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Roosevelt şi Churchill au Onii 
renunţe Ia 

hotărât să 
la Balcani 

re Persistă de mai multă vreme, Sunt 
temeri că sunnenajuJ lui Churchill ar 
putea avea urmări serioase. Faţă de a
ceastă situaţie, ZiaruJ englez "NeW1!l 
ChOIicle" publică un articol în e&re a
trage atenţia lui Eden, să se gândea.rl 
asupra hotărîrii de a părăsi ministerul 
de externe pentru a deveni prim-mini&
tm. 

planurile cu privire 
o nouă incercare a aliatilor de a sparge frontul Axei. --- Ingrijorare in rândurile deputatilor engleZi 
( · t· IJ.·~~·~;: ~.c.tu.a.;La. po..~~ --• --- -
ffl rin declaraţia lui Churchill.că. el 'L'U 

" COrtexa chestiunea sala1"l.Zarit pro· 
fesOTilor din Anglia cu chestiunea d.i:' 
lncredere ain partea parlamentului bT'l
tanic~ CT.za cabi.netului englez a at!'I'18 
un Funct culmi'l'utnt. De fetpt expoziţiilc' 
tu.nt indreptate nu impotriva evenimen· 
telor Şi chestiunilor secundare de polt· 
tim internă Şi SociaLă britanică Ci im
potriva intregii aNtudini a cabinetului 
In domeniul problemelor importante de 
~ducerea războiului Şi in primul "â"d 
Impotriva politioii externe. Criza dedan
pată de vOlul deputaţilor din Oamera 
Oomunelor , vot care l-a '[11UJ pe (Jh,ur· 
IIhill in minoritate, ]..a determinat pe 
I"'emierul britanic să reG'Urgă la SOluţia 
~heSliunii de încredere. Această stare 
!le Zucruri in realitate stă in Cea mai 
stnÎlmi corelaţie cu sdruncinarea paZi· 
ţieL lt~i Eden, pOZiţie care acum est" 
11npEu discutată in cercurile britani:.:e. 
0a1' -)ii in cazu~ Eden, care nu este decât 
Im instru;ment al lUi Ohurchill, premie
I'Ul b'htanic este CO'Inbătut cu vehemen
ţd. iar Q cădere a ministru,lui de extern~ 
va avea :semnificaţia unei apreciabile 
tlăbi1'i a cabinetuLui britaniC. Cercurile 

berlineze bine iniţiate rămân la punctul 
ie Vede-re că retragerea lu4 Eden nu va 
~uce cu, sine câtUşi de puţin o schim
baTe a politiCii externe a MariJi. Britatnii 
ri numai 00 demonstm că Churchill este 
tiM se debaraseze de bala8turi Şi Să-§i 
MtUteun ţap ispă.şitor pentru ca IJpoi 
M-§i continue Vechea politică a ~a nu
fiit ei colaborări cu Uniunea SOVietică. 
4ceastă colabo-rare este reliefată dt; 
febrileU da.sCUţii din presa engleză ca 
fiind elenwntuL de sw,b,ciune Şi de n 
t'llnţm'e la interesele proprii ale Mal t ~ 
Britanii. In această crttică rezidă situa
tia cr.itică a lui Chw'chilZ, fapt care a 
fost tnvederat acum din pLn prin reac
lia reprezentanţilor din Camera Ootnu-
'elor. Ou t0a.te că. diferite ziare Şi mai 
hulţt deputaţI bntaniCi ~i arată la 
rând,:,.le tendinţa de? face din acest 
BVeth~nent petrecut sn parlament o 
~testtune de principii §i accentuea~ă 
JBUp-ra faptulw. că parlamentul brita?l.ic 
II'U are nici c: valoare dacă prin impu. 
terea votulul asupra Chestiunii de itI

.,edere este pus sub preSiune. Se în~. 
krează în felul aCesta faptul că Ohu-r. 
ch~lZ vrea ali intimideze pe parlamentarii 
britanici prin aceste prOCedee. Din 00_ 
nentariile date de agenţia "Reuter" 
I'eese limpede faptul, că gUVernul brita. 
nie SPeră să obţină un vot Sigur de in-

'Wedere. Această întâmplare nu 00 rlt'0'l 

altă Semnificaţie decât că parlamentul 
le' pleacă din nou in faţa ltti Churchill 
tcoeptându...l integral şi că acele cercuri 
.are au caZifioat politioa premierulUi 
~nic drept catastrofală nu vor Să-Şi 
b a8!i,pră-le niCi un IeI de responsabili. 
late:. . 

S toc k hol m, 1 (Rador). - Ageu ţIa DNB oomlJllÎcă: 
DUPA CUM ANUNŢA ZIARUL NI<":W YORK 'l'lMES, DNII ROOSEVEL'l 

ŞI OIIURCHILL AU HOTARIT LA TEHERAN SA RENUNŢE LA TOATE 
!·I~ANURII...E L9R cu PRIVIRE LA BALCANI ŞI SA SE CONCE1\'TREZE 
NUMAI P.EJ.VTRU CREA. ..... f}A UNUl AL DOILEA FRONT IN VESTUL 
gUROh ... I. REGltlNEA BALCANICĂ VA FI LASATA - ANUNŢA MAI DE
PI\.RTE ZIAI~UL- OA SF'ERA DE TSJ"LUENŢA UNIDNll SOVIETICE. 

IN F'ELUL AOESTA S}':: LĂMURE se o INTREAGA SERIE DE EVF., 
NIMENTE PETRECUTE IN MEDITERANA ŞI IN Yl'ALIA. 

~vacuarea tuturor guvernelor emigrante dela Londra 
BERNA, 1. (Rador.) - Agenţia DNB 

l.ransmi te: După cum anunţă din T.J\sa
bona Courrier de Geneve, ştiri sosite in 
ultima vreme din Londra )arată că s'a 
put" la cale evacuarea tuturor guverne
lor emigrate care se găseSC in preze!1t 
la Londra, In mod oficial această mă
sură va fi motivată prin reluarea ata~u· 
ri!Or aeriene ,germane ~potriva Lon-

drei. In legătură cu aCeasta se anunţă 
~ guvernul polonez va părisi în curând 
Londra pentru a lua probabil reşedinţA 
la Ca.iro. 

Adevă.ratul motiv trebue căutat tnsă 
in dorinţa diplomaţiei engleze de !I. scă, 
pa de povara continuă pe care o pTe"lin· 
tă prezenţa guvernului polonez pentru 
reIaţlile dintre Anglia Şi Uniunea So· 
vietelor. ' 

Evreii din armata poloneză din Anglia au dezertat 
Stoc k hol ~ 1 (Rador). - Agen· 

t4l. D1\TB tralL ... mite: 
, După. cum auunţă "Nya. Daglight At1e-
handa" inho corespondenţi. din Londra, 
11f'~t~ 200 de evrei din annata polont7lt 
din Anglia an dezertat ca protest Îm~. 

trlv. OOndinţelor amisemite din armata 
polGuem şi au cerut să fie înrolaii in llJ'

mata mgl",ză. 
Ei se plâng ci numeroşi dintre ofiţNii 

polonf"Zi nU r~pec18 orolnul prin "are ~ 
interzice a a.vea (} atitudi~ antisemită, 

Congresul american recunoaşte comitetul francez din Aiger 
BUOUREŞTI, 1. S. P. p. transmite: I Francez din Alger ea unic reprezentant 

Congresul aIDeri('an a lotă.rît în una.nimi· al poporului francez. 
ţate să reCUnoască "de jure" Comiklul , 

Tito nu recunoaşte obligatiile guvernului Purici 
B u eu r eşti. 1. - S. P. P. trans- 1 Du recunoaşte nici. una din obligaţille pe 

mite: Din Londra se află. că reprezenbw· care le-a luat govemut Purle!. 
tul lui Tito la Londral a decla.rat că Tito . 

Deputaţii englezi Îngrijoraţi 

a nou~ incercare a alio'ilot 
de a sparSfe fron f ", ,. xei 

BUl"oreşti.1. - S. P. p. trans
mite: Fiind intrebat ce este Cu uof.n rll
plomatlcă pe care ministrul plenipoten
ţiar sovietic 1a Sofia a inmânat-o gtlV'f'r

nului buJg-a.r. purtătorul de cuvânt dMa 
n tlhelmstrasse a ră.. .. l'lI'f1s că. da("ă a~ 
stă ştire se adE-vereste, no paate să. ne 
"erlJa df'cât de- o nooi Înceroore a a.linti. 
tor de a· sparge frontul fonna.t de pute
rile aXf'i Gnvt'rmd ~t Ilo.ool'ul hlll'~al' MI 
luat o atitudi"t' hom.rilJă in ciuda tuturor 
acestor Îneercări. 

Demersul sovletelor In vede
rea Iăr~lrh bazei democratie@ 

a ~uvernalai Had81.!lfo 

.Amsterdam, 1. (Rador). - Corespon
dentul agenţiei DNB. comunică.: 

D. Randal Neale oores.pondentuJ di
plomatiC al agenţiei "R,euter" confirmă 
fa.ptul că guvernul sovietic a făcut de
mersuri acum o săptămână pe lângă gu
Vernul englez şi nord-american în vffie
rea ]ărgirii bazei democrate a guvernu
lui Badoglio. 

Corespondentul confinnă mai depat"
te că tn partidul comunist italian ~ ob
Servă o tendinţă de colaborare ("U guVer
nul BadogIio. 

Egiptul n. reia rel.f;, le diplo
.. alice c. guvernul 8atlof,'io 

Adanaa,l. (Rdor). - Corespondentul 
agenţiei DNB. transmite: 

La intrebarea guvernului Badoglio de 
a şti dacă Egiptul va fi de acord să sta
bilească relaţii di.plomatice cu cabinetul 
din Bari. GUVernul egiptean ar fi răs
puns negativ - dupj o informaţie ofi-

Bucureşti, 1. S. P. P. transmite: eo.. întrebările puse a îngrijorat in gradul cia1ă a postului de radio Cairo, 
re~pondentul din Londra &l ziarul1li eel mai inalt pe deputaţi. Churchill isi GUVernul egiptean consideră momen
",Newyork Times" scrie următoarele: căuta cu greutate cuvintele, vorbea mo- tu] de faţă ea nepotrivit pentru stabili
f.<'eful şovăitor şi nesigur în care Ohur- noton Ş! cu VOCea indiferentă şi a dat do- rea relaţiilor diplomatiCe cu guvernul 
chill & răspuns in Camera. Comuoolor la vadă în general de o mare oboseală, car Badoglio. 
~---_ .... -_ ... --.--.....---_ ........................................... ' 

Fratele doctorului Petiot neagă • orice complicitate 
t) scri •• are misterioasă a mediclliui lIsa.auu , 

par i S, 1 (Rador). - Oorespondentul 
.t.gt'.nţiei JJNB anunţă.: 

10 chestiunea groaznioelor asasinatt' 
comise de doctorul Patiot. ziua de Joi a 
fi)st intrel.)uinţ&i.ă pentru oon1runtarf'U 
lui Ma:Jrice Petiot. fratele mediculuj asa
t;,in, eu samsarul Nezondet caM este şi el 
~rav compromis. 

ltlaurice Petiot a fost obligg.t să recu~ 
noască faptul de a fi trn.I1Sportat 20 00 
I~ufere dw sir. Lesneur la Courson în de
lJarbamentul Yonne. 

Intrelmt de judele Instructor dacă uu 
hânnia origina. acelor eufere}i ce gâ.ndt'ft 
asupra ronlinlItului de vestminte al lor. 
Mamica Pt>tiot. SDUS ei. fratele său eum
Imra ad!>sea la -meit,aţilte publice ce se 
ţineau ta Mlmtek' df>. Pietate astfel ('ă na 
~ fost prea surprins de a vedea toată 
această îmbră.că.minte Cu atAt mai mult 
Ml elt n'ave;. nici O C'l!lno:Qtlnţi de oribi 
lele crime sivârşite de fratele său. 

Ne-AJOdet dimpotrivă pretinde cii. inai. 
,itl prin Iunie 1943 Maurioe Petiot avea 
(·unoştiuţă de atroeit.ăţile ştiute. 

Astfel, eu prilejul unei arestări a dof>.. 
t()l"ufui Petiot, ce se produsese in &C('8 

vreme acesta a rugtat pe fratele său ~ 
spună duel Petiot "să pună ordine Î11 
strada Lesueur". 

!Iaurioe Petiot n.u a indrăzn1t să fari 
acest comision către dna Petiot. 

Fratele doctorului &sasin contestA d~ 
poziţiilp lui Nezondet pe oare Îi faCo" . - " ,.IDmrlnos • 

N ezondet a făcut el atunci acest eo
mision dat ", dl:' doetol"l11 asasin fratel •• 1 
1i'ă.u şi eu acest prile.i s'a dus la vila c]in 
s(rllda. Lesueu .. însă afari de lăzi nu a 
t:aZut nimic snspeet acolo. 

La intrebarea Pusă lui Mauriee Petlr,t. 
ee a f8eut eu cimmttJl furnizat de el 
ncesra la ră..·;;puns in mod evazi,' pretin' 
zând că aeei el ...... ., fi f_ destilW 

pentru lucrări de reparaţii la bnoLilu! 
din Str. Rewlly şi nici d.·e cwn peutru 
construirea. groalM'i de var despre axĂ
sLOOIţă căreia el nu .ştia nimic. 

La Auxerre a fost inte-rogat fiul docto
rtIlul asasin de-oarece se bănueşte că 
&<'t'Sta 2r fi asistat la "consiliile de fa
miliet~ din 13 şi 14 l\fartie cind s·1/. 
discutat fuga doctorului ucigaş Petiot. 

A maj fost ascultat primaruJ din Vil
~eueuve. sucoesoml doctorului Petiot ca
.'e la adus 1.... cunoştinţa. anchetaotoril t)r , 
e:tist.-nţa l1'n.ei SCrisori trimisi la. 21 "ft.f~r
tk datată din Perpignan şi adresată lui 
Ficrisoart'S. semnat>ă de (}o(otornl Mao-cel 
Petiot, tn eare me-di('ul asasin Mrea ier
t2.re looui~ri1ol' R.Ct'!ei l{'Jallităţf pentrll 
rn~htea, pe- eare 1('.08 fleut-o. Prhna mi 
n~njui Vf'.cfn. ca.re Ct1n08~te foartfo 
!:line fIIcrl~DI h:1i Petiot, afirma totU~ ~ 
l1tI estE" vorhl\ de (} scrisoare at't.enticli. a 
doctorul~ petiot 
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LA BIBLIOGRAFIA BANA TlTLUI 
. Daei o ispită al' tn.e~, eUriozitaj;e'a Pe crucea oe·i suăjuia pioasa all'lcere impăneze oU aoeea.ş mândrie îndeobşte 
'Ii.rturaruIw stre1tI. Intnt • l'Al'lO&Şte tre- ami:nte. atribuită bănăţenUor. Si. ne amână.m 
!!lUtul cttlturei ~i literei bănăţene, ris- Conştiinţa scrisului einstlt, elementa· acest atribut pentru vremea când vom 
plata oStenelilor i-ar fi o amarnică deS' ra cuviinţă şi restabiI:rea. adevărului, ne aju.nge în rândul celorlalte prtWl1l4:.ii. 
a.m.ăgi.re. Şi. eu elt m,'Î lMceră l-v fi impun să. re&bilităm memor:i& acestei laX' pâ.nă atunci, avem multe dfJi fă,. 
trtăruinţa, eU atit mai eumpliti li va capacităţi aare., deşi In grea luptă p~ cut"!). 
"pare indolenţa n.outrl fflţă. de UI1 tre- tru existenţă - nu·l rldieaee nima!1i în A trecut atita amar de Vreme de dnd 
ent &iruia ti clatorim fiinţa şt In ohip înalte posturi euJturale cu toate că le această scumpă ooteneală plină. de mi-
1tre9&, aunoaşterea ~ ~ţuirea. merita dlll plin - 1\ dăruit Banatului gală şi jertfă de sine, n'a mai fost con-
Lips~te studiul bi'bliografic, adeVăra- inoompa.rabii mai mult decit pigtnAul h.nuati de Limeni, lăaându..ae e.ă. pla.n.eae 

t1l. oglindă. realităţtl.Ol' ou1turale. Nu rle1atol" ee judecă ignorant, eu rev.1Ită- parcă în mod VOit asupra Banatului, 
putem număra nici o înoeorca.re de Sintem ~ indrăsneali şi aroganţă. abuzând amintita. "tradiţie peiorativă", 
pentl"U orienta.rl'a in a.eest vast dar ne- ordinar de Deeunoaştcrel1 trecutului eul· In contim:area. ac~lui~şi articol, Vi
OOD.ott<'.ulul tărâm. l.r bibliotecile of1.. tural. dtn a Gă.rui ~apridoasă şi sfi~lă- cenţiu Bug~riu sublini<\ ~ "Suntem cu 
eiale ale Banatului, nizueec parcă a ee toa.re falsă. critică, !şi adu~ elogii, sufi- culegerea datelor, pe afâ.rşite." Dacă 
Intrece tn vădiT('a unUl dezinteres faţă cient de eloovente pentn1 •• 1 ea.raetnriza !L'{'.t!6te date ,i fişe Se păstrează., a:r fi 
de cartea bănăţeană din treGtlt. Conse- just. deosebit de preţios ca e1e să fie revjzui-
einţele aCeStor lipsuri greu pă.cătuitoare, Meritele personale, dau valoare insu· te, redactatt: şi publicate, operă pe care 
le .,unoaşte şi le simte fieeare Intelectual luL Injo&i.rea .11:or valori, DIIl au, adu! !!Il IJUlltem 8jgrtJTi' că. o va iudeplini a.precia-
pentru car"" rultura "t se mărg'mef1te nu adue râvniţele cummi de laur, Iar ne- tul publiCist Aurel Bugarlu, fratele tsto-
1. uma i la .·r-daclar('8 sau semnarea ra.. gativismul, nu e creaţie. . . Jicului litetrar. ce a ÎI!depIinit eu fra-
poa.rtelor !V.U la. râvnite interese şi eal- V~ţill. Bugariu, scria de6pre nece- t"mă înţelegere fi devotamen.t dOrinţa 
eule minore limite la. CI!'"ri Re opresc prea sit&tea UIlei bibliografii bănăţene, in.. dispă.mtului, prin eelitarea a doui din 
obişnuit. apl"Onp.e toate a.<;piraţlfle spiri- pirat fi eIQ • adlneă pătrtmdere, MI me.r lICI'ierile sale. 
'tului, slab rrin însăşi ~llb1imitatea. lui; rit! !ntr'adevAr inVidia fi râutatea. i~ Insemnările noastre bibliografiee ee 
,sortit prăb,;~irei prin fil"e8. apleeat! ai şilor ce se cred supreme valori, in r~. vor urma - neinsemnate fărâ.mi din in-
-î'nneee idea.,hsmul in glodul râvnirilor tate. goi. dar plini de ei înşişi. treg ........ aduc numai o pa.rţia.li eontriba~ 
:materiat.,. iar setea duhului pornit să po- .,E ueceaa.râ. aceast! bibliografie fi- ţie la. o mai bogată etlnoaştere & tipări-
'tulească cU turburătoare otravă egoiStă., indcă ea ar fi Gheia oU Mre s'ar pitrun· turHor bănăţene, atât de rare prin lipsa 
:drumuri ::>pl'e vanitate, spre ciudate sli. de în ascunzişuri neeuooacute. Ar fi J,oastră de intereS, In elt nu sunt ace.-
blCiwll ~~ ::.pre vena.litate. chiar iSpita care si indemne la isooc.lire.a. ri'bile ceroetătorului. 

Cercetările teme1~ ale <fiul Traian întâ.mplărilor nebănuite ale trecutulUi. Iar daei fu a.eeast;ă ll~t.l rfaa ab-eeu:-
Topliceanu; ~elile Pline de migaJi fi. Şi nwna.i eeroetând trecutul fi impărtă- lat cuvinte ee nu ne- IU ee.ra.eterlzat 
noutate ale d-.IOr Sever Bacu şi Traian ş.indu-ne din poti.ru-i de aur. vom putea niciodată f!crisul, tndemnu11.am găsit 
Birli,esou; aorisul plin de GUJlO&.Ştere" limpezi apele prezentului - ceeace Îi ex- ca. o poruncă., .şi tn set'!1nu1 Cinste!, am 
pătrundere. d.lui LivIU JlU'ohesou, _t plici ti opo.rtUn.itatea. I-ar mal uplica-O J'ldiea.t oond~iu1 ea apă.:rt.re a 1JDOi velo
eâ.teva icoane de mare preţ din fresaa f1 Btrădania unor oameni de bine eari ros inaintemergător, ea apărarea. slovei 
culturală a Ba.uatulUj Mulţi zugravi V()Cl' oU ori,ee preţ să spul!bere Ct tradiţie l'ănăţene, fitri a ascunde josnicii tu do-
harn.i.oi Şi Wnstiţi, vor mal tl"e"bui Bă ea- ce planează asupra Banatului - 8-)ntes- sul cuvintelor, Să llnn1inm eeoPllri mai 
teDeQ.S<:ă ~ntru iochegal'ea mtregului. tindu·! orice orientări spirituale. Vom tnalte . '. ~i:ne desbrăcăm de lIrA fi 
l)a.p timpul fi arago8te& faţi de bog.ă.ţ1a ~ şi noi că aceste din urmă, r,ărtini"~@. S~ servim B'.l!H\.tn1! ••• 
istorică a acestui obidit pământ, eredem aU fost eelipsate o Vreme de vitregia Şi scrisu! trebue să-~i aibă legi mol'a-
Jă va desăvârşi râvna inceputului v:remilor şi mai ales de nepăSRt"8. con- le, drept nt'<iesp.ărţită c;lăuză , .. 

Pentru oondeiul aoestor aleşi, dorim damnabilă a celol" ebemaţi. Şi 3 ceaSt& ION B.MUREŞIANU 
eu o modestie ee IlU a fOSt niciodatA fă,. nepăsare V'l'em nOi el o alungă.m din si· , 
ţarnică, să dăm câteva note privitQ8,.re nul celor eari putând aii. eontrihue efee- . 1) .. BibHog-rafil1 Banatulllr", In revIsta 
1. ti parte a 861"iiiulul bănăţan prea PU-I tiv la îmbogăţirea .pa.trimOOiuIUi cu1tu-,,'Analel~ Banatului", .tI.'ft. n.l,. DO. 1, 1'lmi-
ţin SaU delOc eun086Ut, I!OIIltnbuind tot,.. ral al Banatului, .'aU mulţumit să.. lJOflMl,lB30, . 
odatA şi la sporirea datelor lleeeIJ8.re ha- ~":'41!_." __ ......... ~ ........ .-........ ~ ... ~~_~ .•• _.,~:.-= .. ~ 
mănunchierei _ Bibliografiei Bănăţene. N O TE' 
11,ler&re ceruta aeum mal imperios ea . 
orioând • care 1184, preocupat ti ne pt"eM _ 

oaupi. C' EDITURA. "DACIA TR.AtAN.1" din 
Nu avem pretenţia D.<J'lltiţti tn aoeasti Timi~ de wb oonduce~ 1ânărului 

wrată nizuinţă de alcătuire.Sunt a~ şi ha.rnicului editor Valeriu Răchiţan, 
pe cinciSprezece ani de eând acelaşi do- inaugurează. tn aezoD.ulliterar de primă,.. 
rinţi dădea hotărAri neclintite fi PUteri nri o actiVitate febrilă prin tipărirea 
ele lDUiD.oă mereu IIpOri~ entuzistului ,p. 
talentatulUi Vieenţiu Bugariu, pe care un mai multor autori :romAni coflsaera.ţf, 
râ 't îl ~ cat şi unele traduceri din literatura uni-

S !'ŞI sguditor de tragic, rapeşte abia. versală. E de subliniat această. străduin-
le. vârsta de 24 a.ni.lăsâ.nd in urmă..-i UD 

: &OI ee se l'eBlmte adAne fi astăzi. ţi a editurii ,,Dacia Traiană" de a fntre.. 
Deşi scriaul lui docunl.eDtat _ tltat prinde o activitate atU de promiţătoare 

noui drumUri. spre CtlIlOBIŞtere ti a l.irar- in timpuri vitrege ca cele de ast~i. 
:pesi.t Jnwt. cIi:a mQmeoQn.ile _ .. ~ • 

In ultimul nu.m.ă.r din "Tribuna" di. Ion 
Apostol Popescu scrie despre poesia tÎ.
nără următoarele: Sunt p<>ezii mari ca 
densitate sufletească., aa.re reoitate .au 
vor să-şi desvăluie tot eternul din ele, 
nu-şi mărturiseso fiorul aceI.a dtv:I.n eare 
a. tremurat in sfânta. clipă a zămtslirli 
lor. Acestor poezii nu le place parcă 8gO

motul. Ele însăşi fiind O muzICă ~ mai 
au Ilevole de aoe&a • vreunui tenDl'. 

Ele nu stau de vorbă eu tine decât tn 
loeuri depărtate, &0010, unde liniştea este 
.tecrundi. ~ neerlâ.rşit1. -- I>f.oa.reee fi IIItl3eri peete IDaepu:turile edurei " Ilot 

YfJiÎ bănăţene. l' az ti &Uit totq:l odlldoo 
oari un suflet plin de jmpietat&, o minte 
goală de cunoaştere ştiinţifică, plină de 
gălăgioasă uri; incapabilă de }u8ti 
apreciere şi împodobită cu deseC'hilibru, 
Degativităţj ce unte într'un Jllonumontal 
flpirit steril, îi tăgăduia fără justificare 
munca istovitoa.re, după Ce i-a luat in 
ehip . j)dio_ eununa mt'rite1or drepte de 

D-NA Ml!A MARIAN JALEŞ, CllnOS- naŞterea aoostor poezii ava 100 tot fntr'o 
Clltă ~ apreciată seriÎtoape bănăţeanl, clipă de mare ŞI albă reculegere in impe
& pus sub tipar "Iubirea cea mare", un riul tăcerii. Ca să te identifici eu fiorul 
volmn de poeme in proză, ilustrat, de aoestor poeme trebue si lfJi citeşti In ti,., 
d-na. colonel Antonu, TitlUl cuprinzător nişte, adl(',ă. să stai de vorbă numai eu 
fi 8'Ugestiv al volumului ne dă eertituol ele. Astfel de poezii refuz§. intermedlarul 
dinea că scriitoarea VR pune in paginile acesta pe care.l numim recita tor, sau că~ 
ei o Dotă de ma.re !Sensibilita.te, IU}& eum rula unii it mai zio: .. om -re IIpUlHI 
..... ~it in mai teate iI'ler:ierile _le. poezii". . 

Să avem Îneeedt~e În no' 
Să ,tie ce .. ca.n. ~JaJ,.. ... 

cendii~' inul'.daţii~ ~t •. , c«l "fiai ~ J'Ciw 
~lu-l face nici locul ",ICi Qpd '" J~ oei 
ne pierdem pr~ ac 'fIirit ,. ~ 

1 ncreaerta '" ttOi, iN jt:Irţ4 ttOGa1ri 
psihicQ.. A-:' poate aj1ttG tlc tIWltl ... 
mult mai 'l7iult aecât 1'" ojutor ,,~ d. 
afară. 

N iciodatd *' trebuie .o,.. piaordetn 
tperanţa~ r.toiod.ată să fU' M lă.nm. Cf)oo 

pleşiţi de o nenorocire OIi ott.rtt .. Ii eG. 
Să ne ammăm ultimt.le forţe, arci Fi" 

Vim lucid în jurul ft03t7"1t, fării. ~ 
fulhai oi sulkctit.li8mului " .. ". 
precis ce tf€bui~ să facem. 

Suntem un popor 00'('. 8~cole dearâ,... 
dul am fo.,t insetaţi de Zi~te. ca", 
luptat pntru ea, am .tângerot. 

Nu sunfE,m un popor ck 8Clam, ,,'am 
fost niciodată nici atu1'llJi când am InUSIl

olt liS porumea altora. Bra pămâtawl 
~ fi am fost cme.ştienţi de ecesi 
lu.crw in ~ fel incdt atUnci cdftd lanţu.
rize ne strângeau mai fC"T~ le-am 3CUtu
rat cu preţul vieţii noa.!fre. 

Istoria poate o 31*"« lumti~, 
.A.CM8tă is!01'ie .,o M' dea hvăţ~e 
şi puter~ să ne putem r,.gdM Iă ptUem 
ajunge acolo unde M ~8te locul pe 1Ior ... 
tii. fi in i.8t&1W 1tmt.i4. 

j",_",~ MIA. JfARIĂ1( IMAf 

CRONICA "'lM~LO. 
r' VXNElU. 0A.BB4(~ 

~.tuaI"~c. .. 
30 a avut parte ta P'ranţa " la. Elveţia .. 
• eritîici dezutlt.loui. eu. _ ~ 
attmci ~ lai~T 8n
tiindci tDmale ~ .. .uw. _ ~ 
se explică oetfJ.ita"' .. lll'iticet aptUIC!IIae ! hl. 
tPll a răspunde la kt:r.e.b/1riM lICeIItt& Il 
a.na.1.b:e:l; 1n~ lIIImar 1Il1xnd,. R.eciaorlll 
eâ Abel Ge.nc:e 1ean dedkI tIln:nl ~ 
~luhrl Ntaht) fi mAna }ai _ simte .... 
cele dfntii 1'JOen •• Cabinetal med:ie'l1hrl Oft

list .. de _..u.. .. docmnent. Jar r.. 
t:o&nfja(fie:r.l .. lonDatal ftdd ..... III 
locul _hrl .,. patrra,t) de ealttat. MIpIri. 
~. V1via.ne Roman~ lIP&'J'8 k :rohIl afli 
tinere femel emdamu.te do ~ bltr'a 
anumit tlmp. lI'!7:ie1d ei n .. G'p1oa1at r. 
8enSt11 erotic oblşn1rlt. pI:n6 Mam tn fihnele 
B~..ei ftldettI frumoue. ]'B. 8!1t1mb cat"ILC

teml ei eet. constndt a auIte mCtlMeO. 
venţe. B lTeI1 iii t.m:p.,at .. dod. ~ 

- de ~ " .. abtlreaţl 
de bar dbJ. port - .. outitatea el I U. 
element melodramatic, deci eriticabll eMa 
pund ele ~ ~ z*tmduee '-ti 
pl'bl lClIl'a o.loap" Kedbl dia bal' ..te YNut 
poate prea MDic: _ ma.rinar, cI1eat de bar' 
n. este prin definiţie • bn:Jti. dar a faot 
dia .... f'ltDţl_. ~ ~tI 
Mte ~ w':!BtIeI, -. po.IiI ,. 
drept ea-rtnt III :pI'o,,*,* l8Mţ1u:ttea .,;u.. 
cilor mai aeverl. Nu 'rid IMi ee rep~ 
r'u pnt611. aduee(ctl obieettv!tatfl!) ~td Qo). 

Ol'ge Fla.mtt.tlt. J'1gura .. cIeI!Itu! de eotl

venţicma! eanstrDttl !D wdels f.lfeetetor 
tell:tra]e ulteriOIU'Wl, Ind. jocr.xl este ,x"reet. 
fu concluzie ffl~ este bu:a ial' fJ8tUitatew. 
erfticei .ni1n. trebue d ah 1bl nbetr&t 
ee l1'a~ nfmfe eomlI!l " f'Ihmll. fnle. h'-' 

Banatul A A romanesc In 
• ale stăpânirii 

cele dintâi 
ungureşti 

JWeră a fi(cărui text original, pentru. Romlnilor bănlţend, la epoca ~ 
se documt-I.ta asup,a adevărului pur, 7. Elementde .trline dill Banat tn epDC1l 
istorie. A4.1Jel lucrările d-lui Motogna angevinl. 

veacuri 
In ultim .. ,.! număr al ReWtei IMtitu

tutui Social Banat-Cr~a1UJ (Buletin Ist0-
ric) a apărL..t un foart~ ~oc'Umentat .stu-

j diu de swt(,?.ă, istorjcă &..supra epocii &r
pacliene, a <,ngevinilor ,1 a regiDei un- . 
rare Marh. de d. prof. ViCtor Motogna, 
un cercetătcr neobosit aJ vechilor docu~ 
nlent9, scrise In limbi străine, urmărind 
a.utorul tendinţa, ca să hunineze pâcla 
depe fnceputul celui de al douilea mile
niu în pă:rl,De bănăţene. 

Am aVU! plăcut", 0Ctl2iunea de a re. 
eensa şi alt<- IItu<lii ale D"sale a:mpn 
treCUtului .îndepărtat, l!U·bliniind dill 
IlOU, fi de oata uta., îmontestabilul me-

i rit al d-lui Mo1;ogna.. Pentru II.tfLca.rea 
unor eurbiecte, ee nu au incă preei".ări 

, defiJ~.itiV~ in~ i~fori .. cfiC'iali., îndrept!n. 
du-şI C'trClti :.irU. Bsupn aCt>-lrtui ca.pitol 
.. ..t.orie~ n("Mtre. Cu atât mai vAz1.,oe 

că. d. Mou.gn.a. apli~ metoda IIItrict 
ştiinţifică, a.bop,da'la.tă dtlmuJteori de 
către istorit~i străini şi chia.r fi români, 
a'Mlizând filă după liUi documen.tBl~ 
originale, â.âtld oonţinutului Iar e:bplf .. 
DCtţiile Cele mai obiecfive, omiţdnd rela
Wă1'il6 dII multeOf'Î unil.aterale ale istori
Cilor maghiari. Cei mai mulţi istorici 
până acum .. 8e indestu;au cu trimiteri 
făcute la llJeră.rile lUi Pesty Frigye8, 
Sr.entklă.rai, Turchâ.nyi, etc" fără a. oon
trola documentele originale. Ori R(:eŞti 
istorici ung'\; rt nu erau In totdeauna su
tlla 8lltă ebiectivl, d!:1d explica.ţii tex
telor oIigiraIe eonfOMl cu interesele 
polItice maghiare. Chiar şi Pesty Fri· 
gyes, eel m~d obiectiV dintre toţi, eviti 
unaort relatarea obiecf:ivlj a unor te'tte, 
defavorabile tezei maghia.re. In con~e
Cinti era Oi este necesară. oontrolarea 

şi a. d.lui prof. '!'r. Popa vo.r oonstitui m. Epoca rttgiftd Mttr'1a (1382-
poatecă ult .mile sondil.~ii in această di- 1395) şi inteputul ri.zholl.ielor eu Turclt. 
reeţie, unnând că. şi a:1ţ1 .istOri?, .folosin: Acest ett'lliu e8t:e tn .tr!.n.M legituri 
du-~e de t~xtcle reV~lte, sa-ş~ spuna eu studiul 8.nte'rior publicat tu Buletinm 
cuvantul .• ' . I r tII" . ~ ln studiul amintit d. MotPgna traf:.ea.- S or e al l"~ltutului bodal Banat~C'Pi" 
z,a pe capitcle; 1. EpoOlJ Arpadiană şana Nr. IlIhe-AuguS+: 1943. h\ eve d. c., 
(1030-13(11). Şi anume: 1, Rom.â.nii şi Motogna a 1ratat: Contr;buţii bL iatorta 
MaghiarE la. inceputul veacului al Xl~ Româ!1ilor bănăţeni în ~",u.1 mediu, II.poC 
lea. ~. Iakria. Ba.natnllt; in 'veacul al Cll studiul tot acolo puN.i.cat. rafarilor 
XI-lea., XII lea. 3. Năvă'iT:le Tătarilor.i la: Banatul românesc În epooa m.igra.~ 
Banatul românesc. 4. F,lementttl l"O!Illâ.~ ţiunilor p0Ţ'Oarelor barba.re. 
nese ain Br-nQ.t in lumina documentelor In felul dcegt~ înţelege Stcţie. rstori· 
istorice din Veacul al Xlff.le"'. 5. Coloniw că a In"!titl':ului ca să revizuia,scă tot 
zarea Cum'lTiilor in ~!Jf.'at. materlalul Q0CUmentar urmând a.poi c .. 

fi. Epoca ÂngeVintZof' (aae. XlV) ~ 1. istoricji eentemporant ori ge.neraţ;ilţ" 
Situa.tia politică a Ba.natului românesc viitoare s~ intocmeasc~ Sinte2fll oeofinh 
in veacul ar XIV-lea.. 2. Elementul rn.. tivă a istor:e-f M.năţene, bhal! pe d()CU
mâne.o, ţn f-~a antf~vinilor In Banat. mente pl"'!.v'fe prin nrl~rna g!ndirel i~ 
3. Fa.m~ha !lObilă a ROO'9.nU<Jl' Valm... l'et ,.omân~şti. evitând: ~mple trimiteri 
Depo~ar'R Româ.ntlol' In BarHtt. tJ. Ia COf!"H\tlll"le unil,d;(\Mql!' ilIe tstorleHnT 
U11Tle de organiz.Jtti~ 't"O!r..Îil1(l:l.$el in Ba- m~hia...."i.. " . 
o.a.t în see.. :x IV.Jaa...Ji. Jl.i~.t.&.~.H~ji.... -- um.u",.JV:tc!.& PU' 



A NALOGU ROMANO-L'REŞTlNE. In 
"ia religioasă Il românilor s'a flW'.ot. 

de -,eacuri, o flJI,.'perienţă fundamentală -

anlf'iea.rea prin credinţă in Isus Hristos. 

PriIt fI:rle.nsiune.a spiritului. dar t.oi; ca te
ltOIDI!IIl grandl08 de unificare, poporul ... 
..... unificat în reaJitatea Patri!'i prin 
fotja patl'wtlsmu!ui o.ridooâteori aceasta 
iDtărire • naţiunii a fO!rl; impusă de ("velli. 
IDlm.. Analogia explică, de aUr~l, toate 
viaţa istorică a românilor, cari prin 0f'6a ce 

'le nnmeşWl Lege strimoşeacă. şi-au oo.ati
aoai drumul trjumfal în \·ia!ă. CO\'â,r

~ind toate năp88fJele externe. In ,,",mea 
~. când naţiWlC3 îşi eXamhlf'flM for· 
ţele de rezistenţă, poporul român îŞi simte 
unitatea ,'oinţ.ei prin iubil"'OO. Patriei, după 

cum işi mă.rturiseşte sentimentul Cr"f!Ştină

tAţii prin cJ'l"dinţa in IIristos. Amintim 
&<J6.-;OO stări româneşti pentru a ne rom·in
ge din aou, că nu există pent ru nOoi pieire 

atâta timp cât - la fel ca stră~ii n06tri 
- combult'Jll răul cu puterea credintei şi 

cu dl'u.g~tea de ţară. 

F Ol\"DemI,E n[S''''~J.''ACERn. (;na din 
C4'le mai frumoase şi româneşli pa_ 

shmi II cucerit sufletul rom.â.neSc ,i Îl con. 
duce Ooril'lltările practice - respe<ot şi dra
Il;oste pentru cei ne\'oiuşr şi sinistrati. Cu 

mici excepţii - care nu conf'll'JJlă. &câ,t mai 
pitoresc rl'gula generală - poporul romAn 
rezoh'ă din lJlenjtudinea inimii sale proble
ma df')jea1ă a filantI'Ol)iei. Urmăriţi .'ările 

de St'amă, ce )(' publkă ziaru.l nostru despre 

donaţii le il1 bani şi in material pentru osta. 
'.Oii răniţi, l:.cotro familiile lor, pentru "iira~ 
cii idl'lltlti('aţi ai satelQr ~i Oo1'8şdor. şi veţi 
simţi Ol&'lIdria românească. de a şti că. 

Ilt;e,,~ l'eall.lări 'nu SImt făeute sub Pl'e&u

nea I~!<>h, ci din Îndemnul inimii româlleştj 

şi a iuhi,'u'j de ollmenÎ. care să1ă.slu~~ in 
ea:, ,'l.'Unt, tot in (elul Ilcesta - prin mţele

g.'re ~i IUrill'e se "or rezolva şi ne\'oiJe eva

eUll!lWC, car.i In Tim.!"Oara şi JJana,t lOr oi. 

ta, lJ.e 1:at oJU<:aeşl..e ~te posIbil. sut~J'inţa 

re~u&"utul k'mlwraJ. J:;'ondul'jle bineface.ru 
se lUar~c Incontinuu. .. 
C ONl"KRIN)'EU; PASTORAl,F. tu 

~ah~Je Dos1re s'a intensificat mult 
to1'wwaţia sJujitOorilvr Bisericii creştine ŞI 

a<~usta aepune de spriJi,u mOoral viIle 8iI 

completeze 6pl'ijinul ma!.erjal. pe care il da 
naţiunea lJlt,reaga tuturor celor nevoiaşi 

COllft>rinlde pa."torale se vOr desfăşul'".t -

cl'{'dem Doi cq o sinceri modestie - tlScJu· 
siv pe t.erenul realităţilor date, fiindcă 100 

f~rint!l este o l'tlalit8te şi ea trebuie ahw. 
gată din suflet şi inlocwlă eu tăria şi bu
curb\ slKlranÎ"lor rert6. Preotul reintra 
.(~WQ mai activ şi mai semmficath' in rolw 
s.\q de părinte şi indrumiltor 8uUef.e'ic. 

Din pi.rJ11tele preo.t trebuie să inWlde în 
urice sllflet - drag05teB pentru Patrie ere. 
umţa în de8unul nemllritOor ŞI măret II! po. 
poruJui român, precum şi sl)(lran!a că Ro

mânia va eşi CU prestigiu UIl6DS pentru 
COutiiluacea WI"'.IlUJi sale ae cwtu,ra ŞI civi. 
Uza ţie. 

• 
L
i~GEA VETERL"\"ARA.. R4;gulamentul 

penU'u legea veterinară publicat in 
lbuil,wruJ OficiaJ puue 00 probiema tuturor 
l'OolUiluiior cre..o.;cătofi de vite şi arată "" f'B 

tt-ebuie re:wlvată în conformi,iatea cU mte
msele naţiwtil. Se constată acwn de aJtfel 
este şi natural - că În timpul de războia. 
Dând eeonomia snpoatii O~l'L"Care stânjenÎri 
In fun('ţionarea sa abiîjnuită şi că mult mai 
1DaJ'e este consumarea şi Întrebuintart>.a 
/}()rouf,eJor, din care cauză se tlOate Pl'oduce 
ti o oarecare deflcil'nţă in totaUtatf>..lt N'g. 
Du]ui respectiv, Sf' naMe necesitatea ca sii
IIătahla vihllor ~, nu ne nesocotită şi cre. 
sterea lo!, să se 111('1 nu cu scopuri tIe 00-

merţ ~i eu scoJlul de n menţine aceasta 00-
gătJ4t. fii Dt'08mlllul intJ'f"p.' Ră7.ooiul Qhli~ă De 

taBtă lumea 'R. ('en m,.i m!lfe at.f'11H(' fatll 
'e "nimn lpl" rlomp"Uf'(' şi din aoosf 'Oel! t.i, 
~t 'l'a nllS('llt tl''''minţa de a legifera re-
~w .elerina.r actual,. - " 

·ACI.&. 

UN ROD SiItIBOLIC deJON BOGDAN-HUNTE4NU 
Secretar General In M"mlsterol Eemomiei N~1e 

Un C.OIlll"l.llÎcat ne vestea, wele a.oo.<.-tI!a, agricultura românească. Ia cel mal inalt ni. oameni ~ capital nu i-au pe1"Dliş ţătanalQi 
să utilizeze miJ10aeele perlecţiooate ale 
cultivării solrJlui. 

0ă înso.mân ţările de toamnă au depăşit cu vei de organizare şi de producţie. 
15% jjmita anului trecut, care, atunci pre- Domnia Sa ,i-a dat 8ea.m& că ţărannl este 
zenta~ cea mai inaltă grafică a ln&ăm.ân- pe pământul său simbolul viu al ind.~pen- Rolul ţăranului era limi:.a.t la mtreţinerea 

familiei. Consumând o parte & produs~o:r 
sale, el nu dădea decât surplusul C(')06".una,.. 

ţiei genel"ll.le. Ori mărirea producţiei naţia. 
nal este o problemă vitală 'pentru ecoDO

mia tării. 

ţărilor in tara noastră. denţei economice. Forţa ţărănimii. !'OrnA. 
Vedem in acest progres un rezultat ;tI neşti s'a menţinut pentru că a ~ăit din 

grijei, pe eare Conduciitorul Statului ~ propria ei substanţă., ins-ă a rămas o formă 
Guvernul ah o acordă problemei a.grlC'Ole'l primitivă a vieţii economice. Neschimbati, 

Ţal'3. cunoaşte prea. bine etrăduinţele d~ propriotate rurală a răD'l8S refraetari ma~ 
puse da Mareşalul CCD.du.că~ - eu rară. rUor fnova.ţii aJe tehnicei agricole. 
prioopC'l'e şi perseverenţă -:- pentru a ridica Nici ţariniIe !ărâmiţate, niei Bă:răcia. în 

Noi vedem. in ţărinime sU5ţinător.-Jl tl.nă
taţii flziee ,i mOl'B.le :sursa tita!i a ~ 
rului nostru. De aceea Condaeătorul ShliJ. 
hJ a ajutat i~irea din eri1.a agrară. ~ 
bilind proeperitatea rodrooolor og08l"~ ro. 
mân~, pe eare natura le--a prede~tJnat 
par'eă să fie un imens grinar. 

.................... -... ~~ .......................... ~ 
Ce""' JMriş'if.r 

RAMURILE DREPTULUI PUBLIC 
OOl.jQnn dejiiiiJiei::la.(e iN. articolul 

p'reCeaent~ D)('EP'.t'UL PUBLIC cuprin
de normele turidice can reglementează 
OI'garvi.zarea, luncţ~OfIl.l,.'ea fi actWiiatea 
Statu/,ui~ titular al su'tJeranităţii, §i CI 

(A'gan.elor acestuta, prBCUm ti raport:u
nH:l pu1.er~~ suverane cu particularii lji cu 
celelalte State. El poate fi impărţit in 
CinCi ramuri. 

Ă. DREPTUL CONS1lTUTION AL. 
In fruntea, dreptulUi publiC m.ă dre'fr" 

lui constituţional. EL este chei:a de boltă 
a întregului organism de Stat. Elemen
tele sale sunt trei: determinarea formei 
otat?J.lui, determinarea ffY1'm,ej ~ orga· 
1'eloT de puvernămân( determ~rea 
drepturilor StatulUi fată de drepturile 
indivizilor. ' 

tului trebue3C trecute în buget fi SOCO

'€li. 
In ce:e mai greIe tmprejtrrăl'i pentru ~eam 

şi ţară, Domnul MareşaI Antone8eU & alei. 
D. DREPTUL PEN..1L. tuit un TlIBt ProgTam, pornind făr! ,tttlr. 

Ordinea juridică chemată II a.sigura ziere la realizaTe8 lui. 
echi,Zibrul t·'~c:1i. în so~tate poate f$ tu"" In primul rind a inzestrat plugir1on. 
burată de i11div1.zi Bau grupuri de indit"" eu masini şi unelte a.grleoJe n~re pc!Il~ 
~i cari înlrâng limitele impu.8e tk'1ivită.- tru a da. ritm nO"l opcre.i pIănuite, 
ţit lor in inteTe81loZ binelui comun. Tur- Pe ogoarele Rom!nief au apărut dintr"lt 
burarea poate rezulta dm acte omi8We~ 
i"uireptate contra perSO«MeWr Şi bunuri- dată mii de traetoare, semănăt!)llrc. grâpi, 
lor particu!are sau pubZice, Statul organ seeerătorf, batov.e şi G tntreg.gă .serie de 
ai Dreptului )ti apărător al ordinei so- unelte pbgăreşti noi, cari şi-au inceppnt !t.~
dale ,,11, poote privi cu itldiferenţă ase- tfv1tatca din primul an, Numărul lor a fost 
menea acte. El interd1!e~ edictâ1ld Banc. spora. nier~u. &şn. incât astăzi agricUl~ura 
ţiuni contra in!ractorj;or. ActiVitatea românească se poat.e Mânarl eu 1'.111 nuht.j 
Statului c()1f8acrată sancţionării atenta. agricol modern şi satisfăcător, 
telor la ordinea socialâ şi jur4dică !&r- Intl'ol: timP. organele agricole, mari §l 
mează o par-te 8pecială şi foarte impOf" mici, au Inceput di'n or-dinuI Conduea.tona
tantă a ar~ptulu.i prtblic: DREPTUL 1tti Statului. (1 '9aStă şi suo:ţinută activitate 

B. DREl''l'UL ADMINISTRATIV. PENAL. de Indrumare a agriculturii, eontri1niu' Ia 
Pentru ca Statul sa pwtu. tmt, trebue Dreptul penal se imparte in două păr- l'aTgă măsuri la fnbunătăţirea ramur;IOI1' 

C}hVti"l'Utst. MUo)îU.a pvtitj,ca zretJUe ,ă ţi: una teoretică. dreptul penal prl),p1iU existente ale agriculturii noastl'~ ~ dg.s. 
JUJ'wtWiie<:e. lHep~u, .~ezat ia Hmi.e'11I zis, care determină infracţiunile §i pe- vo1tând nof domenii de eulttlră potrl:ritl. 
.::itmwui trebUt! 8a p~O"fA;IKta toa~e 1Iun,t. a.epse~e car. le sancţionează; alta prac- brazde! romAneţrli. 
j{:.8H'fuLe tlefli ltmiVIl.l.U.ate f~ ootecuve. tică denumită procedura penală, care ConducătOl'!'lI a găsit noi forme de w .. 
l'eguta de art:pt obttguto'l'le pcmH'U wţi indică cum sunt con.stut"te~ urmări~ ~ ganizaxe pentru plugă.rie. Atn.inf.im aatfel 
CeiUjbt.i i:)!ut;Uttth e.abortHu sub lormă Judecate inlt(l()ţiunile. infiinţa.rea ei punerea Jn apUcare a obştii. 
de lege de catre pUterea legiuitoare, tre- E. DREPTUL INTERNAŢIONAL lor agricole. care au găsit inţelegen,a ait;e.. 
bu.e aplicata. Acţiunm puterii exeCUtive PUBLIO. Dilor ~ cari au !noeput li dea ~ •• 
1,entru apliwrea legii fi funcţionarea Dreptul COMtituţional, clreptul admi- lutare. 
organe tor de Stat in Wttcr6sul general, nistrativ-, d:t eptul fiscat Şi dreptul ~ In gene:ra:t. sătenii şi.... pus intrMga 
formează ADMINIS'l'RA'I'IA PUBLWA. aunt ramuri aLe dTept~lui public, in oa... năd~jde in op61'Q M~lului ConducltlH". 
Administraţia inglobează deCi funcţiu.. dreZe cărora Statul Î§i exercită atribute- crezând fn euvAnt:tl său şi dind M<'ulta:-e 
nile puterii executiVe. Procedeul juridic le 8Uverani1ăţii interae. Ob-i.60tivele au- sfaturUor fi indrumArilor sale. Ei s'au !rv 
întrebuinţai de puterea executivă pen- preme ale d,reptului public intern sunt cadrat CU d~pliDi credinţă fn ritmul impri.. 
t7U îndeplinirea rolulw .um ad.ministra- seroirea cO'Yolinuă şi penr.anentă a inte- mat de eondu('~ nou! a. Marec;aJubi. lai' 

tiv, este a.: SERVIOlIWR PUBLICE, reselor obşte§ti~ crearea fi intreţinerea ţara. s'a transformat tntnm m teren de 
prin mecan.smul cărora puterea publică instituţiilor menite a g,'lranta pe o scară muncă, plină de râvnă fi de fneorda~ CTea~ 
oferă aspectul unei vaste intreprinderi cât mai înaltă (1 personalităţii omeneşti toare, 
Gentralizafe. DREPTUl .. ADMINISTRA- şi exerCiţiul factiltăţilar Bale naturale. Domnul Maroşal A.n~ este I'IingrJ. 
TIV va cuprinde ~le juridiCe Coti- Prin mecaM8mttl dreptului publiC intern ruJ, C8l'W) la noi a reuşit iii pttnă agriellltu~ 
tarm cărOT6 Statul Î§i exm'cită activita,.. Statul vegh~lJ.ză la 'I'e~pectarea ordinei ril temelia ei adevărată, "o Ol'gIUrizel'.e ~. 
tea administraiivă. După profe8OTUl 80Ciale crislaZiZate în uguz.i de drepr pa- făgaşul marilor realităţi româneşti şi t$3-i 
H. Teodorescu ,,dreptu/. administratiV zitiv. Violarea ordine: ju,ridice pozitive dea un avîmt nefntâ.lnft: până acum, St~ă~ 
este partea vie a dreptuiui public. Prin atrage dupij Bine sancţiunea reS'titutiOO dninţa sa neîncetată pentl'u ridicarea Mte
~l dreptul constituţionaL trăelJte fi re.- aau repre8i1.'ă impusă prin forţa publică. lor romA.n9Şti, dublată de o adâncă ~ 111-
sznră". Statul, entitatea jUi'idiru diStinctă de minoasă Intelegere a l'08trJrilor pătur-i1or 

D. DREPTUL FUlANCIAR l'ers01Ialitatea indiivzilor oor~ cmn,pun ţărăneşti. precum ti de o deoee'bită dra-
Organizaţia de Stat, alcătuită pentru COlectivitatea naţiOnaLă, nu trăefle {mă goste pentrt1 ţimnf, 8r.I făettt ea ţărhim<la 

satisfacerw trebuinţelor de interes ge- iZolat În lume. Teritoirul său 3e mărgi- română să &imtă In M8l'\'!I}&luI Anton~u pe 
neral~ are nevoie de UN PER.80N AL ne,~te in mrd Mtural cu teritoriul altor alrtenticul ei condud:tor ~ Jndmmător; pe 
m",ărdnat cu girarea ServiCiilor publice! Stâte cuprmzând gru~ăl'i de oameni omul D.0Il, smee:r. emstft ti preocupat tm-

1~ de LUORU RI cu ajutoru.l cărora să-qi deOSebiţi prin rasă; limbă, credinţă, mai de bine!., popor.:z1u1. 
(, ungă obil ct'iVele. Pc,'sr:malul trebUe obiceiuri) etc. Lu.mea este impărţită .n Ca Wl 'riu refla al acestui e.itnţ, tărini-
pLătit, iar l'UC1'1.trlle treooesc d<Jbândite. mai multe StaJe ooexi.rtente. [)ar pr6- mea a făcut zid in jurul CoDducAtorul.ui; 

~ ~l ijtocuS nannal de remunerare a per80- c",m indiviZii nu pot trăt iZOlaJi în sâ~~t!.l dând astfel o pildă. demnă de nemariia 
r.atulu1 §Î li ... dobândire Q lucrurilor este eolectit>ităţil na-ţionale, nici statele 9lo- voevodale Oi călăuzitoare pentru oamenii de 
bAJ.'IULJ, pt oa1'l~ ~tatUl fi-l procura pri" bului nu 8e pot ignora unele pe altele. mâine. 
meOOnt81'1~U( rll'ipO'Z'itek»: ~ 'a::&elor. ~a,.. L aprople 9ievOia de a Be ajuta in Bati&- .Resultatel. se văd fi sunt Micite. Deşi 
tea dreptuLUi ptW'lC care ee .pcupă de facerea trebtHntcL07 ele-mentare ale străbătând a.ni da ag>:aduiri, de prefa.e«i li 
p'f"ocurUirea mijwacewr bănqti num~te a traiuluiy ambiţiile omc.r,eşti, ri.valităţi1e de rbbof, agriaultura românească, sub rit
tJ,8tgura IU7lcfwI.u.rea. nor~, continuă) ~i d-u.şma'niil€ trezite rk norocul unora mul şi Grganizar,ea nouă, s'a dovedit ea.pa.. 
neintrerupta a 8ervici1Jo1 publice, se nt~ ,<iau pofta d~ dominaţit: a altora.. Intre bilă să facă faţă, tuturor nevoilor ţării. Da-
meşte Dftl!JPT FIN AN'l'lAR. '" State eXisti deci rap?T;;u;'i necesare, I tmt! ~tui lucru, la noi nu există o !2"Î,q 

Dreptul hnanciat' eatd dominat de trei dt.8ti1Wt e d3 raporturil<- de U'f"ept privat alimentară, ial' rationalizatea s'a putut 
principii cCYii.Stituţionlde. c.1e cetăţenilor lor COnsideraţi în mod in- faee In eondiţiunile oele mai b'l1le. ca :n' 

1. Instituatea sarCitUlor publice e8te dwidual. niCi o altă ţară europeană .. 
un atribtd $Uvera.n al puteri.i legislative. Regttlilc j".J.ridice c~ Teglem.entea.a:ă Pe de altă parte am pu.tut trimite de mul. 

!. PriVilegiile în ~ezarea dărtlor sunt raporttJ.rile dintre State consfitu·e8'e te ori diferite cantităţi de alim~t~ şi altor 
eprite. Micşoră1'Ue §i mIljorările de im-I J>REPTUL INTERNAT/aNAL PU- popoaro aflate in lipsă şi 8Uferinţă. 
pozite nu pq fi decâ~ gpnerllle şi stator- BLIO sau dreptul ginţilor. distinct de Perspectivele agricole ale anului in cu~ 
'/iOite prin legi. d:-eptul publk;) intern. ne dau increderea el vom avea o 11ibândă 

:1. Toate veniturile Şi cheltuielile Sta.- DR.101'l TENOHEA. şi mai mare. Jnţ:.elegem prin aceasta nu DIl' 

••••••••••••• • • ...... • ••• .............. •••• •• mai o răsplată a muncii fi a intelegerii ţliU. 
Ajutorul •• oe~l ţUor refugiaţi şi practicarea ' gattJlui român, mie şi D1B.1'e, ei In ne.::.!a.ş 

proleBiubel ori uoda .se află refugiati timp Şi o deplină satisfaetie a gTijei de 
B t 1 (Rad<> ) U ciipctc:lle a Mareşalului COllducăto!', care 

, uc~reş 1, , r • - nlunea barou- Bar"uri!e vor ţine o evidenţă a aV)Caţl- îşi dă roadele din ,tilin. 
rilor dm România face e'Jnoscut UrtrlătO!l:'llor mal SU!I arătafi. 

1 l' Momentul acesta al agriculturii roma-
r-e e : Se autoriză decanil oorctJrilor diu jude-

A ţ' d" 't" , ta ' neşti se inalţă ea un/luminos ~ pi1'Î'lllOl' 
V. O(!Q li e.!n.'L W.l '1 s, glari. vor ?utoa ţeIe evacuate să acorde din. for:dUl'ile ro.. au 

t 1 ul ~ . """ simbol al fnţeleg.,r-ii dintr~ Oonduc1tor şi 
j:Ie lmpu ,refugl ~ gă-?l exeJ!Clto prJ .. eslU, j asupra lOr şi în limita acestora, ajutl)!i1'e ~- popor. Să-I privim ca atare, să ne bizuim 
~ea m o~~ce.y~ahtate m. ca~ _s'ar sta.bil, vocaţi!Ol' definitiV. i şi stagiari, precum ';ii fa. pe sensul şi semnificaţia lui şi să întărim 
~ baza ~r~u ~e a.~~a~ bbs:.'ata d~ barQI." miliilor acestora in cazul tn care B'Unt lip, Iri !Mi Dlult et'edinţa in gtnă'l! şi in cuvin-
,m ~are figu.,ra ,~Şl ŞI. anunţind, Ul }')l'ea- siţi de mijloace. în măsura in care st nnt t .• n ă 
iabil Wour~ltt ,-, caro i au ~!!.1t.. &'W 1lfllQ.~ _.... , __ ~, ~~ lu ~;onduc torului. lel?ând Il~SluW..L..'" ...,;-
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6 Aprilie 

. -: Fabrica Unită de lACUri şi Vopsele 
Ttnnşoora, 'l'a ţine arltmarea generală 
ordinară. 

. -- Ultima zi pentTU blocarea la dispo
::lţia SU.b~eC1 etariaful ae Stat al Aerului 
a rantităţilor de olri KaUSit pulbere. 

6 Aprilie 

- La primăria oomlwei Să]işte, jude
ţul Sibiu, pentru vânzarea materialului 
1. milos. 

- La Reg-ia Autonomă C, j'. R. pen
tru da.;,'ea i1l antrepriză a lucrurD.or de 
instalare de hidranţi în contra incendiu
lUi, în slaţ~ .• Chitila şi BucUIeşt:-Triaj; 
valoarea l'lcră.rilor d.; pe deviz este 9 
milioane lei.. 

8 Aprilie 

- La Pr,măria comunei ~aciu, jud. 
Bra~ov, S3- vinde materialul lemnos, 
esenţă brad, cu un vo~um aproximativ 
de 2105 m~ şi 384 m. st. fag. 

10 Aprilie 
I 

- La Sr,ltalul de St&t Lugoj pentru 
aproviziona. ea cu 800.~lOO kg. cărbuni 
brllni. 

- ConvCJtiri. Ban.;~ Industrială şi 
Comerciala ~oc. an. în lichidare a con
vocat adw,area gener<l.!i! ordinara pe 
ZIUa. (l~· ;!.9 Aprilie 1914. 

- GalOO1r', Fabri.;"2. pentru îi.rticole 
eleclrotehnice, Soc. a.n.' Tin11lIDa a, va 
',.ne adunB.lf-a genera.Jă .. 'l'din.ua îl! ziua 
de H~. Apr:lle 194.4. C3.!:"ta1 SOCH~tar Lei 
6,00U.000. Fonduri de '-ezervă 9,977.163, 
plus 139.50e, plus 400.POO lei. Beuefi
ciul net pe 1943: 1,997883 lei. 

- CQnvur:.ari. Casa 1l' Păstrare Reca
şanĂ 8. A Recaş, & convocat adunarea 
generala aHU&!a pe &ua de 26 Martie 
1944. 

- Cassa de Păstra're soc. an. Bocşa
Montană, va ţine adunare generală 
1..rdinară in ziua de 26 "Martie 1944. 

- Cărăm'dăria, Soc. an. din Rec:aş, a. 
convocat paunare generală anuală pe 
i ua de 26 Martie 194-:1: 

- Reun 1.nea de EvQ'11omii Şi avans 
Soc. an. Cb.rpiniş, Se V<i ţine adunare 
generatii. în ziua de 1 Aprilie 1944. 

- "Bărzava", Fabri~"i de var şi SOCie
tate anonimă come;-cială, Arad, a înche
jat bilanţul pe 1943 cu un benef;ciu de 
3.187 26:l le . Capital 3.ctl~.OOO lei. Fond 
dt:> rez.ervă 1,500.000 p.U" 1,4'18.585 plus 
274.15-1 lei . ' 

- Banc'l Poporatii ~. p, A. în Ciaco
,a s'a apr(lbat bilanţUL pe 1943 cu un 
penefidu net de 277.760 lei. S'au reales 
membri în consiliu de administratie 
d-n.ii: Rit~,. Iosif, R.ie.szer IOSif, Raber 
ŞLefan, Cer.zon ti-nil: Matern Ioan, 
Franzen N <.olae şi Hoffmann Ioan, Cen. 
zori sur!eanţi d.nii: Şlpeţean Arsenie, 
Gruber Fn..ncise şi HofilT!ann Anton. 

- Indu.'tI'1'ia de 1'11 Şi Cânepă, S A. din 
Timişoara • 'a aprobllt hilanţuJ pe 1913 
cu un bel1PflCiu net d.' Lei 2 833 062 
'~'ll alE';; ca ~dmiJ.listrat"r unic d' Nioola~ 
~oŞ{,..R.· ~ell1()ti d-nill Şt(o!anescu 'Nic0Jaf' 
~ugE'n R(,'Sh; de <-cnV'r·-I'!uple<lit d. d;' 
r 'llmitru B'"1rdan 

- f'!nn't ;ăd. Prima Iy dllstrie Texti}ă 
TtmL';.Ot .~: i Soo. an r"lmilnă Timişoara 
a convocat adnmH·. ~e[lerală '-rdina.ră 
p~n.tru Z~U':l de 2Jl .P....-tj ~ 1944. 

AGRICULTURĂ f 
C O M E R 1 

I ni 
M 

ANŢ" E 
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E SER I I 
LEGI-Of.Cllll 

Preţurile D1.uncilor agricole 
din sezonul 

Comisuiatul i:"eneral al preţurilor a 
elat urm~toarea deciziune: 

CU in.cepere dela datu publicării pre,
zentei dew~iziuni în Monitorul Oficial, 
pentru muncile agl'h:ole din sezonul de 
primivară, care se exeCUtă eU hectarul, 
se fiXează. următoarele preţuri maxi
male: 

L l\11Ul('1 agricole executate cu vitde: 
Lei pt. ha 

al Arătură obişnuită in atlân<e,i' 
ma de 12 om.-15 om. 

b) Arătură În a.dâncime de 15 
om.-18 cm. 

el Ar:-ltură in adâncime de 18 
ron.-20 cm. 

d) Arătură în adâncIme de 20 

1.400 

1.800 

2.200 

em.-25 em. 2.600 
el Boronit cU grapa de fier 3{)Q 
f) Grăp3.t cU grapa de mărăcini 200 
g) Tăvălugit cu tăvălugul de lemn :!OO 
h) Tăvălugit cU tăvălugul de fier 300 

500 

de 
...., ..., 

prlInaVara 
j) Semănat pă ioase in rinduri 

cu maşina celui care execută 
lucrarea 

k) Chiria ma-"inii pentru semă. 
n:lt păi oase 250 
2. M!ntdle agrÎ('ole exeeut;\te eu 

tra<,torul: 
Preţurile cu lel pentru un hectar de 

arătură în Judeţele din Transilvania şi 
Banat: 
a) Arătnră în adâneim-p.; de 12 

cm.-15 cm. 
b) Ar.itură în adândme' de 15 

cm.-18 cm. 
o) Arături în adâncime de 18 

·cm.-20 em. 
d") Arătură în adândme de 20 

1.800 

2.200 

2.000 

em.--25 cm. 3,200 
Infracţiunile la prevederile prezentei 

deciziuni se pedepsesc în conformitate cU 

dispoZiţiunile legli Nr. 282 publieată in 
Monitorul Ofi{'ţal Nr. 100 elin 1 Mai 1943 

'':.u modificările sale ulterioate. 
i) Semăn.at păi oase în rânduri cU 
maşina proprietarului 

1.' ............................................................................................ 
INFORMATIUNI 

x APItOVIZIONARE cu PORllMH I X OAMERA DE OOMF.RŢ ŞI DE 
A JUDI<.:ţ'j':'WK DEJ:<'l(JITARE. In ve· INI>USTRlli DIN 'IIll'JL;.IO;OARAJ aduce 
derea complectărei ca.ntit.:iţi1or de pOo' la ounoştlnţa. întreprinderilor de comerţ 
rumb necesare arruviZionă-rei judeţelor mal'itime şi f1uviale, eari sunt enume
d-eficitare s'a luat dispoztţiuni să se r& rate de art. 193 din Lege11 Nr. 211 din 

Tartizeze 1700 de vagoane din porumbul 21 Martie 1942, ~ă li s'a apr()bat prin 
adus din nord;estul ţării. Cum preţul de adresa NQ. 3002 din 13 Martie· 194i & 

livrare a acestUi porumb se fixaze 19. Onor. Ministerului AerulUi şi Marinei, o 
215.000 lei vag"()T!ul franco.sta.ţia. de prelungirea termenulUi: tnlăuntruJ. că
frontieră şi deci revenea mai scump de- mia sunt obligate să prezinte Camerelor 
,'ât preţul porumbului din interior: s'a de Com-erţ - Oficiul Registrului Co,. 
hot{Lr,ît ca preţul el·e 215.000 lei să se so- me rţu lui - aut()riznţia prevăzută de 
eoteas('.3. franco-vagon gara de destina- art. 194 din legea de mai SU!l, până la. 

I ţie inrlicată dl' eumpărator. Cheltuelile data. de 1. Iunie 1944. (Jrn. 6083/944). 
j de transport, depo-zitare. consey-vare re.< 
i gie si ~omiSion, făcute de Incep cu aceste 
. operatinni vor ri trf>cute intr'un cont de 

liohidare separat. 

X PROCURAI~EA l\lUNCITOltl AGr 
!-s!(uLl. Uniunea Sindicatelor AgriCole 
inc;:tiinkază pe tO~l proprietarii agrioui
tul'i cal'i aU nevoie de muncitori agricoli 
obişnuiţi sau calificaţi (grădinari, fie
rari, lemnuri, tractorişti, pc,micultori, 
eto.) si se înscrie de urg-enta la sindica.
tul agricol respectiv, sau în' judeţele un
de nu sunt sindicate, dire{·t prin scrisoa
re],a Uniunea Sindicatelor Agricole, Eu,. 
cureşti, Bul. r. C. Brătîanu Nr. 3-5, in
dtcând urmatoarele date: Nu.mel~ ~ori
cultorului, comuna, plasa, numărul fa
miliilor ce poate primi fiecare, ~;pe(}ia1i· 
tatea de care au ne\·Oie. Sindicatele agri. 
cole vor totaliza înscrierile pe tablouri ce 
Vor fi înaintate de urgenţă Uniunii. 

Uniunea sfătuEşte pe agrieulWri să se 
ingrijească din timp de muncitorii nece
sari, înscriindu~se la sindîoatul respectiv, 
întrll-cât mai târziu cererile nu vor pUs 
t~ fi sntisf,3.cute, deplasarea munoitori~ 
lor fă('§.ndu-se mai greu. 

X RA'fIONALIZAREA DISTRIBU .. 
ţIEI U~ULUI OOMESTIBIL. Do.rn
nul general Ion Arbore. ministru SDb
secretar de Stat al Aprovizionării & sem-
ca.t urmatoarea decizi:tme: Cu inceperea 
del& 1 Aprilie 1944, distribuţia uleiUlui 
de dovleac, Soia şi floarea. soarelui, Be 
Va f~e nwnai pe bon de cartelă. Raţiile 
de ulei, ce se vor distribui lunar popu· 
Laţiei civile, se vor fixa de Subsecretaria,. 
tul de Stat al Aprovzionării Armatei şi 
Populaţ:ei CiVIle. Prin comunicate sau 
prin oru le aclministratve. Toţi oomer, 
cianţij 'rj au primit ulei, sunt obligaţi 
ca la 1 ~i 15 ale re.cărei luni, să jUl"tifice 
P·U bonuri df' cal·tE'li. C'antitaten' nlei 
vâTJdllt. Infraeţiun il", la prevederile pre
'wntei rh·dziuni !+e sant>ţione3ză potriVit 
legii pentru act;v:lrea produf!teL regimul 
preţUrilor. reprimare Il !1Pf>(,111",f iF~'itp si 
3 sabotajuh_i economic Nr. ~3 ·u 
IDodifică.riOe sale ul~ , 

x INCASAREA RESTAN'fF..LOR 
DIN DEBI".L'ELE DE CONTRAVF....NŢIl. 
Ministerul Finanţelor .. dispus admini
straţiilor tiina.neiare să ia urgente m·isuri 
pentru intensificarea urmărirei pentru 
realizarea debitelor din contravenţille so 
luţi·onat;e de minister. Deoarece s'a ob
servat că organele de percepere şi. ur. 
mărire neglijează realizarea aoestar de
bîte, se face cunosent că la sfârş1tuJ aDU-

lui financÎQI' Ministerul Fhlanţelor ltO 

mai admi te nici o restanţă din debJte1e 
oreiate prin .aete rle eontraven:ţie oare au 
fost definitiv 9()}uţionate de Minister. 

X FIXAR,EA PREŢURIl.oR n}N· 
TRU REPARAŢI.&. ANVELOPELOB 
ŞI A CAMER~WR AUTOVEHICU
LELOR. ComiSadatul general al Preţ.u-

..rilor a dat o decizie prin care se fixeam 
preţuri Jlla. .. timale pentru repa.ra.rea an
velopelor. şi a camerelor autovahimliel(j!' 
de tot felul, exeeu"ta.te de atelle-rele de 
vul-caniza.re din Bu('Ureşti. Pr1mariile O()o 

munelor urbane d;n ţara au fost autori
zate a stabili preţuri maxim.1e pentru 
reparaţiile executate de către atel<ierel<e 
de rep:ll"aţie la<mle. ~ 

X TARIFUL PENmU MARFURI,. 
LE EXPEDIATE PE CALEA ~'EP..A. 
TĂ SE VA CALCULA PE RUTA PAR
CURSĂ. iDireoţiunea. eomerciaJ.ă C. r. R. 
a dat o ci:rcmlară către 'toate organele 
C. F. R. pr~ care le faoe etmoscut oă. din 
cauza situaţiei internaţionale, eu incepe
re dela 8 Aprilie, pentru toate transpor
turile de mărfuri predate ell scrisori de 
trăsură internaţionale, cari din cauze de 
exploatare feroviar! sau din orlee alte 
motrve vor fi tndrumate pe o rută ocoli· 
toare - se vor plăti ţaxele de transport 
pe ruta efectiv paY'('J1lrsă de transport. 
Ordinul Preciz('sză că această dispoziţiu< 
ne nu se aplică pentru expediţiunile fă
ente pe baza tarifelor d'iY'{'cl:e de măro 
fUri. Aceste ni~T'(\'1.itiuni au fost afisate la 
J late cassele 4p. 1Uă.rfuri ale stat,ill.or C 
F. K.. . . 

-->. ~ - ~- ---:-~-_. 
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- Lege. Nr. 158 pentru modifioarea 
u.nor dispoziţiuni din legea de exploata.r. 
a Poştelor, T::,legrafelor şi Telefoanelol 
(Mon. Ofieial Nr. 71·-19H). 

- Legea Nr. 159 pentru orga.n.iza.J:"el 
Ofleiilor de aprO'Vizionare a personalUl 
lUi C. F. R. (Mon. Oficial Nr, 71-944).. 

- Legea Nr, 155 complectarea. legii 
Nr.ll din 14 Ianuarie 1944, pentrv. ~ 
trol ,Persoanelor juridice f·ără SCOp lno 
erorIlor Şi al administraţiunii bunuriJo'II 
donate sau testate Statului ori altor in
st.itllt.iun.i de drepţ pubEe, precum şi ia. 
stltuţmnll(lr de ut11itate puhlică. (Mom. 
torul Oficial Nr. 70 din 23 Marte 1944). 

RE<J'rlF1CJARI DE ()OEHCn':NŢl OII: 

RENTA1HLl'1'ATE PE EXEIlCI'fIUL 

lMS-l944 

Prin Decizia :t.linhsL~ială Nr. 2U1as .. 
, Marti. 19-H, publicati în Morutontl. Of!! 
cial NI', 57 din li Martie ooefic.Wnţii. 
rentabilitat .. ~ă.siţi necOl"eSpunzăt«l ~ 

ţJ.6i reale se rectlfică după eum nrmează.: 

1. - a) Pentr.u cate,;-or1a lU'. -i2O ,,.0. 
merţ de lemne· <le foe In d~taliu" dela. I li( 
&'Ută la 4: la sutA. 

b) Pentru cate:oria ar. 169 ,,Fa.brici • 
parfumuri, articole co>metice de toaletă • 
siPlIDUri de toaletă" dda 13 la ..r.,i. li 
11 la sutA.. 

II. Peatru Uniunea Centrală .. i;.iuClJlt. 
lor Agricole, care din cauza m.odulwi .. 
lucrează fi a scopurui ei, rea.li1Je1z.i la ... 
raI beneficii inferioare eelorlalte tnt~ 
creM eu obiect similar, eodidentu1 de reJIII 

ta·biIitate ce se apUc! l.8tIpI'a ~ ca • 
faceri, In vederea d~inirl1. V'e!rltu:h:t 
impozaoll la comerclali pe exerciţiul :tM3-
19H v ati cel fixat tu tabela de ooef.iclent 
pentru ~ate.rorla ~tlvă redus eu M !II 
SU!ă.. 

Se Tor lua mMur.! ea 1mPunerlle .... 
t! ~e pe exereiţittl 1943/19«, să se reoti:fIrIII 
dtn oficiu tn tuncţiune de aceşti eoeMcien1l 
modifieaţi, indiferent daei au făettt obiee< 
tu1 noor judecilţi prin apel sa u ~ ţi. 
nlndu....,e tnĂ sreamă ei, In Cft%Ul cArrd im
pozitele cuTenit4!! &lru!p1"& Te!litut'ilor l"eW1I 
tate din re~e eomerclale, din dec!uzţii 
&e ilmpu:nere Sau din alte recttnoa~ ... 
con'!:rIbu.a.bflnor, impunerea 1!Y'mellu a _ 

NOUl PBJ!JfURI MAXIMALE 
PE!\"TRU CA.R.NE 

BUOUR.E!5TI, 3L (RMor) Monitooru1 
Oficial de azi publici o decizie a Comiaa. 

I 
riat~ ~eneral al preţurilor prin care 
se fIXeaza. nou preţuri maximale pen.tnJ.. 
oarne; Pe baza aeestor preţuri în oele1al
te municipii şi comune Urbane Va fixa 
preţurile maximale locale: 

Pentru vinzarea cărnii de ~ 
ne şi biV'Oli, vor fi· stabilite de ! 
PrUlăriile respective ţinind seamă. de 
oondiţiunile locale. Aceste preţ1ni nu Vor' I 

pute.a depăşi următoarele pr(~ţ1l!;: Ca.r
nea, de boVine, vita înt l'ea~a ex~IU6iv 
capatl'lnă şi picioare]e 1 kg. 1(>i t:1f). Car. 
n~ de bivol vită întI'€agă exclUSiv capa
tană şi picioarele lei 126 kgr. Preţurile 
eu amănuntul vor fi: CarJiRa fie bovine 
:el 128 kgr. iar carnea de bivol Lei 138 
kg, Prefecţii judeţeL)r sunt (leH:;:emene~ 
autorizaţi să stab\1ească preţll ri maxi. 
male pentru comunele rur!! te ti i n cuprin
sul judeţulUi respectiv ('ar" U1l VOr PUtl'"& 

însă depă~i preţuri1C! m~)l"imalt, '1tabîlib 
=ru oomuna trrbană, reşedt-'1ţb. de ju-
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_ .,OORQTUU!:A )lA.Ml!:I ŞI A COPJ.. 
LULUI". Sllb acest tiUllo d. dr, Liviu Sele
iianu. medic, vicepreşedinte alA.sOC.lapei 

Româno-Germane" va confertillţla D'.uru
necă., 2 Aprilie 1944 oTele 11.30 a. m. în 
sala cinematografului Capitol, Conferinţa 
!le ţine sub auspiciile Consiliului de Patro
naj ai Operelor Sociale, în cadrul "A:s~a. 
ţiei Româno-~r~ane şi va. ~ inSOţl~ de 
o demonslraţle crnematograflca cu ~U:>lecte 
despre ocrotirea mamei şi a copilului. 

_ Jh~MaCEşTL Corul Episcopiei diri
jat de u. pwl, ::lava liOlumba, va. "ia ras
I:'UJ.1~Ul·H~ ,.I.Ll.l""i.:e, DU1Illnecă., .:.! Apl.·41e a. 
c la ealC;;Qnu& Ol·t. română. d:In Caft.lenu 

" 

I~in 
_ UN CUl~ D.l; INSTRUCTORl SPOR· 

TIVI. Dupa ~ărbâ.tori ae VOI' p.uea curSUri 

afl inatruclori spor..ivi de către dl pr .>f.e&Ql" 

Andrei Chiuhan, îndrumătot1ll sportiv al 
Inspectoratului general al Muncii ,,&d... L.', 
unde flecare întreprindere vor fi pract:oc 1i 
teoretiee. 

- OONI<'ERINŢELE DLUI LOCOT. 
OOJOCARU LA TIMIŞOARA. D1 ~ocot. 

CojocaJ:TJ Gh.. invalid din adualul răz.boiu, 
a vorbit muncitorilor dela fabricile: ,,~tan· 

dard", ,,Lacuri şi Vopsele'·, eFlorida:., 
«KA WE:t, "TIsa", "Lanţuri", ,,~1"ma·.a' 
fi «Fabrica de zahăr Freidorb. Sti ~ectul 
~oltat a fost la toate întreprinderile cu 
e&rat'ter patriot-ie. 

- KECENSA.MAN'lUL SPORTIV. TOB, 

te iJl ~tituţille Intreprinderile ,i uoclaţiUe 
~rtive din MlUli.cipiu fÎ judeţ vor eom' 
plEda fişe10e de recen.să.mA.nt 9pOrttv care 
Tor ti trimise de către districtul spol'tiv ti 
lMpectcratul general al Muneii Tim4Joara. 

- RKlNOADRA.REA SALARIILOB LA 
Jl'ABRICA "KANDIA'" Lwti 3 Aprilie en., 
Qrele 10 dimineaţa, va avea \oc la fa.r.mca 
de bomboane "Kandia" tratative pen-:nl (1 

nou! reîncadrare a salariilor muncitoreşti, 
dl.I'pă o scară mai raţion&lă conform hotă
rA-Tii Comi!tiunei Superioare de Arbi-:r~j din 
BUMlreşti. dată in şedinţa din '7 Martie 
1944, Aceste tratativ-e YOr' fi. conduse de 
dl inspector general Petre Popescu, ,etnI 
lnspe~toratului Regional al Mtmcii Jin T!~ 
mi~oarn. 

- 10% DIN TOTALUL ~GA.JAT1WK 
DIN FABRIOI R~KRVAT PENTRIJ PA. 
]}IJKE ŞI ORFANII DE RAZBOlU. Re
amintim dispoziţiunile legii 194/1941 ~l mo
dificările din Ianuarie 1943 prin care intre. 
prinderile indu!<triale şi comerciale ai re· 
zerve pentru orfanii şi văduvele de ră~t)()lu 
până la 10 % din 'totalul an.ga laţilor. intre
prinderile sunt obligate să. arate iO<lI1.rile 
vacant!" şi nu vor putea angaja nciun fel de 
Tl"uncitor sau salariat fără aprobarea lnsp. 
M"mdi Timişoara. 

- l'O:S:""LJJ:t1 V.>\.CANTE. La prlmări'.l 
com. ChelJllae-'l'lmUj !lunt vacante 'Jrmil' 
toarele posturi: do. guarzi comUJlali Je n, 
dOl gu'la.I'Zl comunah (le noapte şi doi 'llanl 
comunali de câmp. 

- P~~.n'LJ KI'..""UGL\TII DIN i\R. 
D1<~A.l ASuc!aţia l-..e.t'jgla~"or Şl ~:q.h.ilza
ţUOr dllJ .l'I;ordu.t Ardealulw secţia l':.rj,ş
TOl'ont'l: realIllllteşte tuturor refug1a~llor. 
că ,unt iueă foarte mulţi fraţi în 8'.t.,~dnţe 
care tl'ebuesc ajutaţi şi multe liPSllO ue 
implini; la Cantina Refugiaţilor ~.md":l iau 
masa ,,:udenţi, elevi şi func~ionari retu. 
giaţl !'Il refugiaţi în trecere în mare aUla-:-. 
Pentru aceea nimeni dintre noi nu se noa. 
te eschiva dela obligaţia de a cotiza unar 
eu Sumt> potrivite. Vărsaţi sumele la CEC 
Nr, 80021 ori la birou: Aleea Spiru Haret 
Nr.l 

- BU.l\URlLE DE ALIM&~TE V.4JA. 
BILE. Bonurile de alimente valaoil~ Pd 
săptămână dela 3 Aprilie până la 9 AJ)!'ilie 
1944 indusiv. Pâinea populară· se vinde p"! 
bonurile de pâine Nr. 262, 263, 264:, '~5, 
266, 267 şi 268 câte 300 grame de pel'iI..>ană, 
la brutal'!'.1l unde consumatorul s'a ~n >I' .... is 
conform ordonanţei Nr. 4/1944, Untura S~ 
diltri~llie pe bonul NI'. 10 a IU'lei AP'ilie, 
Carnea se distribuie pe bonul de mălai NI' 
21 câte 1.112 kgr. adică un Kgr. jum~tat,; 
(pro pp-ersoană). Unt de lemn se distrbu it" 

~ bonul Nr. 5 de ulei ('§te jumăta'.e .::le 
ILru, adică 1050 grame de perso~ 

- MOARTEA UNUI DISTINS I~TIo;
LECl'11AL INŞEAN. Bucureş:i, 1, ::i •• ~, p, 
transmite: In noaptea de 28 spre ,N' Ma:'. 
tie a murit la Media,ş, unde-şi refug'~'u .Un 
cau'l.& "venimentelor in euTa, prof'liS":'1l1 
Petre Bogdan dela Universitatea di" laşi, 
membru al Academiei Româ,ll,e şi fOflt :n·Jl. 
tă vreme rector al universităţii ieşel1a. 

- INSPW'fU. D. ms,pector gene!d.~ ad
ministl"lt.tiv dr, Gh. Ciupe mso\..it -'e ci. 
Ohmde<1 şeful blroului MONT al jud~ţulu:. 
a inspectat eri serviciile de primire ;i .n· 
cartiruire din Gara Domniţa Elena jl .}a. 
ra Fabric, dând ilLStrueţiuni pentru ,~ cât 
mai bună funcţionare. 

- CONFERINTA DLUJ PROIi. DI'. 

GA&N~l'J!d.d!; Vi:.. l;A.LAluu.u:. 
a.'~'.L'l';l.J 1.. O. \'. ~. l..ULJl~ 1. O. Ii. d, l1t 

vor pn:.i\iena 1& .l::SlCoul Jld.WlIC,paI. L.). "" •. 1".. 
l'lmi:;>obla pentru VLz<u'ea c.u·nel.elOL" J,lo'\:', 

cu tlmOl'e Şl cl:utan!,a (.le plata cupon LU ce 
.;e obtme III gara J.oser·jn. 

- l1\ A:r~ j.J4 LlJJtU..l 1. O. l·. ~. 
'rOţi tn.allZU Şl vaduvele dln actua1'll ras· 
UU1, can sohclta bursa pe.illXll ~OPIl.l O~ eli 

llmd saraCl ,..e vor prezenta la J:Hro41I 4',;, 
n!c,pa.' 1. O, V. R. Illt;re 10 Şi 15 ,~ţ)rull 

1944:. 

ALEX. BUlA LA ARAD. D1. prof. u.t. o\1e
xandru Buia dela Politehnica Tim '.lUa., 
Facultatea de Agronomie, in ziJJa de l)llml
necă 2 Aprilie &. c. ore-le 17 va ~ine :a 
Arad in cadrele asociaţiei ASTRA,.I :011-

ferlnţi intitrJla-::.ă .. Tara Năaăudulw !,I'. uni~ 
tatea naţională". Această interesan·.a pon· 
ferinţă va avea loc in sala mare a P:a:atu· 
lui Cultural. 

- Sl'.&,"rAOOL D.t: R.t:\iUJ!;..,lA.~t. LA 
ABAiJ Un toane ongillaJ. .. ~ta.c'l d~· 
J:<.evut:-,i<U.Z, va II.vea loc w ~II. C1e a ~'prl~ 

he, orele 8 seal'a, III S&.l& 'leau-r.uw MU~Cl· 
pal. I.n fruntea Spectacolului se 1l.Î1ă ~ele

br'a vedetă spaniola, J:'atmo dei Negru .le-la 
Teatrul Alc-azaJ'. Spectacolul acesta ;; t'an . 

dios de revista se bucură de acompa.nlll:.Ilen~ 
tul mllZlC& al cunoscutei orehestre din 
Capitală.. a lui Gr. Albin, dupranUmt: re
gele trompetiştilor, In ca.dr'.u Sp6C';.1,' ,lu 

I lui, Trupa de reviste Licurici şi BaloJ-Al. 
can tara ne vor delecta cu cele mai bune 
numere de rev'istă din Bucureşti, 

- DEftlONSTRAŢIA DE GIMN .'\,.~TI· 
CA A UCEULUI OOMEROlAL DE FE
TE DIN ARAD, In sala de gimnasticii a H~ 

caulut comercial de fete, s'a ţinut :> de 
monstraţie de gimnastică şi jocuri (omi- 'il 
neş!j Serbarea s'a bucurat de un de"II.~oit 
suocea. 

- IN AJUTORUL EVACUAfi.l.uR. 
Uniunea g6nerală a micilor industl'l<4i ,i 
meseria.şi din România, filiala Arad, Il adre
sat un apel tuturor membrilor să;i. p.:.ntru 
a veni bt ajrJ!.orul ca.marazilor lor evaJ(1!lţi, 
prin angajarea lor In ateliere şi loc'lrite 
vacanta ce le au In intreprinderi. ' 

'""+ •••.• -........ -........................................ .... 

Fixarea tarifului pentru transportul 
perso.anelor, bagajelor cu autocami,>nete 

ComiBariatul general al Preţurilor a 
dat U:rlllă.<i:..oaea decizie prin care Se fi
Xem tarife pentru transportul persoa
nelor, baga.jelor fi efectelor de etrămu
tare pe fOE!elele cu auto-taximetre, auto~ 
camioane, w1:ooa.mionete fi autobuze: 

La autotaximetreparcU:l"S cu eel mult 
trei persoane şi 100 k.g. bagaje lei 10 pe 
kg. pentru fiecare persoana transpor
tată, in plus cu eel mult 20 ~. bagaje 

lei 12 de kg. Cursa goală fie la dus fie 
la intors lei 45 pe kg. 

Artocamioane, autocamionete IjtÎ auto
bU2e= pentru transportul efectelor de 
strămurare lei 50 pentru transportul 
unei tone pe un km. 

Curse. 'goala fie la dus fie la. intors lei 
30 pentru tona pe un km. 

TarifauI socotit la capacitatea. maxi
ma a autovehiculului prevăzută In PE'r
misul de Circulaţie. 

Examenele particulare 
C. Diaconovici-Loga din 

la LiceUl 
Timişoara 

Examenele particulare, se.s.Iunea lJ~a 11& 
liceul C, Diaconovici Loga din Tinuşoara, 
au loc după cum urmează.: 

Dumjoec&. Z Aprilie, orele 8 dim. Geogra. 
fie (fJ. L J.II. v. VII. dl Tătaru; cI, !I. n. 
VI, d:l Pau la .. Carmen Sylva"; orele 3 d. 
m, Fiz. ohim. el. ITI. V, Vll dl PogânCiW.llU; 
el. IV. VI. dl Laţiu la "Carmen Sylva·'. 

Looi, Z Aprilie, orele 2 ci. m. ştiinţe Na
turale el. 1. V. vn dl Daruian; el. li. IV. 
VI. dl Gontrea la Gimnaa.iul "V. Baba,". 

Marp. 4 Aprili6~ orele 31f2 d. m. It..mgie 
el. 1. II1, V. VII. dl Nădă>ban; el. II. IV, VI, 
dl Popov.ici la gimna.zi.ul "V. Babeş şi el. 
I-VIU gr, cat. cU Petean(t~ Lic. Comercial. 

Miercuri 5 ApJiliIe, orele 2 d. m.. Istorie 
el. r. m. V. VII dl TIieşiu; el. II. IV, VL '.il 
Bizo la gimnaziul "V, Babeş". 

Joi, 6 ApriJie. orele 3 ci. m. limb:l ger_ 
mană c, II-vn cU Tâ.rn!veanrJ j limb:\ ita-

liană. el. ll-Vll dra. Maior la gimn. ..V. 
Babeş". 

Vineri, 7 Aprilie, orele 8 dim, F"hsofle 
. el. VI-Vll. Drept el. IV, vn, dl ~Jl:ă la 
liceul "Carmen Sylva"; orele 3 d. Ill. \1u~ 
zi~ el .• I-VII dl Ursu la tic.. "C.lrmen 
Sylva". 

Sâmbătă, 8 Aprilie, orele 8 dim. Matstna
tiei el. 1, III, V. dl Coman i el. IV V II dl 
Mioc; el, n. VI dl Hofef' la Ee. A.C.U"meu 
Sylva" , 

Du.minecă 9 Aprilie., orele 8 rom, 1. 1I"ran
oeză CI. 1. m V. vm. dl Griffoiu; el. U. 
IV. VI, dl Brasey la lic. ,.Carmen 3yin·. 

Luni. It Aprilie, 1. română 8 elim. el L 
II. dl Cosma; cI. III. V, VII. dl Topliceantlj 
el. IV. VI. dl Pop la Hc .• "Carmen Sylvll. ... 

Ma.Jţi. 11 ApriJie~ orele 8 dim. Ed Fi~ 
zică cI, 1-vn dl nca la 11c, .,Cam1en 
Sylva, .......... .... ........ . .: ....• _ .................. _ .. ~ 

In atenţia evreilor 
Se aduce la cun~tintă tuturor e"reilo~ 

apaIţinând Cercului Teritorial TiDl.lŞ-l'o
rontal. cari pres:ează. M. O. în d~ta.,a
mente exterioare şi locale, precum ~ a.ce. 
Iora cari &rJ clasări provizorii sau concedii, 
că in c.onformitate cu ordinul Corpului VII. 
Armată Nr. 217108 din 25 Martie HH4 şi 
pe baza Instruoţiunilor Marelu'i Stat Major 
NI'. 430.000 din 7 Oct. 194.3 şi ord, \:>2',2 ... 0 
din 27 nec. 1943, sunt obligaţi a se pre7.en t.a 
la Serviciul Sanitar al Cercului TerItorial 
T-imiş-Torontal. la da;tele JQai jos 3Jh?cift
eate: următoarele categorii de evrei: 

a) cPl chlsaţi inapţj provizoriu tJe <e." 
.aeD. de PO-::-laO zU. ... _winti .... "'.ti 

(18 Nov 1943) a Comisiei Medico-Mitital'ă 
in zilelt: de: 3, 4 şi 5 Aprilie 1944. 
8-12 a. m .. 

b) e"'reii bolnavi, cari până în preze 
&"J fO.9t supuşi unei supravizite 
Militare, pentru a fi clasaţi - m 
10-11, 12 şi 13 Aprilie a. 
9-12 a. m, 

e) evreii cari in timp şea.se luni an 
obţinU": ooncedii medicaVmai mari de 90 
zile - in zilele de 19 fi 20 Aprilie a. e. 1:1:-
tre oreie 9-12 a. m, '1 

('.ei 00 nu se vor »rezenta, vor suporta 

- Sl'~'TAOOLJ!;LE 0 .... ..,1<._· _,~, 

NE LA ARAD. După. euro. lI'a iLT
, "l~.;, i, , ;" , 

câteva săptămâru, in z;ilele de, <, ~/ ~ 

Iie vom avea 5 spectacole i« -'1 :'.~. ',~l. 

nea spi'cta.colelor este urmil". r,." '" .~'.' 

seara "Lucia de Lammermoc;,", .C, .. c -','. '., 

d. m ma.tineu "Marta"; iar .-;.,'.' ". "' I 

urmân<i ca Duminecă d.. m. 'Ţ" _ ,'1'1 '" 

se cânte ,,Madame Butterfl':",,' "1' 

spe,ct:'l.<'n! si fie .,Boema". A._:, n', ,-~ ".~<, 

Iii. Illet roagă pe această ,::~,'~ :,,': -, 
sp'eeator să binevojA..'Ică să,.ş r'i', ,.~; ," .' 

le, cel târzIu până in ziua (~ ,i .", ",-_ 

(MarţJ), cllnoscll.nd că bil~te:~ ",oc .. ' • ': 

vor fi vltndute amatorilor. {)., ;,;'. ii': ':; ',' 
gă!'IffiC de vân?.a~e un nU!nar ,1, ',~ c. :1', 

vindute. Bilete la Ag~nţia. ~·,r',.:.'. .<;, 

Bd. Regina Maria NI', 22. tek~· .. ~ ~ .. ~ ~',! 

- CONf<'ERINŢA DLUI f'l " ~ .. ',' 
(.F~C{T LA FABRICA "RO~ln _,:0-.' 1; ',: 

Vktor Rădrllescu, secretaru: :'~:'c~' ,i c' 
asoeia~.lei Româno-Germane d :.. '.' '" 

confere>;ţiat eri 31 Martie lfl-l.l.· ,i, .:,~, 
la la.or~ca .,KC,illlI.;;X' Chil 'L'u., .i·. ".'. l ~ ~I" 

ma IllVlLaţlel flicuUi. de wree:.. ' •. '....'" ...... : 
fabn.cu: vorbllld unui public '~':;=--0':1 
munCIton Şl muu\:!toale, de$j " ,,' .. ,,-... ~IlJ
zarea UlW1Cll in Germania Ş1 .:, :i'!: .;il !·\ld 

mundtflrunii in rii.:>bomi ac'"", 1:.··. ;'<1. 

rinţa a fost încadrată de un :_" · ...... :iI ,'j';;, 

gram compus din cântoce, po.'::', ,':.'. , .. , .. :. 
cumte de muncitoarele şi n' ':u ~T. i 1',.'>· 

mbi, 

- OONb'J<.:aUJS'l'A Ji...1.; .. uJ , . .." l't~, I~ 
Vmerl, a. avut loc La .C're.Leet'cl.'::' ':.,_,uJ'" 

~_r.l.'orunta.l o .I.lllporUWl& \,0,', -._ ..... ""'. 

nistl'atlvi 1& care au lua,vp&'-.<, ;';' ,_, 

rii din JUdeţ. ,\jedinţa a fost .. ~:>, "_,:'_'.'1:" 

general CoW:l~. DelJ.ceanu pre.' vo"" : .'_"Je{ :.

lui. 

- Ll<;GITfMAl'llL~ DE \ ,.o, .; . .: ţ~" 
PE C.r',ii. sur",,'!' VAL.:\lUL.r ",.', ~ ~. ,-', 
))1\1' i. tU •. l .UNIII: "'-. ·C. B:.,' '_ l. 

i>:P transmIte: Direoţiunea 1 • "c~~-'i. 
a aprobat ca toate legitimaţ ._" ;1.'· .':"·;i.'r 
rie. cU reducere sau gratuite, :':'1 >t ~. ,~" =f. r'~ 
ţjje de identitate tip CFR e~ 1:,.:>'.,: • 'c; 
siona.rilor şi funcţionarilor de ,c,t ~; ,,< :. 
nlstraţiei CFR şi 8lboaameat:~:)" ., :." ".! ~. 

cont'Jl GFR ~au al ministE!ruln ':" ~-';) ':.'~ 

care ~piră la 31 Martie a. .. :'" , '" 1.' .:, 

JII'llIabilf' la că.lătorie, cu viza 'l;r' ,;~ ,~ ... ;" 

-944 până la data de t luni<;'. f', 

-l~GIN}<;RI AGRON0Jl11 z{:.t:}., 1 L" 

EXAMhN. Monitorul Ofleial .~,. ';1) q~', 

că tabloul cu Inginerii agron::.;A..-.~ :'. ~" 
reuşiţi la examenul de CBpac,'" :.~ ,". ;-~ 
ştiinţele agricole din sesiunea '~:cd '. :j,~, 

- CONTROLUL ftIAŞ1.Nil..Jl:: -,g ,,". 
STAI >\.ŢIUNILOR MEoANJ(:· ;"} ! ţ~:" 

TRICE. S'a institui~ coJl'lisia c':".; ", r-." 

troI-ll măsuril()r de sigurant; ;'.':'.~ .. ~ ,,-
ne, ma. ~ini şi instalaţtZUlll.' ,.r, 'o,'. 
tri~ --

_ NU~JlRI ŞI IN. '.fAR;.' ,_ ..... ',', 
ASIlJITRAIULO.K SO(J~. ~;d ,. ~, 

comisia de pl'opwleI\/ PCD7f ... :~."\': , "-.'., " 
tă.ri, şi transferari caCa." ,~., . _ ,:c-

Asig. Sociale.' I " 

- OPlNCI DE (;AUortJC~. . . 
gricol din Timifoaraft05L ar: 
expediat un ,JrOL.·3!.~de op.ui':! i": ,:,';:.:lt_~ 
pentru agz;(u1t~r0'e data s .. ·c' .. · ,1 ""1 :, 

toate n:.,JI!Ierile / . 

_ 6~ AUV\J3TIN CIUBIJ·~ i; ~'" " 
ublic ~ut~f'\l-mă din VinI'; L p.'"" ", 

p • . . f" " anunţ e liente\l. mea c~ ~ot 1 i" ~" o'· a; t • ~ 
mea v:ls.â~~ de gara m StI !,). Tii,,, ~ .. 

N~ .. 752. ) .. .', c->' 

'~ ~JUNAREA G.BNERA~_;' 1\ :\ .... 

A. C. i.-LOR DL.'V TIMIŞOAI'~\ (;,,,,, , " 1 P' 

A J. ACI. Filiala T-~mişo.." .:,. '1 ţ 

S ~e~brli ;ăi însc:riş-i şi n.: ,":' C J.l 

lua parte in număr cât mai mare la ~",J,; A 

rea Generală Ordinară ce se va ţine U1 

ziua de 2 Aprilie 1944 ora 10 a. m. în sala 
Liceului Comereial. Adunarea -se ţ.jne pen
:ro. a doua oară, deoarece la prima care 
a avut loc la 27 Martie 1944, nu s'au intru
nit numărJl membrilor cerut de Stl'ltuf(' 

.. 1801') 

- DR. MEDIC GHEORGHE RACUl· 
ClAN, boli Femei~chirut'gie, conm:1tă del", 
4 plDă la 7 do In. Tml.i§oara n. Piaţa ~ 

\ 
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Derbyulc.aIDPiQnatul districtual şi u~ 
. match de box în programul de aZI 

; Sportivid. tinlişoreru ~ ătf~ilillT~~~ 
i de a wmărt Dt.untnecă trel competltll, 

Cat. a. miJl.: Nicolaevim-Kiraly. 
• 

t()ate de un interes deosebit. La orele 11,30 se va disputa. p~ Arena 
La ora 10, la Circul Krateyl din Fa~ Banatul un mare con~urs de alergă.ti. pe 

brie, va avea. loc matcihuI de box Ti~i- teren variat, în memoria aceluia car~l II 
şoara-Reşiţa~Bocşa. ~uI dEtlni· fost profesorul D. Răducanu. Concursul 
tiv este următorul;·' este dotat CU O cupă, medalii şi dlploon~. 

Cat. hârtie: Balint I • ..-Jurj N. (<:1tfn." • 
CAMT. ." "~''''P'ootballul programează o partidă im-

: Cat muscă: Secoşan V.-Tişca (Chin.. porlantă, în cadrele campionatului dis
I CAM':i'), trictuaJ, pe afiŞ figurând chiar derbyul 
I Cat.~: I~ukă.es Gih.-StoiOOlVieiu Chinezul-CAMT-Progresul. 
: N. (Cbm.-~~). _. Adversarii de &Zi au fost inVingători 
• Cat" pana.. Bordutz (ij.ocşa Re\t.ţa) In prima. eta,pă, luc"u care pe lângă fa~ 
-Marmescu (~F. Rol I tu! b'ţ' d td e tribut 

Cat, pană: SaVic A.--CristodOT (C, " . am 1 lei e ~ feaUllac-nă1V'&ţ' on: i 
R.) " . ca spe~tacohll sa ie la J. .ll:;e, ma 

. Cat. pană: IonelCu-Licbert (Chi'l'''1 ales ea ambele echiPe. pra.ctlC8. un joc 
CAMT,) , fnunos şi de bună calItate. Matchultn. 

Cat. u§.Oa.ră:;Moldovan--Weis,z (e, F. .cepe la orele 16.30 ,1 va avea 100 pe 
RJ \ .Arena Banatul. -_ .......... ~ .................. ~ ...................... -..... -......... ~~ ... _. 

Un judlcio articel despre problema Basarabiei 
D. d/". H&D& Wahlill, criijţ ~ istol".c de 

Aptă loal'te a.predat t:n hmea literari ~ue~ 
dea şi devota-: prieten al României eare 
a oola.borat 1. b\i~8fB8. in l:imba s'~ed_ 

'1 ~ hF'~ d-lu~ P <':'1\. Opresc" : "Arta 
; rOPJ.ân\ contempol"li.n ~,iPil"lltă. Ia ...:,1. 
me~, ~ publicat de ou d'- una dia oei. ..................... ~ .............. --. ..... 

~. - ... ~. ~ 

iGN ATIB 
~ l Itt • ..., '. N.I u..n 
Iw. OI. a.", --. Hr. IaOflO.113{41154li 

J 

tnai serioase reviste politic-sociale suedeze, 
ln SVtnlS~ Ţid8krift, un .nieol d*pl'8 l.gi~ 
timitatfoa drepturilor l"OmA.I\eşti asupra Ba· 
.a~bif"j,. . 

Ar,lcolul, intit:+1at "llomânia şi. Mt.'18Co
va"' M'fl,ti, c:- In faţ'4 e&:'Pa1l9iunu i81peri ... 

lismulut mOBCWit. Mi nu avem de~!t ar-. 
:Inele. Autorul stirue anume asupra bi'larei 
txer.cenţe a Gominaţiei politice moso!ov1tct. 

Artkolul lung ~ intemeiat al d-lui Wah. 
lin • Sn,bei. Ml ~te elllY'inte .. bsolllt ju

eliciO&!e: ,,..Acum se duce dia nou lupta Ven· 
tru Bs..mra:bi&; agenţiile tflegraftc. vor· 
besc de evaeuare şi telegramele fac r.1 ~ir. 
qUle lIYontJ?'i de panică. Pe:3pre 1'lilZuit{&tul 

.,tllptei nu se poate spune incă nimic; ~ 
~ spune, însă, ceva despre insemnăta-

~,~e poate vorbi de "drept" in .rela~ 
ţlile dklt!tt pqpoare, dreptr~ Basaral>l.,ţ de 
mal bin~.d& 600 de ani este de a put~ IIă 
'.:răi!!.S('ă şLsă ee desvolte in cadrele .. a.ţiu. 
1lj.i romfi,ne, , " .... 

Exigenţele a.supl'a Basarabiei DII aunt 
altceva cleeit v~hilG existenţa ale nAvAli. 
t$oril"r: poarta Balca.niloF ealea către 
A:watanLiD.o~l4', 11 Qheia ~.... • ..• 

Şi Sublt_ Ursu Dumitru a căzut la datoria!.. 
Destinul işi ~ legile lui inexol'trobUe.. 

Nu 1. poţi intrez&rl niciodati.. Stra.nil, de 
ceM mai multe ori. fi\.rB a PUhla fi prin 
ce,.. ju&tifi .. t.. legile deiwnalui 1owec, 

fatal elDd .... aft.ep4i li -- •• te .... 
tepţ;i. Noi, le aooeptăul. ... oom tnlIlt. Le 
infruntlm, ln8eOmaţf de • eftdinţ.ă.. ale 
a1:.eaua aeeUntiti a Illdejdllor, dar fruntea 
pe este brăIadat6 de tul~ Degru poate 
tocmai bt cUpa .... sunetul freamitA mal 
vi~ mai luminos. 

Legile destlnulul! ••• 
~par"dmpl .. 
AJa ""a lDmărmurit Dll!BŞtepta.ta moarte 

• eamsradulul meu, sublocoteDentul Ursu 
Dumitru. 

Ofi1« al BegtmNltul1ll de Vf.nAtort. ~ 
care • fost mutat dupA ce tuptBse ea altă 
uuitate pâni la IMlnie, ande a fost rWt, 
sublocotenentul de rez.er~'i\ Ursu IJWllitra. 
după Ilit lIC'U1i popaa de linişte in la.... CII 
poteri noul dar eu. a.eelat suflet impletit 

, 1 N .. din sevele viguroa..4Je ale .. Cat3ne or • t:gre 
fiind un "Iăstar al Nă.5<~uduIul de unde toe 
refugia.Be. hotărâ.t, adu~ printre camara.zil 
vânători • puternică pre'JleD~ de vitalitate 
şi flI'olilm. C&l'f)o) fa.e să Dll dea In lături de
la. nicio primejdie, astfel eli pentru a don 
oară e5.te rAnit In Iulie 1942. 

x....m ~ la toNnna lIIIulai tfteat, 
fitbd amindoi. Ia aeeea,i oompaaie. PiIttIw 
vie in mbate icoaaa &oetitui bravoflţer de 

eare ma' legat din ppI'iu:aa clipi. o prietenie I 
lumiBată ele .poata.neita_ lui desehl!ll, de 
8DfIotai limpede ,. __ "-1 80IIiura ea pe 
o floare prea grea de miresme, orieAnd ti 
oricui ar fi fost gata R-i culeaga bogaţia 
aceasta lnterloari., O exemplari. eorectittt
dine, .. &imi al rbparaclerll aedfWUlnţlt, 
fără orgolii mari, senin, ea du ~tiu ee mis
terioasA u.mbri în prhdri. Iubind vlat_ C\IIl 

'reneztlC, având un cu1t rategom peIltnl 
1rma08 din ohiaP tldcu) 1IiI.. fMA.n1! o .. In
tQză de hnplinl1'l armonloa.M, .. aeeMtA 
a:rmăbui psiho-fizio)oaicA.. ('aman"lul U ... 

A Dumitru, piLI'ea să fIe de8~t unei vioţi 
de reBUdri frumoase. 

Credea într'o 8te& .. lui no-roooasi., lu
be&.. O fată - care .... kotărâ.t I;ă...ti le •• 
1JOIU"t., priV'tla de atunci In ochii lui C!U 

IDBn incredere. Ml-I aminte8e. boi !oipunea, 
domol, CIII o gravitate de brom: ia YO!·,o, 

paraA dorind să afle ia rii.spmtsu! meu, • 
deslega.re. Ia mu Ude tn~ pe ea.re .. 
ridică totdeauna această răaeruoe de dnl~ 
muri 88('UUse: 

- ,,0& să fac f' VIata noa..'Itrl a tutuJ'C)f 
RU _ apa.rf.1ne. Oricum, trebue sl-mt la. 
1'ă8pundenla. Este ,reu când nu al ... 0ri
zont limpede. Tu te-ai insurat. 

- Problema atleasf4 a fO"'lt şI pentn 
mine tot aşa de va,vă Ja inceput, kII 
răsPlDl8. Dar când mi-am dat seamă d fii 
ac~.a!'ltă iubire se lea~gă toat~ luminile vii. 
torului meu n'p,.m mai cumIIă.nit. (ţj ))OI 
rnilrhlrisi că am I't'sli,..at acel ".sumum" cii 
~ricire Indehmg visat. Am !fi O fetită. Ni
dejdea mea, erl'şte acum, şi Ilu.mi mai MU 
te..'lmă de nimie. 

- llă voi însura şi eu, mi~a răHPIlM III. 
Aewn vestea, că. a ci'i:l.ut lovit da aripe 

unei tataHtăţ.i cumplite. mi.a reamintit el 
IWcst ea.marad ÎJwă nu-şi implinise visul 

Destinul. eU kgile loi ineorectabiJe. I 

vroit altfel. A plecat dintre noi QD eama. 
rad, (81'\1) ar ti putut Hă~ S«mlpt~~ .l~ 
profilul energic pe pontonul acesto .. vft!lno.i 
Şi~a dat duhqJ. ~oate cu pumnii ş~i. 
Mâ.luU.t adâ.Dc, Sborul IMllJo&.uJtii ii va Q 
fost impovărat de plumbul acestei amiri
ciunl. 

Dar D~. efi re pri~ tu tIf'ICaJ'I 
!RIf1eC; ca Intr'un strop de rouA, a vbat el 
ia n1Jetul camaradului Ul'88 Dumitn .. 
oglindeşte Intreg, nepătat, !lUnfoolc. Cf.ei 
DIUml.I aşa !lIe anA chipul stau,l'rIie al DIn. 
nităţii, in lAlfIetul .nl! U'OII. 

Şi aablocoteoen1u1 Urvu DmnJtra a eIMi 
la dahnie. 

S,t. ION MAGNEA-PO'I'OPm ...................... ~ ......................... . 
De veghe pe litoralul Mării de Azo" 

Am pără.liiit SilO lie.QlllU,l et'uwQ luptele noştri: "ochii Div.izi,ei SUllt a.ţintjţi ape. 
din rilglU.Gea lo9W'ilor Sivq. .Lăa8.u.d 111 acest disPOZittv şi o oompromitere Deooar 
Ul'llla avaatră., mă.rturie a. ,releLor .lupte face de ruşine u",,,atea". Aceste ~uvillte 
ce am du,s. morminte pl'OQ.lit»te do QQ.. l~a învăţat pe de rost fiecare ostaş şi 
maraZi Deuitaţi, la capatâ.iul cărora. dela mlo le. mare eram eonştieţt ti ti-
.trăjuesc ilemnul blruiup.i fi &1 illvid oea.m. tot ee De-a fost inposihl:l. să. Um 
de mâine. demnd lkllnerederea mai marilor noştri. 

In coloane de marş pe drumuri tntor.. Şi era greu, Prin noroi, băltoace, vânt 
tollhiate caracterisj;'I!ce Ruaioi SOVietice, ~ ploi trebuia si străbatem, kilometrt 
am străbătut câmpii întinse pustiite de întregi, eia!. configuraţia pămAntuI'I.1i DU 

prăpidul ruboiului fi nenumărate eate: ne permitea si ne organiză:rn terenul. 
l'·ollboBUri 1nşirate deav&lma ta dea.pt& ,1 Din }una Decemvrie şi pân! la pri_ 
$tânga drumului. ~le ra.rJlI eălduţe ale lui M&rţişor am 

In oalea noastrA faeeDl eruoe fIU. UJlt· .tat de Btra.je tn n!moale ,f am rezistat 
tăţt proaspete oe viu in aoelea.,i. f()Qna· "oinioeş~ intemperiilor vremii fi ata.. 
tii să. ne ia looul. . curilor vrăjmaşe deosebit de lndrăzneţe. 

Un timp plăcut de toam.n1 tlrzae. Ne A,deesori noaptea in bezna tntu:nere-
4'Omp1aoem la bătaia soarelUi & oărui trulul, când DU ndeat 1. doi ~ bol,e
raze de eă1duri obscuri ne ma.i ineăI~ Vicii .'alt Itreaurat tn Hnfile. noa!!tre, 
t:esc trupul şi :pe ÎIliVioreasă speranţa d8.1" au fost respln,Ji oU pierderi sânge-
Intr'o po"iţie ma.i blâ.ndă. . " roase. 

Nu ţinem eont de oboseala ŞI stroPIl La un astfel de atac nooturn şi ... p 
~e $Ud~ ce s'au aşternut oiorohini pe sit moarte oaporaIul Pandele Nieola.t 
frunte" .. noastră. ci wai o glumă, un cân- eare şi-a apărat bârlogul cU preţul pro 
teo SaU o vorbă de şa.gă. ne face să. ui' priei sale vi~ţJ.. . 
tăm distanţa pareursă şi iat,ă.,ne. când Am plerdt noţiunea zilelor .şi a tam.. 
.Ii'Ua !!le 'ngână l1Il noa.pteat 1e.liziera. unui pul'lrl, şi n' nopţile lungi de veghe ne in
ltat lungeât ~ensul moscoVlt, unde zice- văţasem să ne orientăm .zgâindU'lle 
se, vom popOSl. oc-hii pe bolta instelată a ~rului aidoma 

O oră două, de răgaz doar, şi cât al oamenilor din timprile prei$torioe. 
bate in palme lruntem imbareaţi in niş~e • 
camioane spre o desti~ţi~ neoun~t~ Simptomele unei pr:imăvcri prematu-
Străbatem haina neagra 8 nopţii, In I re n~au descreţit frunţile şi întirit oon

iuţeala. ma.şinii, fi IăsăD\ 111 urma. noa- vin O'erea. in rezistenţa nonstri.. In locul 
.E!tră băltoace de norOi pe C'8.re opint.ea.la. vântului usturător de astă Iarnă adie o 
ll1otorului răguşit le paraurge in eluda boare primăv.ăratică ce umple văzduhul 
incărcăturij supra normal~, . de un miros plăout Şi reconforta.nt. ~ 

In dric de noapte nm aJUn~s la margl' Zbenguiţii ca mteii scăpaţi din turma, 
nea unei ape, Marea {>utredă, unde a.~' ac1mil'ăm răsăritul de 8Mre 18 ~p.!tul 
tCC>Ptăm bacul care ne va trece pe Iim· Mării de Â:Olv, transp1nntându.ne gin
bul A, noul nootnl dispozitiv de a.părare. durlle la Anus de Soore, spre inima. nea-

O p~ţic eiudată :a~, bă.ltOa('~ ş.1 mului :românese, 
iarăş.I aPă.. 'Marea tulbure si tn'Verşn.ată; voalurile 
Fă~i6 de pământ A. IDC)onjurati de el ne 1'6amintef)te '('A, 111 f"tl!la1t ellP§.t se 

apă, in dreapta Per:ikâpulUi, Va fi de azi află inami'3ul nOfJtl"1l şi de aceia trebue 
inaInte viaţa şi mOllrtea n.oastri şi nu.l sI fim ooht şi ur.eeh! să nu l'1P RIH-prin-
V()1l\ cerla inamicului în dispreţul relei di. I 

configuraţiI a terenulUi şi a nul anotimp Şi-l vom !nvinge. 
înşelătOr ce bate la. pragul. adăpoatunlor 
AM$±m., Că,QL __ ~.d.r""-
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Caraillabesul Vazut din punct de vedere istoric ronatii făcute ~efltru 
pană la 1 'Aprllie 

D. avocat Ion Matei a ţinut la Radio 
Il!. cadrul ciclu .. Tara" • intflre8a.ntl 
lIODierlnţi asupra CaralUlebEllşu1ui, • 
drel primă parte o publică:ol: 

Yan4M CU trenul dinspre BucureştiJ 
dwpă Ce ai "'ecut cele clou.ă ~rl~ ale B~ 
~uii Po' f,le de Jier de w,nga Or§otXI 
f' Poarta su ti. Porta Onenta.li3 dintre 
Dom.a§:nea ~il'e(e9()'va, calea ferată {lt;ltJIo 

P'I d.it& stru)j..soareeJ mu~'tilor, tr8ltUl din 
Întun.ecimil~ înecCtCioaselor ţl.U'l-eluri 8pf"c 
a ajunge într'un peisag'll mereu mo.i l.arg 
rânăce în cl?'eapla apar contururile unei 
a§ezări mal mari: Ca..ran$ebefUl. .., 
cum Îi .ric localniCii ,i ţăranu "in jw; 
&befUL ' 

Care e obârşia acestei ~eziiri nu o 
,tim. Unii O G§eaz4 toomai în epooG de 
bTotlZ, alţii -pe timpul ~Wilar iarăşi GJţii 
pe timpul romanilor. 
Faţă de at.:este preS'llpuneri, primul d0-

cument scris in care "e aminteşte de ce
tatea Sebe:;u,lui datează din 1289, cân~ 
regete ungur Ladislatu numit Cumatlul, 
lace un popas in această cetat~ Şi cână 
Oastelan al cetăţii era un anumit "U
~{ probabil Joo.l un strămo.l al familii
lor OU oeela,ş '''",me di" Caran.ltebef. 

• 
Importanţa .(~6Stul document unga.. 

resa e d..,osebit de mare n'll numa.i peo. 
truei e întâlnI OOeument .testâ.n.d exis-' 
tenţa cetli~ii ei şi pentrucă, identifirâ.nd 
easte1anul în persoana ~nnl român dă. 
e lovituri din cele mq.i dureroase teoriei 
ROssJer_Hunfalvy-ene oare SUStine ei 
elementul româ.neso abia pela începutul 
eeJui a] XIV veae ar fi Început să se stre
eoarc pe aceste meleagurL 

Dupi 1:.!89~ dot\UlD61lt.ele referitoare la 
cetat.e SeOOşwni se înmulţesc ial' 
inSt."lll.llătaWd. ei~. Astfel în tim· 
pUl ~luj mai striUucit rege al Ungari6i, 
eu rare ei 8~ mândresc: valachul lUatei 
Corvlnul, delegaţia ora~ului eondu~ de 
jude-Ie Srol('IL cere şi regele aprobă 
transt',rier('n dropturilor şi privilegiilor I 
cf',mţil asemănătoare eu ale l'apitRlei Bu
da, eetatea Se~ului devenind in folul 
8('esta o "Oivitas Regia." 

Nu e de mirare dooi, dare. a .... ,astă 
Cf'tnt*" devine se.iiul banu)ul, a vi{'eban1Joo 
hl' pr('1'.um şi a celor 8 (!Îstril'te lstori~ 
vula{~be l'i a nobiJimel Severinene 111 
maj[ll'tate' româneşti. 

Mai tÂrziu, dupA izgonire~ forţelor 
otomane tot Ca.l'ansebeşul de,'we io6(Hui 
orgaDizăr1if mllitare.gră.nieere.,tl conor.,., 
tizate prin pak.nta. imperială din 1801 ~ 
lu Franc,lsc 1. Organizare de o eovA,rş.to 
to-are importantA pentru ()arllnsebe~ şi 
regiunea graniţei n'o putem to-t;tt, ~xa· 
mlna în cadrul aresta strâmt, amintim 
doar l'A. &<"estet organi7Ăr1 i se dato$ 
reşte (11 de pe aeste pll1lurl au purees o 
pleiadă de (listinşi mlHtar1 din «nrl 
unii pel"son;t1, alţii prin urmaşii !or L:l' 
alţii prin ei şi prin urm:\..'1H Jor 9.0 msrllS 

pa~ini de vit~jie in cele 3 ultime ris
boaie ale RmnâI.tiel: Moise Groza euce
ritorul Grivitei in războiul independelh 
ţei, 100 Drag~lina eroul dela Cerna şi 
Jiu din războiul Întregiril şi generaH la
e()bici Iti Cornel Dra,aJina in rAzboiul 
aetnaI. 

Dup. desfilltarea. organlzaţiune~ mi-
litare' grănicere7ti iu. 187Z, cam Jumă
tate din maslvele pădur()&se de pe terl. 
toriul pelor 94 de comun~ griinicereştl 
trec in patrimoni\11 indiviz al foştilor 
grănlc,eri ca o ree-omp~n.~ă imperială 
pentru marile luI' serv!('u eonstttutnod 
l'eeace se cunoaşte "i aZI sub demunire~ 
de "Comunitatea de Avere" eu sedtul 
in Ca!'ansebeş şi guvernate de un statui 
special. 
Dacă a fost mue tnsemnătate& orga ... 

nizaţiunii militare a. graniţei, apoiJ tot 
pe P,tât de mare e 'li insl'mnă.-tatea. d, 
mai apo-i " Comunităţii de Avere: 

Int."adevăr în jurul şi pe barle;ul!'-le 
acestuI bastion de &00lhlaritate ,i solidl. 
tate ooenfrmiră româneRs('ă s'ao dat 
cele mai acerbe lupte naţionale Îa ~ 
Y-l!l1l1UIV Q!J '9 'llIJam 1,I1?~ aXhl!p 1-,." 
8.('.ea eondusl\. de le1tf'n,ll\1'8 flg'11rl a V&< 
n"'~'nlui TI'flian Doda.. l'on\ltlră.t..,rul 
~nic~ri1f)l' bănltent fii 1" un mOOlent 
dat ~ingunl1 rf'llll't'l'T.entant al p01lOI'1lhTi 
rom!ln(l!olc flln U"ll"ftrh, '"" fRm ~1"" 41~ 
ae1lt!mf Qj DnT1nm"'" ''''1'"' rlln Rudş< 
~ 

IAlI)t& - eu alţii in rând _ .'. pr& 
kmgif; pânlla unire ,i ia. decunul ei. 
eutropftă nneori, eerblcia ~Ieeril.o-r 
Da' putut fi to-tuş. învinsă ..•• 
Caransebeşul însă. n'a fost numai • 

eetate a virtuţi10r militare ei şi O eetate 
tot atât de valoroasi. • CPedin~ 8tră
m~ti ,i a culturii, 

Din negura istoriei 8fI oontllrMl'ă ... 
o reşedinţi eplscopeo.sei. Pierde aCNStă 
calitate VI't'lmelnie ea d'Upi despărp.n... 
bfllleri~eo.8rl. df, sArm să ,,100 l'@doMn
dellSIC~ p:ăRtorită .,u stnUueire de feţJ& 
blsericf!şti dintr.! (larl ultima de sub 1'& 
gimul ongtll't!M, dupl. unire, • foSt ~ 
mAtă ~ Il nnmat 8ea,onm de ~litropoltt 
Prlma.t lIl"t &TJIOf primul Patriareb al Ro.. 
mAl1le1 int'MJdt.oft. 

In PN"oftf'lf'l ftpfvf04lf.., h-f\Putrol eolt'trral al 
OI'Il,uJn tn~ pnu 15M, tie ftmfn~e de 
existooţ" unei ,,"olt de flăsl"lllfe, Ano( 
flie ~tie ~ t1',,(I"~t.nl'n Pllllţ>' Ilf'-h, ~ 
tif'l MaU ........ I\tf'lrl, dIn Caftl1~bM ". lAt" 
~oj far """"t ~ "... 8.-1"18 e 6dil. In 

limba roma\oi la 1674. D1Q litere J.tiae 
i.ui Ua.rausebeş~ era. 

Hai apropl.&' de Doi, Ioa.inte de nnil'l'1 
inStitutul '.L~ogic fi .t'6UllgOgic coo.fe
Sioua.l trau iru;.tllltlli.ll..l.te etlJ.'J ra..spa.nueatll 
.. DUituri de pret;hgiu roma.Deae 1D ~t 
~ datorita p eurpl1lui pt"oie&o1'a.I dia 
r~Ul ClU'ora wninw.w ve UD Nicolae 
Tineu VeJea, Veio"·an• Patriciu, Drăt,'1\
.l.i.naJ Vastle Goh1iş~ }:.nea Itodoş .u că.ror 
JOe " fost deHnÎtiv stabilit in istOTia n~ 
strii. culturalii.. 
, La aceste institnti:unl se cuvine se. mal 
a.dăugăm şi 8oeiet~ tea :Română de I.eft, 
tură OODosllmtă mai mult sub numele de 
Oasina Română infiinţată la 1871 ŞI So-
e1etate& sau Reuniunea Română d. Ci.n
tiri şi lHu-;ck-ă infiinţati la 1876 _ ~ror 
eootrtbuţie 1. viata româ.neari _ on.. 
~u]ui (}inalnfe de 'IlDire e deasemeni m& 

ritol'ie. 
In linii mari Mi f~Rl'te vo.gi aoostll esta 

IS1;Orl('IfJ1 f}ra.~uhJl pâni Ja lH'imt11 rilzbol 
",ondal l'ând J·am cJUn08eut şi ea. 

Rezultatul. ooleetei tiin ziarul "Ua(c;a( 
Ni". 70, Lei 12,21ij.bW. Au e{mi~li.H1it I.a 
.jJaJOsa ISi. hp.ll;(.'I01)ji Urmatudl: 
A800iuţia l!omercianţih l" !'Ii 'A:' ~.,,,._; '; ",.; 

Lor Români din Tlmişoarl ci." ;), ,} , 

Facultatea de Agrollrtmit: :"') ,;, .... 
ra Le1100.{)OO; Dr. Ioan;· ': .. ~, -,', 
mişoara Lei 50.000; ,,: ~ c. 

Rom. d-e Vânnt Lei 35.0OC. : ,'",[,', , 
ria. Lei :?50.000; Dr. E:'mit ~ , G:111 :j :L. : 
d. primar Timişoara LeI .. (1: r;;,;: l:.,'-:,; 
ŞOOIllei Primare din Tim [;;1. i .•... 

3311: Of. pnrohia.l Ga4 Le :. ':."" _. 
Brutus Pă.r>urn!'iu Lei lO ... v,.·'. 

Total Lei 13,02U);19 fMel'ta (,4)."· 

.......... ~~.9_--.~ 

......................... -.-.-.-.-....... ~ ...... ~ 
l.-'\Hl'r" l'OA.I.·~ "i..:."u}:,;\..,,;,o. l ...... L.rVl 
,)mma Vlllue1l3 il!>.!!!;). Ul'rn'G u"l~iio

ar-.. meulCul Şl OJl.llll.,sLUi .:;e.iUiLll .l;',.u·a· 
UtalilUS, ~tJ.ln~a mUl.lI.:l'ua a aLu-tat In ca 
sens poate 11 Înţele&::><l. ac'~wa~ta aI'l"nw..Île 
a oeleorWw Parat:el:6Uli:l, fa.can::.. ':oI:U;<.J,' 
târii interesante la inil11a l.a!ltm,>.Jdur' Vt'l'> 

k"brate de catego1je iuferW31:!. Au fost Când vrea Dumnezeu -
se birueşte rânduiala firii 

, ~ă.iate două minu alp anImalelor asupra 
.:arora se f.3.cea ex.perienţa. Una din 
inimi a fost introdusă imediat intr'o anu. 
mită soluţie C}himieă, iar cealaltă nlL 
Ult.ima inimă a inceht să bat·!\. după un 
interval anumit, iar {'ea din sn1uţie a 
continuat să pulseze. APOi s'a introdus 
inima. eare a încetat SIt bată în sc1uţle, 
alături de cealalta. Se părea di s'a pro> 
dWl o minune: inima "moartă" li rp1noo.
put să bată~in acel aş ritm SIgur. Mmu
nea şi soluţia in care se aflau ('ele două 
inimi a fost cercetată de un ehimist. El 
a g->ăsit o substanţă eXcita nta carp a foot 
emanaă de inima care bătea, transmisă 
Soluţiei şi care a făCUt să bată din nou 
cealaltă inimă "mr'lartă". Anati'!3ndtH3ce 
substanţa excitanti hiootr-;· ~, !"" .... i>,,;t 
că şi anumite alte--sub-sLan:<- ~.'.: ,.,,:~

cut!'! tronsm\!'Ie !!ohttif'j I'r'r' ,. l,:. c,:; 

Nespua de mare a fost durerea aea..uullll 
DOII'.lrJ 10 anul 1940, prin .tlrUe&n!I& lIota· 
relor, dar pI'.LD. extraordinara pute.;... de 
muncă. şi dragostea. de neam " Uom.hrito. 
rulul Statului, am reuşit să aîlă.m balsamul 
de intărire şi ridicare, luAlld puteri UlUe
mătoar~ din trecutul de luptă ,i S"Jferinţă 
al poporului nostru. 

Du,pă. d~~l de plt Câmpia M'ierlei, 
Mircea oet Bii.trâ.n, Domnul Ţării Româ,.. 
n€!fU, eL avut curajul sA. infrunte oastea pl
gână. a lui Baiazid Pblgerul la Rome tn 
anu11395. S'a intunecat ceriul de mu!ţlD1ea 
săgeţilor, dar Voevodul Ţării, a a.rătat lu~ 
mii cu câtâ vi~jie ~ a.pără: .. sărăci<s ti 
nevoile şi neanrJl" .' • 

Un secol mai târt:1u, in anal 1475 ja 1'0.. 
dul Inalt, geniul militar al neamului Stefll~ 
cel 1\1&re. Domnul Moldovei, s'a luptat fi a 
biruit Sf'.miluna, care a fost groapa ;,ra.,tl· 
nătăţii, 

După un alt velW de restrişte, la CăJuKa... 
nmi În Mul 1095, ca hlg~rtU in inhmt'N<-~l 
nopţii a strilucit lulnÎPll eroismului 'ui Mi
hai ViteuoJ.' când n .... !Ioră· .... t fi ueattnu1 
ni:"amului anin4 sub un Domq pe tolt aGo 
mAnli: "dela Nhtru pin' 1. 'fila", •• 

Şi dm tragedia revol:".lţie.i lui Horia. 0100-
ea şi Crişa.u ÎD 1784, poporu;. J,"OrnA.neac ot-a 
căutat ,~ a.fl~t o ~că uşurare. iar dln ~iJI,. 
valnÎca răscoală a DQmJluhu 'fqdor Vladi. 
mirescu din 1821, s'a v~nficat destimll a.rl. 
t!nd că; "Locul Grecilor este in Gre-:>ia \d 
locul Românilor este tn România". 

La 1848, ln"!.rei: neamul l'QmAne!(\ l'a 
deşteptat ~ fi.a cerut drepturUe La vieaţ~ 
ei libertate luptând să iOutw-e Jusul tclă.~ 
viei şi oarba u6l.luire. 

4. vram Iancu cu sa.bia, iar ..\l1dro~ Mure. 
lIianQ priB. marşul "Derjltea.ptă-te Româno'" 

COfita.(Jbe Negri, fQstoote in rari. :. ~7 
Decemvrili! 1848 următoarele; "IQ vl~ril(l 
mele inflorit se arată viitorul Romillilli, 
Sunt miUoane de Români ri.slejiiti. V, o.c 
li~te .. să ajunpm tftre f Uni .... D\t· 

mai unirea l Să trii.ia,'i(:ă. Unt.rea RolU~' 
lor" J 
Bănăţeanul nostru Dimitrie TlehllldMI 

.,gură de IL"Jl"t, aşa. eum l-a oa .. cter~1..s.t ne
frluritorul Mihail Emfneac:a, mtr"lil m\),· 
Jnent profetie Il eJtnhullat ; .tOt! dulC"ftţă !fi 
prhire esoo .. ve<\ea ~ D.nmb de Româui 
tiin Banat. Xra.Qsi~\I~p..ia. n."oovioa. Ba.~ 
.-abia. Moldova lJl Ţara Româ.neo.scU., că ~ 
iubesc ca fraţii ti 96 omenesc. Si fim noi 
Românii ana" , •• 1JIL& ~ ~ ~ .... w. 
romioea.scă. 

Ce minunat! pleiad1i de suflete geMroa..e 
al căror exponent politie era Mihail K,}g;\l· 
nicean1A, iar ca oorifell lit8l'a.r al ep'lcii sale 
Vasile AlexaDdri., a oăro.r luptă şi jertră ~'a 
sintetizat prin unirea din 1859 sub DINllllul 

Ioa A1exandI'Q Cuza. 
Regele Carol t. făuri!orul DhtMtiel al)· 

m111e, & organizat România .! . inAlţat r.tQ' 
raIul Dorobanţului c!ştigiind eu el măI·l. 
cita biruinţă din 18" la Pltlvna, cind ~ 
mall Pafl',. l"ePl'e:I!Ientanf:!'Jl l~riultlJ tur. 
('ese & proo<'l.t I18bis nu 'J'&I'ohd ~ el tit 
..aJn.iM JlcIDud'ol"11.hli ....... 

Şi oum de minunat se inoadrează, tn, 
lu!'la pentru unitatea neamului Regele 
l!'.,riliua.nd l~ cel loial ~i .Kegloa MarJa, 
pent.ru~ Sllb st:eptorul lJumnitll ~t 
neamul noStru sâ';;1 hotareaSll& '1 î.n.J:a.p
tui~că Unitatea.: ÎIl 27 MIt.!'tie HW~ .Ia 
Chişinău Basa.ra.be~ la 28 N oeDIDrie 
aeeI &Il, dulueu. Baoovina la CerlmuţiJ illl 
la 1 })ec.embrle 1918 in Alba.luliaJ ou. un 
glas şi într' O hotărâre: TraJUi,Î.lvaoia., 
Banatul, Orişa.ua şi ~inuturile ungu.rene 
locuite de RomiulI. 

Când s'a desohia primul parlament al 
adună.rii depUtaţilor la. 2() Noembrie 
1919. Regele Ifw.'dinand. itl mesajul 'I'ru
nului făcea mărturisirea: JJ{)redinţa aua.. 
stră nestrămutată in \,â,rtuţUe poporului 
şi oatw}u.lui romi.n ti... gaait răsplata. 
prin înfăptuirea. Idealului naţional. A..Dfl8.oo 
sta credinţă. nu m'a păr!1sit nici odatA 
nici în momentele de restriŞte, nlm pe 
vremea încercărilor iufll"te.,ti \\f'lor mai 
grele. Apoi SUV6r&nul • eontlnt.lttt: 
Astăzi, mal mult ea nril"â.nd, se cere unj· 
rea sacri a tuturor Românilor 1ubttorl 
de tari:' Aşa. ne grA.ieşte din In3.1ţimea 
oeriuJui Fiuritorul Unirii TutlU'Gr Ro
mânil()'t_ 

Acum, - când hoaroele păgânltăţb «".,al. 

oe. hotarul soumpu]ul nostru pimlnt l"O,o! 

rnânese, trebue aii ne strângem eu totii 
~i să fim uniţi tn jUl'U1 Tronului M. 8.
Rfogelni Mihai l !fi .. oonducătnrulul St&.~ 
tultli Rnmân a Dhti M1l~1 ha ARte. 
~en pent!'U('a uniţi să dăm Armat~1 
nonstre totul pentrllen s1l i~n!!M~ pa
<Yi\.nătaV>.q rle'OO 'Pqm~T!tnl Urit Aeeste 
olaiUl'i banăten •. du.".~ lunM de Vf>!",·nri 

9'an ~nt"n"'iat rl~ re:"lli~T!':!t a8n;r!ttHlol' 
!'tl'i -<:!; 1T',..l+e ",~~r1..,] ln('~q "DE""t.." Sf. 
~t"~1'I11'l n1't('lr1,.....~ l'n1'T's,,::: !lvilt"il "<Q 
!-;H"l'l1' 1'10 " .. "' ..... l nOlC"'" l'Jo:<;,.ţTlfA CI"~ 
t.e~!', Tlf\ PI', R MA Jlt'. Vn~11~ T.Az!l ..... "(''n. 

Să.si as()uJtă.m sratul, ,1 f>i.l urmăm 

pilua uona.D1.l ~trll Wr~ Cated-· 
l'aie~ puntruua. 1D &oe.'iIt SU't\lucltor tenl> 
plu, sa p14tem î"iJţa. 'l'ronul\l.t Cer~, 
ruga tiero.int8, pentru<:a J)WI1ll6ZCU ~,8A 
tăI, si' ape.rei sa ~oteascA Nea.QlUl, Ja.
l"''' pe Regele ~d ConuuCIĂtu1'"uJ StaţulUI de 
văzu ţli Ş' Be,·u.auţli lui d.~manl fi să du. 
d), Arma.ta 'J'ârii ta biruinPl, ap l'!U1D au 
mai dus-o lufă.ptwnd UoiUltea. iBtreogului 
popor poDlA.oeao. 

Veş.tJm cU bUOtll'le oi dona-pile ~c~ 
atât 1a 61. $pl~cupiet cit ti la alte lJlSt~
tuţii. fina-noi are. Ml,lCio. ~tl. ~erCl8J1 ţi' 
lor şi Meseria.şi1c-r ROU1aw. din T1lllIŞO~. 
l'a a donat lial ~38,OOO '1 eo~ee\a cc:r:.~' 
nuă,. Faoul~tea, d~ Agl'Ollonu~ q,uJ~l'i: 
mişoar~ Lei 100.000, BaMa Vlctor1a Le~ 
250.000, Dr.. Brl,ltUIt fi.Oun,fiu Lei 
100.000. 

La sate să eontinui. ,u oolec~area, ~lln 
tem informaţi oă ono .PrimArii Oontribue 
ou sume importante pen1!rnc& ~ te~ 
năm aoeast.ă operl pentru mirire. lu. 
D~lmnlliM ai 1uăltare.a Neam.ulu1. B. 

.. re!nv'e" inima .. moArta" . '1"" 1",,·~ 
care -or~vin din alti ml1 ~(,~1 ~ ,i·. ~, ,(" '" 

ai Jnf~"'i au e-fe~tul a('est:t~',·b.r,t. 
PIPE DIN F,POC' (H,' 1." >;(,t 

La sfârşitul el10cji gltr~.j . ,;'i re." 
116au nişte pi!le pe e~re lp -i· .. :,'- rtil 

a111torul pietrplor de !'\~i'in"·.·;" ,-,,< '.' ,1,,;. 
Pinele ernu flin lut nrf; sa,: ,1.: ,y,',,1 , .. 
prezentaa !l"l'Onn:: a('eens; ";.-;:. ~'~ r: .: l" 

le de lut obişnuite, Nu SE:' *>: " ,.; {". 
mau (lelţji în aceste pipe, ,',,' ,:j tf' L "( 
tIUl a fost introdus în Eur:_c.J : '", Il','}' 

descoperirea Americii. . .......... -.. _._~ 

l'ENOMENE c.:1LiJ.)ii..L~ 

Nu, sunt deoât oâteva zile decând po. 
pulaţ.a 2'imÎ§oarei (;..1.(,.fIOO-Jle o wteca,re 
~PQn;re Şţ pWja iruey •• !Hh:"'Za u ::.~,.e ae 
Je-nomene.Juu.ne C4uaate, dar i.n jond işi 
UeU O eJ)p~wafte. 

p'abr.oa de ~lh.ăT - ati eX(;;}jcl)tU - nu 
Se ga8eşte "acut ta doi·ţre. h~i()metri ele 
Timi;ll0w'u. Ştim că aft'· ~,. âepo;,,!e ZU' 

hăr iudeaju'n8 Şi towdu.ta v(Jdeln că 
tran8pQTtâ pe plajă ZtllliG o mare canti. 
tate de -marfă, aesi'iww; eti'vel"stlor ma
gazine sau aepOzi~tl dfd C?iOni«le •. (,,'11 
toate acestea daca înceri 8U CWII peri t.n 
k.ilogram de zahăr t'm YU.!Jt:§/i, . 

()arue de a.sen.eneu se ta.e Wt ca ŞI 
Î;!-a/"ute ~i g{'8eştt ta m"celar de ca·re 
wei. dar, CU toate (iS!CU" untll.·rQ: n'u 
s€ capătă decât pe StLU mu.Hă şt cu U11 

preţ destul de mare. 
(,'on.stutăm. tOi a.,a câ vitr;nd e rl/C (j a-

ZineLQT de ,roje nu şi~a4 sc1wnl)~lt IH1nU 
cii-n aspect .. r:id nwrfu, eJ.'pa",:!. cnw.J'" ,w' 
mai p)'(~ţuZ a fost murit cu CUl",va lHl.. (lI 
lei la metru· . 
Să ne mai întrebăm de~ef 
Nu! Pentrucă ştim (ldevăratuJ motiv 

negusfOri,i cred că S-Ul"ŢJltt8ul de ?OP~Im. 
ţ •• le dU drl:phtl să-,şi SjlOTl'(l.w:a raştl 

guL ţ' il .Au. UitaI se vede un IH.cru: .'M~~ :Wt 
~T" OMcdt tit tdrZ'lu., dJJl' tMlI.şi 1)I'J 

~ (e. j.) 
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Se implinese 5 ani dt: când te plin g cU copilaşii tăi dragi, pe care ii adorai ŞÎ 
la tufletni cărora Wli trăi veşnjc. 

Toţi eamaraz1i IJI cuu()s('!'lţii sunt Tttgaţ; a ~ua parte la paras(lf>t:f 

Maiorului DOROBANŢU GHEORGHE 
esre se va oficia Duminee\ 2 .~pril~e 

~ ~:;;.i;;,::~:::.;I;~;'1.::~.,:;;:::L= 

!n capela militară, oreI 11 dimineaţa 18!j' 

;;: ~;:~~ ~~ IIE&~ 

ANUNŢ 

Cooperativa Munca 
I!în MmUna BDCŞA ROMANĂ. jud, Caraş 

oferă 
pentru vânzare Co-operativelor şi C-o~mercianţilor t,Ot ~el'Jl de unelte agricole 
pluguri, g-rape, rariţe. cormane, brazdare, plazurI, fIer lung. potcoave pen. 
tru eai prectIm şi sape in orice cantităţi la preţuri fixat.e de Ministerul 
~ief Natiooll.le. 1708 

Culori de anilină 
Bucureşti 

IiiOMESPUN 
industrie casaică 

propr, F.~nl,l." Dr. SARHU fi H .. \ASZ VIUJ:ul 

Vinde din nou produsele sale, stofe 
de priJ11i.!_,,-~ră., de dame şi bărbăteşti 

numiti la. seditil silu din .TL\lIŞOAR4 IV. STR. BONNAZ 14, Tel.: 33-99 
Inreg .. Cam..Co.. 69/15011943 1852 

- .,_---=-- -"". ----

Sâmbă.tă, ,Il ",prilie, ora 8 sf':!ra l)entru a S-a oară J't)w"la 

Bacalaureatii Timişoarei 
('om[)lectă cu .tablour~ noui 

OOO'lpltJ('tată cu tablouri nool Începâ.nd de Vineri 31 Martie l872 

Aviz 

NU TE LĂSA TĂNASE 
ee se va juca in zilele de 7 şi I Hai, Matineu şi 8e3l'&. 

Reţineri nu se admit. Agenţia Tamaşiu 

MAGAZINL'L ROMANf~~ 

" 
OOMt~ITA4# 

GJ.n Timişoara L PalatU! Pa-
lace oferă distin8el sale ('lien
tel~ ~ele ma( fine articole de modi 
pentru dame. Boga";. asortime;;lt in 

Ciorapii cei mai fini, fulare şi 

baticuri - măta.-.e nat.urală şi ve· 
getală - genţi şi cordoane de C~I\ 
mai bună calitate, prt'Curn şi ulti
ma expresie a modei in matene de 
bijut-erii pentru sezonul de pri
măvară şi vară. 

8e primesc ciorapi de mă.t.ase 
naturală pentru remaiat rapid cu 
maşină specialii. după cea mai mo· 
dl'mă prooodllră. Telef()Jl: 53- 73 
Reg. Corn. 504/942. 1871 

~GIANONE 

CinelYla CAPITOL 
Ooomedie ila.riaDti J 

Albert Matterstook Cal'o1a R!lltn 

IV. B,,)evardul Berthelot nr. 1. 

I SIl('ul"Sala : Piata Brăthmu 
Cllm. Corn. nr. 187/10391,940, .1864 m _ F __ ti .... 

ITIl film plin de situatiÎ dl:'licioa~ 

Şedinta Consiliului de colaborare al 
Mllnicipiului Timişoara 

. ..... 
primariei 
I',.oblema tarif.lui ec. K.m. del ~1t"'loant" •• n.a., I 

j.zârile şi proeetelta dU.ritelor aerYicii nluR .. -ipa- ... 
In sala de festivităţi a Primăriei Mu- !TAS, a vorblt despre planul de actiVi- . 

nicipiului TimişOara a avut loc e.i după late in care Se cuprinde ln",Lalarea de " 
amiază O interesantă şedinţă a Consiliu- noui conducte, de construirea a UtIUl 

l'llli M'UIlicipal de Colaborare, prezidatâ număr de ~asefântâni noui şi de prew, 
de d. primar dr. Ion Doboşa.n la care în derea sumeid-e 28,000.000 lei pentru e. 
afară de conducătorii tuturor serviciilor fectuarea de noui sondăd pentru cap
municipale au luat parte d-nii: dr. A-tarea de apă. 
lexandru Marta fost rezident regal, dr. In privinţa activităţii dela SET a h:al 
Coriolan Bă.ran fost ministru, Manase cuvântul d. dr. Eutimiu Loichiţa, .ar d, 
Marcu subprefectul jud. Timiş-Toroo- Pavel Disela, şeful serviciuItH aprovi,. 
tal, Mânecuţă administrator financiar zionării a arătat condiţiunile în care (,s- i , 
prinCipal, Dim. Nistor fost prefect, pr. te aprovizionată populaţia municip:ului ; 
protopop dr, Palrichie Ţiucra. dr. Cornel Timişoara, condiţiuni care sunt oplime, : 4 

Grofşoreanu preşedintele Institutului In încheiere d--sa a arătat că în ceeace! 1 
Sooial Banat-Crişana, ing. BărgIă.zan, priveşte încălţămintea până acum s'au! ! 
Vasile Cauna, etc. distribuit: 5821 bonuri pentru ghete ga- 1 j 

Şedinţa a fost deschisă. de d, prima" ta., 277 bonu.rj pentru ghete de coman. • 
dr, Ion Doboşan care a dat cuvântul dlui dă Şi 3175 bonuri pentru pingele. ~ 
dr, Belciu pentru a eeti procesul Verbal D, dr, Emest Heim a făcut un raport l ( 

din ~nţa precedentă. asupra închirierii locuinţelor, proprie-.) 
A urmat apoi eXpunerea d-lui ing. Va- tatea munieipiului, după care s'a trecut' ] 

sqe Ciul"C€'U Şeful Serviciului tehnic. la o problemă foarle importantă, care e i 
D-sa a făeut un amănunţit t"alJ'Orl asu~ aCeea Il tarifu]ui telefonelor. : ţ 
pra 111crarilor de eXf'Cutat în 11ma AT>ri- J1:STE LEGAL NOUL TARIF ; e 
lie 1944. 'PrevăzutE' tn planul de activi· AL TELEFOANELOI~? 1 

tate. arăttllld tol'df'{)dată ~i lucrlirile exoe- , Privitor la regimul excepţIonal pe ea-
"1Tt.~t(" din luna NO€"mbrie ş.i până in pre~ re-l aplică. S. R. de Telefoane municipiu" 1 

Zf'T'lDt, v f' t V 1 lut Timişoara., d. dr. Heim a dat eetire ~ 
-Ra a sTms ca suma ,~a)\ ~ntru u- unui raport aratând că regimul de expe- t 

crăril~ C8rt" Ir ... h lliau !'Iii fi", 1'''l'l1i?mif. in rienţă instituit la Timişoara. Urma să. ! e 
~T'~·nl Anll

1,;! "1' f'.~t,t R fORt (1(' 1 ~4 000.000 dureze nwnai până la il Septembrie, de; 1 
le,l. LllcrnT'llf' au fl')s~ f'f,ectu~ in tn!:~ atunci Societatea nemai având nici o aooo ! II 
glme, unele prevedeTI fhnd chIar depaşl-' perire legală pentru a continua incasa.- r 
te. re. ta.xelor pentru Convorbirile looale i <: 

In eeeace ~~e.şte, luna Alpriwli~ se vor efectuate atât dela telefoanele autorită. ' 
contmua lu~rarile dl~ str, ~~~~la.nn, se ţilor cât şi dela oel:e ale partioularilor. <: 
va căuta sa se termme ~I~lcllle del~ Deci dela aooastă dată şi până în luna. e 
ferma or3.)lulUi, precum ~ bala populari. M.artie a anului aoesta când 8'a legiferat fi 

din cUc. IV. te.riful telefoa.nelor, toate incasă.tile I!I111lt 
le legă tură. cu programul de actiYita- făoute in mod ilegal. c 

te a.l serviciului tehniC, d. It, col, Delea- Raportorul mai arată de8Beme,Di ei in B 

nu a cerut ea să. se repare pavilionul de-- ultima vreme, rără niaio aprobare, nu. c 
la Luna. Parc, necesar pentru activitatea mai pe baza unei oereri nesoluţion&te în- p 

I 
premililartlor. că, Soc, de Telefoane a depăşit taritul fi- l~ 

D. primar a promis tot concursul. xat prin lege, 
Deasemeni d. pl1mprocuror Talpeş a In legătură MI aeeasta ci. dr. Ion Do- . P 

arătat că ar fi bine ca seviciul tehnne să. şan primarul municipiului Timişoara 8. i ~ 
seocupe şi de străzile periferice nepava- eerut dIul primprocuror Talpeş să vadă; !I, 
te. pentru a ~terne pietriş sau sgură. pe dacă nu este eazul să se sesizeze de aeea~ ;6 ele spre Il l.e face pracl.icabile. stă si tuaţie. 1 C' 

D. Corneliu Mikloşi, directorul regiei In aoelaş l!Ie!l8 au vorbit şi dnii dr. Al 
1 E. T. a făcut un expozeu asupra reali~ Marta,. dr. Conolan Băra.n şi ing. Bă.r. ! ~. 
zărilor Şi proectelor dela a.eeastl in6ti- glă.zan, dUPă. care a luat cuvântul d. ad- : ) 
tuţie. D~sa a arătat că lucrarea Cea mai ministrator financiar prin~ipal Mânecu- ; 1 
importantă aflată in curs de exeeutare ţă &rătând modul a~bitrar in eare s'a \ ~ 
este instalarea unei mari căldări CIU 8.- procedat pentru. justificarea situaţiei I a 
huri la UZinele comunale, lue.rare eva- excepţionale pe eare Soe. de Telefoane 8. ~ 
luată la 141,000.000 lei. ereiat.o Ia Timişoara. i g 

Pentru tinia de tramvai din calea Bog- Tai: In legătură ou a.eest punct al ordi-
dăneŞtilar care va vosta 55,000,00(} lei, nei de zi a luat a1rvân:tUl şi d. dr. Nistor I.i.' 

s'au investit până acum 19,0000,000 lei. fost prefect, ea.re incepe a arăta că este L 
iar pentru reConstruirea liniei d'În str. nevoit să constate dU tristeţe că dintr'o ŞI 
Britianu care va costa 25,000.000 lei, experienţă s'a creiRt o stare de definiti- •• ' 
s'au învestit circa 15,OOO,()()(} lei. ţ'at eu nnn:io justificată. si 

In continuare d-sa a amintit de recon- 1:1 ,''!'.'' .. i~ , -,J. f ~ ". "." 1'-., e: 
struirea liniei pe porţiunea dintre po-- - r".:-e ~ ~ ~ ,,' :~. f'!~ " ... , ~ P 
dul Decebal Şi Piaţa Musolini. de ampIi- 1ll L~t" ."'1 fU- i"'\ I'\('fI,! t( oi 1 11 ..; ...... ~ - .... el 
fiearea casei de distribuire şi a reţelei e- ~ ~ ..... ,,;~ J" ~ "",.~ .~ ~ ~~ ~ os, ' p 
lectrice precum şi de oonstruire-a. a două J Il ,; il 1 a ~ ~ ~ , .. , 
noui va.goane de tramvai. Dy-sa ţ;rmlna fă:~n? ~pel l~ tot' con-

D. Vasile Zbegan. directo"ll rpgiei ducatorll de autorItaţi SaSC;S17..f'Zf' fOM1- . 5r 
a tc riIe ci>mnetente pentru SOluţIon.are, ! n 

D. Primar dr. Ion Doboşan a dat asi- , el 

MONTBLANC 
OSMIA 

HARDMUTH 
NAŢIONAL 

BtJ'EHLER 
TINTENK U LI 

CREIOANE AUTOMATE 
MONTBLANC 

NOR M,~ 
ADMIRAL 

PAUL PELLENZ 
TIMIŞO.4.RA L 

I Bul. Reg. Ferdina.nd 1. 
T~If"f()n: 22-66. 

[nr. of. reg, (~am 17a 1075.'42 

ema 
1866-.1 ., I 

gurări că va lua măsurile nece.c;are. r, 
• Cu aceasta şedinţa a luat sfârşit n 

(e j.) it 
, .. _------------- , g 

Lingerie şi Ciorapi 
pentru dame , . 

ht mare asorti~nt 1& 

iF 
, ti 
104 

â 
P 

p 

"LUIZE" ,I': I Propr.; KISS I~UJZA 1 f ~ 
.A.e~ Valka i n 

se remaiază ciorapi 
Ti~işoara IV. pt;a. Dră~ălina Nr. 4. 

II'Ir. Of. Rec. COOl. NT. 34.S!1(}78~/941. 
i85'S 
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o .tc,L:Jtă lunat a pUOlică ample eonBÎ. 
(iel'&ţilln.i pe marg~na comemorarii semi· 
~tenanllui Memorandului. Păoat că de 
I'pl"a Alex~\adru Mudoni. autorul, OOtori. 
ti prărJăstioaselor laoune ale cunoştinţe
u,r sale de istorie, reţine <k>ar atât - in 
df-mnand in-Gtrect posteritatea să proce· 
CB7.e lr.1 fel ca. d-sa - că .. ecoul prod'U~ din 
p10ces fioepaţ;it prevedenle senion1.lu i 
ra,pătean" :>i <.;;i "Upor.i'.ia ::>a în prjvint3 
inaintirii m'1edillte a Memorand'Ului, 'a 
mahnit, indignat i;ll revoltat pe memo· 
r-llldişti, impiiedicându-i in,dclung.:tă 
vreme dela o sulL.:ţie positivă". 
Că Mocirrni era SaU nu "senior", ci era 

biu1aţcan, dobr"geun etc. nu poate avea 
vreo i!!'portan1;l pr('3. mare. Esenţialul 
este că. Mocioni eta cea mai Itmrinată 
minte pe care o avea în acea Vreme ro
mânimea dela clPll~3U1 mUnţilor. Şi at\lnc; 
se S('himbă chestiunea. Atunci trebue să 
fim mai atenti cfrnd vorbim desnre Mo 
eioni, neumbridu'i amintirE'.a. "~ 

Oare p:~ţj,ne mE'morandE', semnate de 
către Ion Ma.inrescl1, A, Şaguna. Simion 
Bărnuţiu, Gh. Bariţiu. Avram Iancu, E 
Hurm11zaki. T. Ciparin. A. Treb. Lau· 
rian. a căl'/lr red~lC't:lre era opera el""Jdi
ţiei fd 11ll'11:'area C()'l~rţrii politice a mo 
eÎnr.eştilo!'. fnses('l'ă tn'lintate vienei fă 
ră n'zllaaie positive '! • 

Nu, opera vieţii m'lrelui luptător, ~lni· 
mator, p:t trint, mLg't>tiî.tor politic, în sfâr 
~)t a omului de inflex;bil caracter şi a 
f!losofului Al. ~"'Ld()n: - că:ci in puţinele 
S:t!ll ore litere 11ol:iolJi avea polemici Oli 
fJlosofi gi..'rmani in revistele de filosofie 
ale Gef'm:tniei - este departe de a se 
redllec la cât arată autorul articolului la 
care ne referiJn. 

CorioJau Ere.Jiceanu. apărător in pro
c:,sul m8mora.ndului se găsea pe linia de 
collfluită a lui Mocioni. Dilltr'o serisoare 
f1 Jul ('or I 01.:111 Bredicl'\lnU către Mocion.i 
-- ce! ma,i e;:lific:ltor documellt din tot 
cr!cacE' eXisti In piiv'inţa actevi.J.ratulul rol 
aVLt În pro'.::es u'e cillre lviC}cjQi>i, Brc>di' 
Clan II şi tQţi memorandi;n:ii, document 
publicat de Crl~dinc:,o~ll ('ănul"l'i ard'0" 
leni, redol'ul Dr. '1'. ridi? ŞI IL Inn Clo
poţel - reese excepţional de clar, sur. 
pri~lzător de lUfl~)et!e şi farc1 urma celui 
mc..i mic dubiu, Ni. in primul rând dânşii, 
Mocionj Ş1 B!'edil'cuUU, au fl'iimâ!ltat, 
cu îngerească răbdare şi abmgaţlune, 
cu unică, impt'esiollalltă Şi decisivă stă
r11in1.:i. :tlu::tul din ('are a luat apoi na,,:," 
tere. m,,~jfiea c:.liLudiue manif('~tată în 
pţ'04'8S -[><tn:,-:i, I';It):,'oni ~i B~'edi0eIU1u, 
au strt:n: t. a c'is":plinat ezitiirlle - în. 
tru totul r1n:~ti .. - Ce'! cnpl"insE'sqră pe 
aCl'zuţii Hi:l'ig b':'ol~:~l, de teroarea un· 
g-tlr'l~r'ii., 

Ce "el'ou" mai avea procesul fără 
"';~:';Cia d(.., la':J. ,i,lU' ,oill li1 .bnJdweanu·~ 

Dâ,l\ţ;it Îu plim .... l ".llltl dâ.n~i.it Moci.oni 
şi Ered 1 ceanu, sunt creatorli Metui 
.. eeou" la pUiinataLa căruia aU trebit 
să S2 n'~>:';',1n(>Ze, ea('i, să rermo,lştem, el 
era deeiLul de slab faţă. d~ cel pe cl;I.re, 
prin revoiuţie - Dez:ulărniclt de graba 
clli:va -- Uccicni doria sii-l aibă lupta 
pen tru desT'nbire. 

Desigur ca nimeni nu are dreptul să 
ÎllVlllUH.~ca .i:'e znemul'unJişti pelltru des' 
nădejdiie ti:.l."cJgnirii lor, pe Amol> Frân. 
(,'U, ap[:rătfJrul lUi Dr, Raţlu, pentru că 11 
reproŞa luj BreJlccanu că. "vrea să 
faca martli'j cu sih~", pe Dr. Raţ:1u ea 
intreba protestatnr: "vreţi' să mă bA.
gnţj II\. Seghedin tU Insul';' Iisus, deşi era 
F'i..ll lui Dumr;reu .a avut omeneşti ezi$ 
tări in clipa s~intei lui crucificări. EI 
cere Tatălui ceresc să"i dea mila sa, lu' 
ând dinainte-i paharul morţii. Ba şi <lu
pă. Ce îl va bea, El' strigă ('ătre Ceruri: 

- Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, 
pentr re m'ai părăsit? 

Sunt expHcabile desnădejdile memo· 
randiştilor, dintre cari numai Dr. Ioan 
Su('iu, Tripon şi M~hali nu le,au avut. 
Dar a. umbri memoria lui Mocioni nu
mai pentru că a fost ill1!hovnicul stărui
tor al acuzatilor - eăcl nimeni n'are 
drpntul In in'(lUrare împotriva naţiunj~ 
s!\lr-! - 'E"SW ('\1\ ~l cum am cere s~ 
t,"fl1lt ~n111li ('ă n'a oprit ~lvarul Gol
gr'\f~'. 

T~'ă dE:' ee Moe'"ni. nu lh'lSl''''t0 IV." ,.{'~ 
tiul'c~ m "'!lC'!':,n,F~'1 .1.,. .. 1':. 1'1''''' TIU liT)
eeşte Dumnezeu din Sfintele SCl"b-,hd 
~ .. ft ~( .. ~ parl.e ctiu 

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

Metieoi 
.M.em"H·cţll.j ~ Pilat tIin Credeu Şi eU ata.I 
ma.l PU~lll c<i lLLtla din tenQ1UeJ1w. Mân 
tuiril. 
, 1tI.Lociona rămâne integrat !le i~l,.One in 
msu.ş mle2iUJ. rlUltlUehl memorllJlUJste 

. " m.ez oare prin aelll1l~ie este depru·te de 
a se găSi sub nivelll.l. etio alo t'aţaddor. 
J,'dOCIOIll ~e lnuaorea:r.a III aL:~IUIlI.:.J. .... Le. 

LUorandu!Ul, nu in sens neg/illv ::Iau pla.· 
tonic ui 1Il mut! efectiv şi P0Z;ltlV. căci 
mal mult decât or1cine, Mocioni este cel 
oare 8. făout, alături de BredlCeanu toate 
e!o.rturile c.a, prm induplecarea ll,lll.jul'i~ 
taţIi acuzaţilor rit; a primi temniţa - in 
l()(JuI refugiului în Rumânia - să ferea
scă procesul. şi implicit chestiunea na, 
ţională, de bagatelizRre, vaJorificân{Ju-se 
totul cu maximum de folos în interesul 
neamului. 
Căpetenia de oaste care întâmplător 

nu se prăbuşeşte sub gloa.nţele lUIJtei, 
este oare mai puţin demnă de slava pns· 
terităţij decât truPa căzUtă eroic? Stra-

nie, simpli'stă, minoră eon<''epţie asupra 

I elitelor. 
N'a.m fi ltm.t oondeiul dacă prin arti. 

colul la care ne·am referit, s'ar fi sporit 
sau menţinut neatins, Patrimoniul. sa· 
oru, de v&lori, al naţiUtLlI. O ilnpietare 
asupra memorÎei lui Al. MociO'll'Î, in 
"hiar clipa sf'lf!mnă a ('I)memoririi semi
eentenarului MsmnrandtdUi - prilej de 
răsplă.tire postumă a. luptătorilor -
constituind insă o pauperizare a a~j 
patriomoiliu sl'ânt, cred că oricare din
tre noi avem dreptul. ba t~hiar datoria, 
de a ne opunE' detrlll'ţiunii. 

Mis oare singur aci, cu' euvântul meu? 
Da, dar numai pentru orbi şi surzi! Pen
tru ('ei ce ~n o(·hi s§. vadă si urer:hi de 
.'luzit, se g'ăsesc, bloc f1e granit în jurul 
meu, n<,smrsitele armate de umbre ale 
tuwror !';tl'i'imn<;i1or mei bănăţm1i - tot 
atât de buni rllmâni <,n Qrirare altul! 

l~iviU .Turr:heseu 

Vizităn d noul 
cirnemal~graf "AROu 
Inarmaţl ()u autorizaţia dlui Sim. 

S~~ Molodovan, am avut prilejul iii. 
VlZlb.m noul Cinematograf ARO in curs 
de amenajare in rostul local al' cafene.. 
lai "Dacia" de &ltădata. Zeci tie m€t]t& 
şugnri, zugravi, tapiţeri, electrieieni ele. 
lucreză de zor la tenninurea cel ei de a 
einoea săli de cinema dm Timişoara. 

Amenajarile sunt deosehjt de lux(Ja
se. Armonioasa îmbinare a aulorilor 
desohise în zug.răvirile uşilor şi pereţj
lor, cU coloarea închisă, cf\Jdă a mO'billi~ 
rului. 

Tim:80Bm acum o jumatate de secol 

Ceeace surprinJe mai ales eSte numă
rul inare al încăperilQr anexe. Un spa. 
ţios foier primeşte publicul in fata ca 
sieriei, un alt fojer mare formează ula 
de aŞ'tcptare după tref'erea (lOntroluluj. 
Garderoba, bufetul ete .• sunt prevă.zute 
larg. Intrarea publiculUi se face pe a.lte 
Uşi decât ieşirea. At>,easta. din urmă se 
face direct in Piaţa. Traian. Se eviti 
&:<'ltf e1 ,neplăcutR. îmbulzefl1ă dela unele 
să1L 

După vizita noastră sumară, nI" inte
resăm de preţuri]/" locmilor. Vor fi, ni"eo 
spune. două eategnrii de bile-te, unf'le eu 
Lei 80, altele 011 Lei 70. PE'ntMl un CiM>
m!l.togrR! de premiflră, atât de hlX08 eA 
noua 8:'11i A ro, preţurile aN>!'rt;p,J! lIIUnt 
desigur mnrferate. 

Câţi locuitori awea 
trăiau aceştia la 

W;etrQ~nJa 
sfârşi'~ul 

E'anatului şi cum 
secoiu1ui trecut 

Mi-a căzut în mână o carte în limba 
maghial'â şi germl;l.ll& intitulata ~~Statj> 
stica ora.,wui liber regese Timişoara in 
anul 1898", Ca autor figureaM loslf 
GemI primnotar (secretar general)
mai târziu primar - al oraşului, iar ea 
editor înSUşi consiliul comunal. Din date
le extrem de interesante pe cari le cu~ 
prinde lucrare voi extrage câteva pe 
seama cititorilor Ziarului "Dacia". 

POPULAŢIA 

Iată. populaţia Timi~oarei în anii 1851, 
l~i:) 1, 1~1 U, 1&)1 Şi 1~91. în comparaţie 
"u alte ora~t: a.e lmp<lTtanţâ ~. 
toare: 

In U~51: Timlş'Jltra 17,669, Arad' 
22,:1&8, Gluj 16.886, Oradea 22.538. Se 
vede că Oradea şi Ar.adul întrec Sensibil 
metropola Banatului. Situaţia se scl1.m. 
bă însa repede! 

In 1857: Timişoara are 22.507 loCUi
tori (cu un spor de peste '.ti la sută in 
şase anU), Arad 26.959, Cluj 20.610, 
OrafJea (staţionar) 22.443. 

Un salt formid8lbil face Timişoara tn 
perioada urrn.ăto3. re , srtuânrlu--se tn 
fruntea c€'ler patru ora!;!e aIători de 
Arad. In 18":0: Timisoara 32.223 (cu UD 

spor de 43%). Arad '32.725, Clu.j 26.382, 
Oradea 28,698. 

Dar Aradul î~i aCl?entuia:r,ă sporul. Ia 
1391 se ricbşeas('ă. net: Timişoa.ra. 
::l9.8R4, Arad 42.052. Cluj ~2.756, Ora
dea 38.557 lOCUitori . 

Aceasta era deci importanta Tim;
şoorei acnm o jumătate de· seool, r1in 
pUDl'tul de vedere al numărului l()cuito' 
rilor. 

NICIO CA~A NOUA IN CETATE 

Un alt capitol ne spune ci din eele 267 
caSe cU parter, 23 cu un etaj şi 10 cu 
dIouă etnje, construite la Timişuara in" 
tre 1891 şi 1898, nici una nu s'a ridicat 
în Cetate. Nici nU era nevoe, căci numă
mI locuitorilor din cartierul Cetate a 
scăzut între 1881 şi 1&91 d.cla 6395 la 
5840 suflete. Lumea se mmulţeşte In 
oo.rtieTele periferice, Cel mai mRre spor 
n presimtă în permanentă IC\SoI'inul. <'are 
trece d.ela 2891 locuitori in 1854 la 
10.610 in 1891, Creşterea r.ce-astn trehue 
pusă in 1e<;ătură eU oonstrnirea gării de 
cale fE"t'Rtă in Iosefin In 1857 Si CU înfiin< 
ţurea. tramvaiUlui tn 1869, 

CAT Co..~TA TRAmL IN SEOOLUL 
TRE.clJT 
Cum trăia lumea. aceasta, e foarte 

grpu s'o spunea arom, dupa. treoerea 
atltor decenii. Cifrele înşele nU spun 
mare lucru. Să redau t()tuşi ~a: 

Un tablou ne inform~ză rkspre pre
ţurile pietii tim1~orene la 1852, 1876. 
188~, lR91 ~i 1 %)8. 

('el mtlt i~ft1n (lin I:l<'l'qti alll 1 rost 
lROO !,'4! ('el mai Stlump lP-OO. InU prflţll' 
riIe în aceşti d, i 1]1'1: f'');nrtm~te în ern. 
"eri {eent.ime de (ioril» d.e kilogrwxlJ 

.;-., 

OUllea d", Vită: 49, 52; de viţel: 56, 
6!; de porc: 52. 60. Un1ura: ~2, 56. 

J:"ii.ina de pillne: 12, 12; albă: 14, 14. 
Cartofii: 3, 3.' 
Ouăle (10 bucăţi): 23, 30. 
Puii (de fript) pereohea: 80, 120. 
Băuturile. Vin. oedu roşu: 50, 60; 

a.~b: 30, 38; vin nou alb: 20, 3(); bere de 
Timişoara: 24. 26. 

Despre preţuri~ spectaeQlelor ne iD· 
forme.a.ză, un alt tablou. 

Iată cât costa un fotoliu de parter din 
primele rânduri de parter. In 1700 FL 
0,40, in 1832 FL 0,60, în 1870 Fl. 1.20. in 
1898 Fi. 1.-. 

OA'f SE CAŞTlGA 

In zadar am înşirat preţurile de eost 
ale vieţii, dacă nu spun şi resursele ma· 
teriale de cari puteau si dispună. tt'mi~ 
şorenii de acum jumătate de seooL Din 
fericire cartea imi pp.rmite să. dau date 
precise şi desp~ a.eest aspet al vieţii de 
altădată (1898). 

l\'l1litarii, oaI'l se aflau in m.a.re n.umăr 
în garnizuana '!'imişoa,ra (fără. ai fie ij()o 

oobţi în totalul populaţiei), premeau tJb 

mătoarele retribuţiuni anuale sa.lar ti
indemnizaţie de eharae: 

Deschiderea se va. face săptămâ.na 
vcit()are, după ce eomisia teatrală. • mu
ntei'piului, Nlmţmsă din repreuntanţii 
igienei pwblioe, • poliţiei, pompierilor 
etc., !şi vor rf elat avt!A1l competent. 

Asupra avizului acestei oomisii, fire
şte ("..ii nu ne permitem să facC"'ffi pl"~
.. iziuui. Ar fi o Hp?ă. ile respeM:. fată rle 
un for in,le~nrlent. In snhimb putem fi 
Sigtu'i. de verdietul publicului. C8.l"e nu 
poate fi dE:'('ât fl)!\rte f/tvor,.bil. 

Dar eum &1' putea. Să. fie cu pro«ra- , 
mul pe oa.re-l &nW1ţĂ Am pentru siptă
mânile de de.fK'lhidere! iată cele di.ntAi 
ome! fUme ee se vor proie('ta: "La Ba· 
taille" c:1 Char]es Bnyer, "Ne,am ÎntiJ.· 
nit in micznl nopţii", .. O a.V€'l1tur.ă, in 
lumea bună", .. Veninul" şi "Ţiganea". 
Două filme franceze ~i trei spaniole, 
dintre cele- mai bunI' p!"0i1u<."ţiuni a~ mG
menttitui! 

A~tE'ptăm să ni se wmunie.e ziua l'Je.q.. 
erhidcrn pentMl !I. el aduce la. Ollnot:!.tinţa 
mtitonlor noştri. 

General de divizie: li,!, 7520.-; gen. 
de brigadă: FI. 5300.-; oolonel: :F1. 
402K-; It. col.: Fl. 2992.-; maion 
Fi, 2420,-; căpitan: El 1756.-; ~ 

I tenent: Fi. 958.-.';: 
FW1cţiona.t'u Primă.I'iei erau plătiţi Jn ,. In ziua de 28 Mariie 1944, a. t6,'f11t lot 

felul următor: Primarul: Fi. 5000.- şi adunarea generală. 8. .Băncii Populare 
locuinţa; secretarul general: Fi. 2100.-. Ceres ,care funcţionează în cadrele Fa.
I?Ollsilierii (şefi de servioii): In..2000.-; cultăţii de Agronomie din Cluj eu se<!;uJ 

Adl:narea generală a 
bănci i fi CEHi:.S" 

şefUl contenciosului: FI. 2200.- şi aşa la Timişoara.. 
mai departe până la impiegaţii, ea.ri pri.., A~eastă. instituţie eCOnomică impli-
meau 800 florini pe an. Personalul de »eşf.e &nul acesta 12 ani de emtenţă. A 
:;erviciu era plătit Între F1. 180-300.-. fost infiinţată. la. Cluj pe timpul criz~ 

.Judeţul Timiş plătea sala.rii asemănă- din 1931 şi dela îoceput a avut misiune-a 
toare: Subprefectul: FI. 3000,- (şi 100-) social-economică ŞI de a fi o inetituţ:e 
cuinţă), secretarul gen.: 1000.- (şi 10- pentru satisfacerea necazurilor mereU 
(>uinti). crscânde ale 8.SOCiaţilor, mai alee in 

M;lgistratura era. mai bine retribuită. acele vremuri. A trecut prin toate greu-
Primul pre~e(lintl" ,.1 Curţii de Apel: F'l. tăţi1e, cari ali culmina.t insă în anul 
7000,-; preşedi.ntti de CurtI" Fl. 4700- 1940 când a IU1:l·t d:rumul pribegiei q:prf! 
5700-; consilierii FI, 3060-3560.-. TimişoA.ra unde L~ continuă şi azi act:-

Preşedintele Trabunalului (In rang de vitatpa in mod eu totul gat;!;(iieător 
consilif'l' dC' Curte): FI. 4700,-; judecă· In anul financiar expirat, la UD IIU' 
torii până la FI. 3060._ m8,r dE' 417 acţiUni cari repreZintă. S'um:t 

Iată câteva alte salarii anuale: Admis dp LE'i 206.815. cn.pital ~ial depli!', văr-
nistrutor finanCiar: Fl, 3{)()() (şi lrn'~in· Sf1.L ~'au a<,oroat fmţJMl'M\lturi de 717.406 
t.ă); şernl nfieiului de sar~ FI. 1300 (~i lel rlf'('j o f~'1lmoa.<ţ.~ mil'lCare finaneit'lTii 
locuinţă): dirot'torul Manuf~4itu:rei dE- la o bHnd'i popnlarA.. 
Ttun: FI 2400 (ŞI Iftcnfnţă); lnsp(>cl;or Activitatea aCE'Stei instituţli fie dat(l' 
~coll!r: Fl. 2150.-; tnspecior sjlvie: reŞte în primul rând Con.siliuhtl d", Ad· 
FI: 3920. Directc'lrii rfe liceu: FI. 1880- mni!rtraţ;e. În fruntea efiruia ~ a:!1ă d, 
2920; profesorii: FI. 800-2400. ing. Mitrofan Onisim Şi În sp~ial d-Iui 

I prof. ing. Constantin Mart~noViei U~ 
SA TRAPI UşOR 1 cunoscut f'Conomist. care a J)tl!'l ~1.('I" 

Luaţi crclonul şi calculaţi fi Dv. d"u:ă ~e ac~&f'; institlltil. 
trilia mai uşor a.cum jumătate de ~I)l df!.. ~ă vti aplau'l'!r' adu~ r!~ I'itrt> In 
~t azi. Nu uitaţi si pnneţi la soeott:!'lHi e5. ~ a-dHnarp. d. prf\f (~ 7>.r...~·'~"-'r' 
o"'-menii din 1~8 nveau tn faţa lor 16:mi !l as;zm at p{' mC'mhrii h~,,":: . 
de pa~! viU"!' va. Jum-& e[1 a~t'a..,f 1'''''- .... --".:. 

E drept, că. ei nu puteau ~ ş~je ,\<Cest ş: deZinteres în scopul CR B'H,ea .,C·J"ef;· 

1uclr.I._ _ _:. __ ~,.,~~~_l~. ~~~~ __ :::::~_~. CQSM.A 
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M' 1"11'· ftr'·tJD.Llr~··T~TE b : ~ ~ il I I:ii I 
I lei e.vind !:par~ in fieC'art' ei, Anunţuri 
• prime'le la Administraţia .-:iarului În Str, 

Miră,~şii NI', 1. l'elefon Nr, t1·28. 

Cereri 
de 

şi oferte 
serviciu 

Vaitaţi cu incredere fi faceţi comenzile 
Dvoa.s~ră la salonul de croitorie Şi lingerie 
de damă şi lingerie bărbătească a doam
nei FELICIA IONF.sCU,Arad, &:.r. Vasile 
Stroescu Nr. 51a, 

Vânzări C 
..... 

- um ",ar::: rl 
C--UMPAR răsboi de ţesut, sbiciu de mâ 

Dă Adr~sa la ziar. 

~ \·Îln;r.are ~J\.'OlU'e smirna veritabil mări
iti ea 3:<4 mtr Adrffla: A gen tura r.h. Co
..... Str. 8mlMSCll 17_ 

a &6_ 2& ZJIb€4l!itttiWl 

Cel mai frumos 
Capital În 

cinema 
;~,rad · 

e 

•• 
Diverse 

Wi jhicirr!l l(lcr.inţdQţ goale şi GmU'rilor m~ 
ltiIate. Agel,tura "Cnm.tn" Strlloda Emi· 
R?"l:;U 17 , !·taj 1, l-1rt:g la C.l.m, de Corn. 
md. su\.) Nr F, 113341943 

A~l'ntilru tieneTtlli dt' vâI'?art şi cumpăra

rea iml\bii:!lor, COM AN nHl·:Or~:::;Hj.I~ 

Arad, ::=tr. M .SmiJ'lcsc;u _"l'~_ ~7 (;taj, I Te
lefon. 26-vl. Inre?" la Cal1: de Corn. şi 
Inau~~dc Sili) Nr f<'j lI:l:H 1,).:.:3 

('a~p. d.. ,-ii .. :nTe: Ca.~'1 p'l rLlclI.ar:'i. tr.o
'!leIT,il ~tl r~mc .. ă de bai<: si ~'·iidină. lângă 
~tT C~ţ:ăbJce· .. !HJ, 2 m:lio?lne VIlă 
~.rjdel"nă cu do.:ă apartan,t!l:te. g:'ăn,nă şi 
gU'·flj. in centN 6 mihoH,~ - Ca3'i mică 
cu ~drilllii. 28b ro. ti. !llr.~;"l S~;,n3a ~ava 

~~i.l! SUC 'nu lei. - Ca~'i purt.cula.ră 
cJmpu·;ă d.1l 2 'a..aere 'li .;bpend.~l~(' cu 
ţ'r1dină l:iO ni p. 1 m;)joll. - Grii"!ină 

'ol pomi "'1I('tt!~ri 135 n: P. :â ngă Mică
hca-Nouii. L;)OOJO lei - C<iutilm I'<'!ntru 
.umlJ'iru:'~ piur.ii.nt arab,~ 10-12 ~ll;:h. in 
ju~i<:tul A m.d. 

Farmacii de serviciu INFORIV1AŢIUNI ~~'~i. 
- CONDA:"fNAŢI PEZ\'Tl--;:U FUR'!' Dl~ chis03~C corecţionalil şi 2000 lej amenda, 

d 1 A d 'p d' Bu:ta, Pial.a Avram Iancu Nl·. 1 •. PORCI. - Gheorghe Ardelean şi Ioan Lă JJentru că a luat, ea n rel or;a m ) 
darIu, ambii trecuţi de 50 ani, din C0~lIUI,a a~ci<1'1 com-.mă, 80.0CU lei acont o, Sel!) pre-1 I Telefon 15-20. 

Nadăş, au fost condamnaţi la câte p.Hru tE':,tul că-i va livra un vagon de porumb. Ianka, BL Reg. Ferdinand Nr. 25 . 
lun~ închisoare corecţională, pentru cii a-.l rără a i-l livra Însă şi făr:l. a-i rcstitu.i banii, I T('lefo~ 22-49. 

. ' MumUlanu Calea Aurel Vlaicu 00, servi, furat doui porci şi opt pnrC'ei, propr;("t:ttcel ~ 'f'nbunalul ."ccţm I-a, a pr(;nunţat . 1 ' t 
, .'. l't . t " CIU permanen lui Ioan Reteo, pe care i-au vân:bt re Vinen ,entmţa m pl'ocesu perm lmpo l:~ :. ______ · _______ II __ ~ __ .. 

piaţa Lipcvei. In afară de închisoa:·G. Jud,,- va "briei Bugariu fostă fuw~ţionarii la Ju-
cătoria din Ineu i-a condamnat la şi !a ('âte .:lp:ă~oria din Aradul nou, trimisă in j~1{ie-

5{)OO lei amendă. Apehll făcut la T:'it.unal, caUt p"ntru delapidare, fals, etc. de rc ur-
ca şi recurs-lI fă~u-:: la Curte, B fost respins ma c~rcra fi. ,,5 gubit statul cu 21.471 lei. 
ca nefondat. Tritunalul g'~_~ind-o vinovată. a condam-

118.t-O la plata sumei de 21.474 lei. CE'l'erea 
- REDUCERE DE' PEDEAP~A -~ 'ip 1'1ll1:>1'f> hl l~l'"rtate, f3.cută de acu;;ată, 

Francisc Mlklo,s, de 51 ani, catăllş din 
Beiuş, a fost trimis de patronul ~ău. j:Jumi
tru Avram, cu căruţa cu ma,fă -- lM_ne -
la târgurile din Tinca şi Cei ca, Pe Jl'um, 
înainte de a ajunge la d.:ostinaţie, căr.'l uş"Jl 
a def:<:>his lăzile ş-i a fpnt m,n'f:'i in v.1ioarz 
de 380.000 lei, pe care. în mare parte a pre. 
dat-o ginerelui său Gheorghe Marton, C:1re 
intre timp a trf:CU'~ gra:-!iţ.a ln l'rn :;3rL: l::'c
clamant jandnrmilor, a fost trimis îl] faţa 
judecătoriei din Beillş care l-a condnmnat 
la doui ani închisoare şi 30.000 lei amendă, 
Apl'!ul fă{'l1t la Tl'ibunal, a fost re!3pm$. 
Recu~ul făC"lt în faţa Curţli de AP'?l. a 
fost admis în parte p0d-:>:1T'!,,9. priv:"ti':fi -le 
lileertat& fjÎl,d r<du~ă la "ln an şi şas~ luni 

Ince'lând de azi, VO'lJ ~ehut3 la 
acest cinema: Muzică ~lvjnă 

cu râs co~tinllLl 

- CONDAMNAT PENTRU ABt;~ DE 
INCRT~DERE. - N!auriciu Weis7.bt:ger, 
de 72 ani, din str. B[1rit.iu 35 a fo!:>l j rimis 
în judecată pentru că acum trei ani a pri
mit dela f;rm~ Friedrirh C~cll & Fii -din 
Braş6v; 100,000 lei şi trei bu~oaie' pe:llru fi. 

le furniza ţuică. El insă şi-a însuşit b,lllii şi 
n'a furnizat nici ţuica Rcelvmat, Il fc!>t tr'!
mi- in t!1('~~tă şi conaf1mnat It! 15. IY)O ll'i 
amendă, lO{lOrO lei ·despăgubiri şi 30(0 )01 
cheltucli rcnnle. 

- JUDJCTARE. - TIie Drug-o!'>" ,'lin 
comuna Bnl~tur;. P. f'est cnr:damnat :;l ;;ono 
lei amendă, !}entru falsifil'<lrea unei fo', do 
tramm<'Jrt d€' g-râu. 

" f(liit re~!>;nsă. -

_c_ ŞI l!,\TVT ŞI PAI~TON, Florea Amal' 

muncitor la o fnbrkă din localltnte a recla
mat poliţiei pe cii:rciumarul Vasile Chleiu, 
pentn că in ,eara zilei de 22 Martie a, c., 
in timp ce consuma vin în cârciumă, 1-1'1 bă
tut şi i-:1 luat paltol'll1, sub p!'e'extul că nu 
a plătit consumaţia, deşi era client perma- , 

nent al cârCÎumei, 

_ S'NUCInI;;I~I<:. Gheorghe Rep din Pa4 

natul nou a fo~t găsit spân",urat în C'!.luera 

de alimente a locuinţei sale. Motivele sinu

cidrii nu se cunosc, 

_ L'iTERN:\'r LA PJi~NITE;\,CJ,\P', ~Ii~ 

hai Boscnt>şanu din str. Ciordnş Nr. 14, a 

fost internat la penitenciar-li local, pentru 

a-şi executa pedeapsa de o lună închisoare 
cc.e;:ţională la care 'a fost condamnat pen

tru ul~r:lj, 

................. ~.,~~~.,'!"!-li!",x!\f,~. 
• lI-.... ~''!.~....... >, ~. I 
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L, CHiŞtl.N & CO., S. L N. C. 

ARAU 

Piaţa Anam Iancu Nr, 21. 

l·VUl' DJi: UAIXI~ ŞI AVIE OHn~CTE 

CAS~ICK o PAGUBA IH~ PESTE {}N '. j SFERT lUH.JON LEI 

După cum am aratat nu demult in zia, I 
rUJ. "~"'''lU, bU\)lU JUl1!0Jar \le pe langa 1 
PolJ~la 1(.l'(Ua it Uel:)ClI",t.!nt o mare balltia! 

\.it; "'l'd.t'b;ieOl'l ue vabuane dll1 gara ~l' 1\, I 
buul''''' ,·<u'e lI. nl<iJ01 LI:',., Lea el a JI,,::!t Pl'e-. 
uaLa aUCGL' lL<!.~!10L' m <li"·Pt. Mai rect~nt I 
t'Ulll ţlOJ1arUl lWla 81' P., u. uJ.Vdl Uaneea t 
H. rel~jHmat il('eml,u?] I:lIrou că atunci t 
cand II IUSt Li'3.i1s1entt lh-'la Aj'ad la Cer,. 
nau~i în calitate de tuneţionnr al C!i"R· ~ 
ulm şi-a impal'hetat tuai:e' hainele şi ~ f 
mare parte Ciia muoi!lel'ul său liln locUin·' 
ţa. V ugunul canti a ajuns la destina.ţie li t 
iust spart, ltps~ntl din el haillple, linge-' 
ria şi alte obiecte de valoare, cauzându,j J 
o pagubă (le aVl'oxim!! tiv 224.900 leLII 
Rechl,m:wtul a,,€stui furt arată eă pro' (! 
babil sparg"rea vngllnu1ui s'a făcut tot t 
în Arau şj tct de către banda care a fost 
descoperită reeent la Arad. Biroul JudL., 
c~ar a ~0C'~Pl2t ('~rpetări ppntru descope' c 
rlrea raufap'::1iOl'llor. J'I · .. ·· .. · .................... ··u 

lUI NORI RI<:CI~An.IATI POLIŢIEI 

PI<.;NTRU }'URT 
• 
II 

f 
C(1nsblOtin Lucuţia din Ara.l, strada o 

E,mineseu 30 a reclamat poliţiei că i'l, 
oisţărut din h~znn[l r S11ma de 1000 Ici n 
În.li<"i'md tol"'lati si numele a n.cui tinerlc 
îneă minori, despre care susţine {'ă eih 
sunt vinovaţi de dispariţia acestei sume.8 

II &ii5lS!3Ii'J. ......... ""!!&\'Nl!!IF!? aUMii TI 

In tHmul hazului şi al umorului să,~ 
nătos Pat şi Patachon la Capitol,& 
_ S MCiiWUJE!JJl m R. 

~_ ............................... 1i 

Parfumeria 
1! 

Fabrica etuml,>i 
- Ti~us Sirca, de:?S ani, din "(tmUI1<l 

u;."t.!e)Jl>l cu Îllstala ţiUD i. I • • • 
~<fane~·an. a fost con(l1tmnat la treI ~lIîd in- <:> ........................ : " M iille:r"~ ca.za.'l ;)ta\)IJ. cJăd~l ca:ner<'\ '.:\.1 ma~jnărillc 

c.!.e mai .L.:J.Jllo.."Ile i p('a~ Je fabr,că, birou, 
aprovi<:, ~'1l8tă I:U eU!0rl pentru fabr;{,!lrca 
or·<'fl.l'Or l::~co:e chinll~~. din m"ti. ~arni
l~a .. ~r.';;':!:Ji. Gi; vi..l:n,:·~ ICI 2,OO(l.t'(){J, In 
cartierul ... !leloT ca,,! .;U 6 comerc <ţI el.: tOt 
ec.mfort';1 t. ;'t;(:.OO~· Id. Ca.<;e. cu 1>. S ca- , 
lll'Jre, tOl cntf',tcrt'ul ŞI 1/.1 in Cl:ll:ru cu 
3,.')00.000 el. MlC<i!.lCi.I :3.i>;, raruculară 

, 

ARAD 
8tl'. 105.1 Vulcan Nr, l'~)efon: 24-91 

corl!agic~,5c 
• .,u:\ cu 3 c.an/ere, cu c.t cl,Dlfor1..ul 
1.300.J'JfJ lel. L'U~,~ part:cuL1:'l tU 2 (am. 
cu grăJ;nă lnlfre" c,?",a ncur. In Pii.:'i.('~\'a 

1.3Gu,::;:Ju l.... A;;:cn:..ră văd. lui A Ibcrt 
RIl.IJ&, otr 1, Petra:, t~o. 3, Tel, 22-2-1: 
lnreg. Cam u.m 3t)~'j', Hl'l:!. 

1

', 8pii.t!t.l efltil o::rgrm!z9,t după eerinţde moderne. 
l·.·!'Jt1!ii'W~o;;;'IC!!.l1t~~~Q';.~w_~ ... ·~~~4!m:',.!'g!'.ilI!C~lIl!Ie __ I."2I ___ 1l 

l'ivniţa .. Ulniu", N. Lamb2rt ţ1i 1. Lallf;, 
Arad, Str, 'fuaor v la<L.mirescu S r li'. 
Telefon: 13-ilU, vinde cU preţ rcd:ls pe: •• 
t: .. .sii,l't.>ator;!e Paştelor vinuri Şi ra~iliu. 
ri de cele mai bune calltate, faceţi v sin
gură Încercare şi Dv. veţi consume nu
mai vinuri şi rachiuri dela Firma "RA
VINA". Comenzi executăm dela 5 litri in 
sus şi prin telefon, trimise la locuinţa 
Dv. 

.. -:~i..ir..,;!Jj5"Z,,""1 .!I. 1!!l1!!fiililWl.!-_~,!6i!~'.4!'JlL!lWt!l!'.!!' =msam:&&~· ~~~~\t'~"'~ 

~ inema ROY AL :!raii 
..-Mai wo* _ 

T('!efon: 19-33 
DIfuzarea sonoră - ~,,('e!l'ntă 

Sala bine Încălzită 

. A .. __ ZI 

VENUS 
1. 

la Tribunal 
_: Hansi Knoteck, Dans BrauseweHer 

Rl'pr. lu " .\ 5, 1 şi 9 

L- .qq)', *ff±'. M 

I· ..... · ..... ···~I······ .. ·········~ 
r'~TTK~~\' şi SF~TYE' Sţ:J .. fj~: P!~jLIPS 1"t\DIO 

ARAD 

Bulev_ ll,!'lgina IUaria Nr. S 

.......................... 
t--.-~~~~~f;:-:::-3:::.~::!?:J!\7I45W~ 

~hie~na U RAr~ I i~ : ia~ I 
Telefon: :2-32. 

,-iZI! 

~larele eveniment mnzţ(\al al Araduh'i 
r;;._.JI melodiilor dhiue 

~~~ ~rof;ll~ ~".l.iufh~Y .... 

,sub SârutlJ~ f,,~~irJi 
Filmul eelor 4 vedete 

VIVIANE RO!\1.-\NC.I!:, 1'LNO ROSSI, 
!UCm~I, SI:-!ON. :UlRHI,LE U,\LlN' 

P..cpr. la 3, 5. 7 şi 9 
CS5M2& _M4t'1f'5.n' ... ~.w/P1 ..... 

ARAD, RuI. R~gina Maria 9. 

CF;L MAI FRU;\IOS CADOU DE PAŞTI, 

UN APARAT DE RADIO PIIILlPS. 
i ............................. ~ 

Telefon: 20-10 

AZI! 
Filmul veseliei şi al bunei dispoziţii 

Surnrizele 
~ 

div~rţului 
cu; :\rmanuo I"r.lr.''mi, Pice Parşi, 

Tisiaul1 Caldi 

O comedie ilarialltă în care n!.:undă 

r.;Hua!ii de on comic irezistibil. 

Rz;)r.: ia orele 3, 5. 7 şi 9 fix 

ARAD dl 
d, Piaţa Avram Iancu 

................................ C! 

. ~ 

................................ 111 

ATENŢIUNE DOAMNELOR! • 
Vizitaţi numai Salonul de Cosmetică 

IULIA tiAJDU 
ARAD. str. M. Eminesoo Nr. 20-2'lB 

Telefon: 21.81 ~ 

Autorizat de Onor MiniSt. Sănătăţii d 
................................ ~l 
, te 

Cinema CAPITOL Arad 
Telefon : 23-22 

AZI! 
Numai 5 zile! ! ! 

Filmul hazului şi a râsului cu lacrImi l 

"PAT şi PATACIIOlS" În 

C~JIALERII VESELI 
2 ore de copios amw.ant 1 Pentru copiii 
buni şi ascultători! Pentru tineri şi 

bătrâni! 

Lăsaţi grijile zilej şi grăbiţi-vă a ve-. 
dt"!J. pe regii râsului la "CAPITOL" 
PAT şi PATACHON. 
JOURNAL 107 Repr. 3, 5, 7 şi 9 

r Râjnitoare de zahăr 

I 
şi colgniale 

l!-~ ___ :·el: RU~DL [<"I~,\N('IRC " 

AU:\D, Strn(b .Eminescu Nr. :;-t-2~ , ... 
N 



• LaII, I A"... lM4 . , 

m
-> 

'~-~_: -f"~' 
":-1, 
-',, 
.~~ 

C' 

! L w ........ ,..· -
, Din Pesac~ Timi, 
~ 
. - DElA CER~~ CULTUlV-L 
~ "ASTRA 'o Marţi, 28 Martie. domnul 

IDspeelor Jt.ariU9 Bucâturi., • iIlSpecl.at 
JIetl.vtt&tea Cerculuî Ot~tural Astra din 

~. Pe'l'!lao, precum Şi activitatea Şeoalei ţă
~ ri.netti. D-~a a dat înd':!Hlnu.ri şi sugeŞci 
~ pentrU • clt DlAi rodnkă activitate. A 
~ tlllbHnh.t punctele cele mai actuale pen
~l rv ocmferinţe şi prelegeri.

w 
ş~ s'a. arătat 

foarte multumit de realizările consta
~ ~ la t&ţ:a' loculUi. Co'1tlctul ee l-a luat 
: ea ~TJtele eercului cult~ fi eu 
': d-na. e'mdudtoMe a Ş000ei ţărăneşti a 
.~ toet b~wnit '1Î va. Servi de îndmmare 
. fi peI1trU V1ifur. ~a interesat eu deose-
1 bftl ~1l ~ de patinta. mfilntărli unei 
~ l]ICOI'lle !!Upl'TfO!U'e ţără.!l~ de model tn 
:i PeMC, MI e'evi din mai multe comune şi 
: plam'Ul In studiu după constatările şi 
~ deC'laraţjile D-saJe. este mai raelizabjl in 
,t Peeac decât tn Itlt~ pa.rf1S. 

.\ - SANT"!"'ARE. Cu coneursul bine. 
i, l'Oitar al Primiriei P~a.c. e&.re are la 
~" conducere 'Pf" eei mai tnţelegători geetio-
nart, pe DOlarul Miron Tautu ~ -pe pri-

~ marul T1"a,ian Magdin Se treee la reali
urea ~t' .... mati...-l a lUIui deZide.rat de 
mult dorit fi mai ~ mn14 diBeUt&t: In
fiinţarea unei băi fOOlare eu zece duşuri, 

a care să aervea.scă şi pentru e1eyii de 
I şcoală fi pt'ntru acţiUllE-8 sanitară a C()oo 

i munei. lA propunere1L medicului de 
Leir'c'tl.JnSM'ir1ie dr, IOftJ'! Spătariu., 8'a fi 
I hotărât cumpărarea materialelor nece
!,8&re, precum fi amenajarea terenului 
lrespectJ.ve & localului, tn edificiul noa al 
Şooalei primare de Stat. Şi e o chestie 

'numai de zile ca să vedem reallmtă ~ 
Ila.ceastă hotărâre. 
I _ ASlS"i. 'ENŢ A SOCIAL!.. Consiliul 
I '! PatroD&,i al comunet Pesac & lntoo
:mit fI.. votat bugetul pentru anul 
1944/46, eu Venite de 100.000 lei I}i tot
atA-tea cheltuieli. Cred.-'I1Sl Insă că Veni· 
tf-le YOI" spari eonstder!\bil tn cursul anu .. 

&.111 bugetar. la tntâm1):itoare şi nepre
\ ăzute, ca ră ee poati ridica şi sume1e 
de ajutorar~ la eanttnă ~d eelele.1te opere 
d~ asi~enţl eoetall. Amin tim aict că 
.cantină şeolară continuă. nestAnjenttl fi 
l(·ţi copii s~raei .~ buCUT! de o alimen-
'.laţie îngrj.fil fi gustoac::ă. ............. -..... 

o sinucidere la 
lohanisfeld 

In Ziua. ::le 27 Marti~ 19«, loeuitMul 
!Burg Frandse tn etate de 74 ani, din 
~)muna Ioha,Disfeld, p~fitând de fa.ptul 
ci era singur In ca.meră, 8'a Sinucis 
,Ll·!nzumn(lu-se eu o af'~ară de mânerul 
ferestrii. F;ind anunţaţj şeful poslului 

E' jandarmi şi medicul circumscripţ;ei 
stiniljl, 1:;'a oon.statat ci numitul s'a 

'J!.ucis din cauza un~i boli incurabile. 
efiind banUieli de CT'tt:Ă, Parchetul a 

utorizat îr,mormâ,utarea, . ............... -.. -.-•.. 
IIdecăwl"i1fo de pace mini Oa.ran88bet. 

Secţi. căriilor funciare 

o, 427/1944 D. t. 
DITA')'IE PRIN rUBLlCA'fIU,NE 

Judecătoria, de pace mixtă Carap.sebeş, 
ecţl.a cărţilor funciare. citează. ~ to~i ere
iţorii liebitorulqj Qb.e:orghe J3orlovan (că'!, 
u -Ana Ivănescu) şi Nicol~ l301'lovliZ). (fiul 
qi Nicola!') domici1ia.ţi în CarWlSebe'l IiItr. 
omanilor DO. l8 şi 20, la int4ţiŞl1~ f1-
tă pe ~u~ de ~ Aprilie 1944 I>rele " "- la. 

~. aceastli ~!itanţă (Pt4 GepeMSJ Draga,U
'na no. 1, parter, camera ilO. ~5), In cauza 
8USUlUu$ţilGl debitpri pentru ,adiere. IntQ
thmilw de asanare 

Se atrage atenţi~nea eredi'torllOl' el, In 
raz de nfjprezentare, se va ordona radierea 
eerutl de debitorl 
: Oaransebel,. la 25 Martfe 19«. ~--

J'udecâtor, Cond"lc1i.to.ntl .. f .. 
N, TăDăstscu M.. uno ............ 

Ocrotiti evacuati pe • cel 
Ospi1itatea ~eamului DOSi"' este recunoscută din toate vremurile. Mna lat, 

pentru deaproapcle ajuns la nevoie; au P6&te fJ desminţiti toomai ao~ ...... 
seamă dintre fraţii noştrii au apucat drumul pribegiei. Ei vin 1& noi eu ~ 
rea In ajutorul frăţ.eso. 

Tărani :români, Dtun1lt'JMO a dat Intreitul Beeesar, rodind ogoaftle noastre; 
daţi fraţilor nevoiţi, .,ari da,tol'iti, imperative-lor vnmii aU trebui. BLşt _ ~ 
sească avutul şi ei,minut Daţi) ~l DumDe!Ze11 este bun şi mare şi DU rimâne da
tel' nimănui ea nimle. 

Dela uşile vO&&t!'e) nu trebue să se Intoarct. amăraţl acela eirora pohoiul 
bolşevic le-a pri.dat avutul. Fiţi omeBOŞl ,i"; primiţi e1I ~ţ.ele dmehi88! ea. să DU 

shnţă in eaSA voastră. ci sunt stre1nl. Nu. fiţi mam~ maştero t1Il ~ pe earI 
l.aţt primit. 

Impărţlţ;f bunurile voestre eu ei. dQl semn al eeruhd a fost rodlIJ Imbe~ 
gat al pământorU", Mutre, IlU fiţi ..,;fi.rclţl . 

Admd.m ~ Indatortrl ale noelJtft faţa ()e eelee ati apneat drmnllrlJe prt.. 
beglet, d84'1I\l'f!Iee orgaft6~ 1I000Ietăţil de patrooaj e1] ;oa.te C"l isi fa.o datoria. ori 
mai h~ne zis, mal mult ~ât datoria.. Da ri,.<;bese si fa<'f. ratlla toate nevone. 

Toţi oamenii de bine. credem ră, şt·au fă.tmt Ila.tol'ia, râoflurl1e noo..<;tre 'Y~ 
(IflSmorlli dIn letargta fn!W!nsibilitătil, doar pe 8('~fa eal' robiţI de patfma bonuhn. 
MI t1 ltat pentTa moment tndaf.oriT!1e Jlfl1\ trn deaproape1~ a..fnn!ll In nev(ltle. AU1'111 
1umil ~ tret-!rol' t'a frqnn'{l~t,ea e" tine.,eţet\, allevărlltul avut est~ ar,ela pe ea
re oml~~ "l-' at1l1nl fămJ1tf '!\Of" hn1M. 

Nl""lll'Ulm In _,,{'III!!! tlnm ~ Mi """ evaenatl se VOI' mnl~' eU .. ~ p7.deYf\ le 
p.t Ila, N. Vflr nretJnde tmpOSibUn1. că!hrnmal AStfel rce " pntf'. ajunge 1 •• f~ 
~"' int l'\1f>!!"fl1'e. 

:..e:. ................. -.~.~.-.-.... ~.-... -.............. ~~ 

Ştiri din Lugoj 
partide, Covacl 4: puncte 4Ut 16 partitie. 
Pădurean u a puncte dm .. parWde, l'op.W a 
punote din 13 pll.l'tJde, Tuei J VJAate Om 20 
par'..ide, Szondi 1 punct din 16 partide, Ni
ooară O puncte dill 2 partide. 

Campionatul este în plină desf~ 

DIN AR.4D 

Autorul agresiunii din 
Şemlac I fost arestat 

CercetăriIe lntl'e!Prinse d~ postul de jan
damti din Şemlae pentru identificarea au- . 
'!orilor agt'GiWlii săvârşite impotnva tini
rulut Pheorgh1!l Sz.egedi - care ln Ul'll"la 

rănilor prlnUte a tncetat din vHl.ţă la SPita! 
lut Central din Arad - au dus la rezultat'.ll 
dorit. Âutor'.1l .. fost identificat In per
.IO&l:Ia tinlrulai pantofar Gheorghe .Mă
eean, care • fost are.'lI".at :,i tnamtat ~arche
tuIui. El. recunoscut că a aplicat câteva 
lovituri In eal' lui Gheorghe Sz.egedi, însă 
Iftlsţine el • ficut-o Jl'e'Jltrll că victima ~ 
care facea curte acelei~ fete ca ,i ttgTeSO. 

nU -- l·ar tt ameninţat tn mai m"lJt~ rân
duri, In seara când s'a fnt5mp1at a,~eaiu.. 
:nea, Gheorghe Măcean II fost, cu mal "Ilulţi 
prleteni la d.rclumă fi acolo s'a tntâ!nît cu 
Gbeorgho Szegedi. La plecare, victima, e'a 
luat din DOU la ceartă cu Măce:ln, ba ehlar 
l-a .nrinţat el IJCOate "maţeJe" din el .fi 
apot i ... dat • palml. Gheorghe Măoean, 
tn1uriat, a 8<:06 din buzunar nişte unelte de 
pantofărie eu ca~ i-a aplicat mai multe 10-
vit"JJ'i. bl cap. LtnJştft, ca ()mul ca~ ,l-a f1. 
C!lUt bine t:rea.b&, • plecat mal departe, rărl 
iii le gindead la urmăn1e gra~ pe care 
loviturile aplicate in capul celuilalt, le-ar 
putea avea. 

P"l.p4 audien. Oht'K>~ Mlicean a tom 
trimis cabmetului de ln~.rocţie cu conela.. 
di de arestare. Mandatul emis Impotriva 
~, .. f~ eontirmat de tl"'"bmuIl. 

_ ItEZtn.TA'l'UL OBTINUT Dm DE

LEGATIA LUGO.JANĂ LA BUCUREŞTI. 
Intr'un reportaj anterior am arătat ci 
imobiliu ,,Hotel Poşta". proprietatea. Biae
ricii ortodoxe romAne din Lugoj a fost pro
pus pentna expropriere, In favoNl u.ei &1 .. 
te inetituţit din localitate. 

In unna. rlllei adună.ri " Consiliului paro.
hial, _ care au fOjţ convocap ,i !()ţi frun-

- INCHlDEREA EXPOZIŢI:Ell DE PIc. AI...EXEANDRU ŞERBON. FOSTUL 
TURA ŞI Â 1U:PORT:ERJLOR DE R.AZr DIRWroR AL CAMli\ULlJI DE UCEo 
OOIU. h1 sala de expuneri & teatndui CD- NICl, OONDA~fNAT Lo\ CINCI AL,'! 

taşii Yieţij publiee din loaalitate. ,'a l&otirit 
ea o delegaţie compusă din d-nii: dr. Aurel 
Mihăe~ protopopulort. român al Lugoju
lui, prof, Filaret Barbu şi loan Lupu mare 
proprietar, şă 8e O"JoCi 1,- SUCl.Jt"GŞti pentru 
a interveni ea Biliericlil ort. rombl tii r,. 
seu tită de această expropriere. 

DGlega.ţta a plecat ei 1. aUQu.re.şti • fost 
primit4 la audientA de către dl prpf. !ou 
~trovf.ci miltistl'U al culturii n9.~ion!l.le li al 
cultelol', căruia i·a expus doleanţa lll~ojtt
nUO!!. DI ministru Petrovic1, dupA aşeulta. 
l'Ila delegaţiei fi a:qrJllerea jmt.ei lGl' dole. 
ante, a intervenlt la MinJatfll'Ul M'UDC!l pen. 
tru lICutirea imoblului dia ehoatfune de __ 
proprie~. 

mW1&l diu. Lu.&0j a foo\ ~ JIIAi 1DU.l~ MUNCA 8ILNICĂ. 

14Uo p;poa.i~ <le p1ct.uri fi .. ~~ de Curtea cii Apel d.hs locaJitate • prona.o. 
ră21boiu dm 14. U. 8. S. &.1 fost expUoilot po- lat YlAtsI'i !IeIlj.iIl~ iu lU'uce,. .... l lo-.:>tului lii
sl,e aoo ~ tablolU'i li lucră.n rep.r~l.iwd reckar" C4u1inwu.i d. a<Jt>aJci dw wntU-
S<le.110 ti ~te OUl ÎIloCletJ~ cWr........ ~to, AJeu.IUutl ~<orn:ul, kUJ>.Ilj in ~allecAt.a 
rit, Exj,KWţJ.a li'" bucur&t de • 1al4rO.nU- pont.rQ Vaooe fi -.1"'" RtlftlbUJi in daunÂ Sta.. 
enţă fUnd vl~tată z.Unic. 4. ~ ~\.UUă.r ~ tulcd. Alexandru Şerban a t~t(loudunu,at 
dlt u.ţel~otuaU fOWânl fi ,iel'l;PAQi. Ia aluci aoJ IPUUI:ă &î!nU, Naei ani degra-. 

_ CEI, UAl BATIU.N IotE),fRft,U AL cta.... civicA., 1.5-:12.013 loi. dt<5pa.~'l.Ibiri m fa-

C9P~UL\Jl .,lON VJ;DU" DIl'J 1,lJOOJ. D1 v~ Mhtfste~lni Mundl, "'~.V'Ji) lei cl~el~ 
~uca Virgil, fost l'rim. director &1 ciuţUor tue~ ':. ~~oo .;o~ adv;;-a!HtJ. 
fun.d,ulil'e dip ~ugoj, cel u:uw bAtr1n mem- PC11ţ- j I OTAlIDa

l 
~!' a.pl '" ,~~. arIA r an, 

~ ~ ~o.r.-JJw .Joq V-idu" ~ Lui:nj In I !ro -. 111 "' ..... erba.n ';""Cb.l.U _~. ecobO&DIA 

viaţă. lmpUuit vârsta de 10 1lIlt. 1;)1 t..uca M~ Drac~ au f(J>84 a.chLate. 

VirgU este membru ~ vesti~ulw .,ar lU~q-1 PERCEPTORUL D(JMl'l'la: .. ~CU CON. 
~ da pc3te M de &Il1. undo a foCt!VlJ,t 11" DA.L'\INAT LA TRF.t ANI DiClIL 
cintat, luind parW la toate mu.i(estările . SOAJtE 

- (:WMrTONA"f"UL DEI ŞAH AL ORA. I ~ 001'. l'eroeptor.J1 Ov.id.iu iJu.mltN.scu.. lot&. ti. 
ŞULill LUGOJ. Jocul de şah se pare că - SERBAREA OFICIULUI EDUCA- tulu al percepţIel dUl Ta.maşda, trurus in 
eate la. Lugoj IMi popular declt b! et"!.,.~ TIEI 'MNERETULUI DIN LUGOJ. Ofi- jud.o)ICatĂ pt:ntru fraude iavir~te in dauna 
ora., dill ţal'l. OlmI'iOlftlltBl ol'!ll!!ului T,urroj ciul Educaţiei T:inM'etului dut Lugoj .... Statului, după euU\ &Q1 arâ.~l tu a..lt! co. 
a tmft oei ma.i ",1 fntEftS .Ut fB lumea ganlmt. lt'TJJ}ită lteII'I::laJoe .,Wtul'all tD te... NIIJPOndenţă, a fost OOJld!unnat de L.'urtea 
jueltol'llol' ~lt " bJ !ll)'I'0fl'!'e toate Ml'atu- trul .,~en~. Partea primi • progt'amll. de Apel la trei ani tncll il:!Oare eorecţională.. 
rIle 8BCÎale din ora$. Ptw9<'11l elite ft'I8.nlle lui a fost alcătuit! din oeruPi lfZecutaLe de trei interdicţie, 116,701 lei degpăgubu"i in 
număP tie Mneul'enţi tnsePiş4 pentl"lJ (l!UII- elevele Şcolei Normale de Fete dU. Lug&j ,l favoarea mlIlUItenllui de fuul.llţe. SODI) leI 
plonat. In fM.mtea el9.9amentului tl"eeut l'a ele'ril lleeului .,C. BredlCl8&ftu". de61aml" obeltue4 peDale ,i 8000 li onorarii avooa-
elaMt dl C. Yf'IIm*."eBeU eu 1~ puncte eA.,tt. şi dansuri naţiona.'le executate tle eleYele ţiaJ.a. 
pte din 14 part·jde. Liceuk.ti Industrial d. Fete" elmi Heeului 

Jocurile ul~~ ... " adUlt O aebl~bal'lli de băeţj. II. partae. 4t'1ua a ~mu!lli l'a 
clasamentul este următorul: dr. V. Sfmu pred"'t piesa "Timon rr' eomedie In 1 acte. 
17 puncte din 18 partide (un PUDel llaa DiDboe fl'lteml'eti ,'au ft'Jl'I"IaJ'lellt .11V11 ,1 
luat Jancsfk), C. Ismaneseu elI 15 "uncU! el aveleI Am .. l FiIi". naina Ihehitnvall. 
c~fgate dia 16 partide (un p"Jftet • ].a Hol'bemlla V11di.u. fJ'odap Nieolu, I.f!o!ll'lll 
luat J~si~), A.. Picler eU 12 PQl'lete din 12 Buci1l. 1<'8 Clatea. Comel Lalcftlei. Petl'U 
P'Ilrtide, A. Pop 10 puncte din 14 partide, Oornet!nll." &t&Pehi " .. btOft Tom!n. 
C. Illf!Jfca , pun ele din 14 Jl8rtide, Jane!dk T Mel'lt t!aDaabit patltnl fnllCe'lP"e au ~httgat 
puncte dla 10 partid., ,J()st 6 ~n~te din U eievih 1. K~t, Vletr..a a.,. fi N.gp'J. li. 

I 

- SERVfrOARE HOAŢA. Rozalia 
P'elnkuch<eD din Piaţa Miron Cristea 8, a 
reclamaţ poliţiei că servitoarea Ana Ber
zovan l-a fUM\t diferite articole de jmbră
c4min.te In n.l08~ de 30.000 lei, Ana Ber
IQ\"aft a for. tnainp\tă chestur!"i. Ln~nlrile 
furate au rost gă!'ite !;Ii tna.ţrolllte pi'iguba
şei. Servitoarea Il fost depllsă a!lo-t la p~r. 
chet. 
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Năvalnica Înaintare a sovietelor a fest oprită la Est de P rut pera.ţie coordona.tă a puterilor aliate îm, 
potriva Germaniei, lucru ce s'a. anunţa,l 
la conferinţa. dela Teheran Şi deci .. 

Comunicatul Comanda~entuiui de căpetenie al arm2tei române. Scufundarea unui vapor turc ceste operaţii trebuesc executate nu nu. 
mai din spre răsărit, ci şi dinspre sud. It 
această situaţie problema. italiană are t 
mare importanţă politică pentru aliaţi 

-...~ __ .. ' t "'ee-.. r t $ u'm 

fa. e.'" (;fj,rt .,enll ~~nfţral tll jI'uh rftru lui 
., irulltul Cf)lIu",~«m.nt .. l jttrţeter 

.rmAlte genu.ome C.,In-ttU,CC: 

intre Bt..gul ucrail,;.-un infer'iar §i 

Nistru. p'. t:!cutn Şt intre Nistru Şi PrUl J 

,"fVtt'tlCU al. atacut, Ul it.· c-ursul zilei ae 
t'n. bi ,tu J<'st reSPln.'f' peSte tot, aupă 
~uJlte U'lun..( etie. intr' t!.: sectar) luptt:l.e 
nun &'unt ţn CW'S Cu out.~evicii, care itwtn_ 
tellza. Pe Prut, tru/J~'f: romaneşo au 
I e8pl11S pt: ,\uvwtic.:i Şi lUI recu.cerit mai 
:wnlte low,{ttaţt. 

lJ:.l sud-v. ~t de Pr'Br-ufoW sunt în 
curs pc; IIW, departe grel,- wpte de atac 
~I de tljJăn'n,. La nisa:. d de Slanislav, 
(J gl'uJIt;. de tupiâ gef"bJlta a zdrob.t o 
brt.ya.(/a /lLI. onzlTtu int1/illCU, luând' nu.~ 
meroşî PI"'I<I llit:rl ş"t caplul'and o î/i.sem
ntJtâ r;/Udl/(lf e tie maL Lal de raZb01. 
l.(J. T(,n1Opet, actlvimt,,;o ae l111Jtă a sl.a· 
bit in WGt(·~ul dela Brody, mw din for
mn!1u./lile tlOa,~/1·e bli'!rlOtf a nimtClt 
p'l.i(rll.l<;( ;urmatilltlt Wi: infanterie şi 
tanClu'i Strt11ptrce, imprP'/a,a (1./ trenunle 
101 reY1melllu.re. 

Uanli ZOO·"11 arlI..'j1l1ui K O'u-el a re'<"]l'ins 
maL multe atacuri tnamjce şi a nlm·.cit, 
(.'U această ('C(lz~e, 1.5 te7!r-uri sovetice. 

.. ;;. ta stu.l '1,· Ostrow, J.'reeum şi la sud 
I.t i·' ~~('(I/.t • .';tiul/:I U ii ll.1t dat mai mulie 
atacuri ţan: SUCCeS. 

IA su,a-'l/c,qt de Nar'pa, după ma~ mul
tfi zi.k de ,-,(ptc cnincer'e u,e apărare şi 
C1' ~priJin1fl cjic(lce (Il artilerie" arunca
IfJiţrelm fif (€aţă, ta;l(:u.I"i~()r Şi aViOame· 
/,O/" de luplri., au fOSt ÎnLej-cuite şi nimi
(.tt' e pe un I (n:n (J('operll, cu pcidlu-i şi 
nounblat, IIW.'iself' ma .. nwllor divizil 
,'ut'letlc(~, hepewtele (;~acun de dega
jute uit: /'r,umiDu!u:i (w dat gl e.ş. In 
(U·e·,te lupII). tnamiC/LI a pieTduf peste 
60()() morti ma.. multe S'ute de prizonie
ri, 59 tlltln,... şi alte materi.ale de raz
bOi·u de tOOle fe1:urile. 

ln Italia (1 domnit Şi în cursul zilei de 
eri, IIwm-ti r..cti'lJitate fi~ luptă Locală, La 
S1ld-vcs, d,: Ca.'1sino, ':1 fOSt. nimiCită o 
f, ·'upă de l" Ţ.tă inmni"J încercuită de 
nwi mu.lte ziif} şi care 01mne o rezistenţă 
O'un.enă Detwjament." de şoc 'flermane 
q.l rt:!C'uc<C'r'· ta nord d-' oraş, mai multe 
puncte de 'iJlTijin ate i'u~m iculu.i. 

C" oeazi'J atacului dat de aviaţia an
ţ/1CHtm.!Til)(.nă împ()tr~t'a QTşului Niirn
berg, in(lr."lcul a sufent 06amai grea 
fllţrrinqt:re de p(Î.n(i acum. Cu, ocazia 
fl,ce"fUi atar, OIL fost dof',('Trite, după con· 
"wttirile inrnmplede de pârul acum, 134 
(J,f)fTr(l.1:p itwmwe. 

Pn-rmflfjynÎ de a1'iO(l:,,~ de 111ptă (ler
m.(m~ :1II r'f"lrru eri cu tom.be c:rp7oSille 
.. ; in('et!riimE Londra .~ b.'!zele Î1UlmiCe 
depe ('.r)flS+ mldică a A t1qliRi. 

l .. up, .. I~ din Basarabia 
Cum .• nd ... mentul de Capetenie al Arllta.

tei dă urmitarul comunicat: 
10 Basarabia. de Nord trupele germane 

C(ln"itw~ sa ducă grele lupte de atac şi 
ajJa,rart>. 

Om:nJl Hotin se gă.~te în stăpânlr~ 
forţ.elor germane. 

Intre Prut şi Jijia acţimti locale. 
In partea de mijloc a Basarabiei eon-

tra atac-uI trupelor germane se dco;;fă· 
~O'uă I'U succes, aruncind inamic ni lr 
:'Iinrd fiI" calea ferată Chişinău-Iaşi. 

In Crim~ea Ai ,le litoralul lUării Negre 
nimic de semnalat. 

Marf"şalol .. on lt1anstf"ln 
dpeflrat 

8~rlinl 1 tRador). - Fiihrpnu. a aOOl' 
d?,t frunzele de stejar cu sPllde Ia CnI..~fl 
de eavaler al Crucii de fer, mareşalului 
vOn Ma~nstf'in, <'omandantule suprem 111 

unUl grup de armată, fimd al JU-Jea. $ •• :, I dant suprem al unui grup de arma.th, 
dat germ3Jn care primeşte această di fiind al 60-100 soldat al armatei germ'lue 
HtJncţie. şi mareşalul v()n Kleist, coma;' I!8.re prime.şte această distincţie. 

Apărarea antiaeriană germană S'd 
inamice 

Întărit 
În faţa atacurilor 

Berlin,l (Rador). - După cum sa 
d(,oclară ~n cercurile militare, o privire 
retrosp"'C(ivă arată că apărarea anti'iL:
n:::..nă g,:,rmană nu ull'Illai că s'a Întărit în 
faţa atacurilor aeriene lIflamic~e, dar 
roate eiliar să ~tabilească noui recordl,lri 
:n matrie aşa cum a dovedit numărul do:.> 
avina,r.e doborâte noaptea treeută. CaPl\
~lptea. aviaţiei de vânătoare gcnnant' a 
fOSt dn-·r€diiă în cel mai strălucit mod 
Ylkă aeum în noaPtea de 30 spre 31 
)'Lni€" 

Astfel cercurile militare alwmţă c:1 
numai într',; oră de hmte aeriene au fost 
d~)b(lnîte 63 aV;.Oane i~::tmice c('eaf'e fa('!' 
l'.1 Marea Britanie a pierdut 1n fiecare 

minut câte un avion cu câte 10 uam·cni. 
După constatările de până acum avia· 

ţia britanică a piendtut peste 13()() oametjj 

d;n echipagii, Aviatortii de noapte rapor
tează că proc.entul de avioane inamic.:; 
ooborâte trehue să fie fOarte mare deoa. 
rece nwneroase avioane s'a.u despnns din 
valul de bombardiere rp au căutat a;pol, 
după cum s'a dovedit. să-şi caute refu· 
gi u din nou În A!!lglis. 

Ce~curile competente nu supra.o<;U: 
meaza supcesnl de Joi noapteQ, ci SOC~.· 
t €\Se că acest rezultH t este numai o 
treaptă. în evoluţia forţelor de apă.reN 
a:::3tiaet'iană gennană. 

Un vapor turc scufundat de un submarin 
6 u cur t" şti, 1. - S. p. p. tra.ns- din servictul admiilistratiei de stat, a 

mite: Postul de radio Ankara a aIlun!:~t I fo."t scufundat în Ma~ Egee. de un 
cii. vaporul tarc "Erom" de 3:{59 tOl~f', submarin neidentificat. 

, La Est de Prut, bolşevicii au fost opriţi 
II eri i n, 1 (I!.:.p.) - In uria..';i3 luptă 

de pe frontul de sud, a. intervenit o Qprire 
in 'lIaintarf'R nă\'alnieă a so\'ieticilfIT ta 
e>:!>t de Prut. Succe-sul st.t'aregie de u~lIci 
gl'nnană este coufirmatăpl'i!n sUi,~ji"~ 
presiune! inamiee, ";xat't 250 km. aO 
aU inaintat so"i~ticii (it'>la punctul lor lk 
p't'.(~are. 

Acum au intervenit greutăţi de apro" 
\ i:.:iomtr6 Nu mai vin din urmă coml'l~c· 
fări de oameni,/;afi('uri, tunuri, munIţie .• 
materiale şi în special alimente. Lin!il .. 
fel'ate din spa.t~le frontului lipsesc rom· 
{Ilect. Tot trebue să. fie adus pe auh ... 
c'.'mioa..np, pe şosete desfunda,te Iar deuo· 
zi(ele sunt la departări ulaTi. Oft>nziva., 
fată de Care trupele germane şi româ·ne 
Sic' opun Cu îndâf Jire şi îml)()triva ('Arf"'a 
mil,'"mn1e ~rmant> sunt din zi tII zi ma; 
pvhlente a trl"h!1it să se opreaseă ro timp 
('.1' mi':l<'t'iriT,. (1p, df'!':'8.1are germane pt" .. tot> 
Prnt all fo!'!t C()Jltinllat~ calm ş.i npwtr& 

...... 
rupt. Pă.trunderea planuiti. a sovietici
lor spre sud 16 ",ursul inferior al Prutului 
el fost reţhută,. Pe ambele aripi lupt&. 
~h'iziilor gennane oonti:mJă cari până in 
pl'etot>nt au .a.păr8lt Cu succes barajul prin 
atacuri şi dt'fenzivă. 

o SURPRI7...A 
IN BATALIA DELA NARVA 

o su-rpri7.ă. aduce ştirea despre bătilia 
de incercuire dm reg:iunea dela sud· est 
d,e Narva. 

AiCi în cl1rsul bătăliei s'a reuşit nu 
numai să se reţină divizille sovieticr~ 
puse in linie pentru stră;pungere în re
g.ill.mile păduroRS€ ci să fie ocolite şi ni· 
micite. Acest fapt dovedeşte isleţi.nt',l 
oond:ucerii germ:me. In numai puţin de 

f 
cinci zile întreprim<ierea. 8CJVietică a fo.st 
complec.1; zdrobită iar a fl8.catoriâ au fost 
parte nimiciţi pnrte ea.pturaţi. 

'rinta !'ievieteter: Ito Ş ·vlza· 
rea Ita Uel de !'o II" 

Berlin, 1, (Esd.>, IsVestla se ocupj 
în mod bătă.tor la ochi cu problema re. 
gimulUi Badoglio. In articol se anun, 
ţă. pe de-a parte numeroase pretenţu 
cari urmăresc cu orice preţ din partea 
guvernului sOVietic recunoaşterea regi
mului Badoglio, Compunerea aeestlli 
guVern se accentuiază că. Uniunea SOVle 
telor lucrează C!U tpa1e mijloacele la • 
"ameliorare în privinţa compunerii gu. 
vernului Badogho". 
Această necesitate se declară ci eBt! 

importantă deoarece guvernul Badogli( 
în actuala lui formă nu este capabil d( 
a aduna într'un mănunchiu elementelt 
antifasciste Şi democrate din Italia.. it. 
eeastă consideraţie, care a fost inspira
tă fără îndOială de comisarul SOvietU 
pentru Italia.. actualmente la Moscova 
Wisinsky, urmăreŞte scopul de a ~ 
găti reprimirea comurustilor în eabin~ 
tul Badoglio; recunoaŞterea lui Vit, 
tor Emanuel, guvernul SOVietiC are el 

ţintă de a bo.l~viza Italia de sud. Est. 
de acum precis că regele a fost reeun08 
CUt lla Moscova numai pentru motivul ci 
este OOllSiderat C1L un instrument potri 
vit pentru executarea acestor planuri 
l? partea !1 doua a articolului din Isve& 
ţl.a ese in evidenţă că. reluarea relaţiila 
diplomatice între Mosoova şi Badoglk 
este o consecinţă a deosebirilor de Ve 
deri intre reprezentantul Uniwrii Sovie 
telor şi reprezentanţii Angliei şi Â..men' 
cii in comitetul Italiei, Cei dOi din Uf.\ 
mă au ÎIl0ercat să ee 1imi~ la minUt 
in relaţiile cu Autorităţile italiene,' 

In tot oo.zul Isvestia. 8tJSţine că <"el~ 
trei puteri până in prezent nu au 8,vlr. 
ace!aş statut in Italia ~ acesta a foS 
staJbilit prin reh.na.rea re-laţiilor diploJrul
tiee intre MOSCOva şi Badog&, ~ 
Ctmlentar aruncă o lumimă caracteristici 
asupra. măsurilor hlate de politica ext~ 
n,ă a Sovietelor în pri'Vinţ& domiIrioane1('o! 
anglo-americane dlÎln Italia de sud. 

General.l Smat. are san.e' 
de a del"eal .eeretarlll dia 

ClawrebiU 
A1d:STEH.DAM, 1 • .(Rador) DNB: -hrA 

b I 
• 1 cum anunţi serviciul brita.ni<: de inform 

ro ema lta iană are o mare importantă pentru aliati ţii revista ,,Parade" publid un artic:>i, lta 
CU"'..ând şansele pe care J,e are ge:le':'lhi 

Stoclchobn, 1. (EpJ. bVestia orga- organul sovietic impotriva respingerii Smuts de a deveni S'Jocesorul lui Cll1.~cJI 
nul comis.ariatului de externe SOVietic relaţiilor cu guvernul Badoglio precum in care spune că generalul are calită-i ,'a 
ia o atitudine fermă fată de critica adu- Şi neînţelegerea necesităţii unei coope- re fac din el un eventual remarcabil se 
să de englezi şi ameri~ani privitoare la rări cu guvernul Badoglio impotriva al imperiului, dovedind eu strălucire uijli 
reluarea relaţiilor d!.plomalice dintre Germaniei. Ziarul pretinde din nou des· tatea participării sale la conducerea a..'l 
KrmHn şi guvernul Badoglio, Printr'o chiderea celui de al doilea front şi de- cerilor în sânul cabinetului imperia~, , 
eXpunere in trei coloane faCe reproşuri clară că. a sosit momentul pentnl o o- timp"Jllipsei din Anglia a dlui Chur1hi..:J . 
-. __ .... - ••••• -~-................................. _ __.... ....... ___ .... _ ........ 4 

. Bolşevisn1.ul 
..., A 

raInane tot 
(ESS). - Cine cunoaşte metodele pus aceleaşi înspăimântătoare oprimări 

bolşevice nu se mira că aStăzi Cremljnul pe plan naţional. In Scrierile sale Lenin 
îşi aduce atâtea auto<.lJaude pentru solu~ arătase că ar trebui să se duci un răz. 
ţionarea problemei naţionalităţilor şi boiu neeruţ.ă.tor împotriva .. porcarlel 
ştie că tocmai în acest domeniu continuă şoviniste" tinzând a deveni o mare pute.
să se petreacă. zil.n1c cele mai g.rozave re. Stalin. Ca Urmaş al profetului bolşe
crime. Stalin Il spus de repetate ori că nu vie, n'a ezitat să decla.re la al 14-lea, al 
există. şi nu ponte exista îngenunchiere 15,lea. ş.i al 16'lea Congres al partidului 
naţională in Uniunea Sovietelor, fiindcă eă trebue să se duc,§. o luptă neobOSită 
nu exiStă aici exploatat ori sau clasă ex' impotriva a tot ce este specific rus. In. 
ploatatoare. Intre timp experienţa aC- suşi terenul ,.Rusia" i s'a părut contra
tuală a lumii a arătat că nicăieri omul revoluţionar şi a fost înlocuit prin ceva 
nu este mai robit şi mai exploatat de('ât Care sună ca o fGrIDulă algebrică: URSS. 
tocmai în Uniunea Sovietelor. O "Singură baei un cetăţean sn'Vietic spunea: "Eu 
părticiei, a. poporului din URSS, care du, I sunt rus", devenea imediat inRmic al 
pă stati~ticile sovietice constituie numai statului şi prin unnare obiectul celor mat 
1,78% dm totalul populaţiei, nu este nici aprige prigoane. Limbn rusP'ască a tre. 
robită ?-Î<'i,. exploat.ată : ~eii, stăpânîi I huit să fie năstM-tă, filndC'ă nu nuteau 
Şi profltom bolşevlsmulUl. fi si1ite milioIl.Df>]e rle mlljici să înveţe 

Nu numai popoarele străine fUn URSS vr€,un E"8T)eranto SaU iOi,. 

ce fost "-' , a 
boJşevi'Cii urăsc CU deosebire trecutul d .. 
sclavie" al Rusiei.. Deaceea s'a pornit 
<,ţaţa.re sălbatlCă. impotriva mOnument. 
lor treo"tu1ui rusesc, Zidurile istorioc dt 
la Kitaigorod şi vestita m.ânăstire c,~ 
o.Oyo au fost distruse, Din mâI1ă.sEr~ 
hn.cdcă Donskoi s'a taCUt un crematurl\ 
La. Nijni Novgorod şi Camn zidurJ 
Krtmllinului şi striveohile biserici i 
fost rase dela pământ. Pietrile au f(J. 
folosite apoi la construirea de fabric 
Aite clădin.liJu fost tramsformate in hali 
bare, din frumosul palat al Patna.rh~ 
dela Riasan s'a. făcut o erescători~ ci 
porci, iar din micul palat al lui Petru: 
II-lea un staul ~ vite. Statuile celor rli 
eroi naţionali. Minin şi Poşarski, a.u fi 
lt'ate d'e Piaţa Roşie di'l Mo.c;cova şi si; 
ru.m"".fe. 'l'o.it(' l\.<."f'Ste&. n·u S\.lmt decât !1 
ţiil~ tlln rucltele exemple ce se Pot da,: 

X ; ci însuşi pnporul majoritar rus ('.<:te su' La fel C'H I/'nin. a dp>cl~rat şi Stalin eă ______ ----_________________________________ ~ ______________________________________________________________ i 
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