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." olemica de presă an.glo-turcă a fost 
li fJ ş~ continua a fi urmărită aici CU 

~ toata atenţia, mai aleS că ultimele mant-
!f,stu,n au lost de o parte ca şi dt: oealal
r~ destul de tranşante. Evident că 8e 

• 'tlfttapta precizările o/ictaLe, dar se Te
e oorca in oerour~le diplomatice că dacă d. 

Eden a spus Marţi că în problema ang lo
n turcă n'are niCi o declaraţie de făcut, 
. lIici ofICialitatea turcă n'a făcut tn"W 
declaruţ.e publică. Intr'adevăr, Se ~tie 
că d. Suradogzu a convocat Lunea t;1'e

. rJIItă pe ziartştii turci din Istanbul la An-
l kara, într'o conferinţă, dar nu s'a putut 
~ afla nimiţ altceva decât că un asemenea 

contact cu presa e ceva foarte obişnuit 
~ deci 'nU acuză nimiC extraordinar. De 

• l8emeni, se sublinia la Berna că nici în 
\ ~inţa de Marţi a Marei Adunări Na

ţionale. întrunită pentru prima oară du
pă vacanţa de iarnă, Şi Qnorată cu pre-

j. renţa însuşi a d-lui Ismet Jnonu, nu s'a 
!ti.cUt tuei o declaraţie ce poate fi cOf18i.. 
dtTată ca semnificativă, aeczaraţie oar6 

, 111' s'a putUt inregistra nici când, in 
. aceeaşi zi, reprezentanţii presei străine 

au fOSt primiţi de către d. M en~en
Cioglu, ministruZ afacerilor străine. 

inapoiat multumit dela eTeheran 
Anglia. Problema Ruso-finlandeză incă n'a fost rezolvată 

BERLIN, 8. (Rado!'). in articulul săli 
din săptă.mânalul J,Das ReÎdh" d. dl'. 
uobbe1!), mMlîstru al 1tewhulul ccmstată 
ră din paflteA .germanilor nu este alJr6" 
eiată de fel stăruinţa. gen reclamă. eu 
eare inamicii din vest pl'Ocla.mă. viitoare
lor intenţii in materii ()olitici şi militare. 

Vedem În &OOas.ta spune d~sa. UtIl semn 
JDai de graba de sriiciune de<-.ât de forţă.. 
Din motiVe politice şi psihologic.e aliaţii 
sunt siliţi să faci. sgomot cât mai mare. 
8tâlpii ooaJiţiei adversarilor înoop să. pă. 
răIe. Singur Stalin s'a îna.poiat mulţu
mit dela Teheran, constată d. dr. Gob • 
hels. El ştie '1 recis ee vrea şi el nu se 
~âod~te, fireşte, să cueereasră. măcar 
un singur metru patrat din Europa pen-

tru ft,·1 ceda vreunuia. din partenerii de 
coaliţie şi mai eu seama fostului stăpân. 

Anglia a recurs Ia. răzbOi in 1939 pen
tru a împiedeca o eorectare absolut nem • 
St'mna.ta şi pe care realităţile o impu. 
tlf~au, a patrimoniului nostru răsăriteaD 
pentnl a vedea. În aceasta O deplasare a 
~hi1ibrului europea.n. In cursul llA.'eSfUi 
1'ă.zboi too.te frontierele eontinentului 
nostru s'au d1ătinat şi azi, probabil, nu 
ttlaj este nimeni la Londra care să creadă 
t-a la sfâ.rşltul războhdui ar putoo. să de
,,-ina din nou o realitate Europa. din 
1939, Pe scurt: războiul Angliei se dato. 

1 
'teşte tmel greşeli tragice şi fatale ceea-
ee ea voia s'o evite profund. ... ... 

Proiecte pentru pacea viitoare 
Proiectele pe care le Va lua pacea vii

toare se numară cu zecile in Anglia. El<J 
se cOntrazic în mod grotesc şi pendulea
z.ă între irlZionism diletant şi cel mai in 
tnn.eeat pesimism, 

Numai evreii din cele dnuă tiri· ~în 
tabara ina!ll1ica se simt stăpâni pe ei. 
Evenimentele se desf,!isoara exact aesa 
cum doreau ei. Bolşe~ismul a ('âştig~t 
teren considerabil atât în est cât şi in 
vest. Dacă nu este apărat poporul îm. 
potrivă infectarii cu această otravă imer 

I 
nală nu este de mirat dacă el este cazul 
treptat de molima şi .acesta este oazul 
intr'o măsură periculoasă in Anglia. 

U rma.rea logică a acestei evoluţii m
repe treptat să.şi facă efectul asupra 
110poruJrlÎ englez. Prima victima Va fi 
llhtocraţi,a, engleză Ea poate întârzia 
1ncă. pentru un timp oarecare soarta fa
tala sub pre-siunea stării de alarma. na
tlonală. Dar în cele din urmă se va pră,.. 
buşi. Fiec.are zi de ră2lboi în pf'.1S în. 
seamnă încă. un cui in CoŞciugul ei. 

Ce urmăre,te Anglia prin aClst răsboi? In cercurile politice din Berlin se sub· 
Jiniază că deşi in problema finlandeză 
nu a ma. intervenit nimic nou. Washing- Care este englezul - se întreabă. d. VOI' mai putea controla salt influenţa 

. . 
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In insuJele britanice se va produce 
probabil o slune<'are de teren eătre 
f!otânga care va tâd tot ce mai este 
tnglez in Anglia. lAl Londra oamenii POt 
ţ,ft. se revolte .. ât vor impotriva ft.('estui 
adevăr *"1 se intemeează însă. pe realităţi 
de neînlăturat şi ~;mptomele cari vestesc 
o asemenea. evoluţie sunt absolut sigure. 

La londra se apropie 
napasta 

La Londra se vede apropiindu~se ni. 
pasta iară a se putea ga:;l l:)uiuţla lJt:n,trl. 
a o evita. Răzbuiul Angliei nu mai este 
un razboi .al Angliei. 

Plutocratla engleză. a voit sâ. faeă }le 
aliaţi să. scoată castanele cun foc şi iată. 
ca actualmente ea este oondamn~tă. sa 
facă acelaşi lucru usturator in fo1cISul 
aliaţil<..r ei 

Ce avem noi de făcut în aceasta. Jile
mă a răzbci:ului? - închee d. dl'. Gv~b
bels. - Noi trebue să. ne pregatim din 
PU!Il.Ct de vedere material pentru marea. 
criză a războiului ce este în mod fatal Ia
gata ale această desvoltare. Răzb. i:...o. î.,?i 
va. găsi so:l..ţia În momentlll lui '!Uli1li
nan.t. Este pi~r că în ace9,sta fază a 
războmh.!ri se va afla marea posibjlitate 
de voinţa ~i de hotărîre dârză şi rett:gra
la. SuCcesul anne-lor noastre va cnll ... ti
tlJai rezultatul unui imperativ irl{li"i~ 
SpUnem ac<'st bucru nu din fatalism 'li 
pentru ca ştim ..:0. este aşa. Nici Ul1 eyc
niment nu va putea să ne mai sUl"?ti.Lq~ 
căci noi SUn ~m gata şi după. clt se ştie 
sC(.>ast& este totul. . 

Moscova ,i-a făcut un 
plan greşit cu privire 

la Finlanda 
tonul ~i Londra arată o nerăbdare şi o dr. Gobbels - e.a.re poate să ne dea lUl nici chiar eu sprijinul Statel" Unîte. 
enervare ciudată, in legătură cu hotă- răsptillS la întrebarea: ce urmă.reşte ALi se gă.se:;;te dem a.Uevil'ată pro
lirea pe ca·re o G§teaptă din partea Fitn~ I/\nglia prin $Cest război? Vrea oare 'blemA de razOOÎ. Pe lângă. această. An· 
landei. Anglia să restabikas<'i prin. acest război glia tre'bue să. întreprindă intr'un timp 
După părerea oorcurilor germa'l'i6, er.hiIibrul european şi da.<'Ii. da împotri. dinainte fixat să Îutreprindă sarcina ei) Bucureşti, 10. - S. p, P tra"e~utite: 

această nerăbdare este explicabilă prin \1\ oui? Dacă el este ameninţat de Ger. ct:'a mai grea. in Apus şi să aştepte în le- PRF...8A SUEDF~Ă SCOATE IN RE~ 
Situaţia generală a răzbOiului, aşa cum mania s'a,r putea. desigur să se spere că gatura eu această să primeas<:ă lovituri LIEF ATITUDINEA FERMĂ A GPli
~e prezin tă pentrU aZiaţi la înoeputul se. ~a s~prirn<l; peri('~lul prin înfrângerea milita.re din partea Reichului, lovituri V JlJRNUL T ! 1 FL~ANDEZ FAŢA DE 
lunei Martie. l' mlhtara a Relehulul. eare vor distruge ;m-utar Şi de bruse le. PROPUNERILJlJ DE PACE ALE RU· 

Da, chiar din aeeI moment Uniunea gt;nda engleză a unui rizboi ~re ar fl SlEI SOVIETICE.. 
Regele Prtra .1 Jogos- Sovie.tici nu ar interveni pentru a ocupa câştigat de pe acum. SE AFIRMA CĂ MOSCOVA ŞI.A 
laTi .. 1 a se.it tn ABlflla - şi a('~astă este o ameninţare cu mult Exprimăm ferma noastră convingere FĂCUT UN CALCUL GREŞIT CÂND 

mai putemieă. - looul Germaniei? - eontinua ti dr. Gob1wJs - că. Anglia \A PUBLICAT CONDIŢIILE ARMISTI-
Lisabona., 10 (Rador). - DUPA 

CUM ANlJNTA SERVICIUL BKIT.\.: 
NIO DE INFORMAŢIU~'. REGELE 
PETRU AL JUGOSLA vIE.i A .sOSI~ 
IN ANGl.IA JOL 

Să presupunem că dorinţele Angliei se şi St. Unite vor fi respinse eu pierderi TIULill, iN SCOPUL DE A PR F.SA 
implinesc cu ade"ărat şi ea Reichul se ~fl.n~eroa.se de către armata germană. in ÂSUPRA GUVl<:RNULUl DIN HEL
Ilrlbuşeşte Serbările vi<'toriei nu ar dura eazul lIDei înoorcări de invazie. Şi SINKI $1 A DETERMINA ASTFEL IA 
deeât câteVa. zile la Lonl1ra fiind Înlocui- atunl:\j? Atunci plutoeraţiile oceidentale O ACŢiu1\E MAl RAPIDĂ. ACEASTA 

! Np~.elerile cu Spania 
.or li locbeiate ca 

su~ep. ? 

! te eU manifestAţii uriaşe ale comunişti- mal rămân eU speranţa că bolşevismul ESTE, AFJRVĂ .. STOCKHOLMS "rID
: lor. ?lasele e~<)llcătoare. actuale di~ I 'Va Î'I1v!n~e Refc>buL Dar IIC.eaS~ victorie NINGEN", O GR~ŞALĂ PSIHOLO~I-

I
l Angha se vor gasi atunci In faţa unei bol-::evlt>ă va fi ea oare ~I o vlctorie eno CĂ LA FEL (. ~ BOMBARDARl',A 
situaţii interne şi externe pe care nu o g]eză, şi nordamericană'! ORAŞULUI HELSINKI. . 
..................................................................... e ... 

, 

u cur t şti, 10. - S. p. P. tfans
mite: Preo;l\ americană anunţi 00. :.1 u1ti
mele 24 Ol"a a.u <,părut semne vizibile cii 
negocierile cu Swnia vor fi incheiate cu 
succes în zilele următoare. 

Pri_ul partid arab din pale.
Uaa protestează tmpotri ... a 

Problema finlandeză ar fi rezolvată 
toti finlandezii ar fi trimişi colonişti 

simplu dacă 
În Alaska 

unui alat eVleelie BERLIN, 10 - La WiJhebnstraSSe se 
Stockholm .. 10 (Rador). - CoreSJ-:.n- I nă. oare care atenţie deelaraţiel smato· 

dentul ag('nţiei DNB, tra,nsrnite: )'ului Ameri('18.D Wiley, care a lest difu-
Primul partid arab din Palestil\&, a I 7.ată. de agenţia J}United pressţţ

, de-ua,. 
cărui întpmeeTe Si fost a'IllUIlţată Miereu- , rece denoti unele tendinţe de susţinere 
ri, a remis -:- după. cum a.nu1l1ţă "Vnjtcd \ a expanshmii sovieti~. Senatorul ame
Press" - c(.nsu!u1Uj generalllDrda.meri- 11'icao a spus ei problema FinlaRdei ar fi 
cau din IErusalim un memoriu tn r,are! I8Wlvată in modul cel mai simplu da<'ă 
este tlondamnat!i declaratia prezentată 1 tou ft~l Il ...... ·· fi ti" l' t' . 
~. 1 l' l' d . I ~ an an v ... ll ar r ml!1l1 (".0 (I!lll~ I an tllft erusa lm cong!'e91l ui nor anten~n .e • 
plin enre 5!t: recomandă erei re3 uUI AJaska. In afară ne ~a!lhJ1 fă soarm 1I-

A il 1 t t w ~ • st!tt e'V'ree~,,;, r,i a protestat impotriva. nu popor este ra .Ha eU ahda. uşurln , 
unei asemenea atitudini a Statelor U~itc. I 1i., la ~rlin se crede ci. s. .,.,te admita 

ci, spaţiul astfel cnră.ţit de finlandezl ar 
il ocupat de ruşi, cari ar ajunge astfel 
"e('iÎnii dn8dlaţi a.i popoarelur scandinave 
şi mai ales ai suedezilor. Nu -se poate a· 
rMa cfi.t de primejdioasă ar fi o aseme
nea soluţie, mai ales daC"ă se ţine seama 
~i de de('laraţiile d,lui Walterlippmarul, 
prietenul intÎ)n al d~lui Roosevelt, eare 
Jllede9.7,ă pentru necesitatea sovietieilor 

I 
tIe a primi punete de sprijin la !Iarea 
Baltică.. D*" sig;ur că (1a<'l sovief:.t'le vor 
a,\Cea O flotă in marea Baltit~, În ('u

, t'ând ri"eranii aeesteJ mariI se VOI' V8. 

dea În fata unei eereri sovietice, do a. se 
atribui ,b~ze Uniunii Sovietiee. In ae& 

laş sens, în cercurile politiee genn~me 
este pri\im. CU interes şi desbaterea din 
Camera lorzilor. prin eare se încearcă 
sA. se rezolve problema naţionalităţilor 
printr'o migraţie şi prin s(himb de po
tm1aţie. După cum se declari la Berlin 
nu maj este nevoie să se arate ee ar În-

I 
spmna un asemenea fapt pentru popoa. 
1"Ple europene, ill,~4-'1h" ~ă. se flpsvoltt'J 
nat""'<>l pe teritoriile JlI'c.{lrii pline de 
t _.:1: • • 
r...w!iL " 
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INC'ODATĂ PALATUL CULTURAL 
ca unul obsedat de o idee, reVin J::n JlOU 

la prooctul Palatului CuJtural. pent.1l a tiU 
.tă.bi mtertlSul opiniei pubhc.c data fjind 
oomingerea mea fennă ei, UJ~tituPt al;p.l'.· 

, .sta trebue să ia fiinţă iDcă In d~ursuJ anu· 
lui m curş, căci In caz contrar nici in trei· 
zeci de ani Timi~oara nil va avea un iă.c.1Ş 
demn pentru adăpostl:rea Cult urei. Mă voi 
explica ntai jos. Deocamdată. să luăm în 
oorceta.re obiecţiunile ridicate Impottivu 
planului, expus din pa.rte..mi la ultimul Con~ 
siliu ·de Colaborare al MW1iciphtlui cât şi la 
,edinţ.a publică din luna Februari~. 

Astfel •. Indreptarea" ş.i-a exprimat teme
rea că, colţul peste drum de Catedrall şi 
rnvecina~ cu Şcoala Comercială (actua)ul 
lot al C. F, R.·ului), ar fi prea sgomotos 
pentru conferinţe şi concerte. Cum, insă, 

palatul se va clădi pe trei fronturi (BUl. 
Ref. Ferdinand, Dlaeonovici Loga şi pe o 
stl'ftdă Îngustă fntre palat şi Şcoala Comer· 
cială). eRla de confe~:nţe se poate foarte 
bine aciuia că~re acea~tă sh'adă, unde nu 
este circulaţie. 

O altă obiecţiune e că, acest colţ !Lr fi 
destinat vadului comercial. Cred, insă, di 
din moment ce a~m in reghmea aceasta 
Catedrala· la stânga Şcoala Comercială şi 
Cinematograful, iară la dreapta, in parcul 
S('udi~r se va ridica Pavilionul oficial pen
tru eXJl~"J:î;li permanente, nu mai poa~ fi 
vorba de un centru comercial. Şi de alt· 
minteri sunt nevoit, ce. să cOn}!:iat ~ 
spirit mercantJl, pe lângă tot respectul ce-J 
port vieţii economice, din următoarele m0-

tive. 
Dr. Telbisz, fiu de ţăran bulgar din V~ 

ga, a fost acela, care admini~trând ca pri
mar timp dE 30 ani oraşul, a ficut diA Ti- , 
mişoara o urbe modernă şi un centru in
dustrial şi comercial. dărâmând me~erezel(l 
cetăţii vechi (chiar şi cele patru porţi de 
mtereş istoric, dar cu amintiri neplăcute 
pentru Unguri). ridicând palate fi fabrici 
din cărămizile zidur;lor puternice şi mult 
incercate, Fără a jertfi. însă, o para-chioeri 
pen~ru scopuri culturale. A.,a a rămas a~ 
c~t muniCipiU, (pe atunci ~I mai bogat 
oras din fosta Ungarie). lipsit de un palat 
cultural bibliotecă. mu~u corespunzător, 
con.serv~tor teatru încăpător etc. mai mult: 
fără un mo~ument de seamă, fără un semn 
de artă plastică. a ... ·ând Telbl& de-viza: 
Vrea.u să fac din Timi~o'!!ra un 0l"BŞ bogat, 
Apoi din această liogăţie va r!$8l'e şi cul
tura citad'Lnă. Asta a fost obiectlvul ad
ministraţiei locale acuma un jumătate de 
secol în urmă. Şi acest spirit mercantil şi-a 
împua punctul său de vec:rore şi, stipâ.njrei 
române căci toţI edilii care au condW! 
oraşul ~mp de un sfert' de veac, fuseseră 
eaptivaţi de acest principiu. Cu toţii so. 
coteam - şi fac mea culpa - că oraşul nu 
este mcă destul de bogat. ca să treacă la 
realizări eulturale in sUl mare. P1nI-ce la 
un moment dat criza de după războiul ~ 
eut şi-a făcut efectul n~orit: lUunicipill1 • 
săl'ăclt. Şi este o sin amăgire din partea pu· 
blicului nostru (şi greşeşte ţii Buctt.reŞttul), 
când socoate Timişoara printre oraşele b0-
gate ale Ţării .• _ A ! S'au tmbogăţit cetă
ţeniU oraşUlui, dar Municipiul a săricit. 
Iată câteva date: 

Incă admjni~traţa maghiară a contnetat 
un Tmprumut foar.:e onerO$, In 1913, cu 
nişte dobânzi exorbitante pe acel~ timpuri 
(afacere nu prea curată!). ln suma de 
2200.000 FI' Elv. la o bancă din Sviţera. 
Până I~ 1915 3'au plătit 2-3 rate, apoi plă
ţile fur';. sîstate. adică depozitate la Buda
p",sta. Administraţia română fu nevoită, ca 
să preil!. aceMtă enormă datorie, care
rllllJ'i. lungi tratative - a fost convertită în 
1924 cU sunn de 3.250.000 Fr. Elv. (rate 
restRl" te. dobânzi. capital). având ol'lJ.Şul 

e§. plăt€RSCă ~emestrial 116.176 Fr. Elv. 
(bani buni, bani pesini!), când fia incheiat 
!) nouă convenţie, in temeiul căreia !.luni· 
cipiul a repHitit imprumutul intreg cu su
ma de 61 mWoane je~ (aur!). Cum oraşul 
n'3.VU~~ bani sufiC'lenţi, Il contmdat un 
imprumut de 41 milioal1e lei la CIl;.;a de De. 
puneri. !lehitâ,nd 8,213.000 lei rate anuale. 
(Ra:a ultimă este scadent! anul viitor). 

Pe lângă această povară a trecutului, 
Municipiul fu nevoit. ca să re.oonstruiasci 

mereu c:rescândă (dela 75.000 locuitori la 
130.000). Situaţ-1~. ce a pretins prelungirea 
enormă a reţelelor de tramvai, condu<:te 
electrice, conductele apaductului. canaluri. 
pavaj. trotuare etc. etc., in~tiţiuni, ce au 

consumat sume enorme. 
Şi pupăză pe colac, a venit improprietă .... 

rirea urbană şi t'xproplierea prin reforma 
agrară, încât patrimoniul public s'a redus 
cum rezultă din tabelă următoarele: , 

-------------_.~ .... ~,-----_._------
~ t t •• ţi. 5 q .., r » l' ,. t t'l I o.. 1.: ------- ---;------~ 

'1 ' 1. L 1~·20 _1 
______________ : ___ H_& __ :l mt J~~H~a~~I __ ·_2 __ 

1. IN mA \ ILA II{ : J L Tere. clAdit. 56 J20n :·s 9788 
, 

---------------------CoJllltrucţide proprii ale pri
mAriei, In 24 ani pCHiatA 

diferenţă 

b. l'erea Tira., .1 nefHrtit . . 295 

I 
7517 87 I 201' I J.proprIlAtfrt>a t1rhană. ,,"' I-~ 1_6_t_85_1

1 --c-.':"'l't-fe":'re-n-o-U-'-j-or-tt-n-ţa-t-.--
I 

e. 8tr llzf. Pf.te • 81 -I h 

d. Pare." . . .1 12 1100 I 17 I 877 Parcuri anul Jafilnţate ._------ '---...;'.- -
JOl'A'. - «5 228~ I 267 II 

n. FX1RAVlLAN: 2128 4499 1461 

------------------------+-----~ ------
_____ T_O_fA_t,_: L~J 5781_.1. 172~ I 68'.;2 

lipropriat pl'i. refer.a 
agrarA 

In total, aeei, dela 3168 Ha 6781 m2 la dului comun. In consecinţă din vânzateu 
1729 Ha 6862 m2• Şi din nou am intrat in· I fostului hotel Ferdina.nd, a complexului de 
tr'un lung şi istovitor ră:.,boiu; din nou se clădiri din lotul actualului Conservator. a 
amin investiţiunile reparaturile necesare imobilului Ce formează proprietatea Şcoalci 
In lipsă de materiaie; dIn nou se uzează de Arte Decorative, a Societăţi d-e Bela 
prin funcţionaTea necontenită. ~ suprn.în- Arte, a lotului Ateneului Român şi a 10-
căl"Ca!ă În utiJajuI intreprinderilor comu' tului Caselor Naţionale Emanuil Ungurianu 
nale, urmând ca după războiu să se refa.că am putea forma un fond considerabil. Ori 
tot din temelii, consumând alte sute şi sute oostul unui Palat Cutlural nu cred să fie 
de milioane (Numai Uzina Electrică a in- exorbitant, deoarece pen~ interior nu .se 
scris. în planul quinouenai 100 milioane lei) cer mari investiri. înafară de sala de con· 
Vom mal avea respiriu, ea să facem inves- ferinţe. care necesită mobilier &pecial. 
tiri culturale? Cum oraşul va avea să contribuie cu UD 

Incontestabil, ar fi excelent şi planul, j Jot (dat dat in s('himb C. F. R. .. ulu-j) şi cu 
ventila-!; În "Dacia". ea toate inatituţiunile Il cărămIdă din cărămidăria pro-prie; cum 
(Muzeul, Conservatorul etc. să fie adăpoa- , nu·mi pot imagina ca U. D. R.-nJ să DU Ii· 
tite In palate special construite, e\1itând i V",7J8. eu preţ l'edu8, fierul de oonstrw1ie 
con<:entrarea lor într'un singur palat, cum , şi ~Iinisternl da DGmenii lemnul de con
propusesem eu. Plan grandoa, dar DU se \T8 1 strucţic, proiectul nu pare a fj ireal, dacă 
realiza nici după un secol. t se vor nrezenta cumpărători 8el'Îoşi. 

Admirabil &it. fi planul (con<:eput încă! Evident, nu se poate fa~ nici măcar o 
de administraţia ungurea.scă) ,i menţinut calculaţie aproximativă.; prin urmare ru· 
şi In planul de sistematizave rorn4n. ca Pa- găm pe dI primar dr. IOD Doboşa.u, să dis-
latul Cultural să fie :ridicat pe locul Cazăr. pună ca Serviciul Tehnie al oraşului să in-
mii Ardelen~ din Cetate Dar dacă timp tocmească un plan de construcţie şi pe baaa 
de jumătate seeol. când o~aş.ul era bogat, acestui!!. un proie-et de devize, pentru a ne 
nu s'a putut realiza aoest plan, pe viitor IlU , lămuri mai detaiIa!, Cu atât mai vârtos că, 
văd nici o rază de speranţă, pentru tnfăp' generaţia. din care şi Domnia Sa faoe parte, 
tuirlle eontemplate, deoaTecfJ oraşul ar fi • are datoria sfântă, inainte ce ~ vor inc.hi. 
obligat, ca să clădeascti in ~himb nişte că- l de porţile după ea, ea să se ingrijească de 
simH moderne !n alt! parte. (Din nou că.- i "11 adăpcst demn pe seama Culturtl. 1l~-
"teva aute de milioane). rA.nd şi prin a~asta povara generaţiilor "'if· 

Şi observaţia aceea, ci in Palatul Cultu' toare. Având. mel'Mt, in faţă. axioma atât 
raI să. DU fie 'll.dă.posUte şcolile (adieă. Con- de plastic exprima.tă de marele filosof Ră.. 
servatorul şi Şcoala de Arte deeoratiV>e, tloles<m-M&tl'll (în lucrarea sa ,.Zeit und 
este foarte justă. Dtl.r cum aceste institu· S":hicksal". Ed. lM3, p. 00) = "Die Ge-
ţiUlli au câte o clă.dire modernă, aptă pen' sehichte eines Volks zâhlt n~ht naeh Jah· 
trn a fi vândută. am nrO>pUS con~nt.rarea ren, sondern nach dem Wert der Kut1urta-
lor In Palatul Cultumt. dt:ţin!l.nd şi ~ a· ter-. womit meseI'!! Volk !'licit llelbst Uber· 
ceastă cale sUlneimportnnte pe seama fon- : tl'ifft". • I Dt'. C. GROFŞQREAN 
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"PARADISUL" din trilogia Divinei 
Comedii în a treia editie românească 

de Alex. Marcu 
Cu prilejUl apariţiei ,.Paradisului" din I anii tră.iţi la Florenţa cu Parodi IIi cu Raj. 

trilogia .,Divinei" Comedii" cetim un ar- na. la Roma cu Vasile Pâ.rvan ani care 
ticol de confesiune Intitulat: .,De ee aIIl {-au servit de Indreptar in cun~terea li--
tradus "Divina Comedie" pe care d. Alex. teraturii r.aliene. D..sa mărturiseş. te că 
Marcu, distinsul scriitor şi subsecretar de dintru Inceput "Divina Comedie" a fost 
stat al Propagandei Naţionale n publică in 1 aceea de care .'a apropiat mai mult şi a 
revi$ta •• Dacia rediviva" de sub conducerea . :J.vut ambiţia să facă "să. devină o realitate 
dlui Vasile Netea. D. Ale". Marcu deapănă -,.:e pentru intelectuall~atea academică dela 
amintiri din anii săi de studii în Italia, din , noi, cunoaşterea capodoperei lui Dante". 
........ · ••• ~o •• ~~ .' ŞI luptă~~ ~~Prieţenie 

BuIetillU} .Asociaţiei Româ.oo-Germa-, prezentării nUdului, care ne-a lăsat din 
ne, "Prietenie Şi Luptă" publică rn N-rul vremurile cluic:tă.ţiî eline şi &le splm-
de pe Februarie studiul d-lui praf. Al. aidei rena.şfeI'i ita1ien.e lucrări veşnic 
l'.<,.îgara-Samcna.ş lntibln t "Arta plastt. ln'ViorătOare. OrigiDanatea artiştilor !IIi d. repari:! tot ~ s'a n€R"!ijat 1n deeunsul 

d!zboiuJui trecut; .să refacă Uzina Ele=ctri· 
C'I. Uzina de G::.z, 'traUlvaiele conl1lna'f,;, A· 
paductul, CanaIizarea etc. e-::e. şi '" tină 
pas cu ritmul vremii. foarte dinamic sub 
,>tăpanirca româneasdi. având o populaţie 

I 
că germană". SpicuÎm această con.s!a- gennani de azi consti in părăSirea ve
tare: chiulUi "ca.non" artistic, inlocuit prin

"Atât In pictură, dar mai ales în scu1p~ tr'un naturalsm sincer Şi fără :dei pre· 
1 tură, art:ştii z:lelor de azi au re!r,vinţ in concepute. cu~ impN.aioJ:l.UZă. ii mai 
Ge~a tradiţia. cam cklăsB::tă, a re- plăJc.ut". 

4 

NOTE 
= .~ 

"INTELECTUALITATE ŞI OlJ1:rn ~ 
RA.{t se intitulează. esseul dlui nariu Do. fi' 

bridor
w 
publica: In .. Câmpia LibtrtăUl' f 

reVIsta condusa de d. V1ai~l Bârna. Ci. '" 
tă.m acest final, drept concluzie: lil 

"A surprins elanul de vieaţă SUnt liII 

tească şi a·i impriIl1& stilul Propr' ilie 
• v. lU 
1I.seaznL.a H paq."Jp::t. la culpră. O in. JPi 
gră.mădire de stiluri dă o cultură., o in . tril 
gr.ămădire de gânduri dă nn sti~ 1) In. : 
grămădire de vieaţă dă un gând, o in. . :fhI 
ţrămădire de suflet creiazii. o Vieată, ilk 

.,Dincolo de vieaţă şi S"Jt'let nu poate ~ 
e-xista gântl, stil şi cultul".ă, ci numai in." 
telectualitate fără expresie şi vredni~' _te 
fări stil It lin 

• .J~ 

CARTE DE MUZICĂ PENTRU" !ici 
q. It i 

OORDEON. D. Aurel Doroga a tipărit j1'8 

Cartea 1 pentru acordeon, I,Răsunet 80. !IÎI 

mânescu
, CU ~m bogat şi variat cUPrilllJ roti 

de cântece din regiunile Ardealului, Ba. 
natului, Olteniei ~i Munteniei (d<>ine ) 
cântece vecl1i, patriOtice, znoţeşti, Bt~ 
tl enţeşti, etc). : 

Amintim că "Răsunet Rom~" rei 
este prima earte de muzică românească jeG 

pentru acordeon. ,Jet 

• 
"CAl\1P1A LIDERTAŢll« valoroast 

revistă. a dlui VIaieu Bârna aduce lUr 
măr de D!'lmăr deosebit de valoroase co
!abor.ări si un material uatiol!l istorio. 
literar-so~ia1. Subliniem in 'numărul 3 
articolul ,,:M.iz~riile unei ratificări" da· 
torit dlui Vasile Stoica, In care d-sa faee 
!5tQrieul ratificării Basarabiei noastre, 
încheind C'l aceste consiC.teraţi uni: .,Sub 
înrăti~area noastrA linistiti c1ocotim 
rle oriCe nedreptate ni se face", 

• 
"BUCOVINA LlTERARA<c revlit& 

deln Cernăuţi se Btrăduel]te si fie o pu
blicatie literară decentă, eu O pronun· 
ţ&,tă Dotă provincială sămănătoristă. 

" • 
GEORGE DRUMUR scoate la Cer

wluţi revista 1,B'lcovina literarit
< Lite. 

raturi locaEi demnă de remarcat ti 
<,runică. bogată. Pentru cUJloaşterea mlş· 
C'ării literare din Bucovina l'evista d.lni 
George Drumur este un lrm ghid. O ~ 
marcăm ca atare. 

Fei .,.Imt" 

M iroea Damian semnează un GrliOOi 
în "Fapta'{ cu titlul ,,.Am căzut la 8if'Idi
cat". Este un articol care impresionează 
prin Sinceritatea lui. 

Printre altele a. M irem Damian spune: 
.,Misiunea ziaristului e plină de greu· 
tăţi, &e renunţăr~ de riscuri, de sacri· 
fiCii. 

Pe tO(Jte le răsplăteşte cititorul dacd 
ai 'reU§it să-i câştigi, inima şi increderea. 

El cititorul, te aimtet ti 8e uită~ in ochi 
printre. rânduri Şi printre virgule, Şi îft· 
totdeaU.1Ul fti.~ când eşti 8incer~ când 
glumefti Şi când eşti prost. 

Şi mai departe: ,~ie şi altora ca mine. 
n.e rămâne marea OO'tvoadă Şi oondeiul 
pe care trebuie 8ă-l încărcăm şi să-Z slg
bozim în !it3Car6 zi pe tr'!-i coloane, t01'* 
turaţi de veşnicul chjn al frazei, obse
daţi de veşnicul lapt codian, m~eu al 
oriCUi şi al tuturor, arzând pe propriul 
noStrU rug~ ca să împlinim blestemul şi 
binecuvântaroo harului". 

Poate niciodată nimeni n~a contural 
mai bin<; sbuciumată viaţă a gazetarului, 

Este un blestem aooastă viaţă peftt~ 
veşnicul ei sbucium dus uneori până la 
m.tpliciu şi estt3 O binecuvântare pentru 
dăruiroo, pentru ('oldnTa şi 8tlfl"Jtul1'1! 
crr.Te ""':etaru! o dă in fiecare Zi citi/OMt· 
~8~ -

MIA MAR/AN JALEŞ 
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, N'l'ERESUL POLITIC. Daci inoerci.nl 1 obiectiv să înţeleg~m situaţia in Turcia. 

JIIie atât de obositor apasA prietenia ei cu 
JngJia,. vom vedea. că se desfăşoară &CQlo o 
~ dramă. -- ciocnirea Între inter~sul po
i;îc., de Stat, al Turciei Şi sentimentele ei 
IIflofiJe. Intre Turcia Şi Marea. Britanie 
~.t.ă, într'adevă.r. o priet.enie istorici. pe 
[iI'e rizboiul din 19H-18 DU a putut-o 
titi turbura substanţial, nici nimici pentru 
liIlde:mna.Anglia care est.e o ţară a intel'&
"lui crud şi integral, Încea.rcă să. utilizeze 

, ţJliti(ll.'Şte Ilrie1enia aceasta. Astfel se 
_ mica drama, de care vorbim intre 
• ~resul britanic şi sentimentul poporului 
lire. De draggul Angliei, TUl"('ia nu 
j&reşte si Între În răzooiu. dupi cum 
aici Anglia. urrnărindu-şi negusioreş. 
le inrerl'sul, no-I poate sacrifiea pootru 
jragostea ei faţă de 1'urcia. -- Situatia ră-

deşi încordată intre 1"11". fără ca, 
JmIşi. Turcia să fac.."i grl"Şt'!li fatale. 

• 
ACTIVITATEA EXT]UŞCOI~ARA. MI. 

nisterul Culturii N a lionale ÎŞi ex. 
primă din non dorinta. ca profesorii de Ii
reie ca şi învăţătorii dela sate sil desfăşoa
re larg şi neincetat activitatea lor extra
şcolari.. Caracterul acestei activităţi ~te 
~terminat de spiritul vremii în care trăim, 
ratrill se găseşte în războiu~ şi activitatea 
utmşcolară va trebui. logic, să fie legată 
de lupta naţiunii pentru drepturile sale. In 
primul rând, atât la oraşe eâ.t şi la sate. 
proftllWl'ii încearcă. să trezească. şi să. orga
nizeze spiritul filantropie al elevilor ti al 
~tăţii româneşti. Marile danU băneşti, 
lllre s'au flWut până &eum nu s'au realizat 
firă indemnul luminat al prot'esorilor şi în. 
văţătorilor. Apoi, pregătirea societăţii pen. 
tru inţelegerea patriotică a răzooi~dui 1'0-

mâneso - este in mare parte, opera cultu. 
rală a prof~ri1or şi învă.ţătorilor. Şj aoes. 
ni frumoasA muncă la sate. pe care o des· 
făşoară. românca altitnl'i de soţul, care a 
rămas acasă sau În lipsa. lui, este opera de 
Indemn al elementelor nostre învă.ţătoreştt 

• 
FUNCŢIONARD INCQREarI. Pentru 

pres,a româ.nă şi pentru ziarul n418tJ'tl 
In special, fJ@t,6 o crudă suferinţă faptul de 
a trebui să publioe Încorectitudînile săvă.r
tilie de unii funeţional'i şi de captl;rile. pe 
care le sii,vârşeste - printre ei -- Justiţia 
rigilentă. Noi pornim în Ilprecierea func
ţionarilor nu numai din teza filosoficA go. 
Iltlrală.. a cărei evidenţă. empirică este a.h
ROlută - şi anume. ~ omul poo.te tră.j cin. 
stit in viaţă, ci din normath-uJ partiotic şi 
eroio al neamului nostru, caroe câ.n.d i"i re
zolvi Co arma în mână soarta sa cere rO. 
mânului să fie cinstit ca un Înger. Şi mal 
ales funcţiona~ despre care Mareşalul 
Conducător l'a conceput ca fundamentu1 
vioeţii noastre de stat. flJ'OlUlvi este vino
Viltia funcţionarulai n~in~tit. filndcă el 
atacă dintr'odată şi D11m.Al~ de român, cart 
In timpurile acestea s'a lnt'll.reat de cjnst,f 
şi gloriE', atacă oştirea. C3l11" !)rin cinste ab
solută şi sacrificiu SIlUIt gt .. rifici paton, 
flÎ atacă întregul corp fun'cponărese, care 
după. cum ştie toată lumea esh M o colt'lC
titudine. şi cinste dt'Săvărşitii.. froTe Jnâ,n. 

gâ,iem totuşi. cu constatarea. ca Ptoo~ti' 
tudini1e intâmpliltool'e nu sdrundJ\~ nie! 
Statul. niCi societatea românească. 

• 
C ERTll'ICATl!!LE DE CA.SATO"BJli;. 

Aceste certificate sunt bari-era de, .., 

nătate conju):alil. P6:!.te care niciun om .. " 
mai poate trece de acum inainte.pentru III 

ÎDtroduce îll familia nou intemeiati. grele 
~ peri<.:u}oase boli şi predispoziţii maladive. 
E\.e se apli('A pretutindeni, şi trebue să fa.-
00D1 oonstata.l'ea. el populaţia in massi. a 
primit cu bucurie această formalitate din
tre toate formalităţi1e Ol"a mai necesară. 
Fiecare ţăran inţ{Jlege. cil examen ni medi
~ nu .,. .. 00 aIte~wa du.ât urmărirea bolilor 
şi stâ.rpirea lor [mediată. "~amUia trebuit 
!'!ăin(',eapă. bine ca să se desvolt-e cu spor şi 
bucurie. Nu au 8''\1t dreptate pesimişti! 
noştri profesiouişti - la noi pesimismuJ 
devine. ia unii, pJ'Ofesiune - susţinind în. 
oportUJlitlltea cP1"tifi"('at4'~or de cAsătorie. 

glomind că românul va şti !Iă le oeolooseA 
Şi ~i. It- anihile~ inoonţiilt'. tie un~ el~ ,;'8U 

-l"eui. Mt'dî('ii 'lU veghio.t şi vee;hta'7l'l. ca 
• ~fIp. laml'nfoUi nczre AA DI1 alM nl('; te

.... , nici ,iustifical'e. 

In memoria genera:Uiul de coru de armată Florea mnrănes~~ 
Parastasul deja Bi .... r.ea Militară dia Tlmiş ... ra 

Sâmbătă' 4 Martie, ora 11,30 d. ro. in Prin străduinţa dlui Locot. Colonel directorul Teatrului Naţional, Ludovic 
RaeI ica Milit3ră din Timişoara, s'a. ori· Popescu R. Consta_l1tin, un colaborator Ciobanr~, Mihai ohestorul poliţiei, col. 
ciat întrun cadra solemn un parast ... s neoboSit al marelui dispărut s'a. dat o pf'pescu şef de Stat Major, col. Lupu, 
pelltru acela ce a fOSt Generalul de masă în tinda bisericii un"li număr de col. Dobren, col. D"lmitrescu, col. Cor. 
Corp de Armată Mitrănescu F10rea. peste 50 de săraci din oraşul Timişoara. bt·, col. Tudoran, c 01. Visl'opoleanu, col 

"erviciul divin s'a oficiat de un sobor MaSa s'a binecuvântat de către Prea Voinescu, It. col. medic Dăscălescu, It. 
compus dm preoţii militari: Preot Pro- Cuoernda Sa Econom Căpitan Anto- ('.oI. Climescu, It. col. Dinculescu, It cQL 
toereu Maior Ihmitru Coşeriu, Preot neseu Dumitru, Confesorul GarniZoa-1 Ciobanil. It. col. magistrat Câmpeanu, 
Econom Antonescu D-lmitru şi preot Ci- nei. In b,mina semiobscură ee se proec- It. col. Be'bmitz, It. eol. Boian, It. coL Po
pitan Bânţiu ConstantiR ta pe figurile oamenilor săraci, se între- pescu, maior Mârzac, maior Făgarăş.a-

Corul Regimentului 5 Vână-tod a dat vedea sufletul curat şi modest al mare- !lll, pr. Seeoşan, N. Iones~l-Brezeanu, 
ră.stylDsurile religioase. lui dispărut General Mitrăncs.cu Florea. etc. 

La parastas a Participat familia ma· Solenmitatea a început printr'un ser . 
relul dispărut, precum şi P. S. Sa Dr. SOLEMNITATE IMPĂ 
Vasile Lăzărescu Episcopul Timişoal'ei, A RŢIRll :viciu divin oficiat de preoţii militari Co-
General de Divizie Sohmidt; General \- DARURn.OR Ş~iîU, ~ţpt. Ion Antonescu şi opt. Băuţu 
f:aidao, General Deliceanu, prefectul ju- După t.erminarea serviciului religios, 
rleţlhli Timi.'~-Tnr(intal, Primar Ţipranu. Din iniţiativa comandantuF.ll Corpu- in cadrul că.ruia s'a ot'iciat şi pesW'u po-
Colnnel Chitu Vasil-€'. Cn1on-el CheI'1t1- lui rle Armată din localitate. în snla rle menjrea. generalului Floreu 1\litrin.escu. 
lescu, Lt Colonel Să-ndu1escu, Lt. Colo- festivit3.ţi a Primăriei Muni('ipiului Ti- pr. maior Co~eriu a. tinut o frumoasa 
nel Popescu R. ConstaJ1tin, Colonel In- n:iŞoara a avut loc O pipasă solemnitate. ('u\'ânta.re arătând sensul crestinesc al 
ten·dant PataClhi, Lt. Colonel Pantazi, Lt. in carll'1l căreia s'au distrilYlit daruri la aliru\rii suferinţelor celor aUâ.ţi in ne.-
Colonel Şop!"on, Maior Con'st~mtin Cava- ro fa.lT'iliii de romât'i săraci, în nminti- voie. priu ruperea. elin puţinUl pe eaze-I 
ropol, Intendent Maior Ta1puş Alexan. rea ~er~lnlui de Corp de Armată Mi- ai. 

I 
triinescl1 Florea. \7' t lI' 1 M ~ cir şi n"lrueroasă asistenţă, formati. la,. genera U UI F Ot-ea itra.nescu 

din ofiţerii superiori şi iDieriori repre-- Solemnitatea a fost pre-zirlată de P- S. - a spus d-sa - a fost un exemplu de 
zentâ~d unităţile din Garnizoană, pre- S. Episcopul dr' Vasile Lă7ăresl'u, având rn.pte bune. Iată dece gestul ~mandamen. 
euro şi o companie de ostaşi spre a fi de la dreanta lle d. general Sai da!, I'ji pe d. 1ului corpului de armată, care a ţmut să. 
t:'.ţă la slujba ee s'a oficiat pentru unul dr Emil Tier nnl1 aTItor de primar al adau1!;e la memoria marelui dispărut bl-
rlin cei mai ideali şi vrednici comandanţi municiniului, înr la stâng-a pe., o. nI". Gh. nefa.cerea, de astăzi se p'fltrive~t~ atâ.t 
('f' osti pe care i-a aVlt ţara noastră. Cinpe mspet'tor goenernl arlministrativ. de tm.lt "li sufletul 1l(-eh1ja eare a fost 

Episcopul Rrrmano-Cntolio al Tir':"!.i- In numeroasa RSistentă am remarcnt ";etterllbl F1orea. Mitl'ănesen. 
<:oarei, a l'a.;;t reDre~entat nrin Mons. Dr. nretenţa dlor: Mannse Marcu subnre- DUt'ă- cllvântarea nr. major CoseriU 
l..othar Unterweger Proton.Qtar Apost()- r~ct, repr~'Zt;'l1t~nrl ne rl goMeral Deli- f,'a pror-ednt la diştribnirea rlan1-ilor 
lie.. ('Can"l prefectul judeţului, N. KiriţesCll pentru cele 30 familii săraee. ..................... -.... ...... ~ ............. --.......... -....... --................ -_ ... _ ............. .. . 
Refacerea 

Norme 
patrimoniul forestier 
pentru plantarea puetHor. Felurile 

al- iud. T.-Torontal 
plaRtării. Concluzii. 

Deoarece judeţuZ nostru este mult 
tributar judeţelor ce-l imprf1jmuscJ cu 
lemn} atât de joc cdt *1 de construcţie, 
impăduriroo lui este una dintre grijile 
org<mezor silvice. Văzând care este me
dia de pădure (25%) ce trebue să aco
pere întinsul unUi ţinut} pentrUcă acesta 
să fie apărat de seceta Şi agricultura să 
nu sufere. înţelegem strădania Virecţiu
tle1 Silvice din Ministerul Agrkultu, ei 
şi a Domeniilor. 

Conducătorul Statului, în marea sa 
grije pentru bunul mers al f1,l,turor ra
muriloT de actiVitate. ordonă printr'o 
lege de a se impăduri/ de-a se aj-unge la 

o medie armonică, cel puţin acolo unde 
situaţia pădurilor este ca Şi în judf: ţ'ul 
Timiş-Torontal. Numai 6% din supra· 
faţa judeţului nostru este acoperită cu 
pădure. fapt care Il permis 00 majori. 
tatea lui să fie declarat de zonă de stepă • 

NORME PENTRU PLANTAREA 
PUEŢlLOR 

Pueţii VQr fi transportată cu rădăcinile 
wmplrct acoperite şi bine :m"€liţi, ca să 
fie f~:ţi de răniri (ffiSâ.riHn). Pueţii cum 
~ SCOt din pep:n:eră, se încarcă imediat 
iri căruţE'~ se a.coperă cu pleavă, fân, sau ........... _--.... --_ ...................... . 

Constatări În legătură cu mar!3 acţiune de 
sabotaj a unor tăbăcari din Timişoara 

Ultimile senzaţionale descoperiri făcu te la Timişoara în legă.tură ... u acţiunea de 
sabotaj a numeroşi tii.băcari, care sustră.ge au dela colectare pieile crude pentru a le 
tăbăci in mod clandestin şi a le vinde cu pret de Sl)OOu1ă, mtreit şi împătrit decât cel 
fixat oficial~ vine să. ilustoo7Je o sitnaţi~ ca re ar trebui să fie oarecum sehimbată. 

:Descoperirile făcute care cuprind nu numai actele de sabotaj, ei şi materialul 
găsit in valoare aproximativil de 00.000.000 lei, ne daIu dovada că in special in această 
regiune materia prtmă nu este lipsă şi că ea, dacă ar fi pusă În vânzare sub O<".rotirea 
legii. la lumina zilei adică. ar putea să. sa tisfacă nevoile unei părti dn popula.fa ţi 
ro. 

Adăogând la a.cea.sta situaţia maga.zi n~lor de incălţăminte care staU eu rafturile 
încii.rcate in aşteptarea cumpărătorilor ce vin atât de rar, :rezultă că ceeace s"a tăcui 
cu alte produse raţioo.alizate, cu zahirul de exemplU, ar putea să se tacă ,i ca pieLea. 

Numai in felul aoosta s'ar putea pune piedeeă acţiunii ~ sabotaj a diferijilor ta
bicari şi agenţi de desfacere, care vânzând pe sub mână. pielea, pă.gubese statul eQ 

swne importante. sume 00 a.r reprezenta - dacă vânza..rea pieJei ar fi lăsată liberă in 
comerţ - diferite ta.:m şi impozite dela. ca re oomercinntul sau tăbăcarul nu s'ar putea 
sustrage-. 

ştim eu totii - de exemplu - că. fa brical"ea nobueuJui (un fd de pieie albă 
pentru încăIţămîntea de vară) este oprită dela fabricaţie. Ei bine, oeeace tă.băcsril 
mari, cu răspundere, nu au dreptul s.\ fa brioo, fabrică tă.bă.carii clandestini. care o 
distribue apoi ,la negru" cu sume extrem de mari. 

Aoola.ş lucru se intâ.mpli şi cu piel-ea cealaltă şi eu talpa. Til.băea.rii nmri. fabri· 
cile de piele mai bine zis, cam-şi dau· S68 ma de răspundere şi că.ron. nu le (.:onviml 
s3-şi pună. tn pericol situatia şi su~J.e în vestite in intreprindere. lDt'reaU. ~.ooronn 
legii. respeetâ.nd toate restricţiile. 

Aşa se exp1i('.ă, faptul că prhttrH cl.'j arestati nu 86 găseşte niciun tăbăcar' fOerÎOII 
ci nUD1& dumcurile breslei, oa.menl ("\are in fond nu au nimic de pierdut, dar care 
prin actiunea JoI' de sabotaj au 9.CUmll)~t milioane ple, cauzind ia aoI'la, timp 
statului mari pagube materiale. 

Sancţionarea lor merit~ să. fie â.t mai 8Spră. pentrucă. in aceste vremuri .Ie !!>I'ea 

cumpănă pentru viitorul neamuluj fâ.nd atâţi.a. şi-au jertfit viata pe cimP1it"., >le 
luptă, Ol'i s'au intors de acolo ('cu tn'l'~lrih ciuntit.e. nu-I este penuis nimănui să ne
ţioJl&.ole impotriva difipoziţianitor 00 ,dul'pr.; statului. mai ales elind actiunea lo~ este 
Îndreptată atât împotrva ~{"~n(ll' s~.~t\1'ţli. pe care-} păgubeşte ('u zec: ti ... mUiOtlne. cât 
si Îlnootrl"a popullJtie; pe carE' o "ne~lIlplH1i fără nicil1l:l pic de J'llfine . 

CONSY. JAI .t:, 

, pae, se udă aoost acoperamânt şi apoi 8& 

flCop~ri bine ca să fie ferit? r;;dăcinile 
I t:.e vânt. 

2 FELURI DE PLAN'[ ARE 
A PUEŢILOR 

Plantarea se, face în 2 feluri, dupi 
cum terenul în care se plantează., este 
sau nu desfundat. Daeă terenul a fost 
desfundat, atunci puepor dela 1-3 ani, 
Il se fac gropi de 0.20--0.30 cum la te
ren arat. iar la teren inţ-eleIÎit (smârcuri, 
bălţi, râ.pe) 0.30-0.40 cm. Pentru pueţii 
de 4--5 ani groPile se vor face mai mari, 
de Cel puţin 0.80 (0.80), 0.60 cm. Pămân~ 
tuI la flllClel'ea gropilor 8e va pune s€.pa
rat, cel de sus sagru, de cel de jo9 
sărac), La îngroparea pueţilor, pămâ.n
tuI scos deasupra se va pune la rădă~ 
cină, iar cel sărac scos din fondul gropH 
deasupra. 

La plantarea pueţilor de 1-3 ani, in 
ambel-e feluri, plantarease face pe râ;n· 
duri distanţe de 1.50, iar intre pueţi pe 
rând distanţa va. fi de 0.80 cm. 

In teren desfundat d~ toamna echipe 
formate de câte 2 muncitori fac gropile 
atunci punând cu grije planta in pământ 
ca aceasta să. nu intre mai adânc decât' 
1-2 degete decât a fOSt în pepinieră . 

Dacă. pla.n<tarea a fost făCUtă cu saI
tim, glădiţă Şi plop canadian, în teren 
desfundat, atunci pueţii! se retează cu 
foarfeca la 5 cm, dela faţa pământului. 
Tot în terenurile desfundate mai este 
rlevoie de a se face între rîndurile pueţi. 
lor cu1tUli agricole. De preferinţe: car· 
tofi. fasole, sfecle. cari vor fi pră:,ite 
spre a. scăpa pueţii de buruiană. 
Văzând importaIl'ţa pe care o are tem 

nul pentru judeţul nostru, normele indi. 
cate de cătl"e organele silvÎce pentMl 
plantarea ptWţilor sunt mai mult decât 
obligatorii. Atât oomunele cât şi parti. 
cularti, cari în primăvara anulUi tu 
CUJ:'I9, vor face plantaţii, .se vor ţine strict 
de ele. 

Ploile vor fi mai regulate. Iar verBe 
noastre cari în cele mai dese cazuTi sunt 
Cără ~ strop de apă. s·e vor schimba . 

OOREL DRAGUESCU 
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In atenţia evreilor de pe raza Cercului 
Titni,-Torontal 

Se &duce la wnoştinţa evreilor' după b) evreii cetăţeni ai ţărilor cu care 
raza ace~tui Cerc următoarele: suntem In t'ăsboiu, dat fiind că şi cetă· 

1 pr~stează muncă obligatorie: ţenii români diD nwJ.e ţări sunt lăsaţi 
a)' toţ~ eW€ii cetăţeni român.i; liberi; 
b) toţi e\-rtii foşti cetăţeni genna.nf el Evreii -poton~ posesori de paşa. 

dacă nu prrsedă un paşaport Străin.; po~ "Cbiliene", V'or fi lăsaţi liberi 
-e) toţ; evreii din prot~on.tele ger· până la 31 Martie 1944 pentru a-şi 

mane.daeă nu posedă un paşaport schimba V'~a ehiliană eu cea elveţiană, 
stră:n; dati după eare vor fi obligaţi la mun 

d) evreÎi consideraţi apa.rtÎ2i; ti. fntrAnd in eatego:r1a ttpat1'lzilor; 
'e) evreii eu pa~p09.rle "Nan~n". dl Evnii MTe nu ~ încadrt"Rd in 
II. Nu P~8te(1.td mftftCă ooZtgaton.e: nOM'n~le stabilite ~ ma! gus, jndife~t 
a) eVl"eii ţărilor aliate sau cu care nu de moti~ ~ le fn\>o('ă, l1(!>tlvând actt" 

suntem în războiu (exee-ptând ~nn&n1tl eu e8~ sA. f1r">.i dm'1\dă (,\,>'(>1' ~lsţil;tlf(>. 
şi pTOte~toratele) ~af'e p~ue a~teJe V'o? fi f'Ofls1df'rnţi tipa.tl'iZi ~i trimişi Ia 
necesare, pe cale de recip~'Jtate; lllUnCI1 obIigakll'ie. _ ............. _ ............................. -.... -... .. 
Concursul de tir al Politehnicei din Timişoara 

t"'rlJlllnd cU int&rZI~.ru oartuşe1e dei_ Kel1er Gh. 84/100: Opt'in Tiberiu 77/ 
feciera.ţia de specialitate, S. S. ,f'l,)liteh· 100 (1 fh p. 10 ~i 4: în p. 9) ~ Popescu 
niet\ Şi .. a.nHlnat traUiţloaatJ.l eunu~U.·1i Te{)dot 71/100 (l în p, 10 ŞI 3 în p. 9); 
lunar (le tir pentru hlna !<1)br.-.1&rie pe MolJo\tf.n Ant()ni~l 761100; Florea Inn· 
ziua de DUlnin~ă. 5 Martie a, 0., dnd t'enţiu 751100; Mihăescu fond 74:1100 
s'au intâlnit la start un numi.r record f3 in p 10); Mi~hmi IoSif 74/100 (l in 
de trăgători (58). ConC"ll'sul a avut un li. 10); Cocul ErI€'. 70/100 (2 in p. 9): 
ceplin. suc~ moral, tnregistri.ndU'- Vasiu Doru 70/100 (1 în p. 10): Fodor 
result&te neaştePtate TrAIan 65/100. 

Este. de remarca.t rezultatul primului Un ~uv"nt de laudă este <le SprlS şi 
elaaat; d. Keller) oare fi. illtru.nit l"OOOI'dul pentru org.aniarea anestui tmll('Urs, 
(le punCte (84) t depi.şind cu mult ruu.l· pentru al"bitrii in frunte eu MoboSibI 
tatele concuraurilQr precedente. De De-- \'ieG fltel\le5intc al secţiei, d. Cd. Ing. 
nlen~ ttn număr de 8 tn.gători au depi. flemian Vio",l, eare n'Au preNtpeţ1t nlf'l 
sit suma d 70 car$ cOn8tit~ ~ mai evi.. Un efQrt ~ntMl l'e&liz;'ll"ea 4l~08tti întâi
clent progre& şi e o dovadă de munoa $& Illiri DMhn ~i pe mni departe ~pot 11, 
rloasi şi bine dirijati onre se deptW~ in !to!'ln"i l1Quhu f5PMt Ml'e a prin~ răflă. 
acest poligon. Iati rezultatele primiIGr oini <'.it .@ poate de temeinloe ,1 in ora,-
10 elasifj(,laţi: şul Do.\ltru 
.................. r .... -.................... . 

Prezentarea pentru prestatie 
Ia Timi$oara 

Oontonn lItlbUealiel Nt. M~tll&« a Frl
mlrlel Municipiului Tbnir,ooe.ra. Joeu1torii 
din străzle de mai jos se vor prezeota la 
Primărie parter, camera SO (întrarea prhl 
partea P~inclpali) 8pre • acllrtt. prestaţia 
prevăzută în Legea No. 12" pl.lbUeatA ia 
MonitoruJ Oficial No. S3 dia 9 Febr. 1144:. 

In zilUl de SimbitA 11 MartJe a. o. 
Cit\!. L LIOolihOl'll din atrăt.ile: Fraţii .nu· 

z~ti, PiJaturo, Hamlet, Hadri,\ Molov~te, 
Cernăuţi, Bul. Cetăţii Haşdeu dela Nr. ~ 
26. A, Movilă dela Nr. 3--9 şi 2-8 şi tO'.:. 
dăneştl10r dela Nr. 1-89 şi S-M. 

Cil't'!. D. Loettitorh din stri:ti1e: Subonl, 
Fratii COn&tIIn~n, S'ortunel, Con'ltta, W
straI, Dască! loanovici} Moldovei. Gh!rcdai, 
T. Velea, M. Ru.u. BaHnt. VOIlip.. S6pe... 
ţ.ea.n. Ardelean, p. Maior ii Calea n,,1'0-
banţilor. 

Circ. n b) tAxuitori1 dih strb.iIt: 
Câ.mpinâ, au~nl CraUc, AUrOra. Col. 
MOJn,iţJ. ti Ureeru ,i Dr. Koch. 

Cin:. lIL LocUitort1 dA .. t.rUile. vl~ 
lenH de Munte, Sârbu, Zaharia, Muai04MO\1o 
Ghiroou1uf; Mangiuca fi extravilan. 

Circ. IV. Locuitorii dfn străzile: Bul. Re-
gele Mihai dela Nt. 11. Str, Gătii şi ax· 
~'YiI~. ' 

Circ. V. LoeUltot1i din strl.:an.: Pet.?oo 
va.elo. RQd~t1a, Ca] ... 8idlazlilUf, C~1. 
Cloman) Pav, CFR. fi Mttltvilan • ........... -.............. . 

.. 
Aceştia doi sunt gemeni!· 

U'u.1 I na.UJI' ci,".,. ..... 
, lulwl. r •• •• 1,..,. • 'OLONT 

NUTRIMEHT AL PĂRULUI . 

Se glie". 1"1"'- ......... 101 •• 
d, ...... llI. ,1 ".,rv"'.,iif. 

L •• OU10RUL CH ..... IC FU .... ACEUTIC; 

Mf, (l. "IElICH 
S.IIII 

CONVOCARE 
DoIIUl.4 merubl"ii &oi C(U,I.niunei de .In. 

mormântă.ri ,.HumaftitlJ8d <lin T1m;şoara 
El'sabetin. prrn ac€uta IIUllt invitaţi 

la a XXX. ndwiare geM'l'ată 
~ va aveti. lt)~ Ouminecă, 26 Mal'ti(; 
1944, ot"a • p. m. In localul Şcoalei Pri. 
tn~ de Stat din seCtorul ru, piaţa 
Alex. Laho"ary, având ut'1nătoarea 

. Ot'd!1'l6 <ro .;.: 
1. Deschiderea adunării g'ontral-t pr;n 

preşedinte, desgnar~a secretarului şi a 
d{ij W.rificatOfi. 

2. Rapi)ttUl comite1Ului 'i CM.iteâ Bi 
lanţului pe anw 1943. 

3. a&POrtuJ reviJoIilor pe anul de gel
tiune 1943. 

4. Decidere asupra pIisosului realizat 
pe anul 1943 Şi descărcarea comitetului. 
teviltoIiior ~i Dil'-.9(lţiune1. 

G. frt'Qlent&re& ,i aprobar&B bugetului 
pe anu11944. 

6. Eventuale proPUI*ri înaintate eomj. 
tetuluÎ cu 8 zlle IlJa:nte de ţinerea Adur 
năret Gmer-ale Ordinare. 

7, Incllid~a Adunărei Gooere.le 0r
dinare. 

Tim!şoara. la 5 Martie 1944. 

1704: 
Dr. P'3tf'U Preda 

pretedillte. 

CINEMA CORSO 

Azi 
Vineri, 10 Martie 

Premieră 1 
teM ~pr. S, lS, , şi 9 1~' 

... _ ... 

FAPtE DIV!RS! 

--Iosif Cioba tr;mis in judecată p,entru activitate industrială clandestină j 
• 

rI,wie. Cioba a executat fara sa. alba faCtUrI false. . . 

Pnrehctul a deschi!l aoţluno publică I destin, tăbăcind piei su.strase d~ eo. 
îm~triVa 1'".u Cioba Iosif ş~ ~and:t ~U: lectar:, iar Handel LUdo.ViCl li da 

dreptw-i, profesiunea de industriat clan· X . .., ţ"~.', 
$ 

S'au găsit blănuri in valoare de 2.500.000 cumpărate fără facturi' = 
Cu oca~la desoinăernor făcute Ii; di· 1 (i\il~. A~lul fă<r.tt de tOnda:mnat a foot ~ 

fEriţi tăbă.cari organele pnrc.het".llUl a respms. . . .. 
făcut d~cind.eri ,i.la l~ouin~l~ lui JlJ.' Condllmn8t pentru furtul'" . ~ 
!l;insky dm Junboh.. Şl Timişoara, el . . \l~ 
tiind aonducitorul ţăbă.d.riei lUi Muţu- bICiclete ~ 
leNu. Ol această ocazIe S'fttt găsit bli. 34--
nuri tn valoare de 2.500000 lei. Csnll a Pla,voiu Constantin de anI din aornu 

L .nt1 Ghiroda. Nouă, a luat fiind în mar. 
tust dt:licrit inlitruepei. de ebrietat_, bicicleta locuitol'1l1ui Sn.~ 

Teodor, d'.l scopul de a şi-o InSUŞi 

'n$~'ădune 

Bălan Gheorghe în otate de 29 ani. 
domicillllt în coll1Una BebA Vec~, a fost 
oondamnat la 1 luni inohiso8.l'e corecţiOo 
nali cu suspendarea txG<!utlril pedep
~el, pentr'l delictul d~ !nşelăciune MmLs 
in dauna soţilur !ov3.nesQu, din Sâ.niC!()-
1a,1Jl Mare. 

A furtlt norumb 
t 

Toma. Miloş din Stam ora Română a 
F-Qst prins pe câ.nd furatie 12 bucăţi de 
oorumb d~la Golsoha.l Ioan. Dnt În jtt
decntă Toma Milos a rMt oondamnat IA , , 

3000 lot arnendl şi 1000 lei dMpăgubiri 

Pentru ACest fapt a fost COttdamnat h. 
5000 lei a.men.dă penală, lQ.OOO lei dtoa
pigubiri civile fi 1000 lei oheltUieli de 
Ju1ecată.. 

Apelul tăeut împotriva a~tel __ 
tinţe & fost anulat ca. Mttmbrat. _ ...•.. --~--..... . 

ANUNŢ 

Cornunfta.l~ biset'ic~tl.ri rom. Uţ 
din eomuna ot~ prill ~nta. ~ 
la. eun~tinţă rudelor fruniliel re~ 
Gedoon irunotnlÂntaţl tn cimitirUl t\ftio 
nUmitN cottlUDe 0& aă aduoo. fu (}1"dibe 
rnonnântul fi rrocea r~posaţiIOt" de m&I 
SU.J pAnă la data do 31 Martie 194, fii 
ta.ll oont"&l", după ~Ută. dati lI.U pier
dut O1'ice drept asupra rnonnAntulUl , 
~nlcii din nhEl'~tttthe. 
O,~ti, 1& 6 Martie 1944, 

1709 Oonutetul hi~i~. 

.......... _ ............ ~ ..... "1 ..... _ ..... _-.~ ... ;- •• 

, 

DI,. a.pr'"",' Itu."lin·"·" .. a' ... .,1.,.' 0'" 
ADLER: 

~;-".~- -~~~\ 
" 

Marea r.vlstă flusfrati g.rm .... p.""" ."'_t'. . . 
Ediţia romlJnea.că , PrfJtu' le' 20.-- = t ... 

I"(ormoll l1,,, Jtrl" C.rteo ROlftdn'tI',"i, CIII. pofta/!) ~o~ 
II/CUrs"; 

1700 

, 
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ZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 
... ••• roM4'P a._ I r .JM~. tU. FI"'" 

,,(iIOLECTA PErr..'TRU TERMINAREA 
(,tl'EDRALEI ORT. ROMANE DIN TI
~A.. h urma. ap!"obării miniS'.:erulu'i 
~, între 12 şi 26 Martie '194.4., se 
._" eolectă pe totcuprinşu} epal'hiei 
~ !'Ol1tâne 11in "l'imişoara, pentru adU-na-

" _ toadurilor Ilooes:a:re t~Ml'lmăl'ii Catedra
~ Cu această OO&zhme .se va -001ec~ câte 
.a kţr. de gri.u de fi:eoare jugă.r $aU ~,OIl
~oarea lui, la .preţui 1)ficial. Cei fără. 
~ vor dona cei puţin venitul de fle o ai. 

_ CON"FERtN1'A ltELJ(UOASA. Dumi
aeel. 12 Marti.e .ora 18 va avea l<::1e la. Li· 
(fIll Comercia1, tn organi2.'âl'ea AGRU-hli 
!Il I!Olttoot'are ~ "A~'ra'" I)t n-euniunea 
.,Sf. Mari!!. .... Mnfel"ii'lţa dhti Pr. 't)c'tavtah 

. FoP& dE'~ "Mo.nl"ente din t~utu1 B~
rîCii Urute". 

_ O N'OUĂ AM1\NARE A PRE~UERBI 
.,l)'.u.E CARNAVALULUI"~ Orchestra de 
Cameră din Be!"lin cond\l.ă de celebrul di
rijor 13enda concertând la Timişoara m 
seara de Joi 16 Martie.. oo~tetul de direc
ţie & Teatrului Naţional 'li. hotărât. pentru. 
~ putea. pune sala la. dispoziţia ac!'.Stui con
tert, să amâne pl'em:era. "b\ale Camava-. 
roM'" pe S~mbătă 19 MartiE'. 

- ,.DUltIINECA OIt'roOOXJJ<:I" SAR
BATOIUTA IN CAPITALA. Eueuretti, 10 
(lbdor). Ouminecă s'a sărbătorit eu doo
!!Ilbită solemtlita~ "Dumineca Ortod0K~ei" 
iti! către s()Cictatea. ortodoxă natională. Ii 

t&m~i1t1t române. A luat cuvântul riuvă 
~lujba t-ell:gioasli păr. Coman, d, prof. Mi· 
hă.ilescu, ~c~tat '1:1.1 ministerului oou(.8.ţici 
naţionale, d. avocat Petrescu, secretar ge
"~rill li ntl.t\i'S~tulut rtfllncH. ~ăl"o1'â îe-a 
~\l1\1; dtlA AINtanârlna Canbcutint;. A 
Itl'n1oât pre~~ ~1~0i' de cont\1!'Sul tk 
rtIigie. 

- ABONAREA R~VISTF.I "«,\IUI, 
t.oPIlLORu • D.nii diredOl'i de şeuli 
sau d~nii învăţători ~ânrl se adNSează 
tâvlstei "Graiul copiilor", fie din partea 
~·loi' fie din partea elevilor, sit nu se mai 
IIWeze ptin cărţî V()$t~le rj ~rin r(l< 
Pl'lllrl~ gatt cereri tImbrate legal. 

- ŞEDINŢA SECŢIEI ECONOMI, 
CE DELA EPISCOPIA ORT. ROM. A 
'lUnşORIL Vineri J.O Ma.rtie crt, a avut 
100 la EPiscopia ort- rom. (\ Timi.-;;orii 
sedinţa secţiei economice sub preşiclen
ţia P. S. S. Vasile fLl Timişorii, S'Rtl 
dt.~bătut ohestiunî curente gospoJn.r('şti 
prlntl'e cart oontinua.rea lucrărilor deIe. 
C!ltedral!. 

.-& LA ŞCOAlA TEIINICA INDUS
tRIALA DE BAJJtTl DIN '1'L)USOA. 
RA, a"~ început înscrierile pentru eUl'su. 
riie da ,oferi, orga.nisate de motomeeR' 
bIzare, I}Ii durează pâ.nă la 25 1. o. 

...... ftATIONALlZAREA LEMNE. 
LOn J)~ Foc. aU('!'.lreştl, iO S. P. P. 
transmite: Stlbs~eretarintu1 d~ stat al 
apt'ovi~tlnării a sta.bIlit normel~ p~ntt't1 
taţillhali.Ml"ea. len'UuHor d~ 100 In tu. 
treaga. ţb.ră, dela. 1 Aprllie 1944 până. la 
31 M.1ttil:1 1945, 'De(llzia. va. RPât'e ltlâiM 
tr Mbhitot"Ul Oficial. 

-- CONTROLUL PElR.SONAt.ULUI 
:Dm SBRV!~ CASNICE, BU0U-

- rc,şti, 10 Monitorul Oficial din 9 Martie 
rrt IY~blică decretul l~e ~ntrn ('viden
ţa~ plasarea. ~i controlul personalului din 
~ervicii1e casniee. 

- REVlZUffiEA LUCRARILOR DE 
REFORMA. AGRARA. La. Camera de 
Agricultură Timişoara se l".lcrează la 
~evizuirea lucrărilor de re.f:orm-ă a.grară 
;pre a se cunoaşte stadiul în eare se gă. 
.!e.;te plata. debitului dnforât Stlihll':1i de 
tătte tlnlJ1'O!'tietăriţi ~I ai ~tatUI\li elitre 
proprietarii rutl'ropriaţi. 

- LICEUL INDUSTRIA). DE FF,TI~ 
IŞI OONSTRUEŞTE l1N i.OCAl~ PROPRIU 
Liooal Industrial de Fete din Timi~oarat 
adăpor.it de prE'2:el'I.t in Casa 'Î'otim, pro
prietatea Primă-rieI, ·intenţioneau \i!ă-şi 
t!Onstl'lllasc/i UD loca} propriu, nu aăli de 
cun; Meliel'9 şi int~r!lt\t. In fu~e~t S('Otl dna. 
Dl\vid. di~toare'a Liceului s'a. ndre<lat ~ 
tl cere/,(' PrimărieI ~nftU a primi ,m ti:!t'eft 
~9 )')a.re că li:r.ul ~a~ ~e vII. aoorda. ~ste Qtal 
.':ftuat In dosul Banaţiei 

-- RASPUNSuL OOXnUCAl'ORl!~ 
LUI STA'[[JLLl I.A TEIXGRAMA 
~(,"El'Ă -rU ,,$t>En:\~'ŢA'" D. 10n, N. 
Bugariu Prc"edintele Societăţii ComIc 
"SpcrlU'lt.~,." Til'n:şoara .a primit 'Jrmă· 
toarea S01"1Soare delil. 4. MUreşHI Ioa 
Antone..."lcu Con,lueătnrul Statului. 

~fI1Iţume<:-tp <:ăI!!uru'A ftlem1,ril"r So. 
cietăţii Curate "S' • .rarttâ« dilt 'l'lmL-t\i\
ra., JlOOtrll simt ăm''1h>le' exprimate' elI 
Maria t'clf)j d/, Il tG""ll A~IIMre jt~~tr.li, 
Btt(>n~ti t:l I11!H4 N't. 8tOl 19-14. 

. - LUb .. \.l,Un ~\SCn()~.\T:r-, D<ltnllul 
G~Mral C, bdkeanu. Prefectul juactului 
~mi~ Toro.ntal, a onhnat inchio.i:rea ~ 
timp âe 5 .z\J 2 ::1 u!'rnătoarete localuri cari 
:n'au I"!;'Spe21'1:' ora de inchidere: Nîc~ae 
Rancovlci careiumii din Timişoara: Gl'of
şoreanu Simion carC'umâ Tîm:şoar&.\ 
'St~:n Petru cârdumă P~iui Nou~ Dinger 
Ioan c.hcium'i Grahsţi; tJnterremcr Iosif 
Cârciumă Grabnti. 

-- OnOLlJl. Et;JJ:VU.A)ft. nl: L!CtU 
PF.~"I'RtJ CATIWHAt .... \ 'I'1\nşOJut l)~~a 
t.i~ul !\\dUsUial de Ftet@. dlrt· 1':nt:~oafă, 
mu1ţumită <Inei di~tt~3.l'e :t<;l~na lJa"id s'au 
};ty.ftn~ d:ela t:la!t\a V, 13D{) lei, iat d'31~ t~~~sa 
VI 1~.A> le\ }'lentru cÎădire!l câtCţlrHtel (,rt. 
tOttd.r,~ a Tîmişorit. 'tot <loii dir.~r.t'J3.ro a 
111<:\\ i'tl!-ectnt dela ele~'ele intt'egei q(;.:)H su
fila \J~ le! 10(1) ~ntf!l parohia. of't. rÎ)ncbă 
ilin Mefţ!şO:1ra nou inflin~nt:t. 

-- C~\.R}t~ A k'051' ~IEf)IA DE VL ..... 
l'E Ha IN 'l'OAJtfNA ANULtiJ UH,8. 
Producţia medie din toamna anul"li 1943 
a fost ,le 18 hL la viţa nobilă si 2-5 hl. 
la hibrizi la hectar. Catitatea î~să este 
('u hlU1t m:!Î bunl tie cât in unii trecuţi. 

- tU1.iIlUIH;lIiEA ~lAf.:SJ'i~IWR. 
Confut'lfi d[~,pG~iţlilor ~Hhisterului ettl. 
tllri i Naţionale, mae.ştrilut' ne-asimilaţi 
n'l li se aplică degrevare ,le (41'\:. Deill'lQ.
!ueni rr~ li se plăteşte niei mt1emnitatea 
d~ t\-etivtt~\te. 

....... i>1<:.Mtsl€. Ministerul (le resort 
rl'ime,;>te t!e.misiR ci~luî Vidol' ŢârcoVllÎeu 
d,n calit.atea de ibs~ctor pentru învăţâ. 
mântuI cooperatist din şCflalele n(lrmale 
,;,t seminarii, urmân!l ea cel'l 1 Februa
rie Hti4 ptr~bttţiiie dfln1~ să treacA lWl" 

r"a Jjui il1Sp\?ct0r 1 Qhlriţă. 

- 1.:\ CMA MAR:EŞ . .u..ULVll\ AVlrr 
L<KJ .\I .. ~,,;') .• A. >H ",,·u lhN (JAl'I'fA .. 
L.\. bueur€.şti, 10 v .... auor). I1l. pl·f%l.m~a 
<inel .Mat'la Mareşa.l An:'OJlesc.u, pl'e:jedillta. 
Con~Htu.J.lk de hHl'Onajt a 0pe!'eiOl" ;3<.X;iale. 
li. a\,'u.t loc Jl» I Martle 8.. C. ora t6, ia caM 
Mareşalului botezul 1. 15 copii diU capitai,ă 
din lniţiativa coroitetuiui munic,pal de }ro
trOl1.aj, Setvidul .-.Lgios a f(»t ofit',at de 
un sobor de cinci preoţi, naşe fiind 45 stu
funt\\ <tin anul 1. ţii li al Şcoale1 d~ aslS~el1' 
ţă sotlia!ă, Il'amiliâ floc9.l"W topit bott:.e.t Do 
prhnit din partea (...on5iliultli noe patb:)t\aj 
t.l1l5oUr!. llompl1'!te ti ~uma. de clnr;; ~ii de 
lei. lI'esti'lHalee. a lUllt 8fârşt 11\. ora l.S. 

- PF'.J.~IN1:Cr.-IŞ'r1 A. lJTOIUZA TI 11\ J tJ. 
DEŢUL TIMIŞ-TORONTAI.. Direcţiunea 

viticulturei Şi Hortumlturei din M:nisterul 
Agrkullurei ii I)mneniJlor a trimis taL!~lul 
pepinier:etilor eal' posedă certifLa:e fi.tnsani 
bre şi au:orizaţii de funciion3re vala.l)iiă 
pe anl.l.t 194.3--44 în cllp\insul judeţului r,o
stru. Numărul lol' fiind de 61 g!'lvHnari, 
lista cu numele ~e poata vedea ia Camera 
A,pieolă. Titni~oara. 

- îrf:GI~Tjîtf t~~'1C pt~Tnu hln.\'N. 
GERn şi SP2U,Ă.1'oRn. ~ aduc>e la cunoş· 
tinţă tuturor bolanf!erillor, Sl)lilr,~orîilot 
chimi(>e fi de B.11~ n~turt cari au mf\gazlll~ 
de prime a. mll t etlali!>lol' d~ snlUat. că sunt 
obl i ~ţi si\. aibă reg;istrul UllÎC o.e con lr"i, 
bnn:ef'e ~; facturiere, pentru ca Ra fie ')~ 
albii de fă· ut ~on"'r()1u' conform dls-oozlţiu
n;10r Ipgi: 282'lM3. 1)I'"ntl'u activareâ nr{)
d11cţ;ei; regimul snecliÎei iÎielte ,i Q ~abo· 
tl!jniu~ eronom\('. 

-'=- Afl.Mu-..'1STR.ATORI AGRICOlA PE 
DI~PS~TI PEXTRU UPS·\ NE:\I01'lV.\.TA 
UriI 1\ tUI\.~URtL~ \lE Pt.:ttRCţto~;\. 

RE, Administratorii agricoli: Popescu Pe· 
lrU tlil\ Mnmrta. Ghi:ela, Corai Nicodcm di'1 
"Comuna Stanc\ov3., Iovan Ioan din comUM 

1&rto\':\ ~t Oheye~Rn Gheţ}~h~ dln etm1u
fia 1Je~atu1;d€~jbS, aU f~t ~~ţ1siţi cU 
fr,u5tî'ârea ~i tletfhg~f'eă salariUlUi pe 1.S 
zUe pentru lipsa nemotlva~ă deie. ~unmrîle 
agr({'ole ţinute pe seama lor tn deocursul lu
nci fi'ebruarie a, e. J>entru a~ehl.lş il1tJtiV aCt.· 
m!nlstralorul agricol Nedtcovic.i Nicolae 
diA lÎ0mwla Bre.stoveţ a fo~t cohcl1diat. 

Dela Universitatea muncitorească din Banat 
".' L. J. ",.' •• 

Funttionarea sectiei cursuri de perfectlonara serale 
.Prin IB.fga tt1~,'lt'gcr-e a. pl-oblethelnf gQt'l~, ~dnW Ioan, tJtlŞlhr lbl\h, HMlţU 

1'1.lUlîcltQ~li, t'le ~jU'e d. Ma.l-gttn, p~şe- '1'ril;a.t'l, Marcu NlMla~, Mă.tt!Î Conetan-
• dintele Catlletel G.:1 MtlllCă dîll TitnlsOO- tin, Mărglllcanu la!!h, Meteh Pettu, OAlă. 

ra, Il D,rwţHIli.e; ŞCOa.h~l l':chIH~ lildl1~~ Ioan, td ~ngh!\lţ tOah, . Va.ţ,U Ştefa.n, 
trtaJR din loc1lHd.lC, precum ţ)i a Cotpu- Luţlll VMile, l3ăbăll Il~, A~tUe&nu 
ll11 Did9.t:tl.e d~la f4!:-eăstl\. Ijeoalâ, Ool'@ Il AJNc., Cîibunt:>& N:enlM. TătHan' Vnsile 
rQ.~p\l1l8 cU enW;ţ{llt'lm la. âtxlu.l M i s'i!. UpII16lll'U A vt'@.fiţ. Blidaru It'llUl, S;ltltl 
adresat, 1', ptttut orga.niM. cu Incepet"~ It'HU\, 'Popa. Cohfltllltlfi, ~r~ă\I AleXM\' 
dela 21 Februar;e a., c., cursur: ~ !Jet- dru. Togănel AugtH>tln~ . 
fwţion~ eerale le. unttâ~le grupet Grupit 114: Cicoş ŞWllll, OOY.i Petnt, 
r. Strungar:, raboteuri, frezeuri. II. Me- Crişan Vasile. Dura Constantin, Dră-
canici de motoare cu ~xplozie, 1thicl Ghli!9t'ghe. HOEf>'t\ Petru, TIian los'f, 

Programa cursurilor -este fixată de M'hă.escu Nicodim. Mttreşanu Conolan, 
catr~ Dit"eâţiUhell Ş!'rOQlei Tehn'(!e In- Peasu. l'l1cdla.e, 'N_r'!·U Gh~otgh~, 'fu. 
dustrjale după. euro "rtneată~ !fie~t 8imi~h, Vlad Io!n, Zeriu Nicolae, 

IA grupa 1-4~ Tehfiolog'ia tfi>iosetHlor Ze'tham~l Ib3if. Antlton NtooJ~:e. Ct>ihău 
2 ()r~. Mlltefti.â.rei 1 t)tti, Del"~fi tehnjf': Al.cxandru, boboM.fi SUfliu'n, (j~tă.in,ntu 
or!i; ContAb. şi devi~e 1 Oră, Fiz:ctl-I M, Ioan, Horeha! A1'exandm, Hor~b.a.t \Ta.~ 
mie-l oră. sUe-, Mlln-~lIft !'If:t't\~ne, PntMl. A1~'J;r'!wdi'u. 

La grupa 11-a: T:hn01ogil lYIâl("l'·u!·· Pop nt\,,~M. ~tl:'f"n Att~t1stin. TătilaU 
lor Iotă, Mecanică 1 oră, Curs g,,'. e:-al Vâ~H"'. ~!'lS 'Otlmitru, 81111\ At,,;:an.l 
ele tna~ini 2 orej • Matetnntid ~{d~D dru. ~tW8tmVI~! M\l~. ~fi.~l1.t (jr'~~i~. 
tehnrc 1 oră, Contab. şi <kv'ze 1 oră. Novr..c TOIln. Ofl!fictlt"tl t'lhporgh~. CJo.~.bl! 

DăIl\ ftlb..f jt)8 numele personn~lo' care VtI.!de. j,..h"'ri9}1Tl A1~""~"d·"H. Pl,.vM''l'l 
audiază. cur::::ul"ile g'rup~Ior re,<;n'ct!ve. Ntc~b(!. Pet,-ovid Qhpot'lthe. !t;lÎ'lOţ'j! 

Grupa f-ft.' eăHl.$o·u N:t:'!11ae. Be.iiu Ttft~nfl HMY'M. Vfle.lll>. Cintttt tuM, 1'11~ 
Gheorghe, C{Jc~ba. lu1!rt.» , CA.nd::'li Gr1· Mihai, '1"it~liba.eh IMn, 

""_~~jJiiR&DibiM.KID. 
Cu a.ceia.şi duret'e LiViu ftate, Nlmfo1of'a şi Lucteţi& surOri. anunţă 

parastQ.1i"u de e săptămâni Q scump ei l~r soră. 

Octavia Gahor 
fostă ft!.ueţiO'âliri Îl ~ l'fii de Apel din Timişoara. 

ce \>a a.v·ea loC Dtituineeă l~ Mfi.ttle 1944, bt bl~tit.A (ltt'ldoxă. dih EliM. 
betlh, dupâ ~fârtf!t llttlt':!hle ţii i'AA·/Jă pe toţi ct'l ce ilU i'un(\MUH~ să ta ţ)tll" 
t~ 1~ 31'~'t~ti\ tristă cel."emonle. . 1711 

~ ~ ~ 

- (10kUL CAl'&IlR.'\.L ~ _\tQ ooth.i.~r. 
l'\!fl. dil.l' pror, dr, N. lIf3\l V" ~1\~11 rUlHIl. 
mrlle litur;;it~ i~ bi..;.t;rica din Iose!iti, b'u
minecii. 12 Martie Sita Liturgie im:epâ.lld 
... o~l. n t1i Jumitat~ tinu. membrii al en
ruhu _ual t'ugati A Ci Jn~.ol1ţ1 la &ee<~t:J. 
oră. 

- A1'IHIWlJll:A PREI\UUU;I rf":.-\~ 
'rltliLtl N,\').'IO:sAî.. Comitetul de lectu 
ră lil 'l'caţn.;lvl Nllti'1UQl 6.jll Ciuj<.'l'imlfC'<l.· 
mI OOt1lttlt\.tit in jlltlll, e. e.,I'ibtu\ pt-.mhU 1k 
100.000 lei pa annl HH3 \.Wltttu p\~ o.rJ~W 
nala ~u Auh.ic~tul rom;1nci!11 In felul \l1'!'OA' 
tor! PI'emia\ a fQRt imp'\ftlt lntte Utrnă· 

tORrele patnl pie~: •• t'n,araMoe" de d. 1t1it·, 
~~ BOdet\; ,·Litotl~Vqdâ" de d, 1<;ltlil Pafm> 
lli""Ui .,.Mirt'a..~ călăului" de d. ~n8t, 
RlJs8ei $oi ,,&lmQxe" d~ d, Romu.l"" VIU..,ă, .. 
ne~c\t. Alte ,apte pi~ee ali pritr.{\ mMh\il\i: 
•• B:eH:~mui"; "UNita": ,.Sall>a ne u\lf·· i 
.,Regele Deecb9.1"; jlFlutui"i{ nopţii" j ,.Din
eQlo de rampă" şi ,.V~canţa de Pnşti'" In 
tQţal s'au prei!lentat il\ C{lU(\Ut'B<ll a~"stui 
pl'CnllU .u manu!Wrir.e 

- r.tl<iPi fI'()<\lf": ft':'ltt.: CON'TftOJ, 
t'>E~"Tttt:' !iiPF.tCtA ~t ~.\no1'..\,)' ~ro~·O 
~IlC. Se adu~ la eun6ştîr.~ 1ndusti't.~:1or, 
mooeria,ll·'}t' şi comel'ci::lnţilor, de ţemte ca
t€-goriile, ei. toate contr\Jlurile ... -e se fal' 'in 
bti.za Legii fr'!S2 IUH.o p.m:.,u :i~tiya!,'ea {Ji'V< 

4ueţiei, reglnt\ll "'pecalej ilicite ,i ti MOOo 

bjllhll eronMhi{!, pot fl f:i~ut~ tlt ~iit.tt 

Unu conttolcM detegaţl, numai după t'e ~'â\\ 
m5cris in Ti:gi!\.ttul uui.c dt t:ont.rol,ll'tlt~11 
1egiUmaţta d~ Mftttd. gUbl!niblti 1l~~t6l1 
cu atâ.~ mai vâ.rlost cu cât, ca ocaziA ehw
răl'U nouilol' delegaţl.uni, tl pa.·t<- d.ift ate';
t(!a au fvst pierdute şi â"!ci per~ot111e stdlIld 
se pot substib.ti controloI':1or D.oŞt~t 'reţi 
ăceia ca.M vol:' âescO!Jetl ~ at~tl b\-,i ",ml' 

troJori, dcţînă:!.6i'l M :l<tfl'l d~ l~g!ttm!'lty 
şi cari poartâ nUlncrllc ~8. M9. ~'). $1 
oM, M3 şi 5~:5ilţ!44 să-! uem'mţe îtncdi~l 
tieParchctul\li I Politiei sau Sel."Vic~ \1\ ,Joi 
Conh'6î şI. în3~'('tllmii din Pîată lnhoVai.}I 
Nr. 5, telefon 16·4~. 

-- IN ATEN'tt\ ~tu~i;J,.\.ÎUlJlR, ~ 
aduce Iii I!'Ur\~~it1ţă lhitct>Iat'lIot' dit\ r!tkd 'TtJ 
l11î,oofc!, că fn ('oMtitint~d~ ett m§Jlu!l~iq~ 
fiile Ct'lMISăhll.~uhll Genf!f'â\!l1 'pfeţilN\~, 
sunt bbHlţatI b lEl v5.hz.ÎiMle d'.e Mfnt. ~. 
flil1e~~ bofitlti tUftri"~ft.tl~ fi1lu) c.hnH. 
~antttaWfl .t PfH\il. ~Ol'i~ !l~teN: li;! V'a ~ ... 
t:l~flsi ţ.[\IHN'fi1 M>~ii 2~ '19t:.\ ~ntru "'~f' 
~lll"âP'l'o<1U~ţiM, l'elfll'f\ul s~ţ@! (HN~ ~l ~J 
sabtltl\j'lli\l.i ~tl":lhOO1te. . 

..... nEt.' CA~tEttA J)M Mi1NtA. S!t 
adu~ la. clili~tL"ltă celor b\tel'e.~il.ţi tA il\ 
conformitate CH ordinui Mifii"U~tutut ~tun~ 
<!ii ~nGclctniclJ:'ea de j;lUitbr-ti.pogyat nu p-'~. 
te fi tneadl'ată tn :abloU! m€'setlHM "aHi· 
cât ea. unnând a N inoadtnt! în blbloul ~1'I~ 
d~ehj1(Oit-.i16t' th~u~tfia1e. 1'otodiH!. si! l'\lft~ 
in · .. e{ie~·b tlpoţtafiit~f ci f'e"ffil t'er~rti:fte
!l'l~âjilt.e 51 fIU fuat fad ~6M;f'âC1@ d@ U~ 
nic{~ peflli'u mdelflkti'ea d~ "rlltt(')t'-tt~ 
grar', 
~ APROBARE DE 1'"1,1NCflONAM 

M.mu;tetyl CultIril Naţional~ a aţ»"~;hat 
ca d. Îl\Y. {oei( I"'I1:4f'lsă pred,,~ înY':iţu· 
mântul rpligii)i:! în liml;)n etoală. la. ~t'et«~ 
ltt primară dll1 Oh<li'{>·a jud. 'fim~.T"ron_ 
tp). 

....... tîGA l'fA1rALA l\OM.~NĂ .~d.M..LA 
TEWl~An:\. \"u ePdIUl lâ Pi'I"tMUf'l MUi 
A JudeţUlu.i 'Î'!tI\iş.t'ol'Olt~l, BuL negmi 
Mahdl cnfn+bMIi pe lit'Ca...~ii Oflle 'lId\tMreă 
getH~t':)Jă l!t'hlaHi, 'Conform statuteloi"., ~ ~Hlii 
de il.âîtlb!t5. 18 Mnrli~ H'lt4. 6rnl~ 18,M. t\'I 
sata mâi~ a Pî:'efectutet j\ld, tlltl iş-1"!'Jt"Ofio. 
tl\l. Otd\n~â â@ zi ~ Inl!heÎHi!ă lU'Illlll\ bH~@-I 
iat ânhlul lM1 11~U RUpO!'utl ~nrot~I~. 
barea. de seafflă 'RsUPfu al'tiVitttţţt h ». 'R. 
pe ârtbl 1943. P1'o1ed d@ t)u~~ ~ 1~:J:ţ,· ·,48 .. 
PtopuMM, brept de ,rut il! nc1UI1i1tcă !!en.e> 
!'ali vor il\Teâ numai rr&fflhrH l"-11 ~otit5'ţil 
ta. '1.t. Ph.\tA ~ot.h~·,.<lti;lf)t ~ Jmâte. r:1!~e ~!nh' 
la. ~tatut pf!,leemN\ tht~ ~ro1e 1~ ..... ~. 

""-- Dm-T'AţlA RR. M\T\;t'lter'Ul GulhU'i1 
Nl\t1 oT"/lle R fmr~~'1t r1"'1;q,<:,I\t-eQ ~ !1nul 
.,total' tn r"1M $t t!ll1i VerlQq.i'lll ~t~r>'ln, 

I rTţ'l$\ IWflR.1A, l'r;l11l\rit rHl'I ()h1bit'l • juli, 
("(\tl1~. 1~ ",!Q~l'" .nriO'l'Ir~ Il" !'Il.n~ ''..l-:'. t'.n~ 
n'll\O!t TOir'Ilf'ul Mll', r.:-~t Ba.ntt J~l&" 
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CULTURAL .. 
Necesitatea tipăril·ii istoriei 

complecte a Aradului 
Progres'':'! a făcut fourte multe rava, 

gii în lanUltr1.l.e omeninî, au fost 1I1Ven-
1a.te tot f<:lul d~ modalităţi §Î t·'en.! i 
cari să. cunwdeze şi să scuteaseă omul de 
sforţări z3.darnice. Aceste modalitaţi şi 
aspiraţiuni de I.!omoditate aU făcq epo
geul civiliz:lţiei ,~ă se schimbe şi sa în~e
gistreze tot felui de momente- cari s'"u 
transpu-s v!'aHJd uevrând pe flontispjeiuJ 
istoriei. A;'"3d1ll a petrecut destul~. fi.e
care stradă. are povestea ei. fie-ca"t' caca 
!:<;i ar(ll lo(>ul ei de cinste sau de hulă în 
i:-;toria ac('stui oraş, dar totusi nmH>lJ~OI 
-- :"ipun nimenea - pentrucă aU f~st 
foarte puţir.i, -- cari să lnrcgistr>:':'Ze pe 
fr,jJp hârtii:. toate f'}om€'ntel~ de"tui de 
imr1()rtatnl~f> un'ZH: şi cele mai multe de-'I 
lmp"rtanţă illdis~utabilă chiar şi pentru 
istoria ţării noa3tre. Ce evpt;~me!1t ill;â 

dinamic si mai trumos d(. re<lat Iiecat 
acela al intrunirii marilor c[trturarl şi a 
forma "Garda Naţională" însă acest fa.pt 
istoric si dţ>-o nepref'lIpeţită importahţ3 
ar trebu,j discutat şi re:iat pe~arg cu 
d,o('umer:,te!e existep.te şi cu martori şi 
zÎlE' cdor r':lri l-au peb'€'cut. 
~Aradul l€ugăn de amintiri ,a utât"r 
oameni mari nu are actualm~nte nid .; 
ca"'te de Js:orie a lui proprie, pe filbe ci>.' 
reia să retrăi€stl toate sbt:dumărrle ;,J 

toate buculiUe 'iiCl'stUi ora..;;. ' 

ar fi făcut tutui pentru tipărirea el. Gn 
!:olngur aUtl)! u..:t'u .,-util.UL '1' !~u \lu,.,;,"'" s,,-. 
Ual.J. lIumele, s a pUS a atJUWi -4l.alll lL1a:.;. 

11aJ. velllru l:t:dCull'I,;a '.!nel aucvărute 
~': :;m&ul't,; :::'IOlil a lH;cS"ui ar:,,=? c. loC._, 

ca :,Olla celOr ce CI.Hj(.Jd~,Lcrn a'~~t se vl"aş ," 
,:jLÎU Luată ."ton.! Lui cu lUULt 'llQ.j; urne lov 

ori ~ale, nc-ar ti cu IDeat n1",1 UŞLJl S,.-j 

::i1'l'lClll ist','I'la lUI şi sa sJ/;::Lam dJ.ca VOei 

lSOUtl - c!ar e llWlll;,ti O !oeie - .;a f1'~' 
mana ~~ . .GdcOseOl u. vr. iuan ... II}J"'-';, 
pnma1lil Anw,u;u~, a cat Ul raIDwt- .i"'t. 

",u {oi în i~tol'i~ a.c(:'stui 01 dŞ, va f.tC~ 
t(jt pusibilul J:ie~nru a 11 pUIJJ"Ii:<l.Lă .- Sali 

sa fi fost lJt,liOii{'ata - uar pâ,r,,-ă a0um 
lhmic. Sur>t ia A? act ţeste trei zeci .:t€ al.
tori şi Zial"î,l?li acstwuici, şi aCeşti;, etr J; 
!,linguri ea re ar Pllea iae2 şi uleitui în C4 
tl;va saphLJ1â.ni '.oate cl'âmpdle din tre, 
{.Utul aceStui orilş, dându-I e spre ş:iir ţel 
viitorului. ~,,"eceSltatea lipsei ÎSToriei Cu:," 
plecte a At""o.dultâ nu va fi mt:!t ti!Ur ' 

l'r<lblemă_ {'<'ici r"'zolvarpa ei t'ons:a ,i.n 
ra>;punsul ;ce cat'e îl va da fi€c<lr~ ';wT -

tar şi fiecare cE'tăţ~,an care are ~)l'etel.

ţlUliea ele a se numi cult_ . 
g admi8ibil e'l din atâtea ('on':1el(' ~e 

zilnic aş!e~ll pe hâqie pagini ne!mmă-

l':lte să r"u se găsească unul care să nu 
"crî e de iStoria şi de trecutul orp.şuilli 
..-;ău? La ae€<a0stă intrebare Voi primi 
un ră!-;puns hntădt un "nu" ene,gia şi 
p"ntru a fi exad şi totalitar ace:;t rit::;, 
III.ns să fa .. ('m tctul ee ne stă în pu
t:nţă p,.ntrH a grăbi eu mult tipăr;re .. 
istori':!i c(,mplecte a Artadulu~ Şi !ltuncJ 
'lt>.CE'sitatea ei nu va fi mai ml,l!t c::imţi.tă. 
1'otC1:iată facem " faotă bUnă. cinstip·Ju
ne locul unde nf>'1m nascut si unde ne
am pptrecut t()at:l, tir.ereţf>a noastră. rinr 
nu numai un bine personal Vo1Y', plltpa in
('u!",:), din ar·enstă rezolvare ei şi ~ln bine 
l'olpdiv. di"nd t,ut1'lr'ln sprp ştiil'!tă (~.Jri 

an fos~ Ctitorii acestui oraş. mâ.ndru de 
l'f> ar:=tniţa Vf'stieă a ţării. 

In ~ner~nta că Vnm l'l,r,unta în-:-R an ,1 
,~n,-,~t1>, ti1"1!'ire-a iRtnriei cnmn1E'!"'te a 
A T'"..:I·,Y,'i, rog nI' tptj 8N>Î"I_ ce ('itesc 'lee' 
'.~ ... ";;",,,,,.)'"; a fare tot l"Osibilu! nnntru a 
." ~~ l'Vt'l1 l'\lIt·',:{ 1';n'lne. ni'>('f'Hit:>tea ti-

~ ; :~ ;~'(n';"i (''1yY'1-,l'''{'lp ~, A"aduluL ci 
-,,: .. :::"'; ... ~~ ni î~ (';'4- m~i 1"""171:e si m:iÎ 
p,~'t",,,+o r-rl~"-;'; ~ i .. -;,.. ...... ""' .... t~raj să tre~că CU 

-:nU! t pe toa1e c>?îelaltl" 

....-~ ....... --~ ... ~_.-................................ . 
,Pentru o nouă Cat,edrală 

a Ar,adului 
l'r(}a{,I'U1 edifH:-ârii unei Vdttrl,ale deIll

ud. de Arau. ue tH~{;{dU1. sau glorios ,i 
l>e !.r.lldlLta tirtlJUvXd, a III!: (: i>tJ t ~"' \,i-.e:l{:.i 

.11 do,mt'~iUI rCa.itatÎI. vin uu~iail'm hpJs' 
. .cpid Aradl1iui, îll tuate comunt'~e an 
i(,.,.t iU(:\lte COie,:le ln. \ t'~I·t'â auwl<trii 
tOlHlu,·iior nel!t:'SlU'e trecerJIÎ la lear.·.tart:: 

l
a acestui proect, Pdmele rezultate a.ie 
colecte~or tiin <:'lIJarhie au în(,f'put să fie 
centfllii'l.aie la Episcopie. Din examina
rea lor l"ezuhă, că popalaţia română. ~j 
ortorlox:ă ~ Episoopiei Aradului. a amwt 
o largi }att-Iegere hotărîrei d __ a se Adi
fic.'l o CaU>Qrală impoz.antă. la Arad, Dt.
altfel proecull :l~ta a mai fost 1"idic.al 
Înainte cu Vl'e-o zece ani, însă. atunci, 
Ilin cauza unor împrejurări, iniţiativa 
n'a avut n;d o urmare. 

ln 00 pr1v~te locul IInoo va fi zjditI1 
noua Catedrali a Ar<adului, - awt de 
uee.e!"('J'it !'-entru pl'esti~bl neamului şi a 
ora!j'u1"i. - a fJ)st fixat în Parcul dintro 
cdt" două f'odifkii alfA Preferf-Hrii, IMr(' si
tllat în plin centru al oraşului. 

D-.. t fiind cii e vorba de Înzes~rart>o' 
olaşLh:i Cu un t'dificiu care va sen'Î nu 
'.DJU'li ta t\A:erdtarlc'oR t~ultului, ci va fi şi 
o pnuoo.bă v--',~tru Arad şi peu-tru puteren 
de cr~lti!' a Ileamuui, crpd':>m că m'lsu
~'ile lHatt" III R{'.(>astlă direcţie. V<l-r tre· 
Imi să se bucure de mai mu!fi, p!lmid
tate. Da Căci tot ce s'a făcut şi ~'u ho
tărît !'fină acum. s'a făcut Cu mod.>stie, 
C)r, !lâ!1~, af'UID, În afară de credin"~oşii 
dela ţară IIU IDlllNi. hmJe cunoaşte pro' 
ectel~ măI·':ţ.e alo Episcopiei, proe1'!te (',:f. 

re trebt!1' ('u1losrute de cât mai mu!'(i 1'1_ 
mp, pentru l'a atunci când va fi - even· 
tual - ne\'Qe de o mână de a,juhu', hr
lnt>fl să f:itie ikspre ee est.e VOl"ba. Ar ti 
pă~at ca o actiune atât de frwnoasă, atil ţ 
de importal'ti. să nu se bucure de spriji
nul tuturol' credindoşilor, atât del~ ţară 

I 
('ât şi dl"h ~rns. cum ~i a tuturor româ· 
nilor de hiJle. l\-ta; M1 seamă cii nu e vor. 
ţ,'l numai d.· Biserică, ci e vorb? ~ pres· 
N~l'" "lostru ca oraş şi poartă de i'ltl'are 
in ţară. , 

-...-..... -.--............... -.................. . 
Ştiri din Caransebeş 

_ CURSĂ, Int.:tt'd.nct dela 1 J.'Vl<.l.rtJ~ 

crt., al<Loou,6J.l cate:: .. aCe rl;;6uH.lt ,au',su 
l.aL-e VUL'd,USt!1Uq-,L' 1;)4-u luallu, 4J. CO.IJ.l.,

nua olumui pe rLita varauseOtIj-.uugoJ 
l}Î retl.4'. 

resându-se îndeaproape de toate nevoi
le impuse in acest colţ românesc_ 

lndeose·bi, s'a interesat D prerc('t d" 
mersul învăţământului şi problmE'le "'Jl· 
!-,urale, D-sa a rămas multumit de {'('le 
("I}nstatate. dând înr1r'lmări şi sugestij 
pentru viitor_ 

S. It. 

Ştiri din Oravita 
, - IN~PE?Ţ~I CULTURALE_ D_ Ilio Ji 1 

r~us Buca~ura, Inspector regIOnal al l\<!re ~ ~ 
Şl FundaţIJlor Regale Regele Mihai 1, li Vi ., 
zitat în zilele deja 1--4 Martie Urmă\() ( 
rele romune din judeţul nostru: Reşi~ 
Bacşa Montană. Miiniom, Berzovia, Cac~ 
şi Oraviţa. In Oravita, Bocşa şi R~~jt 
d-sa a ţinut COnfel"inţe cU ~oţi preşedin; 
din aceste plase, dându-le îndrumări ~ 
acţiunea culturală ce trebuie să fie de<vo! 
tată prin satele căriişene. accentuând t~ 
odată neoesitatea in~ensificării· culturale it 
cadrul acestor nucleie nle bă,rânei aso~ia --;; 
ţii ,.Astra". Felul cum d-sa înţelege să ar III 
t~veze pe acest ţărâm cultural şi naţjonal _ 
merită să fie subliniat cu admiraţia tl; (a11 
venită. 111 

- INFJCAT INTR'O FÂNTÂNĂ" Locui ;; 
toml Vucu Gavri1ă de 47 ani din COIllUll! D 
Se-colari în ziua de Z9 Februarie, vrâlld si d~ 
măsoare adânciruea unei fân~âni cu o pr() .. 
fuziune de 15 m_ apă, a alunecat inedndu S 
~ pe loc. ParC'hetul a autorizat înhumarea _ 

- PESCUIRE DE CADAVRU. Posta II 
de jandarmi Moldova Veche a pescuit de li< r 

'" ., l\pele Dunării În ziua de 28 Februarie u! 
cadavru de sex bărbătesc neidentificat \': 
După înfăţişarea exterioară victima pare, V 
avea 48-50 de ani. Se- fac cercetări d, Vi; 
identificare. 

- DARE DE MITĂ. S~ancu Maria dlt 
Saaca Montană a mituit pe şeful postUllL _ 
de jandarmi din acea comună cu 2500 \ei Ca 
pentru a nu-i dresa. acte d~ contravenţie: 
:3efu! postului luând banii i-a drt>sat ae!~ Ar 
de trimitere ~ judecată. Cazul este în ce:. ... 
cetaTea Parchetului. l)I 

- FURT. La depozitul dir. Silvice Ani. ... 
na, secţia C. F, în noaptea de 27-28 Febr. '()I 
s'a săvârşi! un furt prin spargere in va
loare de cea 120_000 lei constând din cu. 
rele de transmisie şi m~terial de încălţă· ... 
minte. Autori~ăţile poliţieneşti cerceteazi 
cazul spre a identifica autorii, cari până 
in prezent au rămas necunoscuţi. 

- SABOTAJ, Nicol~e Popescu,prQ
prietarul restauramtului Coroana din 10' 
calitate, a fost trimis în judecată contra· 
venind la dispoziţiile Legii speculei Ui
cite. D-sa nu este la primul caz când vine 
în contact eu instanţele judiCiare, deoa
rece nu a inţeles nici odată să se inca
dreze Într'o diSCiplină de ordine socială 
~i morală. 

- UN PĂDURAR lŞI IMPUşCA 
CONCUBINA, APOI SE SINUCIDE, 
Postul de jandarmi din comuna Sasea· 
Montană a ~unoştiinţat telefonic Par· 
chetul Tribunalului Caraş că în dimi
neaţa zilei de 1 Martie a. c. pădurarul 
Surulescu Nicolae dela cantonu! Ochiul 
Bej'ului a soc. U, D. R. şi-a împuşcat 
concubilna sa Tepeneu Maria din comuna 
Potoc, în interiorul eantonului. Victima 

D 

c 

t 

1 

a încetat imediat din viaţă. Cuprins pro
bitbil de I'E"muşcări, criminalul şi-a ~s
căreat pe la ameazi un glonţ in piept. 
murind după câteva ON' în chinuri \ 
cumplite. Motivul crime-i se crede a fi 
de natură sentimentală. Pa""ch€'tul a 01'
do.,~t cercetările, autopsia Şi inhumarea 
cadavrelor. 

Pe "LoC'lil Peririi" nimenea din cei ee 
trec pe lângă el nu simte aceea ce ali 
simţit ma!'Lrti lui Horia cari au fes t 

'!llIDUiţi pentrucă eraU Români pe acest 
loc. dar s;, cei ce i-au văzut au sufe!'i: 
deStul . După ,timp urât tot tLmr fl'~l' 
mos Elp arat~, 2;i:ţlm?.;te lil!1 p.rcverb 13., 
trâllesc, şi e atit de logic şi de LatUl a; 
intelesul '1ccstei afirm:> ~Î1mi. tot "::;a fi 
a~('i la Arad, ori câ! de durer~8se să tL' 
filele ace siLi oras totUŞi trebnia SCT1H', 

nu avem in istoda acestr,i oraş n<j,UIl"i 

n",nf}fociri şi mal tratări , aVem chiplrr: 
dragi nouă chip:lri 'de oameni falruCi U 
<'irora amintire va dăinui şi 3.tunCl câ.a~j 
noi simp10 fă.pturi. omeneşti ne vor.1. re' 
Întoarce în neant. gpisoopii nenu::1ărnţJ 
a cărui şir dinb:'e cei dispăfllJţi se tel mI' 
ni cu regretatul. Grigorie Com.şG'" Nt 
sunt oare şi aceştia chipurile d:a.gi D 

acestui oraş? D,lr preoţi, învătători, zh' 
rişti, advo(' aţi , profesori şi muncitor:, 
avem' o galerie a oamenilor iluştri des, 
pre (·ari S-'l:': putr·_~ sti se scrw auitcll şi 
atatLa, cQl1weiUl'l de azi ai AmdulUi s'au 
}.ous pe pc.it.zii \,hn an în an volumurl de 
poiezii insii trec!,;,tul ac\:'stui ora~ care ne 
eăliiuzeşte nu-l răsfoi~şte nimenea 
AVf.'m oblibaţiull~a şi sper că ll1'llel,(U 
im se va SH::::trage dela ea, a c'Jntribui ':U 
toţi la editarea unei istorii comp:ecte 2 
Aradului. Toţi cei Ce scriu ar fi în (.(1::'\' 

pE-tenta l(,r să ducă câte-o <'ontt'~butie 
<:ât de mici di n ~ând în cand la CllnQO\ş
t~rea celor cari au făcut din mla.ştini şj 
stufis să se rid'['e frumcsul f)r:\S CU elr!' 

fiecare ne mâ.ndlim. Figuri!e măreţe a 
u.n,.ui Stefan CielO Pop, a unui \7 ssile G01" 
diş şi a câwr alţi, căci pagmi ne.lUmi· 
rate se pot umplea numai cu namde h;r_ 
Dar până (j,{'U'm nu s'a scris prea muite, 
Cu toate a::estea afirm, că nu se va găs; 
l'Jm'?nea care să aibă ceva Împotnva 
unui Gheorghe Popa, om de talia căm;a 
mai rar gă-:;eşti, Vasile Stroiescu, nu, aT'@ 
dreptul d.e a fi j~emuritor, dar Petru Pi
~oş, Ioan R'JSu-Şil'ianU, Moise Ni ('oară , 
r:u mult mai bătrân şi Ioan Slavi ci. au
tQrul nen-reţuitel0.r nove~ti şi nuvele 

t'leaca in fiecare zi la 01'a 7, dâ.nd 
pOSI'OIlltate- nlUltOr lor;,"Jitorl, in speCial 
celor de peVaiea BlStrel, sa.-şi rezol\;e 
afacerile }fi capitala J ude~llJ.u, putanuu' 
~ l·eintoarce in aceiaşI zi. 

_ C0NCUR8. Prin trecerea preotu
lui PetrU BoerirJ in cadrele confesor:ilor 

Ştiri din Jebel 

,Dar câte nume de inte1pct.uali B,e,""'l 

di~~rl·ti nu s';:)u piero11't in necun.os{'lI' 
lm dr. TonT) Petran S'I.;J câ+i a!t i ? Nu \ { -
~~~1Ţ "ezm-r.> UfP u~UanrltT ~ ~n;)'e ~ 01;h~T 
nemotivatE" a istoriei comnlecte .'l Al' ,
duh..'U, CU 10ate chipurile şi fi~uri1E' l!:ă· 
~te cari d:c:vedE.f:iC măreţia flcesmi orn,;_ 
!I.1,'em convjngerell şi am (lvut.-') întotcit-a
lflla. da('ă (·ineva ar fi seris Cl('NlS'ă istn, 
ne a Aradldni ti Iimb.., română s ,nt si· 
~ că Primăria si cetătenii .acestui oras 

• ". _ ~·"c ~ ~ '" 

militari activi, parohia P",iana din pro- - PENTRU CATEDRALĂ. IN C u-
topopiatul Carunsebeşului a rămas va- .nuna noastr,ă, s'a început de către preo~ 
cauti. ţii locali - ca Urmare a pastoralei P_ S. 

Consiliul eparhial a publicat un eon EpiSCOP Vasile - o vie acţiune de sfă-
curs pentI"'l ocuparea postulUi de pre(l~, pire şi îndrumare a credincioşilor, Ca 
parohia fiind de el. lII~a să contrIbuie, în largă măsură, prin obo-

- DECES, Zilele acestea a murit ~;ul lui lor, la fondul pentru terminarea ca-
emnoscntului medic din localitate OI'. tedralei din Timişoara Astfel Duminecă 
Gh, Mihaly, în brma unei boale JnÎel:- !le lângiTţ îndemnurile făcute la si. biseri 
tioase. că, păr_ Jivoin Fnrga. le-a vorbit săte, 
, Inmormâ.nbrea a avut 10(' In cimit'!"'!l !Iilor, adunaţi in nrlIDir mare la CaSn 
oraşului, la (}nre au participat un mare Naţională, in 8celaş sens, făcându-li-se 
număr de intelectuali, prez~ntând c,m· ('unoscut şi părintescul Îndemn al P. S 
1nleante indHreratilor nărinti. Episcop Vasile. Credincio~ii aU p1'0mis 

- INSPECŢIE' -D. Coi. Stainlr 1 'U toată însun",til'f?9.. obohtllor. s 
Gh. prefectul J"1(leţului Severin a ;ns, - ,ŞEDINŢA SFA11JLUI OOMP 
pectat zilele trecute oraşu.ţ, nostru. intt.:-. NAL. Sl.~ prezidenţia d-lui p.retor al 

, .,,, . - . 

pla.sei Gh Ţol. s'a ţinut şeilinţa sfatuIm 
comunal având Ca obiect la ordinea de 
zi, designarea noulUi primar al comunei 
în locul d-lui Ştefan Ostoia demisionat. 
Sfat-lI comunal a propus pentr·u aceaSta 
demnitate pe următorii: Iosif Gărău, 
DJni1ă Negrea şi Iosif Dina agent rugr,
col D. prefect al judeţului va numi pe 
unul. 
~ ADtJNARE GFNERALĂ. Dumi· 

neeă d. m. s'a ţinut, in loC'alul Cnsej 
Naţionale. şedinţa a.danării gen~rnle c·r
dmare a Asociaţiei de păşunat. sub pre~ 
"';nenti~ tăranuiui frmtrl~: (':'..l,i!'en ~toi'" 
S'a aprobat bugetul şi'" s'au a,dus hotr.
"'iri privind bunul mers şi Cinstita ,gospo~ 
dări re a asociaţiei . 



L ... llleri. 12 Martie 1944. • A ~I A .Pa ... t. 
,~"~~ .......................... _ ....................... =~=e~hWF~_~s ... E ................. ~ ...... ~ ............. d .... ~ ........ .. 

t"" 

- ECONOMIC 
t. .... .a~ ...... ~ .... ~ ........ ~ ............ ~ ..... u .. ~ .. Mn .... ~tL ......... 2 .......................................... (i .. .. ..... 

1CA rU6UCITftTE 
III"'""'" • d . J' • •• • ".11 !;pare.o lecart' SI,. A.B1U1'ţurj 

" ~M la Admini/eltraţia _mlai ia Str . 
. )lirigefti Nr 1. hlete'!. Ni'. 11·28. 

~Cereri şi oferte 
de serviciu 

,~aa.ru.hli "DACIA' pentr\l Al'd. 
_ti funeţioDari. cu praclLcă. _._---
~ts.tăTi,nzători de zial'e la red.acţia Arn.c1 
r,rada Ilirâ.ş~i Nr 1 -~.t •• eri ... ItJliati ee latrare &e,...~~ă. 
aocttIls kiM. Am ... 1. ziar. -/lat ..,âtllr ••• ~ ,.r1ecti 1 .. c.<tv.i per· 
IOa .... Adrt-ea la aa.r. -rmtş.ţi eu iner~ ,i faceţi comenzile 
DvOM:ră la salonul de croitorie Şi Ungeri!; 
de damă şi lillgerie bărbătească a doam· 
nei FELICIA IONESCU ,Arad, &-.r. Vasile 
Stroescu Nr. 51 •• -SI CAUTA UN TRACTORIST CII aete in 
reguJi pentnJ Ocolul SiJvje Relal Cua 
Verde. Tim~. 

Vânzări .- Cumpărăr; 
Vbd lt.te 1e ~4lioIl. io eartierul Vl!elor. Adre-

sa la a~dacţia ;W.anllui .,l)ach", Str. Mă· 
ri~efti Nr. 1. T.lef)Jl ~ 11·28 

(lagi în Mureşel de vâ.nzare cu 2 camere, 
grajd. bun pentru gospodărle. Adresa.: 

Arad, str. Cantacuzino No. -48, apart. 2. - . 
De vi.w.a1'e Q manta nouă. ofiţerească l~~ 

magazinul "Basarabia." str. Meţianu 4. 

D1! rinzare un dormitor, cameră eombi· 
lIati, masă & scris, dulap şi un reca.· 
mler, Str. Bariţiu No. 1, uşa No. 4:. ... . 

Dt vi,n,At!'e o eaaă. Str. Griviţei No. 160. 

Casă de van1.&l'e în cartierul funcţionarilor. 
ln!ormaţiuni str. Gălăraşilor 12. 

U. Joo de casă de vânzare in eartierul func-
ţionarilor. Rusu, Pia.ţa Gen. Cernat 18, -

De vinmre un şezlon larg, curat şi perdele. 
Informa,ţiuni Duminecă inainte de masă. 
Strada MihQi VeHciu 5 ,apart. 4 lângă 
Casa Asigurărilor Sociale. -

Cumpăr un ventilator electric, 1. Pavel, Str. 
Episcop Radu 7. -

De ... i\RZtl.l(, praf de '1~r p"n~ru lngră.şămân-
tul artificlai al pămâ'ltului. Adresa Bul. 
Regele Ferdina.nd 56 Arad. 

CMi Boui de vinzare, }fmgii Calea ferati. 
Ara.d. SIr. Rândunicii Nr. 9. Preţul 

300 lei. - Adresa: âl Sitna str. Alex.. 
'Gavra. NI'. 21. 

... 
De dazare ::'>YOfU'e smirna ~'eritabil mări-

mea 3d mtr. Adrf!Ss: Agektura Gh. Co-
ImUI Str, Emmeseu 17. 

...1. 

Diverse 
,\li jlOflna 'ocr.ioţd.,r g9nle ~i caMl'riJClr Ma

lrilaf.o, Age.r..tura .,Cnman" Strada Emi
n!"'l~ 1 7• (.taj 1 hrt:g, la Cam de Corn 
1:nd. Sub Nr. F. )1334/943. 

A~j>lltiJr~ (iencl'IlUi d(' vir.7.!lre şi cUT.1Păra
raa imobii~lor. CO~~AN nH?'.OR:::;HE 
Ar!ld, ~tr. M Eminescu ~r, ~7 'lti:\j. 1 Te~ 
!efon; 26-97. Inie~. la ean: de Com. ş; 
InalH~de SilI:! Sr. Fi. 11~3;"1943 
{"a .. " dt' ,jnz<tTe: CaE~ p,lfUCtt:!\rn rt"O

de~r.'" ,li <:&mNa ti ~ baie sI 'F1idin~. lâng:'i 
Str ('0ţăI;llce'lTlu, 2 m~liMne - Vil1i 
'""H.dernă cu dOi:ă aJlartan.ede. ţ;ărtină ~i 
'-::\"lIt in r:E!r;t"l B milion.~ - Casl[ m!dl 
~ !;'!"Min::i 288 n\. p. !~,,;:rri St:nda ~\'!l 
~'1i.t: &10 n1l1 lei. -- CaR!i prtrt,rularli 

, c:mltlu:i'\ d.n 2 "amE'rp 1Î d~pe\1din~(" Cl~ 

~rHină l!'.O m p. 1 milion. - Gr:i~inr 
"1 r"m; t r"('t!~1>ri 135 m l'. :inl!ă Mică
~,ca·Nctli' nOO)O !~i ~. C':;u~iim r"!ntru 
eU1l'lpiiru:,e paJt>u.~~t lA-12 Ju,;~ .~ 
)wI.;.t,I&l .34 

••• ULm.. _. 111_ ,,-P8 7»' E J ZP • 

Lăsaţi casa, lăsaţi masa să vedeţi "ICALEIDoscor 
Cenusăreasa 

Ia Cinema ROY AL Arad 
SRWr7!CT"fR&WC weepvwe;*HH* tM • 
RerLr. Ia orele 2,30, 4,10, 5,50, 7,30· .. 9,10 fix 

&MKAW~~fflW_ •• __ ~ .. i ............. §ţ~~~~.I ..... 1 .......... "1 .............. . 

Cinema ROY AL Arad 
l'elefttlt: 1&-88 

STlL\JM, ,-\LE($!\NDRl J 

llifHllrta s'Htori .x~IMlt4. 8 .. J. iIIleilz;iă 
,1\ Z It 

Un film În genul vrăjitorufui din Oz 

CenU8HreaSH 
Pentru copii dela 3-1 ani. 

lkpr.: 2,30, 4.10, 0,50, 1,30 ti Ji.10 
I;'&WH _'?MWI ..... JaI' • "" .... "Iij!N~ 

Cinema URANIA 
Telefvn: !2-32. 

Cinema de premiere. Ton şi prooeiie 
ireproşabilă. 8a1a bine incăbitâ 

AZI t 
Epopeea clof'lll3tograflei Italien~. 

Grandioasa realÎVIf'e după drama lni 
SllAK.ESFEARE 

Dinle penlru dinte 
cu: CarJo Tamberlani ,i Oaterlna Boratto 

Repr.: la orele 3, 5, 7 şi il fix 

-
Se caută servitoare cu acte in 
regulă la Baia de Fier Arad, 
Boul Regele Carol Nr. 30. 

Cumpăr. vând 

~ .......... am., .. tD'~'.~ .......... rr. 

Cinema CAPITOL Arad 
Telefoa ; 23·22 

Ciuemator;rafuJ. filmelor eraJl.u.lIM 
RePl'.: la 3, 6, 'J fi , 

.\ ZI! 

ANEHLlSE (''HLIG G1N"O CERVI 
In tilmn1 monumental de proporţII gl,antlce 

Don Cezare 
OI BAZAN 

• • • lJoel , • • ~uzki.. • • Jertfi ••• 
PasIune. • • Drag08te . '. 

Pes~ lO.O(}() figuranţI. - Aprobat ptJ'Jltro 
tineret 

WU • 1 ... • 
Faltrica elnllli... p:j,de11\a. cu inMtalaţiunt. 

cv.c..o 6tabd. cIldil ca.~ră ca JU~irlătiil" 
c.t.emai1.ll:>llo:n.i.lC)&! de fabrică. blrou. 
aprovizi.mată .. il ~wt)ri peutru f.brkarea 
orivăror q::ico.e chimi!:t!. din M(JLi,.. fami· 
l:a: ur~,!;:lt de Viln7U'tt lel 2.000.000. In 
cartierul ... deloT ca,,1 \:u 6 tam.!;'.,1 cu UIt 
cvmfOl't'11 tioW1.000.~ Ca.r.i oulXa 0&' 

m~re, tOL cctnfoltul il 1 '" 1 fa HU!rlI eu 
3,500,000 'ei, Mici·acll ~ J'lU'tieulari 
ft?ui ca a camer.. Cll .ot comionul 
1.SI)O.~IJ lel .. ~~ partieulsl'ă cu 2 taRLI 
cu griJ1nă m»re, Cl':>â 116ui il! Pârneava 
1,30u.000 lai. Agerluri văd. lui Albert 
HIWIC. .tr L "al-ran No. 3. Tel. 22-U. 
Inreg, Cam Ce •. 303'i', lili2. 

De dozare o vi~ 7 jugăre şi jumAtate, eo: 
nă, t>ivniţA., pres 2000 pomi fructtru ... 
Preţul 2 ~OOOOO Iti. Adresa. la ziu. 

=:.~,S~ Biroul "BIJUTERIE". 
Str. Horia S, et. 1, dela 2-3. telefon: 1%-.• 4) 

Cinema 
" 
FOR UMil Arad 

• --'bE1::::u:;t'i _c J;;:: ii:, gZit: 
Rep.u~zt!llbţ.l e. ", 7, 8 uz 

Azi marele film criminal: 

RAIMU 
cărări întunecoase A-In 

cu Juliette Faber, Jean Tisser 

INFORMAŢIUNI 
15.000 l~l amendă şi confiscarea. celO! 
31.000 lei. ..., 

p'UM.\m •• "''''YICR 

11 HAJn'IE 10« 

DT. Foldes. Str. Eminescu %1. 
Wotscl1. 0.", CJo'B. 'leler0l11 fn .~, 

MUMU1ANU ~ Calea Aurel Vlaiell eo . 
Servi etul permanent. ţ 

CINEMA 1"OO"AJt ... 
11 M.\RTIE 1914 

OORSO: V~ Dia"olului. 
URANlA: Dinte pentru din". 
FOHUM: RaIft1U fIt ci.ră.'"i httlUl~, 

ROYAL: Cenuşireasa. ' 
CAPITOL: Lon Cezare Dt &un. _ . 

SPECTACOLE 
Duminică, vot' a.vea loc In M~t.irlev, şi ~. 

ra reprezentaţiile TeatrulUi ALHAltBRA.. 
de sub oondu~a. dhli N. V1ădoianu. eu 
opereta .. llASCOTA" de Audra.n. In lOhl· 
nle principale favoriţii teatrulUj ~ege: 
Ion Daeian şI Maria Tăn8.MI. '9'M 5t:irni _~ 
tuziasmul publiculuI. De asemenea: TMţi 

Mavrodni. H. Nioolaide" Gă.roetU!I1, K. WJt.Uo
vrina, Llzica Peu-escu, etc. 

Bile"'.e la a.genţi.a Teat.r&1i lllot. Te!e!~.; 
22-:>5. -CIN El\l A COllSO 

• • 
TelefOll! Z~·" 

Garanjia m.lllai de SlItAlM 

AZIl 
PrimuL mare rnm dba ~ria fibmlol' el(. 

oopp~ care se vor rula In luna Ma~. 
" V. tildt aşteptat; .. toatl Ium ... 

Valea Diavolului 
eu: ltlarina &di, Andre .. Cheechi. Carle 
NiJlchl. Oavaldo VUeJld. &gia: HAllIO 
l\IATroLl Reţtaett bl~ I 

Rep!\. Ia ore1. 1, " '1 " 8 fIS. 
lWZS> fU .... '.,L ... rtrlhtiBleti:·:; .... d O 

'A' 

RIEDL FRANCISC 
Rijnttoat'e de .. bir. fi eoJeni&le 

ARAD, Strada Emin..,. Nr. Zt-tI 

ALLOJ 
LA HA.QA.ZlNVL 

IOANOVICIU şi 
HARTTMANN 

Telefon: 20-14 

Se ~ eele mal fnunoue adowt 
ş' bijuterii. ea preturile eoIIV8llabUe. 

Incercsţl spre ~vlngeftl 1 

d 

) 

- ..... tA. '!!:!:2!:!W'i ~ .... l5-
d 

Atenţiune! 
UD piaa de OOIIoert marca •• 0. BECIJE.. 
STEIN" ba. .tare eJ[eelen~ de dnza,.. 
DQritorii le ~or ad~: Al1uJ, su. r,p ... 

eopiei Nt'. 5. etaj II. apari, 1. 
--,~----=---~ -~-- -- -~----..-~ 

~~~:;:_#_::..;~~;;;;: ea 
~"_"I_· i M ruw 

DomnU dootori stomat<tlogl dentişti 
ŞI tehnki~l sunt rugaţi si vtzi,"" 
R(}111 

- ALTĂ CONDAMNARE PENTRV 
I'RECEREA l!~RONTIEREI m MOD 
CLANDESTIN. Barbara Nyari, a frst 

prinsă, in. dreptul coDl"loei peregul-ma. 
re, pe când voia să. treacă clal1:lestin H. 
Un.garia. Asupra ei s'a găsit şi S"lma dl3 
31.000 ld. fără li avea autoruraţia le
grilă pen tru sec.a (el'0a banilor din ţara. 
Tr.i.mi:j, in jbl,deeL\tă & fostc.QJlJ.f,l,1lllla.ti,la. 

- ALT_{ AFACERE CU LEMNE 
Simion Neamţu din Guravăii 6 fost Depozit Dentar 
c.eandamnat la 10000 lei amen<iă, pentrn 
că a ha.t, dela. Ioan M.arşell din GlogQ E. IL\R~U;!''T·'~G 
va!. un aeonto de 12.000 lei pentru .-\.RAU. str. Eruin~u ~::l 
&-i Jurniza un .v~on. de ~4 ie ~q ) {Palatw. Ortutay) 
însă. nu }..a !Ual YUI:.US. . - ""'""' ...... -------.,~----_ •• 



... ~ .. : •.• 8.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''~.L23M~.D __ Aa.L.Wb.J~A~,~ .. ~-~Wb~*~_".~~·. DlfJnin~' il f 2 :\Ja rtil' 1944, -- --------------....;.;~ --

... 
In Germania S8 fac preparative pentru o extindere a mobilizării totale 

la lampol luptele sunt În plină desfăşurare. Urmărirea bandelor comuniste din Ba Icani 

lrat în Decembrie 1939 în escadtila dt 
"ânătoare Riehthoffen, ca locotenent, 1, 

1tven nwnai 22 ani, A luptat ncîntreruit 
in această escadrilă şi a avansat pân;. 
La gradul de Lt. Colonel, ajungând ~ 
mandanpl escadrilei Sub conducerea ~~ 
escadrjla a atins 2.000 victorii aeriene. 

Ma-a •• "Q'1 

•• el.iJ t;aruen,u yt:neral al l<'i.i.lu~rulul 
., inaltul comalidament al {arţelor 

lIrmate genrulne comun'ca: 
l'e catul. i1' UpfOpLeTe ae Kerci au aal 

greş mai multe atacuri ale sovieticilor, .n spaţ4ul a6 pătrundere dela Sud-V6St 
de Krivol-Rog inamicul a pătruns mal 
departe, in cursul unor grele iupte~ caTe 
dU'rează încă. La vest de I(irovograd~ la 
sud de Sepewvka Şi ia sud-vest de Jam
pol, trupele noastre au opus o rezistenţii 
iudârjită bol~el)icilor ca'!'; au atacat cu 
forţe puter-mce in ma.i. multe locuri. In 
~ectorul u.nUl Sifl(!Ur corp de armată an 
fost distruse cu uces! prilej, 42 tancuri 
inamice. 

In apropierea de autostrada SmoZensk 
-Orşa. i'ilam~cul şi-a cont:nuat încercă
rile de străptmgere. care s'au prăbuşit 
Îtlsă .şi de astădată în faţa poziţiilor 
tloastre~ sub focul de apărare al tuturor 
armelor noastre. 

La sud-vest de Vitebsk. un atac al 
nostru, cu toată rezistenta il1dârj:tă şi 
cu toate contraatacurile TrflPfrde ale boZ· 
şevicilor. a aVut Ca re-zul'at curăţirea 
umâ punct dF pM"ru:nd~"rp rămas din 
luptele din zilele prece1et/fe. 

Intre Nfllel Şi lacul p,'~crm ou riat gre,1 
,atacuri 7nc(11e inamicI'. J/! surf-est dţ> 
NaT1,Vl "o'l1tnUlta(wriTe nOflstre rl1( real'
zat ClÎ-şfiţ1uri de (P1'P fl. de.,i rezistenţa 
inn.mjC7~lui a fO.'/t în~r1r.1ită. 

O încerc'1.re de i!eb'1r~(Jre sovietică în 
ppn;'jM~:'lll'1 P'?sc'lrilm' (f dat ţjnş. 

nepe fronturÎ1P ;faliew" se ammNi n 
octi1ntafe (1 dem p'YIfc7or tYP reru'I!oa-şterf: 
Şi d c .'toc dh. (f1'J'/ht>7p pifrfi. 

7CO.UOU flamiltoi aII. p.rtfe;pat 
1. bAtă"a apriabă de Mier("ur, 

t~ O""rmania 

BUCURK')TI, 10 S. P. P. transmite: 
La bătălia aeriană care a avut loe l\lier
('uri deasupra G61'nllaniei, au luat parte, 
@ocotind şi personalul navigant şi <"el d& 
la apărarea 8ntia·eriană. aproximativ 
~OO.rmo (\lJmeni. 

U.lt.ţ~ pentr. păstrarea or
dinei luptă eu b.ndele di .. 

"'"""tu Jara 

BUCIJREŞTI. 10 S. P. P. transmite: 
Din Vjrdty se anuntă eă unităţi pentru 
llăstrarâa ordinei din Franţa au Înce
Jlut atlWlll asupra .bandelor armate din 
munţii Jura, 

Mobilizarea tofal. in 
Grrmania 

BUCUREŞTI, 10 S. P. P. transmite: 
IN GERM..<\XIA SE li'AC PREPA8A
'l'IVE PENTRU O EXTINDF~RE A 
l\-10BILIZARII TOTALE PENTRU A 
PU:NE NOUl BRATE LA DISPOZITIA 
INDUSTRIEI DE RĂZBOIU. ~ 

De~l.raţiil. leneralalill 
Alf'xander e. pr.l'Yire 

lia illYazie 

BERNA, 10 (Rador) - Corespon
dentul agenţiei PNB comunică: 
Dupăcum află din Anzio Exchange 

Telegrapb, generalul Alexander a decla· 
rat Între altele într'un interwiew acor
dat presei: 
. Este greu să se spună ('.ând vom exe· 

t'uta ieşirea noastră. Oamenii din spatele 
rro!1blui au idei foarte curioase cu pri
vire la operaţiunile de debarcare. Ei par 
~ă-!;i inohipuie eă matertalui este de
k'lrf'::tt deoe V;lt1oare şi vase miCi asa 
('um se debarl'ă bagAjele hlri"tilor in 
timl') de pace. De f.apt totul este mult 
1'uai cnmnHcat. 

BUCUREŞTI, 10 S. p. P. transmite: 
DIX B}~RLIN SE ANUNTĂ CA, CON, 
. K'\ATACURILE GERi\L<\~E DIl\' 
,~ECTOR{j'L lAM.POL, ACOW UNDE 
i{UŞII AU DEPĂŞIT IMPORTANTA 
f.I!Ii'IE FERATA STRATEGICA LEM-

eJ<:NG-ODESSA, AU INCEPUT ŞI 
~UNT IN PLINĂ DK~FAŞURARK 
APĂRAREA (a~R~tANA S'A (30N

CE~T:~AT IN ACEST SJ<XTOR PEN, 
TRUCA L1\ol ACEST PUNCT SOVIETI· 
('Il AlT L~AINTAT CEL ~lAI MULT 
lN DIRECŢIA SUD. . 

:lepetatele atacuri ale aviaţiei americane 
regiunii [erlinului 

impotriva 

Berlin, 10 (prin telefon). - Atacul de 
.d rtp<tat al avioanelor americane împo
triva regiul1li oraşului BerI·n a pus dill 
!:Ou în pl:imul plan războiul aerian faţă 
cit> evenimentele militare. Din partea 
.namicului se urmăreste de a face lumea 
să (Teadă ca această' ofeDz!vă aeriană 
urmează a fi considerată ca o pregătire 
a iuvaziei amU1ţate şi din acest motiv 
este termi'nată d n punct de v€d'ore mi
!.tar. Nimeni nu se indoeşte asupra fap
tulUi că şi atacuri!" de zi ale ame icalli· 
lor au un caracter indubitabil terori3t. 
deoarece ele sunt îndreptate împotriva 
carti,relor de locuinţe ale Berlinului ca 
şi a.lacurile de nDapte ale englezilor. Atât 
cât au r-.euşit american'i să pătrundă în 
preajma capitalei Reichului, s;ngur~Ie 

lor jertfe au fost satele şi coloniile sub" 
urbane. Dar ace-ste atacuri dE' zi arată o 
eumun:tate cu oole de noapte căci ek 
costă pe aUl',:,'atOrî ur'aş<' pit>rdeTi şi din 
aCest punct de vedere atacurile a~ri:2'11" 
ale inamicului se dovedesc o afl'l~e"e ca
re nu este deloc rentabilă de vrem~ Cf 

amer'caniÎ au pi'2rdut în ziua de 6 Mar
tie 140 de aVioane în mare parte oom
bardiere cu mai multe motoare iar pier
derile 10:' din 8 Martie au f03( stabilite 
după rapoartele sosit,:> în 112 aparate. 
DeoareCe rezultatele doborir'lor obţinu
te M germană nu sunt romplecle pier~ 
delile sunt şi mai mari. Mai grea decât 
pierderea de mata'iaI este pierderea 
pemona1ului bine :nstruit. care poate f' 
cifrată pentru c~le două zile la circa 
2000 de oameni. In aceste conditii s~ 
aşteaptă cu incordare cât timp va putea 
răspunde RooS'~ve-lt faţă de oopornl S8P 

prin această ofenzivă aer'ană. 

IN RASĂRIT 
SIT17A'fIA ESTE NESCP-lI\fBATA 

In răsărit Situaţia gE'tlerală deoca.m" 
dată es~ u::'Sc,himbatR. Ea eSte şi pe mai 
depM"fe caracterizată de marile atacuri 
ale inam~cului, car~ sunt Îrdreptate îm· 
potriva frontului gennan de sud. Pune-

tele de sforţare ale atacurilor boLj;evioo 
SUllt in majoritate pe ambele aripi. Pe 
aripa de răsărit a frontul14 so\f'ieticÎi 
atac.'Ii inainte de toate la sud-vest de Kri
voi rog, pe ar1pa de vest încearcă să lăa-
geascâ în spre sud breşa pe care au reu
sit-o la SepetoV'ka şi Iampo1. Deja la În
ceputul atacului s'a crezUt că măsurile 
germane vor neces:ta pentru a deveni 
eficace câteva zile. Acest lucru s'a con
Lnnat. Acum însă pare că, contra opera.. 
ţia germană este in desfăşurare. Inami
cul de ed nu a mai obţinut nici un pro
gres mai remarcabil. Indeosebi i s:a ză
dărnicit incercarea de a pătrunde In re
siu;,ea de sud a Guvernământului gene
ral Cu toate acestea situaţia trebue con
siderată încă în faza d:s.făşurării. Este 
fă ~ă îndoială că în zilele ce urmează 
aici se vor da incă lup!e grele. ITltr.."1imp 
'l1::1micul a continuat încercarea de a 
kQ'a rez"'rvele german-e de pe alte 
s~('toare a le frontului prin atacuri de 
rE-pliere da t·E' cu puternice forţ'? Pe au
to-strada Smolens'k-Orşa o incercar€' 
df acest fe! a -eşuat. 

PRf.SIUNEA BOLŞEVICĂ 
\'IZEAZĂ OUAŞlJL MOGHU..EV 

. In locul ac-esteia a intervenit o încer· 
care d·(> diversIune la vest de Kiricev ca
re v,zeazâ Moghilevul. Aceasta a fost 
zâdărcinită totaşa ca şi atacurile inami. 
Cp d,ela est de Orşa, ca i au eşuat faţă de 
rezistenţa îndârjită a trupelor germa
ne. Nici la VÎt;eibsk nu a obţinut inami
cul sucCt~se mai importante, iar intre 
Nevel si lacul Pleskan s'a mărg:nit la 
atacud locale. Importantă este schimba': 
rea situaţiei la Narva. Aici pa'e că ini
ţiativa a tr2eUt indubitabil de partea 
germană. ContraatacuI german dela sud
vest de oraş cu direcţia nordîc~ adecă 
Împotriva capului de pod sovietic d'e 
acolo, face bune progrese. In acelaş 
timp, atacurile bolşevicilor dat€' din spre 
eSt şi nord-e3t împotriva oraşului a.u 
fost respinse. 

Aliatii În fata unei ofensive care intrece tot ce s'a incercat până acum 
Bucurt~şti, 10, s.' p. P. transmlte: Din 

Washington se comunică ştirea că d. FI'. 
Knok, mi~istrul marine}, a declara! in co
mitetul camerei următoarele: 

AliaţiI se află în pragul unei ofensive 
care a d.ellâşlt to~ ce s'a încercat până a
cum: !<'rontul muncÎj a dat forţelor ameli-

cane putinţa să reaHz.eze cele mai mari 
operaţii amfibii ce s'au pomenit vreC>dată 
in vr'un răSl;oiu, - şi se pot făgădui. fără 
teama de a trăda vr'un secret militar, că 
aceste operaţii con~inuate vor apare- ca 
nişte jocuri de copii atunci când ofensive
le ce se pregătesc aClim vor avea loc. 

Cel mai bun aviator german din vest DU s'a mai intors din misiune 

Urmărirea ba_deuu' C-Olll. 
oiste din Hale •• ul Oce,deatlJ 

Berlin, 10. (Rador). - Continuarea ur. 
măririi fără încetare a bandelor comuntSlt 
din Ba1canul occidental de către trupel, 
germane a făcut ca multe dîntre acest~' 
bande Să-Ş-l caute o scăpare peste Adria'~. 
ca în Italia de Sud 
După ce s'a an~ţat de curând că UJ: 

grup de 150 bandiţi au fo..~t capturaţî (:e 

coasta Adriatkei, se mai anunţă acum ci 
alţi 4 bandiţi au fost luaţi prizonieri pe 
coastele aceleiaşi mări după un schimb de 
focuri. Bandiţii căutau deasemeni să fugă 
În Italia de Sud. 

~pit.le ~erlUa.e atin_" de 
bembele a .. ie •• elor nord

amprieane 
B~rIÎn. 10.. (Radar). - Cu prilejul ala. 

eului aerian dat la 9 Martie împotriva Ber. 
linului formaţiunile de bombardiere nord. 
americane au lovit intre altele in m\ld 
grav Şi spitalul Rit:berg, spitalul sr. Hu. 
bert. spitalul militar Hindenburg p:-eeulll 
şi baracamentele crucii roşii în care erau 
in3talaţi bolnavi. 

Desigur că, cu acest prilej se deplângt 
un număr destul de mare de victime. In. 
afara de acestea au căzut bombe şi in car. 
tierele de locuinţe dese ale capitalei. 

A Yiatori ._alezl tr_1l .s.pra 
subpreî_.talui Jeble. 

PARIS. 10. (Rador) Corespondentul 
ngenţiei DNB comunică: 

Subprefootul dela ~lontdidier Jublen 
care călătorea în int€Tes de Serviciu în 
aUtomobil a fost ataMt cu foo1U'1 d(\ 
mitralieră de <-..ătre un avion englez care 
sbura la mif'ă inalţime. Joblf'.J1 a f'OS( ră. 
nit grav şi transportat la spital ...••....• -~ ..... 
S'a .erat 
_oarte a 

eO.damnarea 1. 
lestnla. _inistl'u 

Pucheo 

Lisabona,10 (Rndor). - După cum 
anunţă Serviciul britanic dE- i'n-t,mna
ţillJni din Alger, în cursul pl'()cesului in
tentuat fostului mi·n.istru CLe !.nfcrne 
francez Pncheu, procororu1 general 
Weiss a cerut cond!amnarea la m.:oarU- a 
acuzatullm. 
.o~~~~~~~~~>ooo~ 

România 
STA 'J'IUN~A SEISMICĂ 

Timişoara IV.. Spl. Tudor Vladimiresca 
Facultatea de Agronomie a şco Politehnice 

Buletin Seislttic 
La. Statiunea seismică diu .Llluisoara., 

s'au înregistrat a7j 10 Martie 1944; două 
cutremure de pămâ.!Jt. 

Primul foarte putemic a Început la () 
ore, 12 minute, 2 set"1tnde şi înregistrarea 
lui a durat o oră şi 32 minute-. )el'arw
rea epieentrului 7.800 km. 

AI doilea, tot departat dar de intellsi
BUCUREŞTI, 10 S. P. P. transmite; avioane şi era socotit cel mai bun pilot ta~ mult mai mică a Început la 8 orE' 

D~ Berlin se anunţă c.ă locoten~t colo J Jerman de ~ f.rontul de vest, nu s'a mai 52. minute 22 ~~'ntle şi Înr·ngistrarea 
nelu Egon Mayer Care a dobont 102 mtors dIn mlSIUne'. Egon Mayer a in· lUI a durat 53 minute. ......... ..--------..... -..... -.. _----~ ...... -.. -............................... .. 
Trăsnetul a căzut din nou asupra Londrei 

GENEVA, 10. (Rador). - Se află din 
Londm că re,hta să(ltănlânală engleză 
.,Sphere" pUblică. ~ub titlul "Tră.znetul a 
căzut din nou a.'iupra Londrej" o intreaga 
eerie de fotografii ale distrugerilQr provo
cate În cursul ultimelor raid uri germane 
a.'iupra Londrei, 

Ace'itt- fotogr:\fii arată. iDt,re altele U7.i. 

ne întregi transformare În imense mormant' 
de jăratee. O fot(lgrafie are in jo!Oul ei ex· 

pJicaţia următoare: ,.A<JeSt ÎnQendiu nu 
poate fi stăvilib pompierii sunt neputin
cioşi fată d~ l'Îoleuţa lui". Dpdesubtul unei 
alte l'otogl"dfii, arătând o mhţă in flăcări 

~ citesc următoarl'le: .. O altă imaginE' de 
!'ac ~i flăcări. Bombt'le jnrendiare arunca
te dl' Q\ioaue germane I1U au putut fi stin
SI' de"tul dl" I't'p('dt': uzina nu mai este de-. 
c-ât o siluetă neagră Înconjurată de f\ăeărj". 
O altă fotografie are drept le-gendă: "Nu 

mai rămâne decât foarte IlUtin din clădiri: 
un amestee eteroelit ,i de scândurJ arse". 
După cum antmţă Daily. Telegrapb rai

durile germalft' dea!'ou!)l'R Londrei s'au agra
vd şi au atras după ele o sporire bruscă 
Il numărului oontra{'ff'lor de a..~i'gurare În
cheiate de cUllf)S('uta so<'Îl"tatf" de asigura
r!' englpză "Uoyds t:nderwriters", 

Aceasta sporire ('>ste de 40-50 la sută, 

l!/Hl.tatea NaţioM1ă ti .. 1i:dîturi şi Arte Grafiqe "Dacia Traiuă" Timil}loara 1 gţr 1.01' ,.dei 2 mmlltr "'ut> Nr 52i1488!19"3 la Regl,lrw Of. Comerţuluj rimiş~ara 
TiDărită la 10 Martie ... ~ 
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