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~:DEV IlSTAREA SEMINARULUI TEOLOGIC' DIN CLUJ 
EPISCOPUL HOSSU A FOST SCUIPAT IN FATĂ DE UNGURI 

;Spargerea locuinţei dlui Emil Haţiegan. Profesori şi studenţi români răniţi 
f~ Bucureşti,8 (Rador).-DUPA Ce PRESA UNGARĂ A SU1ULAT 
b: CÂTEVA ZILE 'VOINTA DE R}~PECl'ARE A ROMANII<a ŞI A REGIL'Nf;;1 

CAREIA APARŢll'i}~, RECOMANDAND INŢ.~LEGEREA, IN 7..J.UA DE a 
exl. ~1ARng ACADEMIA TEOWGICĂ GRl<X'O-U~'1rĂ DELA CLUJ A FOST 
lin! ATACATA D:tJ CATRE STUDENŢU UNGURI IN NUMJlJLE ••• CULTURU 
'0uă MILENARJI~, AL .,CKEDINŢEl ROMA.NICE·· ŞI AL 'IRADIŢIlLOR COn..OA~ 
er!~ NEI SFA~TULUI ŞTEFAN. 

DEASEMENEA DL. IACOB MOLOOVAN DffiECTORUL BĂNCn RO
M.\NEŞ'I'1 DIN WCALITATE A .·08T ATAOAT ŞI GRAV BATUT. NUME
IWŞI 'li"~OI;{)GI AU }'(}8T MALTEAT AŢL IN CENTRUL CLUJULUI S'AU 
))ESFAŞURAT DOUĂ MARI MANI1''''ESTA'!,II BIPOTRIVA ROMA:SIWJt. 

uhn PROFESORI ŞI STUDENŢI ROI\lA1\"] AU FOST BATUŢIŞI RA~IŢI. 
dir. i IAR IN'IREG SEMINARUL A FOST D ]i;V ASTAT. 

eoa _ lJN STUDENT A SCUIPAT IN FA'J'Ă PE PREA SFINTULUI EPISCOP 
pen-. HOSSU IN NUMJ<}LUI A(~ELUIAŞ RESPECT AL BISERICII ŞI AL CREDIN. 
IUril ŢEl CREŞTINE DE CARE PROPAGA NDA UNGARĂ VORBEŞTE DELA SI''. 
lJlC ŞTEFAN 51 PANĂ AZI. ACEIAŞI MANIFESTA~ŢI AU SPART GEAl'IURI~ 
;me. LE LOCUINŢ1<:3 DLUI EMIL HAŢIEGANU DELA CLUJ. 

IN ACELAŞI TIMP ZIARUL .,ELLENZEK'· DIN OI~UJ P.REl'EXTAND 
UN INCIllENT PETRECUT LA BRAŞOV FAŢĂ DE CARE GUVERNUL ŞI 
AIJTOR1'l'A'fILE ROMANE AVUSESERĂ CEA MAl ARSOLF.fĂ DIPARTIA. 
LITATE, REDF::"~CHIDE ATACURILE L"P01.'RIV A ~OASTRĂ INCERCÂND 
SA DEA ACESTOR INCIDENTE VALOAREA UNEI REPLlCL 

LA TOATE ACESTEA AVEM DE SPUS DEOCAl~DATĂ NUMAI ATAT: 
GUVERNUL ROMAN IŞI FACE DATORIA ŞI RĂSPUNSUL VA F1 DAT LA 
TII\IP NU NUMAI ACF.8TOR AcrE CI TUTUROR ACELORA SUFERITE 
DE ROM.Â1'll'll DIN TRANSILV A..t."lIA DELA 1940 ŞI PANĂ AZL 

iellt .pt., 
sut 

un nudierea situatiei interne şi ex-
:~~; terne in Bulgaria 
.t e3 

Bucureşti 8 S.P.p. transmite: Consiliul de 
~enţă al Bulgariei a avut ri o lungă oon-
11ta.ţie cu membrii gu·vernului bulgar ~i eu 

i iiplomaţii bulgari chemaţi din străină,tnte, 
lespre si!.uaţia internă l,lIi externă a Bulga-

) 

:pinf ~resa spaniolă protestează Împo~ 
PUlll triva atacurilor din străinătate 
ita.· 

mile Bucureşti. 8 S. p. P. transmite: Ziarul 
mai ,,A. B. C." din Madrid, protestează contra 
intil" 
~iu) campaniei pe care o parte din presa din 
prin sl"ăinătate şi unele posturi de radio O duc 
lllSi· impotriva Spaniei. 

in· Tara noa.stră, scrie ziarul, .nta deviat nici
s'ar :KIati dela hif.ărîta şi manifesta ei atitu
ailli fule de neutralitate. 
r fi 
nuri Azi Y. Ii dat rii.pllnsul 
~ ne· gu.ernului finlandez ._ 

, S1 propuDPriie so"ietiee 

,=»arlamentul turc s'a intrunit la Ankara 
ISTAMBUL, 8 (Rador) - o ştire a. 

3if.o-ului lnternaţ1ol141 de Infonnaţiuni 
,'etru.nsmisă de corespondentul a.ger~ţieL 
JNB a.nunţă.~ 
După. o vacanţă de iaI'nă de peste diflă 

~unit parlamentul s'a întrunit Luni la 
.~l1ikara pentru a-şi continua luerările 
obişnuite. 

In cerIYn-ile politice ~ exprimă păre
,:ea că nu se vor face declaraţii în prea
~abil în legătură cu actuala situaţie in
_ernaţiona.1i în parlament, 
Totuşi se contează. pe posibilitatea l'ă 

~n 6urând d. Sarucioglu, preşellintele 
"onsiHulrli de miniŞtri să facă declara ţii 
.le ordin general in .afara informaţiuni-

lor obişnuite, cu caracter intim date 
membrilor din parlament ai' partidului 
111., p u iaJ.~, ' 
. La. A.nkam se aşteaptă ca. aceste in
formaţii să fie date chiar în cursul a
cestei săptămâni. 

Se confirmă că petrolrll şi be~ina nu 
vor mai fi livrate de aliaţi .•• 
Numeroşi ofiţeri britanici îmbrăcaţi 

civil părăsesc Tureia. Opinia publică. ia 
'in considerare eU o deosebită atenţie de. 
cla.raţiile făeute de deputatul Yalcin în
tr'un articol .de fond din ziarul "Tanin~' 
(bpă care armele englezeşti livrate nu 
numai f'ă sunt în cantităţi foa.rte reduse 
clar pot fi enUficate drept "fiare vechi". 

'Condiţiile reluării cOl1versatiilor turcD-engleze 
BUClJREŞTI, 8 S. P. P. transmite: 

CERCURILE AUTORIZATE DL~ O
RIENTUL MIJLOCIU CRED CĂ NU 
F~TE DE PREVĂZ{JT O REI,{TARE 
1\. CONVERSAŢULOR DINTRE TUR-

'JI ŞI ENGLEZI, AFARA DE CAZUL 
IN CARE PROPUNERI CU CARAC
';'EE SATISFĂCĂTOR PENTRU BRI
T ANICI, AR}" PREZE1'rI'TATE DIN 
PARTEA TURCIEI. 

o delegaţie turcă se va duce la Londra 
gu. 

eter· 
:a.rei 
ecar1 

l (1 

aale. 
t at 
5e b 
3RSi 

BUCUREŞTI, 8. S. P. p.' transmite: BUCLTR&5T1, 8 S. P. P. transmite: Il'o6la I~{)tlflra pentru a discuta ~estlunea 
rn cercurile comp2tente suedeze se af4r~ '!~ Zl~r de ~iminea.ţă ~in ea~itală pub- livrării engleze de material de război. 
:ni eă răspunsul' guvernulrli finlandez la h('t\ ştIrea ca o delegaţle turca se va du~ 

to 
Il aC' 

ttndi 
1, gr' 
latl' 
,lstt; 
.'iMi ~ 

li" 

propunerile soviet~ce de arm.lstiţiu, va l' l) .. elaratillp d '.i ~ .. n"m .. 'fteln!!'u 
tL dat probabil azl

,. 8 Martie. . BUCUREŞTI. 8. S. P. p. TRANS- 3IARET..oR TURCE CĂ ARE SPE-
'G '. MITE: LA CONFERINTA PRESEl ~ANŢE CĂ PRIETENIA ANGLO-
f"rm~nl. ~i problfl"~a DIN ANKARA, D. MENEMENCIOGLU "'VReA VI BIRUI TOATE DIFIClJL. 
sovleto-I.alandeza MI1\TffiTRUL DE EXTERNE AL TUR- TĂŢILE ŞI DIVERGENŢELE CARE 

BERLIN, ·8. (Rador.) - Faptul că 
!ouă d~ntre gazetele mai desearnă au 
lua.t atitudine în problema fin1and~ă. 
~vedeşte că cercurile conducătoare 
~rmane vor să arate populaţiei germa~ 
le care sunt adevăratele intentii ale $O. 

vietelor, Pe de altă parte 1& Berlin nu 
ex!stănici o nQuă ştire care ar putea 
1rata vreun moment politic nou in acca~ 
!It!!. ch~tiune. 

Ceeace se remarca in cercurile ger
lllane "politice din Berlin este ne''''vozita.
tea manifestată nu numai in Statele 
U~lte şi AnJllia, dar şi în Rusia Sovie
~că., fapt din care se d<:'duce dorinţa 
'?~t'IOvei de 8. sooate cât mai repede 
~lnJ~'l'\{la din ,·ăzboi şi.de a nimici veohUe 
;~oalur, ale finlandezilor pentru. că tn 
f~ll1t acesta Uniunea Sovi.etică să. eanete, 
G baza. importantă in actiunea Îmootrt.·va. 
Scandi .~; _.- . -- -~ na.vl.... .! ~ , , 

CIEI, A DECLARAT DIRECTORILOR 3' AR IVI 1N CALEA El. 

Opclaraţiile dlut Eden 1_ ehf1'.ti.D~a TareI ... , 

GENEVA, 8. (Rador.) - După cum I Marţi în Camera Comunelor că pentru 
an." 'Ilnţă serviciul britanic de i·nforma- :noment nu are d~ făcut niCiO declaraţie 
ţ'uni. d. Eden, ministrul d.e- afaceri asupra l"e!rhemării misiunii militare bri
străine al Marei Britanii a declarat tanice din TurCia.. 

Articolul din Pravda: FINLANDA INAINTEA CACERII 
, 

STOOKHOLM,8 (E. s. d.) - ,,Pravda f
' scrie în articolul ei ,.Finla.nda 

ina.intea. ci.d.erW', Î01re altele: Finlande zii s'au rilsgândit prea târziu.. Eşireu 
'CIln război este cea mai mare trilb..re la1ă de germani. Totuşi e prea tirziu ea sa 
se vorbeaseă. despre aceasb, după. ce în săşi Jilnlanda a ho.tă .. ît să iasă dia răz
boi. 

Presa fmlandeză afirmă de luni de ~i1e ei. Finlanda. duee războiul ei propriu 
JAtitudinea acestei prese faţă de ('ondiţiiIe de armistiţiu SOVietice, trebue 6ă 
treze8!OWA. îndoeli faţă de sineeritllt!>a cereurilor guvemamenta.le finlandeze. 

Daei a.ee,ast-ă at1tudine se etXP1ică prifl aceea că. <"ereurile eondtJt;'ito&....e din 
Finlanda, MUtă să facă apel la g;eJierlYlÎ t;).tea guver.o~ui sovietic, atunci, ele se 

lnşală. 8JDJU'nll\i ." ... . , 

Atacuri Intre pres ••• e· 
deză ,1 IIBla.d~za 

HELSINKI. 8 (Rador) - Corespon
dentul agenţieiDNB transmite: 
. Dacă. unele cercuri {inlandeze. au ni,. 
dăjduit că o f.lş.urare a condiţi.unilor ar
mistiţiului puse de Uniunea. SC1Vietic.ă. 
Finlandej ar putea fi intrucâtva realiza... 
tă, această. speranţă. ,d,upi cum consta.
tă in articohl său de fond "Ajan Suun~ 
{a" îşi vede nimicită şi ultima posibili
'..ate prin atitudnea. .manfestată in opi
~lia. publi('ă suedeză c.3. aceste propuneri 
au fost recomandnte Finlandei ea fiind 
~n adevăr acceptabile făra. condiţii. 

PO!~tul de rndlo sovietic a citat-o eU 
satisfacţie cinkă explicaţia dată in &

t'E'astă privinţă. de presa suedez§.. Chiar 
~i Z13l"'11 ()oficial Al politieei Moscovei 
. Pravda", fi menţionat în eomental'ul 
8ău cu privire la cererile sovietice, pre
~a su!Cdeză ca flrept miJloc de a doverli 
~orlesti fi 10'1". $i "Ajan SuuntaM e()nti~ 
11Uă: Al'l'st fel. în el însuşi arată, in mod 
suficient că ziarele rnedeze în cauzi nu 
reprezintă câtuşi de puţin interesele 
nordului ci mai degrabi dau chiar a.rme 
'in mâinile inamicilor Fin1andei. Dacă 
presa S".lede?ă are intenţia. de a exercita 
o presiune asupra. Finla.ndei vizând sa. () 
facă să eerleze în faţa rmeî păci forţate. 
ea se află. într' o gravă eroare. Daci in 
această parte a golfului Botnic concepţia 
despre justeţea luptei finlandete a ră
mas tot aşa de neclintită ca şi in timpul 
războiului de iarnă, când ('hiar şi heu
tralitatea. Snediei s'a sprijinit. tn ~l1l\a
I1itate, moralmente pe această luptă. 

Go ... ernul Colambiel a 
dpmisionat 

Lisabona, 8 (RadorL- Serviciul brio 
tanic de informaţii anunţ! ca guvernul 
columbian şi-a prezentat demisia. 

Comunicatiile d. pr~.jI 
americane •• rJlt"'DU.ie.e 

.u lost suspendate 

Madrid, 8 (Rado-r). - Core~tlll 
agenţiei DNB transmrlte: 

.,Informnciones" află din BuenO!!l Ai. 
res că in urma. unpi ordnll'ante a autori. 
tăţilor ~E'ntinit'ne OOffil1vi.cetii1e tele
grafice ale agenţiei ~oebte-ct Presa" 
sunt sus~te.! • 

" '-
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Concertul de pian Ecaterina Fotino·Negru C ţ\ lE N D A~ 
Recitalul de pian al d-nei profes/Jare izolând sau într€"gind 0IXra ee o recreaz~l I Chopin, a Sonatinei de R?,v:l, a delic,~oa- 1i&tlWUW1I1I1:;;III=llIIUUII"hHIIJIWIllUiIlWIIllW~;; 

E, FotiJlo-Negru dela Conservatorul de d~na Fotino se apropie eu religiozit&te selor So.?ate de Scarln.tt1 ŞI I:nl?reslilO! 10 Morile 1918 j 
Muzică şi ÂCti. dramatică. din ()j:Jj la de marile creaţiuni muzicale reeons. dela ţara de Negrea, In~arta mmlatu~la v , _ 

Timiftuava, cure l':I. avut 100 eri, '1 Martie' truincb-le cu migală şi devotnment lu- d-na Fotino e neegalată, ~ ~dn:lrat E o dllt~ lmportanta pent~ll a vedea ~ 
în sala Liceului Comercial, a prilejuit eid, şlefuindu-le şi dâ.ndll-le strălucire însă sinrer construcţia. intelIgent.a Ş1 no- ce hal a ajuns, SU? un ~unut regim, lIlCl} 
publicului timişorean satisfacţia de a urin rarele d-saJe însuşiri coloristice, bilă ,a Chac?mei de Ba('\~. Bnson,I şi e8.t'o tenll""e& generalulUl TraIan Doda: Se ţine 
fece cunoştinţa. ~.lneia din cele mai au- Tn ade"ăr. tnşeul d-neÎ Fotino e de o de. fun:ul poetle al Dall3unlor Dav;d~bund. l~ ?~~b3Ş. aduna;ea generala. Cmnu, 
tentice figuri muzicale ale ţării noastre; licateţă fi SensibiI:tate extremă şi exC€~ ler-iIor de Schu.mann, enr~ _ paeatuesc nltaţl1, de ~vere pen41'U alege:-ea UllUi nC1; 
şi .cum concertul d-snle vine la o mică lE'ază în deosebi în nnanţele de piano puţin prin lungimea deosebIta.. preşedwte m locul decedatu.hll preşedin. 
distanţă după a.oel al unui reputat pianist rmde atinge o rară VirtUozitate. 'Dorim s'o ~ai auzim pe d-n~ Fot1no- Patr~du v D~ăg~li~a,. Alege,:ea .~,te . loc du: 
german, putem constata prin compa- Din nroi'ramul foarte vari-at ~t bogat Negru care clnsteşte arta mUZIcală ro- lungI framantiirl ŞI "lucraturi ŞI după (t 
raţie virtualităţile artistice de inter- al cor.cerlului de ('Ti relevăm în deOSebi mânească. guvernul prin organele administrative !'tu. 
pretare superioară a elementel-o:r mu~~ exeeuţia dcsăvâ.rşiti a Bllrcarolei de Ana VoiJeaDa.-Nic-oară şeşte ~ c~munele singuratic~ să ateagl, ea 
cale ce ne aparţin, .~' ....................... _ ................. _.. ... delegaţl al cOmunelol'. In majoritate 0!lllletd 
Nouă, eelor din Cluj. şi mai a,les pub- . ~. • diA d de ai săi, Postul de preşedinte al Colllllhi~ 

lieuhIi din capit"Hi, numele d.nei Fotino. Bogăţiile Promontoriului din JU e\u ra tăţii era de O importanţă covârşitoare_Ut 
Negrl ne este deja demult o garanţie că din punct de vedere economic, cât ,i POli . 
. 1D] oonoert al d~sale nu poate fi altceva c •• rerjnţ_ d .... ut prof. Alexandrll BuşitA tic. PreşOOintele mâ.nuia o avere, e&rt ~ 
decâ.t o mai mult decât certă desfătn,re 8ecţifl SOCial-Agrară a Institutului Conferenţiarul arată apOi că in aCeastă atunci depă.şîa 100 mJlioane lei aUr şi ex~. 
atât de ordin pur muzical cât şi intelec- Social Banat-Crişana a organiZat pentru reg;une popUlatia din 5 comune se ocu- cita influinţa sa morală asupra unui !Il-
tu al. .iUCI de Sâmbătă, .. Martie II. o, Q jntert? pă ~ClU8iV cu tJitkultura~ ia1' porumbuJ măr de aproape 100 comune ce trimiteau 

Interpretarea operilor muzicale 'de ge- Bantă conferinţă În 3ala mure a [factd- eSte întrebu.i.l1tat la Îflgră'taf'ea vite1.o1', ~ i d taţ" eli tă N . - r ... e epu 1 10 e , u e Dnrare deci, eă 
nurile cele mai diferite, constituie pen. tăţii de .Agronomie. oa~ sunt GQtnercialiZllte, deci acest pro- guvernul a făcut toate sforţările, ca si. 
ff!'l d-na Fotino-Negru o problemă dub- După un cuvânt de întroducere~ d. dr. dus agricol ~8te industrializat. iasă la alegere învingător. Candida.ţi IA 
!ă, perf~ct SI in~ronizată: o creaţie simuJ.. Ion Luca CiQm.ac roagă, pe d, prof. Ale- Confer.enţ,aru.! a dem{)nstrat ~poi ~ preşidenţie erau preotul Dr, Ioan Sirbu dJn 
o..:.nă a. lnte ectului eonstrnctor de valori ... n~..J_, B1/-"lă. dela ,<.t"""'la de Vt-t:;cul- da"' stat'/.Sttce ca- regiunea este stapânzta R d V l' 
m't t ~ l~ d l' ..,....Ti\h, .. -Y' , fo'''VU • '" u aria. autorul uCt'ăni "Viaţa lui Mihai 

n I.:.C(' nnl:,e a atl1r i e o rea lzare sono, tură din Miniş" ca să-şi deavolte subiec- în m;xjoritate Sd~?biţoare~, elementUl Viteazul" premiatâ de Academia Română.; 
ră gradată ell absolută stăpânire a DU~ tttl, iRtitulat: ,,Promcmtoriul Aradului romanesc; ftemţll Şl tmgufi~ repl'ezen~ Octavian Bordan primarul CaransebeşuJ~ 
a.nţelN· intermediare, ambele având ca d;'" pu"ct de Ved€TD economic .<h social". tând doa,r câteva procente in!-lme,.~. p 
suport material ViIT10zitatea tehnic>ă .It" ~ T- elat da dul de vată d entr-u ca alegătorii votanţi ~ă nu se mi:. 
indispens'lbilă ori-cărei intenţii de reali- Conferentiarul ~i desvoltă prelegerea 'Il prIvIT! 8 an w Tw e> t, t '1' mideze cumva. num~e, ca comisar all!âQ 
zare in mnterie de artă. descriind ccl.e 17 comune, care form.ează pTof., Bu.~:~ constata c~ ac~ta: ea e a pe ,,fişpanutn Dr. Aurel Isekutzt care])ar. 

Nimic mai uşor decât si urmă.reşti in PromontoriuJ Aradului, Q.tât din punct u~ mVel rid;ca.t. ~opu1aţza Se altmente(V tieipi. Ia ale~rj. iar ca. bărbaţi de mere. 
cântul d.nei Fotino realizarea mereu pre. de 'Vedere economic cât fi social, doC'I.V za !aarl! bin~, prm urmare poate presta dere, hl scrutin pe FrAneisc Tomec. Francls: 

.. :::. d· .1 t A d " o munca, ma; grea. Treyler Nie Simerln'" u n m ....' zen....,., A acestor oua eomanuamen e SUA 1ne'TI:an A cele e~puse cu aJUtorul a 18 La 8fâr''Jitu! interesantei sale confe- .; ... 1 n u e ~l~, 
perio\" nrtiStif.;G Nici pentru un moment graftCe, tntOC;:"ii: pe baza ~a~eloT adu: r:nţă d, prof, BuşiZă demonstreazii doct,", dintre care eei trei dintâi nici nu erau gll 
inteligenţa constrlctivă. nu cedează. ae- nate dela. cel":: 2;)00 gospodar~ pe car~ me77.tat mortalitatea infantilă Şi pacostea niceri. Simulacrul de alegere se termină eu 
duoţlWlii sonore, care la rindul &i ... sub- con!eren~wnil le-a cerceLaf persOt!al *1 denatalităţii, pericol ce ameninţă Pro- alegerea lui Boroan eu 84 voturi dintr.! 88, 
linia.ză. .cu o nesfârşită gamă de culori tl.manunţtt. montOTiul cu o rapid..!! descreştere, d~oa- graniţa având 99 'Votanţi, Dml Sirbu pro. 
conturul plastic al formei perfect eohi· 1 ' d 1 l ! ţ . t~ste82's., ind tnllinte de Vif.are. in ron\n 
l3-:'ate S.l.· fi"""'Vill' gaW tor _lem""stratA N- n temeiu~ atfor cu !'Se con eren ia- t'ece aci nu se mai pTact:că siSlemul de. - .. . x...x I 
I..r:< ... _ "'............ u v- - ... f"Ul d . f l l d f . 1 _ â t .1. wsconaru. apol P~L"t'.Seşte M Il_ 
mie arbitrar în interpretarea d-nei Fo-- :eSGrie e tt e oloszTe a p'!m n u- U'I'I cap:l, ci sistemul de nici un cap. 

lui diM ~le 17 comune, făcând Q compa- Terminând conferinţa, d. dr.lon Luca TRAIAN Bffi.-U'.SCU 
lino, nimic inei'5ental sa;l nelămurit: o t" z -r_ ad f ţ ••• -................ ~ 
armonie fără putinţă ~ discuţie se de. ra, il! mIre venit1lri e pe car: ~ uce Ciomac ti aduce mutţumiri con eren ia-
gajeuă din câ.ntul d-aale, ea.re provoa~ă producţia ccr-ea.lelC!r, în.~ămâ,nţate pe () rului pentru doeumentattJ expunere, ta1' 
in acel ee o urmăreşte cu atenţie, senza- intindere de peste 33 mii iugăre *i viiTe asistenta il recomp'msează cu vii 
~a nespus de plăcută a implinirii este- care f)CU,pJ. JI1Wtm 4 mii de illyiire, şi con- aplauze, 
t:ce rle:sivârşite Desigur există. multe sratii. că cerealele au () valoare mai micii DeschiZându-se di3"1lţi1, au luat cu-
drlmuri şi posibilităţi intru rezolvirel decât ulile cu CCfr. !Q~o din total. Irrr in t'nntnT d-ni i: dr. a Grofşarea~ prof· 
problemeI inter!'lretative: pcrsonn1itatell oe ""rt~e cOf'ItribuHa lo"'UirorilO1' la Vasîlitt, inq. Emfl Pop, riro!. Popovrcî Şi 
artistului concertist l)Ntte fi nneori mai sarcin:le stat'll!ui. vitiC1l1tOTii cO'rrtTi"bu!e I 'i'l'!g, -lan Crisn:n, cărora cor;!eren!îarul 
pronunţată, ponte să fie preJomlnant.ă C'I4 o mrmd îndoită faţă de Q!J1"imtltryri. le-a dat explir.a!iile fi€CeSarB. 
.................... __ •• II!' •••••• - ............. ~ ........................... ...... 

DESPRE MUZICA GERMANĂ 
mllilllITuJr~nnmull!Um!illlllimn!i!fffillillmlli!llrn!lllIMnnUlill1lBfinnllnmnmmmnmlllllJ;~I!l~UJlmn:nili'ml Dmlffim 

D. Tudor Ciortea, şeful eceţie.i lnuz:~loe 
la l.lini.sterul ProP3.e"'"alldei NaţionJile, • fă4 
gidUl! să eonfe~nţieze la Tim;şoara In 
cadr',u ~iaţ~i Româno-G<>nnane d~m 
".Mu);ica. gel"m&nă de ati", tlt1u in sme pl'O- I 
miţător, ~ a .tras un public Dutrl~~ 

mat ales cii 8l'Mlstă "mtrzicl gel'TBani ~A II_ 

Limpel'Uli" .. pătruu~ foarte puţin in 1l'l8.$o 

aele mai mari, astfpl ine&t eonfe1"'.nţ"!t -
anunţati. CU "numeroase exempt:ficârit

', ar 
fi TJ'Utut in~l'eSS In eea 'llIai larg~ mă~rii. 
Mnlloz-a de faPt nici numele unor rompozl
ton - de vnloo!'e indubitabm~_, ~ T;app, 
Orrf. l:I.us, Su!termeiste!', Wemer- E~ sau ................. ~ 
rJlara festival artistic 

la Timişoara 
La Cazi.noul Militat' din Tim:.şoora va 

avea loc Sâc.a.bită, 11 J4.utie o.re.l~ 20. UD. 

mare ft.>.stlval artis:.ic Ol.'t:allL..at de .. Darul 
().j;~141UJ." de bub pl'eşid.e.n~ dnei Eija. p 
ner,aJ, DregalJAa- nI C,l 

I.ş.i. vor d4 preţiosul CGDCurs actorii TeaA 

truiui Naţional şi ai Operei Romlne din 
C~-T.inl<ŞOfl.l'&, 

Vor cânta; dra Lia Hubic. cina Livia. Pop, 
dua Soltnchi., d, Aug, Aimăşanu, d. Avri
geall_ 

Ato1l'lpanls"'tlentn1 la pian d. Yircea Po. 
pa, Ma )la~ Oancea, dela Opera Rtlmft.nă 
va dansa.. ~ 

Dc:mma Mia Marian Jale1} va recita din 
~SIlle." 

.Actorii Teatrului Naţional •• jucâ pi.e
;sa; .,Ce ştia satuI" comedie într'un act de 
iV. Al. Vâljnn, cu unnătoa-rea distrl1:uţie: 

Ottmar Gerster, dmluemrile căruia "EDoch 
Arden" a foşt repe~n!.at in sttă4.lăt.l<.o! mai 
întâi la Opera din Ouj·Tiruiţo3l'a, 1lD lL! ~te 
ennoscut. dCşi pe3te grani.ţă el~ ·M~.:~uă 
de vre-O:leca ani admroţia a.pm~!tn n(!im· 
părţiti a elileJ<Jr, Conferinţa dlui Thdoc 
Ciortea putea astfel să 'insemne :; adevă· 
rată infractiune in dGalenlol atât de y.mţin 
expIcra-:: la noi al muzicii germane contim· 
ponne "- de genul marilor infrs.ctîuni 1n 
necunO!reut. ~ăvât'Şite de un Copezollic .'iaU 

Oi.,tc-for Cclumb, Tre'!:ll;a doar Iln dram 
de htdrbnenlă - ('9. apoi succesul să-I zoă.s
plăteaseă însutit_ Şi-a t'chimb'lt sub~('.ctul, 
conferenţiâ.nd despre "MU2:icll germană". 

Fondândll-şi cenferinţB. pe Un piedestal 
istoriI: foarte adânc, menit să ~eopel'O 
eontinuÎ!atea tjnut~i spirituale a muzi'.!ll 
germane dela inceputurile !Oale la Joha.nn 
Sehstian Bach şi până la Richard Wagner, 
d, Tudor Ciortea a conceput ecnferi:rţa sa 
cu o o decvenţă de compartimOO,tE i&tor.i.~ 
prin care hltreaga evoluţie â mu~cit gel'
ttmne, dela inceputurî!a $ale pbă Îa ~ra.",<>'Ul 
aUelOl' noastre, $'& psrindat În faţa publi
eului, pe care l-au Ineâmat Inl Î!l ultimul 
rând numeroase1e ilust-raţi1, prin care s'au 
aşezat in. 1'41~ punctele culminant. aie 
unui trecut, cât se p03.te de glorios, Veleită
ţiIe Istorlee ale eonfe!'enţiat'flor- n(9ştri ~ 
desoop-..ră astfel t()~4eatlna ea un dar bogat 

recapituleu cât mai ~ ~~inţel~ 
sale istorice - in a~a misură, ind.t să aibă 
un ron~peet 00 totalitate. 8~lo unde spi. 
ritul ob;ţmuh discontit\Ull al i~o1"logrofîej 
poogtu\e-.1ri În prim al rind aportul indi.V'l· 
dţ~l al diferiţiltlr ~atorI, Asemenea~, 

cursii -isoork:c, oa aceasta, săvârşită. de d. 
TndOl' Ciort~ in eonf~rinţn d3ftle Teclama 
deci pentru sine în p!"imul zoând '.atrib~tul 
unor aln"!:eze rapide. prin ~are se pune în 
relief v~şnlcul valabil in speti.: 8tilul per
m.anent al W1Ui .segmeut de i:Ult.uri, în ea· 
zul de fa.ţi., al mu&icii germane, graţi!! că
rora impresiile din trecut ale publi~ului -
dispara.t~ ,i aparţinând mai ales domeniu
lui emotiv, sunt rennite într'un intreg or· 
ganic ,i ridieR.te la aivelulueei depline cu· 
lI.oaş!eri d.e v.a1oam. 

ADl fl foarte ferieiţf, cad. Mmisterul 
Propagandei Naţ;onaJe. ar gă.'\i modalitatea 
ea asemuea. eonferinţ.e să se repete cât mai 
des - nu namai Ia Tilll;Şoo.ft, ci in toate 
centrele de coitoră ale Românieit ca p-obli. 
eul norrtTu., eal~ fn Inaj{)ritatea eazurilor 
~e n!mls să~ r;llI~gă Îln'!ITesiile llrt:stioo 
fări em'Itr~L prin ~lm'D]~ audiţii. mdiofoni-ce 
să primeuso::ă o cultură mudcală cât m'ai 
tem.~\n.ică. d~ eare apGl ~ar reimţi fft mod 
fire:w nivelul tuturor producţiilor muz.icale 
dela noi. -

f4 BUrprim, publleuI fiind pus i'n. situaţjl!!. SB -~-
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NAŢIONAL 

----------------------------------------
TEATRUL 

HAMLET 

Basul Ilircea Mavrodia 
In recen tul spectacol extraordinar II 

Aidei la Opera Română din. Cluj-Timişoara 
şi-a făcut d~butul un tânăr element) proas
păt anga.ja~ basul Mircea Ma\Todjn, inter, 
pretind rolul regelUj Egiptului. Deşi pu~ 
stingherit, d, Mircea Mavrodin a avut 
prestanţă impreSionantă in scenă, DIslJiI' 
nând de o voce frumoasă, emisiune corecti 
şi timbru plăcut, noua achiziţie a Operd 
noastre va putea deveni, prin r...u9.iu ti Jti. 
ruinţă, un ci.ntăreţ de frunt~, 
•.• ~ .......... - .~. ____ e •.• _" 

Foi vofn" 

Fără înd.()ială sentimentul pattiot~ 
este KKUt dintre cele mai /"tmOO8e. 

In antieJUtatf; eZ « l08t cultivat ,. 
maximum Şi. datorită aoe8ti4 fapt U114!' 
le popoare au în istorie un loc de frutr 
te, "Qrbind neam'U-TiloT prin g1oril1W 
at.i'ătuCifOtl,f"d. I 

U,. 8t#Jg CQ.fVI treca binUtor fi (lITfI 
eSte steagul ţării tale îţi dă o senz~ti8 i 
ar,nită in frumuseţea. el. Te exaltă, te~! 
prir..de Î~. 3.'8 face -Nă-ţi dat 8etf1l1fi 
cii XiI. poţi. rămâlce iZolat, lUI i.wdivid *'1 
recare Uu;:}ti3 în graniţd6 euI...i tău. \ 

Iti dai seamă cii aparţi1ti ~ tot, CI' ' 

re se numeşte Patrie, .' 
Când ea e ingenunchiată te -8im.ţi f" 

tu rob, cânâ soarele ei e serHn §i OTiZOn-l 
tul tău ~ m-ai larg, 
Câ~ Îi (J/uzi 1'ostindU-i n1ml-ele;o 'fi: 

simti bătăile! i_imii mai repezi.. ! 
[~i Q.dN.c (jmUf,te că ooai4 t.utdeva ÎI : 

străUuiJ~ Q.m Îlitâzn;t pe stradă 14$ #' i 
ran rmnân cu QpillCÎ Şi rojoCU-i tram. i 
fioJlJ...al ii am ut..'Ut o enwţie put~n,ică, 8 \ 

blWurie greU M cupti"~ ât cuvinte. 
M'am regăsit. , 
ÂumCi mi-at" dat sea-",," cât de l~ 

suntem de pămâ,ntul pe care"De-am ,,(lt 
CJJ,f, de poporul din ettre fool!'t'A ~e, ' 

J;rigorle Marineamu: d. D, Moruz.a.n. Elia 
Marineamu: Viol"ica Di.mitrie Anica:Yetu
l'ia Duşa şi Nicolae: Gheorgile Matacbe,1o 

Blletele se vor distribui de cătrl:' dWlJtmef~ 
din comitet, E1e S~ mai pot găSI la ai- :1'&-

~u. ~_-.~~"~~~~~~~~ 

D'ALE 
pI'emiera pie!:eÎ 

Să fiU .ităm m:!ă: LamlZrfiftc ,sp!zllll 
'/l"dew: SfUlt două feb.tri tre pahio"sm. 
U.l rere .şe eom-pUftf d~" fo!de "!ffi7eJ 
(U,. 1(!(lt'e prej2vieel'fife, din toate br~ 

C A it ,N A V AL U LUI 11 ( dil/:t"Otd i d'l! tOOte rule~ărvr"~e, diff foa-
___ ni peBtn a:ull4e JDi, '41\1art1(j fp r1~tnTae pe ()(f'Te P'J'P(yJ'r'el(! le tT!t ro-Il

l~rf! 1lmţi11,!f;i # alttd cm-~ 3e oo-m7J'"" 

lIi!eteIe vi.nda.to. SCl't" ~5 ră1Ilâ1l valabile tttmtm prnni!'~. '!.ti9'.t -vr-U3S. -
,.~.:. .••• ~.e .. =lIiIt ... _=IIII'IIIIIiIi'l.IiIiY ... ·$ .... ' ... _1111· ~iII-.. _~'li .. Ii._~.F_. __ -_=II' .... ___ ·lîIIf __ ••• I.llÎr"ll..-.~! ~~ -.~- 1 i.lrU MdBIA1U:~S., 
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1iIll: Old~tA ŞI hlJLGt"lBIA. Românii~" 

IUn mOm6nl inmres:onan! din viata lui Ualer1U Branfsce 
j" R bulgarii se unesc acum mtr'o cola.bo· 

lJlll (lOOllomică.. O deJegn1ie va pleca la So-
a'! 
~. tilreprezentând Guvernul ro.mâ.o pentru În-

tiiaş-, _ Q cOD\'enţ,ie comercială cU guvernUl 
lill!: blJlpl'. Această nouă fază a rapGrturiior 
~. ~tre amicale cu Bulgaria urmează dupii. 
lltJ\! )(Iâncile legă turi culturale, ce s'au sta tor. 

linte Jlcit între amblele ţări vecine, începând În. 

duPă li din anul 1940. O înţ.eJegere culturali\. În
.ă ce tr& vecini netezeşte asperităţile Între ei -' 
~Q. tate, de altfel, sunt inevitabile, fără. a de. 

II ca ii!lli prilej de frecături catastrofale -:- şi 
lllel\l le acum înainte nu mai poate exista nimic 
QUlli. !r8V şi serios, ca să strice buna ,·t'~inătate 
-tir iIItre cele două popoare, o vecin{.tate, care 
POl!· DU mai poate rămâne statică. şi Înfrue. 
l'1l ~. :oasă, ei dinamică şi p1ină de roade politice 
eter. ii economioe de mare însemnătate vitală. 
[ Il· ~~MCe cultura t'ste reprezentantii. de 
itean Btt~tn!llii neamului nostru ca şi cea. de 
ei, că. !('ti ai statului vecin - Doj ne bucuri'i.m că 

să lrtllm'rgi'it(lfii marilor opere tl('onomice şi 

l la po/itiCif' au început să fie tocmai elementele 
~ din :tre produc cultura, 
tllliai • !l' < 

,al!; O1\iFERIN'fIG.LE lUUNCITOREŞTl. 
~t~ i C Scopul oonfel'inţJe)or muncitoreşti 
t ~' fie popularizarea ştiinţei, nu. evident, a 
par. I!'lej care nu este altceva decât o simplă şi 

n ÎJUJJersonalii. delect.are a intelectului, ci a 
n a:- .iinţei ooncreoo. empirice, a ştiinţ;ei care 
1: II referă direct şi educativ la mwtcitori, 
~,\resf.e conferinte se justifică. nu numai 

lă Irin o ta ţiune- de stat. care vrea ca o clasă 
'fi~. jestul de neglijată, cum a fost până acum 

nundtorimea să fie o. clasă luminată.~ ei şi 
pro-, < t' tul h' ti I 't l' )n!n' ,nil sen mlen 8U lo("e·" a muncl om tu, 

tl om şi ~omiin. ('are nu fuge de Iwnina 
. ~iintei. ci o do~te, o inţelege şi o Iubeşte. 

:;u 'fonferinţ.t>le mundtQfPştl "Dr satisfaee 
...... pst~ dOIJă postulat", şi este bin$ ea ele, 
ia 1.1'i''lii"d cât de curând, foIă devină marele 

irl"nr rl~ Inmi~ă. CIl1"e să rlnrifice toate pro
r al blem"'" legate cU villta mundtondui şi a 
iOll\ 1aPllrtnrHor sale Faţă de stat ti societate. 

• 
NGL1.~ ŞI TllRCIA. Sunt sitnaţii când 
lubtn>~ uneşte pe dQi·trei inş,i cari o 

partăşe.osc reciproc. Şi sunt iubiri, care 
ispu-. !tIind distanţ-e mari între aceia pe cari ea ii 
rectă ~~ufi~ţeş\e. Ne-am obişnuit să socotim. că 
perei. iDtre Turcia şi Anglia există o D'l8.A iubire 
,Jti.' iri de mult, din timpul când împeriaHs-

DlIlI englez concepuse pe Turcia ca .. răul 
... IeCesar" al Europei. Dar aooa.stA iubil'lll 

Il&rturisită de amtea Gri in parlamentele 
mft respective, nu a apropiat atât de mult pe == !Tuei de englezi, ÎneAt Guvernul Republicii 

li uite inieresew. Patriei pentru a se arun~ 
t& de dragul lorzilor într'un răWoiu. eaN 
IQ poate aduce altceva, decât jertfe. T"r~ 

iofk /Îa a fii"ut. prea multe riizboaie În viaţa sa 
. Kforieii oont.rn a oU uita, in aceste tim-

k a«ri mlldpme, că un războiu se ştie cum şi _e- i!> um!!.' începe şi nu !le ~tie când şj in ce 
TUII- !l'Pme ~ va sfârşi. Apol. raporturile ei cu 
~ I« ~rm~n;a "unt înci, şi VOI' mai fi. prea. ca~ 

, ml~Tf'<;ti, D~ntrn ('8., conducătorii poporului 
(lIr't tli'C' "n 1 ... · l;tr;('!B de dra~l Eli~~()l" ~i, 
:aJie ';'~1iti. Turcia rămâne, deci. pe poo;ipa 
,CU- !lnstei ~i-a cuminţenlei. 

• 
(l OllBA. GIGANTICA. In l~ de a oferi 
CI lu.llii O. formulă de cultura, de pace, 
le tlJ\uuutatet de creştină-tate efeeth'ă, -;
lfiuucâturii Britaniei se laudă ei. dispUn 

ţi,j J 1) bombă gigantică în gnruta.te de şase 
zon- Ime şi jwnă13le. şi că. acţiunea ei este atA. 

'p ~ pllStUtoare încât unde \'8 pica ea. nn se 
ta alege nici pulbere de oameni ,i de case. 

Rân~uri pe margifloa unei fotografii inedite 
~-~ ...... -:l.w;,...-.!"Oţ.,~:':,~-~.;~' ':_---.- • ~'~-. ',o -:Ţ~.~ .. ' 
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ValeriU Branisce in mij locul tipografilor 

răsplatii. bine meritată Academia Re-
1Mnă l-a ales în 1919 membru de onoare. 

In acelaş an fruntaşii vieţii publice dt1f 
Ardeal i-au încredinţat conducerea d(J,
partamentului instrucţiunii publice î?l 
Consiliul Dirigent. 

Dar nu o biogra.fie a llLi Valeriu Bra-
nisce vrem să facem aiCi. A 11 (ăcut..o 
alţii inaintea noasf1'ă. ACeste rânduri 
sunt determinare de qăsirea UtlP, fotO' 
gmiii irrcf l}t", 'l 711i Vr,ler;u Rranisce .. Tffl 
carp o renroou/;pm a1ărur'lt, 

FOfoqratia nr:"'I1Rtn mnr('PP(1,,:,iT 7f'" mi)' 

me-nt im:nn".<:-'''''I'Irrnf din 1,i'1t" Ju; rit> 1u,"", 
tă ,ţ.i dp .ied fii, 

11 1,edem airi ;11 '''nrr. Martip " rrms7fd 
189fi, în prea}mfJ plecări; la Seahedin. 
unde avea de i~ă.,it do? ani de ,pmniţd 
pentru rrrticolele sale de inaltii tinutd 
natională. 

, Et'tte inconjurat de echipa de ttpo' 
graf;. care·i tipr'ire,(lu •. Dreptatea(f al 
cărei director em. 

Atitudinea lUi Valeriu Branisce, chiat 
in aceste clipe de gi ea încercare. nu a
re nimic di1/. atitudinea Celor infrlÎtrlţij 
ci din contră, ea oglindeşte cu senină-

De~i stau împlinit ?nai zilele treCUte cuvânt şi Sim.bol al unLi :;,<o,.eraţii au tate încrederea in lupta dusă cu atâta 
a5 de ani dela naşterea lui Valeriu Bra- cărei a.9piraţi'l<-ni naţionale Se vroiau fJo entuziasm~ cu atâta tenacitate. 
nisoe, nu vrem să facem din aceste rân- [irmate ou hOhf..Târe, Valeriu Brani8ce Este o fotografie istorică~ pentTucă 
duri o comem,orare, pentr1lCă mai ales a găsit că Singura armă cartrl poate a- prin aoea8tă Jotografie~ înconjurat de 
noi gazetarii pe Valeriu Branifce tr'3- juta in această lUl,!ă este condeiuZ şi 1 aceia, care culegeau in plumb fraule 
b1&e să-l avem permanent prezent în gân- s'a dedicat lui cu te!: sttfletul. izvorâ-te din mintea lui clară şi din Stl--

du'i'ile noastre. oălăuză vie in acNunilt! Şi inrr"'adevăr, aoe~"'!ă. armă ou ~ /let;Ulnemărginit de mare, Valeriu Era.. 
Şi in lupta noastră de fiecare zi.' a înfr-wnfat perm.anent piA-. ... (lgrafele sane- nisce sfida din pragul inchiSorii pe a.-

Reprezentamt aUfent~o al w1ui treC'lL/ ţionare ale legislaţiei ma,ţ,liiare, l-a (J< Ceia care-l coodamnaseră pentru marib<J 
în care lupta pentru afirmarea d1<eptu-1 jurat ca lupta lui să fie inc\7"1.unată de (IU'" idealuri, c.are erau in a.celaR timp 
rilM Tom:lneşfi pe aoeste meleagti,r; în~ S1wces. dându-i fericirea să p~tă f1'ăi idealurile unui neam infTeq. 
semoo. nu paradă, ci jertfă, purtător de marile clipe ale Unirii, după OOf'", ca O CONST. 1 ALEŞ ... -......... -........ _~-~ ....................... -..... -
950.000 de familii trăesc În România din lucrarea • • 

Viei 
Situatia viilor din judeţul Timiş-Torootal. Varietăţi de struguri in judet. Oesfintarea h ib rizuul, 

Problema viticolă a României - care es::e 
al 4-1ea stat viticol din EW'opa - din cauza 
echiUibruiui dintre producţie şi oonswnaţie, 
a dat mult de gândit organelor de conducere 
din Ministerul Agriculturei. Incurajarea ca
re g'a, dat la. inceput - imediat după răz.
boiul mondial - refacerii viilor cu hibrizii. 
a avut repercursiuni nefaste asupra viticul~ 
turei. din întreagă. ţara. Via pentru Româ
nia. înseamnă hrana. a circa 950 mii de 
familii cari trăcsc depe urma. unei supra~ 
faţă. de 345.000 Ha de plantaţii. Pentru 
economia generală a ţării, aceste cifre vor
besc dar, atât din punct de vedere social, 

dt şi econooOO'ic fiscaI. I 
Văzând statis"!:ica dinainte de războiul ac· 

tual, asupra invootiţlilor făcute în viticul
tura ţării, găsim suma de 25 miliarde lei, 

cari în momen tuI de faţă ar putea fi SI»-/ 
r~tâ de 3 ori. Această bogăţie naţională 

spre a nu mai fi sabmată., organele de con
trol au propus, iar conducerea Ministerului 
de Agricultură a procedat printr'o lege mai 
întâi la oprirea plantării, cu hibrizi a viilol' I 
din intreaga ţară, ca. mai apoI sa se pună 
premii pe fiecare hectar debtişat, iar &cum 
din inalt ordin să se stârpeaacă complect 
aceste plantaţli. . 

CU :'O'.\b: că. in jadp.ţul T"imiş"'ro!Oi.)+al a, 
ceste plantaţii nu depăşesc 13%. acţiunea 
a. inceput şi aci. După câte sun tem in!()r: 
maţi a sosit la Camera. de Agricultură Ti
mişoara, al insp. general Ci:uneseu, din Mî
nister, pentru începerea campaniei de pri
măvară a defrişerti viilor de hibrizi. 

Situatia viilor din judeţul Timiş-Torontal 
Judetul nostru are O extindere de circa 

750 mii ba lIupra.faţă arabilă., a.l'6 o plan
taţie de 11.364, ba cu vie, din care 1.528 ha 
de hibrizi producători direcţ,i. Producţia 
anuală intrece 400 mii bl. de vin. fa.pt cani 

face judeţul si. ocupe al 10. 100 pe ţari.. 
Cu toate că procentul de 13% al plan

ta.ţiUor eU hibrizi. nu este mare, în raport 
cu acela din celelalte judeţe ale ţării. totw} 
daei luăm in considerare propăşirea agri
t'ulturii din acest eol~ de ţară, el este mult 

prea ma.re. Vinul scadent de hibrizi, inţ.&

legem si fie făcut 4"Oneurenf.ă. celui prove
nit din viţă nobilă, in Cetatea Albi. (14.324 
Ha.), Lăpuşna (13.683 Ha), Tighina (16.100 
Ha), dl\l' nu la Recaş (324 Ha.)~ Lipova 
(348 Ha.), din judeţul nostr1l unde se ţine 
la producţia de calitate. 

Vinul de Teremia-.Mare şi Nereu, J·am gă
sit pe vremuri la Viena "âomn(lu-se dn:.pf 

v.in băştinaş de Heurigen. 

Ferma statului -dela Ciala 

tulqj esoo de 90 Ha i iar produeţia. la becta.N 
este dela 100 mii la 150 mii de fire. 

VARIETAŢI DE STRUGURI 
ŞI PRODUCŢIA 

VarietăţiZ6 de struguri pentru vi,. 
sunt: ()reaţă~ Kadarcă, Slankamenka, 
Di.nka, lIo'U!gle1'~ Mustoasă, Riessling, 
J!W}cat, Bakator; PortugaiS bLeu" etc. 

Maju.ilatea acestor varietăţi BUni 
foarte productive. Oăci este o caracteris
tică a viticultorilor din judeţ dorinţa ae 
a produce cât mai mult. Datorită ace.stut 
fapt productia medie este de 40 hecto
litri pe ha.' şi deci maximă tji pe ţară. 
Vinurile din judeţ se impart pe cele 
patru regiuni unde se cuZtivă. , 

Vinul produs pe masivu~ Silagiulttt 
e~le de o calitate superioară,' regiunea 
Rec<Uj, Giarma.ta etC. produce vinuri or
dinare, adesea amestecate cu cele pra.
tx:nite din hibriZi; producţia din grupa
rea a IlI-a Teremia-Mare, Oomloşul· 
Mare. TomnatiC etc. sunt vinuri uşoarf 
de masă, bun~ pentru §ampani~are; ia1 
cele din centrul iudeţului~ regiunea Vin
ga, sunt ordi.nare fără d<J importanţă 
economică. 

CONCLUZiE 

~oi nu felicităm geniul ÎBventiv al auglOo Pl t f· rea multe cu hibrizi nu s'au 
'Uonilor. A inventa mijlooce de pri\.păd I r- ~? a:. Ud! pe mo":vut ~ dela unire a.m 
'. . să,..' • r. acUb m JU ~}'t ......... , 

lllSeamna a forţa pe adversari Şl mco t 1 di "ţ,ie in imediată. apropiere eul· 
4eze inventivitateaspre alte :mijlOace de at~1 â s~ tat" d.ela ferma. statului 

curat de către viticnltori viţa americani 
mai potrivitA pentru solul Dostru. 

Suprafa.ta ooopată. de viţa americană (Xi

paria Glorie de Montpellioer) pe fenna sta-

Lichidându~ in primăvara anului curent 
prin defrişa.rea lor (hibrizii) star~a vitieul. 
turei atlt in ţa.ră, cât şi in judeţ. se V1I 

schimba, Pe piaţă. vinul de calitate nu vr 
mai întâlni concun>;nţ& vinului de hibrizi 
al căl'W preţ - ,'Amnd cheltueUle de În. 
vestitii cari sunt aproape nule - era eli 

mult .mal mic. InIătnrat acest eoncuemt 
pia.ţa va cousuma În mare parte producţia., 
ia.r comertul internaţional va absorbi J'e8o 

tul. Ne mai adfl.nd la. îndemână vin d41 
proastă. calitate, oomereiauţii dorniCi de 
imbogă.ţire rapidi. "01' exporta vinul ne tiR 
iat câştigâ.nd din nou pieţl"le \rinului - mo
mentan ale ţărilor din grnparea Axei, iar 
mai tiirQu ti pe cele.lalte, 

" h w, d t r pe un e experlmen ., 
l~rare. cu. Otănrea't'~ dneud~t Iza CEALA din judetul Arad. Tot aci s'a pro-
~t \IIl CU putmţa caPlI.Cl a.",.. e IS rug>ere " 
Dtf~rnali a bombelor gigantice. Dacă acea- .............................. ' ......... • ".j-.J!e!~ 
Iti bombi'i. nu ar fi cum,'a un bluff anglOe 
lllleri{'sn. - ea va exploada in primnJ 
rând pe demnitatea engle'lă. şi va arăta că 
r.adarnic lucru ~te să aşteptăm din partea 
;!rănrnwţ!lor lui Shakespeare aeeI respeet 
faţă de viata umană şi de civilizaţia euro
?ean!\. care" impune limite de netrecut pa
t~111(]i de~t.ructiv. După nOj - gentiJomia 
lot .. tl)tt1~1. 11" 11"''''ert al uml'!niti't"i; şi treU
tnomia 1"1' .... I~?ă fără. wnanih't .... f'. ~, .. pxacf 
~trariul său:. ' 

Conferinţa dlui dr., P. Râmneanţu 
" la Timişoara 

Joi 9 Martie orele 18 va aVe&. 100 în 
sa.la. Liceului Comercial, eonîerinţa d·lul 
dr. P. Râmneanţu despre "Ocrotjrea fa
miliei ţărăneşti.it 

Tână.rul nostru savant bănăţean OCu
pâ.ndn.se de muJţi de ani de această 

I 
problemă are si ne-o înfăţişeze intr'o 
!l~ină. CU totul n?~ PI'o~lema famîli~ 
ţă.ra.neşti este as-t8.Z1 una dintre ee}e lJ1al 
fmPţ)rtânte d ~ "~re se leagă ir.':"l; ", p,X1s-

1 tenta N<>:nw, unSj:l'11- , 
.. X 'j 

Calitatea. vinurilor noastre p()a~ fi p~i 
ol'i când alături de vinurile străine. Expor
tul insi a.r trebui DU." sub oontrolul Statu
lui, care nUOl1l.i dlÎpli. verificarea calităţii 
să--1 permită eşi'l'ea din ţam. S'ar inlătora 
muJte.!incom'eniente din trecut, cari au com
~omis ,"inul nostru pe pieţele străine. 

1 OOREL DRAGU~CU 

-"... 
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Fixarea preţurilor maximale la vânzarea 
făinei pe raza municipiului Timişoara 

FAPTE DJVEftSB --Arestarea contro!orilor fi1anciari nolcil şi Sohat 
Cu incepere dela 28 Fab: uarie 1944. 

primăria Timişoara a fixat preţurile 
maximale de vânzare ale făinur.lor pen· 
tru :muniCipiului 'l!im~ după eum 
~ă: . 
Făină. populari, extracţia 60% • .31.77 

lei pe kg. net ta 1000 maa &. Făină albi, 
extrw4ia 22,50%. 109.811ei ~ k,g. netto 
loco moară, 127 reti pe kg. la comereianţi 
detaliŞli incluSiv costul ambalajului. 
Grisul, eXtracţia. cel mult 2%, lei 109.81. 
la.comerc.:anţi detail:şti lei 127. Tirâţe. 
e:.rtracţia. 17.50%. lei: 14, lei 18. .M.ăl&i 
lei 30.65, lei 34. Făină de se::-a.ri, extraC"
ţia 72%, lei 38.50, lei 41. Făină de griu. 
i.n.cIusiv tăl'âţe" grahan, exclu~v pentru 
fabrica.re.a. pâ:nei necesare bolnavilor 
)ei 47. 

La. acest preţ i.ntră şi taxa COlnunală 
de 0,50 lei pro kg. fă:nă dupi. cantitatea. 
vân.duti de morari bruta.:. ilar di:n raza 
muni.cip:ului. 

Cu începere dela 28 Fabruane 10«. 
preţurile ~ima.1e de vâ.nzare ale pro
duselor fa.br:<;a.te din făină de grâu. 88 
fixează pentru munic:piul T.mi~a.ra, 
după CUJll u~mează.: 

Pâinea. in greutate de 600 grame, faM 
briea.tâ din făină. populară, eactrar:ţia 
60%. in stare rec~ la. brutar;l lei 20, 
La domiC;Uul consumătorului, la băeă.:nti, 
sau alte localuri de desfacere. lei 20.50. 
Pâinea în greutate de 600 grame, fabri
cată din făină albă, extracţia 22.50%. 
lei 50, lei 50.50. Franz~le :regale cu 18.pte~ 
in greutate de 200 grame. fabricate d:n 
făini albă, extracţ'a. 22.50%, cU un 
adaus de 8 grame zahăr Şi 8 grame uJ..ei, 
la. bu:ati lei 26.50, lei 27. Cbiflele, 8aU 
carnurile. in greutate de 40 gram'~, fa
bricate din fUnă albă., exU"Beţ'a 22.50%. 
cu un adaus de 150 frrltD1e zahăr Şj. 150 
gr&~ ulei, 000. le: 5.70. lei e. 

OriciJ::e va deVine în &eeStSCOp de 
comel"Cializa.re sa.u prelu:-ra.ra în depoz..,t 
in z.:ua de 27 F.ebruar·e 1944, ora ~4, o 
cantitate lllai ma.& de 100 kg. făinâ al
ba.. sau gris. precum şi făina. populară 
de grau, este obligat si declare sloculla 
A.dmin.8traţ:a Financiară locală, in Exe
:mtarea 8.l't. V ş!: VI, din Deciziunea Co
.nîsariatului General al Preţurilor Nr. 
881i1944 până la da.ta. de 10 Martie a. c. 

Pe tot cuprtnsul MuniC:p;ului. bmtarii 
vor fabrÎt::a. două. felur~ de pâine din făi· 
nă de grâu: pâinea. neagră din făină 
populară de grâu, pâiDoo. albă din făină. 
albă de griu. 

Greutatea. pAjnU negre va fi de 600 
gra.me. pentru fabricarea unt=" plinl " 
va acorda 41)2 gra.me făină popula ă. 

Greutatea plin;! alb! va fi de 600 gra. 
me, pentl1l b.bricuea pi,inll albe .M va 
acorda 396 grame făină albă.. 

Se admite o toleranţă de 3% (trei Ia 
aută) 1& greutatea pâ.nii t vtrifiC8l'e ee 
va faee eântăr.nd 10 plini la ri.nd. 

Pâinea va fi bine fab leat' ,i bine< 
coaptă.. Atlierel.e. instalaţiile, inwntar'ul ,i intreg utilajul, precum Şi persor:alul 
vor fi ţmute într'o curiiţenii:. perft:etă şi 
in state igien;eă. conform regulamenlu, 
lui sanitar. 

Toţi brutani de pe terito:-!ul munici. 
piului 'l',n1işoa.ra., sunt obligaţi a fabrica 
in cantităţi suf:cieJ.1te. d,n fă.i.niÎ. albăt 
extracţia 22.50~o, provenienţă. din mo
rile comErCiale, următorele produse: 
franzeluţe, chfle, cornUIi şi covrIgi. tn 
iTeutatea. prevăzută d~ arI. vn din Deci
z.l1.Ln:a S, S. E. Nr. 1532}1944. 

Este intel'2.isă fabricarea din făină 
populară de grâu, fă.ină de 6e~ară, 1!ia.Il 
alta fehlri de fă.inuri (fâină prowil:nţi 
dela. JllorJe ţărăue~tn a pasteIor făi-
003..<:>e, bigcuiţilor, cozonacUor, plAcinl&
lor, gogoşilo', p~Olurilor. prăjiturllor. 

. ţX)~ nuri1or, brlnzoaicelor, pesm: Jllor, pa. 
l • 

IOAN GROZAV şi Ca. 
TJmişoan. J. Str. 10 Mal S. 

APAR.>\TE DE 11:\,»10.
(lANDELA.BRE 

Inr. Of. Reg, Cam. nr. 110/1392142, 
1671 

* 

L 2 

teur;lor şi altor asemenea fabricate 
fl'oate aCeste produ.:)e vor ti !al»'icat<; 
excluslV din fa.nă. albă de grău, prove· 
nienţă. dela mOL'.l'€' comercia.e. 

}I'aină populară de grâu şi fă:nă de 
se.:.ara. se va distribUi pe baza de auto
rizaţii mdividuale. elb~rate pe numele 
brutBrllor. in int.reg,me numai pentru 
fabricarea pâ..nei populare. 

PentrU fab icar;:. pânei albe, ehifle-. 
lor, fra.nzelelor ti cornurl1or) brutal"ii 
vor primi făină albă fără. autorizate, 
dela morile oomerciale. in propo ţia de 
3 la 1 lu:kcă la 3 sac~ ~ făină populară 
brutarul eate obligat a ridica un sac de 
aceiaş: greutate de făină albă. 

Vânzarea pâUlei n2gt'e fabricată din 
făină populară de grâu. se face num8J 
«>ntra bonuri de cartelă.. Pă'nea albi ŞI 
celda.ll:.e produse din făină albA se vând 
fără cartelă. Brutărl,Je S1Int obligate să 
fabriCe o cantitate suf,cienti de pâi~ 
neagri pe-ntru toţi consumatorii inscrişi 
la dâ.nşH., in eonfoMn:late eu ordonanţa 
noastră Nr. 4: din 81 IanUarie 1944 Ra
ţia :dnică este de 300 grame pro' pe~'" 
soană. '. 

Per.Iru a inlesni aproviz'onare.a gospo
dăriilor care nu au în aprop:ere brutării, 
primăria va acorda autorizaţ:i de d'st i
bUire şi băcă.n1iloI' din aprop:erea ~-elor 
gospodăriÎ, băcălll; care se obligă a lua 
pâ.nea dela un singur brutar, in propor· 
ţia u,u.'acţiei de făină reglementa.:ră, 
a.dică. pe lâr;gi pâinea neagră Şi produ. 
se din fă,n,ă a.lbă. şi a le distribui Îll con
diţii jg~oruce. Proprietarii acestor loca
luri, var preda bonurile de pâine popula
lIi iii. aăptă.mir:ei precedente inborderate 
şi cu a.atelul firmei diatribl,Jitoara 
(semr.itura). În f~eca.re Lun.i brutaru
lUi, sub sancţiunea r;;tragerj.i lil.utor:za-

. pei de distribuire. 
Pâinea populară, potrivit 'C'Omun..:ca· 

mIu: NI'. 629 P. p. S. S. (Mon. Of, Nl. 
182 din 6 August 19,13) nu se va putea 
vinde în stare caldă, deeât cel puţin du
pă 6 (şll3e) o e dela scoa~re& d.n cup
tor. La fel şi trar.sportarea. din brutărie 
la. locul de di:.tribu.t'i'. llU este permisă 
decât in star~ rece. 

Se intei'Zie~ consumul, sau distr~buireo 
pâine~ populare în restau antele de lux, 
cI. I-a, el. IT-a, tn bodegi, bufcte, pre:um 
Şi la. bădinii, sau alte loe81ur.i de revâ.n· 
zători, fări. aUlorizaţi& specială a Pr:· 
mir!ei. 

Aceştia WYf' putea distribui numai 
pâine albă., aau produ.s~ fabricate dlJ 
făină albă. 

Mon,rii, brutarU fi toate intrfprir.de
riIe a1.mentare sunt obI gaţi a lua eu
noştinţă de toate normele fixale prin de
ea.He S. S. A.. Nr. 1532 ,i ale Comisa· 
riatului G2tIlCral al Pr~ţuri1or~ publ eate 
in Mon. OI. Nr. 45j1944 Şi aplicabile pe 
tot cuprinsul ţării şi Il se conforma lor, 
Ei vor avea stoour~'e de rfzervă obliga· 
tori, conform ~itiei S. S. A. 1344!943, 

Infracţiun;Ie la preved.:zoile prezentej 
Ordonanţe se pedel)sesr~ in oonformitat<: 
cu dlspoziţ:unile legii Nr, 282 din 1 Maiu 
104:3. pr:vitoare la activar:a producţei. 
regimul preţuriIo" re,plimarea spcculei 
ilic;te şi a sabotajulu! economic. 

In afară de sanctuni1e prevăzute tn 
această lege brutarilor conlravEnenţi la 
dilllpot;\ţiunile regulaml'nte1ol" de- igi:l!ă. 
li se vor apUca şi următoare~ IKdepael 
de către d. P~dcct al judeţului: 

1. BrutărJle "găs:te foarte murdare" 
o amendă egală {tl valoarea de v'n~arG 
a. pâiniIor fabricate pe z~ce (10) .ti!~·. 

2. Brutăriilor găsite .. murdare", o 
amendă egală cu valoarea d~ vAnza, e a 
pâ.inilor fabr:eate pc cinei (!5) %it~. 

3. Brutar!l Caro nu plit':'!c ammda in 
24 ore, VOl' fi internaţi In lagăr. 

4, BruUriile care nu se pun In ordine 
în 10 (Zfce) zile dela data a\'ert'smentu~ 
lui, vor L închise pentru UDe. lună. 

.5. Pentru identif:e~ brutlriiJor 
(.a.e fabrică pâine de proastă calitatl2', 
fiecare brutăr,e va aplica pe pline, Q 

.tanţă în lOOd v_zibil. cu: numărul 4e 
ordine f xal de serviciul aproviztan.ă.rii 

Cab;,.etul de Inslrucţie al tribunalului 
Timiş-T01'Omal a lansat m.andat~ de 
arestare imporT.va contTalorilor finan
ciari Gh. Doicu Şi Sohat. 

Aae.ştea, aCKm câteva.săptămâni s'au 
dus Za. Deta şi făcând com:rol la marile 
din ac!a localitate, aK pretins diferite 
sume d.e bani, sub amwn;nţarea că vor 
incheia actfJ deJavorabil! intreprinderi· 
lor. 

Prop:-ietarÎi marilor au reclamat MZU' 
posmlui de jandarmi iri judecător;~ lo
ca!e, CQfe făcând cercetări, tItl de.scopt:,rit 
banii asupra cl'Ilor dOi COfltroluri. 

De aici ("tCh~tll ti contitntat la leqiu
,.ea de jaudarm.: Timişoara. cercetările 
fiind făcute d~ d. maiOT Pe~('hîr. Mre Q 

CflftStafB,. dmli1'1ă Vinot,'ăt i! ti ~lOT doi. 
CllZ'/cl fiind Il't4inmt pttrrlt.etu7ui• acesta 
i-n tM:fltat Ct& oot'lf'lw,:il de tlffsra7V! in. 
sfnu~"'i&.. f)(Ir~ în C'rl.r~,l ntrpăJt'"1<Pci! de 
(f.'uifr!i Q lan&at al~ftitclt mand«te de 
tJre8ta'f6. 

lntE'm",t tn laoă,. n .. nfru u't,.,.; 
• '11 1 

lmootriv~ 8utoritiitiJor oub1fce 
BUCUREŞTI, 8. (Rador.) - CoIOlle

luI în rezervă Alexandru Dobre, admi
nistratorul d€legat al Soc:etăţii Indus-

trIa l'extilă Română, t\ fost interna fll 
!agăr ,Şi dat în judecatâ pentru. Ul:t&j 
lmpoţt'lva autorit~tilor publite fI ~Ilbii 
fOloolrea nep~r~a a nu~elui Con<i.~ 
torulUl Stai ului. lllterveulIld la CQll:IJia.. 
riatu~l gen€ral pentru prob1em:::le evr,. 
eştJ 11l chestiuni de interes evre€li!c ~ 
susl1~mitei societăţi. ColonelUl de N-o 

te. va Ale~anct.ru Dobre a aVut faţi. dt 
funcţ:?narl ŞI activ,tB:tea in.stituţiei o 
atitudine ofensatoare, lax atunci când i 
s'a atras atenţjunea. asupra ultragil.lllij 
Ce s5.:"ârşi5e, a încercat să intimid~ 
funcţlonar:i resp<'cthd, făKând uz de n~ 
mele d-lui Mareşal, 

lovire si uftrAoiu -Judecător,&. rurală GiulvU a eo.ndam. 
nat la .6 luni, inchis.oare. ~ ooreeţionaJl 
un an luterdbţîe oore.cţlOna.li Pe ShhI ' 
~lef~ de 00 ani din. Cruoeni şi 6 luni 1 
lll~e eorecţiollali şi 2O.(Jo()O lei 
amenda. pe Mesaroş Ileana, pnmui pe!; I 
tz:u lovi:e iar a doua pent· u ultr&giu ~ I 
varş.te Impotriva lui Ma.un Ion. funeţt ... 
nar publIC care .se află în exerciţiul i 
funcţiunii. I 

, FieA.nd a~l, Tribunalul s. n-a 1·a. id. 1 
tniS, suspendând executarea pedepsei lli! 
timp de trei ani. 

~~~ 
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Pentru ce lup tă Germania? 
P~nt.ru ta luptii <?er:n~ ca. pu.~ex:.~ oon-, adid. nomad' ,i neasigurată, Ea JupUi pen 

ducatoare.a. ac:~t~ ra-bOl '/ A~ea.sta. mtrfl- tru spaţiul vital al familiei, pentru-că _ 
bare, a ~(l.j;t pu..sa in r~tate ~a.ndurl f!, la I tenţa ,i feriCIrea popoarelor euro~ne III I 

ea s ~ r~~l.UlS des. Răspunsurile date Il au poau, ti Mîgumtl decit numai in t'aZ!Il 
fost llt.Sa llltotdeau.na e.J:ac~e.. elnd fieeare familie se poate d svolt din 

De aceea marea revistă ilustratii eU1'()- punct de vedere fizi., II! "'''irltu:l Ea al •• 
• !=:.lGNAL" ~ .. ' • d ." ~.I:" ." UP«I 

~ana f,'" - . 1 :",1 pr?pune.şa • ~ un pentru :menţmerea ţărănimel al cărei reI. 
raspuns .cl~ ~ am~unţlt la ac~sta l1Itr~ viaţA bU există decât în Europa Şi ftindeA i 
bare fatidica lD ultlmul ilu numar, Exprl- a.eeasll fermi de extstenţ/\ trebue s! fit: 
mat intr'o singUr! fraz!: Germania lupti păstrată ca. substanţa de bază a culturii. 
pentru tot ce face ca viaţa in Europa să. fie ">astre. Es. !up~ pentru li~rt.atea Eu! pd : 

G
'VTednici

i 
~le trt~it. Acea.sdta tnulscamnl

ri
, d.. pentru li. pune caplt nenumăratelor ~ ! 

arm~ & .• up ~ pe.n~ rept omeni t la ~,)aie fratricid •. pentrucă numai o EuropA: 
cultura, fundea numai acela se poate eon~ li!)t.!'i fi unită va fi In ~tal'8 sA se aI I 

sidera tntr· .. d~văr ,1 eon~tient o.m, tare şi să se impună năvăliri lor puterilOl' s:' j 
poata avea parte de bU!ll1ril~ culturii. Ea ne de oa. j 
luptA .pentru .8Oluti~nare~ d~ini~ivi .. pro- Toat'! "aceste scopuri ~ntru care luJt.l· 
~Ie~el munc:toreştt, ~fhndca Situaţia 80- Germania, sunt precizate tn mod Împreeio.' 
tlala a m:l1lcltorului rurnARe atit timp ne- nant de revista SIGNAL într'o serie de ar 
demnă, cat ea este o. situatie de proletar, tieole şi pag:ni ilustrate. gr'. 1600 

1690 

••• • _. T I 

,.,0.----.. , ......... ~. 

.~..-. 

luptă Pentru ce 
Germ·ania? 

..... __ .....t.j'~ .. " 

~·IJi~:...:1'.~-.:J, 

'~tit .., Infreb!'lT't. care 8 fost 
1)llsă şi la cate s'a răspuns 
adeseori. Totuşi. răspunsurile 
(late n'au fost intotdeauna 
prea exacte, Deac@ea, marea 
rt'visti iluslrată !uropcani 
"Signa'" şi~a propus să dea 
- in ultimul suu număr - • 
un rU:'llmn. precis şi dar la 
acell$ti intrehare fatidică. 
printr'o scrie de itllstratillni 
vasignante şi articole revela-

"''l'f;!,;a. toa re. Citi ti: 
·cll'·.~· ... 

SIGNAl 
o. "'nun 'a toate lihrariile sau cMolJcnrtle 
d. &Îar. uÎla Lari iau Cartea Homâne<lscă S.A.lt 

"' ... \>,,,, , Uucutt'~U. 

Lumea elegantă 
se tmbracă la croltoria 

'" TUDOR SARBULEŢIU 
II I , 5. ee • 

şi sua de fabricajiune. 
Sumele ireuate d:.n aeefJfe .. mena fSe C~I AlE. Bda. lleif. FerJli ••• " 4, etaj 

vor depune la Comitetul <::e Patronaj I fra" ... A Cat~D .. a •• ,.Opera") 1(::48 
MUnicipal, peni,nl .A.aistm,kă Socială. ..... ___ .... _______ ••• _.,"', ........ --.... _____ -."".-__ ...... ,,_ •• ; .......... 

-...' ...... ,'-'-". v' .·'~4 
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~ZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI' 
hJ 

$2 - asA. ..,r I II MMI Fft"'W~x 1_ eA . I . [1 N' ti - U 1" _ 

r 
I 

~ -' pARURI PEN'fRU FA~lIl,nLE "SA~ 
:4. let iN AfI!lNTlRE;\ GENt;R.\LrLUI 
~. :t CORP DE AR~lATĂ l\nTRĂNI~SCU 
ro. LDREA. DO~IlUl General CornandM .. l al 
ale .)'pIliui 7 Armată '8. hotărât ca 11'1 Itiua de 
r~ ~p.rtie 19114, ora 11.20, de acord cU pri-

. ' , Il hnpal'tă daruri in salA f~i"ă a 
,măriei, la 30 familii <i13 români săraci 
,Timişoara, in amintirea Generalului de 

i 'iP de Armată Mitrăne"cu FIorea.. 

... OO'Nl<-ERINTA. D. dr. Titu Vl~ilill, 
, r ta Facultatea. tie medIcina. din 

·,j-Sibiu, va ţme o conferinţa Lunt 13 
!"tie a. c .. ol'ele 6. in sala Lk~ului Co
:eial din Timişoara., vorb:nd deflpre! 

se produc şi se vinde~ă. bolile inimii". un. 
laii l 

abS .. DESTITlJlT DIN SERVICm. Bucu~ 
unl ',8 (Rador). Monitorul Oficial din ziua 
Jet : Î Martie a. c. publică deciziunea prin ca-

IeQt a fost destitur.: din 'SeI"VÎeiu d. inspector 
ai< . ~ne tsăceanu dela. Comisariatul gent!ral 
ţiQo ,tnl problemele evreeşti. 

ţiul _ TRAi'SFKRAKE. In mteres de servi
id. dnii: Cioca.n Antoniu notaru! comunei 
i ~ tea şi lulian 13van notar la. pretur. 

'·u Ciacova
t 

al' fost :raJlsferaţi wmI in 
, celwlalt. 

>OQ, 

_ EFORIA SANITARĂ A DONAT O 
.IA. DIPORTANTĂ Pl<~l'RU COPlU 

:Jen. '\RAei. Eforia. sanitară a. judeţului Ti
!ltio. ~ţ .Torontal intr'o şedinţa ţinută recenti 

lUI· hotărît să eumpen din suma de un miIi-
azul .. trei su:e mii, obiecte de îmbrăcăminte 
din "' .eamaşi scutire etc.) pentru copii mici ai 

lp'(' • '" ftmiliilor sărace, Aceste obiecte se vor 
!1 d! ~stribui de către persoanele sanitare dela 
Ide! 

fII !it!. 
turii _ REDUCERI PE CFR. PE~"Rl1 CO
ope\ P11I CARE MERG L'IJ COLONlI. Grupu~ 
ră!- rle de copii până la 18 ani, care merg în 
r-opl ~oniile Consiliului de Patronaj beneficia· 
.11IIt ~ de o reducere de 50 la. sută Il CFR .• 
tIM· .... "ŞCOAL.~ F.4..MlLIEl'·. Pentru a se 

!Juta .pe lem~i.uti ma.i solide ~amilî. rotnâ.- I 
easi'a Conslh ul de PatronaJ al operelor 

J:)clale' a ho~râ.t $ă. 1nfiinţee.a in fiecare 
500 jlldeţ, Il ~ală. unde tinerele fete, în pragul 

:ăsători-ei, să. se iniţieze in arta de Il fi 
bune mama, soţii şt gospodine. Acestei in-

~ ar. 

-
,tltuţii de cducaţi~, i fi'a dat denun~iua 
lt "Şcuala Familiei". 
_ CONCURS L~ P. T. '1'. PE~'TRtl (). 

CUi'.'\RE DEPOSTliRl. In ;;iua de !W 
lWtie a.. e. se v& ţine un concura pen~u 
ocuparea lo~urilor vaca.l'lle de Qfician-te ~i 
!uboficiante la toate inspectoratele P. 1'. T. 
din ţară (Bacău, Chişinău, Craiova, Gl'llo.ţi, 
PlceqU Suceava şi 1'im~oara). La acest 

'f , • 

'lI1CUl'S se ponte prezznta numai l"'TMna' 
hll femenin intre 18-30 ani, având ca , . 
I~udii: Licenţa. bacalaureatul teoretlc sau 
tomercial I!8.U a.bsolvenţa gimnuiului teo' 
retic sau comercial. Cond;ţiunile şi actd« 
Dtce-"are pentru admiterc:t la concurs sunt 
t.le- prevăzute M an. 8 d\n d('cretul-l~e 
pmtru stâtutul personalului P. T. T. fl\ SO 

~ăselC afişa:e la inspectorateltl şi oficine de 
~lldintă din ţară. După a.dmitere candida
tel& reuşite vor \lrma dela 20 Aprilie 194t 
eursurile şcoaki p, T. T. Inscrierile la con· 
curs vor dura până In. 18 Martie 194.4 

l _ C.<\'I' S'A PLATIT PENTRU LAN.' 
COLECTATĂ DIN JUDF~Ţ{;L TII\UŞ-TO. 
IIONTAh. Sindicatul Agricol din Tim.işoa. 
'1\ tnchemd socotelile eol«tăl'ii tAnet din 
judeţ, ~lultă că a plătit suma de 83 miU· 
Mne lti pentru cAnUta~ea de lin! cul(!rOo 
tati. 

-il 'S"'·!MIW:8!."'."'·'" 

GIANONE 
IV. nle\'nrdul Berthelot ni'. 6. 

8 --
Sucursala: Piata Brătlanu 

Inr, Of. C3.m, Corn. nr., 187J'10391/MO - l00~3·~ 
' ..... -. [ , • 

- {jOlt'LE. M2mb'rii con.:.'ui "Speran· , 
~" d;a fimişoara, snnt tnvitaţt .. lua par
te la repet;ţia corală care va avea lnc Joi, t 
II Mar..ie 1941, orele '21), în sala fcstivă a 
bisericii ort. romlne din cartierul F9bric, 
A~eastă rep~tiţi"e !le va ţine !n vederea 
răspunsurilor hturgice, din eiua de 1Z Mar
tie a, c., când va avea loc adunarea pal'o
l~iali a ainodului din TimîŞQflnl-Fabrie. 

- CL,\SIFICA.Rf:A LoeALITĂ'fILOR 

PE C.'-TEGORlI nE S.\IA.RIZ,\RR. Din 
cauza situaţiei excepţivnale prin eare tre· 
cem, Ministerul de Finante nu aPfobă nicio 
modificare in cla.sifîc.:'l.re~ localităţHor pe 
categorii de salarul.I.re nici pcutru cxer1;tiţiul 
1944-45. 

- CERTIFlCATut... l\1"EDI(lAL PEN. 
''t'RU CASATotmr •• In loegătură cu certifi
catele nwdl~a.le pentru căsătorie 6'a dat 
ordin ca necondiţionat &3. se facă examen 
de sânge tuturor care voiesc să se căsăto
rească. In cazuri cu totul excepţi,onale me
dicii de cireumscripţie ruralil - dar nu~ 

mai aceştia pot elibera certificate fi fără 
at:est examen. In oraşe DU se admite ruoi o 
-ex~pţie, 

.-. __ ._ ,,~_.-4 ........ ~ ' ... 

- CONCERTUL LYA ntm((' AR'Ii: 
LOC Lt\ TEATRUL N A ŢlON Al., In beara 
de G Aprilie va avea loc în sala Tea.trului 
Naţional din Cluj-Timişoara concertul drei 
Lya. Hubic şi al dnei Slivia FIorea Soltis
ohi. dela Opera Română. !It program: tie· 
duri de Brahms, Schum:lnn Hugo Wolf, 
R. St~auss, J. Stral1ss ~te.l preC\un ti arii 
ti duc te de operL 

- IN AT1!:N'J'lUNEA şCOLn..on SE. 
ClJND:\RE. Minis:erul Culturii Naţionale 
recomandă pentru bibliotecile şcolare pri. 
mul volum din cidul .,Lectuti geografiet", 
redactat de dnii 1. Roşea şi Petre Coteţ, 
intitulat I,PrGblem~ tomâmştiu• 

- DRIU"-URI PERSONALE PEIII'TRU 
FIJNCŢION ARI. Funcţionarii care cumu
leazi. m'ai :l'lult~ funcţiuni. atunci când 
inaiMu::ă. state pe.n~ru drO"pturi perS6na.le, 
,,"Or Inainta ~t declaraţia despre totalul fN· 
mtlor tnea<;ate in cursul lunei respective. 

- tONFTmL''ŢA DLUl DR. VICTOR 
tt..\DUU;S(;U LA DIWA" D. 41". Victot 
Pădulwcu secretarul general al Asociaţiei 
Romjno-Gcrmane Filiala Banat.Timi~(ja!"a. 
în ex~u!arell unui program de tnainte sta· 
b:lit, ~!l conferenţia Duminecă 12 Martie, 
orele 11.45 in oraşul Deva despre "Drepta· 
tea Românească şi aliaţii noştrii". 

- DONATruNIJ. .. E PE!\'1'RU CA'!E
l.~lULA ORT. RO)IAXA A. TmJşOml 
Până. la dat'" de '1 Martie Cl"t. d(lllaţilmH~ 

ered1nd~Hor pen~ru tl\t~rnl!l ert. rom, 8 

Tlm:~()t'ii, ~'au ridicat la Sllmt\ d~ (um9.280 
lei, Lista. de subscripţie rârnâ.ne deschisil 13 
Sf, Episcopie ort. română a Timişorii, ~n •. 
tru toţt &cei bun creştini cari din prinosul 

10l' \'or ajutoca acest mOllwueut arihtcc· 

tonic. 

- SPITALUL mN C1ACOVA VA FI 
t-ns LA DISPOzrrtA CENTRULUI PEN· ! 

TRU OCROTUtEA COPIILOR. Spitalul din 
Ciacova a fost J:)\l.B la dispoziţia "Centrului 
pen:ru. ocrotil"M eQpiilol". In Rtlel!t 8pital 
vor fi plasaţi ~opH1 care ntcc&!1ti ingrijin 
!peeiale. 

- PREDICI CU OCAZlA DUMINEC,El 
ORTODOXlEI (5 MARTJF.). Cu oca:;;ia Du· 
mineocii ortod(,xlei profesorii Academiei 
Teologice din TimişoRra. ,:\\1 r("nf~t'Cnţia.t du.· 
l>:\ cum urrr.enm: Pr. R~(),:, Dt'. Ş. Vlad, !a 
Beiu,: " Dupre tsell ta ltieti'l. tU creştine", 
ikl' pl'. Dr. 1. Pelreuţă l'r'lf. la. Lillova. 
d~nrtl! "Intervenţil' lui Jlun.uozen ia It
tnr\e". 

- RECEPŢIONARE.-\ I,UCRĂR1LOIl 

HmR~ ULICE. In decursul lunei Marti~ 
crt. se vor recepţiona. lucrările Sindlcatelo'f 
hidrau!1ce şi-a. Serviciului Apelor, termi, 
nate în decursul e:x.er'Ciţiulul a.nulUl 19i:J--.-
1944. 

- COLECT A CO:\U1NEI Nt:R-\U PEN· 
TRU (; .. \'('I~mtAI ... \, D. inv. Temţennu din 
C!)R\.1.lua Neră\!. a c<,lcCltat d~!!l or~incioşiJ 
din COn\UT1ă, 5 .• 1(.:\ d. H.HO lei PGn:ru Ca
tedrah ort. rOlnln" a T~mişorii. ..................... -................................ . 

'. 

Arestarea conducăturului O.R.A.P .·ului Timişoara 
In legături tu ft1ar~ &facere de sa"taj te MI cifi'OO.:r.i la. ci~a 40 rui1ioooo ld. as

c~ piei· brute. tilb!\dte f!lAndt'!stlll" pue *'1.1 dtlPll amL.'\d a. fost l'l\~inut de ,ar
tfl ,ifinl'Atre pe pret 6e s~u'ă, In cld'Mll flhet ,i trimis ellbinetu\ui de lutrue1i~ 'CU 

că-reia au fo .. t~,~t:tt!! .,1 trim'~\ in judeM- ('oMlu'1.il de b.r~tl\re conduci\tontl Orap-o 
ta. mai mulţi tăbăcan, afMe'" ~ \l1\1\ din 100000Utat&. I(lD IOMŞ!U. 
_ .................. ~ ............................ _ •• i., .. . 

o lămurire a Societăţii de Radio~ifuziun3 
Societatea RotnAni de Radiouif\lziUnot 

~l}mnnieă ttbO<Mţiior săi ul'\\1ătourea. 18.
U1.urire privind plata garanţiei. 

I.dm.la 011. &,aetstli garanţiE! $1 fie plătită 
în 8 rate trimestriale, 

Dt'la 1 Octombrie 1943 majo.rlnt1u-se 
taxele de nbonament in eonfottnitate eu 
l~gn.'\ 842 din 1941, .a;Q,ranţia. trebue 
t'ornplet.at§, pâ.nă la valoateB. netl1al& a 
,)r~ţului Bbcnam~tulu\ ftnrJal, OOmlJ}etl1-
re M Se fI\~ tot prin ra.te trhnc~tţ'i:tle. 

Prin legea. 824 pupli~ată. in M. Ot. Nr 
228, din :.:6 Sept. 1941, ILbonaţii Societă
ţii Române de Radiodiftu;iune, veuhi E.a'.l 

noUl nU fost .obligaţi la depunerea unei 
sumo egală eu vaharea abona.mentuhi 
pe un an, CU titlu de garanţie. 
'Spre ,a \ten. în oiuh'tUl $bona.ţl1or siU, 

S()cietatea Româ.nA. de R.o.diodifU:!i~JJl" ~ 

Mnjor!!t'fA. a.b(\'namenttl1,,; ,'n fă('ut pe 

1 
!'::l1,a, aUl'nl1ă:rii .lttrn fl'.l1l'"1i CnnqiHnlul oe 
"{ini~t1'·i, Nr. 931) 'tluhli ...... t in M.'. Of Nr. 
2;;4 (lin 29 Octombt'ie 1943. . 

~l~p~:~~":~_·~·:'r.'·::-:·:~~·,·-:~~w:\l: fi c;r.i~~~~ z~~~~~~trfnţt'd~u~:: 
k' , <~; mora, Română, prooum şi Cioban 1011, 
~.,;'~., uicii, tuşă Antîtet. verisoară Leontin& k ... ;: Cioban, Săra-cu 1on, u:că, tuşă Emilia, 

ver~sori Âng·h~lina. ş: Ioan Săracu, din 
cotnu;n3,li'olia

t 
anunţă rudel-e şi prietenii, 

că Dumineeă~ in 12 Marlie 19H, orele 11, 
Se va of eia 10 biseriCa. ort. română din 
comuna Folia, para stas\ll pen tru pome-
nirea. seumpei lor f.i~ă, nepoată I}i ver~-
toară . 

Corina Secoşan 
din SI;ln101'a Rornâ!l~, d{3Cedat! 1n ~1ate 
de 10 ani, dela a cărei moarte timpurie 
s'au scurs 60 de Zile,. 1005 

1643 
..A.~AAA'.A~ •• AA~&A' •• ~.~. 

- INAI1~i'rA1U LA GR"-D II. Inviţi. 
torii Şi invil.ţăloarele notate mal jo$. ean 

BU reutit la examenul ţinut la C('ntrul Ti· 

mişoara, de subt preşidenţia dlui in.speetot 
general Sabin Evuţia.n, cu modiile trecute ' 
in dreptul fiecărui!l: Jud. Severin l Andl"ee~ 

acu Ion, medil1 7,Wl; Dulău 10Xl, 8.75; Mit.

roi Tănaee 8,12; Radu! Valeria. i,!!.:; St;oi • 
ea Petru. 1.81. Jud. Timlş.'1'orontal: BoitOl' 
[uliana 9,25; Boi-toş Andl"wio 8.00; Bltii 
Cornelia 8,25; CQ~OŞ Traian 8.00: Doza 
Lcontina. 8,37; Lăpă.d.atu Traian 8,00; Mic. 
~ ~tru 1,81; Minea. Valeriu 1.81; Ne-tin 
Lucîa 8,75; Pkioane Maria 7,87: Seehcşan 
Maria 8.12; Scarla t !oan 7.87; Ză.ria A\lUl 
a,25. 

- PLAFONVL llAXN DE SALA.RItI 
FUNCŢIONARILOR. Conform legii Inăsu~ 
rilor fm:an(!lare excepţiona.le In vigoare, 
plafonUl max~1U până la eare un fUncţionar 
public poate ît;.CM. IUna.r cu titlul de .
lariu tnclusiv gradnţii. pen tnl &eli vita. te ti 
merite ~xenpţionate, prime de Mtivîtate 
tiaU de Dl.Ull(!!i., ind4hUlia\ţ.il pen~ru a.ctiV'i
tatee. depuaA. In cooalljî de adminil!:traţie, 
Comitet. de direelie şi Comls!unl 9i jetoa
ne de prezenţă, nu poate d~i 8alltrtt1 
brutto lunar ~l .indeilltiitatt!a de actlviutte 
eot~undto!lre funeţhll1ti de m!nistru. 

- OONJ<.:FitJS1A. rREOJE~\SCA IN 
TRACTUL YINGA. Vlneri 10 Marti. Ittt .. 
toH preoţii membri: ai t,Atoe. Attdtei şa. 
gllna" din traelul V!ng3 vor lur-. parte la 
cOllfE'!';nţa raligh'A" C8t'8 va ILVOa loc. Du. 
pă (ootorinţă rreo~iIllt!a se V!l Ip.;;v&di. 

--- rNSP1Xt.l'ORATtJl, :nJ~Gl()N' Al 
AL ~flrNOI mnşOAUA, adll~ la cu.. 
noştinţa tlltulO'f intrc}lrlnd{!rtlc,r iT.· 
du~tria!e $1 comHciale. pr&!'mn ~i stelie.
"'clar, cari nu in ~l"V~tu. băeti &; tit l~ 
17 ani si fet~ de 1Ja 12--20 âni. tFlrt DU 
tru'tlt 1'- nido ~cMlii, d,tn~ t>tc. t-A $ltd 
obli~t\ .. 3 trimit.e-la ~dinţt"le d~ &1\.1' 

(:llt1~ Extl'r:şOOlal'ă.. Bietii ~,pă 17 An\ 
rne pN'gătlrn prMniHtari.. Intl"f=ilri"d...~,·i~ 
1-e sunt rug!lte sa ia m;suri ca talarintli 
101" să. lIe crtlformeTAl s~ a 1~1l ~ \'XPU4 
ne 11\ 8:\n~ţ;11ni . 

- COl'\'FEftINl'A ()RGAN.t~:l~Ot: DE 
CON'lItOL SCOI~AltE. Or~a.n('le dt" U\, 
drumate ~i C'onp'ol din, ltlvăţArnântu1 flri; 
mAof din Rt'Ziunca. şcolttrl Timl~~ri. sut~t 
C:1l1voc-ati in corJ'erlnt.i\ care se va l\u.e 
V.m! 13 M~tti~ cl't. m 9 a. rn. lu JM1~c
toratul r(lgiona1 TitniŞOAtt.. 

- CUI.t:GERt-:A Cl1B1.m,ILOR D~ 
OItilZI. Direcţhl~lne şcolare &u:"t in\'imt~ 
si dn<>! o serioasă. campanie împl'eutnâ 
~u devii p"ntru distrugerea ('.lliburi:O! 
CI(: omizi. 

- AC"rI\-'IT ...... 1'E EX'l'RAs(J()L,\.ft.\. 
Mini3ternl Culturii Nav~ona.l~ a adJs 
•. mu1ţurniri" următoarelor invăţătoart 
din comu,t'{\ Gav0idin. 511d. Se-vcrin: H~i· 
';u M!'l.ria. 35.1"'0'1 Ma~a. delaş{:oal~ pri.ml1 
"i. ş1 Petra, 1t"IIt't trrvăţă!oare la ~di~13 
'le conii, p-:ntrtl tO'tlc'l1'S\11 ce nu dat ex~ 
,:,oz;iţipl t'Pqi"T1:<1e a învit~~mâ.7';t.ult1j. 

- GRi\DA"·U. Mi,,j~h'lnll It acom"!.\ 
"e d:,ta 1 A"yrilip 1914. ,rrndaţia. 1..a d1ul 
"'l'1ţ~lia.n Călh:e6cu proft'!II"t lA ~o~l" 
~?hni('i- &r cOf't'\tru<,tii $,'l Elp\ln Cit1es 
In~(,Ftrs. l~ J'\<',v.- -:"1',::>h~~c ·.4I1i din. 'l\.Uli. 
i;loal'a: 
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Dllmineca OrtodoxIei la Arad 
Conferinţa dlui Ilie N. Lungulescu 

Dumineca Ortodoxiei - prima Du
minică !lin postul mare ~ a fost ser
bată şi la Arad eu solemnitatea traditiw 
nt..:.ă a Bisericei Ortodoxe. ' 

Servidul religios .::ilO Catedrală a fost 
o1'iciat (le .un sooor de preoţi. raspll1su
rile liturgice fiind fiate de corul studen
ţilor teologi. In caduUl Sfintei Lîturg~.ii. 
P. S. Sa bpiscopul dr. Andreh Magieru 
al Arauului, .a rostit prima predică din 
seria de şase ce le va ţinea in fiecare 
Duminică a postului mare. Ciclul ace8-
t(,r prediei tratează despre .. Voinţa 
lui n·lmneuu". Predica P. S Sale Epis
copulUi dr. Anureiu Magieru a fost as
('llItată cU multă atenţiune de rr·lmăruI 
foarte mare al credinCioşilor care au 
parti..::ipat la Sf. Litur6"hi-e. 
După amiazî, în sala marea Palatu

lui Cult·lral, în organ;zarea filialei 10-
("ale a Soci€'tlţii Naţionale a Femeilor 
Ortodoxe, a fost organiza:ă o conf~rinţă 
ineadl'ată introe buuă bueăţi de cor reli
gios. Primul pun(·t de (mr a fost "Ceru
rile spun" "ânbt de l',or-Jl Şcoalei Nor
male şi al gturlentilor teologi. dirijat de 
d. pr:f I. Lipl.van, 

A II rmnt ('onferinta dlu i TIie N. Lun· 
i!:U1e<;cll. primul prtF~dinte al Curtii de 
An?l din Timkoara. inU .... l1I1tă: "Spirl
Vl,~lit?{~ .,,'flrJillţ,?i nna"'tre'·'. 

lJ. Ilie N, Ll4nguiescu, Uit conferen
ţiar CWi.08CUt §i alj(ec~at, şi-a lncepUI ex· 
liun6rea prin eons,df.1'aţiuru Q,.'mp-ra cre' 
dlnţe!) allOt, a w:mninat, cu un boga, 
apu,rat docwnentar, raportul dintre spi
rit Ş1 tiWtena cerebrală, D-sa a afirmat 
cu v:aţa spirituaZâ. a omului, este inde
pendentă de 1.ntegritatea sau starea de 
s/iniitrl'e a materi'3i cerebrale, a creeru' 
lui, aresta sav;nd 'J1mnai la manifesta
rea exferioeua a spirilu~ni. in sprijinul 
ace8tei teze, d-sa a f(~cut numeroa,<;e ci
IGte di·n obsCTrafilmile ,~-i experienfele tl 
num"!rO,~i m-t'dici, frf.c1uo; asupra boltl.!lt'Î
lor dq. ahenffţîe mintaW sau suferind de 
paralizi~ generală. 

Alte observaţiu.ni făr'ute asupra a a· 
proape 250 soldaţi franceZi) toţ: cu le-
2:iuni.. mulr sau mai puţin grave la CTee'rJ 

tm stabilit că viata spirifualăa acesto
ra a continuat sCi se desfi1.şoare normal, 
ou. toate că dU1lJi doctrina matP'l'ialistă, 
odată cu dispariţia unor părţi di!! mate
ria cerclJrala, urmează să citspară Şi a· 
numite amintiri sau suveniri înregis
trate în c'-eer, OI', faptul că aceste n'au 
rlispărMt, e o dovadă câ spiritul este in
liepeniient de cret-r lp ca se serveşt~ 
de acesta numai ca miJLOC de manijes. 
tare. in această orclir1e de idei, co-nfe
renfio:rul a dtat şi viaţa marelui Emt
neSC'M, care, de,~i in.terllltt intr-'o casă de 
sănăwte, cu pr'ilejul unei. Vizite pe care 
'-a. taoUt-O At-exanaru V /,alLutâ, fiilUi PUSj 

prmtr'o lnte1'venţif; a Viz~taiOrulul, în 
oontaat cu poezW, a imprOVizat t-'Te-O 20 
suoJe gerliaw, aviind în faţă O bucăţică 

. de Juîj'lle pe care e, au notate doar cu-
v,ntele .)glorie şi aur". /lItelvenţia lui 
Vtanuţa a atJ;$nmnat 3pintul poetulUi 

'si:. JorLeze creerul la o muncă dm timp 
normal. A JOSI o stralucire, e adevarat, 
dar care lămureşte Şi mai bme teza sus
ţmuta de conferei/ţiar. 

ln parta f;lIa1ă a conferinţei sale, d, 
Ilie N. Lunguif:scu a conturat puterni
ca spir;ru .. alitate li neamului romanesc, 
aredinţa ZUi stăruitoare, ao-uă elemente 

. <><><X><'><>0O<><:'>' ~''X'><Y'r-00<X)OO<><><>O(,' 

OONFERII\"TA D-J...lJI PROF. Dr. 1'II"IC. 
)IARGIl't'EAN 

D, pror. univ. dr. Ni('Olae Mărginean. 
& ţinut Dnminică la orele 12. în sala 
mică a palatului e-J.ltural, o conferinţă 
ttltitulll tă "Cun oa ~t",rea O amE'.l1ilor!<. 
Conferinţa, organizată în cirlul e!espăr-
'ţământul loeal al "Astrei", s'a bucurat 
:·de un deosebit S"lcces moral. 

care vor duce la vindecarea rănilor de 
(;are suferim azi. Având ac~Şli daul 
jacrori, conferenţiarul se a...'ireseazii, 'in 
'1CE4Slă duminecii a. ortodo;);iei, tmel'e!'U
ui, ceriinâu-i sa fie cu fruntea sus şi sâ 
rr:adă în puterea ie tră.znet a spiritului: 

"iiru;a nU-l poate reZt.<:ta nimiC. 
CnnferE'nţiaml a ff)~t viu aplaurlat 
Festivalul s'a incheiat prin "Ţie 

:.JOamne" executat de corul Şc·oalei N or-

male de Băeţi şi al studenţilor teologi, 
.lirijnt de d. prof, 1. Lipovan 

La festival, între extrem de nUmerl)
sul publiC care a partil>:ipat, am r2mar
~at prezenţa p. 5. Sale Episcopului dr. 
Andreiu Magieru, d-na Elena Gol(liş. d. 
!lr Octavian Lupaş, primarul munil'i
piulUi o doamna, p. C. Cornel Magieru, 
vicar episcopese, prof. elI'. Vintilă Po
pescu, prof. M. Păun, etc. .....---._-----------_ .................. ,. 

impune repararea asfaltului de 
pe străzile Aradului 

Ca În fie<'are primăvară,' străzile 
Aj'aduiuî sunt şi al um spart.e. Gropile 
din asfaltul "U l::tre suut pa.vate stră;tile, 
se întind pe zi ce tr(~('e. l;uţile ,tdi.suri!o-r 
şi greutatea (·nmioanelor rud fără înce
tare asfaltul, iar dind plouă grvpile se 
umplu de apă., astfel că. atuDcfdlnd tre
re vreun automobil, tre..cii.torii din apro' 
piere sunt stropiţi cu noroiu. 

In tn.."1mnă. lucrările pentru f"pllMtrea 
asfaltu1ui au continuat până târziu. 
Nu ştim de c .... «m toate ei. timpul e la 
fel ("1\ şi as-tă tcamnă.. echipele ne mun. 
('Hori I\i primăT;,-j sau ai Intreprinde.rei 
Comunale n'au Înt,epl1t În('ă, h,(·ririle de 

ţ'cparaţie. ~Iun('a ar trebui începută ('ât 
mai cuMÎilul, pentrueă. lă.sând si dăinu
iasdi. starea de azi, Înseamnă că răul e 
lăsat să creastă.. Mai tâ,nill. lue,rările 
vor dura si vor ('osta mai mult, 

Atrageui aten!iunp.a a .... uJlTa a(·estot 
lnnări. IH>,,,trllt'ă JllCuiturii Aradului ar 
vrea să se termine odată cU striizile 
Sp;frte. eU Jur·rărik n'~l'manente de pe 
~tră.n. NU'f\ în afară de T'f"Jlli7..area pro
f!f,t('lnr el)n"I'J>l'W de inf{i1Jt>fi in birouri, 
nro{lu!" un noroi i"";Tf1zitor ItI' toat.e stră
~He o1":1""h-1. nl'1"oi ('are indată ..e se va 
I'}lf'e f"imp '''t:mn,s, se va transforma În 
nori €II' praf. 

Cum se ,va face salutul sportiv În viitor 
Oispoziţiuni privitoare la prezeetarea jucătoriior pe 

teren ,i salutul sportiv 
il) Intrarea echipelor pc teren: 
~c.alpe .. e vvr ilHrd. pe tel'en l.l1 cea mai 

~:G.neCLa ur_Ule, pnn Ila)lc câte lllY1I, 
~u pcJrtarii In fr'ulll,.ea CUluunel ŞI se vor 
.. nul'epta în pas ruergdwr spre centrul 
terenului. 

Jucatorii celor două. echipe se vor 
aşeza. in linie pe un sillg':lr rând. Vor 

f 
lua poziţia de urepţi Şi vor saluta, cu 
ridicarea braţului drept publicul spec
tator. in primul rând triuma centrală, 

, şi apoi printr'o Întoarcere la Stânga îm-
prejur, publicul spectator din peluză. 

Salutul publicUfli se va f'ace în ace·. 
laş timp de ambele echipe. 
Dună efectUarea salutuluî către JY1-

bliC, Ju"ătorii fiecăr-ei echipe se vor 
aşeza în jurul cercubi deLa mijlocul te
renului astfel: 

- O echipă va ocupa jumătatea cer
cului dinspre O poartă, 

- CeaIulUi. echipă va O<1'lpa jumăta
tea cealaltă a cercului . 

Ju('ătorii v·or avea grija să pistreze 
O distanţă egal.ii. între ei pentru a IDI 
strica simetria cercului 

In timp ce jucătorii se aşează în cere, 
arbitrii oonducători ai jo~llui se in-
dreaptă spre mijle-cul terenului, pentra 
executarea salubl sportiv reglementar, 

B) Salutul sportiv. 
Salutul Rportiv se execută -as,:rel: 
Arbitrul conducător al joc"lilli după-

c~ tragt atenţi unea Ju~ăturil.)r şi le ('o-

I manflă drePtţi, pronunţă tare envintele: 
"PENTRU PATRIE", la care ju(',3torii 

. răspund {leooa{a ~u 'lrale: "Trăi;ISd.. 
trăiasea':. In aCE'st timp arbit::~ eât şi 
jucăt(}rii exec-ltă salutul roman cu ridi
carea brilţului drept oblic înal'itfi' şi La 
In.iilţimea ereştet"llui . 

e) Alegerea terenului de joc, 
După executarea salutului ~!>f)rtiv, 

echipele se aranjează faţă în faţă - in 
linie tlreaptă - pe 1in~a de mi~loc a te· 
renului, 2vânt.l intre ';;Il~ (.'e arc:tr.i erm· 
dUf'·ători ai jocului .. 

Căpitanii celor e!ouă eehipe, Care se 
găsesc în mijlocul liniei de jucători sunt 
ohemati de către arbitrul conducător al 
jocului'. pentru alegerea teren'lIui. Ace
ştia se vor deplasa în mod grabnic în 
faţa domnului arbitru conducător, vor 
ba POziţia de e!repţi şi se vor prezenta 

t &-oestuia. I frlpăoe ambii căpitani de e~hipă s'au 
Pre7.entat o-lui arbitru conducător, în 

I 
mod obligatoriu se vor saluta Între ei 
printr'o strân2"ere de mână. 

Dlln.1i ale~rea' terenului - cr.nform 
t ... ·uJamenblui de joc - în N\.zul {'ânJ 

I 
nmrn-le er .. hioe urm~ază să se deplaseze 
in f'E''i~altă parte a te"renllilli. a<'Pflstă de

. nla!':are se va face rene(lp df' f'i'itrfl iueă· 
. ",-,ri, n",tru nu prOll~ l'I"'mulf:"lmire'l nu
l blicului a nu cauza întârzierea jOc"llui. 

• Adunarea generală 
români 

a meseriaşilor patroni 

Filiala Uniunej Generale & Micilor 
Industriaşi şi patroni din Arad, va ţine 
Adunarea Generală Extraordinară, Du 
mine<>ă 26 M~rtle orele 10 dimineaţa i 
sala mare a Camerei de Muncă Arad • 

Ordinea de zi a adu!Ilării este unnătoa~ 
rea: 

1 Raportul de activitate a Unrmei 
Generale dl Al:x:tndru Samoil preşedin
te al Unil,lnei şi Camerei de Muncă Bu
Cure$ti. 

2. Raport de străduinţele făcute pen
trn cO!lsnlirlarea org'~aniznţiîIor mese
ri~<;ilor români din Arad, 
. il, Alegerea comitetului filialei UniU~ 

t' 
I 

din Arad 

I ~ 

nei Generale Arad. 
4. Votarea bugetulUi pe anul în curs. 
5 Eventuale propuneri. 
La această adunare de mare importan 

tii. V-of lua parte d. Inspector General al 
~bncii Petre Popescu din Timişora şi d. 
Preşedinte al Camerei de Muneă Timi
şoara. De asem~nea d. Inspector al Mun. 
cii, Păcurar din Arad. cât şi d. inginer 
Fericeanu preşedinte al Camerei de 
Muncă Arad, De asemenea va lUa parte 
d. Inspector n] propagandei Nnţionale 
profesor Shf>l;r>ovschi şi d Insyector 
nrofesor B(,7rl,,~ clelll Muncă ~l Lumi-· 
ni 

-

Inforll"laţiun' - ~ _ ... ==-~-=et=nia~ 
1It.j. 

-:-: GARDIAN D~S~T. - G .. 
nla Pod, gardIan dm serviciul peni~~ 

"-iarului local, a fost destibit din ser;:' 
ciu şi trimis în fuţa C.lt·ţii Marţiale 41

' 

Ţimişoara. pentru pirăsirea POStului: 
!n{lucerea in eroare a superiorilor săi 

- ACrIVITATE CULTURALA I 

COV ASINTI. - In cadr:'ll Astrei d~· 
Olariu ,fost învăţător in acea (,'Om'un'a . 
ţinUt o conferinţă eu subiectul: "Bi~ 
rica şi Şeoala în viaţa neamului rQ!llâ
nese". 

- ORARUL MAGAZINELOR. Po. 
trîvit unei decizii a ministenlui InUllcii 

ma.gazinele din ju{leţele Aran 'ii Bihor' 
vor !'uncţiona, până la 15 Maiu, dli~ 
llrm3.torul orar: 8,30-13 Şi 15-18 
Sâmbătă şi în ajuml sărbătnrilor lEg~ 
magazinele vor inC'hirle la orele 19. 

- MOARTE SUBITĂ. - Mal'"gareu 
Rusu, de 52 !'lni, din str. Oitnz Nr 2{J4 
pe .când se găse}] în c.olţul străzii Grigo. 
rescu Cu b-dul Elisabeta. s',a simţit riu 
1i a căzut mr>artă la pimant. ExamelT~ 
medif'al a stabIlit că monrtea a fost PrQ
voeată de nn atac de inimă, 

- GARDIENI TRIMISI IN JUD};. 
CATĂ. Penitenciarnl lr>eal a cerut tri. 
'Uitel'ea în judecată a gardienilor mo. 
rea. Honca şi Ioan Opriş, pentrru părăsi· 
.,.ea postului şi provocarea de scandal. 

- CONDAMNAT PENTRU Fmr, 
FICARE DE POLIŢĂ. - I()sif Dam 
a r..,st trimis în judecată pentl"'l falsifi· 
earev. unei poliţe Tribunalul l-a coo· 
damt,'Q,t ]11, trei luni închisoare corectiI) 
naJă, ;lOOO lei şi obligat să restitut 
8000 le dp ('are a beneficiat prin falSI· 
fi carea poliţei. . .. 

- AD INCERCAT SĂ TREACAI 
FRONl'IEl{.A. - Dionisie Marghita . 
tâmplar din Petro*aW, a încercat si 
treac'ă, împr~ună (>1 soţia sa, fr:ontiera! 
in Ungaria. Ali fost însa prinşi de gri· 
nieeri, oare le-('lu făeut şi o percheziţit 
corpora.Iă, g.ăsin{( asupra lor, 40.000 lei. 
Ambii au fost c.o"damnnţi de tribunalul 
local la câte 3000 .'ei amendă. Tribuna· 
hl a ordonat confi~carea celor 40.000 
lei găsiţi asupra lor. 

- JOCURI DE HAZARD. - Aurel 
Tulbure, Ilie Popa, Ioan: ~opa Iordan şi 
Dezideriu Kandell, toţi <fin Arad, aU 
fost condamnaţi la câte 50..'\0 lei amen!lă 
şi câte 500 lei 00 elt u eli pel~ale, pentru 
că &"1 fost prinşi jucânrl joc.:-ri de ba
zare! într'o sală a restaurantului .,Bu· 
cureşti", 

- PENTlCOSTALIŞTI CON)).A){· 
NAŢI. - Gheorghe Mel~heş şi Florlţa 
Dinga din Moroda şi Mari,a Mila dml,v. 
mata neagră, su fost trimişi in jud~ 
tă şi condamnaţi la câte 5000 lei ]mi 
tru că au practieat 6"lltul penticostalist 
care a fost interzis prin lege. 

~ SERVITOARE NECINSTITĂ. -
Margareta Feichinger, fosti servitoarll 
la Alexandru Popescu Negură, a f ost~ 
reţinută de poliţie, pentru că a furaj 
mai multe haine şi articole de folositi
ţă oasnică dela stăpâlY.11 său, In CUrsl~ 
cercetărilor s'a stabilit că numita a mal 
furat diferi te lucruri şi dela ingmerul 
Tabin din Rovine. O Pnrte din ]u<,ruri1e 
fur;'lte au fost g',ăsite şi restîbite pă. 
gubaşi1or. Cercetările continuă. 

- EVREU CONDAMNAT PENTRU 
FALSIFICARE. ,- Evreul Alexandrll 
Lazar, de 25 ani, din Arad, a fost tri 
mis, în stare de arest, in faţa. tribuna· 
lului, pentl"'l că şi-a falsificat extr&Sul 
de naştere, trecând în el că e de religie 
ortodoxă si cu actul astrel falsifieat s 
înceToot să,-şi scoatii. un buletin de în 
scriere la biroul populnţiej. A f(l61 
prins şi arestat, Tdbunabl l-a{'ond~' 
nat la 6 luni înf"hisl~a!'e corecţion~!1 
Timpul petreeut în arestul preventiv, a 
fost calculat în pedeapsă. 
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r Săi, p:!acţia &iamlUl "DACIA'" pentru Arad. 
~ LA e&l1ti fU!lcţionn.ră cu practică. 

d, D lauti vânzători de zial'e la redacţia Arad 
nă" 5';rada Măra.şel;iti Nr, 1. Biat. _~ _______ _ 

'll"'~ r- o" r ta int ... '" __ ;_t e.IIme: • m .. l l.Il ~~ • rare sepa.ra .... . 
.ceel b bli.l~. Adre"a 18 zia.', 

P '1"'". • ~ ~"... • 1~ • (- )Il' 'ltCi:h!l .. t'a~ perteclll "" ,oua,per-
Illlcil, SO.ule.. Adrt-sa. :a ~I!.r. 
:ihllt, ,_ , 
dup.! :lJ.itaţl cu Încredere ,i faceţi comenzile 

18 ' D~:ră la salonul de croitorie Şi lingerie 
gale de daml şi lingerie bărbătească a doam

oei FELICIA IONESCU,Arad. ~!'. Vasile 
al'tt! stroescu N r. 5Ja. 

~ ~ CAUTA UN TRACTORIST CII Bcte în 
n~.n" regulă pentru Ocolul Silvic Regal Casa 
t raii d T' . 
etr~ Ver e, ulJ.J§oara. 

P~Vânzări .- Cumpărări 
mI<:. limd loc 'te C.1!-ll. in (".arti~rul Vi!elor, Adre-

tri, • 1& it~<iacţi.a ~ulul .,lJaei'J. ... Str. Mă
Fto. fipefti Nr. 1. Tcieiln~ 11-28, 

răsi, ~ în Mureşel de vân.zare cu 2 camere, 
ndat grajd, bun pen!.ru gospodărie. Adresa: 
1...% UlId, str. Cantacuzino No. 48, apart. 2. 

~~C!, ;;iuzBre o manta nouă ofiţerească l!. 
1- magazinul .,Basarabia" str. Meţianu 4. coo-, ______________ _ 

~ţio- Dt rinlal'tl UIl dormitor, cameră combi
tit \~t uti, mal!ă de scris, dUlap şi un r«a-
'alsl- mier. Str. Bariţiu No, 1, uşa. No. 4, 

AC}, i)t l'ânmre o caR, Str. Grivi$.ei No. 160, 
hita • 

si. ca de vânzare in cartierul funcţionarilor. 
tiera Informaţiuni str. CăIăraşilo-r 12. 

gri
.ziţjt 
) leI. 
lalnJ 
uM 
).1)00 

Un 100 de CAsă de vânzare în carti.~rul Cune
ţion8:rilor. Rusu. Piaţa Gen. Cernl!Lt 18. 

• 
Dt \'inzaJ'e un şe.zloD larg, curat şi, penlele. 
Informaţînni Duminecii înainte de masă. 
Strada Mihai "'eHciu 5 ,apart. ... l&ngă 
Casa Asigurărilor Sociale . 

• UreI 
Ul şi :llI1lpăr U11 ventilator electric, 1. Pavel, SU·~ 
,aU !PlsCOp Radu 1. 

endi. 
ntru 
~fia. 

"Bu· 

Ilevi'mza t (.. praf de V.'lr pt'n~ru ingrăşămân
tul fll'tnictal al p5:~nâ1.lului. Adresa Bul. 
Regele Ferdinand 5G Arad. 

~1!!l1l0llă de vânzare lâng~ ~alea ferntă. 
.oUl· Arad.. St 1'. Rând'uni6i NI'. 9. Preţu~ 
)riţa 500 lei. - Adresa: rll Sima. str. Alex. 
1,-. Gll.vra Nr. 21. 
:~ ...... _------------_. 
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_ea (;x.~ mtr_ AdrPS!!! l~goM~t1.mt. f"aA. C. 
lIBll Str. Ellum-..scu li. "_ ", 

Diverse 
( 

. ~i'I~ lOt"r.ill.ţf'lo," ~..,nl~ ~ ~n1'M'nl'\Tm.~ 
bi1at~. Aget.tuTa .,O,mt>.n", 'Stt".lda Emi
t\':"I!cu 17, ~1"3; 1. l1!'eg la Cam. de Ctl-m. 
lnd, m!~ Nr, F. 113<1-1"9,13. 

F • 

\r;"lthl':J G~Il"tnal~ d~ vâ.".~m !l-Î cumpăra
r2a im6bii~11);. CQ),~ A.~ GHEOP.:::;HE 
Ar9.rl. ~tr, NI Em;.nc-scu ~!'. :7 ~Llj. 1 Te
~dGn.26·i)1. Inr~g. la Can: de Com.: şi 
'[uQ:nLrie saI:! ~r. Fi 11::;:::1'1;1':13 
r;t,,~ d" \'itnl'lTe ~ C~1i pilrw'll.nr1i ll'!Cl

t!crr..il ~1I ".z,.n1c.re. de bai~ !li !l··il.din:'i. iaD 'li 
Slr C'cţ:11!'llCC'L!t!!. 2 U!'iioCi.~e - V;l! 
":.f,d~rnă cu do.:ă alfartan.e.L:.te. g:-ădină şi 

ZQ.l"al in r:entrll 6 mÎh~~nt! - Ca3~ mică 
~ ~!'5.rl.J1l?i. 288 nt. iO- I~:.:;-ii S~7ad:\ Snva 
".:"-1.1: SM :0111 lei. - Ca&~ pnr'Wcu1e.ră 
c'-;lTj'OH·;5 (tn 2 I'a.;:cerp '$i •• :l'endin~E' rL1 
1to,5,dină 1:';0 m p, 1 m'lic~. - Gr:i.ll.l1ii 
~~ r'}mi fl'lIC'tl!r>n 135 nl P. ;§ng.:'i Mic;i· 
'.:ea-Nouă l;)OOJO lei -- Ciiut~m r"lntru 
t'Om!J'\1'n:'~ phrr,~nt trr" ... \)i~ 10 -·12 j\l~ fu 
lull"ţ ul i'. r.:.d, 

Lăsaţi casa, lăsaţi masa să. vedeţi -1 CAL E I O O SeD p 
Cenusăreasa 

la Cinenta ROYAL Arad 
Repr. Ia orele 2,30, 4,10, 5,50, 7 ,3D--9, 10 fix 

• il 
, 

Cinema ROYAL Arad 
Telefoll: lf..33 

S'fRAD.\ ALECSA~DRI 2 

Diruzarea sonerl eX('eleDti. Sala U1eăt.itl 
AZil 

Un fiJm in genul vrălitorului din Oz 

Cenusăreasa 
Pentru copii dela 3-1 ani. 

Repr.: 2.31), 4,10, 5,50, 7,30 ,1 9.10 
C""a~1_~..!l!i!3:t~'<Il"_ 

Cinem.a URANIA 
T.:lef:m: !2-32. 

Cinema d!l lm~miere. To-n şi prwcţie 
irel~ro,p.bilă. Sala bine incăhitii 

'AZI! . 
t~popcea cinrma togr!lfiei italicne. 

Graadioasa real.i-..:sre după dral_ lai 
- SIIAKESPEARE 

Dinte uen1ru dlnle 
eu: Uarlo Tllmber1tmi ~i Ca1::erina Boratto 

Repr.: la orele 3, 5., 7 "i 9 tu: 
LLZlE 

18 

= • , IM" 

Cinema CAPITOL' Arad 
___ ~ __ ., _____ '0- _____ _ 

TelefoD : 23 R 22 
CilH'Jblatograful filmelor grandioase 

Repr.= la S~ 5. 'J fi' 

A. ZI! .j .~" 

A.NEIILISE UULIG GINO C·ER\'1 
In filmul monumental de rroporţij gigantice 

Don Celare 
OI 8AZA~J 

.. • • Duel ••• li uzlcă • • • ole1't!1 ••• 
rashme • • • Dragoah, .. 

Peste 10.000 flguranţi. - Aprebat peatl'1l 
tiueret 

• • ·~pr$~M.·~'a. .... .m 
.,'&dt1·ica c:l.lmi,·; ~.At"~tlă cu izlBtalâţiuni. 

caun -stabil, clădit. Cbllleni lţ.J l&atinărli!~ 
~.c mai u;:,,,c:ne i ·.ca: Je fabrid" birou, 
aprov1z,~m1?tă ru ,!ul'}ri ll!ntru fabrie1!rea 
()l';~ă.ro'!' '\:""_ieo~~ C~iJtli!>!. din mhtic f'ami· 
la: ur;~:.1t da rin~,!'~ le} 2,000.('00, In 
eartier\!\ '1~le~Of C't .. :?' .:1l 6 e3l'n~rc "'i eu Wt 
oom r ort .~ l nâtj";.()O~ ';:lL Ov.i cu 1)( S ca
m~re. tCA cotn!GttOll ti 1-< 1 ta een~ra tu 
3,500.000 :ei, 1Ucă·&c4I ~aşi\ rarucula.ră 
l1'>U'l c:', 3 cat11tere.. C11 .(lt $)U1fGrbl 
1,3thl.JoJr) lei. t.:a!'i part.i.cuLtri ('U :1; tam.. 
cu grâ..:l:nă ml'l'e. v.,.ă nGc.'i le Plimt>!iva 
13Gv.:OO lai, Agerturi rid, lui I-Ibert 
HaaSo"4 .6tr 1. Pel:'fJ1\ 1,0. 3. Tel. 22·2i. 
lurcg, Cat ~!ll.. ~3., i.iH:! • 

FARM..\ClJ Dt: SI':BVlCIV 

9 MARTIE 1944 

Dr. Dich, Str, Consistoruhti col~ eu. .Mi
răşeşti. Telefon: 17-68 

Dr. Karpati, Gara Podgorie. 
MOMUlANU. Calea Aurel Vlsle" 60. 

&rvi4>iUl permanent. ; 

(lIN EMA ,",01'&.' . .,.5 

, MARTIE 1944 
CORSQ: V-alea Diavolului. 
URANIA; Dinte pentru einte. 
F01!UM; Ra.imu in că:'.~ri mtunee.oaSt\ 
ROY A"'~: Cenuşăreasa. . 
CAPITOL: Don CezareDi Baz3.n. 

•• Ud 

SPECTACOLE 
Duminică., vor avea loe în Matineu ,i ~ .. 

ra repro:zentaţiile Teatrului ALHA..."'d.BRA 
da SUb conducerea diui N. VIădoianu. cu 
opereta "MASCOTA" de Audran, In rolu, 
rile principale favoriţii teatrulUi rQmânese: 
1011 Dac-ian ti Maria Tănase. vor stâ.rni ~, 
tuziasmul publ1Cu1ui. De asemenea: Tanţ! 

Mavrodni. H. N1eolaide" Gănleacu, Y. Waq.. 
vrina, Lizica Petrescu, etc, 

Bilete la agenţia Teat.rR1ă .Dieş, Telefon: 
22-!'J5_ . 

_,*.*2i N 111 

CIN E!tl A CORSO 
Tl"letoa ~ n·fH 

., Garantia f'Umalu de ~ 

AZI! 
Primul mare rom din l'Irrla filmelor q. 

cepţionate care se vor P018 in luna Marul!!. 
Un film aftepfai de toată lumea. . 

Valea Diavolului 
cu: tlariu Berti. Andrea Checthi. Car. 
Ninchi, Osvaldo Va.)enu. Begia t llAJUO 
M.\TIOLl Reţi1leţi bilele t 

Se t3ută servitoare cu iacte în 
regulă fa Baia de fier Anrl, , . 

Brlut Regele tara! Nr. 30~ 
De vanZ8Te o vie 7 jugăre şi jumătate, el)' :~ Repr. ia orele s.. 1, '1 ti ti ~. 

n§., pivniţă, pr~ 2000 pomi fru~tlfen, !D!'I!:'!h ..... ~.fiIi;'. T m-a ~;. !>Z>-. .... 

Pr~ţut 2.~OO_OOO \ri. Adresa la ziar. -JN'i" I Fa 

• 
Cumpăr - vând 

::;,:~~= Biroul "BIJUTERIE" 
Str. Horia ~. et. 1, d~la t-5, k-tefDn~ U-.• " 

---------------------------------------------------.-
Incepind de ~ âmtătă, 26 f8~ruari~ 

1 

Restaurantul c-PI(eAD:LLY" 1 

VASICA 
rinUl'l sl~ bdtărie de primul raig. - Pi'~uTl moderate ..,.;. 

__ =,~==~f==~====:.~==st='=ra=da===~====16=.~T=e=~=f=on~:=2=i.=1=6==_==== __ ==~=-====~==_~-=_M:,--==~"1 

Azi ftlarele film crIminal: 

RAIMU 
cărări întunecoase .A. In 

J;II Juliett~ Faber. Jean Tbsser 

RIEOL FRANCISC 
KâjJlitoare de ahăr tl eoIonlaJ~ 

ARAD, Stmda Emin!SC1l Nr., %4-26 ---- • aa 
ALLO! 

IDANOVICIU şi 
HARTTMANN 
'relefon: 20-14 

Se giseRe eete mal fru&1<la_ tadonri 
fi bijnfu-ii, cu preturile e()R\'~nabil.e. 

IncercaU spre convingere I 

Atenţiune! 
Un pian de conoort umrea •• C. BKCHH,.. 
STEIN" ia stara oexreIe.ti, ~ ",âa:t\.l'e 

DGritGr,ij se vor 'adresa.: Atad. Mr. 1'~ 
copiei Nr. 5. etaj II. apari, 8. 

Do.mn.ii d~orl 5tOGlaloktgi dootifti 
fJI .,ehJlicield $-.i rDpji .. 'rhiteee 
.OBI 

Depozit' Dentar 
E. HARl\lEl'I1NG 

~A J)~ str. ETr~~ ~:~ ~;} 
- (Palatul Ortuta) ) 



,-,- "~-''''''':,:;,;,i1!"-'''iII 

'! 

l'Dg. 8. DAelA -= ",. h 

Formidabile atacuri germane reuşesc să consolideze situaţia frontului de 
Lipsa de ofiţerÎ capabili ingreuiază ~llatilor invazia. Germallld tina 10 rezervă 

un mare număr de submarme 

Răsărit 
în sectorul ofen.si~i bolşevice d€Pe 
stui frO'Iliului. 

In ciuda imenselor cantităţi de tru 
Şi de materiale angajate in acţiune 
bolşeviei, aceştia nu aU fost în stare . 
Străp"lngă apărarea germană, niCi 
dea o lovitură decisivă liniei de resist 
tă germane din ~nd, Sovietieii s'au Isb' 
din adâncimea câmpului principal d 
luptă tIe ataeuri date prin sllrprind 
de formaţii blindate germane care aun· 
micit varrurile înaintate ale inamieJl-

'CfJ,h tucdo.r; 
$ .""... _. .re 'FGlJIS : n U'l';O#»"r" f" ~~a cartierul general al Fiihre~uluî, 

1.1 w,nazlul C01nwutmnent aZ jm ţe/or 
armate gennane comunir;â: De ambe.i.r:; 
peirţi ale loml1tiiţii Krivoi-Rog, trupel~ 
twastre au resp:ns şi ieri, în lupte grele, 
atacu,ri putern.ce ale bol~evicilor sau 
le-au o-prit în pu.nctele de pătrunde-re. 

In regiunea Svenigorodka şi Sepeto,,?"" 
ka, luptele grele continuă cu dârzen:e 
nfmic.<Jorată. Puternice atacuri i'1rtmice 
S'(tlt s~Jzimbaf CU contrruacuri hotărîte. 
date de div'ziile noastre Î1'npofriVa ÎlW:l
tiirii t'ârfurilor de rdrrc sovietice. {"" 
(I('e,<:1 ŢJrileJ au fost n:micite numa~ . ~ 
Rwl il" SApelOrka F trmcUTi .Şi 29 fU~II""1 
inmnire_ . 

[,,(1 aUfnsfradrt 8.molensk-Or.'$a, br,l
"el'icii au continuat, pe un frontînqusf J 

'n(''?reiirile lor de 8lriirmnnere. făcute în 
mfli mul!!3 valuri de atac, care s'au pră
bUŞit după lupte îndârjite. blamicu,l a 
pierdut, cu, acest prilej. 22 tancuri. 

La nord de Pskov şi în apropiere de 
Norva s'au prăbuşit, deasemenea, 
atacuri date del! sm'ietiCi. cu sprij:n de 
tancltri ş~ de avioane de asalt în faţa re
si8tenţei dârze a gremuiÎerilor noştri. 
C()ntraatt~cuJ'ile nosatre au fost încunu-
nate de SUCCES. . 

In E::rnremul Nf)rd, 'vânătorii de mun- " 
le ai armatei şi ai u.llităţilor S. S. au 
respi.ns în sectorul Louni mai multe 
atacuri i'Hlmice, pricinuind p;erderi sân-
geroas!3 tfO'Fidicilor. 

Pe jrorifurile italiene a domnit şi 
ieri vie activitate a elementelm' de recu
ltoa.ştere şi de şoc din mnbele părţi. 

Atacul formatiunilor de bombat'diere 
nordamericane indreptat CO'1!tra capita
lei Reichului ieri în vremea amiezii' a 
amlt ca re;:ultat un 8u.rces deoşebit de 
mare. 

Au fost di8trt~M 140 av1ffllne inamice; 
dintre cari 118 bombardiere. 

Oraşul OraU.lava va li 
evacuat 

. BUCUREŞTI) 8. - S. p. P. TRANS
MITE: DIN BRATTSLAl'A SE ANUN
ŢĂ CA INVI'l'AŢIA DE A EV ACUA 
VOLUNTAR ORAŞUL BRATISLAVA, 
A FQST PRIMITĂ DE POPULAŢIE 
CU LINIHTE. 

li' APTUL CA GUVERNUL A PUS 
LA DISPOZITIA POPULATIEI NE
I"OIAŞE 111liLOACE CONS)DERABI
LE PBNTRU EVACUARE. A CONTRI
BUIT CU MULT LA ACEASTA ST A
RE DE SPIRIT. 

LtJ Î!ti uue luiJitară •• yjf"'. 
licit fa lUarrşalul Tit. 

Stockhulm, 8 (Rador). - Postul de 
'radio Moscova a anunţat o ştîre datată 
d n Cairo după care o mîsiu'l1e militară 
l30vjetică a viZitat zilele trecute pe • .ma-
reşalul Tito«. 

.mpuS waterial aD~aJat 
la Nord de 'rarnopftl 

BUCUREŞTI, 8. - S. P. P. transmi
t:!: In comparaţie cu forţeZe con~;dcra· 
!:nlt:; Şi Clt camităţile imen.se de ma(C"rial 
(luqajate in Ofensiva dela nord de Tar
fwpol Şi ProsJ;-urov,. ofensivă al cărei 
r,7j pctiv se vtule8te a fi interce1)farea 
nâ'i ferate Odesd-Lemhe.rg, trup~le din 
~€'!elrl1'p, sectoare dau lupte de intere8 
8ce7mdar. 

Bb.H.LIN, 8. (Ep), Una din cele mai 
mari dHicu1tăţi ale invaziei lJlă.nUită în 
vest, a declarat corei-polll. c.~tU1 Hansson 
baltl w in, în zia rui ne\\.'y 0_ kez "J;I' l11Teign 
Ofl'i{'e", es~ lipsa de odţeri buni, 

Ceea ce prive~te armata Statelor Uni
te, mulţi ofiţeri de ai ei, printre cari un 
general de corp, precum şi mai mulţi ge
nerali şi coloneIi, a::l tre;buit să fie 
sdumbaţi pe câmpul de bătălie pentru 
Înl'apacitate. 

Desigur pe această constatare se ba
zează întârzierea pe care a suferit-o ma
rea inVazie din vest. In orice caz lipsa 
de ofiţeri, de care vorbeşte d Baldwin, 
nu se poate înlătura nici rapid şi nici 
total. 
Firă îndoială că numai () mică parte 

rlin corpulofiţereS(> al <Iliaţilor a cu
nosr:1t războiul din imediată apropiere. 

Din aceşti ofiţeri, două treimi au luptat 
in Pacific t-;ji abia o treime în Europa, 
rt"spectiv in Africa_ Mulţi din aceşti ofi
ţeri Cll experienţa luptei, au fost ineor
poraţi în armată de invazie, pe care ge
neralul Eisenhower a adrm<.'tt-o în insu~ 
lele britanice. 

Deosebit de mare nu poate să fie to
tUŞi acest număr. căci şi ministrul de 
război di.n Washington a calificat de 
riscant să dai cvmanda trupelor U. S. A 
care se lupt·ii in Pacific şi Italia de Sud, 
unor tineri ofiteri necopţi. 

Dal'ă excePtăm deci stabl major şi 
cnmanda.mentele superioare în cari ge
ner~1htl Bisenhnwer va fi Întrodus niai 
multi ofiteri experimentaţi. rezultă că 
CrH'Tll1l ofit(>res~ al amlMei de invazie 
('ul'lrinrle 7!'i% n<l'U'l"Î N! terenul condu
cerii practi('e a război' .. llui. 

Se desminte ~tirea că germanii ar constrlli aeradromur:i 
in golful Biskaya 

MADRID, 8 (E. s. d,) - Ministeru·l 110Si aerodrom uri din Bilbao~ Ovideo şi 
ae C~-cterne spaniol, a emis o nocă in ca- Santal1der, precum şi că tehnicieni ger
re se ~esm,i~~e ca în înp-egime. fal~ă şti- mani sprijin;ţi de aUlorităţt.le ~a·niole I 
rea dt/uzata sn lumea ~ntJeaga de agen- ar construi aerodrom-uri secrete sn gol
ţia SOVietică, că aviatia germanii ar jo- fut Bislroeja. ' _ 

La 6 Martie Berlinul a trăit cel dintâi bo :nbarda !lent de z 
Berl'in, 8 (E. P.) - Făcând abstrac

~:~ <le unele sborwi de hârţuire şi recu
noaşlJ;.,~, Berlinul a trăit în ti .Martie cel 
dintâi bombardament de Z" care a ur
mat unor mici incursilUlli până in apro· 
pierea oraşului în zilele precedente, 
Forţele aeriene americane operând din 
Angl,a, s'au pus astfel în faţa Celei mai 
grele Însărcinări peJltru care în mod 
explicabil au aşteptat să a,i1be la illspozi
ţie formaţiuni puterni~e de vânători cu 
mare rază de acţiune, putând face dru
mul lung până la BerVn şi înapol. 
" Fără îndoială, că, comanda;ntul ame' 
rican a contat pe p2e"deI'i mari, Cu toa· 
te acestea el a dat ordinul de atac. După 

o mare bătălie se dă 

păre-rea germană, la acest ordin a con
tribuit şi intenţia de a fa.oo uitate recenr 
tele grele pierderi de bombardiere ame' 
ric3;Oe. Dealoca, în Germania, această 
pr,ma bombardare de zi a Berlinului. 
se consideră ca o intreprindere de pres
Ugiu, care din punct de vedere moral şi 
militar, a adus un succes mai mare a.pă
rării decât atacului. 

In adevăr, pierderea & 140 bombaT
die-re, dintre cari 118 cu patru motoa"e 
americane, au stabilit un fel de record. 
Pe lângă &'Ceasta, factorii 'competenţi ai 
aviaţiei g~rmane subliniază că atacul 
însuşi trebue să fie considerat în mod 
practic ca eşuat. 

la nord de Proscurov 
BERLIN, 8. (Rador) Se dau urmă-1 traoruinarele pierderi de tancuri ale 001-

toarele amânunte c,u privire la situaţia şevicilor. După ştirile primite până 
depe frontul ,de răsărit: acum sovieticii au pierd"lt pe intregul 

Sabmarinele f!ermane 
pet redrsehldf"! eamp •. 

Aia orjt-âod 

Lisabona, 8 (Rador). - După 
anuntă Serviciu1 Britanic de!nf 
ţiuni' din Washin'gton, d. Knox mini 
trul nord-american al marinei ~ decI 
Marţi în cadrul unei conferinţe de 
să că şi pe Viitor trebue să se con 
pe răsboi-ul submarin. Submarinel€ ge 
mane, a adăugat el. POt să redesc . 
campania în orice moment. Este ~ , 
teptat oricând să se dea un atac pri 
surprindere. 

Germania a În{:heiat d. Knox, ţine 
rezervă un mare numar de submarine. ................... , .. _ ...... .. 
Relatiile di.tre Argen

tiaa ,1 Stat~le-Unite 

Madrid,8 (Rador). - CoreSPondello 
t.ul agenţiei DNB comullică: I 

D. Mason ministrul af~erilor StrăinI' 
al Argentinei a declarat, după primir~\ 
notei dIui Stettinius subsecretar de stali 
la departamentul de stat .n()rdameri~~DI 
al afacerilor străine că felul de a v~11 
al diui Stettinius a surprins foarte mul11 
cercurile gu:vernamentale argentmeene. 
căci Ar<7entina a roafirmat în mod ex· 
press. ~u de mult hotărîrea sa de a ÎD'\ 
tensifica relaţidle amicale ~ St~tele Uni, 
te - afla ,din Buenos Aires zLarul .,In. , < 

formaciones" • 
Argen1:iJ:la va menţine :ruperea r!'Jaţi~. 

lor cu puterile Axei ca şi politica de solI· 
daritate CU celelalte ţări americane. Pen, 
tru acest motiv Argentina va lua toata 
măsurile necesare şecurit.~ţii continentu
lui americ~m. Acest lucru a. fost declara! 
în mai multe rânduri de guvernul l),rgin, 
tenean, acţio112nd din propria sa iniţia
tivă, 

.... fost Totat pl'oeetul 41. le,e 
pentr. o largă tlraţiere 

In P'j.~a.d. 
Centrul (le gravitate al bă tăliei de- front cel puţn 158 tancuri' dintre care 

fensive a continuat a fi Luni la vest de cea mai mare parte în regiunea marelor 
Svenigorodlka şi la sud de Sepet()vca, ca ofensive dela aripa de sud. Alte 56 tu-
şi la nord ele Proscurov, unde bătălia se nuri de calibru gre-l au fost capturate Helsinki,8 (Rador). - Coresponden. 
află în toi de nOllă zile. sau nimicite, dintre care 29 numai in tul. agenţiei DNB transmite: In paTa: 

In COffinaraţie cu forţele deosebit de regiunea dela nord de Proscuro.v, mentul finlandez, care a ţinp,t Marţl 
cons~r'Ierabile si cU cantitătile imense de Şi pierderile de avioane ale inamicului şedinţa de o ora - inceputa la ora 14-: 
material de răzhoiu ang;'lj~te în acţi"1ne au fost, faţă de .mmărul pns in acţiune d. Ha.kkila, preŞedintele parlamentulUI 
--le bolşevici, htptele ce se desfişoară relativ mic. fOarte limitate In total au a făcut elogiul memoried. preşedintelU! 
~nai la sud vest şi la nord vest de Krivoi. fost dr.borîte 45 avioane sovietice faţă SvIDhufvud doeeedat de curând. Dupa 
rog de ambele părţi ale autestradei Sm(). de două pierderi proprii. aceea conform ordinei de zi a fost admiS 
lensk-Ot"Şo!l. la sud est de VitebSk şi în Dintre acestea avioanele de vân9.toare în unanimitate după a treia cetire şi 
îrniprejurimi1e localităţii Pleskau şi şi arlileria nntiaeriană finlnnde7..ă au do- deci definitiv,proectul de lege pentrU 
Varva nu joacă decât un rol see"lndar "nY'Ît 14 avi{l.ane cu prilejul unui atac extinderea dreptului de graţîere acordat 
de~i şi aei s'au dat lupte rl:îrze !'Ii greI' ,-ian împotriva l()('alităţîi Kotka. în preşedintelui, care Întră imdiat în vigoa-· 

Caracteristica zilei de ieri au fost ex· \lreme ce alte 31 avioane aU fost diSh~.LSe re cu privire la unii condamnaţi politici, 
....... 4· _____ ' ..... _ ."' ............ _ ..................................... ..... 

In urma contraatacurilor germane situatia din nordul frontului de Răsărit a fost consolidată 
BERLL.~, 8. (Prin telefon). Operaţiu

nile .ruse.,ti la. dancul de sud el frontului 
de răsărit ~{)ntinuă. Ele cuprind întregul 
Han" sUdic pe o întindere de circa 600 
km. 

Ca moment nou, trebue -reluată încer. 
oarea rusească de a atinge rezultate şi 
pe eelelalte flancllrÎ ale frontului de sud. 
De aJ1lâ,ndouă parWe, la Krivai Rog au 
putut fi respinse atat'uri sovietice pre
eum şi tenbtiveIe de trecere a nnui râu 
la nordvest de Dubno. 

Câmpuri iie bătălie mai mari sunt 

acelea deja Svenigorotka şi Le{lel.ovka, opinia eercuri.lor militare germane trt
indeparta te între ele la circa 300 km. La bue să. se mai a..5tepte câtva timp, înajn
Lenigorodka, SovieticÎi n'au reusit să ob- te de a se d,di sfârşitul bătăliei dela 
ţină. niei un câştig de f,elren ma{ Îml)Ol"- Sepetovka. 
ta.ut. La Sepetovka, diviziile germane Se tn..1.i remarcă. la Berlin, opririle ata· 
dau oontraatacuri împotriva vârfurJlor eului În stil mare dela Rogacev şi Vi
ruseşti care înainteazâ. tebsk. Inocl'l'ârile de străpungere date iI1 

Centrul de gravitate este În aceasti continuare de sovietid la soseaua Orşa 
regiune. Intre Sepetovka 'ii Jampol, eon-I p~um şi ('.ele deja PleSC'an au putut fi 
tramăsuriIe germane au obligat atacul respinse.' c 

rusese îndreptat spre sud să rlevie:7..e. In see>toruJ nordic situaţia s"a eons .. 11-
Efectul creSl'âlld al oontramăsurltor dat în continuare în urma oontraatacillfi. 
germane mcepe să se mută, totuşi după lor germane. - " 

---~--------------~-------------------------------.--------------~ocietat!'l'1 NflţioRaJă de ,Editură ,i Art& Grafiee "Dacia Traiană" l'jmi~oara 1 Str [4tl8viei 2 iTll'rJ""t "lll' Nr "i'?14R8i19".~ la Registrul Of. Comerţul~ Ti»aiş.oara. -
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