrea catedralei. 

Veştile cart ne sosesc au.nt bune. 
, La sale, .'a pornit eu adunarea Uftlti 

kilogram ilIJ grâu de fiecar6 jugher, Q1i 

lontraroloorea lui in bani la preţul ofi
Cial. 

Donaţiile dela. orWJ au ajuns până azi 
la suma de Lei l1P~1.989 ~i suntem 
abia 1& început. 

Prian.ăria. :M.unieipiulru Timişoara, 

pr in d. Primar Ioan Doboş.a.n a donat 
suma de 2.000.000 lei. 

S'a pornit de către d-nii catiheti colec· 
tă la şooalele de toate gradele. Zilele 
trecute. 4 băeţi dela ~coala pI'lmară' 
"Spiru Haret" din Timişoara: POP01.1!cÎ 

Virgil~ Lutaş Ioan, Simon GheQrghe,. 
VS()lU Nicolae, din clasa IV -a s au p~z(:n· 
tat în audienţă la Pl'. S. Sa şi ~u fost 
primiţi1 donând obolul clasei lor LeI 53711 
pr-nrru terminarea catedralei. . 

La liceul Diaconovicl Loga, elevul 
Galgoţ1. din clasa VID. a aonat Lei 
10.000, Sunt>2·m lnformaţi că elevii aces
tUi liceu, vor arăta nespus de multă cre
linţă Şi dragoste prin contribuţia lor. 

Veşti bune aVem şi dda şcohle şi li· 
carle de fete. In numă.rul vJtor vom c0-
munica date. .~ 

..,Câţi sunteţi chemaţi. '. cât .. suntt~ 
.:J. E>dinCioşi şi iară Şi iară« •. _, veniţi, 
l'( ntribuiţi, să înălţăm acest strălUCitOr 
Swn, pentru Mărirea lUi Du.mnez.~u) pe~: 
tril Neam, pentru, Patrie! 11 

1) Dr. Gheorghe Cotoşman, BănăţtnU ~ 
~o~i& Tim.i§:c.di car8.O.l3ţ~ 1938, p. 37. 

.:! 
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din Crl_~~. r;;.------1 Nicolae Lungu ănăţeanul 
deportat de bolşevici 

Î1l • b: JUrul ~$15 Augu.s.t, am pl6eat ia
:b: . '.' in călr"tori.e I1li~ooa.ră. p'l"iB satele 
OC ~i şi am p.U!)Ds,I't întâ.i in satul So
lă !OilO~a. 
.i~. A,jungâ.nd ~i am fost intimpinat 
'ii· o lJlU,J'e multi,loo de lC,nJniYrl in frunte 
lOC J)4Jle!lita Nicolae ~ t"Sa.l'!ft a.ştep. 
lţă 8{)Sirea mea. p6Iltn1 • f8,l!Je Sflll1!hea 

ll'f.iţei. 
i~ 00pă. fie s'a. adm:uLt mat toti .. 'tii
nd jl'ii satrlhti, am îucepu'l slujba Sf.iD:ţiM. 
ia .. ' lpi tlU"e am fă"ut un p~ pentru 

l frecuţi (·ă tre fflk'l v~ 
lf· '. J)upă Slujbă, am fost d1emat 1& masă 

f'OIDânli ('~ ma<oJeTă parte la Sftuţire. 
lle :. Doi<ili.ita Nieolae Lungu, &dAne miş
ro· ~tă suflet~te înooJn să. povesteaeeă : 
să . - Eu Părinte sunt rmnânc!i.. din s&tu! 

18- [o\c1ava de lângă Ke.rson. Pe ta.tăl meu 
a ohemll.t Să1ăvămrn Gavnt&~. In tim

ile ·11 rbibotllu1 eelui mare, & tre<mt pela 
• vi prin c()'lDtIllă Moldova. mai mulţi mo· 

nd i din Transilvania fi Banat, mer
tU· spre Crimeia.. La DOi a poposit 
ni- 111 din romhji olari anume NicOlae 
~ ,ung"l din eo«It\ll'l'& Să.lciţa. Bantrlul'Ui. 
ţie lLvea. oi multe şi era om de treabă. 

,in vorbă in vorbă am a.juns 1& tnţele
)O. ~rea. să-1 fin soţia lui. Totodată am ho
[ee :!lit să pleo elt el in Crimei!!.. 
ni· M?a. am făoUt; şi am triit bine <n el 

· ulţi ani cu toată. perseouţia beolşeviei-
~ ·,r. Din căsătoria. noa.stri ~ avut un 

fiu (hpă. nume Ioan, eare la venirea ar
matelor noastre 8. plecat in Germania. 

Adeseori Nicolae scria ~i primel.l 
scrisori din Banatul Românesc. 

Pentru aceasta poliţia bolşevică il 
inserisese în cartea. neagră.. 

RA.PIT DE M,~ŞINA NEAGRA 

Incepusem a ne teme, şi nu de puţine 
ori eram perch~iţi<maţ.i de poliţie. 

\ Intl''uDa din nopţile din 1a.r'Ila anului 
1937/ ne pomenim ~ bate cineva la. l..ţşă 
şi strigă. să. d~hidem. Oâ.nd am eşit să 
vedem I!line este., poliţiştii a:o. pitrtlll8 in 
easi. şi I.an rldlw.t pe Nicolae - şi 1-_ 
pus In maşina Defl.gră - şi an pleica.t da, 
el. 

DeattJnel Stmt singură. Şi fără nie" OII 
ajuto:r_ M'am interesat eu dt'~pre el, dar 
până. astăzi n'am anat nimic. 

Dttl'ă eie a. fă~t o pall'Lii., Doiehiţa 
Lunga lI.oase un oftat şi-şi şterse dOluă 
laertmi ~ aontimlii.: De nu-ţi es~ toU su
părare te rog pArinte fă () sl~fbB. Jlf"DtM1 
N")C('fa,fll T,'ml1{O, ră. dne ştie d~nd o 11 
în pământ. 

M'am rugat (·.htevB minute şi ptmfTU 
sufletul hri Nicolae Bă.năţea.nu.l din Să.!· 
tJl1n Banatului! ..• iar după aPela mi-am 
('(l'DtinUltt drumul şi În a1te S3tt8 din 
Crimeio ••• 

Pr. F..-:-. Cpt. Ant()n~n, D-trn 
Confesorul Garnizoanei Timi~oara 

ra, ........... ,-_ ........... • ... ,*1fILt .... -.e ....... J. ,._".< .... .. 
oţi, Ştiri sportive 
ti' OX 
Llt Dumtnecl, 19 Martie. OI'6le 10 a. m.. 
10- . irell& c.ireului Krat;eyl va. fi teB:trul unei 
.ile . i:.Lpte pugtlistice, lupt! pentru hegemo
t'V'8 :la boxului TimiŞOrean. In cadrul a.Ce!t
iDo . ~i ra:miuni vor da en.men elevii lut Ion 
ar . ~trate avâ.nd de infrunta.t cele mai 'bu,. 

Ci3C&Z1, ca o rutină mai mare incercat 
fUnd tu lupte de lungă durată. se pare a 
a.'lea mai multe şanse, t(JtUŞi fav()ntul 
Ii(1stru rămâne tânărul Marin Dtţmitru 
care a adus recent Cea mai mare cinste 
boxului timişorean. 

IIU 

'::e elementle pugilistic. ce & dat Chi.ne
· 111-CAMT, lămurind ma.i multe vechi 

tă.ţi intre unele ca~ ale celor 
cluburi loc&J:e. 

Astfel, 14ă.neaen CFR, care in ultimul 
matoh cu ~ & fost lIl'rins prin 

O., va elut& Bă ee revan~e. Aeel84 
. încearcă Vaia CFR. In faţa. lui 

.1';l1t':rnULll Ohinezul-CAMT. Cea. mai in~ 
I·,.~ •• ., ... ·t'" hIptl ee anunţă intre Negru 

şi Stoiooviei Chin-ezul-CAMT. 
In match vedetă. vor boxa pe o distan~ 
de 5 reprjze championul naţional 

al eat~. cocoş Dumiiru Marin 
profesioni3tul Ciocan. 

.Filat.II,11 

LUPTE GRECQ..ROMANE 
Eohipa locală. de luptători CFR care 

~u prezent deţine locul de frunte in da.
sflmentul general al championatului Da
ţiOMl are de susţinut penultimul său 
JnI'Itc'h la Reşiţa Sâmbătă, 18 Martie 
1944 orele 20 seara cu SS1.ffi. 

:ni Anm tu d~l'O'Iitnl nMtnt 1iferit~ 

Gala dela Re~,liţa e3!e cuplată cu int:\l
I'.:!ea dintre Vulturii Lugoj-U. D. It 
~ăm că întâlnirea de Sâmhătă s,'ara 
!a Reşiţ.a. nu va fi o piedică pen tr"ll împli~ 
nire!!. visulUi fcrovia.r:lor de; a cuceri 
t: ofeul naţional. Ultinltll său imalch va 
~ve& loe pe ziua de 26 Martie a. e. la 
Sl-v€nn cu gruparea CFR. T.-Severîn. 
f'logramul ofO'lR Reş;ţa eSre deosbit de 
inte'N"sant, 'UDR. cât ~i Vulturii Lug'oj 
tet mai sperând că vor putf'a câştiga 
championatul. 

La această gală vor lua parte d. pTf'· 
~inte al F{derah'; de Lupte, d. BoMl1 
Gheo~he inq.'D .. CFR. preşedintele sec
t'..f'i de lunte Timişoara pI'f>cu..>n şi un nu
meros nl1blj(' ti'1"li!'H'1"",,,n. Carav:.'tt1f1 ('cft?· 
ristă V~ fi condusă. d~ ma.f'stl'111 de lnrH I" 

q'l'):'l ca. A lexand'MJ în numele g"'tlpi'lri' 
Cf"R 

-fi- .,arietăţi d. mirci •• uat. di. tAlltă 
.! Europa.. 
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, Cumpirlm eolf'Cţii. 
La ~reTe trimitem Lista de p~

ţuri pentru măre1 ".mtJ~ti fi 
străine. 

La Dof .. ,i~ Catalolul 
Zumstein, pe anul lt«:. 

SOC. PRINCIPELE MIR~A 
Iată acum echipa Ce va r'!eml~J':p 

C"FR.-ul: COCOl'! F'r.. Tr"lhn (!h Bpf: 

". 

BUCUREŞTI 
Strada DionisIe Lupu 34. 1638 

Va.l!'"Tltin. F(\l"aiOvie'Hl1. lh('C'lln r!l1'() 1 
'R(·~let /Il. V~l~anu nt . !H~ Gh .. Mll~
!':an I.. ComoONtnH A l('xannrn, 

Comitetul şcolar din Lăpuşnicul Mare 

jud. Caraş, cu durere nemărginită a
mnţă pierderea celui de-al doilea învă..
ţător al lor 

Ioan Roşea 
SubIt. de rezervă 

Căzut eroio in Crimeia, dându-şi via

ţa pe altarul Patriei în ziUa de 15 Ia
nuarie 1944. Parastasul de 40 zile pen

tru odihna S"lfletullli lUi sta oficiat Du

mineoă 27 Februarie a. e. în 'biseritS 

ort. rom. din localitate. 

~~ 

.. 

HOMESPUN~ 
Industrie ea!ll1ici 

propr. EMlLTA Dr. SARBU ti 

'p , ' . , 
HAASZ VICTOR , 

Vinde din nou produsele sale, stete 
de primăvară de dame şi bărbăteşti 

DUrru.Li la sroiul său din TLUJ(1,OARA IV. STR. BONNAZ 14, Tel.: 33.91. 
weg. Cam. Cam. 69/150/1943 1728 

ANUNŢ 

Cooperativa Munca 
din comuna· BOCŞA ROMANĂ, jud. Caraş _ 

oferă 
pentru vr.n~are (looperativeJor şi Co}nereianţilor ţot CehI de unelte agricole 
pluguri, grape, rariţet cormane, brazdare, plazurl, her lung, potcoave pen. 
tru cai, precum şi sape in orice cantităţi la. preţlui fixate de Ministerul 
Eoonomiei Naţionale. 1708 

RO MÂII! Sprijiniti munca românească 

la RUSU GHEORGHE 
TIXICIIlGlU 

vi puteţi apro,'iziona CU tot felul de arti oole de tinichigerie - guta sau de comandă 
Timişoara.. IV STR. 1. V ACARl~SCU 33 Inr. Cam. de Muncă nr. 4l499Jl942. 1(',62-2 

Lumea elegantă 
se îmbracă la croitoria 

~ . 

TUDOR SARBULEŢIU 
rmm=lAJW4tiM • -.., * '.-."-ZAb 

C":TA l'E. 8';.1 Heg. Fertlllll ••• 4., etaj 

(iA"",ă Caf •••••• "Opera") 

,;AGECO" 

e. 

164:8 

Societate Generală de Agentură'- şi Comerţ S. A. 
""Hinla 'Umi,.ara. furcg. Cam. Corn. No. 450/1931. 

Textile şi chemicalii en-gros 

DE VANZAUE FABRK·Ă 
TLllIŞO RJ!:AN Ă .JOA.MNBLOR! I 

F8brică de mare importa.llţ.\ liind
că nu există decâ.t 2-·3 fa.brici la 
fel in toată ţara. lo'abric& ~&t.e in 
plmă funcţie şi are o producţie a
nuală. cea 30 de vagoane. Materia.- . 
lul intrebuinţnt se gă"eşte com
plect tot in ţară. Clădirea fabricli 
este modernă şi ex!.raordinar de 
tare, iar instll.laţjţile aproape noi. 
Situată in centru, lângă halta 
tramvaiului Şi linia C. F. R, are 
l~pă şi canalizare. Clădire ~parată 
pentru locuinţele Bbsolut m(4erne 
~! pentru birouri. PentMl~umpă

rarea fabricii eS'te nece~ar. 

ViZilaţi i 

SALOI\~UL DE 1\1 ODĂ ! 

LEI 31.000.000 
Considerăm ofer..e numai dela re
fleetanţi a.bsolut "riaşi su.b "In
du.sate eu reputaţie la admin1&
traţia ziarului. c p 1640 

Bijuterie modernă 

IGNATIE 
Tlm~ 1 Str. Mere;y 5. Tel.: 84-,'77 
In.r. Of. Reg. cam. Nr. 330JIQ.773/411545 

pentru DOA.MNE Şi COPII 

C(Jnjecţionez după cele mai noui 
1lLodeluri din străinătate. 

TERBZIA. COCA 
• i 

I.) B!llev. Diaconovici Loga Nr. 13. 
O~. Reg. Corn. 406/1941. 1654 

...e."'-'«:rwrrt5lOl.Ja)b 6tB5. 'tTD~JW"";. 

SCHIMB DE LOCL'1NŢE 
Predau una locuinţ~ cu 4 camer-e, 
hal, bae, etc. lângă Baia Neptun., 
contra l~cuinţa cu 3--4 camere 
lâ.ngă Piaţa T. a:an, mai d€p1W'te o 
locuinţa cu 3 camere, bucătărie, 
baie etc., în Str. Joffre, contra lo
CUinţa cu 2-3 cameră. (fără. baie) 
numai în centru Cetate. Informaţii: 
.• CASAGENT", Tutsnak Toodor, 
Timişoara, II., Str. Mareşal Joffre 

Nr. 7. Tele-fanf 43-59. 
Inreg. Cam. Com. şi Ind. 
Nr. 269/11867;1943_ p. 1647/1 

IOAN GROZAV şi Ca. 
Timişoara 1. Str. 10 Mai S. 

.o\PMU.TE DI<:::: &.\'010. -
CAND ... ~LAlJRI:!: 

fur. Of. Reg. Com. nI'. 110/1392/42. 
1677 

, 
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I lei eUl'iod :lpare in fiecart> zi. Anu:1ţuri 

tie prime~ la Administraţia ;ciarului in Str, 

IIăr.şti NI'. 1. lelefon Nr. 11-28. 

:0 Cereri şi oferte 
': ',o de serviciu 
)'izltati cu incredere şi faceţi comenzile 
DVoas:ră la salonul de croitorie şi lingerit' 

" de damă şi lingerie bărbătească a doam
nei FELICIA IONESCU,Arad, S'~r. Vasile 
Stroescu Nr. 5/a. 

Vânzări .. Cum~ărări 
CIJ~IPĂR răsbOi de ţesut, shiciu de mâ 

nă, Adresa la ziar. 

D~ "lnare (lJW,lfU'e smirna veritabil mări
M. 3x-l mtr, Adr(>Sa: Agentura ah, Ca
linia Str, Emmescu 17. 

Diverse 
MHllt('irpa I.~r.inţrlo" :Mlt ~i mD'll"rifor mo

"ilate. Aget.tura "C'Jman" :;tr(),da Emi
.~::U 17, «,taj 1 hr~g la Cam de Corn 

'0, Ind. sub Nr, F~ 31334 j9-t3. 

" 

A/:,I'ntuJ'r,l Generlllă dt' vâ.~,7.'lre şi cumpăra
rea imobii~lar. C01!.o\!~ GHJWRJHE 
Arad. ~tr. M Eminescu ;-.:rr, !7 etaj, 1 Te-
!rfon. 26-iH. Inre~. la Can: d~ Corn, şi 
InQu~trîe sub Nr, Fi. 11:i3l:1V43 
Ca"'. de" \'il'l'lTe: CaE't p:lrucu.<lră Ir,O

, dern~ '!u " .... mNă de baie si ,~'·iidin;'t. lângă 
• ~tl' C'('~ăJ!llc&·..r,'.!, 2 m;1ioane - VIlă 

~wdernă cu do.:ă a,.artan.ede, g!"ărlină şi 
J':'araj, in centN 6 'llilrQme. - Ca$~ mieR 
eu ~radlllă 288 Dt. ~. 1.-l~Jii S~~ada Snv9, 
Rai:\! .500 mn lei - Casli particulară 

b 

, c.Jmpwm dm 2 ~arnerl' °li d,~pend:in~e eu 
~r:iJină 1 ~O m p, 1 milion. - Grădinii 

C; pf}ml tnlrtl!p.n 135 Il! p, :ângă Mică
''1ca-Nouă 1500JO lei -- Căut~m r~ntru 
c.unlp1.ra:,~ pim,ini ar&b;~ tO- ·12 jugh, în 
jUtl"tul A !TIQ. 

Fabl'lca chlmi,-.li n;"t}E'~"1lj, cu insta~aţiuni, 
. eazau stabil, clădit c3:ned ~a rr.a~inărm.: 
~<e mai Ul.:Jo'c_Jle loCa: Je fabrică., birou, 
.aproviz;~lnată ~'U '!ul'irl PSlltru fabriCI/rea 
or;eă::-or 'u':ico'e C'llnl1~e. din IlwU,,- fami
lia: Ur g9::lt Ge vio.nn!'~ ICI 2,000.f'<)O. In 
cartierw vdelor ca",l cu' 6 C::l.IDe-rc ~î cu t<lt 
eomfortul tL')t;(r,OO(l i~i. Casă CU 1 x 3 ca
m!tre. tOL corrJ:ortul Şi 1,( 1 in cen:ru cu 
3,1500.000 :ei. Mică·acu !:ssă rart1culară 
ll'>uii cu 3 camere. cu .l'It c()DlfGrtu! 
1,::00,',,/',:1} lei. L'a~z part;cubl'l ('u 2 (am 
cu grăJ;nă IN'fe, ct""ă ncu,," tn PârM'a\'a 
1,3CtJ.:i!)Q I<!I. A!-erlură vid, lui l! lbert 

: Haa'\,"':. ~tr 1.. P(!tr9n r-~o. 3" Te!. 22-21 
Inreg. Cum u.m. a:':3',l:11:t 

i. 

, Pentru cadouri de Sfintele Paşti vi7.itaţi 

~u încredere magazinul 

t VULpn · H~~I!'1,.n 1· . j ~ ~~ ".~,~~~i~~J 
; . IJ li.. ~AiIJUiU,a 
1 LIN GERlE şi MODĂ BARBATEASCĂ 
~ ... \RAD, Strada Octav~an Goga Nr .. 3 

in dosul Teatrului 

PANTOFAR 

A~ \ D, Str.·· \'a.<sile GcJoiş Xr. 11 

~ ATENŢIUNE DOAl\lNELOR! 

V!zibti numai Salonul de CcsmetjC'ă 

lULB \ 
ARAD, str. U F.~u:~"';itu :"Jr. 20-2': 

'.; 
Tck~;;l!: 21 :n 

Aut,l,izat de Onor Minist. Slnătăţii 

.~----------------------------------..... _.--------------------------------~ 
Cinemu nOYAL Ara:! 

SU~An.-\ ALECSAi'ODfU 2 Tt'lefon: 19-33 

lUAIUA DE~IS. eroina filmuhti 

dupi romanul lui DARIO NICODE:'I1. au torul piesei (Scampolo) cu NINA 
BESOZZI, \'lRGlLIlJL UENTO. Rpprezenmţiile la orele S, 5, 7 şi 9 fix 

A RAD, Bulevardul Reg~je Ferdinand NI'. 33. Telefon 11-41 anunţă 
începerea ae1ivită!ii pl' anul 19H. Or:orata clientelă poate fi servită cu 
ghiaţă iglenică, fie la fabrică, fie Ia domiciliu. Inrcg, Cam de Corn, Arad 
sub Nr. Fsec, 160-1931, .. JW. MM.; 

Cinema URANIA Arad 
Tdebn: !.2-32. Repr. 3, 5, 7 şi 9 

Cinema de premieră. Ton şi proieoţie ireproşabilă, Sala bine Încălzită. 
AZI 

filmul dragostei şi alsuferinţelor omeneşti 

(Două vieţi ÎnCl'ucişate) 

două vieţi, cari nu se pot întâlni cU ANA ~LARISCAL ŞI ENRIOUE 
GUITART IN PATllUt\ lUARE. • 

Prezintă şi vinde cele mai elegante modele de pardesiuri, tailtrlriuri şi 
rochii de dame. Calităţi superioare. Vizitaţi mngazinul fără obligaţia. de a 
cumpăra, Termene scurte de livrare la comenzi. Of. Reg. Corn. 10861-1942 

Cinc;n3 CAP I rol.. r..rad 
TelcfoD : 23-22 

Ciot'matograful filrnelol' graudioase 

AZI! 

}UCHt;L S:mON NEUIT:\TIJL "QTJA
SDrODD" din CO~cş[ltul dela. l'iotre 
Dame şi l\HCHELE l\lORGAN 

In filmul scnt;mentt'lor um.'me şi a 
drago:;~ei nemuritoare. 

R!'pr,: la S, 5, 7 şi .9 fix. 

CineIna FORUM 
Teleloa 20·10 

A ZI! 
Filmul care va. impresiona pe toată 

lumea. 

frinte 
cu EMMA GRAMATICA - LEO
NARDO CORTEZE şi SERGIO 

TOFANO I 

Filmul care reprezintă un triumf 
in arta einematoorafică 
Repr.: la orele 3, 5, 7 şi 9 ('IX 

~Con~,z]:·::el~ l\1uzicei Militare 
din Arad 

ARAD, 17. - Muzica Militară din 
Arad va da Duminedi. după am: azi, la 
orele 17, un wncert pentru ofiţerii şi 
setbofiţerii din garnizoană, cum Şi pen~ 
tru inv:taţii lor. In program figu ează 
lcucăţi din Be~thovell, Givulescu, Wag· 
1'*:;1', Grieg, Counod, Paschil. Mureşan, 
elim şi Imn,,, Brigăzii de Infanterie, o 

compoz~ţie proprie a d~lui Lt, R, I. Bot
lo, djrjjorul muzicei. 

Tot Dumin.zcă, dar înainte de ami azi, 
la orele 11 si tot în sala teatrulUi comu· 
naI, se va ţine un concert pentru trupă. 
Vor fi executate bucăţi muzLale carac
teristice din toate regiunile ţării. 

,X 

tiV1UKICI?AL IN TURNEU 
LA ARAD 

SCURT CIRCUITu este titlul mal'~
:ui' :!UCCeS al T~atmlui V.:sel €are va fi 
;o,rczentat Dut'n.necă s~ara la orele 8 
l) ecis de un exci'lEmt ansamblu de ca
~nc:k'. PiE'."la lui Gh. Ccstachescu eSte o 
J{\mirabilă c0ffi2die (are- s'a fcpr0ZeI1' 
lat re s('~na tC8 l fU'ui bucur ,,:('an df 

1I •• __ .'BiÎ.II_iI!l-_~liiliri:M;~;';;i*IIi,;;"~t'".";;;";';'0;;" .. ', ............. ' •• -.... •• r'~ste lGO ori cu cas5a inchLsa. DisU'.bu-

ţ~a cupr!nde pe talentatul tiircea Axen
tp: creatorul rolului prinCipal din "Băia
lul'" apOi trei ma i artişti ai Tealrului 
Naţional din Capitală, doamna Aura 
FOlina, Nae Savul:'5cu şi C. Potcoavă, 
}'"ntzi Crigol'iu. Netty Adamidi, etc. 
P;f~a Se bu-ură de reg:a mae~trului Ion 
Sahighian dela Teatral Naţional.: 

FARllACU DE SERVICIU 

19 l\URTIE 19M 

i)r. FOldes, Str, Eminescu 21. 
Wotsch, Gara CFR Telefon: 27-39, 
MUMUIANU, Calea Aurel Vlaku C ~ 

Serviciul permanent. 

CINE:\IA'IOGRAFE 

19 :\IAR'l'IE 1914 

l<~ORUM: Inimi frânte, 
CORSO: O femeie in pericol. i. 

URANIA: Patima. t 

ROYAL: Paradisul regăsit, 
CAPITOL: Don Cezar .. di Razan, 
U_ N 1_'-' 

SDeclacole ..: , 
Teatrul Comunal Arad, Sâmbătă 18 . 

IlI. 1944, ora 8 se~B.ra :Mare concert de 
gală dat de eU. Niculescu-Bassu, prim s(). 
iist al Operei Ron,âne Bl:ureşti, Cu con .. 
Ctlrsu} d-<l'lei Emilia Guţianu, primad')M· 
şi dl. 1. Popescu Buftea dela Opera &. 
mână Bucureşti. La pian: Mircea Popa, ~ 
§ef <:Le orchestră elin Opera Rom<\.nă Cluj. ; 

• Timisoara. I 

Pe~tru acest grandios speclac,)l reţi. ; 
n.eţi bUde din timp dela Ager-ţia Tea.; 
tra1ă "Ilief', Telefon: 22-55 • ....................... ~ 

i'\TEI"q:IUNE ! ~ 

Blănuri de ~'lllpj argintie plătinat~ 1 
şi mUCi veritabile în mare asorti· tt 
.nent la 'u 

L lanăria "ST A~' .\; 
propr. ~IlNDA & COl\IP. 

ARAD, Strada. Eminescu Nr. 14 

Milrrci Vladimir 
Croitorie pentru domni 

ARAD, Piaţa Catedralei lâ,ngi biseriei 

, ş 
, ' 

I 
; , 

~----------;' ° 

ARAD. Str. BriLtianu Nr. 8 II 

Recomandă lucrări de fotografie 
executate artistic. Specialitat.e pen· 
tru copii şi adulti. 

"SPOR" 
E. SEITZ. Fierărie'!~ 

Maşini de gătit sp~ciale 
Arad, Piata Avram Iancu 4 

0, r 

~ 
~fateriale de api'iraore pashă, aparate de II 

stins incendii, truse sanitare, trilse ind]': bi 
viduale gaza ţi, tărgi, aparate patentste re 
de &tins incendii "ANTIPYR", etc, se pot n 
procura la dctozitul de comerciali7.are Şl, !t: 

desfacere exclusivă la firma. "AZORIN
1t

• Il 
Va1eria Dr Bledca din Arad, S:rada V, '!r 

Alexandl'i Nr. 5, autoriz.ată de ea-' ~ 
damentul Apărării Pasi~~ ~ • ~u 

. ~"~, --'---"" 
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c ';~me religioasa la spItalul 
,_ dln CiaCDya.,~~1 

• ~~;~... " - ~ :- "ti :~~,.'~~~'~,f.:.:., 
, .p!tâhll de copii defeotivi d!n 10-
, el. cir. IOSif Boem medio, de co-; 
-aoord ou S. Sa Pă.rintele Nioolae

au convenit, ca să. se cel-ebrezt, 
Nligioase pentru .capiii bo1navi; 

Dmlineeă între orele 9-911,.1 
aeop d. dr. 1. Boeriu medicul 
n eumpăra un et"'leifix, câteva 

... eandelă.. Astrel aceşti eop~i 
'ai soartei se Vor Îmn:irtăsi 
Dumtneci de ro&dele -binefă· 

• siuJbelor d-JlffinezeieştL 

18, .. 1I'!!'I ............... •••••••• .. 
t de 
l SQ. Din Izvin 
CDl1· BISERICEŞTI. In unna a.pelului 
i')nă, Sale Părintelui Episcop Va .. Ue al 
Ro- ri1. de a eontribui toţi fiii Bise-

din Eparhia Catedrală din Timi
opa, ,s'a făcut eolectă în ziua :le 12 
~uj. ia a. e. şi in COl11rma Izvin jud. Ti

S'a depişit suma de 50.000 lei. Re
reţi. tlIl colecte! este nea.5teptat de bun 
rea' ~ ţinem soeoteală de faptul că numă. 

'~dincioşilor de confesiune ori nrloxă 
.... lzrin. a:bin este d~ 1000 de S'·lflete. 

INSPECŢIE. In Zlua de 11 Martie 
, d. Inspector şcolar general al invă
. tului ptimar. ~'iberiu Stau, a jn

&t ŞOoala primară de stat din Iz.. 
Inainte de masă domniasa a f.icut 
cţie d-lui inv. dir. Nicola~ Teodo· 

'\l. D. inspector general a rămas pe 
'in mu1V.unit de adivitate,'l d ·lu1 în. 
-tor N. TeodoreS(fl, notându-l cu caIi. 
'vul "foarte bine", a.tât la activita

, ~ră-pedagogică, cutlurală şi so
. cât şi la lucrarea personali. 

; 1 iMpector general Tiberb Stcln în 
celor constatate, propune pentru 

tlU'e pe d. înv. Teodorescu, ca învă· 
. r gradul I cU data de 1 Se,te-mvrie 
_ In după amiaza aeeleaşi ?..ile d. ins

gleI1eral a inspectat pe d 'nil co
nţi ai educaţiei extra.şcn!are. înv. 

,(>} Luţaş şi dona înv. Dra~h~na 
, o, pe oari i-a găsi t a datorie şi de 
'ror activitate d()m.nisa a ră.mas pe 

multumit. 
ECONOMICE.ŞOOl,ARE In ziw 

" 15 Martie 8.. e. d. insoector ~('oln' 
-, ll8.!','anfiist ~!!rlcol,nimitrie Mni!'I'P . 

t şco!tlla primară. de stAt fi;n T~ 
unfie a rlat (Uroctivele nef'e!'!'lr'e 1" 

:re lR pll't,nuri1e de rll1 t"1ră al", 'n'rn 
., de primăvară. ncee<:flr-e h ~~li"'? 
!Il'ă precum si anumit~ SH"r(><1tii în 
'tnril cU reorganizarea coopera tivei 
:are. 
--~.-_.-..... _-~ ... 

. Din Sânnicolaul- Va re 
COLECTA PENTRU CATEDRA· 
In urma hotărîrii forurilor supe

are bisericeşti în înţelegere eu auto
iţile civile pentru colectarea fond-~ri' 

, in vederea terminării catedralei me· 
. !lDlitane on rom. din Timişoara, in 
~11 nostru s'a porniţ O vie propagan
't Astfel Dumineca trecută s'a cetit 

,ro Biserică pastorala P. S. Sa-le Pă
: telul Episcop Dr. VaCJile Vizărescu. e ~ preoţii loouhi au fixat programul 

• :~tei. In fruntea donatorllor stă P'I"f· 
, tia oraşului cU suma de Lei 100.000, 
, 'inl parohial ort. rom. CU 30.000 Lei, 
:~ra desig'"lr le vor urma intelectualii 
iăranli drentererlindoşi ai oraşului 

, CONCERT. In seara zlei d@' 11 
, rtie in sala cinema.tografnl11t .. Iml'lf' 
. ,,, din loc a avut Ioa cnncertnl subir 

d ~~tnrntl1hi P;"~""Hiril Premflitare f!~ 
: .e .. Ira flcol:U'e a Munl-cipiului Timl~oarţ 
ndi·:. kent.,..-]'} II Universitar de sub l""n(1\l 

tate, Coman dan tn1u1 profesor Spălii 
po! . 

-e şi ~ogramul b()2'at şi VAriat a fost aS
IN"t!lt eu multă nlăl'el"I" ile aproane'totl 
. .Ief'tnalii ora.<:ulni, ţăranf şi tineri' 
L V, , il,tnl"l si extra.qe"larl. Venif;ll ('o:n 
1l1\Il' -!!t'I'ui e!'!te rl!"c::til'lrtt n .. "trn tnzestraJ'l"· 

. ţiunilor P. P. ,i E. E. 

~
-

" 

~i~:' 
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Spre transformarea Aradului În centru industrial 
--- Dela lipsa spatiulUi vital la o nouă structură economică •• 
~~, 

Zilele trecute s'a incheiat târgul de 
'lr4năvară ,al AraduJ.rJ.i. Dacă târgul nu 
'a~fi fost anunţat prin publicaţiunile 
:,r~:irie1. aproape nici nu s'ar fi ob
szrvu,t aoest lucrLt, pentru ci, in gene
ral, târgurile de primăvară sunt sla:be. 
Motivele sunt la întlernâna. tuturor: să· 
tC!1ii care au avut diferite produse pen
tru valorificare, au făcr-~t-o in tOamnă 
sau in timpul lemei, iar orăJşeniii chiar 
dacă ar vrea. si se ma.i aprovizion<'ze -
în cazul când proviziile de iarnă li s'au 
terminat - nu mai au de unde. In felul 
acesta, târgurile de primăvară, nu in. 
reglstrează niciodată Un volum mai in· 
semnat de transacţiuni. 

ARADUL ORAŞ DE TRANZIT 

Cine priveşte şi examinează pe o har
tă sit;laţia. Aradului. acela îşi dă sea. 
ma că în trerut a fost o staţie de tran· 
zit intre produsele dela munte, care se 
adunau aici şi apoi de aici se ră.spân· 
deau până departe în câmpia Tisei. In 
schimb, produsele de câmpie, lu a"l , tOt 
din Arad, drumul munţilor. In acele 
timpuri, eU multe zile inainte de târg"l
rile Aradului ,din munţi coborau la vale 
convoaie lungi de eăt"'lte încă.rcate ('.u 
mături de meste!l('ăn, eu' nbezi de rllate. 
CU spiţe, cu butuei pentru roate, scări 
şi alte febri de lemne fn$onnte in în
tregime SaU pe jumătate. După termi. 
narea târgurilor, aceleaşi convoai.e de 
căruţe se inapO\!I11 încărcate eu produse 
de câmpie şi pr0Cl"lSe industriale, aduse 
pe piata Aradului. 
Dună trasare-n ~anttei, albia la rî\ţiv8 

kilometri do Aran, rnlnl ne orn~ de trnn
zit al Arllnn]ui., R incetat, el trel)lt;nfi 
s3.·~i a.rlanteze Cltrllcr1ra e('on()m;{·ă tn
r'un n1t ~f'ns. ~i, natural, pentru ncest 
lucr"l trelJne timp. 

In acest timp, viaţa economică a Ara· 
. duhi - a.vând şi 'l'lmişoara, eu indus
tl'iile ei in coastă .- a decăzut, până. în 
ultimul timp, când prin legiuirile privia 

toare la românzarea vietii economce, a 
prmit U2l impuls noU. '", "'·:'.'1J..t"';:A , 

.;~:. :/~:j~ _,: i~>,,~ 

MODIFICAREA STRUOJ"(JRll 
~C()NOlUIlJ.t; A AUADULLI 

Evident, înviorarea vieţii economice 
a. AraJ:llui t se face acum ÎllLr\lll sens eu 
totul nou şi care încă, din oauza. impre
jurii.rilor specu~le. încă nu şi-a deter
minat încă in mod precis Structura şi 
obiectivele. In tot cazul e semnificativ, 
că. tendinţa general.ă a economiei Ara
ullui ,este oareown inJ.ustrială.. Cel pu
ţin pentru această pledează numeroasele 
fabrici şi fa.bricate infiinţate în ultimul 
t.imp şi care pe :zi ce tNee se desvoltă 
tot mai mult. ., t, \., ' 

o PROBLCl--JA DE VIITOR 

Paralel cu industria - azi a.bia tre
(;fItă de periou.da de "germene" - se va 
desvolta şi comerţul, care va trebui să 
7alorifi~e şi să răspândească. in marea 
masă. a consumatorilor, produsele fa· 
bricate. 

Pentru aceasta însă, după cum ară
tam şi într'o corespondenţă trecută, co
mercianţii n<fl intraţi in "bran~ă" vor 
trebui, ca. prin muncăasiduă şi o deose· 
bitii conlŞtiinţă profesională, să obţină 
o pregătire demnă. de ealitatea şi eanti· 
tatea produselor fn:bricate de actualele 
şi viitoarele fabrici ale Aradului. 

In felul acesta, Arad'~l, după o pe
rioadă de avatie economică, va fi eom
nlect ~i rlefinftiv transformat din oraş 
ne transit. intr'un oraş de producţie ş'. 
eu o viaţă economică intensă. şi activă. ... -..................................................... , ...... ... 

Cei-cui Cultural "Astra" din Pesac 
.. n ziua de 9 Martie c. s'a, ţi.Dr.1t fCdin- preliminare, iar in 11 Martie tA. flcut 

. lunara a Ccruului L'ultw-al .. Astra" ioo.ugurarea O"lrsurilor. La. inaugurare, 
.u .Pe;:;ao. au fost l,-lrezenţi; Preşedinte preş. Cercului pr. Grigorie Vermeşa.n a 

..• eot t:U"6Ul'le vel'1ll:e~an, secrtar.AJ1.. dat bineeuvântarea, a desfăşurat apoi 

.JlllU Buguu.n ~OJ VH,x;preş. Constantin prin o conferinţă religioasă, legUura 

.,1arie~(j.l lllV'1 controlur ~\iiron Tăutu ce trebuie să eXiste intre 'tfinţl şi 
ilotarul comunei, bibliotecar AntoniU credinţă, intre om şi 'D"lmnezeu. D-no 
Biaş, apui membrii: Gheorghelt'aun , Flonca. Mariescu a arăta.t pe înţelesul 
ioan La1ia, inv. director Iosif Marlescut tuturor, 8eopul 00.1 urrnă:reşte "A9tre.
inv. pens. Efrem llrindea, înv. pena. Ma.- Bănăţennă." prin IIc.olil., ţără.neJi!ti ,i Il 
rLa. Brindea, conducătoarea grădi::niţei făeut apoi o lecţie de istorie pentru 
de copii ll'loriea Mariescu, inv. Maria edrlCaţia patriotică. In fine d. to'V. Con
Bogdan, subprimar Vasilie Bogdan, sta.ntin Mnrieseu, a vorbit de lumina M 

O.l2lIllan Bugdan 192. n ?mbie "A~tra.u pentru ridiC\8.M'lpt femeii 
Comitetul a hotărât organizarea şcoa~ prin eultun. Au partlelpat 39 tinere 

lei ţărăneşti în PeSac. ca. urmare a. extrn~colar~, ca-ri vor forma elementul 
adresei Despărţământului Astra-pe. ele freC'lrentă e !')coalei noastre ţărăneşti 
riam. Conducerea şeoa]ei a fost înere- Mai nmintim aICi. că. prin eond':lcerea 
dinţată D-nei Florica Mariescu, eondu. Despărtfimântu1ui .. ÂstraU ilin Pena!tn. 
cătoare tinerelnr extra'$colare, care se 
i1isting prin o hărnicie fără pereche. nrin d. Prlmpretor Mihai Grivei ni s'au 
Cu acest prilej intelect;~a1ii din Pesac aU trimis pentru Cercul nnstrn c:ultural. 
nrom;s ('(.,ncnrsul lor nelimitat. n!l.trllzeel şi cinci brol;!uri de pronagandă 
- In 10 Martie s'au făcut pregătirile patriotică, religioasă şi culturaLă. -_ .. -_-.......-... ...--.................................... ., 

Din 
- DEPUTAŢI ALEŞI PENTRC; 

CONGRESUL NATIONAL BISERI· 
CESC AL ~ITROPOLIEI ARDEALU. 
LUI. In cercul electoral preoţesc C.Sebeş 
Protopop 1. S--lrU; în cercurile electorale 
lnireneŞti unnătorii: 1. Boeşa Montană; 
D. Sgăvârdea cons. ref. eparhial în Ca
'>ansebeş. 2. Lugoj: Dr. Titus Popovlci, 
rW. fost ministru. 3. Mehadia: Ing Şte 

. fan Bornu'?, dir gen, al Comunităţii de 

I Avere. 4, Oraviţa: Or. Petru Corneanu, 
avocat în Ora viţa. 

I -DELA PRThL\RIA ORAŞtJLUl 
:l.e ]Ylblică vacanţa unui pO'St de .contabi' 
h'wadrat în Grup" A. tabe1a Zl, tipul dp 
~ar No. 28 Lei 9.7~O !1hts aceesoriilf' 

- CONVOCARE. Casina. Română, 
işi va ţine Dummecă 19 Martie 1944 ora 
11 jum. Adunarea. Generali. In eazul 
,!ă la prima convoeare nu se vor într-lni 
un număr statutar de membrii Aduna,. 
rea generală se convoacă pe Dumineca 
următoare, când se va ţine fără. oonsi
rlerare de număr'll membrilor. 

- PENTRU FETELE ORFANE. In 
şedinţa consiliului Eparhial al Caranse· 
beşului s'a diSCUtat posibilitatea plasă. 
rii fetelor orfane la. Mân.1stirea de Ma.i
ci sr. TIie-Isvor de lângă. Vasiova.. In a· 
eest scop se va organi~8. pe seama lor, 
o lJOOală de ţesătorie artistioă si lu· 
<,rări easnlee şi l'll1 atelier. 

L 

, ' l': H ~~I:~'.l lGiJ..2 
.':- .••• _- •• -., • • c.~ • ..... 

Din Moldova .. Nouă 

- ClNEMATOGRAF LA :U:OI.l)(). 
VA-NOUĂ. In loaalltate .e f ... to&ie 
pregătirile pentru. montarea şi &ra,llrja
rea de către Astra locali a uINl oiDe
matogra.f care va fun<$Oll& in to.t. bi
serioa baptisti diD Joaalltat& la ...... 
intervenţiilor făaute. Ministe.rrJl Prop.
pagandei Naţionale aprec:iiDll~. 
tanţa acestui miJl<M de propagaadi. t': 
distracţie va acorda un aparat .. pr~ 
('cţiuni eereuhi eultur.a. ~. 
din Moldova-Ncrlă, care aparat mediat' 
oe V'a. fi primit va fi pus tn fun~· 

- DELA şCOALA. ŢĂRĂNEASCĂ} 
In Mold()V8.-Nouă eontinul ta fieea .. ' 
Duminedi. o'UTBume feoaW. ţărinelFtl eli! 
bărbaţii. Până. aC'Um au eOILferenţ1at 
domnii: Constantin Stroia direGtor ~ 
lnr, despre Intinderea. Neamului l'QflDIl.. 
ne90; pr, Maou OlOZmaDovioi deapre: 
Credinţ,a. iu Dumnw.eu; Inginer' ll&TO" 
nom Sa;bin Trăilă, telul oaolu.tu.1 a.g:ri
col Moldova-Nouă despre POOlioulir.uij. şi 
Creşterea vitelor; dr. Martin Copăeea,na 
medic primar al spitalului de Stat dia 
Mold0V'8-~ou.ăt despre Higieaa loeuinţei; 
dr. veterinar EugeD BA.raan. cJ~,. 
Creşterea puărlor; IOA C. Ghergbi .... 
S('1'.J censor ste.tistie al pI4li YoldOY''' 
Nouă, despre Folasele cititului. Cont .. 
rinţele vor eoDtbrua " de acuma ln&iD
te eonform progroamulut e1a:borat: de el~ 
tre eoMi1lul de ool&borare al por.,ii Moi
oova-N cYIl. 
':l-ei1ll\lI'8 m-e ~ 1tfu3ptmdalOl 1( .......•••....•. ~~ 
~rucea Roşie din StallD

ra • GerlllDă 
Urmând unu1 ordiD al PNfectw'ij Jur 

dol ţului, a luat fUnţi. b. Sta.mor .... gwo 
mană. încă. la 1 ~ .. __ aoop. IND-
filiaJel CIuoea. Rofie. - pAfideDfia 
d·nej, Lol:i Mioc ~. DOtU"Ului eom~ 

DeJi nu:m.ă.rul Românilor dtD. acea.&ă 
comuni. este foarte redus, totuti aoeuti 
sooţie a retlfit să. grupeze m la ju.n1l ei . 
un numă.r de peste 20 008.D1.lM, cari eli 

largă inimă sunt ga.ta să. slujească. tG"w 
nevoile Cia.surilor de faţă.. 

ComitetUl acestei secţii camtn- dJ.A. 
d..na LoIi Mioc, preŞidenti, d-:ua lbri" 
TăsIăna.nl1t lIOţia parohulUi local, YieEI
{lt'eZidentă, d-ra Eufroctina NegOlf~ ... 
cret ară. d-na Terezia Plrcălab. easi<eri. 
şi d-ra inv. Margareta Gazolt. eeono ... 
mă, ajutată de d-na Spineanu, ti ... ţ:tnut 
prima şedinţă Dumintcă. 12 Ma'1:ie a. c. 
orele 4p. m. in localul primăriei comu.. 
118.1e. 

Cu acest prilej d-na ~ctenti de'. 
dbizând şedinţa, a aritat d-nelor ~D: 
comitet indatoririle mari cart apa4 pI 
um€Tii d-lor. in vremurile aeeete& rrete 
şi a sclliţat in linii mari progt1Lmul d. 
activitate, 

S'a hotărit organizarea unei colecte tii . 
rândul tu1uror locuitorilor oom~ lu 
vederea aprovizionării unei cantine, tie 
care această reeţie o va deschide !ntr'Ul1 
local reZ'E"l'Vat acestui scop. preeum" 
ore:anizar ... !t unei :!IIel'bitri e111turale. al 
cărei ~(''''1 V~ fi: de:::dr.·!' .,,-.. -tvntărit' 
fondului 1('0,t'~~ r'CţJ de CrHtIE: l~\~. 
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reuşit 
luptelor 

v 

sa treacă Rugul 
Răsărit din 

au 
• 

Locurile unde Ruşii au 
devenit focarul 

Se cere deschiderea celui de al doilea front. -. Inaintarea trupelor japoneze 

E_ • .str_a' mmMt_ t OM •• 
eUl cartierul ge·neral at Fuhrerului 

" inaltul oo11UJ,ndamemt al. forţelor 
• rnw.te geT'"UJ/rle comun<eă: _ 

La capul de pod. KerCi~ inam;cu" a 
ataoat in cun;ul zilei de eri, sub scutul 
ti •• ei :eţe al·tificiale~ fără a obţine lI'Te 
l.W succes. Pătru-ruienZe locale au fost 
ct:.răţite. Atacurile sovietice impotriva 
capului. de pod Nicolaev au 6.JUat~ CU 
1l l trden grele pentru inamic. Ceva m-ai 
M>1'e nord, 'tlvioo·ne de luptă germane Şi 
,,;'Weria au zdrobit încercă-rile sovietiCe 
de a trece cursul Rugului, • 

Pe Bugul ucrainean central sumt ~~ 
curs lupte grele cu grupurile de lupta 
momÎGeJ care au t7'eC-Ut peste râ·u, La 
lTiniţ~ in spaţiul dela Proscurow şi la. 
t;8t de TarnopoZ~ tr1l.pele g6rmane au 
opu.s o reZistenţă crâu?en{i, in lupte ~ 
a. .. ac şi apărare, sO'vietlcilor care ataca 
fără incetare. 

La nord de Dubno şi în regiunea dela 
,<11td de Zacurile Pripetului au fost r'~8-
'jl':nBe nOUi şi put<:rnice at{lcu,ri ale smne
tiei lor. 

In o'3lelalte p.uncfe ale frontului răs(1,. 
ritoon, sovieticii au atacat in spaţiul de
:." vest de N evel, la Ostrow şi pe frontul 
d"la N arva. l.a apărarea cu succes a 

B e r li D, 18 (prin telefon). - Destă,· 
~'ll'area. bătăliei din sudul frontului din 
răsărit a rirua.s şi eti pe lângA. lupte 
sc.himlJă.to&re date pe un lront larg uel. .... 
Kovel până la Nicolaev in cUlllplect.i 
mişCare, Tăria flancului germa.n de "est 
intre Kove! şi Tarnopol IDlde alternează. 
atacuri germane şi bolşevice, înehet'-l-ea 
miŞC"ărilor de desprindere din ar iva de 
est de pe Bugul inferior şi continua pre
siunt'! de atac pute.nUeă au fost earac1t> .. 
ristioo deosebite luptelor de eri. O deose
bită importanţă a câştigat centrul ma,"e
iui front al bătăliei unde roş.ii an reuşit 
~ treacă Bugul la sudvest de Uman în 
diferite locuri. Defeozi\-'8 germană esoo 
an~.jată. în lupte violente cu efol'ţele ina
micului trecute peste fluviu. Ea umla
reste în acest sect()l' zădiirnicirea extin~ 
derli căpului de pod file pe malul de sud 1 
al Bugului în adâm.cime. In acest s.>ctor 
a.l frontului t"Ste pentru moment punt·tul 
critic al bătăJiei căruia comandame-lltt.,1 
llennan ii atribue o importanţă deose
bi'tă. Un echilibra complect înl;r~ pr~ 
Sillnf>a de atac sovil'ticA şi forţa {}I'-ffmzi
vă gf'rmană din RCest sector de luptă 
d1!pă cum se vede io{'ă, nu a fost obfinw 
tă. Puternic-ile at1l<'uri ruseşti vor fi 2A. 
dărnicite pe toate fronturile. 

In partea Centrală a frontulUi din ră· 
;,:arit a domnit Şi eri acalmia observată 
,:eja de cât-eva zile. In Sectorul de nord, 
ut'l1vitatea de luptă rusească se limitea
ză la vechile centre de gravitate delaveSt 
de Nevel, Ostrov .şi Narva fără în.să să 
atingă o vioLenţă anterioară. 

}I~OONTUL lTALIAN 

Pe frontul italian, după eşuarea boga
ta. în pierderi a ataculua anglo-american 
8~llpra oraşulUi Cassino, domne:tte din 
nou acalmie. 

LUPTELE DELA CASSINO 

Stockholm~ 18 (Ep). - Luptele dela 
Cassino decurg după . aparenţă. altfel, 
după cum s'a aşteptat la Londra. Astfel 
corespondell1ul deacolo a. Ziarului ,,lU
tonbladet" comunici faptul că in An
glia. se pune înţre-barea, dacă nu s'a p;rea 
o0mbardat prea mult oraşul Cassmo, 
deOarece ruinele ingreunează mai mult 
'lrculaţia in oraş decât o uşurează. Se 
declară la Londra deasemenea că lu.pte
le della Ca.ssino sunt mai violente decât 
1flate celelalte din cursul acestui râs
boiu, exceptând Stalin.gradul. 

Efectul atacurilor germane deasupra Londrei 

subma'rln inanUc. 
O jumătate de oră ma! târziu, acel· 

convoi a fost atacat din nou de 11 'Vi 
de bombardament şi vânătoare. FOC1tl Il '. 
('~ al apărării precum şi apărarea an . 
riMă a convoiului a impiedecat a.run 
ochită a bombelor inamice astfel incit 
"o~ul şi·a putut continua nestingherit căl 
toria. Cu puţin mainte de a ajunge la 
!:·jnaţie convoiul a fost ataeat din n01l ' 

~O avioane de bombardament, de vână' 
re şi torpiloare. După doborirea a 5 aVi 
ne a fo'it respins şi a~est atac . 

Cam s'a produs atacul ~ 
asupra Sotiei : 

SOFIA, 18. (Rador). Presă publi 
an1ănunte despre atacul aerian a~l I 
ameril'-an asupra Sofiei in noapte-a 1~ ~ 

17 Martie. Bombe de eali'blTl greu au ; 
zut in străzile din centrul Sofiei. In al 

ră de cl1sele de loeuit aU mai sute 
avari,i g,rave Academia de Ştiinţe, rer " 
rabd Universităţii şi Bibliot&?8- Univ 
sităţii. O serie de bombe a căzut în ' 
diata apropiere a catedralei Alexand p 
N'ewsky şi lângă celebra biserid Svie ~ 
Sofia. Oeupândll'-se de acest nou a E 
angro· american, ziarul Zara 3Crie că 
poruI bulgar nu poate fi f.ăo"..rt prin a 
cun de teroare să-şi uite tradiţiile s . 
miIenare. Dimpotriva chiar aceste a e 
curi vor intâri şi mai mult voinţa de 
zistenţă.. 

Inaintarea trupeJor japoneze 
r..~e8f()T atacuri, voluntarii letoni SS au B e r 11 n, 18 (prin telefon). _ Ştirile de părerea, că aviaţia. germanA este 10-
participat cu succes. . din Londra şi di1l Washingt-on sosite aici trehuinţată numai in parte şi că rezer- TOKIO, 18. (Bador). OORE8PQ U 

In Italia, inamic1'Z a atacat din nou,. privitoare la efectul ataCllril()r aeriene v.ele ei se rompleetează in~tinu. Ace- DENTUL AGENŢIEI DNB TRANS. 
D.dv-ii un Viole-l'It bombardam,ent de ama- germane impotriva. capitalei britanice, laş lucru este valabil şi pentru armele TE: DIVIZIA 81 ANGLO-INDIAN U 
W~~. 8prijinit de artil~1e şi tancuri, loca- ~~ O deosebită a.tenţiune în presă. maritime, Oomandamentul german care AL CA.REI GROS SE OOMPUNE D 
Z·,ate,a Cassino, CU trupe neozeelandez,:, Este semnificativ faptul că. oorcurile ger- lucrează CU vederi largi yse face ~nosct1t CATEV A mI DE SOLDAŢI A 
hinduse şi francpze. Un gmp de luptă, mane nu snDraevoluiam del~.re impe-rtan- şi pentru lupta ~restrâ.: ~~il~Urarea. INTR'O SITUATIE GREA ~ 
tnamic, care a reuşit să pătrund{i în ta ata<'uriIor de pâ,rti acum asnpn. Lon- luptelor de pe frontul <lin rasarit după ~ 
Co.ssino, a fost alungat imediat de bravii dl'ei. desi sunt în dar cu importanţa lor eum se accentuind aici trebue ela. rificat 1 DIABILA PRIN INAINTAREA TR 
,'oŞtri paraş!.dişti. Lupte grele sunt încă mUitară: In eercmi1e milital'i" iniţiale Dn numai din faptul că germanil işi iolo- PELOR JAPONEZE DE ACUR 
;n curs, Pe celelalte frontu,ri n'au avut se acordA aeestor contnllovituri împ-otri- se50C fortele eu m,JUltă eoonomie şi nu se SUL PĂDURILOR STRA.VEOBl. TIt 
lut:: lupte demne de semnalat, va Londrel decât il1lllOrf.linta unei ma- ho;;r~ influillţaţi de situaţi să-şi .Jonoo PELE INAMICE AU SCAPAT 

O form-aţiUne de a1.7ioane de luptă ger- n~ de prohi. Se vor~te ~ici că băta,.. atout·u) prematm'. Din acest motiv se l\-IA.RIRII FORŢELOR IAPO 
mane a atacat, în cursul ultim·ei nopţi, Jia pentru. r.n.nd~\ va luI' in rmrilml o poate consta1ia fără. eXIlj1!e1"8re că mm- PRINTR~O FUGA. 
't:(J..'lele inamic-e din faţfl porturilor Anzio nrOOOl'tieo ("On~i~biJi. Cu toetă. activi.) tarij gtlnnani 1'l'rivesc sif:oatla ca şi mai NEMAIPOMF..N1T I 
şi Nettuno, cu efect 00. n.. Ou acea.<jtă I tat..a aVia:fi>{"{ germa". e ne diferitele fron- hla~ntt"; Cu o linj,,:te hotf\"l"Îtă ~i SImt pl"e- DE TANCURI. 
uazieJ un t'as de transport de 6000 tO'/1.8 tmi. cercurile C()ml)e~nt.e ~ane S1l'1lt ~ătiti faţă d~ 01100 evtmJment posibil. IV·loane sOY·lel.·ee au ataca.' 
a f08f scufundat, îar un distrugătOT. o • -.. •• • 
rure ambarcaţiune de trammorf şi două InvaZia proectata de anglo~amerlcant este numai In convoi german În 
tJa-8e d.e transvo-rl, cu o deplasare de • • l' ... b· I 
!IOOO tone~ au~fOSt avariate greu. prlleJu unuI ras OIU ung fiordul Varan:-er 
lJe.supra AJpilor au sbarat 
bOlDb ... rdiere nord americane 

BerlIn, 18. (Rador) - După amiază de 
VIneri bombattliere nordamericane au sbu
rat peste AlPi în regiunea Germaniei. 
Groasa pătură de nori care acoperea cerul 
a fost Jrecu~ă de avioanele ina.mice la ma-
1'e înălţime. In ciuda condiţiunilor aLmos
ft'llee extrem de grele, forţele de apărare 
antiaeriana germane au pornit la atacarea 
bombarciierelor mamica. Totuşi, din priei
n~ co.n~tiilor atmoSferice, trebue să se 

. conteze că. numai forţe miei de avioane de 
vâciitoare şi dhtrugere vor putea lua COTI· 

taI'! cu inamicul. Din unele regiuni deia 
Nord-Ve~t de Alpi se anunţă un foarte 
violent foc al arWeriei antiaeriene. 

bombe brizante au rest arun
cate d~asupra oraşu,ui 

AURsbur,!j! 

lJerlin~ 18 (Rador). - După se con. 
i~ală, intre timp, avioane de bombardare 
'lord-americane a a. uncat cu prilejul 
ataculUi lor terorist asupra oraşului 
A ugsburg din ziua de 16 Man.e un nu
l! 8·r cons:derabil de bombe brizante, 
t Este vorba de o bombă de calib u rui~ 
~:lre in general nu este folosită decât p 
rl'ont pentru a combate unităţile de w 
f},n~rie. 

Aceasta dovEd('l"t~ din nou intentirl 
,ln~l.?-americanilor de a!inge populaţit1 
e \'11a germana in corpul Şi viaţa ei. 

Stockholm, 18 (Raoor ). - In 
.~Ră.sboiuJ şi clasa munciiorească.", gene
ralul de divizie soevietic Gatati:no-v, 
din nou cere deschiderea unui al d!)Ues 
front şi atacă în legătură. 00 aceastA ele-
mentele inamiee din Anglia şi Am~rica 
(ă nu văd în inVazie d<eeât numai prilejul 

unui răsboiu lung şi COStisitor. Off'-nsiva 
af'ria·nă dati îmoomva Germaniei a do
vedit-, adaugi generalul Gala.ontinov că. un 
răsboi-u aerian îndehlD~ fără puDE"rea 
În actitmj a truoolol' de uscat, reprezintă 
o soluţie dila'tori..". EI cere Î!n eonseeinţă 
realizarea aetiuni1lll' i1njugate pre,,'iizutr 
şi accepta te la Teheran. 

Aviatia inamică a atacat vase de pescari norvegieoe 
OSLO, 18. (Rador) - Agenţia DNB'I re atacul fost efectuat cu ajutorul bombe-

transmite după cum anunţă .,Norsk" te- 101' exploeive şi. mitraliere. 
legrama în imprejurimile. portului VadMe I Trei pe~ca1'i au fost grav răniţi iar patru 
avioane inamice atăcaseră vase de pescuit ;'IDorâţi, Un vas de pescuit foarte mic, ca. 
uOTvegiene, pescarii se aflau în flordul re se afla in port a fost distrus, al'llcul a 
Vadsoe, având micile lor bărci fără apăra- provocat o durere în sânul populaţiei. . 

Lupte navale pe coasta de Nord a Norvegiei 

Berlin~ 18 (Rador). - DNB: Vi 
după amiazi puţin !nainte de ora 1 
('inei a'Vioane smetloe de tip 1. L 2, IL 

atĂcat eu torpil'e aeriene, bombe şi 
r.nnele de bord. un convoi gennaJl C 

t !Lviga în fiordul Varanger in apropi 
de portul Ekkeroy. Atacul nu a. reuşi 
Doui din' cele cinci avioane au fost d 
borâte. 

ConvOiul care şi-a continuat . dnun 
n<stingerit în cursul zilei de 17 Mari" . 
după cum anunţă, a. fost atăcat ·fără au 

de UD submarin inamic şi a.poi in doue: 
rânduri de avioane de bombardame 
mamice în cursul celor patru atac 
nfTeuşite efectuate în interval de , 

BERUN, 18. (Rador) - In fiordul Syl- siguranţă ale unui convoi german au făCl.t ore au fost doborâte în total 
,ef pe ceasta de nord a Norvegiei, ,'ase de faţă Vineri dimineaţă atacului dat de un anunţă şapte avioane ina.mice. . ... _ ............................................. ~_ ............ ~.l>o .. _._._ ....... ~ .. _~ ...... __ ........... "41 

Ce se la 
BERLIN, 18. (prin telefon). Ştirea 

.-..I}nzaţională dată de Reuter privif;(.are 
~s mesajul regeLui Suediei adresat mare· 
;alului finlandez Ma.nnerheim şi care 
propune primirea condiţiibr nlSeştj 

iDl)diflt.lte~ a sJJ5~itat în c8l"(~.lrile pol iti, 
,'C din Berlin in DlQd nablrlll cel mai ma· 
re in tere.s, Cu too te 81~tea DU va fi fă.-

Serlin despre situatia_ Finlandei 
cut obier<tul unor declaraţii genna.ne au
tentk"e. (h'!lZa le'7.ervei germane 'it poate 
tti'rfbui faptului Wllhelrnstl'aFise DU se 
ţine competent să ia atitudine fată de 
3,eest ad, atâta timp <>ât primitotul me-

I 
<;ajdUi şi WIvernul finlandez însuşi nu a 
luat atitu:Jine. La Berlin se sti. pe pune
tul de vedere t'tă ţării Însă~i ii revine pri' 
mul cuvâ,nt. Se consideră. de DE'<'CSar 

I 
dasemenea de a clarifica oareoari am& 
llunte eari se referă la cursul crOillolo 
al mesajului regelui Suediei, fix'i
dispoziţiei ruseşti de a faCle o modifi . 
re a condiţiilor de armistiţiu şi la şf'rti , 
ţa Dietei finlandeze. Numai df11p& ('lurl 

ficarea B.eoestor ehestiuni se poate r(ln 
pe o atitudine a BerlinulUi. 

Soclr.at.ea Naţională d:--~7 Arte Grafic"; "Dacia Traiană" Timişoara 1, Bul ~e bele Mihai I.fu~4," Îllmatr, sub Nr. 52'U88 1943 la Reg. Of, Comerţului T1m:şoara, 
~ b..u ~tiP. Ul 
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