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Tratativele ex-regelui Greciei cu Anglia 
Relatiile dintre guvernul iugoslav emigrant şi guvernul Tito. Atitudinea 

Statelor Unite in problema finlandeză 

11 mpu.şcarea ş.'3f"ului de cabi,let al pri
il mutul 'mtm:nru sârb dela betgrua. a 

Tt;u,uU':; "'t al6nyUl cercur.tor diplomatice '1 ae prt-su din cap,tala lSuedie' probterna 
)ugo~)f,u.va m aH.8amb,ul ei. . 

t3e crede cu. procel5ul de clarificare e 
in plină pâ;;clp,tare. 

lUcentul dtSGUT8 pronunţat de d. Chur
ch'lll tn Camera ()omuneWT a avut -
cum era şi liresc - repercusiuni pUter
t~iCe şi w,-upra guvernului Purici care 
§i-a dat astfel seama că situaţia actuaLă 
f:ste iniposibiiă. Vizitele miniŞtrilor ju4 
goslavi la Londm *i şfirile df:spre o mare 
activiiate intre fruntaşii guvernului 
Jugoslav emigrat) va duce în curând la 
schimbări importante in compunerea gu
vernului regelui P e(rU. 

Cum se vor face a<;este schimbări nu 
~e poate încă Şti. Dar un Japt pare s~· 
gur: acela că se aştwptă sosirea la 
Londra a doi membri ai guvernului emi 4 

grat (a Cairo, cu misiun6Ude a conferi 
cu guvernul britanic. Nu au fost citat.s 
1, ume. însă se crede a Şti că unul din cei 
doi reprezentanţi ai regelui Petru va fi 
Însuşi d. Purici, actualul prim-ministru. 
Ar unna cu prilejul acestei conferinţe) 
să se examineze POSibilităţile incheer;..j 
u.nei înţelegeri între guvernul jugoslav 
din Cairo, mareşalul Tito şi mişcarea 
naţională df3 elibf..Tare din JU9oslavia. 

Dar problema jugoslavă e atât de in
curcată încât se credea kl Stockholm că 
numai un demers aliat in stil rnare ar 
PUtBa pune capăt - măcar in aparent'i 
- tuturor Irăm4ntărilor din cele doui 
tabere, 

Cine va face însă acest demers? Mo!~. 
cova san Londra'! Sau amândouă d~ 
comnn acord? . 

Iată. întrebarea care Se punea la 
Srockholm unde 8e în.clina să Se creadă 
că niCi într'un Caz situaţia Zui Tito, nu 
va fi micşorată, ci. dimpotrivă ~i mal 
favorizată. ' 

• Cât despre problenm. finlandeză, se 
mţelege ca, comentariilerconNnuau rele
t'ându-se atitudinea fermă a guvernul 
finlandez. ." 

BUCUREŞTI, 11. S. p. P. transmite: Se ană. din Loodra ei. exregele GI'&
t~i(>i se găseşte în prezent la Londra Wlde • ,renit în vederea unei eonsflturi poli
tire. Se a...5teaptă să sosească şi şeful gm'ernu1ui grec emigrat. Aceasta intenţio
nează, să. să. prezinte guvernului englez pretenţiile Greciei asupra Dodeoo.nezu~ 
Ihi şi să. obţină promisitmea €că intreg Dcdecanezul să fie atribuit GraBei drept 
răsplată pentru participarea la războiu ală.turi de aliaţi, 

Statele Unite vor rupe relatiile cu Finlanda 
STOCKHOLl\I, 11. (Rador). DNB. 

anunţă: După. cum anunţă. e.orespondoo, 
tnI din Londra al ziarului "More;en Tjd
ningen{(, (,ercurile bine informate din 
Londra afirmă tii în (fUrsul săptă.mânii 
tN,(~\1t,e. rm'61"nnl Statelor Unite a fMut 
('un().~t\1t la Helsinki că Statele Unite VOI' 

I rupe relaţiile diplomatice cu Finlanda, 
in caz (i guvernul finlandez nu se în~ 

I
le~e cu Ru.. .. ia Sovietic. pentrU a. ieşi din 
r.hlwÎ. A(~astă înştiinţare Il lost remisă 
t:e di.tre reprezentantul tliplQlllatie al 
Washlngtonnlui la Helsinki. 

o desmintire a biroului de informatii finlandez 
HELsL~KI, 11. (Rador). Corespon. sensul că Statele Unite ar rupe relaţiile 

,lentul agenţiei ONB transmite: Biroul '11Plomatice cu Finlanda în cazul când 
uE: inf~n?aţ~uni fi~la~dez se deelar~ im..- guvern~ll linlan~ez nu ar ajunge la un 
p·,:ternlclt sa desmmta ştirea pUbhcatal :lGord cu Moscova. 
in ziarul suedez "Morgen Tinr1en" Prin Biroul finlandez de infnrm.atţiunt dee
reprezentanţii săi la Helsinki ar fi adre- Iar.! că. 1,I.ceastă ~tire eate lipsită de orioo 
sat guvernului finlandez o nouă nota in tem.ei. , 

Creiarea unui front popular in ,:. Anglia 

dentul agenţiei DNB tra.nsmite: j?:lia. sunt la lucru mari forte «"are voesc 
Gen e v a, 11 (Rador), - corespon., Dealtminteri, continuă ~ijt'3. in "1\" 
RP.Vista săptămânală 6Og~{'ză •• New Să. ere67.e Un front popular. In 3Cf'ste 

Lead~ru organ de eXtrema. stângă se~ i~. . forţe Întră membrii ai paFtiduhri lfl.bUrist 
treabă care este anume scopul urmaYli. • ~;'.:I 1 . l'be 1 . no?4-'d lui Co d R' . S . t JlC A E '1' D 1 ~ al pa. IJu11 \11 1 ra. al y_ .. l U m· 

... tiSla OV1{,. Itu ~n • ~opa.. t'J(~ ara monwealtb-ului apoi agrieulrori neDl'tl-
că O EuropA SOCIalista. c<Jndusa de ..• J.. . .• 
UnÎlmea So\'ieticl ar reprezpntll o solll- ţumrţi ŞI comunIŞti. Comuru5tii desfă· 
tie bună.. O astfel de EuroPa ~I' fi oea şoară o activitate remarcabilă. în aOOS' 
ruai bună garanţie pentru soouritatea seons şi au convocat COnferinţe pn.~ 
So\'ietelor_ timare. 

Muncitorii francezii sunt impotriva terorismului 
Vichy, 11 (Rador). - DNB anunţă: " rează asemenea a.cte de barbarie şi că 

40.00? de 1ucrăto~i_şi luc:ătoare din j~- guvernul trebue să. ştie aceasta. Uniu
dustria metalurg.c~ a~ ţinut. o întrum- rea Sindicatelor Metalurgist.e est gata 
re la Lyon, prot>estand :unp0tnva actelor _ '. e 
teroriste di~ Fran}a. In moţiunea vota~ I sa cola?oreze .la a.cţLUnea de dlstrUgeTe 
se spune ca toata mun'cttorimea infIe- a. terorlSlllulul. ...,w.. 

Imposibilitatea Inei reconcilieri sovieto-polone 
G~1EVA, 11. (RadO'r). Coresponden

tul agenţiei DNB transmite: 
Se află din Londra că .. Daily Tele

l\'aph" crede că în ceeace priveşte rela
ţ.ullile sovietî.ce poloneze Stalin nrl mal 
hsă nici o urmâ de îndoială asupra îm· 
!)r.flibilităţii unei reconcilieri între gu. 
,ernul sovietio şi guvernul polonea. 

Cercurile poloneze r:r.w.t convinse că. 
orice va. face comitetul amîgraţî10r polo
nezi nimie nu va putea contribui la solu
ţionare problemei rlltio.polo-neze ahiar 
dacă. s'ar proceda la o oompleti rama-

I 
t'liere a cabinetului polonez conform do
rinţei exprima.te de către g'l;vernul so. 
vietic. 

Comisarul britanic din Palestina tinta unui atentat 

luni, 13 l\1 ... lie 1941-
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un servunu divin. Bomba a fost, însă, 
~coperită. la timp. 

In legătură cu aeeastă încercare de 
atentat poliţia britanică. a arestat 2() 
membri ai organizaţiei sioniste. Poliţia 
brita.nică a mai descoperit un depoz.it de 
arme ,i un post secret de emisiune. 

ŞediDţa parlam~.t.l.j 
li IIla.fI fl'Z 

Helsinki,l1 (Radar), - ONB anunţă: 
Parlamentul finlandez a ţinut \) şedinţă 
ordinară. dela orele 14-15 îu Cl1!,sul că· 
reia au fost discutate ~âteva rroit'ctll 
legi. Viitoarea şedinţ,ă la. 14 Martie. 

Rati.D.Ii.ar~a bfl'lIziaei 
10 spaRia 

Madrid, 11 (Rador) - Dapă cum 
anunţă. ziarul "Info!ma.ciones" restri;!> 
ţiile pentru ~nzi·r.ă au fost mlr;xiuse şi 
la automobilele oficiale. 

D. VORPapPD ta audi .. nţa 
la d. Meaemeoc.oglll 
BUCUREŞTI, 11. - S. P. P. transm.i" 

te: Din lstambul se comunică şfirea că 
d. van Pappen) ambasadorul Germaniei 
la Ankara a JOSt primit in audienţă de 
către d. Me'nemencioglu ministruZ afac!? 
TiZor străine al TurCiei. 

Intr_alr .... 1.'I'aeil(Jrme~ 
ridloaall Ja Lundra 

BU(f(JRE.5TI, 11. S. P. p. tl'lmsmile: 
Azi are loc la Londra o Întrunire Il sta.. 
,ilor meridionali. Intrunirea a. fost ClOn
';C,}ca.t8. urgent. 

Spa.ia Ita. acordat 
baze Gt"'rmaai ... i 

BUCUREŞTI, 11. Guvernul din Mad. 
rid a desminţit că Spania a acordat Ger
maniei baze aeriene şi navale în insulele 
Canafe. 

._fAlnfr •• diatre prIM-_tat ... 
trul au.traUa .. ,i d. Cbuf"chill 

Lisa'OOna.11 (Rador) - Dună ~um 
anunţă din Canberra serviciul de inf·,\r. 
maţii, d. John Curtin pr:im-mbistnt1 
australian a cumunioea.t Vineri în p(irta
ment că va pleca în Anglia spre a. cr~de~ 
ri Cu d. ChurchilL 

D. Curtin a dec~'trat că discuţiJU.ru1e 
vor avea loc pe plan ministerial Înalt 
[)sa nu a specificat data pleCării 

Relaţiile dl_tre Arlfentlaa. 
Para.oa,., ChiU ,,1 Boli.i. 

STOCKHOLM, 11. (Rador). Cores. 
p;)ndentul agenţiei ONB transmi te: 

r Se remarcă dealtfel aiCi că MosC(yJ',l 
şi-a .făCUt un calcul greşit atunci când a 
publicat condiţiile armistiţiului cu sco
pul de a presa asupra guvernului din 
Helsinki Şi a-l determina astfel la o ac
tiu,ne mai rapidă. Aceasta precum afir
ma ş-i ,,stockholms Tidningen(~ - ~a 
dovedit a fi o greşală pSihologică. la fel 
ca şi trimiterea escadrilelor de bombar
diere rus8§li asupra oraşului Helsinki. 

Ambasadorul republicei Paraguay in 
Al'gentina, d. Fra.ncisco Pecci a fă~ut O 

vdtă dup·! cum se anunţă. din B"lenl::' 

Aires d1ui Masson ministru afacerilor 
straine, asigurându.l că relaţiile dintre 

STC><JKHOLM, 11. (Rador) Cores-I MiClhael, eomisarul britanic in Palestina Argentina şi Paraguay nu vor S"ueri 
ptrndentul agenţiei DNB transmite: a fost ţinta \ln.'"li atentat. nici o modificare şi că ţara să impărtâ· 
După cum anunţă "Morgen Bladet" O bombâ fusese în gropată în zidul ~eşte pun.ctul de vedere al republicei 

intr'o corespondenţă din Ankara şi Mac b:sericei engleze unde trebuia &ă aibă 100 Chili şi Bolivia. 

Trataflye Intre J!OYf"raal 
Iugoslav ŞI Tit. 

BUCUREŞTI, 11. - S. P, P. TRANS. 
MITE: DIN LONDRA SE ANUNŢĂ, 
CĂ INTRE GUVERNUL IUGOSLAV 
EMIGRAT ŞI REPREZENTANTII GUp 
VERNULUI TITO A TJ TNCEPI IT TRA
TATIVE. 

• "~ t l . 

.......................................... , ......................... ~ 
Nil11ic nou în problel11a 

B eri n. 11 (Ep). - Nlmic nou În 
problema fialandeză a fost şi V inerl 
răspunsul cuvintatomlui lIela WilneL"ll· 
strasse la Întrebarea prh'it.oare la tr:J ta
tivele fino-ruse. Trehue aşteptnt Ct' se 
va face din partea finlandezl. J.a O altă 

. Î11trebaPEI care s'a referit la bomb6rda. 
meotul sovJ.etie , împotriva St.wkbolmu~ 

lui, c1n1ântatorul a transmis O informa' 
pune cu pri\ire la culisele aC(AStUÎ .. ta~ 
BC'rian. Cât el este informat, ~te şigu· 
vernul suedez, că a.cest atac SO'('wtie 8J'@ 

un motiv pre-eis. Sidorf"DCO fostul condu
cător al unui birou soviE'tic din Stoek~ 
bolm a provecat aceasta. Sidorenf:lO B 
fost condamnat ~ autoritAţile suedeze 

finlandeză 
la o pedeapsă privath'ă de libertate- pen
tru spionaj. Cu toată cererea sovietic-Uor 
ou • fost lăsat liber de autorităţile au&
deze. In urma. acestui fant a tHwat ata~ 
CuI aerian dupi\ care Sidoren~"t) R fO-'1t 
eli~rat şi pe1l.tru moment fie gil.sp~te la. 
Lo.ndra~ -. t 
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CONCERTUL 
• 

ORCHESTREI GERMA~~E 
C ţ\. l 'C 1" D 1-\ R 
_ •.. .....- IL -aJ 
~1~IJIH~III/lIIIiiIUIIIl .. llljjHIII~I~UlI~ 

«:u c::on~ur§ul d oei prut. 
Orchestra F'ilarr.lOllică & Grupului 

etnic gel'U'.an, sub cond ucerea d-lui pl·Of. 
Richard Osohanitzky, a dat in seara lui 
!l Martie un <,onrert siIr.fonie e"l Preţ il)· 
s;il concurs al emeritei noastre piRnis~. 
d·na praf. Ana VoilelL'1u-Nicoară. In
:;..'ihebal'en simfonică relativ recen~ 
fără altă. t1'adiţie propriu zisă d{':(·ât a 
~I!Utti secul<lr~i muzici german~, reu· 
n,nG: în ror1711 ei elemente din trei sf~re 
·I.stinete: aInlltori de elită, prof~ori
bstrl ml"'l1tj!':ti si orr-hestranti de mes~ 
Tie, rămâne 'tot~Jşi rl~ sublini'at <'ă sub 
(\.mriucerea ancrgi('ă. a dirijoruhli" săU', 
Or chestra Re21<;tR. se nt'eZlntă del~li' con. 
cert la 4'nnN'rt într'o ţinută tot m:}) ·mi. 
h,ră Tn~~'1t:?!'1d publicul cU r~Pză!'ile 
'·,;.1(' ,1,.. un f 14umr>!:; nivel ltrtistifl Nu 
.. hM P 1"1"l'1 1 <,"1 rei ('''..,nonente a acestei 
l'r"t.,<><:,t!'~ trf'bnie sli fi!" A..Ore~b.t pc linia 
;" "c,~o; l"--'."'+e iT! nriM"l r~ n,l - e"tv:, 
Z· lk'IDlU 1 amatorilor, a bnegaţia şi sâr-
6uin ţa p'olesoIilor, eare pe lângă mlL.'1· 
1::\ lO: ist,'vitvare in serviciul rf:împr~ 
pd~TiÎ i':lh,:,lor mai găsesc enC"gia ~i 
Unpul M' 'f'"ar pentru munca atât <le is
tf,vl tu~l'~ a pro!nlor, saU c'JnrUi'3'll mu
z:cantjI(I:' de meserie, ('are şi ei în zilele 
{nr li~er-f' vin să ofue aceStei orehestre 
ti: era experienţa lor Îflcereatii în mnd 
Rpro:me ~l'r1tuit In orice caz, omul t~e. 
bnie !"ă r;·e tllPure <'3 în zlleh n(1astre. 
U1 care gec;t'!l :rrai;.:it a rl-evenit atit de 
rur. o AY"'IDPnea mirnne este posibi1ă. 

Programul -le Joi seara j-a iwoumat. 
cu d\.te o lucrare, pe cei trei clasici ai 
şc oIii vie""'ze, întcn-e:etorii preStigiul 
rr:.nzlf'al flI nnţiunii '~eITl1ane. EX€'<'l1 tat 
f'U C0'1("'1I"sul unei pianiste române? fap
bl "f'~Bt<1. este egnl ('u un [{est simbolic, 
,r,~ in f~ H~area sllf1etelor. la {'p.r" a Coll
trn .. ,,:~ "n Vn 1(\~ r('a lln~î reve' 'ltii. exe· 
cJţia ireprnliJ1bHă m'1.i alfS a CC:rI('ert'l
Iri (~C lCi~n în I{!~m'lj:lr (l{. V. 488) de 
\". ;\ M~ 7.art. Preelzia şi caracterUl e.~
}llicit ~tl detaliului, surprbs in esentia
l ;La telJ lui, în intel'pr: t~,rea. d·nei Ana 
Yoileanil .. Nieo<ll'ă - prin care se des
coperă notă eu no t l încatinarea bi te. 
ma ti că-simf (In ică, stl:ă j t;i tă de leg·~ Il d i
ra.::::l1smului specific al fiecărei dintre 
(·ele trei parţi ale Concert ului, nu sunt 
pc.sibile fări acea însuşire hndamenta.o 
lă a joculUi pnrticular al pianistei noas· 
tre, care se numeşte saturaţia timbrelor 
91 la care se ajunge numai graţie unor 
CQffibinări t~'hnice de n"lunţare, cărora 
se S1l0Sllr""...ă. înega1ă măsură o admirabi
lă 8Wn~r.. a pianl'li·j cât. mai ales, o m· 
cr,mparp.bP§. cultură a sufletul·li .. Dacă 
am lua a.supra noastră. sarcina să. .des· 
cricll1, cu un prisos ce recunoş(lnţiL pen
tr".l u2.l';l~ re care ni l'a făcut u-na An<3. 
VOlleauu -J.'< u.'oara pnn interpretarea 
(:OJlCeHUlUi tie Î'lloz<.Lrc, pnnc!.l.Jiue tu 
:ileu1U~ <::'Plicat (le u·sa intrU tXl.e! ,urlz,a· 
l:ea V.lL<iuu!l l ... ·.~l}d.W)al.·~, l'e C<l.re şi-a 
C,":.; ..... l-'lf LU ... .,1 11ld.\"el·.La4~ ... d .... ...;, ... ..,I_~C.: alc .i. ... ·~r. 

tI tl' ............ i.1~ "".' U'VlJ Ll ... .:::au. \"lJi~l .. :.: ~! Vlldl.d, ........... a 
Llcv.J.~· ... 1,. hl ... C tL"ii • .J.'; U. -.:.l'u';"l 11'~u."l.lve, 

- e<l. 11 ....... :3i::L l·~t.;J...ilu,~ş~..::m cU t.;;;!, ... 1lU, 

SWClw •. .;, l:..i. ix; .1/ .... 11 .... l'~ali.z...J:li u,;! an 
b.UU .... U, l.va~ l:a.t.:I:;0;>~ l;iilla.u...ul.~ au Iu6t 
tic J:'i::Lt'~o,; u..;: a .. )>! .u },IUtl..t atHllla !lJ.·';'l~n 

!, .. , .. ,~.>! .... ..I.U4u.'h.u· ... , a~<l.t ue !1 •• ·"""'.i .. te 
f' de i,.eLute all f06t el~ .;.e pura SUh'e ti· 
l' 4,:..i., .... st'I.o_. r ·un..Lla a 111t;;fprerei ve O 
oi.are a suLemlul, in .:.are ~vel'l\.ate8. de 
l ... .l.g_ l~S;?lc:J.:r!e pl'!Inaval'ate~ă. a. g .. n1U-
1(.41 ln:· .... al ~'iii.l ~ a res4rin[ intr' o eIA to\."11 
l'<l.J:t"~u~a".J. ar.llt~~~';hlica lntrecere. Laci 
hr~i;j. lnt.:rpr.::Lltiva a U-nel Ana VU'l.ea. 
no.lN1!:()a..·" nu s~l'eJ llCe la o stnlplă fa
eul tub llllitativa { (..~en Ce încă n'ar Il 
lJuţin), c; lH a.ee,aşi măsură in car.;' ea 
"ll1t~!·pret .. a.:::.a" un L'P, at'€~ r.' j1r'."ne un 
imp!;:;rios iLc,tant sJA'e pr-LJrÎa ~~ trd!1S
f gural'e ::;n n~:;e:lsă. C~ l"a~l' '.>i l~l d .... "\ 
~are se l'l.l'UPC:d.Zd iu ~lll:sd. şi eentru: 
psihi~ al com;JO.<'.lLor'U!Ui. C"I'lLhin spirj. 
tu.RI, ingfmânare de '5'''lH'rr~zitate a sen , 
t!ibniFtţii Sli·'" zOfliii ~crrecţi-mj nnl.stke ' 
-- il'!tă t·1ÎP~. r(>lI<:itd l!.,·estUi M '7.art. 
~f. r:~'r" l~ln a'i7.i ţ Jni g.?)l"'a. ~!l"e n".8 

~ ,~ryţe~ it ,'n "rn. i 3. S~" sttl1l1" il.n r1 an" s('h e' 
lftQtismulni l'ontimllOrnn ~ <f'..l tot mi 
r<l,il'l ,·r:ntrnf.ăeut a~l retelelor sale este. 
I,ef' ele tristă ~;i rirtic.~lă stcrHitate emo 
t "5. Con~rtcle Ordle5trei Filarmonice 

,minp,menta contunporană dealtfel toO- t.' e. In sfârşit aflmirabila olnogenitate a 
~ermane lşl indeplinesc misiunea lor I r·uuţ. ne(}b0sit în cadrele acestei orcbe~, 

~!lai prin faptul, că se ţin departe ue ('(:rpul".li orchestral, atinsă în Partea fi 
dice formule adal'adabrante, înscriind nală a Simfoniei lui Beethoven, care eo
~:1 programele sale numai lucrări de 0'1 respunde mai mult oinamismului d-lui 
ţ.lll"ltă spirituală ireproşabil.să.n1toasă. prof Richard Os<-hanitzky decât finalul: 
SImfnnia În 801-major~ No. 88 de jos. Allegro (\()n spirito a Simfoniei de Haydu 
Ha.ydu, . care a introdus concertul şi ţle C;1re n ~orim mai eterat şi <1'1 treceJ"l 
Simfonia L de Ludvig v. Beethoven, pe [lela forte la pinno mai nemiilncite. 
rare o poţi Buzi atât de rar, executată Partea R treil! a Cnnc"'rbtli1i rle pian in 
:,u piesă de în~heiere. am rotunjlt at- La·major d? ~Jn"'fll·t, î"l ll\temreţarell 
!.,osfera acestui simfonie în nivel cu tOo II.nei DfOf. Ana Veon"'1nn N;(v.ari a tfe 
"11 fericit: Sllbl,niem tonul raId a: vi 0-' bua ,,; 4';", executată în ÎT!tre"iml> <:1 a 
"ncalului din Lar~o.ul Simfoniei' lui enua. oară, 
Haydn, nrin care s'a relevat in"ă ot1!l.tă. + 

t'oncursul preţios al d·!ui pror, Doco Go- Andrei A. LtUjn 

Ocrotirea faOliliei ţărăneşti 
Calder;n,. d·~ui dr. Pe.r. llârnneau''''fffiuh.c in cadru' cerc.

lui de Studu al ~.;l.;,,.e_ .tIănalefle" 

, /,. faţa unui publ:c 8eleCf. prCOCţtpat f Zarea, sociologic, oonstitrle o fazi a 
ae prooLemele Meate a'eaceSLU: nea1u, d.' lile\;auo!ismu.Lil de populu.pe, anume cea 
dr. ~aru ~amnean.fu deta un.VerlJlta- I .;e Q.snuJ.acin/t!'e a Ulllh (or~e s,P.rituale 
tea am CluJ-lSiblU, a lanUL ~ri seara in ';1) t"hllice, a căror valoare nu se mal 
sala LiC~ui ()Qnl(:r~ ? iMtresantă p(,.ilte Îllit.-"ui. decât prin intermediul 
con, cr.nţa asupra oerD(1re1. jr..,m.hei ta- E:tatului, iar biologiC e fenomenul de ac· 
răneşti~ . 'eler:-.re a mor~ii . plasmei ger.mlnative 

ConlerenţiCfrUZ care Mie bănăţean Şi o bme dotată a neamuluI. . 
PUSQiKllitr.ue cu1wscută in aome,liul Ajungând la politica de ocrotire a 
problem.e/.or SOCiale, avdt'.d numeroase ţărănimii, ci. dr. Rămneanţu, arată că 
lucrări de higiecnă şi biologie, a fOSt pre- 'S('opurile acestei ocrotiri, ţinând seama 
Zintat de d. ar., IOSIF NEMOM,NU, el obiectivul principal care u.e .'lreocupă 
prezentare ca:e'ln fond a fOSt o expri- e- cimantarea legăturii intre sânge Şi 
mare a bU()ur~~i de a asculta Pe d, Petru glIe, vor fi: Cop.servarea unităţii etno
Râmnea~ţ'U. blologi~e a stat-l1ui românesc Şi promo. 

Inainte de confer;r,~ţă d. PETRE RAM. varea vitalităţii familiilor care îl for
NEANŢU a adus mulţu.miri d·lui Iosif mează; Intensificarea legăturii ţără. 
Nemo -anu pre.'}edintele cerculUi de studii r:imii cu glia şi creiarea unei nobilimi 
uZ Astrei Băr.ăţene care a avut ideqa /e- r!e sânge; Fortificarea rezist~nţei fizic.e 
ricită de a organiza (rce8t ciclu de con- a ţăranului prin ameliorar€J. stării lui 
f"finţe, în cadrul căruia am mulţUf"'t.irea de nutriţie, raţionJlizarea şi îndrumarea 
de a trata U11 subiect care mă prOOC'Upă !hunCll şi ÎmiY.w.ităţirea standardului 
mult, anum,e "Ocrotirea /amil:eifără- . de viaţă; şi raţionalizarea exod ului ru. 
neşti(~. r:aJ. Stăruind pe larg asupra tuturor 

Sanoele şi glia - a spus d·sa - sunt punctelor en'.mţate, d-sa. şi-a încheiat 
.loi factGri, care împreună cu tradiţia şi ccnferinţa astfel: In cursul expunerii 
Jestinul condiţioneazâ. existenţa unui făcnte, în rezumat m'am strădUit să re
Le am. lev comunitatea noastră de sânge şi gLio? 

Sângele şi glia, la noi românii, pare ŞI sistemul mohis de capilare între ele, 
că a".lapărUt în negura vremii de odată, rileia de boltă a permanenţei vieţii ro
p2ntru a supravieţui peste veacuri. Pe n:ăneşti . .Am descris apoi făgaşul Wlei 
!;amantul 'Qllltre '!'isa, Dunăre, Marea ~censiuni cantitative şi calitative ale 
Neagră. şi Nistru, unitar, armoni" şi acestei vieţi, s'llboruo.nând capitolul aco
real, determinat .astfel de îmbinarea re- llomic celui uman şi ţinând seama ci 
IiefllY.li, apelor eli,mei şi vegetaţiÎ, intot· s:>tul e rezerv.oriul nostru etnic, aŞa cum 
dumna au locuit s2rninţii de populaţii l1e învaţă biopolitica. Asupra destiuu1w 
inrudite intre ele. Printre cei mai vechi sii.ngei''li şi gliei româneşti, din cauza 
i, g~im pe Daci, care s'au ocupat cu lipsei de timp, nu am aruncat decât câ,. 

I :tgric-lltura. Cu timpuL ei aU fonnat că. teva reflexii. Totuşi din acele câteva 
I :.'<ne şi sate. Legăturile între veohile şi rriviri, la care -dacă mai adăogă,m soli-

j
! he,uile sate S'au păstrat, familii înrudin- da.rizarta conştientă eU care ne·am an. 

du·se între de, creace de altfel O'bser- .g~at in r~bojul U.e recâştigare a uni. 
văm până în zilele de astăzi. tii.;ii noastre naţionale, citită din truda 

f Cor.tllluând prin a arăta evoluţia. sa- ţitn.uumii de a-şi răscoli glta~ cu ma. 
·'utlj românesc, spune că legătura intre multă udoare uecât oricând, dill râvna 
,,:an.~·(\ .j ~lie. nu trebue înţjlasă numai intelecbaIilor de a evidenţia toate drep
ca o Pfrmanenţ.ă Îll!re do: factori natu- tt.rile politice ale neamului .şi din jert
:'r.l.li, ci şi prin prlsma dreptului ţără· fele de sânge ale soldaţi1or pmtru apăra. 
'limii la ohinul său, mdiferent de forma lea gliei. reiasi că. evenimentele mari 
.~ drept a propretăţii, idiviză, inrlidd'"l.i j~torice nu ne-au depăşit. Ele au găsit 
lli, Sau nu mai ca lnvoit sau salariat neamul românesc într'un stadh al con. 
",-~icol. ştiinţei comunităţii sale de desti6, capa-
~Trecând apoi la capitolul "De'Jrădă- bil să-i creieze misiunea eorespunzătoa. 

';inal"e~ din glie si consecintele ei'; arată re sângelUi ai gliei pe CaN le-a. moşte. 
l~ns;tatea Po9t1laţiel Mlrale r()mâ,nesti rjt dela străbuni. 
", ];·m. p.t ('R"P ,.."te dub1" fn"'~ de ('eA di~ 
:"."1~""('- ,- · ... Hnill. si Elve+i~ ",ratr 
. :oi t."l'-.1; ... ta [' > l',..hflni 'l';!l1'e ". n'>ch'l1,Qatf 
,II'. Mntivj:> natu"<ll,.. <;1"1'1"1.>1'" A ""'''Iq-li ~lr 
h"lTli.,. ........ nn,.,,: 1'l lmn""l1n~rl>;a el! f'-'m(> 
f'''''''''I'l''~''''''(>. h. ,.., mn,.t'>Ht.,to "" """l't mll; 
r~~-:'n.,...,.:I; 1,.. q""'~"'~~a "~t"lH~-:;+i; ftte 

Tn 1'" ... .,.., ..... ~t ,1",,; q"'''..,1» iLq<l l1 .. h~nl 

·~ ... ~~.#"',_1111" .. "--__ -4-.. 4111i$ -.,..o~eCl;:'""_._IO!,~ .. _~.'!1 . .,~ .. _ZO; .. 

* 
Conf~r;"trl <fini dr. Petre Râmn~an 

ţu, care a f"lst îns,·ţită de o serie de im. 
"0rtaJlte plan.')€' dOC"l:>rlpn+are, fi. ~lt!'jit în 
râ,r>ihl"il" "n4'itorilnr nriT'1irA!. ne carp 
i,.",h",,"l';' 'l'o "'<i.&'~Sf'J'i toti I'Pl nre"~unat: 
f'll tnqtă fi;. .... ., ~i "TI tn. Qll" ... tnl lor fie 
~~ri1'" ~l'(\l-.leT'f')~ !l1~ nenmuhi. b 

OP ERJ\. R o ~ilf , < 

.L .•. """''''''' u ...... ·,,-- ~_.z_aL _ , 

Dum'nN'8 i'~ )l:~rtle 5= 'lipr.:'uri, lJ tl'uut: 
Dvuă "pcl'taco!t" ('xtrnnr(J;wlre 

• 
ŞI TRUEADURUL ~:i\R]\'IEN 

CII ('r>H('U~IlJ marihr eftn1ărrii 

oIovlarÎa Moreanu şi Emil "\IIarinescu 
~Ia OperA Romî!nf. "in BI1<:'lJn',;,Li 

. .....ţin~ţ.i din Vl'eÎne flil("t4' 13 p.ţ:en~~'l Tama~;u. ·lMt· . "Tf>lefoo: W...ta: 
...... r: ... rr'mu.W1W ... 'Şal1nn.". I • rUTf'._· .... 

Luptele pentru tron dintre cel doU! reg~ 
f.oge!e b'erdlllBnd şi Ioan Sapolyai ~ au re
percurslunile lor şi alSupra Banatuiul. Ds. 
oarece o par~e a nobiHmel făcea u.n joc 
dublu. pe faţă ftind cu SapolYaJ, w pe 86. 

cuns conspirând cu Ferdmand şi aşteptând 
momentul. ea Ferdinand să vină .-:U OL6te 
in ţara penu'u a trece fatJ.Ş de Partea acea.. 
tu ia. Sapolya. se gândeşr.e 'a aliaţi. In Ba. 
nat .s~ bLlCU.l'Cl, €le wa.t·e PVPularl~te un 8Jlu. 
me N<;;gru Iovan. numit ele către sârbl Cemi 
Iovan. A:6~ ta era b.ncu.noscut şi tntre sărI» 
si între romăm, dar de origllle era sârb. Cla 
prom,siUlll 00 Ileş Il. dar Şi politi.ce !legele 
Ioan Sapolyal reuşeşte să-I câştige. pe aeesta 
~ partea sa, La rândul său tarul Iovan 
căci astfel il ~umcau ~ârbii din Badea ~ 
Banat adună o oas!.1!! de 15 mii oame.tl.l rl;). 
mâni, 53.1'00 Şi alţI nemulţurruţi şi trecâ~d în 
Banat se apucă 5ă pustilJ.Scă in s~cial Ba. 
na:ul dela câm9ie pustiind şi jefumd. ~ 
oarece Ioan Sapo1yai il 8m~nmţa cu repre
salii acesta trece la data de ma.i sus făţiş d~ 
partea lUi Ferdinand, iar la .st~rşitul lui 
Martie nimlce-şte o anna~ă, compusă mai 
ales din secui. trimisă in contra sa. In luptă 
este rănit şi Perenyi, comandantu1 Soecuilor 
De aci încolo până ÎI! toiul verii ,.ţantl" rO: 
van a terorizat şi je1uit Banatul de câmpie, 
până câ.!ld în sfârşi-: a fost tnlrAnt definitil 
la Seghedin, unde trecuse si. ~uceressci 
oraşul. Fiind grav rănit la tnoonutuI lui 
August 1527 moare şi capul său It trinU. 
regelui loan Sapolyai. 

TRAIAN BIRAESOO 

." O T t::. 
."!.-

PATRU ANI 
s'au scars del~ moa.r~a scriitorului Mi
J:~il ~eorge Zamfi!Cscu, iubitul Genny. 
eUro Il spunea:l tOţI aceia care au avut 
fericirea să îl cunoască Viaţa acestui 
s~riitor şi dramaturg s'a consumat cu a. 
tâ.ţa ~rdoare pe. ogorul literar, că opera 
!l'tl n ar fi mentat destinpll in."crrat al 
('(lnte:mparaoilor care l·au cunoscut ŞI 
}. au iubit. AUtorul .. Maidanul·li CU dra
g~ste4' ar trebui reeilitat, pentruca du
p.§. pa tru ani opera hi să primească o 
elrcnlaţie mai largă în dpinia româneas
f'ă, PIesa lui G. M. Zamfirescu .. Domni~ 
şOf]ra Nastasia" se joacă CU mult suc. 
rps Ia Bucureşti şi în~lrând la Timi
şoara. 

•••••••••••••••••• 
Poi "ft'fln'. 

morali,,;, 
Există o anumită categori'J de oametiÎ 

pe care";' auzi repetând la infinit. 
Va! de mine tineretul d'J astăzi ••• 06 

.QrM.avenie! Pe memea noastră nu era 
(}.şa. , • 

S'au 8chimbat vremurile etc.. etc. 
F'ir~te ro stau sehim.bat vremurile 

Nimic mai firesc, Viaţa merge inainte: 
dacă unii rămân inapoi nu-i nimeni 
fJinovat. 

Oond;tiill' de trai ~au ~himbt1t. 1~ 
t:'re'1 (J!'oI'11Pd'nl vi~ii a f08f traM!nrmflf 
q,e dOi fa.c,"'!? e..rr(>'lf.finli: techn:ca şi 1's1~ , 
1u~" ffl"pvn(f de cpl~ dnuă r"f"lhnn,;p "M,.' 
lip {fT)f'('yrt'"te, 

f"f'"miii ,.,0 Il.o;rd '"~nt m-ool)f'i ()rhii 1.nr 
»'1 ""' ... ; mI r;;"'fT."'1,7 .<lii 1t". M;hn.-.n..<'mli, 14 
?,:..,..;~ , H',,!~I; J,"' ... nr ilp nu'a-ii . 1>'T1"1",1;t~ /'VI 

..... ...,' M<'>'r"/Il il", """,.J" '''nnrfpn 'T)f)fUP ,,""'t 
'41 """'-";~JO ,."n-mp.,,-. A nftll,T.J;r: "" .~ .,~ .,..:"'~_ 
",1 ,lI" 1'4'~'.'O" ,,1 <1-:r.."p?nr r1",.71Y~_;; ~ 
.<t+i:u rli ;'1'1 f-~ln .. 1-""'r>If fiRUl "",n..l'l"if, "fi 
<:'oII?! .. ,..,,,! '" ('r1IJ.,.fi. 

A 14 în fr/f,., o"r,qnr merMl n(YIIă wmec. 
fI' ~f1ftl de dl'lpri1'nm·tfe ~ deO'!1rrrfe durp.

re.a, f('felF îfl.lJ·-iinratF ale mllmelor ri'i
m,.~p ~infl'w"~. fn~ ,,!in/1Y1r 111" ;nr.('rtif<!l. 
~i"pa ~!lţ>i ife m~;"'.(' 8';;{p n7t-lo f'lrte C 
1'J '''''1' fi r1<>'?"I1rf.,,7ui il, <>;" ... 411 ifli r '1 '.Irie, 

::ti noi (1<";'1 mflTrr7i <:IH t1,.,1'! mf',~ ... !e i1f'; 
1',.,1"'11"'" ~; ~<' ~I' J,,,J,, ..... ,,.".~ ,..'" ~""P7'>l ",., .. 

"-..,.,, ~:;i no"""",,"~; ,,(')~trn' .. 
('!p, 7~ 4"~m I'tp;i,~ "fl'1'1"n r7(' rrr;nrf~i vI{ 

MIA MARIAN JALEŞ 
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PROPRIETATEA FUNCIARA H IN BANAT 
D OCTRIN A ŞI REAUT A.TE. Nu există 

o dootrină periculoa.-;ă, din sutele ca
.re sunt formula te până. acum cât timI) ea 
~ în starea ei teoretică. Doctrina d~ 
rlJJe o grozăvie din moment,ul ('ând ine4''-lle 
• !le realizeze. J)()etrina. ca ideie, rămâne 
fapt iui.electwd, d()('trlna ca realitate
poata deveni fapt infernal. In vinţa cone.J'eo 
li ideile se desfigarează, aşa Îuc,ât un re-, . 
gim care pretinde a (i fondat pe cea 
mai frwnoasă doctrină.. ajung ine
vltJt;bil că fie ° negaţiune a ideii din ('are a 
pnrc.es. Democraţ.ia din 1789 a vrut să re-. 
,ute1Je şi să transforme În regim d~moc.ra. 
li- anticii., - s'a văzut ce a făcut Teroarea 
iemooratică. din ideile liberale ale uwpiş
Itlor şi encic]0lwdiştilor francezi, Astăzi 

Ingloamericanii lupti pentru ideile demo. 
eratice. Dari. le-am ceti ain nou În expu
Dt'Tea hri dean .1. Rm1sseau. de pildă, ne vom 
cortvinge că d(J('trina e o revelaţie inge
rad, cerând - pentru a fi înrăptuită -
noua. fiinţă, care t'ste .,omul-Înger"_ Dar 
Î!l realitatea sa, nwastă. doctrină ia for
mele despotismului angloamcri('1\n din fă .. 
riIe "eliberate" 

• 
POLONIA TR.\GICA. Un \8(!riitor poo 

100 a numit patria sa .,Polonia tra
gică". din cauza ('ă aceasta ţară pnw.intă 
intotdeamla toate c~mdiţiile extetne şi ill
terne spre a fj permanent nenorocită. De 
pildă.. iată o condiţie externă a DI. .. "Ilo{'lj('irii 
sale inoon~tants politicii cu ţă.rile 'iecine. 
Pllsudsl<)' incheiase tratatul de amiciţie eu 
Germania, tratat !M' carI.' epigonii lui l-au 
lichidat. şi tl'.m .. format in rnamiciţic. Acum 
incearcă să S4" ill!lr.t!'e exact cu stulul. ea~ 
este o negnţ,iune a '1tatelor cari dore.~ să-şi 
erew.p o exi'itf'nţ:'t nnţională. R(-7.ult~tele 

bune nu se put o\>tine, df&oorere hJe.(~p\ltu

rIIe acţ.inni'lllr llo1one sunt greşite şi ~ln

fuze. In S!'hfmb, prea mulie viziuni 
dm trecut ,,; prea multe speranţ>t> 

neînt.emeiat,. DPntMl viitor. Chiar da· 
el Guvernul dela Londra al Poloniei se ,'a 
Inţele~" f'umva eu t'd dela Mo!!('o\'U, desti
nul tra~ic al 9l'e!oitui popor ,'a r .. ria alte 
situatii nf'nororite. 

. " l!.:COR:\RK-\ Ol'lTERILOR RO~IÂNL . D j·'iihrerul He;i'hul~i a d~()ra.t pe mai 
~lIlţi ofiţeri rmua,1l i lle1hrU vitejie. De alt
fi acel\sla est.,. virtUtea substanţială Il os
t~~uhli român. El nu eunon:;te deeiit dato-
ria fără cOtnental·ii~î jertfa fără precupe
ţire. In asta l'el;idă gloria sublimă. gloria 
transformată in \jriute Il ofiţerului român.. 
Mal'l"le IlI. normativ este Patria, aşa cum 
o simte "ufletul romanului, ce are numaI 
un Dumnt"zt>u in Cer şi o divinitate pe pă.
mânt: P .. \TRI.\.. Slavii. ftee8tor ofiteri S(I 

resfrângl'l 8"1l1lra lloR!"tră a tuturor - de 
unde imt>dht ppn!ru noi se pune problema 
"rednic;e; _ Nu putem fi toţi eroi, dar toţ; 
putem aw~ iubire. stimă şi Închinl'if'illne 
p~ntru eroii neamului. }}.tc eu t.otol nedl-ep. 
'Iă ne (l.l1oriim cl1 numl'le de român, ('3H 

e<oIte În('ăn'at eu atâta măreţie şi si DU ff 
făoo. nim;e Hl.-dni<, dE> btldă nimiC' demn de 
Patria noa;..h"ă. 

Recunoseută ea cea mai avansată re
gÎ'Jne în producţia agricolă din ţară, Ba· 
natul şi în special Torontalul suscită un 
interes deosebit pentru analiză fenome· 
nului acestei pronunţate emancipiri a. 
economiei rurale, 

Intr'adevăr, )')rod'lSele agricole ale 
Banatului, cereale cât şi animale, sunt 
apreeiate demult de pieţele străine, obiş
nUit de Italia şi de Gennania. 

Eludând cnnsideraţii geopolitice care 
au determinat ca Banatul să se bUrfue 
«.le privilegii istorice şi circumstanţe na
turale favorabile şi (',are în Regat aU 
fost până la pa.r>;ea dela Adrianopol moş 
nopolizate de Turd, vom încerca să dis
tin~em f;1 rtorul local ce dă a.spectul a
f"esta, veritabil de altfel, de prosoeritate. 

Este c'·moscut faptul eă solul Banatu
lui are calităţi fleosebite, el fiind format 
,je ahwiunile râurilor care până nu de 
mult isi făceau mendrele dup.ă voie, 
inundând tot, ax. 1942 şi lăsând -în unn.ă 
mlaştini. pe care O politică sănătoasă, 
rlar explicată, le.a desfiinţat. 

O climă specia1ă., determinată de para~ 
petele Carpaţilor, Alpii Dinaricî şi pusta 
ungurească, au ferit regiunea de exigen-
ţele unui climat mai excesiv. .~ 

In evoluţia, aceasta scurtă dealtfel, a 
ngriculturii Banatului, se întâlnesc câ
teva faze distincte ::.i caracteristice din 
punct de vedere al proprietăţii funciare. 

La venirea Ungurilor insă, situaţia 
s'a sohimbat după tipi<nl feudal; s'uu 
furmat latifundii le magnaţilor, earaete. 
l':stiCe dealtfel întregului Ev mediU, pe 
pământ românesc şi muncit de braţe ro
mâne.şti. 

O altă fază este marcati printr'o mă
sllră cu caraeter democratic, dată de un 
Rîăpân a;Jtocrat, în 1690, cu mult înain
te de Codul lui Napoleon La ac.eastă da
tă Sultanul a dat, dupii cum ne infor
mează d. Ion Negrea, O iradia prin care 
SE: acon1.ii ţăranilor drept de proprietate 
moştenire, vânzare şi schimb asupra pă
mânturilor ce le muncea:J. în Banat şi a· 
supra cărora până atunci nu a.veaU de
cât drept de folosinţă.. 

Colonizarea Şvabilor în Banat este un 
eveniment puternic în politica agrară a 
regiunii şi în evoluţia economiei agrico
Il:!. A ·t'ost o acţiune care a rezistat Şi s'a 
imprimat poate irevocabil Proprietatea 
funciară agrieolă, a devenit un drept in 
înţelesul actual ce i se dă şi a luat for
mele pe care le are astăzi, conseD1l1ate 
dealtfel de o jurisdicţie speciali şi unică, 
Cadastn şi Cartea f11Oduară. a 

In 1922, reforma ~<7Tară, cea rna.i ma· 
re revoluţie in domeniul politicii agrare, 
in Banat a. descompus şi ultimele vesti. 
gii ale unor concepţii de viaţă întârziate 
:-)i a împărţit pământ tuturor, Germani, 
Unguri, Sâl,bi, Bulgari şi Români. 

Dar împre.t~rări deja amintite, pre 
<'um şi alte oportune, au făcut ca pro., 
pl'ietatea aşrioolă in Banat să aibi un ., 
earaeter în mare parte original pe care 
îl voi explica. Pe când in Regat, toată 
ţarina, tot ogorul dintre sate este neted 
impărţit in făşii de câte 2-6 pogoane, 

,. cât au mai rămas generaţiei actuale, în 
ANxrUL L\. R.\DIO. Despre Banat Banat întâlneşti la tot locul ~~noscutele B şi reatită1i1e cuhurale biină!en6 s'a "put~" sau .,odăi" în jurul cărora se gă· 

vorbit relativ puţin la postul de RadlQo-Bu- sesc moşii ee au o intindere dela 5{}....
cnreşti. AsUt'1 lu rnÎ\'erf!;itate.a acestui posţ 50Q jugire. 
oollfer,ti~ele dr.,..pre Bl1uat au fast inauga. ,Aceste "Odăi" când aU 1) ~ntindere de 

$"late de n'gl't'latul OUl de cultură, 100000him pământ în jurJl suprafeţei de 50 de jug. ' 
Miloia dUlla cal'C ':UJ l1rm'lt câteva canfe- reprezintă pruprietatea mijlocie atât de 
rinte dt''Slll'e eorul'ne ş; rnnfarele bănăţene 

comenbtii :şi chemată să reprezinte for-
dt>spre generalii hănă!\'ni deslJrl~ baiducia ma nouă, în" această direcţie, in viitoare 
din Banat şi rolul ei patr;otic. des»re Sabin po!îti('ă agrari; când ele trec prea mult 
Drăgoiu şi aHe ro~,tite & G. M. Ivanov, in- L~e 100 Sîl.U 200 de jug. devin intreprin. 
!'+fâr"it. Ii;'a am:.it muzirii ltlnăţeană de d. deri mari care cer capital şi bra.ţe. Fe. 
,"flton Bogdan 'ii de atunci cbe.~tlnnHe 00' nomenul este interesant întrucât el pre
năţenc au fost puse la ·orlline. S;î.ptătnâna 8upllne o selecţionare nat::I.rală a gospo' 
tr.\n~lţt:ană., or~Rni'l.ată de donmii Aurel darilor şi are în acelaşi timp toate avan
(Josma ji (J. ~liu-J.er('.a, şi rel'ităti de l'.ătre tajiile pe care nu poate să le aibă o pro
poeţii bi'i.n:.i~eni, prl't:mn şi o !'IerI<: de alt.e ţlrjetate mic,'ă saU ~ulverizată._ 
t'!onfN·inţ.e, nrată că Bannlnl are ';J ce să Aspectul general al proprietăţii fun
!o~ ,reLÎlltt' la rnht'l' .. iiatI'R Ratl"l);-IiUl'U' liare în Banat este la fel L'a peste tot UD 

~ti. Ştll:1 fiilld. C'S Dll'fl!'tinnea lite- mozaic: o evoluţie de'Jsebită dela pro, 
brl şi nrti·Lii li Soci~Uitii de Rulio-ditu- !)rietatea (111verizată până. la lntifundiu 
zillne sta eu ~~t~a mal mar~ dragoste la dis-I ('ar spre de~ire de (,~le1alt: provine\. 
p01.iţia intele~tualilor bănaţ('ni, datoria lor ea are cel mal mare procent m oe pri. 
este si se ofere in calitate de coate.z-eupari. \e.şte proprietat~ ~ J..epst,I-

rinnaţie O vom sprijini pe datele eulese Proprietatea funeÎară in plasa m;] I 
dintr'o plasă sperifid regiunii. plasa 1 ~us menţionată ar. următo~rea Strue' 
Deta. tură: 

Prop. pulve (1-5 jug., o au 3594 prop. 
" mică (5-10 jug,) o au 1033 prop. 
" mij!. (10-100 jug,) o ua 1030 prop . 
" mare (100-500 jug_ o au 35 prop, 
" latif. peste 500 jug, o au 4 prop. 

Total 5693 prop. 

(63·04) ocupând 
(18,13) ocu!1î!.nd 
(18,12) ocupind 
( 0,61) ocupând 
( 0,07) ocupind 

ocupând 

2955 jug. {16, 2 J 

7922 jug. (14, 4) 
25732 jug, (46.51) 
6152 jug, (14,10) 
298.1 jug, ( 4,33) 
55003 jug. l00~() 

Proprietatea mijlode este reprezenta' proprietăţii funoiare din Banat, situilţif 
la prin 18% proprietari care ocupi a· Care ne dă. de gândit :şi din punct de ve 
prnape jumătate ,lin terenul agril'ul al dere agricol şi din VlDC't de vedere pol i. 
întregei pla.se Proprietarii pe naţionali· tic căci este ştint faptul ţara este a a"e. 
tăţi se găsesc în următoarele prl)cente: lerra al cui este pământul. Deat'eia cnn
Germani 40.65% Români 38.67%, Un- ducăto-rit competenţi ar trebui să sffii"p
guri 6, 62%, Sârbi 7,08%, Bulgari 2,27 ze problema şi să se ia măsuri (le În(lo" 
la sută iar Instibţiile 2,27%. R.:Jportul porII re Il pământului românesc în m.âil1Î 
cu suprafata OCUP .. ltă de fiecare naţio· româneşti iniflrajând gnspodării elite, 
nalitate este altul şi el evidenţiază pros I oei care vor forma puternica prnpdet'1j p. 

peritatea explicată a Germanilor. nlÎJ10cie Il erei noui "e v~ veni. 
In linii mari aceasta ar fi situaţia Ing. Neag~ Nalt'"''1 
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Ce este dreptul? ! 

PentrU a înlesni calea Îndrumărilor Mtu1"~l destinul fără aju.torul 1tI€diult4J 

practice pe cari >}OolţuZ juriştilor" are SOCial. 
rostul să le răspândească in mar,:,Ze pu· \ b) DREPTUL POZITll' 
bZoc, credem utilă prezentarea câtorva Faţă CIt dreptul natu1-al, DREPTUL 
cuno.Jtinţe fundamentale din ştiinţa ju-- I-OZ1TIV este Oel ce rezultă din legilt; 
ridică, oprindu-.ne azi as-upra noţiuni·i 8tatQrnicir€ de oameni: "quod (JuisqtJe 
însă.şi de ,,Drept". Ce este Dreptulf POPUlHS ipse sibi jus c01l.8tiW/t". El Si 

Viaţa COl'!:ctivă are d.ouă postulafe deosebeşte de dreptul natural prm faptt~i 
primordiale: 1. ORDINEA SOCIALA. că variază dupătimPltri) locuri Şi POP(){l
care CQYlS1stă in coordonarea celulelor re, până când preceptele dreptulHi nw". 
sada-le i,tdividuale Şi colective şi inchi~- raI sunt ne.schimbate. 
garea lor într'un corp coherent şi unitar. Marele au,or francez PLANIOL »U-

2. AUTORITATEA, sau pltterea politică meşte DREPT POZITIV regulile juridi
d~ comandă, prin care ordinea socială se Ce in tiigOO1'C intr'un Stat. i1ldifer~t ~ 
rea·uzează *ise menţine, caracterul lor particular} co-nshtuţ1'\t 

ltlslituîrea ordinei sociale are neoo·[e legi decrete~ ardtmanţe, obiceiuri, juri~ 
de un cadru puternic in care raporturile prudente. Aceste reguli sunt pozitwe In 
dintr-; oameni să gă.sea.scii o reglemen- sensul că f0rmea,7..ă un OBIECT DE 
tare conform binelui comun, OU RES- STUDIU CONCRET ŞI CERT; .mnt cu
PECT AREA ASPIRAŢIILOR N ATU. n08cute; ele ati, un text~ o formulă. de
RALE IREDUCTIBILE ALE FIINŢEI finită ri preCisă; ele rezultă dinl:,um. 0Jn-: 
OlJ.ENEŞTI. Ordinea socială trebue ex· 8amblu de fapte ~ ooţw:ni, ron. pat l'a 
p-rima,ă i'n reguli de conduită clare şi puse in afară. de orice contestaţie. , 
pr!'ci3e, comportând sancţ~'Uni împotriva Intre dreptul natUral şi cel pazittv 
transqresorilor, Retw:ua acestor reguli există o reUltie de subordorulre după ca-
constitue ORDINEA JURJDIOĂ. e{/.,-pre- re nici o kg~ nu tae poate obziga a fa.oe 
sie vi~ şi savantă a ordinei sooiale gUr Ceea ce e8te co-ntrar legii naturale. Quae 
ra.ntatii prin tot'fa de constrdngere a rerum natura prohibentur~ nul1a lege 
autor1Iăt;i pubHce.~ Totalitatea. r~qu.li~.m- c01l.firr7Wta su:nt." ~Civilis ratio ,,,lttura-
cari re,g"lementeaza rapOff'tunle .'/f('T"ldtOO lia ~ura con'umpere non potest:. [)oc. 

iUntre m.p1tt.brii un-"i colectivititti este trfna modernă axprim.ă aceastiiconcep
DRRPTUL. Dre',."ul 8e rn~z!ntă llStfe.1: ţie română intr'o larmă ~i m.ai (::llil'Ţi'll
CfI tl"l2 a':n..samblu de comlTrldmne'Hfe can I zătoare, Cei ce pretind a constru1 "te 
limitpllză si coarnrmP'Y'>',li. acti.1)itatea in- 31Slcm de drept pOZitiv in diSpreţul a:rep
ditn-<i1rn- C01IfMffl, h;;t!I'X.,ti comun. mlui Mtural. zice GeOrges Rimard SUnt 

Rm:r.a,:'i. aIe c"i!rrJlf itls/iru.fii .iuridi~e ca cei ce vreau să discute lipsindU:Se de 
vor raman.fa un f.n t1"'/"n!ar perlrr1t Snc"e- , -ratiune. Aceştia zdrunCină bazele aricii
tăţ.il~ mneneRti din ff)("ftf? timrmrî"te, d"fi- rei ordine inteleetu<tle; ceUalţi ră8toar
neau Dreptul "l!rfo riP a cunoa·'He ~ ce . nil t6m.eliile oricărei ordine morale~ 8Q

este bun şi Ju.st (Ju.~ est ars hant et ciaIe, poli.tice~ naţionale fi tnternaţiona
a·~.Ymi«), im'fJ~rţindu-1 în drept tWtural le . •• DreptHJ natural este o oondi,ţie de 
şi drept pozitIV. eXistenţă a dreptulUi pozitiv precum m.-

a) DREPTUl" NATURAL ,'- ţiu:nea es~e, O ~iţi~ ~ce8Q..rii 4 oricd-
1'Ul eXeTC'1ţtU al gandrT'n_" 

,,DREPTUL NATURAL - spune 8G-
vantul jurist român D. Alexandrescu, _ O. DREPT SCRIS ŞI NESCIUS •. 
este acel ce rezultă din legile ve.şnice ţi Dreptul pozitiV se împarte la. râ'iIdul 
nestrămutate ale naturii. pe ca·re fiecare lUi în dn>l't scris {ti nescris ::.uu cut 1&

om il are adânc întipărit în c~tîinţa şi mim'. 
inima sa". Dreptul scris este cel edictat de pute-

Rom4-nii îşi exprim~u concepţia despre rea legiUitoare in mod expres. Dreptul 
d1'l1ptul natural in următoarea formulă: nescri8 n'a făClf.t niCiodată obiectul unei 
,.,11.:.8 naturale eSt quod natura omnia opemţii legislative. Ei se compune d~ 
animalia docuit" (Dreptul natural este f'Cguli trad.iţiO"Tlale stab'ilite î'lt cur$Ul 
acela pe eare natura îl în'vaţă ttl.!UT(Yf vremii prin obiceiuri oo:nstante. Roma
t'ieţuitoor.t:lor). l1ii atribuiau obiceiurilor vechi valaare 

Tot Romanii au, formulat 'Percepte~~· de rege, iar dreptul englez are şi a:::i ca-
fundamentale ale dreptulUi ?'!atural: ~tIr rMt6T obicimrelnic. 
ris praecepta sunt ka6C: lon.este mvere; In Franţa înainte de rroacWl"ea oficiJJ
alterum non laedere; s"ltum cuique tri- lă a obic.eiurilor (secolul al XVI-a) 
buere( (a trăi in mod cinstit, a mt face dreptul era exclusiv cutu·mi.Q.l. Ob'<;~ld 
ret.u nimănui., a da fiedit'u.ia ce i se cu- a jucat acela.'!i rol Şi în et~Olttţ1a drepw
vine). lui român. El tI precedat şi la. ?lai drep-

Oonţinu.tul, dreptului natural poate fi tul acris", iar după apari,ţia l~'gii scrise 
r.<3zumat in următoarele două p'rincipii: a coexistat multă -vreme alături de ea. 

1. In înlăntuirea mijloacelor şi 8COpu- prat:i"ta lui Matei Basarab sltun.ei-n gla
rilor, omul @te un scop in raport cu So- t'l(l 361 că obiCeiul trece chiar în~tnţea It. 
cietatea. Societatea şi toa·te societăţile, qii. Codu.l ch'iZ 'U1Iificat din 8 Noemvrie 
i-mplicit familia, nu sunt decât ajutoove 1939, consacrcilld tradiţia istorică, ",4 

, pentru. a-i permite să se de8Volte în '!'loci cunoaşte obiceiUl_ ca: izvor al .d·reptu. lui , 
, . armonios în directia menirei sale 'I.ndi- , daI' numaf atunGi cand lEgea II Pl'evede 
V'idua1&' 1 ia ~ ~eS. 

~ , ,,"titlul "u~ poate realiza in mod : Dr .. ION ŢENOHEA 
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16 Martie 1944 
- becepe rectificarr4 Şi trat'l.!formâ. 

,'ea eărtilYr lUfllci<ll't! pentru COftHma 
PO~H, jud. Severin. 1..' 

20 Mart.ie 1944 e f) 

- Concurs pentt'f! ocuparea locurilor 
vacante de o/toiant şi subojiciante la 
toate Imtpe.cforatele 1'. T. T. din fad 

- Se ea ţine concurs pf'ntru OC;lpar'ea 
6 39 POSturi de impegaţi 'ti' 3 posturi 
dactiloqra te la Adrrtftli8tratia comet~ 
dnlă fl li! o:nopolului alcoo!'1I1ui" Of. Â. r.) 

.. 
18 Martie 1944 

_ La SPilUlul public S:biu pentru 
lxe:,ulill'·. a a 400 lllP. pardOliieillă cu 
plăci de gresie. 

20 Martie 194: ... 
- La Minl;:aerul de ~boi fi. Econo. 

matul P. C, A. pentru procurarea. a 3 
gtupuri deetrogene de 10 kw. 

21 Martie 1944 
- La Regia Autonomă C. F. n. pen

tru fu! niza!,i;Â a 128.700 mc. p:etriş ne· 
ciuruit pentru ba.laiIUl'~a lin~i. 

:!2 MaI'tie 1944 
- J ... a ManUIRnţa Brăila. pentru vin

Ml"ea ţartţelor de orz, 100 vagoa.ne. 
- La. Regia Autonomă C. F, R. pen~ 

Iru furnizarea. a. diferite cantităţi de 
ţiiiă . 

- Idem pentru 39.WO me. llisip, 1008 
.obe d' tera~otă . 

. - Idem pentru funiiz,uea a diferit\' 
oanlităţi de cărăm_dă, 

~C(1"1 Q, ~iAttt&14,., , 
................... R r. ----_ -----.. -.... _...,- -'---. 

- tont·ocări. Uzine!e d? Fil'r şi DJ 
men1ile din R::şiţa a convo:a.t Ildtmarcc 
gant'ralâ exlracrdlna .. "i p..'" z:ua d~ IU 
M8.rti~ 1944. In ordinea de zj este majo<
rar,;;a capitalulut social al !oei.-::tăţH de
la un mtLard la patru miliarde lei şi !nO-' 

dificaL"ea S'tatutelo~ .. 
- t'rlma banod din Sdnandrei Soc. p. 

A.. în lichidare va. ţine adunarea g',nera~ 
Il ordlltilrA în ziua de 27 Mal'l!e 1944. 

- Prtma Ca88ti de Păstrare din Timi
~oara, a convocat adunarea g:m,~ra1ă or-I 
dina.ri pe ziua de 17 Martie 1944, 

- "Bo,:,~ana" lft8titUt de acot~mii ~i 
credit S. p. A. Bocşa·Montană, a convo· 
vat adunarea generală pe ziua de 19 
Martie 1944. _ ............ -.............. . 

Primăria oomuftei Bulgăroş. 
Jud. Timf§-To,.ontal. 

Nr. 536/1944. 

PUBLlOAŢ/UNE DE LICITATIE 

;:;e a.duee la cu.q.oştlnţă generaU., că tn 
~111a. de :L:i Martie 1944 ora 10, se va ţine 
in loc<J.iul Primărieicornunei' Bulgâr\l.f. 
l:dtaţl;:: publica cu oferte fnchise ~t 8!' 

gllate. p~nt(u furniz~a pe seama. co
munei a lin ei ca.ntităţi de 700 mc, hi$ip 
de rau cla3a 1, nece~ar pentru lUO"ărU'~ 
âe pavarea drumurilor. 

Dcvi.,:ul este de 199.000 Iei. 
Term-e.n de executare 25 2lit, dela !enl-

llarea. contractului. . 
Lic:taţ1a se va ţine In strictă confor

mitat~ cu dispOziţiunile- L. C. p, "Şi c. 
ncrrnclor gen-erale pentru ţinerea licita. 
ţi:!ol' pub.l.:cate in Moft. Of. Nr. 127;931. 

O~f-rta.nţii vor dRpune deodati cu 
ofertde lor şi o garanţă de minimum 
5% din valoarea. devizului. Con-1iţiunlf' 
d'e 1:eitaţie se Pot vedea zilnh~ intre or('Jf' 
8-13 in can:daria. Primăt'iei Bulgărur 

Bulgărus, la 7 Martie 1944. 
1715 Primăria. 

. Alte bonuri de Încălţăminte aprobate 
Serviciul de distl'ibl:ire şi control a: 

i:.eăIţămintelor .comunică. în contin'l!l.re, 
urmatonreli listă de bonuri aprobate: 

lncălţăminte gata: 4851 4853--4800 
1658 4860 4861 4864-- 4868 4870 4872 
--4874 4876-48784879488048844887 
- 4905 4907--4912 4915--4919 4922--
'931 4983-4936 4938--4940 4943~ 
-4947 4949 4951-4958 4H61-4964 
lQ66 4968--4973 4976 4978-4983 4~5 
·-4988 (.99(} 4991 499250035005-5007 
5009-5022 5025-5035 5037 5038 5040 
--5042 504;";--5052 5054-5077 5079-
:1083 5087-5094 5096-{5097 5101 5102 
5104--510S 5110 5111 ~114--n121 5124 
--5126 51~5155 5159--5162 5165-
J170 5173-5191 5193 5196 5199 5".200 
5202-5204 5206 5208-5212 5214-
5228 5230 5232--5236 5238--5240 5246 
~2.8-5Z.~ 5254-5260 5262-5264 
5~-5270 5272--5277 5280-6299 
~~05 5307 5309--5311 5313-5320 i'i337 
5338 5340-5344 5346-5360 :s362-
-~364 1l~7-5372 6374 5376-5380 
r,aS2 5385 5387 5389-5394 5397-5399 
0401--5410 5413--5423 5425--5461 
SU53-t5461 5464-5485 5487-5490 
C492-5WO 5503-5526 5528--5533 
5537-5554 5556-5560 5562 5ii65 5567 
-5575 5577--5579 :") .. ')82-5585 5581 
5:,89 6591 5593 5,,1)94 5696 5598-561i) 
j611-56~Q 5631 56?3~~ 56'1,05643 
!iG45-5648 5650--5661 5663--5681 
5583--5696 5698--6714 5716--5726 

5729--5735 5737 5740--5788 5790--
5794 5796-5800 

Pingele; 3843-3849 3857-3861 3863 
--3876 3879-3887 3890 :1892-3899 
:3901-3921 3923-3926 3928-39G4 
3936-3940 394i!--39'57 3959-4006 
4009-4018 4021 4(h)-3-4028 4030 40&1 
·1033-4038 4044 4046- 4059 4061 4062 
4068 4070 4071 4080--410Z 41Oti-4108 
4111--4137 4139-- 4151 4155--4160 
4163-4189 4191~4194 4196-4201 
4~03--4216 4218-4232 4235--42;~ 
1':;41-4245 4248 4249 4252-4254 4256 
_. -4259 4261~4263 4265 4267 ~4282 
4284-4:?89 4294 4298 4299 4.301~4304 
;306--4311 4312-- 4316 4319--4324 
1326-43215 4330-4:~35 4337--4361 
{363--4373 4376-438-3 43S6· 4388-
4101 4409-4413 4415 44164420 4422 
4424 4426 4427 44~9 4430 4432 44R6--
44~8 4440--4453 4455-4469 4471~ 
4477 4479--4489 4491-4493 4495--
4501 4503-4536 4539 4[')40 4544-4558 
4561-4572 4575 4580-4591 4594-
1.599 4601-4604 4607 4609--4616 4618 
~62!} 462'7-46~1. 463.3-4654 4657 4658 
4660--4~fi8 4671--4675 4677--4680 
46P:1_4fi~fi ~f·87-46Q1 4693 4695 4696 
4.G~-47fl6 4714 4722' 4725-4732 4734 
--4741 4744-tl.74~ 47;;0-4753 47!)6-
4759 4761~<l7f;4. 4766 4768-4775 4778 
1i80 47P1 47P~ 47~i 4786-4795 47fl7-
~&H 4817-48?1 IIQ'~'l-4.826 4R29 4832 
·-4836 4838-4843 48,15-4850. .......................................... -..--.... _~ 

I N FOR"M ATI U N'I 
X PENTRU IMPORTATORI. Sub· X COLECTAREA OUĂLOR IN 

~e:etarlatul de Stat al IndUStriei ~j G.ERMANIA. Pentru perfecţionarea 
Mlnelor aduce la cunoştinţa tuturor im. aproviziOnărij Rei::,hulul cu ouă, forurile 
portatorilor(comercianţi ~d industriaşi) ~ompet~nte caută să inll"nsi-fiee produc· 
irhsCri~i in registrul importatoriIor, ca:,] tia de ouă. Pentru a realiza aceasta s'a 
au comanda! mărfuri in C'n>-rmania, după ~ă.cut la 3 Marti~ pe lâllgă recensămâ.n-
data do(> 1 Octomvrie 1943 şi nu le-au vă- ~ul porcilor Şi r~censămâ:lltul păsărilor. 
muit, sau ca!'j vor comanda mărfuri ee Raţ.ia fixată Ia o găină şi jumătate 8Q.u 
nu sunt Aupuee reg:muluj autorizaţiilor :) raţă şi jumătal:;\ de membru al fami-
de import. că sunt obligaţl a inain1a nu- tiei, care se poate retrSJge d'in cota pre-
mitulUi De-partam.ent. D;rflcţia Importu- dărilor. a. fos~ rduză numai la o singurii 
lUi. o declllTaţie (scrisă la maşină), în pasăre de persoană.. Cantitatea obliga
triplu eXemplar, du.pă prim:rea confir· tori" de r:r€dat rămli.:Je ca si nâl1ă acum 
m.ă'1'Îi com.enz] de către fl.lTntzorul ger- la 60 oui dela o ~d\ină anual şi se (':rede 
ma:n" potrivit textului stabilit. I că prin rnăr:rea efectivului de păRiri va 

X EXPORT DE PRODUSE AGRI- c~şţe con3idE'ra b'} şi producţia de ouă 
CQt.E PRIN I. N. C. In.slitutul Naţ!onaJ şi ma· IlTefl nrediirile. 
al Cooperaţiei a innhdat următoarele X JNCTTR.Â.JAFli:A. EXPORTULUI 
vAnziri de c;:reah penlru export: Grâu: DE LEGUM1NOASE. Pentru ln:-m'aia-
6000 vagoane tn Germania. Grâu: 2DOO rea. eX!1ortului d~ Ieguminoase s'a dat Ia 

• F' 1 d G.A 1I1/,f\ timo o d!e<'iz:ie pr;n care s'au redus ta.x~~ vag'oan~ in ln ar.· a,-.I o.U: <.r.~-..J va~r,1\ne 

1n Turt":R.. Pfl!'\11'l'lb: ~OO va.g~nne in Ger- l-e de exp"l't lR aceste nrod.t1t!e, cu înce-
mania. O~: 3GOO vagoarw Îl) Germania. pere dela 24 Noomvr:€ 1943. exceţJtându-
L;vrărlIe au inceput pentru Fiularda şi se eXl}orturiIe anlerioar,=, a«s1:ei datl', 
sunt in curs de a începe pentru Germa. intrncâ.t in llJ"eturi1e de vânzare w'au In_ 
nil1 ~! Turcia. Sunt in curs t"alative pcn. clus ~Î vechile taxe vamale. Conatat.8.n-
tru ~pmnarea unul nou <,onlract de eK- du-se ulter;or el'osre. vRm:le respetiv" 
T'.ort de cereale in G°l'man!a, in dpv!ze au cerUt să li s~ plă le-ască d:fel'enţa iar 
l~bere. ,i anume! ?ROQ va.i5oane orz. 1000 firmele, pentru a putea face exportul. au 
vagoane J'tl{)i ~ 2800 vflgoa'flf! fasole. conaeuma.t sumele r.uv''2nite şi apoi au 

X CREDITE DE COLECTARE PEN- cerut mîn1c,teruhn d€' finanţe realifuift18 
lor. C"rerile de r('~t'fllire au fost respin

rnu SOC. "SOLAGRA". S'a recoman- se şi Cll acest Prilej s'a stabilit că redu~ 
dat institutelor de cl'edit de resort el in cerea de ~axE' vam('lJe la t'Xportul de l~ 
vederea eo]ectărei d~ seminţe de floar€8 gum1noa.se se :tl'lliCR numai la acele foX. 
soarelui de eăt-e soc. Solagra !!ă dea tot porturi ale c~rof ir.cheiel'i s'au făcut 
coneursullor pr:n a~ordar~a creditelor ulte'ior Mte' d? 24 N08mvrie 1943. 
nece.sare, spre a nu-şi asuma răspunde- Y BONURI DE TEZ~UR PENTRU 
rea in cazul când tn~!imAnţă.rlle nu S~ INDUSTRIA SIDEfiURGICĂ. S'a apro-
vor putea face la timp din această cauză. bat ca CelGf trei mari industrii siderur. 

X REDl~CERI': DE IMPOZITE IA. gice Reşiţa. Tita.:l-Nadrag şi Hunedoara. 
DATORII IP01ECARE. Asociaţia pro- :are au aVUI pOl.gUb.e din cauza aplicirei 
prietarilor rle ('ase din Tim1şnnl'<'l atu3'ocu întârz'ere a majorărei ta.riflllui d,~ 
atenţi-mea ('elor int"r0saţ.i. că pentru preţuri în 1943 să li se acorde urmă· 
imQbilele (clădirile) gravatc cu dnotorii (oar:le sum~, pliidite în bonuri de te· 
ipQteeare, se poa.te (·ere rellnc('J'I''' ir:Wo' zaur: R,~şjţa: 467.800.000 lei. Tiian-
,itelor din Cauza ;pnte!'ară pâl:~ 'a'15 ,1 N".drl',~; 11'1,200.000 le~. Hunedoara: 
~4ai a. c. Cererile Itlaintnte mal ":\l'zi~: I 119,(]['JO.OOO le:. 
J'~mAn n"'rE''!,~!v:lt'" C'ei'l"H2 ~I" v r 

• ''lin- 1 ,.,., X INCĂLŢAlUn-iTE CU TALPI DE 
t'l ;l111!al tntre- 1 h!1'1~1l"ie "i 15! 'ări\, l,EUN. Ministerul aprovizÎ0nărua rj:'. 
ronsldQrl're f'e- :::·tnr.th rll'1 :1n]>' :t\e- <,orrnr.rlr:t intre-rr;ndel'ilor. ('ă f;:;.ţă.. df> 
··;r.t Lq (':,t'PN! 9,'" Vn a~l"""" f'>~f'''' )ttil'l ' """t;tn<p" rr'It''i3 a :;;emif:'},r'(':::~tf'l(lr rll' 
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- Le!Jea N1'. 117 pentru modificarea. 
unor artIcole din legea pentru orga.nUi_ 
rea pomph'rilor. (Mon:to;ul Oficial Nr 
54 din 4 Martie 1944). • 

- Legea Nr. 118 privitor la uliliz.area 
eXloedentului fondului de comp~nsat'e a.I 
uneltelor agricole. (Mon~lorul OfiCia.! 
Nr.54-1944). 

-:- Lege(1 Nr. 119 p.;:ntru prelungirea 
legIi pentru încurajarea industriei ni' 
ţlonale, promulgată prin r. D. R. Nr. 711 
din 13 Februarie 1912. (Monitorul Ofi
cial Nr. 54-1944), 

- Legea Nr. 120 pentrU asimilarea 
in grade militare a reporterilor de rb;. 
hoi fi It ~rsonalu~ui însărcinat Cu pro
paganda. tn annată. (Monitorul Oficial 
Nr, M din 6 Martie 19(4). 

- Le.f1ea Nr. 121 pefHru modificarea 
art. 8 din legea asupra. ~h.izjţiiIOT'. (Ma. 
nitorul Oficial NI'. 55-1944). 

CULTIVATORll SUNT OBLIGAŢI 
A-ŞI CUR1.ŢA SEMINŢELE 

"Monitorul Oficial" publică tJrnI.ăto .... 
rea decizie: 

!entru faCi"l'ea îll3ă.mânţă.rilor in pri. 
mavara anului curent, cu să.mAntă c4t 
mai al.easă, toţi cultivatorii l!n.l'nt obli
gaţi să -şi cureţe .seminţele cu selectorul 
s:m trioml, p€ntm a îndepărta d.ela In
~ămânţat boabele mÎlci, spărturile ~i S4!!-
minţele de' 'burui>:ni. . 

De aSemenea, toţi cultivatorli sunt 0b
ligaţi ca inai'nte de semănat .să trateze 
c-ontra mălurei seminţele de orz, ovăz " 
m~iu, intrebuinţând produ~'le auto:rf .. 
zate de minister. 

Neexecutarea ac>!>stei lu!ctt-ăTi !le V'a 
con.~:dera ca ° abatere la 1egea. pent'l'u 
îr:'curajarE'a agriculturii, CU m«\if'îcii.:rft4!t 
ei. ,i se va J:),"de.psi cu &m.e'ndă plnă IA 
10..()(}() lei, pr~um ~d ca. O abatere la le
geti. mobilizării agricole (art. 63) Şi • 
va. pedepSi potrivit art. 64 ~ 65 din ReN.

stă lege. 
Cameore].e agri:cole prin orga,nde .sale 

I
si ou concursul organelor adm~. 
tive, vor face un eorltml r:l:gU1'OB pentm 
executarea dispoziţiun-rlo1"' a:rt. 1. m~ 
ch-eind ncte de cMtraventie !Şi aplileind 
sancţiunile prevUute de lege. 

Seminle . 
plombate de către stat, "oiuri aeleo-
ţionate, germinaţie examimtăJ tJIM 

Sămânţă M ltweTttă 
TrifOi roşu 
TrifOi alb 
Ghisdei 
Trifoi incarnat 
Seminte de 3feclă furajttră 
Mă~ăriche de primăvară 
diferite seminţe de terlmri 
şi alte seminţuri agricole 

c' 

Clt preţurile cele mai convetmbik 
d~pe piaţă, la: 

"S~m,na" S. Jl."U .. 
TIMIŞOARA, !V., 

8pl. Jl.tiUler Guuenbrun.n Nr. 10. 
Telefon: 23·57, M p 25. 

Jor. Of. Reg. Corn. 48/HS4j943. 1672 

• 
~-~~ --~ 7:~'~E ClTMPAR.·U:E 

liR(.F.1'\lT 

.... ,·Il.rt"il ~.1l1rl"n .. lI d" ",1 ~"M': '. din G '~q -~ I ir ~~e r,'>(>c>l'n ': '1 ,1;; ~', la rhtd;·r oufraguie fJ1rdernă. in S"t,u'e ~ună. 
""r-"''' Inst i,"{l'l.,; •... ,."'.~ ·l,.f ". 'u- 1·C~~"'r>··t!,,· (~·m",t:""'!lri. 11t" .. ~" 'I",i <:f J'l·V'll1. Orerte f;UO' "S'lfmg'('rie 100" la 
4 11 1. Fl'rn"l"I .... I"·~ 1'l~~f!!U!'!'! ~~tll.""" .• ,). Lrii (1'", f ~,"'n' f~' r"m,"~ ir.,·~c:f~,::,in "d~llini~tr<tţi9. m.a.rulu1. p.lj).13 
ziţia membrilor.". (~ cu blp~ de lemn şi din ~;.l:-c. matcrj~l.... • ...... ---------------
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ZILNIC DE TOATE SI P E N T R,U TOTI 
• 5 k:U: m a=rnr-." . -

E 

_ OORALE. Corul ,.speranţa" din TimL 
p::era, va da răspunsurile liturgice Dumine. 
ei 12 Martie 1944, la biserica ort. română 
~ cartierul Fabric. 

_ PROGRI\MUL CONCERTULUl CO
RULUI CONSER\'ATORULUI. Duninecă, 

12 Martie orele 11.3() are loc la TeaLrul Na· 
ţional concertul coral dat de Corul L\mser
vatol"ului de Muzică şi Artă drama.:c~ din 
etuj la Timişoara, sub direcţia dlui prof. 
Lucian ~urla .. ;;iu. Programul este urm<i.torul: 
G. Dima: Irmosul Ru .. ';aliilor; G. Mu:d.;e~cu: 
Coooer: la Naşteret Domnului (3 p'irţi) 80-

liste: dşoarele Văţianu T., Serafin M .. Tă
tam V.' solist: dl Mărgineanu 1.; G. n:ma: 
Paharul Mântuirii: S. V. Drăgoi: Laie etio. 
ru; S. V. Drăgoi: ~ la noi; G. ClIca: Haz 
de necaz;G. Dima: Fântână cu trei ·i2voare; 
S. V. Drăgoi: Cucul~ pasăre grasă; A. B~na: 
La fântâ.nă: S. V. Dră.goi: Doina, !ntrarea 
liberă. • 

- COLECTA PENTRU .,DARliL os.. 
rAşIJI,Ul" Elevii Liceului "Moise Nlcoară" 
}Jad, au colectat pentru "Darul Ostaş:.tlui" 
suma ~ Lei 9.850. pe care au vărsat-o prw 
CEC la Fondul Darul Ostaşului. Inspe~Dra' 
tul aduce mulţumiri pentru gestul f~mos şi 
patriotic, I 

- ŞEDINŢĂ OFIC1UI.Ul DE STtJDn ŞI 
PROPAGANDĂ AL ASTREI BANA1'ENE. 
Ofi'Ciul de studii şi prapaga.ndă al Astrei 
Bă.năţene va avea o importantă ~dinţă 
Miercuri 15 orele 19, Domnu membrii sunt 
rugaH 'B. lua parte. 1. 

- ADUNAREA GE.. ... ERALA. A Cl1.UCn 
ROŞu. Crucea Roşie filiala Tim.i.şoara va 
avea. adunarea. generala în ziua de i8 Mar
tie orele 17 în sala de festivită:ţi a Primă-
riei. I 

- CONCERT. Asooiaţia cul!:uI'9.1ă şi spor
tivi CFR Simeria va da Sâmbătă, 11 Martie 
.seara la orele Se· un concert cultural in ,sa

la cinematografului Lyra CFR-TiIIli9oara, 
Asociaţia culturală CFR Simeria a pregătit 
un prQ'gram destul de bogat, varht şi fru
roos, program executa-::. de fanfara şi eorul 
asociaţiei. Preţurile au fost fixate la 60 ş.i 

40 Lei spre a DU lipsi nici lm muncitor de
la a~eastă mare manifestare cultu:a.Iă-na

ţiooală. In cadrul concertului coruL CFR 
Simeria compus din 50 persoane va execu
ta. bucăţi de I, Vidu, S. DrăgOi, A. ~na., 
T. Popovici. N. Oancea şi E, Bugariu, iar 
fanfara selecţiuni de Bizet, Ofenmch, Me
ierbaet, Bel1ini etc. 

- JNFill\"'TABEA CASEI SCRIITORI. 
WB. S'a Wiinţat ~ lângă ca.sa NaţIonală 
a Asigurărilor, Casa Scriitorilor, cU scopul 
de a fixa şi plăti acriitoril-or sau urma..şilor 
lor pensii de inwliditate, de biitrâneţe, 
ajutoare în caz de ÎDmot'mântare şi tn cu 
~ boală. I 

- CONTROLUL PESCUITULUI. D, 
map. Ion Teodorin şeful inspec:oratului 
râurilor de şes a fost insărema.t eu supra.. 
veghlerea. Şi controlul permanent asllipra 
următoarelor JX>l'SQaDe juridice. a.flate subt 
autoritatea Ministerului Agriculturii şi 

Domeniilor; "Năvodul" din Arad; "Cara
şul" din Or'aviţa; .,Păstră.vul" din Caran· 
seobeş; "Sf. Petru" din Lugoj; "Somnul" 
din Timişoara. 

- INTENSIFICAREA CULTURn DE 
, n..oAREA SOARI<;LlJI. C. A. F. A. a fost 

automat sa acorde S. A. R. ,,Solagra" , 
pentru acoperirea cheltuelilor de cilltură a 
floorei soarelui, pe anul 1944, suma de 
300.000.000 lei. 

- PRI<~LUNGIREA LEGII PENTRU 
INCURAJAREA INDUSTRml NATIo
NALF.. Monitorul oficial Nr. 54 (partea 
I-a) publică Decretul-Lege prin care legea 
pentru Incurajarea. indw;;triei naţionale, 
promulgată la 13 Februarie 1912 a fost 
pr'elungită până la 1 Aprilie 1945. 

- nT~'J'RlBUIREA ORZULUI PENTRU 
o\Jll',\(;AS. Confonn dispoziţiun\ior sub
~ta6atului de Stat al Aprovizionării 
!rmatl>i şi llormlaţlei civ·ile fa;brHl~ de Ilr
f'oIleaR va nrimi onul orln qcest sub-eaeta
w1~t "'4!\n"'-rf-i:"''':Jr~!l ,~~:; f!!;"'& ...... dl"-~e ~ ~"7,ft de 
~r1 "i In timi~a cantit1iVlor rusp,intbile. 

- SERBAREA INCHINATA. A~~HEA~ 
LULUl. In ziua de 24 Martie a. c. Şcoala 
Normală de Invătători din Timişoara aran
jează o serbare cu carader naţional-patria. 
tic inchmai-ă Ardealului. Se va juca piesa 
,.Avram Iancu" de Lucian Blaga şi se vor 
cân!a şi recita mai multe bucăţi cu caracter 
naţional şi popular. Serbarea va avea loc in 
~ala Tatrului Naţional. Biletele sunt puse 
În vânzare şi se pot procura d~la Secreta
riatul Şcoalei Normale. 

- CONSIITIJlRF.A CmIlTETlll,UI JU· 
DJ<:P':AN PENTRU PROTECJlA CALU· 
LUI, Sub preşedenţia dlui general Const. 
Deliceanu prefectul jud"eţu1ui Timiş·Toron. 

ta! s'a constl!.uit Joi, 9 Martie cri. ("omlt(·tui 
pentru împiedecarea punerii la munci a cai. 
lor sub vârsta de 3 ani. l 

- CINSTIREA UNUI EROU, Intru cins' 
tirea memoriei eroului general post mc!"tem 
Dionisie Mărcule.scu, s'a lud iniţiativa ri· 
dicării unui monumen!:, in comuna sa nata~ 
lă Topolovăţul-Mare. Timiş. • 

- AVOCAŢI PUBLICI INAI~1"ATI IN 
GRAD. Au fost înaintaţi ca. avocaţi publici 
principali următorii avocaţi din COlllencio
sul Statului: Emilian Novacovici Oraviţa' 
Alexandru Fodor, Timişoara şi MUla·a An: 
ton. Lugoj, 

- PENTRU FAMILIILE CONCEN. 
TRAŢILOR. Toate familiile cart solici
eită ajutor de concentrare şi până de 
p.rezent n'au primit ajutorul să se pre
zmte de "Jrgentă la Primărie Biroul co·n. 
centraţilor ch;'ar fără rlova<lă de con
centrare. 

- TRANSFERARE. Minis~erul de re.
sort recun()~, pe data 1 Martie 1944, 
transferarea preotului C. M. Dăne5{)u dela 
parohia Scăiuş j. Severin. în pn"tul de 
preot ajutător dela parohia Văleni, j, Olt. 

- PROFESORI PENTRU ŞOO-\L\ DE 
PIOHERI. Personalul didactic menţiona.t 
mai jos se Însărcinează cu predarea cursu
rilor la Şcoala de Picheri de Drumuri din 
TimişO&ra; Inginer şef Ni'Colaescu p .. Ing. 
şef Băncilă Gh. subinginer principal Ro
rnaşcan A., subinginer Gavrilescu D sub.
ing. Silaghi Ion; subing. Tapuchevidi p.; 
cou!abil principal Miulescu D. L. 

- RF..crrAL DE DANS. Primabalerina 
Operei din Berlin Dore Hoyer va da la sfâr
şitul luneI Martie un recital la Timi~La. 

- RECUNOAŞTEREA CETAŢENIEI, 
Dlor Duffner AdaHl6rt. din Arad şi Svo
hoda Raimund din Steierdorf Anina, li se 
recun.oaşte cetă~ia română. 

- 2,000.000 LFI PEJ"II'TRU CATEDRALA 
ORT. ROM, A. TUll~ORlI. Primăria Timi· 
~orii. a dat pe seama ~erminării catedralei 
ort. române a Timi.;orii ,;uma de 2 milioane 
lei. Ordonanţa de plată a fost deja semnată 
de d. dr. Doboşnn, primarul C'raşului. 

,- .,TARA SURASULUI" VA FI A l06-A 
PRi<::'hr.:RA A OPt..REI. Opere:a "Ţara Sti

râ-sului" de Lehar, care se repetă cu asidui· 
tate la Opera Română din Cluj-TimLŞoara 
va fi a l06-a piesă muzicală (opere, operete 
şi oratorii) care se prezintă de către d.Ceastă 
instituţie în cei aproape 25 de ani de eltis
tenţă a sa. Cea dintâ~ premteră a Op~:'ei din 
Cluj a fos: .,Aida" la 25 Mai 19W. 

- OMAGIEREA LUI GRIGORE A~'Tl
PA LA ACADEMIE. Bueureşti. 11 S. p. P. 
transmite: Ieri A~ademia Română a ţinut o 
~edinţă publică solemnă. D. prof. p. Gusti 
a rostit Un discurs de omagiu pentru Grigore 
Antipa. cel mai vechiu membru "Rl Acade
miei Române, decedat aeum două ~ne, 

- JERTFA INV AT..\TORllA)R BANA~ 
Ţ"''NI. Un grup de învăţători intenţionează 
să !\coată o lucrare referitoare la jertfa in
văţ.ă.torilor băI>.ăţeni în actualul războiu. In . 
vederea acestui scop. sunt rugaţi, pe acea
stă cale. toţi ceice posedă date şi fotografii 
cu privire la. colegii dispăruţi sau morţi în 
actualul războiu, să le trimită pe adrem de 
mai jos: Gurie Ursulescu mv. Şcoala Nor
mală Timişoara. 

_ UEC}~PTIOSAREA MAŞINlLOK- TI
POGRAFIEI JUDETULUI. In urma dec1Ziu· 
nii Prefecturii judeţului Timiş.-Toron"..al s'a 
efectuat reccpţior..area definitiei a unei ma· 
f}ini plane no. 14 ma!'C8. .,Frankenthal' şi 
300 kgr, litere. motor electric. • 

_ LUCRARI EDILITARE LA S\JE. In 
vederea lucrărilor de pavaj in com. Ja.m.ul
Mare, primăria a făcut formalîtăţil9 pentru 
procurarea a 20 vagoane de nisip, I 

_ FONDUL CASEI BANAŢESE DIN 
BUCUREŞTI. Fondul Casei Bănăţene din 
Bucureşti s'a ridicat dela. suma de 784.400 
lei în luna Ianuarie a. c, !a 1·000.000 lei in 
numerar Şl efecte în luna Februarie 19«. 
In luna Februarie a. c. s'au primit urmă
toarele donaţiuni: Comunita'tee. de Av~ 
Caransebeş 100.000 lei în numerar; Romu
lus Boldea Caransebeş 90,000 lei în efecte; 
Octavian Neamţu Bucureşti 10.000 lei in 
efecte; Adrian Maniu Bucureşti 2.000 lei 
in numerar; Atanasie Butarlu Bucureşti 

5000 lei în numerar; Adrian p. Bărnuţ Bu~ 
cureşti 2000 lei în numerar; Ion Pita Bu
cureşti 3000 lei in numerar; Ion Hamat 
Bucureşti 3.600 lei in numerar • 

...................... • 4 ....... ••• ... •••••• •• 

Noul orariu de închidere pentru 
consutnaţie localurile de 

Se aduce la cunoştinţă celor intere
saţi; (proprietari de restaurante, beră. 
rii, bixtun, eafenele, geainării, lăptirii, 
p!ăcintării, bodegi şi cârciume), precum 
şi pentru public, că, ÎllconformÎtate (f~ 
dispoziţiunile cuprinse în Ordinul Mi.
r.isterului Afacerilor Interne Nr. 
226.064 din 2 Martie 1944: 

1, Toate laealurile de consumaţie p"~. 
blică. vor avea orarul de des<iliidere pre
cum urmează: 

Restaurantele: vor deschide la ora. 11 
a. m. şi vor închide la. ora. 24, indiferent 
d.a categoria. căreia aparţin. 
Beră.r~ a.cela,ş regim ca restauran

tele. 
Birlurile (ospită.riile) vor desc:hide 

!a ora. 11 a. m. şi vor îndh.ide la ora 23. 
Cafefllelele, ceaină,riile, cofetăriile, 

lii.ptăriile şiplă.cintă.rille vor deschide 
111 ora 6 dim şi vor închide la ora 23. 
Dacă au brevet de băubri spirtoase 

nu pot servi băuturi decât intre orele 
11 ~i 21, 
Bod~;le şi câ.rciumile vor deschide 

hora 11 a. m. şi vor închide la ora 21. 
. Cele care sunt in cuprinsul unei raze 

'~e 500 m. in +Jrul fabrieiJor. vor înehi
de la ora 18 în zjlele când se fac plătile 
munf>Îh",;lol', iar Dl1'mineea v(lr de~hide 
11: "'Y''\ 12. 

2. Or~anf"le de ('ontrol CRre sunt nbli. 

gate să. controleze dacă proprietarii 10-
caluril.or de consumaţie publică res~ 
tă, SaU n"".l, orarul de deschidere ,i in
!'hidere arătat in punctul 1, sunt: 

a) Chestura Poliţiei de Stat in Muni
dpiul Timişoara şi . Detaşamentele de 
Poliţie din Lipova şi Sâ.nnicola.ll-Mare, 
in oraşele respective. 

b) Legiunea de jandarmi, prin orga
nele sale, in com~mele rurale din judeţ. 

c) Sancţiuni. Proprietarii loea1urUor 
(le consumaţie publieă, cari vor contra
veni la dispoziţiuni1e date de Ministe
rul Afacerilor Interne şi Vor deschide 
ir.arnte de orele fixate sau nu vor m-

I chide loealurile la orele indicate in pre
zenbl Comunicat, vor fi sancţionaţi: la 
prima abatere cu Înf'lhiderea loea1ului pe 
t:mp de 5 zile; la a doua e;batere cu in-
rhiderea. localului pe timp de 10 zile, iar 
la .. treia olbat~re eu închiderea defîni
tjvi a localurilor. 

IJ"locniderea locRlrlrilor în conf(1nn.itate 
P.i\ Ordinul Ministerului AfllMrilor In. 
t""l'ne. f=,'lN;;eeretariaml de stat nentru 
T'"Ht;;' Dll"f>,..tillne"l Orelin,,; Publice Nr. 
~1,\;7~ ~;" 1'7 T""·M";~ 19<14. ~ va 01"
,l"nq. (l1" ... ilt.1'e Pr".,f<">etnl ;lldf't\llui ro 
t-.S''7ţ> pctf'l"l" ~e ... "ntravent;p l n qintate 
nV,," .. "L., ..... ~ ~ ....... Xt_ ţ\ ...... ~ ...... 'e Il 1> ~nn

) .... ' ~_;:~,.t.., i., y\l1n"tnl :, «in TI~ezer.tul 

f'"r.1 11nif'l'lt. 

- ASOCIATIA MF..8ERIAŞlLOR, ()(). 
MERCIANŢILOR ŞI INDUSTRM.şn..oJl 

ROMANI DIN TIl\IIŞGARA reaminteşu 
membrilor săi că li$ta de ;:ubscripţi~ pelY 
tru fondul catedralei es:e deschisă ~ că 
sunt rogaţi a. semna donaţlile la d. Adrian 
Mâ-rzea, comerciant Timişoara 1 Pţa Eră· 
tianu care este casirul asociaţiei. 

- ' _' -.:. ŞEZATOARE .. MUNCA ŞI LL'MIN Ă'". 
iecţiia. ,.M. L." a intreprinderilor electrome· 
canice ale Municipiului Timişoara, aranjea. 
ză Duminecă. 12 Martie a. c. ora 16, la Ca· 
sa Culturalâ 1. E. T. o şezătoare culturali.. 
Programul va fi compus din cântece. reci
tăTi şi piese teatrale. 

- S'A VOTAT BUGI'..'TUL CAllEREI DE 
AGRIOULT(jRA TlItUŞOARA. In şedinţa 

din 9 Martie a. c, ~)a votat bugetul Camerei 
de Agricultură Timişoara pentru exerciţiul 

1944,-15. Bug~tul votat este de: 285.511.000 
lei. 

VOTARE.\. BUGETULUI PAROHlEI 
ORT~ ROM. DIN TnnşOABA-CETATE. In 
sala festivă a Liceului Comercial din Timi
şoara a avut loc in ziua de 10 Martie cr::. 
orele 12 votarea bugetulUi parohiei 00"t. rom. 
din Cetate. 

- DEBlTE DE CARCIUMI VAC.\.L'n'E. 
!neom. Banloc Timiş, sunt vacante patru 
de-bite de cărciumî. a căror arenda anuală 

s'a fixat la 5000 lei. 

CONVERSWNEA DATORIILOR 
URBANE. Debitorii urbani au cerut fao
torilor in drept să se aeorde şi pentru pla
~ datoriilor urbane aceleaşi avantaje pe 
care legea le a~ordă datoriilor din conv.el"
siWlea agricolă. Cererea. a fost trimisă în 
examina.rea minif::terului de justiţie l]i Bfut~ 

cij Naţionale cari împreună, o vor studia 
şi da avizul. 

- PRELUNGmK\. CRJ:t~DI'IEl.()R 

l't:N'I'lW VITICULTORI. S'a aprobat ca 

minj,~terul de finanţe să garanteze şi pe 

ex~iţiul 1944-1945 creditele acordate vi
tieul!.orilor de către Creditul Naţiona.l Ag~ 
ricol până la concurenţa sumei de 300 m,t.. 

!ioane lei, in afară de garanţiile obicinuite 
ce se iau debitorilor în asemenea ocaz.îi. 

,,: SUBVENŢIONAREA TAURI~ 

LOR DE REYRODUGfIE. Comisia 
Zootehnică a. Camerei de .Agriculturi 
'Iimişoara a subvenţionat până. în pre
zent tăura.şii prov-eniţi din sindte..3tele de 
(;T~terea bovinelor "Simenthal din co
munele: Grabaţi Şi BuLgăr.1ş in valoare 
de, 1.300.000 lei. In curând urmează si 
subvenţionarea taurilor crescuţi in su;.. 
-llca tele ~in, Chevereşul-Mare . 

:" PLATA PETROLULUI DESTI. 
SAT ROMANILOR DIN TIMOC. In ve· 
derea. plăţii petrolului destinat româ.ni. 
J(Ir din Timoc s'a dat af.1torizaţie INCOP 
,~lui să îndeplinească toate formele le· 
gale pentru încasarea a.cestei plă.ţi in 
dina.ti. Dina.rii încasaţi V(JlI' fi preluaţi de 
B. N. R. la curSul de 1 leu =1 dinar. 

- POSTURI V ACAl\TTE. La Facultatea 
de Medicină a Universităţii din Cluj-hlbiu 
SWlt vacante următoarele pooturl: un şef 
de lucrări şi un ROSt de asistent la mstitu
tul de embriologie şi un p~ de asistent la ... 
institutul de chimie biologreă. ..~ 

.) 

- LUCRARI DE 1.'ROTOAR. O echipă 8. 

Serviciului Tehnic Municipal lucrează de 
prezent la repararea trotGW'Ului asfalta.t din 
Str, Gă>rii, dând astfel satisfacţie unei vechi 
cereri a populaţiei cartierului. ~ 

- ZECE KILOMETRI DE ALEI AŞTER
NUTE CU ZGURĂ. Am anunţat la t..imp 
lucrările de r~ţie Şi intreţinere facuta 
tn cimitirele timişorene. Aceste lucrări exe
cutate In cursul iernii se apropie de stâqltul 
lor. N'a. mai T"d.mas de a.menaja~ dacat cimi
til'ul din Cetate, E int91'esant de declarat că 
s'a aşternut zguri pe alei de cimitir ir,tr'o 
hmgime totală de aproa.pe 10 km .. 
, f 
};,: -- Dr. AUGUSTIN CIURDARIU, ftOtllP 

p1rl>lie, mutâ.ndu-mă din Vinga la Peria.m, 
anunţ cl-intela mea că pot fi găsit la adre-:.!I. 
mea vis-A-viii de gară in Strada. Titules~u 
Nr. 752.' 1683 
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Cel mai bun şi cel ml'lÎ 
IOdicat .Umebt pen
Iru cepU ... eRei. 
Cuprinde phosphat de 
calciu tribazic şi gris 

curat de grau. 

Depozit: 

ESCULAP 
S. A. R. Bucureşti 
~tr.Gral Cristil'ln I eli 11 

(elefon 5-01-39 

Autorităţile ,i Institutiile 
18 pt)t aproviz.iOl1a eu artIcole de tiniehigere gata Ma dfJ comandl, deJa 

RUSU GHEORGHE 
l'D/ICHIGIU 

Timişoara, IV, 3ir. 1. VăcăreS()u .;,\ Iar, la Cam. de Muncă nr. 41j49J942. tetJ3-3 

~NUNT 
Cooperativa Munca 

din comuna BDCŞA ROMÂNĂ, jud. Caraş 

oferă 
pentru vânzare ~perative)or şi CI) tnercianţJJor tot fel~ll de unelte af!1'i~oIe 
p:uguri, grape, rariţe, COfUUtne, brăzdare, plazuri, fier lung, potcoa;e pen
tru. cai, precum şi sape in orice cantităţj la preţuri Ilxa.te de ,Ministerul 
F.JI'oOno.miel Naţlr:,nllle_ 1708 -ItiWtw9itW1Sj

' :aM aU •• %§W''IiF. 
Ş'A DESCIIIS 

pe lângă , 

CAFENEAUA 
I 

"VICTO~t\" 1 
o sală mică elegantA de restaurant 
In fostul 100\4.1 de bar 

PAUL WESSELY. cântă 
BucătărIe bună, \'iunri excelente. 

preţuri moderate, 1695 I 
~L!.P) •• MWUS.&44M4i1iM'ltt 

II 

, 

Strungari 
cu leafă bună caută Fa Hei.nrich 
Ros:enauer &, Co., Fabdcă. de ~uru
bun Şi niturl. MettaE}. 1699 M. aa. -.. 
DOAMNELOR! 

Salon de modă 
pentru. DOAMNE şi OOPlI 

redeschis. 
Confectionare elegantti Şi perfectă 

garantată. . 
TEkEZIA COOA 

Timişoara, l.t BuZ. DiaconoviCi Loga 
N7.13. 1654 

Inr2g. Cam, Munca Nr. 496tVI, 941. 
•• 

DJo~ V ANZARE IN DIAOONOVlOl 
WGA 

mai multe loturi de casă. Cine do
reşte să cumpere să ee adreseze la 
.'idministraţia ziarului sub ,,Loturi 
Diacono'\oici Log.". P. 1013 

MOTOARE 
electrice 

le 

GIANO~E: 
• 

EL~crBo.nAD'O 
IV. Rdul Berthelot 6. - Tefefon 12-22 
Rc.g. Com. No. 187/1G391/1940. 16!13-1 

Pantofi pentru dame 
fară bon CU pr!':ţ".ll de Lei 8.940 
găsiţî în mare nsortiment la ma
gazinul de încăl~ăminte 

... fiIHi\t.6 
, Timişoara II. str. 3 August. Reg. 
de comerţ No 93/1237/1941. 

1701 

I SCHTMB APAR'l'AJJ1ENT CU 
; DOUA.. CAMERE ŞI DEPENDrN
rE PE OORSO IN CASĂ C. N. R.} 
TELEFON 51-41. TOT ACOr. o 
DE VANZARE BIROU COM. 

I PLECT cu BIBLIOTECA, GAli.
N ITU RA 7 OOVOR, ETC. 1664 

Cereti pretutindeni 

"CEAINA" 
tl8eutA de Ceai aatural p 

"TRAIAN" 
inloeultoJ' de Lămi.ie 

Produs; rRAIAN IO~VEŞIU 
Bucureşti II. Str. Bucovina ar, 15 
Inreg, Cam. de Com. Buc, 2729/41 

1650 

IN IMEDIATA APROPIERE 
de piaţa IoseliJa 

efde de vinzare un mare imdbil cu 
2 etaje ,i 30 de chiriaşi. Casa este 
O' clădire extraordinar de bună 
tare şi fnunoasă eu locuinţele 
mari. (boereşti) şi mici, curte mare 
ti pivniţă cuprinde wt imobiIu1. 

Situat la halta tramvaiuhli 
Preţul e foarte avantajos şi cine 
dispune de bani ga:a câştigă un 
caz excepţoinal. RO'g reflectanţii 
serjQŞi să scrie urgent .sub .,Prima 
Achiodţie", la .ldministraţia ziaru
lUI, p. 1013 

Luni. 13 M'l"tte U}U, 
ne 1 ."~ ".""F_ ~ 

Froul Lănăt.... "t 
... 14: 

Generalul post D10rten i" 
: \0 

DIONISIE l\1ĂRCl!LESCU: 
. , 

Banatul nostru & avut wtoideaWl.a oa· 
meni. cari l-au repNuntat cu cinste ori
Wlde şi prin v.ia1-& şi opera lor i-au dus 
faima pâ..nă peste hotare. 

unii dintre aceşti bănăţeni de seamă în 
urma smereniei lor au rămas necunoscuţi 

opiniei pUoblice şi pen-a-ucă. cootribuţia lor, 
de interes obştesc, ei n'au trâmbiţat-o, au 
nunas doar faptele să vorbea.scă, după 

moarte. 
Din categoria celor smeriţi oameni mari 

ai BanatUlUi nostru, a făcut parte prwtre 
oei vii, până la 11 DecemVl'ie 194.3 !IIi Ge~ 
neralul Dwn.isle Marculeecu. 

Originar din comuna Topolovăţul-mare, 
jud. Timi.ş, a văzut lumina zilei. illai.n!e cu 
49 ani. Născut din părinţii Gheorghe şi 

Maria Ma.rcuJescu, mici a.g.ricultori, dacă 
Dumnez.eu nu s'ar fi îndurat, dând gânduri 
bune preotului de pe timpuri al satului. 
marele român Nicolae Ma.rtincwici (ce1(:e a 
avut parte de temniţele Şopronului şi ale 
$egbedinului), tânărul, fiu de ţăran, Dioni~ 
sie trebue eă condnei plugu! cu doI eai mi
cuţi, pen!:nl a răsturna brazda dătătoare 
de hrană luj ~ părintilor săi şi ~POi îruu.rat 
şi cU familIe să fie .,stâlpul bătrâ.niIor" pi~ 
rlnţUor săi, 

Cunoscând Şi a.preciind deşreptă.ciunee. 
"copilului" şi socotindu-l, a fi mai de fol06 
pentru altele şi nu pentru plug, preotul Ni
colae ii pregăteşte calea spre mai mare. 

Cu sprijinul material al 1l00ţarului co.m.u
nei ;ti prImarului Moise Manea, Dionisie 
este inscris la liceu şi pre~ntat profesori
lor de către pr-eotul Nicolae. ea un "pui d:2 
valah deştept şi al cărui talent e păcat să 
tie ingropat pe ţarina. Topolovăţuhu". 

Ager la minte şi cura~ la suflet, supus şi 
E.8cultător, câştigă. inima profesorilor şi 

ura mllenară se traLsforznă in dragoste 
interesată şi cu gânduri de acaPtLr~ in 
:nteresul Statului Austro-Ungar. 

trece comandant al gru.pului a Vâniitor de 
Munte Abrud. ..)11 

Chema~ la suprema jertfă, tu fruntea : Jti 
"moţilor săi", pleacă pe front. 
Luptă vitejeJilte. Este făcut Colonel plin 

şi penh-u actele de eroism decorat cu • Cru
cea de fer" şi mai apoi cu "Mihai Vite~ul" 

N'a lipsit de pe pieptul lUi nici o decora,: 
ţie românească. 

In jumătatea a doua. li lunei Au;;ust 1943 
ne-am văzut pentru ultima dată la T(\POl~ 

.~ 

J 

vaţ. Venise de ~ front, intr'o perID..lsie de :-
10 ziie, Era voios Şi plin de nădejdi bune Jd 
mcrezător m biruinţă, pentru că fi cunoŞt~ \Ilj 
pe "ai săi". - ,.Fac minuni, cu moţii mei, 
Părinte". - Să dea Dumnezeu, die Colonel, 
să fie bitle, să termmaţi cu victorie Iii DU 

peste mult să vă văd General spre mân1ria 
Dvoa.stră fi cinstea ,i fala satului no~tru .. 
Sunt alţii mai indrept, Părinte, imi zi~ 
intru smerenie Colonelul. după rând ti 80-

eoteală. Şi ne-am despărţit, l'Ugâ.nrlu-mii să 
grijese de bătrâna sa mamă, pen tru ea.rtf 

din Crimeia, deeşi pennisia era seurtă, veni
se să o vadă lăsând Bucureş~iul, -.oţ;a el. cu 
toate plăcerile vremelnice, de care avea 
dreptul să se bucure in aceste 10 zile - nu· 
mai pentru O revreera CU scumpa lui mfimă 

NI<"iodată nu s'a sinchisit a se numi 
"Ness a lui Nr. 1" ll.Şe precum era por~lll. 
familieI, căci eu adevărat Nr. 1 a fost tr 
toate "i peste tot şi nici genealogla umilă 
a familiei a o t~ădui, deşi prin că..ă.t.orie 
tntra.se fn fflmilia Mateescu. fost dlrN:tor 
general al Băncij Naţionale Romine Bucu. 
reşti. 

Ba mAi mult. făurisem împreună viitor 
de aur acestei comune, Adeseo!'l imi Zlcea: 

,.După război, volu veni mai aproape ~ 
ta pensiol'lare mă voi aşesza am şi lmpreună 
vom munei pentru satul nostru"" "De t:Yri 
unde vei fi, te lJ'Ol aduce şi Topolovăţul V6 

fi al nosr..ru, pntru a-l feriei". 
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Micul. "valah" după trei ani de studii Ii
ceale, ajunge în fam:Jii mal'i nobilitate, ln~ 
struind pe trântorii şi palizii lor copil. pen
tru a-şi câştiga eXi$tenţa şi p08tbilitatea de 
a. contir..ua studiile, fir.'! a mai fi avi.zat 
ajutorului pr-imăriei din sat. 

Bunf.>le noastre gânduri. au fost spull)C· 
rate prin alt :!!IO'roc ,1 altii vrere. Eu a tre
buit să plec pe al'!e meleagurI !}Ii.adevăratul 
fiu al Topolovăţului şi prietenul nostru a 
rămas cu corpul In Cil:nitirul Eroilor dela 
Kenegheş-Crimei:1. 

}l 

Prln el însuşi, ci\..ştlgând "coroane" şi 
pentru cei de acasă, părinţii, a treminat 
şcoala secundară după. care este mobilizat 
în trecutul ră1Jboiu. 
PMnNTu 'J.'AR"-NI. M.r\RTIRI PENTRU 

FII ŞI PENTRU IlJBffiEA DE NEAM 
Ajunge sublocotenen:, dar neputind lup" 

ta. contra. fraţilor de acelaş sânge. ~e 
grani.ţa, dezel'tând tn România. Timp de 2 
ani cei de aeaaă nu ştiau nimic despre el, 
socotindu-l mort, 

Calvarul pentru cei de acasl, a.bia acunt 
2neepe. Socotindu-l d~zertor şi vânzător de 
neam. a inceput martiriul pentru familie. 

Cu răni grave interne a ră!OOS bătr1nul 
Gheorghe, şi neputincios până şi-a dat du. 
hul, in urma bătăilor jandarmi lor, cu pene 
de cocoş. , 

Cel dintii erou al satului a fOBt deci ta· 
t!l eroului General Mărculeszu, - iar ma· 
mă-sa fi pină azi poartă in piept inima bol
navă care tresaltă la orice strigăt de des
nădejde, tn urma spaimei jJl a. strigătelor 
de ajutor cind jandarmii loveau fără cru
ţare cu patul pu,tii in soţul iubit pentnl a. 
răspunde la lntl'e'ba.ma: ,.Unde p-I cj)piIul 
javrA ,i câine puturos! S~ne, ci de nU 
te omorim 1" - .,E la rlzboi, Domnilor, 
el doat" acolo l.au dus unde al fie! -
răspundBa bătl'ânul.' - Ş-i loviturile 
eurgeau din ce tn ee mal '!lSpre, pânl ce I 
!S'au sătura't, pă2'!nii. . 

DE DOTTA ORI FR04'R1Il PF.'''TRU 
U:rnTATEA PATRffil 

In aoost timn, cu fraţii de dincolo, ofi
ţerul r(\mm Măr'!ulescu pre<;,i\t~ intrRrea 
triTlmfală a trupelor române în Ardealul 
.scump. 

Visul s'a imnlinit şi portiJe R""'A,tului i 
r;e d"!o'!<"hid IQl'e;j 'Of"ntru a nrlmi ne fiu11ut ....:.... 
decflrobi~or. celce viaţa şi-a dat-o apoi, pen~ 
t"'1. ,,, ... 1,, .. ~,,"'~L 

B"''1 ""mtt\l', A,,,,no.eg,zq 'l'P"",l .. t ră"II",::p 

("\ ".. ... ~"". nArte din cOt"Pul ofitcl"ilOl' de 
~t .. ~ 1\'1' ... lor. 

Cq. t,.y.ot Cn! .... 1'l~l I'onr1l1ce "C~nf'c'ttl de 
inat"JlC,Up" d.el~_ St.. ~he ~ unde),oo1 

TopolovăţuI a l_iel"dut pe cel mai bun fiu 
al său, Banatul pe purtătorul de fa.iJ:nă fi 
Tara pe viteazul osta~ 

DE-O FI S,( MOR SA. MA. ADUCETI 
, IN TOPOLOV.lT 

Legătura. nedespărţiti niei după moarte, 
faţa de TopolovăţuI lui iubi'!, unde are mor
mântui unUl tată. tot erou pe frontul intern 
,i inima unei mame iubitoare care n a.t
teaptă ~ de zi şi nu vrea să ceadă eă ,,Nea 
o mort", l-a determina.t ce. si. serie aşa In 
'testament: 

.,De-o fi să mor, să mă aduceţi lJi in To
polovăţ să mă ingropaţi" ••• 

Mormintul lui va mai fi de aci Incolo in
Mld de adevhat naţionalism pentru fraţii 
din Topolovăţ ~ dragQlrtea lui de'5ăvârşită 
pentru el, să fie răsplătită, atunci când va 
săIăşlui pentru vecie, la. voi. Topoloveni, eU 

f10ti proaspete 11 mormântui udat CU la.
crimi de Iubire reciproc!, judeclnd bine ee 
aţi avut btail'lte, cine aţi fost, ce sunteţi ari 
~ ee-aţt p-ierdut ••• 

Cine a fost Generalul Mărcul~u pentru 
noi tO'ţi - istoria va scrie şi vorbi mai bine 
şi m'ai mult. i 

Noi ceice l-am cunoi'cut şi intru frăţească . 
dragoete şi prie~nie, timp de 10 ani am 
petrecut in Topolovăţ; ne proştemem ma. 
fntea tt1l}nnântului lui şi pl'lmen-im vecin~ 
m(>moria hrl, rugând Cerul sl-i aşeze sune~ 
tul luf eu sfinţii cari din Ve'ae bine i-au plă
eut Lui. 
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',Ali urtUUVAa. l"liH!;t.lit::-i \.e·~"l"'~._ 111-

:effl1t,arjj,. v f' ,., , d h - ţ 
lJna, 1'-4;01. l CflJilll.le Le n ~-\.il .. 3. ţ. ~tl 

:\'rn.i~ în:cul"UJ.'t:: ki .iH.co~ht!:'ZCll, l"-' •••• ';,:..:. 
~ ele iua.lţa1"t~ spre cU.lHlile l:ulh:ri.i, 

leg i;l mint.'1t lL~t l~~Lul hiÎllf'l: de C(' 

HHi.t ... .:..':U p .. ild..l e:.:.·H . .J.a ... l".J. .... ·"'~ de 1l.1\" .. :~-"]I" ... .$j '

ti ~ lui l.,.<l",,"~':u tJ('I::.:!l 1'; I.a. \L .:'. ~. 
w .• C;t.}ti.; •. H·,"~.-\...LuL E .".\iL\ :"-.LH 

Jc\iH'~''i., LlA _4,~~ .·~.t0, !l'dIE i.~?, 
~l;FLE.i' (ALU p . .,~.rp·.\!~ l'~J:\d" 
AHSt.~LH.!L;;.~, (~1). O M.:; ~ ~.\]A 

'l'f tu:!H. !1i.rani, Ind lntrla,i, ('omerl'ianţi 
':I~t t,) ;ij, intrepri!1'Je_i şi oHeil RătrilJll 
Ji tne~ i, wpii, le i.e, el.::vi şI eleve. 

l!' ;lU:I~.:.l m4Iu.iÎ ia U.i~.t'ut şi a.'H:llt LeI 
Jt:·~ ~ o 3:;~. 

Pentru Catedrală 
J onatiunile făcute pânâ la 

11 Martie 1944 

l'emeîia co~~il lJu,vef";~,(ll('~ s'a }J<~!> .I'H 

jllW J.if,U, dl.Dll s'a inliill1at :;~na!a t"o , HLRI'A" 8 ) 

Di'lC<'lll. ,"or Uim7l. cei mnlţi dela OraŞ('! 
~!. S:i~e. l'<'H,r'.ll':it luU'·: .. n guud} eu o Silll' 

,i.e ,,~. {'. CluUU\';m llc DmllH.erJ:tu Tatil, 
,,:a !;~. ;:j'J~t' m-amului l!:>stnJ '!tâ. lJi"·JUt.sej, 
pe vii.<u~a şi ne,U:U;f;i tilşr.lanl. 

1. Prea Sfinţia, Sa EpiSC"l'ul Vtsi#\ 
1 OO,).I10U.-; 2. yrof. Pens, M. .Papovic:i, 
tifluB :,t.QOO.-; 3. FuncţiQna.ri i Con~i· 
t.i.u.lui' liiparbia.! 17:117.-; 4. Pl'O'res~11'.i 
Auauemle: 'l'e'Jlogtce 23_10o.~; 5. PNt>-
ţimee. eparhiali ~~.369,-; ~ )llnisW. 
r\i.l Culturii Naţ;onale 500.000; 7. ~
('a ,,'l\mişoarei" 1,500.000.-; 8. Bants, 
f'lJpurala.. Ciaco\--.a, 10000.-; 9. Nioc.la.;e 
J1Ui.neanţu 10.000.-; 10. Despărţi, 
mântuI "AStral'. Ciacrwa 6.500.-: 11.. 
Trn.ian Gr!\natir, Timi~oara 20.000.-: 

~hnh~:1. ' 
I'\V' ~ ,- • 1 ... ' •• 

. ~t~~l, ~"l'eastă şuoam. pl'~n (lSdn~ll 
. p)'(lleS(wÎ a dat o. p!el.a.;,ă, (Le strftlu'_ iti 
~ 't ,'. t ,,
~giJlerl şi a.U ereta ' Şc 0<1 1 o . a mus , erd. 
le PluJwâ, resll~.ct şi aUmlrtlţ\l'I. 
Din durerea fl'wtl;;eril h<~~ .. wclor 'şi-a 

~~tat o-urotire pe a~ste plaiuri ~,Lnl. 
~sltatea ltegele }<'crtlinalld 1 din L1uj, 
~Q .Ja.uuitt~i;ea de Ş(iin~e şi AgI'!Hl\J:nre''', 
... oari sunt in ~F'ptarea, vr~mil{)r de 
rUDtreg're a hLtaJ'elor (}C"!!h"u a se re· 
ilY.oarce la C~l.lj. 

NOl dorim să ne cât mni s!.'urt a.eest 
timp şi {lat m~l ~,·a.>,~nLă. di11:l de r~rld
It 1\ reînto3.rt 1."ri 1 ei. • 
Mllnid~l 111 Timi~';~1r~. - f'.3. {'el Jfl~l 

Imnor~I't ("~'!1iru in,l1!~t!'lnl ŞI C'ef!!l'.mic 
, , e. • t: luri e. .... p·t~Ui. -, (lu"..::t r('u'tr".,.,~ell·Qoo 
hrf'lnr nJ1 l""'r.; 'IYYlf.e- fi Ei. .... '1t rlh:\ n t;"nl· 
rel1\lb- "",,...,,,,!~.,..t1.· ~71t·er{,3cle noa.mului 
,i ale ti'I.rH ~r :l~,ea",tl\. 

'.lua'!:.e U('()stt> m'O;~t-I~n v.'('- VTrmii >i t~e 
stl'!ymt.e cGt1'n'"i ~~e ul"amd!!1 rom.:;7'~' 

"I~ I .. ~ tI'> t" :; ee sa, <:''j,u('s(' pe ran:;~"l L1 .I>.IUa iI'U\, \ ... 

ZULe şi cl/ll:-;bl ... Le tI.' vridne C.uf'. P" 
aoeste l),aiuri, - SU~l" ou.~:d ~ "ud \4.." 

Înă!ra alest colt de ~;Hd să aine .unno 
J: .. iLla 1.;"'\.1.:<41'1 ... i:L~.l ţ;I lJ~H b&~I
'I l\".i'}J (JUl\WLETA. 

Flt .. ;). ul:'..J.;.lci t.ehu.o lUWH·.ă, .nultt. 
IllUIlc.t. ~j nml: i ba.ni, 

IA'.i~ (;A .... ~oJ.." ... LA! 
lHlll.m.ai:a şi srr ..... uu ..... JaN po~ua.~jA. el... 

b.trf'l 12~26 l\br;!? a. (,. s.., ,.~ !{lre o 
(",lectii. 1"'''' t'lt Ml",·l .. ~"-' lij"l"",.~-·r \ 'filni, 
'ilmrei; t'ân:l e""ine~A in e~b~~ ';'C! Ml'mc 
'l11<;e ,'in: nrenţi. ir<':'! ;; ~ n-d. nl"i""-' "i "O

tari, ag-entj fi .. ...('·1I1i e·~. - "~'i' ··'~'~8 "~ 
"'~'r~ .... ~~~·"'ă.'rie" fi "~·~"~if (1~,,1f} ~·r(:l+"lin .. 
·'lW.' m h~?:"\ pN· ..... ' ,l':"li ~ ('.110

'('-., r!\t(' 
li!- FTf.on,F."M flF t:l.n.~U Il·· ... " f:f"-
"'9"" :: .• ~,..~P' "..~ ""''''r''''''.'' ~ ~,"'T Tl'T'" ,:t-PJ ..... 

~."P"""~"""" ,.. ........ T!"I"'I!) ,., "Ii''' To." l'''''' '.lT! 
COll~'hlC a R"·uii:e. t lll.u ,()ll-'~il. l,w"'in..t~ ...... , ~. - ...... T " ~-n""""',,"'T, OTf"'"'::'..... 1"r 
a fi ~~i.,,,i.ă in anul J.·.i~':'» ..... ~.>_' .... ,'" SJ. l\t ,'",1 ~,,~ ,~...." ""-?,, .. ; .... 1 .... ~4-l .. ,,"' .... 

t:ermillll. i:~. 
!Hai L.l·C;JC~~ GO milioane, peutnt<';} In 

t.e. turiJ.l sa. li0 t7.':'''':'Ulat i<l~ LAS.le ~i să. 
stră..u..;c.a,o;.că. in t.&.l. Ulai. u.esă~'a.r~ltd. 1;;
m:nă, peuLn.1 .I."t.k.l ~.ejui PăS~ur uul, 
lată, w.~r6 'lJ"o.aul VOllo1JiW· ... i. "" răSllU.l· 
b'.JI celui mai IJUl.J1n~Ă""'sc I;lllS, u~J f~m 
OOi'\.llte nu ... stre ştiu să pr-eamlrea!it.ă pt> 
ratăl cel Cuesc, intru Il'Wire. 

b 7:i 
CI] h'lnnvoin+a ~i dm,!()~t..f'1l Ot'ti ,,,

reCtor C()oT'sh~"tjn MtT1,1 ,e.1'~'l ~1"((. ,'om 
l'atll\1'.a. ... l'i"li\ 111 n'i .. i"f'3 vr"'m.~ ~14,ml'n 
rn"H" ... i',., ...... :!~~a.ii'e t'ă~1te PE!"TRP 
{~ .. " r"'lm"f A T ," -

.. 'n~â.ri~i-,·:\ ft\~"'" o:'~"be tli p~cXtarc 
'i!nbhoa~ rld'('aţ!.ţ.i.~ti' 

DAŢI PENTRU CA'.1EDR.\L.-\! 
8. 

, Ca o stl'ălueitll. Sil.ttsfa.cţio pemtru nllU'
lurislrea. '!.l~"'Khimj}a::.ă. a cre\.i{l~ei S.lă. 
moş~;ti cwWdi)},;ă rO:llină. şi ~ O pou0a.: 
li p'C'ÎJl care acest (1j)1! de ţnra "~retle ş~ 
mărtnri~e.ste eu ade\"a.rat lăuea.,d şi 
ântâm1 lUi Dumnezeu din struna şi or
~we din oele m~i artist~C:0 corari ale pă.
mântului româ.nese~ va trebui să. i se 
3de şi Rrpastă. rnăro'l.ţă {·beie de ,boHi 
nflWU a le~& fcrul ClI p5mântul: I,n
mOMI"". flRTODOXA RQr-.1ANA A 
BAN.~TIJ1~m. 

l'rilllui pas întru reulizarea aspiraţii
i tor a..wt.u ~Dt romJ.n~, s'a. lă..ut 
in antJ u~J.U<lului la U lliartie 19-11, (lbJld 
!ia cret~ inţa şi dragostea. nel!irm ur iti 
:e o are conuulJlbrul Statului Român 
1>1. Mareşa.l ION ANTONESCU faţă de 
biserică a fost investit de ll~tre l\IaJ~s, 
!atea Sa R~~ele Imhat 1, cu eârja. ellis· 
~f,paIă, ea şi PRIMUL EPISOOP AL TI· 
\J.iŞORII Pr. S. Sa Dr. VASILE LAZA· 

P.h'iii aocas,ă po;:k,l.w d3 .?rc.'\ţi.e ~:.l:l. 
mai fNimollsă si Cr,sădi.rş;tă ce s':l da.tW 
In U.omânia după. Unirea din 8.qJ.ul 1918 

Nu vă. spăimâ!ltati că mai ~lehl1e:re tiI} 
mHioant"'. Pr~sfjnţitul nostru EţllSC'011 
Dr V.'\Sfl.E LA.ZARvst'U, Nf'rA 

1) Dt'. Gh. Cot!'1}'Tlan. Re~+w~rnrer\ t::p;sco.. 
pi~i T;m'şorli Tîm;~,}8ra 1.'.J35 pg ~-1!. 

2) Nir-olae Tin,.n VeI/'!'\ !.Ir... tis po:. nat. 
a Rom ~'h;u 18~5 P~. 117. 

3) Oet. Gilga. Mustul care fierb~. '!3ucc.
l'eS1, ng 41 

Din motive 'ehnicl'! nu 1'1"em p1.lN:c(f, 

I ARATAT DR1})flJL. a dăruit lm (J) 
milion. DI.. Dr. CORIOLAN BAU \ N. 
din cre:<o.tirH",." .. l ",,1 rf'!tdi.".~~C'!"'l său <I\'!int, 
a D.\ T TOT lIN l\fTT J<"\N Ba.noa Timl
.~"',"""i, 't (ht J ~i 1!)'(}() OO~. 

,. ' Pj'~vitt }j~~ft ~"e~~l' ~ an dat. 8:"". ~n. "'~""'Ul Catedralei în cadrele aceswf (!Tti-

I 
tre el bogaţi Ş1 sa,ra('l, mUnCUor1, bh& col. ....... _ ......... -................. ~ .. \ ........ ...... 
[Iarna in mana' fale,? to?aboratl! .a 

lHlunUlIlllllllilHl1l11IlUlllllIlIHIIHlHllllllHllHillUlIIlIlU:lIlIlHlIIl1IU fi n . r Il it, i S 011 d " t ~ 1 a' 1: 

,1tE~. . . 
.. Doot'/>'!!l1 Lege Nr. 3S98 (Hn 7 Noerr 

. Jrl~ 1939, llt'in ('are s"a RF>INF1INTA' 
EPISCOPIA. ORTODOXĂ ROMANA! 
fHtnŞQRll, da.ta de 1 AoriJie lMC 
ind s'a. înangurat netivibtea. C{)n~iHn
ni Eparhial ee-. tHnt1i adunare eparhis• 
i oare s'a ţinut in zilele de fi şi 6 Hai 
1940, - toate aceste acte au fost v~er· 
lia şi utrenia. - pentl'um la 12 IrnIit' 
1S40 să avem liturghia., - ~nd a fost 
df'8 cu unanimitate întâiul Episcop 0.1 
1inHin1a!ei Episcopii in persoana celui 
!tirit a. :Pr. s. Sale D-Iul dr. Vasile Laza. 
'~u. 

Temeiurile istorire ara.ti bă. pe aceste 
lla.itrri la Cenad-1Uorisooa, B'tZI~ica ro· 
llfl.n{l. FIi Crjsteln;ta din fat.a ei in tare 
;'ilrU bCtezat străm{'!i'!U no~t ... i geto-daeo• 
;orna.nl. pt'e<r,~nt ~1 ~,rFiJ",i";1e C'e poartă 
N ... ·p'I ... +.l& LFA "In GF.~ -" S'1flt 
nii.T'tmH ~lPi vremii.1e e-..:i5~nţa unni 
wrl\""t'I~hl .. l~"aflt ~,. Înf>l':n.ltre - nNlfp 

~l Jn.'1.1 ve ... h'" 1 .. J'?/mlq, .. n ~ht B~J1liltnl 
firoişa.n _, zidit de principele roman 
)P.t.' -..11;,1 la În(;ep· ... l.u! sec. Xl.l) Mutarea.. 
tcdHui dela Cena.d la Tim1şaar~ in 
'tacu.l ni XIV·lea, preeum dOt.·umentele 
16 arată, A FOS1' PRILEJ, CA EPIS. 
X)PlA SA FIE RIDICATĂ LA. RAN-

I llfL DE l\DTOOPDLIE. 
Tltula.rii ei purtau r1W~ul de Mitro 

'OUt dovaLi este monnântul aflat in 
apela voche R mâ.năstirii de!a Par~. 
·l\-litrc,!)olitwul Iooif dela. Timişanra2 ) 
Pe pământul Banatlliui trăi.~t.e 1'0 

l()l'~Jl rom:l:a oei mai s.vanwt in ugrkUl" 
ură raţio!"-1l1ă, aci, În Bnnu-t~ R<l \'ă.'IUt 
~nlina. zilf'i o~i (Hntâiu seriituri \ărulli, 
t:~ anroa.re ffeeeC'te sat H:-,i art> C01·.l1 SăI! 
are dă. ser·.lciuh~i 1"1":.':1"'0; "1 r: "'r~',·,F 
''"': C"J-~~~~r.:i, ~nRt ~ -:,,"l.~ 'ă:-~-"''''J''n ~1!"~1 ~: l~" 
::'O-""'S':-; ~'·T'~ .. "rr·"ri"e Tr."~k:i f;t!r,',,:t. 
ta,.'{",." O~"'" ,'o VI" V G""'~ ". 00 n(>9"'; .. 

·Mv~·:"'ii ",~i"","l'li .,...f\o"'· .... ~n .. ~ -;'a rid; 
nt .1;"1 t,,,,, ... ~ nl".')orj"..,t~t.,. ?,'j=-~,f" ' .. '1 
\",t ..... ,."..'1 ..... ":,.,. '1 n~),t). r.rf""\r""; ~r~"",.1'; ~trT'1l"" IT 

.,; ~ ~" ".... ~ ~ 

.tnn "flt.t'!r~ i!'" --:o.mâ.nt rf',m.â.lleEIC deo;fo
it ('~l~b "u~FJ d~l1? chip·)1 (1:- hron7. li '1" 

:ru.incS4:U'·; 8pUl;l~a; .,t\tn ('"i'i,umt SĂ d.t>,-

Sili,) aces~ titlU, D. Gerhar::l~ Her~ 
m..wu l!u.o!lcâ~ m marete .(:(l1.l~an 

"u"naLUO';.I~ull~" dHl .l:.iclg!·ac.. Wl ar
t.cQi exPUlla.uU câ~eva ..J.UV1· .. .,j .. le ca· 
re le-a cules la nO'l, cu o~aZl)' ;..nel 

v~~e in comuna l-'a!'~ (jud. Tim.ş), 
Au.torul spune intre aitele: 

Această câmpie este Într'adevăr o 
masă pusă, o vicior~ unică a omului, a 
ţăranuiui, asupra naiur'Îi sălbai6Ce f' 
CJ8til'3. SemneZe vktonei omului sunt de 
mult imnagazinale; co~ărcile gem, ame
ninţate de presiwnea porumbului auriu, 
podurile caselor su..nt gata să se surp-; de 
greutatea grâneloT, în grajduri cai cu 
picioare lungi, vite Sp{{Joa.s6, tineretul 
cabalin şi bovin s~ bucură de cdldură, in 
pivniţe fierbe ~nuZ nau - aur.u §i uşor 
cel alb~ negru şi greu Cel roşu. 

Din nou oam.emi nu tin - din nOU de
la ian1,a trf;CU~f.4 - aculI~ de câmp c. S" •. mt 
a~ oaseWT şi al comunei wr. 

Ooamenn se apropIe unu de alţii, pen
tru binele comunităţii. căc-i h, J>anat 
această aprop.ere nu se face numai în
tre copii şi părinţi Oi şi intre diferitele 
naţii. 

O apropiere s'a produs şi in primări,l 
comunei Parta, care poate servi ca 
exemplu multor comune, pentru satul ti
pic băr.ăţean, Pe lângă masă stau ală· 
tur~: primarul, - care este un român 
că.Ci jumătatea satului, a celor 2500 10-
CItitori, este românesc, - ajutorul de 
primar - care este un german petltrU~ 
că german~i sun! in oreZ ne cfl mai 11U
meTOS grup etniC - şi toti ceiblţi, de
Beori în portul lor pitoresc. ('~Ci in comu
nă mai locuesc ş; luerefJ':(J, ît1 afaTă de 
rOr"'t1ni .<:; qfrmal1i, unf/1lri. ,.,t·,.1Ji :~~ovaci 

• - 7 ' • 
. ~t OB.<!aTt. 

D.nO~fbirei de ... 
p21~de ,mr! ~;at(· 
pr~m.(!:rnl 1"1 (1 , 

vioi si t)~8:!i ,'. ", 

, 
'-1;7"IT, râr," 

. <,'lf. [1" .'.'1')": 

••• "'. ~ ... : ....... .+ 

muri adm. (lustro-maghiară a avut 
grijă ca b:sf1'icile ce le-au facut să aUi
iJe un stil arhitectonic unitar. ASifel 
)iseric;itt: orc.-r01"., vrt.-sarbă Şi gr~o-
cato?ioă sunt construite în st .luI barocu.~ 
:ui vienezt tiind astfel în aCelaş ton cu 
biserica catedrală catolică din. Timişo~ 
~·a. Numai roman.o-catolicii fac excepţie 
~ăci e~ Şi' au făcut bIserica - fără a,iu
forul de!a Viena - CU bolt1mri romanice 
clar cu un turn gotiG. 8ârbii ntl consri
mese azi de~·ât o mi(:(l parte a popu1aţ.:d 
- şi nu din.re cei mai bognf:i ai comu4 

nei ~ ~i (Z,~tf(>l ?!U pufe"lu feri b',~eriCd 
Iar de diirăv(!n'lre: Q!lInri stau unit toţi 
loCUitorii şi umar la umar au contribuit 
pE:ntru restaurare, «stfei că btser~ca sâr
bească nu r.'imâne cu. n~mic in urma ce
lOT tret vecini ale altor confesiuni. 

Da primarul român al com,mei poat6 
priVi cu satisfac-ţie la Ce~e putTU furT/uri 
ale b:sericilor saLe. Dar nu ?!umai in d0-
meniul bisericesc ci şi in cellum esC dom· 
ne.~te nu numai pa..':'e, c; mai mu!t: o co-
Zab01'are stTcYn8ă. Biroul norarului C~ 
munnl e eop' e-<lit de .~'at!stică .qi de pla~ 
nuri frll''''''r.o!'llucrat~ în cu70ri vii. e~r: re
dan fi,f,pl tleos('b~rf'1'! (le wr.fionn.Utăti ş1 
rc1Zf~8'~1Zi Şi ("'>,.,.r"tf in tOffJ,l1U'1t,.fT. 101 
r ... ftl'!fi1Ji'ate" fJrorl;,..iIYlP'! ce se dţ>slii~na
Tn î1'l r.')m.'~t'~ ~ s,.T'I>'mr7-8 8e C01lttJpesc 
intrun curoubeu fNlmo.-

Comuna a fo:1t plănuită şi Zidită pe ~ 
za unor planuri preciS<J şi e il'ltereSafU 
oă aici nu există un cartier române.sc 
sau nemtesc, ci toate naţionalităţl1e Zo
OU6SC amestecate, iar un drum in comu
nă n.e arată de câte ori ţăranul rom.dn 
ajută familia 't'ecinului german aZ cărei 
811 . .'l.ţ;nI1f~r II fo', I1O?lcen!rat. ~i la r~n.du-i 
1,. r,-1fp ori a1tw1 f'('rm(7 ... ,tl /fr.r)'p1;'l ro--
1!'''~ ..... "'.,! 4"4 .. ", .......... .. ,'tr -r""tJ!!l"lO' f.r(1~!IfIt-.-.~ ;if lr;e ,le 

r' -

~~;~~t ~ ·tn·.~t~;~l·~i;ţ~i·mari,~ b:~::':~ I 
orf- lţârbr7, C€a r01iwno-cctoHcă. "feCo
Ctl(oliră "i C6(t ">'miH:ti1o",)rfodoo:ă. Pe vr~_ 

i~ --. -"1t' 11 "Ili (' ""...~. ..."'\"'" . ~ - .o""" ,,"<a ~e-
~or c!:hnfi 'f'9 câ.m~'mTi1 ... de lup'd: "·iei 
~lIan ft1fll'!M'i ~1.l"" n ",,,,,»),~,·r..~6. rt('-frpn"f' 

:P fiWve ••• 

J~ Societatea "Sfâ.ntul Gheorghe" Sin." 
andrei 2.500.-; 13. Biserica ort.. l'Qm" 

.':c,ll..e", o.vVJ.-; l'i.i..:ercul .... ult "Alftr"" 
\' ;)lL~ O.lHOI.-j .... i). h . .lw..UUl. llOi,.lif. ba~ 
..;oşvi.>.UUIJ -, .ii:). lnuUSi..l'UI, L~~.UC1. 'l'j 
,"J.~ljd.(a 5W.00J.-; 1"/. Alcxa.l1tlr~ 

.1.:, ." O" "~l . ll .... ~v·'ra 5.0\){) -; lR. 10sn 
\o.- .......... O~ ,'" ; u., ~ "'II ' 

._'flClU, ·.1imlş~ar ... 1,000-; 19. Soc. Cul· 
t...ra.9. "Astra". R"Dr:t.ţ 2.200--; 20. 

1101'. Dr. Nieols.8 t.:rsu, 'rlIDi.Şoa,ril· 
.t;.()70.-; 21 D1'. Ştefa.Il! Cru(,-ean 
"uO.O\iO.-; 22. Banca populară "Virtu
tea", Timişoara. 10000.-; 23. Cerc Cul~ 
t:',ral "Astl'a", Dejan 17.500.-; 24. on· 
~iul parohial, Maureni 2.000.-; 25 .~ri, 
t"iul pnro.hial, Ictn,r 5.000 -; 26. OfH~tul 
parohial, Gherman 1.000.-: 27. Alber{, 
Anha.ueh, Timiş(>arâ 10{)o().-~ 28. 
~eoa.h. t>timară dE" Sta.t. Reen.ş 10.000.-; 
~9. Parf,hin. M?>pă"tur 4.501.-; 30. Pa~ 
l'nhiA. HQfloni 6.000 -; 31 !"a.t1 C~UP'lIl. 
'T',miqoa.rft 50n -: 32. P~·m)hia. Cf'l~eea 
7.0Hi_: ::t"\. Parohia. m,;1",l "0.000-: 
~1. ~evet" EMU. Vonva 10 OOO-~ 3()_ 
Elevii tnv Vasile Stoi. SeCE-ani 500.---: 
37. As()(', COr11Ui biseriC't~sc, Bnuinţ, 
1.000 _; 38_ ASM. Cult . .,Astra". Ceb~ 
p, O~o-; 39. ASQo. Cult. "AEtra", peRM 
e 600_-; 40. Cercul EXLrllşcolar. Fibi~, 
1f)"38 _: 41. Ofi('1t11 par.\hinl an rom.. 
1::ni" 4 4~8.-; 4~. C'.et'<'nl Cult ... " .. ;'!tTa·~. 
T~ş 1. 0!'50-; 43. Cercul Cult. .. Astl"9, .... 
GI'.lOi 4154.-; 44. Pa.tohia on. rom, 
Birchiş 5.000.-; 45, Dr Octavian Me~ 
tE'a aV""at Ti.misoa.ra 5_000,-: -16. Si. ... , '-J'- f , 

n110n Cioe.i-rIie, adm. finaneiar 10.000.--; 
4 •. Dr. Gheorghe Ciupe, insp. gen. q.rlm. 
~O.OO() -; 48. Dt'. A!ex:. Murariu • .not~ 
publio 100.000.-; 49. CI'ecdncioşil din, 
collL Nerău, prin înv:: 1. Tem.pean 
14.40;) -; 50. Oficiul parohial, V<;tlC-l:lnj 
1.500.-; 51. Dr. Gh. Oprea, Timişoara. 
10.000.-; 52 Dt'. Coriolan Băran, TiI!li. 
şL.ara 1.000000.~; 53. Dr. Alexautlna 
Marta, 'l'lmişoara 100 000.-; 54. Coru~ 
... Banal:'ll" 13~ .:;92.-; 55, D.ua EleniJ 
Stoicănescu, Tinllşoara 10,000.-; 56. 
Dr. Valeriu Dirina., a.dv.' Timişoara 
20,000.-; 57. Iosif M.iclea, inv perus.. 
5.000.-; 58. Dr. Alex. Hasaş, Timişo'-; 
ra. 10()OOO.-; 59. Valer Bobu, barbiel.'. 

i 'h~iş~nra 10.~O :-; 60. Teodor ~o~ 
gan, tiro·p->af, TImIŞOara. 25.000.~, 61. 
Oficiul parohial, Jebel 25.000.-; 62 Dt. 
O,:,·l:wian M~tea 5000.-; 63, Constanti..n 

I Vla.f!. chelner 500.-; 64. Oficiul Paro
I hllll Păf1ureni 10000.-; 65. Dr, Cornel 
! Grof~oreanu 20.000.-: Gherorghe Ji~ 
1 5.000 Astra ~n eomuna Seulia 1450.-; 

Dr. Nestor Porumb avocat 50 000,-; 
D!". Tilu Rusl!U medic p imar 20 OOO.~; 
Ing. Cornel Beşa 1 ,500.000.-; loa~ 
Oprea 200.000.-; Dr. Ştefan GaletanJ 
medic 250 000.-; DT. Liviu Gabol' me
diC 200.000.-; Dr. Pavel NIoola.<>vir.jJj 
!am.. llO.OOO.-lci. Total: 8,~26.9Ş9 lei. 

• as -Filalell,.; 
Avem In depozitul no .. tr'd i~r.,.ttt 

varietăţi d. mirei ... untl ~;n .... ,'1!:ii 

Em·opa. 
r" m,,~ r?i.". f'(llf'eţU 
, o ~.>r~l"Q ' .. n-o il t"" f.i s' Il tr • 'l·i"· 

"... ...... , "'}:ni'l ',::;tl ,i 

. ~ ~liul HI14. 

SOC. PRINCIPELE M1RC3A 
nUCUPtEf::n 

Suaw. :Diclllş:e LUpu ~H. l~Ş 
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Indemnuri creş~;ne 

------------------------
Veni ţi la {Jlf:1rro. 1 

lu drumUl prapavâduirii Ev(wgh'llp, 
mantuioase, J.'llll Omuiut, a savâl.şit ne
num.arate minuni, rislpind indo,ala ne
credinţei semanată de corif"ii poporului 
jidanesc. 
; Pretutindeni multimile îl înconju,rau 

ascullallrJu.i. cuvântul ŞI slirviJldu-i fap
~le, preamârind pe lJammtzcu. Cei in
dureraţi dobâlldeau maugâere, orbii, ve
tiere. napâstuiţ!i, ajutor, bOl1UlV:i, tumă
d1.tire. 

Glasul tutu.ror se îndr~pta spre El, cU 
c-redjnţă, cerândll-i ocrotire. Şi blandul 
invă.ţător, împărtăşea fiecăru ia, bine
făcătorul ~ău sprifn. 

Sfânta Evanghelie de azi, ne înfăţi
,eazăo 101<1 dintre minunatele sale fapte, 
isvorâtâ din marea sa draqost,,;, ca o CDtl

f,ormare a nepierilorul1.q ade'L~ăr) cuprins 
în cUl'in/ele sfintez scripturi: J)Că a venit 
Fiul Omului, sa caui':! Şi să mâmuiascii 
pt CEI pierdut". (Luca. 19,10) aflându
Se in Capernaum, în faţa Jll/ântuitondu. 
este adus un vu:nav-slâbânag, care su
fti'~(~ dt; an! U.e zile. Pu/tru credinţa bol
nal)ulu/ şi a celor ce l'au adus, cari au 
tenit la J;sus, încTezălol i în puterea Sa 
Dumneze<asca, Fiul lui Dumnezeu îl 
'I).ndeCli de boala sa, ir rt!Înd u-i piieatele. 
Da.r, nil nnnu.H atUJlcl, ci şi aZI, trupul 
omt:Jle",c <08t( sVlljugrtt durerilor lji amă
uiciwlii. din cauza pacatU.lui. 

Vâţi f.la IH eli. nu sunt fOi L arati de su
feq~l;tl~ boaLtio!" truptşli Şi ~:ufl';;tt.şti: 
car, ii i8[OVf;8G? 

har, cuţt aleargii la .~lântuitorul) ee
rânâ/i-i apt/orul, mar/ur,i'; tlelu-şi cre
ain/a prin mlJlO:..ir~a JuptU .şi a rugă
o,unii? . 

Cdţi dn/re bolnavii - sufleteşte -
răspund la· chemârile Bisericii. pentnt a 
primi mântuii'ea? De. câte ori în Dumi· 
'leCl, chemarea ClOPO/fiO/', nu ~'ă.sunăîn 
PUSt 1u . .. 

Deşi nimeni, Şi nimic nu ne va putea 
elibera din robia patimdor, decât El. 
Mdntu~tnrul ş; i.sb(/dtorul, ca.re primeştE 
pe cei păcătoşi, odJmt'ljte pe cei osteniţi, 
in t"es6leşt~ pe ceiintTistaţiJ vindecă pe 
cei bOlnavi • .• 

Deaceea, copii şi părinţi, tineri şi bă. 
trâni. bărbaţi Şi jern-::i, veniţi la i:5VOTUl 
tibnăduirii şi potoliţi-vă arşiţa cauzată 
de păcate în sufletele voastre. 

Veniţi la Hri.'llos! 
PR. HORIA VIŞOIU 

iid#J'!:'i:t,)\,~mm~tt~ 
Ioniţă tată, Ana mamă, M:tică 

şi Margareta fraţi, anunţă pe 
aCeastă cale tuturor celor Ce au 
cunoscut-o Ş-i iubit-o că s'a s~urs 
un an de lacrămi şi durere de 
când ingera~lUllor scump şi drag 

t ~ < .~ ~ !f::r~- r;: ~~~' ~t, '«-~l: ~ ţ-;,":' : :", , "" :~_ ~ -:,'-:: 
• fO>.iJ, -i c;.,,,~,,,,: ... ,:,,t" •• .0 

/~~t:{;,~ .' .,-""\~, J'<;~-*)t" 
:;,?*,;;5;i~'.\." .. ,/,!~~~ţ 
,~';;~~~~ti'·' .. :';::/ f~:';C }?:!l,âift; 
~~;:,*:;~(~ii;:, r;~ ):::::'6t1i;~0 
E1Ţ00;$ , .. ",,'qz.):'~ . j,.~ ~LJ,' 
y~~'~L'.; .~~ }~!.~~:" ";~:~:'-.... , .~i(x.~_t':t~11::~: ~~' , 

Jenica Trăilsscu 
elevă el. IV primară 

i-a pără.sit pentru totd<auna. 
Parasta.suI de un an pentru 

pomenirea sufletului ei blând ş.i 
bun se va oficia Duminecă, 26 
Martie 1944, la biserică ort. rom 

, g{ n Pustiniş, jud. T:rniş-Tor. . 
Toţi cei ce au cunoscuf-O si 

iubit-o S1lnl rugaţi a lua parl~. 
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Verificarea măştilor de gaze 
Pentru verificarea măştilol' de gaze, 

""ate furmaţ'ufllle (lehi <l1It'1rităţJ, m 
:!'t:pnnderi industriale '"ii eomerl'iale, 
(','bt" blo"C, sunt obligate <1 rre;.'e prin ca 
lll.'ra de gaze. 

Tre(~el'ea prin camer;] ele gaze s'a fi· 
xat pentru zilele de 13. 14 şi 15 Martie 
]P44, Între orele 8-18. în e,lmera dE' ga' 
ze instalată la POSt ul de p,lmpie,'i I:in 
Ii abri('ă, Piaţa Mitrnpfllit"ll Sulutiu 6. 

Fiole de !l!l7e se primesC' la firma An
tift>c (Ja'kabfi) S,f. Timotei Cipariu Nr. 
4. 

Toate instituţiile, Intreprinderile in
(I:.s~riale si eumerdale, {'ase bloc etc. 
f!nri până in przent nu aU trecut prin ea· 
!)lUa de gaze, Îşi vor trimite formaţiu. 
nile în zilele amintite mai sus la Postul 
de Pompieri din FabriC', a(l"lcând cu sine t 

n-,lele de gaz ne('esal·e. 
Formaţiunile vor aduee un tabl'1u, în 

rl'~blll eXE'mplar, pentru a se pUtea veri. 
fi ('a situaţia ~elor Prezenţi, 

.... 
Spn~l' 

Glllria - Prog;;; ! 
~\ja,·~.t 

Adunarea generală a 
narilor jutJecătcre şti 

D~i matC'h amical, intâlnirea QUlll'l '~ 
.. de Q.oua €0b 1pe romanct;lti1a ineeputll, ·11 
l:i,'znn den~,ta un llc?se!:,lt llltel'es !Il k :JII' 

rj('rea unel pregatn'l cat mai temt:ill'ct !I' 
p,--ntrU miltehui"Lle tie campiunat I 

Gloria Arau este o e0hip.a care S<l bu ' ~ 
(iJ.ră de m~Jlte Simpatii. la 1'lm(şnara,:i;1 • · ţ.. f ţ. 11: a I ales ca de mulţI <Iru ea reapare in ,~t RSOCI3 Iei une 10- turul de primăvară refăeută Şi eU erhi iul 

Il- ă rad il'al îmbunătăţi ta.. . ~i 

Cei ... e n"J se vor eonf0rma prezentei 
(Ilspflziţiuni vnr fi r111ti În illrlpl'ată po
it'IVit an 63 din Legea A. A. T. 

din J·ud T -Torontal In returul O"lpei Eroilor Glnria prl).~l 
• • n:ite să facă surpri7.e; ffilltenul eu Pro. PIr 

In conformlt.a.te cu ar{. l~ din statu, 
te. cOllvO(~ă.!n a,Cllla ["ea ,Stnerala 01'lÎJ. 
l'ară pe ziua de 26 Martie 1944, vrele 9 
a. m. la L-Uqed tIe AjJel1Hn'';;Jura Sec· 
ţ';!. lI-a, uşa Nr.3, pentru a se di.scuta: 

pirat. 5. Diverse alte chestiuni ce se Vor 
ridica de membri în legătJră cu intere
sF'le profesionale. 

1, VerJ!teal'ca :;>1 <Apruoaro;:a bilanţuri. 
101 ŞI conturilor de profit şi pierd~re pe' 
liniI 1941, 1\:42 ;;;i 194,3: 2. Descărea/'ea 
(i e gestiune pe <Inil de mai sus a conSl
lLlui de administraţie; S. Aprobarea 
bt:.getului pe 1944; 4. Alegerea cnnsiIin
JUi de arlministraţie şi fi ('(i'misiei de ('en. 
zori, intru('ât mandatul aqualilOl" ,1 eX-

La această adunare pa1'Ucipă numai 
rr:embrii la curent CU plata coti zaţii IOl", 
fără It avea dreptul de a da procuri. 

In .,!azul când la data de mai sus nu 
s'<lr Întl'mi numărul legal de membri, 
<.J,lunarea se amână peste 8 zile şi anu-

I 
me în ziua de 2 Apriiie 1944, în acela:ş 
lncal şi aC:ias,i oră, când se va ,tine cU 
c:rice numar de membrI prezenţI. 

da stabHire Î] ZOJa miHtară 
Următorilor locuilOTl dom.ciliati in I 

Timşoara li s'a aprobat de Corpul 7 Ar
mată stabilir,a în zona miijlară. Toţi 
aCE-ştia se vor prez.nta la Comenduirea 
P,eţei Timişoara cu buletil1elf de în
scr'ere la Biroul Populaţiei pentru a fi 
vizate, în fi·,:care zi intre orele 16--19. 
Vitan Pavel, Str. II!. Conci atu 2; Sumu 
Naftali cu soţ,a Fr.da şi fica Ioana, Eră· 

tianu 19; Scht'eider Carol soţ;a Eli3a
beta, Bonnaz 13; Crăciun AUl'eI soţia 
Ghizela, copii Ghf'Orghe, AUTet la. Po
pescu 9; lspravr.icu Gh., soţia Eugenia, 
cop.i Gheorghe şi Ov diu, Gt-n. Moşoiu 5; 
Miţa Elena (Liplak), P. Berceanu 20~ 
Rotaru Victoria, Cosma; Schiff Gheor
ghe. Cetăţii 77: Mar'nea Mar;a, B. Câr
tau 15; Ujvari Margar21a. Severin 2; 

Din sursă au~~"'ltică 
Dacă neli să aflaţi .devirul 

vă declaraţi multumit cu ceeaet 
•• se 5pune" despre ruperea logod
nei dintre d-şoara A şi dJ. B.? 
Aprecia fi şansele de reuşită alJ' 
unei afaceri, după ceeace se col
portează, in bine sau in râu. in ' 
privinţa ei? Dacă vă satisfac in· 
formatiuni in genul acesta, atunci 
c inutil să mai cititi cele ce ur
mează. 

Cine vrea să cunoască !'eaIUarea. 
acela nu acordă nîci O atentie 
..svonurilor·· provenite din .. sur
sele cele mai bune'\ ci va căuta 
adevărul )a "sursa autentică", in· 

. formându-se la aceia cal"e pa rti
cipă efectiv la desfăşurarea eve
nimentelor. 

Cu alte cuvinte. dacă vreti sA şliU 
cum se ya termina războiul ace!',ta, 
sau care ya fi aspectul păcii şi 
ce anURla va 1 n sem n a pacea 
pentru frecare dintre noi, - fi, 
intr'adevăr, cine dintre aceia car .. 
au o familie, care au copii sau O 

proprietate. nu ar dori si ştie 
Incrul acesta? - atunci trebue să 
vă formati singuri păreru d·voa
atră proprie. 

Cântăriţi glasul Germaniei, Ra
dio-ul german vă vorbeşte zilnic, 
din sursă autentică, În limba 
d-vo3slră proprie. Printr'o .simplă 
lnvârtire de buion la aparatul 
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d-voutri de radio, veţi putea afla 
Iămllrirp3 sf'llsului şi a scopului 
ct'-J are lupta noaslni. Asigurarea 
culturii europene, crearea unei 
eole:cli\lilăţj libere ~i independente 
• popoarelor europene. acesta este 
scopul pentru realizarea căruia 
!uptăm umăr la umăr. CIădită pe 
principiul proprietătii private, a 
lihertătii de credinţă şi a inde
pendentei nationale, o Europi 
DOuă trebue să se nască. apărată 
atât de încălcările unui capitalism 
străin de acest continent. cât şi 
de doctrina bolşevismului. care a 
transformat omul ln ma~ină_ 

Dacă vreti .ă aflaţi din sursă 
autentică ceeace Înseamnă lupta 
aceasta şi cum va aj unge la sfârşit. 
atunci ascultati glasul Germaniei. 

Ascultafi zifnic .misiunil. g.rm.". 
În limba români: 

(Postu' Dunarea 325.4 III =: t2t 
I(llo~idi) 

LUNI UI' _ 21" 
'ftc:eput .,IU_' d. eipt.imini 

lQ mi,,,,.. 
4" rit"" ~i distractie 

""IT' 121s _ 2300 

Oglj"d.!t .Ipilor 
... v'''" "etulfitătil." politie •• ~\j~! 

r41., .e:Oflomit;. ,i ,tiintifiee 

MIERCURI 22"' _ lJolI 
Cronica .urop ... n'; 

JOI 22" _ 2300 

Ogll"d. alpilo, 
le:. t..tatfut 

lUHU' 22 11 _ 23" 
Voc •• R.iehuiuJ 

UMIAT.l 22 11 _ 230• 

P''!9,.m vlri.t 

!)UMINECA 22" - 21.:HI 
.Jlie. n.adri ,.rblr. d. Ouminie~ 

PosturiI. Dunir •• f32S.4 In ::::: 921 
Kilocicli) ti Alpi {338.6 m - Sat 
Kjloddi) .mit În fiecar. ..ari 
.. puAt •• lono,i·'. intr. or.f. OOtS_1 oei 

gresul este LIn prilej de a putea Cllnsta- Je 
ta, dacă Gloria se v:] purea amestea in -
bpta pntru întâietate pe ('are o dau cele :~, 
c"uă C'hipe timişorene pentrtl şefia se, ce
r!ei. 

Progresul. ('are nu mn. iar". ar>uttl in ; Pa 
fnţă. un mll t~h de cea mai mare impor'~1o 
t'lntii, ei unul ~lmica1. Va jUr>a m"Jlt mai fi 
(,~ .. Im si ul·obabil mai bine d(:'C'ăt acum o • eaI 
sb.pti'imână. 

Tl1\T (,O'l"("!{JRS DI<: Tffi L\ POLI
TFA1I1\"'lCA 

~\ 

In continUarea ploogrnm1l1ui pentru di· 
fl1zarea tinlui, Comisia locală de tir, 
organizează un nou concur3, în ziua de i 
DUnlinecă orele 10 a. m. , :~ 

Con('llrsul rle acum este rezervat ofi. 
cj nlilnr din sân:-.ll Comi tetului Polispor· 
tlV Districtual. 

Dllpă cei tineri aU mai dat în a~t 
an trei examene 'acum e rândul conducă
torilor sportivi din Timişoara să<şi ara~ 
te Hptitud in ile. 
FOOTBALL 
Dumniecă, 12 Martie 1944, se va du!. 

puta pe arena Banatul, tnatchul amical 
d-e footbal1 intre CI<'R-Timişoara şi CFR 
SjmerÎa. Gazdele vor încerca 4 noi achi· 
ziţii. InCeputul matclluluÎ va fj !a orele 
15 p. m. fix. 

LUPTE GRECQ-ROMANE 
UltimUl maten de luple ULTCO Rumane 

in cac:.ru1 charnp.o.haLu.iu.i naţional pe 
anul 1943-44 he va desfa.şu. a Dumine
că., 12 Martie 1944, In sala cin{;lIlatogra· 
fului Lyra CFR. intre U. D. R.-Reşi~a şi 
CFR, 'l'imişoara. In formaţia reşlţeni
lor intră. internaţionalii Burcovici, Ro
re'ClÎ.uc, GagfŞ etc. In clasament adver· 
sarii de Duminică sunt la egalitate de 
puncte astfel că din Cele 2 grupări va in
vinge acea care va .putea caştiga Cel pu· 
t;n 4 matchurî din cele 7. CFR-Timişoa· 
~a va prezenta următoarea echipă.: Ilie, 
Precup C., Vâleeanu, Forai. Bati, Cocoş 

I 
şi Traian, 

Lnoeputul galei este fixat p~tru orele 
10 a, m., iar ca deschiderre vor lupta 4 
perechi amicale între luptătorii CFR
Timişoara şi U. D. R. 

}I'IRI SPOI{1]VE 

- Pre.şetlmtele Federaţiei Rozn.ane <le 
Ski a luat hotărîre de a oontribui la ri
dICarea Staţi"mei chmatice şi de spor 
turi de ;;,t ••• i Semenic, Datoirtă condi· 
ţ!unilor eX('el.e lte in c"re <:.~ poate prac
tica aiCi skiul, în z:ua de 15 Martie 
'.a aVea 101.) un mare Ci)ncllI~~ de fon,l 
coborâre ,~i sla.lom, la <"are vor partioi
::'il a ~ ", " ;"" tiv 20 de ski, ,ri trimi~i de 
F>t:deraţie, între Cari şi Sulică, Coliban. 
Hâ.ndru, şi MircaD. AIăbri de local· 
n;c: şi câţiva timlşoreni. apest lot de 
ll'lncl1renţi de elită Vor disputa UnitI 
fl'ntre c.ele mai frumoase ~on('ursuri ale 
an~llui. 

- In zhw de 12 Martie oreie- 10 .<10' ~. 
"a avea 10<' un ('.,npurR ,j ••. :"lil'r!!,:-tr'" pe 
~eren Variat, pe Arena Bfl nalnl. eon
(.111'~·,,1 "'''It.:. "Otn.... ~ll p ~lJnă ofprjtă tip 

I"ţ>v;~ta timh::or~fln;; ~n/)rhl "N'8tiQnal 
~i nu ,';"'hmele Di<:;t-inf:1l1u; '!"imisMII"I't. 

- SerbareaoLlgei Nava].p 'Române BII
nat va avea loc la sfiJşilul hto€i, pregă
~irile şi repetiţiile fijnd pe terminat. 

- Şedinţa plenară a Comitetului Poli' 
':Iporliv DistriclUllI va avea loc ''1 Sf'ara 
:';Î~i· de 24 Martie, orele 18.' nrf'!)i· 

. :l"'l1ţ i n Domnului General C. D('Ii('e~· 
DU, prefectul jud eţuhli. 
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ROMANII DIN CRIMEEA 
! ·Societatea Oieri!.or Ro:rnâni din Sin1feropol 

o convorbire cu ma, Nicolae Vrânceanu din satul Baibalu$ Tinutul Pel#icop 
In timp ce eram pe frontul Crimccl, ca, 

JUbOvnic al ul1~i Man UTIi~ăţi de "il.nători 
II Munte, merg?nd intr'o :ni3iune pnn aa· 
:Iledin prejurul Pf'I'C'copului pentr,~ a sfinţi 
1TOip. fi Biserici, rel1ovat~. şi cOllstruite de 

t ,otaŞii noştri, am poposît în satul Baibaluş, 
:llIItul Pereeop, AI'olo se ~}iseau (,gt:;.~i ai 

, :\Vlzlel AI cărei pii.s:or duh()vnice~c eram. 
In timp ce stam de vorbă cu Co~I,aş!l, in 

redeI'ea oficierii IlÎujbei, ~i face apa"lţlB. un 
, itrân· ca de 60 de ani cal c mi s'a aorel!!ll 
~tt'o f"l1moasă limbă. romaneas:'~ cu UJI 

idee RCC.1:1 t mold'wt'r,csc, !il' unân d: ,,3;i ru ~ 
~iÎI!a C'O"Wt' Pătinte, eu s:mt rcmâr'Lll Ni· 
·Jlae Vrâ:1ceanul rl~~ ('.omU'1a PaWn jud. 
Pu:na ,- şi am v€ nit in RCCl-Ite ~OCUl1 ind 
e câ;d N~m flă~ăiandru. 
- git t6i.!l'şti mc~ NLC'-Xl~ i-[',rr :'u.spun;; 

',il· DumB.::zeu să t~ binecuvillteze, - Spu" 
;".mi. meş Nicolae. ce do::inţ.ă ai ? : .. 
-"Apo: eu am Q mare Gorinţă Cm, .. Ute 

eărlnte" - mi·a l'u"'puns mvşul COl oehli 
:::cdaţi în hlcrimi", - dar .l('~ast3 o ias să 
lă spun după e·) ve-ţi mântui slujha; deo. 
"llldată vă rog pirinte ca s!ujbs. !'e V7eP să 
;i\'al'~iţi băieţilor no~tri· si c fac('ti !n mine 
~, casă, 

- Cu CCt\ mai ftl:lre plă~ere mo~ ~.colae, 
:"r vreUll ~,r.. văd ID:t.i întâi caSa D':lni:aîe, 
(.~ci mă t(Om ('ă n'or Îneăne8 toţi n-~,afJii, C'a 

~ por,tA n~C'ulta. SUmta sluJbă, 
- "Vor in"ăpe~ toţi· Cinstite Pă"'nle. f.i-cj 

:,mine 5'2 adună oridooit~ ori SUf:', ',b~~l'i 

': stă,!'!l de vorbă, ~u pove~~i"du·lt" ~"l!'lţ'1! 

<,'''U 'lI suferinţelor noa.:-tr". pe aici <;,;1, r~' 

!'mu] t:'Omunist, iar ei iş.torisin~'l·;r,i f:-,t< 
~~a.~~ lu ~rtlri din ţara mell scump"t, rlfo su lJ 
i:,tenh8pta C'Jn.dtlCere a Mare~alul11i :·ondl.l-. 
~~t_o". rare imi r!scoiesc anri \,l'!;' .?TieL 
"u!~ţii V,'ancei, care r.dă.pc~t~at' '1Ib ert:>· 
:~Jo lor satul meu P-lltin, )Je I.'ar,~ ;'(şi <Jer; 
~i,! mai vi':d odată, după aCet'Q p,,~ :1 mor", 
Dcşi la inceput con\'eni<;~m C'! 'n-,,;' i\ l' 

~clae, ea dCl'inţa ce o 8î:'e tiă mi.o ';p'n~ ;h· 
r? dl1jbă, dorul ce~i neJ;ms~(;a 3d:r-t".lJ ~u 

• ,a răbdal, şi mi-a spus în .1rostiJ p:1t:na CI •• 
,inte tot focul lui ? .. 

Arn răm .. 'US mirat clnd la intr/l!~'1 1'nea 
in casil lui mo, N~('olae, am gă.!:~ . "s:aş',i 
ajllnaţi pentru slujbă., , 
Intr'adevăr numărul mare de ~t;\;:I ti"~fI 

si nu fie mult loc în t:a&a. dar tdl.t eâ.t să 
căd:lStl l(Ii de ingenunchiat ia ceth'ea ,:,1. E· 
I'9.nghelii se gă.sea, 

Am început Sl'ljb:.l iar jJrintre r{l~ţl'm&u, 
rîie rântate de ostil'}; /l.e distingeau Clar .;;w;

~inele lui MQ4 Nicolae, 
Au fost momonte impresionanta' 
Mo, Nlcola~ asculta Dr!ma Sî<lJhl, J!f'/.'" 

cină tn limba român~o.&Că, p~ care numai IT: 
anii copilăriei o nlai auzi~. 

La sfat'şltuI slujbei. din tnt ~\! a an!": n'oş 
Nicol~e şi o3tfl,~H, !l'a !ntlrs o l'I1as~ în tim· 
PilI <,/ireia am inceput iarăşi !iru! c.onvor
b:reL 

r.ro5 XICOL\E F,)\'F$TI~~ll';: 

_ ,,.o\[mi. CinHtlte pllrinte. eu am l'lh:ut 
lumina soarelui in Roml.nia., în !lalul Pl\ltill 
din munp VranC("1 jud. PutDa, in anul dUI/il. 
Hrist{\~ 'tUll mie opt Rute opt'T.eCi ,1 trei, Ta
ti) meu e-t'1\ plugar dar avea şi el\bwn. oi şi 
pl('~nm adeseori la t"Amp pentnt a le pt\~te('. 

... ,AlI7.lnd că e 100 bun pentl'\1 oi In Dobrogea 
r. '.II(lll.~f~t itI anul 1~1l2 cu tatăl meu şi !'ll 

Uit {mte in Judeţul Tulcea. Alel am' ,s-o 
noi b!DI~ - dar am auzit că in BaM8l'ubiJ\ Mte 
iar~ii. mal multă pentru oI, şi in allul 18VI 
alti tr('('ut Prutul şi ne-am "tabHit tn pur
tea de- miazăzi ÎntlI'", Marea Neagră, Am 
du,·!) mai bine ~ :lici, dar mel'f'U vorMllU 
uni"i cii. in U1l!iln !fi a.nume In Crimee8 Mtfl 

mai m"Iiă iflrM - şi ei pe acolo Iif: mai ~. 
~ inl'ă. multi Români. Tatii meu ,1 r..u 
fmtele, If'au Înto" Înapoi iar eu am plecat 
"'iva ele bam in Crimeen. 

Tot nu Ilm fi: p}(\(ţnt pol. dar in anul 1899 
a fOJ>t o s~('tă. nşa de m3re Inci.t mureau 
oIle de foame, Se U~{'ftse 1l'UUZS pe copaci. 

Atl'lta :l fost cam ('u vreo 2-8 ani ln.nln~ 
de rizbolui RUf4uhtl cu Ja.ponu1. 8A. ti f04 
eam prin anul 190~, [hll'il ~t an a.m mat 
\'enU ÎI\ H('o~ douA. l'ibdori în Batil\l'llbilil 
Ilttp5. 01 ('l\t'j mă trtt>l"t~:HI fraf' 111' n' D",trf 
e!I,r~ ?yeau o~ I'l"" mr.ltt" Pft :tA'.olo eK d C!nm
pIlI' o'- din Basarabia. 

- A)a am Hllit într'un an În Ba~llrabia, 

('.am pe la ooptul ",trllgurilol' - şi fiind"8 I 
imi 'tOsÎse !tjOf()(,tll. hal să mă insol', - -}l-.ftl 

găsit şi eu o cn~ştilla aceasta de .u~\'astă, 

pe care o chiamă Ileana ~i ('u care din ,'oia 

lui Dumnezeu trăesc şi astăzi. Ea ~te fiica 

lui Gh. ~libal\1,cht' dilJ oomuna Inicbioiu jud. 

Ca hul. COltii IlU am, ('iei nu a vrut Dumn~. 
zeu, dar am luat uo băiat ele suflet. Tat:'1 
băiatulUi a. ro!'>. româ.n, iar mamă·sa Ilem· 
ţoaică. 11 iubiam mult atit 00 cit şi Vea
na, dar când să avem şi noi un ajutor la 

bătrânew, ni l-a. hmt Rutii. Aatizl 118 mai 
,tim nimic ck el, 

- ."'cum din ce trăeşti rn~ Nirol..e T 
- Am ~ase oi, un \'al !Ii o ,'aci !Ii cil~HI 

găini, l'tJ'am Înto"iirA~it fi cu cu WI lirÎett>n 
din sat şi am arat !îi am sfuuiinat o bucată 
de pl\mâut. O ducem cam greu, dar am JttQr~ 
nădejde că boh;evicii 'mI' fi Înfrânţi, şi voi 
ajunge şi eu ea. !Iii tră~ re!ltul ce-l mai am 
din viaţă, mai mulţumit şi Inai fericit.' 

- PoN să-mi .. pul ceva despl'c telul cam 
şi-au dus Românii nottri viata pe aiel, prio 
RU81a ! 

Până în lTlunţii Altai 
- Da, Cinstite Părinte, numai te rog să 

fii cu băgare de seamă, că eu am a-ti spune 
multe lucruri dl'lspre Românii nOljtrl, că 

mulţi de tot BOI l)lai fOltt noI pe aiei. Unj.j 
Români, au ajull!,; cu oile in Asia prin 1\lun
ţii AltBi, pe unde am fmot Şi eu. Am gă..'l.it 

acolo Români dUfJi cu 1) sută de ani inainte. 
Unii t~ prin Caualz, ca Miron baicu. 
m.re N'a. născut 80010 pArinţii lui fiind din 
BaSArabia. Alei in Crimeca a. luat fiiută şi 
(1 ~ietnte a. oif'rHol' romAni, J<":a s'a jnHin· 
ţat acum nen 80 de ani şi ~wea vremclnia 
ca.n6f'laris ia. 8imfcropol. Acenstl sO<'·letu.te 
n fost desfiinţatll ,·I!'t"melnic de Ruşi, ca 
apoi si. ~ I't'infii~ jftrl.~1 in anul 1926, 
durând pi.l1i in 1928 când membrii socie
tAţii aII fm;t l)('r)leeutaţi riu de tot. 

Preşedin~le asooiaţlei ua român, el se 
chema dl inv"'liitor Tipul'i!ă din comuna Ya
lea, romitntul Sibiului. Fcciorul lui a trecut 
anul aeesta eu armata r('·mână. pe aici. Aşa 
mi-au !4p1lK ni~te prll'tf'n\ d~ ai mei că I~au 
httâlnl1 t'i au vorbit ~u el. 

8ot'iet~tea mall)Ul'!a. numele de Moldo\'an. 
Del:\ 1) vreme a.u inccput să fim bău uiţi 
ci. lucrăm oontra bolşevismului. şi am fost 
desfiinţaţ.i, .1' dl Tipul"iţă Il "ost illchis la 
Simferol101 unde a. şi murit. 

După. ce îmi po~esw;-te amănunte in le
gătură cu dt'lIt.Q.inicul român Til)uriţă., pre-

_ ş.edintele Societăţii, moş Nicolae în~pe a 
cerceta IM!I rând pe fie('ar~ român din foto
grafia. ce stă in fata noastră, po\'estindu-mi 
tot ce şlh de-spre Ronuî.nli membri ai IU-e& 

tei SOC;dăţI. l'iindcă trecm.eră câţh'a ani, 
dela desfiinţarea acest~i CooJlerativo româ
neşti. moş l\icolae uitase pe o parte din cei 
de{l@ fotografle dU1l1l numel-e lor. 

El !'\11Ilt dIn Rod. 1'iIl!:,cl\, Caoova..sibiului, 
Galeş, SăIi,te, Poiana· etc. - spuno moş 
Nkc.lae. Aici oste. Gheorghe Tunaru, el este 
din comW18 Rod-Sibiu, acum este mort. 1 

Ai'lta et!tte Gligorel"Cu 1011, iar dincoace 
~te Ranu Matu. nu-mi amintesc bine din 
o e<imună. din AI'deal eraU. Sunt plecaţi ""' 
mânl10i dl'lmult in ţară.. . 

DiJlCORC,8 este Fleacă Ion, l-au luat săra~ 
ct.tl Ruşii. . 

IaNI,t:n 0014'11 În m îJloc li ngiL ehunn ul JR. 

\'i\tiitor T.llUri(i\ J~ Con<;t, Pp,tru din ('0111, 

Rod ,iud, Sibiu, \'~nit"î el aici prin I'lIu11910. 
~tlu I'il. afund c!i.nd 8 vfll1it el a,'N. ca do
ban la nil", luI, clei era. tare bopt ~i a\'"e$ 

01 multe, pe Dumitru Dobrută t<ot din Rod. 
~I locueşte acum În Krimoeak şi este eăsă.
tont eu Ana Zoltov şi are 5 copil. 

Aista este Ion Nicoari din eomqna Ca. 
co,'a-Sibiu, tată-su moş Toma a f_t prin 
Alia, unde .. trăit cât;," a.ni, pu!oriDd oile 
prin Munţii Altal. DUIIU, aooe& s'a mtol'l ia· 
ră.'}j în Crimeea lIi a ple<lat apoi la Mariopol 
pe OOMta Mării cit! A~ov. De atunci nu mal 
,tiu nimic de el. 

Diucoace _te Ar. Dumitru, tot dia 
Hod, a"uOl lItit& in Basarabia· unde .. ple
cat de Innlt tln.p, 

AI,,", !le r.~ami Nicolae Dof1)f{cl Bre
ţf'llrtn, acum - .. rcod că e in Bâr1ad" In R0-
mânia, clci acolo !}tiu ~u ('ă a plt"eBt. 

b.clta ai!rta ~tl" din Dobrogea şi 5e chia
mă Gh. BulgariI, de meserie brânzar. 

- Bine dar ai noştri nu erau brâ.nzari T 
- Da, erau şi ai noştri, dar mai puţini: 

ai no~tri &lnânl 8e ocupau mai mu]t cu 
pă..~toritul. Ei vindel\1J şi cumpărau oi, Înt;!, 

Bulgarii se OOUPllU cu fabricarea. briw~. Ai 
uo,trj fiipUMau brÎinzan'lor ,.Oiotină". 

Aista elite moş lOII Clir-luJuru deta Baeău, 
el a murit in Snferopo!. 

Iatcâ.ta BÎMta se chiami. Ion Mtlţu dia 
Ludoj, el s'a du În Itomânla la fel ti Ghe
orghe Munteanu dio Dobrogea- do fel din 
Ardeal, a plecat In Român •• 

p., aista H vez.i, Cin8tite Pă.rinte el se 
cfuaml\ Varza Ion este din Rod, \ti li> !!Iute
rit multe şi grele persecu1ii din 1)iU'1:ea bol· 
şevicilor. Acum stă. in Eupatoria şi are mulţi 
fraţi in Crimeea. 

Dincoace este Torhonea Ion din Tlllşca, 
J~I a. fmoi; cu mine în Asia· und4t am suie rit 
mult de tot amindoi, nwna.i Dumnezeu 
ştie !... 

AiMta est.e Ilie Prică tot elin Tili~ Si
biului, t'And IlU nnit Romanii pe aiei, fiul 
hIt a venit aa 08ta, prin ~te locuri pe 
unde a tt'iilt multă vrelne tatii său. }'Tu
ule lui me Prleă tm C'Ontnbil 1" ~ietatea 
Oieril()1' Romlni din CriInr:ea. 
Moş Nicolae continuă. al'lltândll-mi pe un 

romi.n anwne Nicolae Sudu din Poi ... na Si
l.Jiului; .-\iesta, ('itl8tite I'ărillte, era un om 
foarte de treabă, era iubn de top Românii. 
~e că~torllte eU o rIIfWă ,i twtă.l'ându-~ să 
meargă. în Ţarii, femeia nu a vrut "i meargă 
cu el ,I • pleest cm un baPr.~an. 

29 
.... . • • romani Olerl 

,'~ Şi aşa după O buohiseala. destul ae inde
lungată prin buna voinţa şi truda lui Mo, 
Niculaie am reuşit să stabilim numele a 29 
Români IM'mbrii ai Societăţii Oierllor Ro
mAni din Crimeea. Ei sunt: 

Gheorghe Tunaru, Mitu Verza. Ion Kanu, 
Dumitru Mihu Gheorghe Munteanu. Verze. 
Ion Ciucurea.r:u Nicolae Sueiu, Ion Muţiu. 
Gli!ore<cu 100 Paraschiv Ion, Ion Baciu, 
Ba.nll Mitu, NiZolae Do-foftei Breţeanul, nie 
Prieă Floacă Ion, COllstantin Petcu, lnvă,· 
ţător 'Cou>,tantin Tipuriţă, Coman Ion, lOii 

Nicoară, lon Terhenea, Arsâ.n Dumitru, Se
jiu Ion, Itujea Ion, Gheorghe Bulgllru, Ion 
Căciula ro Ion Rodranu şi Gllgore Vcr<:a, 

Mo, Niculaie, obosit eu operaţia ider.tifi
cărilor făcute pe fotografia ce stă în faţa 
~oastră, ridică capul şi con :tnuă: 

Eu cunosc şi alţi Români ee nu sunt aiei 
in poză. nu·mi I!.d.th-: amInte ehif\f de toţi, 
dar Tl'Ii-aminte~ di' unul anum@ Ton Coinpu· 
năreanu din iudo Tll1reA, f'$j.re aveA. obief'iu 
~3. bea mu1t de wt. dar nu m'ai ştiu ce S'8 

intâ.m,:plat an el săracu de multă vreme! ..• 

In eonvorbirea. OI "m avut cu MOf Nieu· 
lai, am aflat multe lucruri In legăturii. cu 
soarta Românilor de prin părţile îndepăr
tate ale RtUÎei. Pe lângă aceMta, în ma.i 
toate satele Wn Crimeea, am jiă.sit Români, 
Prin muncă şi pricepere în meseria oieritu· 
lui ei s'au fkut cunMCUţi plnă în cele ma1 
îndepărta.te pArţi de răsăreului. 

Despre ei şi felul lor de viaţă., voi m~ 
sl.ll'ie insă, eU alti oca1lie. 

Proi .. ::.r., Oi., .. "-l\t.one~ Dumitru 

."-!ll'uţ;m euţtt;e~ brleece. 

lame de ras 1'0 maşini şi 

lucrători specia1i$ti 

CENTRALA .. OPTICĂ 
• 

SIl\1I0N BITRA & Co. 
Tim;~l'Il 1. Rl!gf"~ 1. No. 2, 

mr, Reg. COM, 67.'121HMl, 1616·2 

ANECDOTE ISTORICE 
rfll!rseCUf(lf în patria sa, Dante fu ne
ri' voit să fugă la Verona J unde prin

ţul Balduin d'E.scaZe ii ariit(l mai p'uţinli 
stimă, decât al"ăta tmui nebun, pe caus u 
avea kI mlt'te. Cine'vll. fiind ,"·urpriH" dt 
((C~R.'tii. purtal'e. a prinţuluf, itttrtbli pe 
Dcm te Ce crede tlelJpre el, Da,nt" rd.,.. 
punse: 

- I'iecare iube.,te pe acela mCll mult, 
cu care Se aseamlÎnă. 

(Dante Alighieri) 1265-1321. pări"
teZe literaturii italiene, atDtorol • .DiVinei 
Comedii"). 

• 
D Oi ca.rdin~li, cu cari Rafa.el era in 

mare pr:etenie, veniră. să·l vadă in 
timpul când el lucra la tennina.rea. Sf. 
Petru şi a Sf, Pavel, pe cari defunctul 
pictot' Ba.rtolomeo nu putuse să-i ter
mÎIle personal la timp, Ei·~ înţelei~' 
seră să atragă pe Rafaei intr'o discuţie 
de artă şi. neştiind cum să proced,?~, 
făcură observaţia. că, anume - ca~tele 
8.postolHOl" erau prea roşii. Ghicind in· 
tenţia. lor, Rafaei - pentru a salva 
onmrrf'a amiculUi său, le răspunse 3uri· 
zând: 

- Nu vi miraţi, Preasfinţiţilor, de 
oarece Apostolii Sf. Petru şi Pavel ro
,iau a.tât de tare în oer fi pe tablourilE' 
lUi Bartolomeu, văzând că Biseriea. lui 
Hristos este condusă de oameni ca. voi", 

(Rafael Sanzio - piCior, 8Culptoc şi 
arhitect. r.el mai glol"ios artigt al Renaş
terii, alătur~ d~ Leona.rdo da Vinei ,i 
MtMel Angt'llo, 1483-1520). 

• 
pOtI..fesorul l~ti Bernabo, VicOKt~ de 
tJ Milan. 8u:rprinse odată pe acut 

domn in {lag-ratl.t del?ct cu o anumită 
(ltIrtiZană. Vico,.,/elt' Bern.abo, incurca' 
ş; foarfe mâhnir de IlO€Sf fapt. intrebi 
pe confesMul 8iiu ce ilr face dacii S'Q1 
găSi f1p1'otJpe de o asemetlea femeie. 

- ŞtiU bine - răspunse confesorul
ceea Ce n'ar trebui s~ fac, dar nu POt s, 
ştiu C~ ~ face ••• 

• 
R egele Ludovic al XI-lea muetT~ 

intr'o zi pe MOl1seiglleuru! ~{;le: 
d'Iliers, ep~s<:op de Cha.rtres, pentru ps 
SiUn2& lui de a. avea cât mai multe prc: 
cese. 
~ Am să te împac cu toată ltlln~a, r' 

care te judeci, îi zÎ3e Re.gde. 
- Vai. Sire, răspunse celebrul eărec

taş. rog- l1"? Maţ-state-a Voastră. să-Il" 
la~1 macar vreo 20-30 prooe~"', ca. s 
am cu ce să mă disfreZ. 

() n tOiul bătăliei dela M arengo, UtC osta 
., anunţil pB prinwl Con:ml că gen< 

mIul Desaix căzu u~i8 în luptă. Napo 
leon fu auzit esclamâ,IX: 

- Grozav, Şi totu.şi, nu mi-e permi
să plâng • .. 

(Desa:.x, umtl din mari gener-ali ai 211 
Napoleorl, cu suflEt nobil, a înfovărăşi 
pe Napoleon, i;~ Er;ipr. supranumit ,,lUl 
unml Cel drept«, 1iRO-1800), 

• 
T !lt!1 lui Voltaire ţinea mult, ca fiu 

său să obţină funcţ.unea de oonsi. 
toM" parlernentar sau o altă demnitat' 
onon bili, !n sta t, care pe atunci C03t; 

foarte mulţi bani, TănArul Voltaire re 
fuză într'una, zi când : 

- Nu am nevoie de o denmit&te, car 
~~ cumpără, voi fi eU în stare să-II 
C'T'ef"Z una, c-a.re nu costă nimic. .. 

tD egele E'ltTic al IV -lea întrebă Intr" 
#II Zi pe un ţiir-atl t dtwe are parul al 
~ b4rba neagră. 

_ Fii1'!dră paru.l din cap e DU fO d 
iUti mrei biitrdt? dt.'cnt baroo, Mnjf",.tru. 
~ ră.'P'.ttt"~ !lirmwl. 

• 
I ntr'o zi, stând de vorbă eu u!) ('-ro't] 

răutăcioS şi s~rp, şi care in toat 
viaţa. sa nu a produs nimie, RÎvlU'ol . 
ris€': 

- E un teribil avantaj să nu faici n 
mic în Via.ţă, da.r cu condiţia să ",J am 

. 7.('zi de el 

I (Antoin.e de Riva.rol, unul dintre CI 

mai spiritllali oameni, pe cari i-a aVl 
t Franţa, jurnalist şi literat 1753--1801. 
; (~traduse ,i redaclate de Gh, It" 



Comercianti din Arad si C H li I fi le fi de "f om â ni" 
Faptul că in tre<nt orasek l'''mâllesti 

tie dincoace de Carp-a.ţi a~ fo.;( ci radele 
ale străinismului, unde aUtohtonii, adi
ci românii, numai t·U ma1"e greut" te p"l' 
teau pătnmde şi răsbate, Il Jăcut ca v La 
1a comercială şi industrială a aceStora 
~ă fie exelusiv în mâinile elementellr 
azi minontare. Starea aceaSta de 1u
C1"lri a determinat nu nUlJl<li aspectul fi. 
b.i~ al oraşelor, ci Şi mentalitatea e1e
UICntelUr ha.pulI,ale. Aeeste, ştiind şi cU
tI,,$:a,nd perrect de bine opresiunca la 
I:are erau SUp"lse din partea autorităţilol 
stre~ ca ~l a clienteleI :streine, solici. 
iau iri mod insistent sprijinul conaţio
n:Jilor lor, adică. al românilor. Din caUZl 
c/lre DrJ e locul să le arătăm aci - şi 
'!Rre, de altfel sunt destul de bine cu
noSCUte, - oraşele n'Jastre din Ardeal 
!l"au cunoscut O mai in tE"nsivă viaţă eo
merdală şi industrială românească de
d~t in ultimii ani, când prin legi"Jirile 
atluse dela 6 Septemvre 1940 ineoace, 
S~l!U desr'his larg pprţile tut1lror eelor ce 
vdau s~ rncă comerţ sau inl1ustrie ro
.,. â,nească, 

?rofitând de a .. este împrejurări, n;~. 
n:eroşi români au mtrat in comerţ şi 
j!Hiustrie. fie r,;m{wizând - ~i caffiU

Când - pe V(chii proprietari streuiÎ, 
fi"! înj,::b€1";§ndu-şi, cU l"\lIt€'l'i Şi fonduri 
pro7)ii - 'că"j inStituţii1e fin::tnr'Î;1re .şi 
br.ncare n·.n rt'II'::Î{ să se În;dţe până Ia 
'~I.neer~ia ]('g'iu;tnriJ"r - diverse intre-
1";l'inrleri. Pîni mi/·i S;~\I m1i mari. după 
Lnl)rejurăl'i. In, felul a,;esta. o1'a:;:21e de 
(lm~oa~'e ()f' C'ltpaţ.i au căi1ătat dintr·o· 
• !,.tti un <IE~'€,i't rC'll ronî ir ese. 

, Conjun'Jtllra exirallr:[umră d~ c;)re se 
t,;INlr:' a "i ('"lU0 1'ţul ';Oi câşti,;nrile ce 
teaiiz(':tzil. au (Jlns CT,re ae-este ramud 
n 1e e( 1l11( miel niltionl1e şi pe cei mai pl.. 
ţ<n ind';:;)'",l,e') CEl"ât pi.'llerii din 19-11) Şi 

.. re alti mai puţ in ()f'e;ătiţi şi, in acda~ 
plU"), m·ti lipsiti d0 scrupule. 

. D'IT "t1., tlută pătnm:'er~a ma~ivă a 
r&mânilor în Cl,m~rt şi industrie, men· 
tubtat?st ,../;'1('1' c3.r€' IP nr'l~t;~'H ~('est'" 

p"ofesîuni ~i sub s1.ă·fânirile streine, n'a 
~ !S~;; ,·~·t. 

,ânzân.d marfa cu un Preţ mai mllre I):'J 

50% deeât cel din rac-tură, Înseamnă că 
z'aristul se face complice In hoţia eXel'· 
l!:tată de comerciantul SaU de industria· 
şul cnre o practieă. Ded. atUllc,j eând 
eomercjantul solicjtă sprijinul, trebu€ 
.fă fje şi el corect şi în aeest caz se 
poate vorbi de un eventual sprijin. Dar 
atun('i când el majorează preţurilor în 
l!!od banditesc şi jefuieşte cumpărătorii, 

P!l pe ~lrmă să solicite spnJln şi milă 

sub calitatea de "român", săvâr:-;eşte şi 
o excrooherie. 

Am scris lucr'Jrile aceste pen tru a ve
.!ta comercianţii oă le sunt lIunoscute 
"mÎşc..ft.rile" şi pentru a Învăţa că şi alt
fel se poate fa~-e comerţ, nu numai rO. 
lc,sindu-se de mijloacele incorecte si ne· 
cinstite. • ~ ......... ~. _ .... ~ .... .-.~_ •.•...•.••. 1. _ ......... . 

Excursie şcolară 
Şcoala. Nr. 27 din Arad.GrăJişte, 111 

L ...... tie ~j J.' ebr.larie iL, c', il. la.cut o e.x
~ul'sje tle studii in comUJl. ~aruvajt: 
tba.n:at) • 

lnmu in cadl'ul noii metode de învăţă
mant, scopul. • fost atins cu desăvâ.l'~i· 
re, spre mulţumirea Corpului JrJactic, a 
I:levelor, a ~aruv.l1enilor şi 'ndeosebi a 
dJui inv. Suvu Oarşă, fiul cOm"mei Sara
"~le, care a organizat excursia. 

La gal'ă şcoala a fost înu1mpinată de 
01. âir. Gheorghe Demian, căpitan în re· 
zervă în fruntea p1ubn:Jlui premilitar, 
d. Flori.~ă. Minda, Va:i'l~ Sirianţu cu alţi 
hl...ntaşi a-i cllmunei. cari au primit apoi 
"u. neeiaş dl·a,goste Corpubi Didactic şi 
(>Îevele, ee face parte caraeteristieă de 
N,bJeţă şi gent:lcţă Sarav,ăleană_ Ex
!·c·l'siuniştii au f,'st in-.'itaţi in căruţe şi 
(· .. mduşi la !:,conIă. C~irptll di::lncti (l Sara
v~lean d. pi'lmar şi el·nii {~ă.nt['reţi ÎrlSO-

t ţ,nd oaspeţii, i-aU introdus in "Cor"U" 
I B'serîcii, unde au dat răsr,unsuri!e litur. 

gi: e, la părăstusll1 pri:otuLli ban Stnna 
şi cântăre')lor biser1('cfHÎ deced/-lţj. apoi 
le. servidul uivin pentru odihna I'ăpl1sa
ţ:~or eroi dm comună, Părintele paroh, 
I!beriU Fal'ca, dupâ sfânta slujbă, iu
tro C':lvântare mn;:;ist!'ală u·ntă scopul 
\enirii şeoalei Arădane în comuna Sara
Viile !j!Î inVită eredinC'Îoşii să participe şi 
([4. serbarea culturnlă ce se va prurluce 
Dapă a.ce;.lsta elevele sunt cOl;Hluse de 
':itre D-nU şi D-;:oarele învătătonre din 
3aravale la cant:na şcolară unde lios'a 

1 
~:.rvit de ~~tre ele~ele. axtra, }colar~ .10-
t:,u~ o. masa bogată, gJstoasa. cu pame 
alba Şl moale minune. 

Membrii Corpului didactic Ară-dan aU 

fost invitaţi la masă person..:'"ll de către 
d. nii întelectuali şi de frunta:;;ii comu
ne}. Pe. urm~ s'au vizjitat gOSPodăriile 
d lflr Ilie Sirlanţ"~ şi Florica Minda. 

D. notar Cincu i.a servit toate datele 
:-ef. Ia comună. 

L-a şezăt0area culturală Arădanii aU 
f{lst la nivelul aştePtat. 
, Progrnmul executat a umPbt de aii. 

ro iratie sufll"tele SaravilenîIor. Con
.:erillţa d.nei înv, Lucreţia Hancu, pre
fum şi euvântările d-lor prof. Emilian 
Vlad. dir. Mircea C. Nonu. dir. Gheor
gbe Demian, inv. Savu Oar:-;ă, Oct:1va. 
Tol Ionel Mateiu aU pătruns inimi !'li su 
~';ete. entuzhtsm, bucurie si fditî~tate. 

Intelectualii Saravăleni ~Iături de d 
r..otar Cben 1 şi Ceda Iovanovici, au do: 
v~djt o grile prietenească de o rară. fî • 
l,eţil. faţă rle excursionişti. Datele C'"lle-
• ..,t' (lela dânşii. de către d-şo&rele inv. 
fit.ela Tăpălag:ă, Zenie& Iancu, d. prof. 
Vasile Farca şi d. dir .. Mirl'ea C. Nonu, 
vrr fc-rrna nn stnfJiu bogat de dncumen. 
trl."e a problemelor de viaţă rllmânească. 
seă. 

Atât Saravălenii, cât şi arădaniî pot 
f deplin multumiţi că şi-au făcut dato
ria frăţească. faţă de şcoala românea-
scă. . 

f'}"~~- t -11·'1 .... L • .,. t II 
Qj~j6d~ :Cli2 t!~u~ca ŞI umlna ŞI ros u ar 

1,1,,,'. 1:' V"r'le IQ" : 
- ... --~.!' 

Ce se'ntâmplă cu energia 
electrică pe care Soei.: 
tate~ lectri~ă treh ue s'," ~ 
furDizeze pent.ru luminahl .. M 

public ai .L.radului 
Prm contradul de eol1<.:e:ilUne inche'. 

Îl,tre primăria muni"ipiLlluj şi Soceta;;' 
de EJeetriejtate din loeahtate, aceas 4 

( 

d' -, ~ In ~JI'm~, a COnV€tllt l'a pentl'u lurnin' 
tul publIc al oraşultu. să furnizeze u~ :lP 

anUmit număr Ile kilowaţi oră, caj'e I~ 
f ' ·t 1 . ... Iti' , rtl 

S _ a~~l II 'J.ne! pertnal ~ e c;ncI ani. adi, " 
('~ 111 !941. tre bu ! ~l sa se urce la apro. ~'J 
xlm:lbv 450,O~O kl]owaţi oră pe lună 
Curentul furn!mt peste ar·eastii. rant 
t~lte, ur~~nd s~ fie al'hitat de priJlli, ltC 
r,a mUnH'lp(l!l1l. 
~eh~ ~lat~ înol~eerii contraptului iutre ~ 

p~m:p~rl; Şl SO~l~tatea de E}le('tricital~' 
pan,a 1[1 ;--941 ŞI de atunei InCoace, ÎIn. 'b 
preJurarlle au fost de aş .. l natudi, incit 
~uml.natnl p"~bli(' ,R fost .şi es.te aprOape ))vI 

ll.eXlstent. Cele eateva beeurl camuflat~ it, 
[,e :'lrd pe străzile Ar:ldulni, nu consum~ !tI 
dccâ.t o caditne infimă ele curent eIec. SI.! 
tIlC • 

Astfel fiind si t"J'S ţia , Societatea di. in 
Ejectricitate, beneficiara unui cnntwt 
Ci.vantajos. obţinut deIn primărie în tim, 
pul regimului partidelor polîtice. eâst; . 
g~ şi mai mult decât in perionda di~~. 
ihte de 1941. Ar fi firesc deci. ca in 
sC'himb111 cantităţii de curent electric pe 
en:re Societatea. r~rma să o furniZeze pl', 
IT' ariei şi în sensul contractului aminti! 
mai sus, să verse azi în casierin primă. 
riei o anumită sumă de bani echivalentă 
<'U enerqia electrieă pe clIre nu o Cumi 
zează. S'Jmele de bani vărsate de Soeie, 
taten el;"ctrică, drept valoare a eurentu, 
lui pe care, - conform obligaţiunilor Jl' 
1tHi te prin contr",et. - trebuia să.llim- l1i 
7.e pentru ilnminatul }rlblic, ar putea fi, 
fdosite de muniejoaJitate pentru bun' • 1 

întreţinere a străzilor. a eăil()r de colllU, m 
Ll caţii SIIU pentru a"l.E'mentarea fondu, _ 
rilor nere."are terminării lllcr.irilor fl1 Dt 1 

instalare a tramvaiu1ui electric. III 

Ridieând problema raporturilor din: m 
[re primărie şi Societatea de Electrici. 
tflLe ilin Arao, nu facem altceva decât h' 
reproducem una din preO(fJpările opi· I 

ulei publice ar~dane, care aasista-t - II 
;~npasibilă - la încheerea, - înainte eli 

Aproal'e fie;~iJ.i'e dintre C'Onlerc>ianţîl 
~i in.dustlia~ii româ.ni ne solicită spriji
niJ - adiră aprovizionarea eu art:coe1e 
de care avem n~oe ~ num1.Î ne sÎm:llnl 
titlul d~ "rr'ntâ'l" şi nici ce .... :n 'win 'ca 
ttat.::a tleosa-0.tl a miL'iii, Pl'~: [. li" 3:~·· 
vlliu ex~e~.~:O:'HL .:LU p.'l.Li. l~·lv,,· .. ,i"i
nea fUl'-!liz:.l,diIn e:l.z.,1 co •. t~ 1,' ;ljic8. 
ti ,unc. când nu-ţi I-0ţi pn;:c"ll'a a .:,~;;Ju: 
dorit ·~ela v.e~lnul din aC2şti cumer. 
cianţi. taxat de "rău rom<Î.u". 

C..i.:tu"'u in ce:c ma; multe caZUri nu s'au ales la întâmplare Divina Comedie câţiva ani de expirare 3, vechiului con, 
~',"""_ ,; _;;; ... Ul.>..;,1 •. ,d ~,ecat lml}rumu. fi lui Dante e o carte pe care nu O poţi "trhct - la actualul contract,. a cărui' ~n 

~:.~.l U, "'-<lea i.l.;e-:..s~- iJ.llll" ..hl:ll~lt,;are se ha prima carte în mână şi câte şi mai cale sparte tot ea trelnie să le plătea· ~ 
A"; lJUU a..: 1- u __ ioa <:onfer.i..lţelor S.3.U.. <,âte cărţi Şi autori de lucrări filozofice s,·i. E natural deci, ei opinia publică 1 

nor .liV' ~~q ... ".r". S;.4U cq.inll, acea :;;ti- nu S'a"J strecurat in bibliotecile M. L. se interesează de cantitatea curentului, t 
-ta 1:ouă pe C;ll'e noi nu O putem defini pe cari nu fieca.r<e muncitor le inţelege. f!ectriQ pe care socitatea trebuia să·1 
::,n~ă. Pi'olîde ci îrLl~ .. unnta.tă Minist. Ro.stul bibliotecilor M. L., e de a călău- furnizeze munie-ipiuJ.r~i pentm ilumina-. 

_Iuneli a dispus să se fac,ă în toate zi şi îndr-Jma pe muncitori spre cunoaş- ti,l public şi pe caTe din caltza împrejll' . ~~ 
,Y.'Mele si m"Î a12s la toate fabricile. sec- terea firilor ascunse ale naturii expli- l"ărilor de toată lumea cunoscute, Ilil-Ili, ~ Dar nu nr.m<tl atât. Dar - eum am 

spus şi mai $"-'-8 - printre c{)lm2rci~:nţii 
Ile-vi sunt si de ar;.zia care nu sunt bine 
pre;ătiţi din 'r:U'lN tle ve·1e:::,~ ccmer
~'L"l E rir('e;~ d·r. ca'h eâ'1d in eân.-l. 
dih necl1~:lO::,fn~l şi a1 tădntâ dintr'Q 
ex~<;erat~"of:ii:.e că?'. ~, sft c ntr~lvi· 
nU; anulll;t~ disIlf''>.iţiUni şi astfel să fie 
Încadrati si trimi"Î în ';"ldeeata instante
kr sP~}ilie ryE'WI:U eom:i:}·'terea sabvta· 
j, lu(şi a sp~ct11ei ilHte. Bllzânrb.se Ş 
hi faţa instanţei pe calîtatea de "comer· 
clant român" el sunt în mod obişnuit 
C'ondamnati la difErite pedepse. Atunci 
începe aHi poveste: Cei condamnaţi in 
{'Ap să caute pe reprezentanţii ziare1o' 
s~n să facă ViZite ziarelor din localitate, 

~îi de-ale ofiCiului M. L. cari au tO'ate ('andu·i prin ~ărţi selecţionate toate vrează. 
l'umllri1e de activitate pe cari mnncjto. rroblemele cari au o înrâurire asupra Primăria municipiului are datoria să 
rul in tim~ul să"J liber le poate practica cl€eruluj său. In speranţa că nr.mcitorii Iămureasei această oheBtiune. 
t'es""'(lerit. vI'r frecventa bibliotecile M. L., daU fi- «><><>0<>0 

Et':"o!c"ile M. L. s'a'l Încărcat ('U ('ărţi naIul, accentuând pentru incheiere im- - BĂT.AIE INTRE TIGANI. - Un 
':oi pâ~ă acum s'au câ<·tigat roade fru- pOl·t",nţa bibl M. L., pe eari noi nu o pn. grUp de ţigani adunaţi în câiclllm> 
';!.O~'l~ cari HU întt:lns in viata munei- tem evoba. deci ~.etiţi cU toţi Şi mâine lui Alexa Tă.nase din str. Sf. Ilie Nr.2. 

I ~(ruhli r~f\al1suri şi evad'iri prin cal': să-mi scrieţi cari cărţi nu sunt bune, fiind băuţi s'au luat la ceartă şi apoi It 
.3. f':i 1"o'ltă oa seama de impOrl"1lnţa Sa. <'ă(!t pe tnat", le vom arde. bUaie. Poliţia anunţată, S'a deplas'li 

111", L. 11 fă.cut o m;(Oă greşală care la . Ce e răl1 f'X peară, ce e bun să la faţa l~cUIll.i/stabilin<l că . 
,mele biQHot<:'ci s'a ~i re~arflt p,j anume, I rărr.ână. sunt: MOlse UngUl'ean, ~nzar Ling 
;1\1 s'a presat asupra valorii cărţilor el, . Alex. P. Biibllta. l\nton ~Murgu: Petru Mang'"~ţ. G~o]"' 

ghe Manguţ SI Gh-eoP'he M:mguţ. Ma~ 
~---------.. _ .. ---_.-...... --~ ........ ..-••• "'.1 t d' '.t' o ~ A . par e 1Il aceş la Zac m P;l t m uT'\1Ul 

~Dnc~rtul orchestrei de cameră din Berlin la Arad hl~ă~~ii~~T~~~E~n~~;~iEI IMP~' 
g'Jlicirând nepublicarea sentinţ.elor de In zina de Marţi 14 crt., orele 20.30 
e(lll.~ar{Ulare, baz~~du-se pe aceia,? ('.ali· .-recis, Aradul va avea. fericita ocaziune 

Andante cnntabil~, Mennuette, Allegro 
1iivace; Hugo lVolf: Italienisehe Sere. 
r,ade; J, Hay.len: Simphonie mit dem 
r .. uckensohlag, Adl1gio canta;bi1e, An· 
(;,ante, Mennuette, AlIegro molto. 

:-~ERI IJA V ĂRSAB:Il"E DE (,F,RE,~ 
ir<: FACLTTE PRIN UKIllN"E,\ SIX· 
lHCATELOR AGRICOLE, Ca r::lspu'1S 

Late:· "Sunt comerciant nmân. nu mă Je a găzdui pe scena 'relltnlui Municl' 
ţ'~i:nQroeitj". Trebue să rerunoa;te>m că IJ;11 pe cei mai de seamă artişti ai coar 
n;'gumentul e potriVit da.r nu s~tisfăc.ă flelor din Berlin, al căror renume est. 
1.- ,r; mondial. Această staţionare: la Arud, Îl 
Căci ce se întâmplă? GRzetele şi ga. acest oraş de liziel'l V8s[ică, cu un pn 

?t>iarii Il'"~ aU misiunza de a as(~unde b!I(·. românesc atât de distins. cnnstltuir 
ţ:.ptele rele şi incoreciitlHlinele unuia ('el mai v-aloros eveniment al st"giunii 
ş, altuia, cj din contră, a le desvălui. Celebra or0hestră sub conducerea pre:' 
j;;~tru a fi cunoscute şi pentru a apăr,1 ~llle C"lnoscutnlui dirijor llal:lS Voll Ben 
n~ cetătellii de lnnă credintă de Q cădeR r"fa va delecta publicul cu un ~les pro 
în ghiarele speculanţi1nr Or, ai"cur''2â1ld ~ru.m, exeeutând bueăţi din: Ch.~" 
şi nepublicând numele cutărui comer" GJtj.~k; OuvertUre I"';h1"?;enie :l ttS TnVt( 

, .... luD-t condamna.t pentru ,el ~ fost prins t'1!'\; W, A. Mozart: Adagio maestu3o, 

Publicul arădan meloman va gusta 
!'!lpe de adevărate feridri spirituale, 
npreciilld la justa valoare programul 
atit de select şi pe renumiL:'.1l dirijor în. 
~oţit de artişti cari merită tuaă admira· 
t·. Cei ce doreso să ia parte la program 
'unt invitaţi să·şi reţină locuri din timp 
.. ' resându-se Agen ţlei Teatrn.le RoJ:)).9.. 
ne. llie.'1, telefon 22--55: 

!a un dFmers al Uniunej Sincli('atelur k 
gdeole. Ministerul Economiei Naţionale 
Il făcut ('llnnSf"lt eă in şedinţa din 1 
Martie 1944, consiliul interllli!1istdal 
a <lproh3.t {'Il şi Uniunea Centrală a Sin, 
rbcatelor Ag,·ieole să fie asim i tă rli 

exportatorul unic, în scopul ca dxpnrtll 

flle fă:e'"lte de firmele cu care s'au în· 
f,)omit conventii de Uniune să nu fiE 
{·"nsideJ·~1.te ca' o dublă vânzare şi di'I'; 
1a."{[ltă de doui O'ri. Ministerul de Fi, 
nanţe va lua măsuri în ve,lel'ea ",.x~cUtă 

• rii celor de mai sus. 

1'· 



I 

iil. mA PHBLlClifiiE 
I~, ,.... 

'~"l' •• d npar, in Jieear. al. Anunţuri 
II, ~w 1. Adnlini!ttr.ţia ~iarului la Str. 

t 
Jlăr~,tl NI. 1. leJeion. Nr. U-2&. 

U ... 

Cereri şi oferte 
1., de serviciu 
tl <1 

Sta ~ţia marului "DAClA" pentru Arad. 
na !iuti fll3c~ionară cu Pl':.Lcl1că. Ult-_----------__ 
i~ ta.ti vă.ndtori de zia!'e la redacţii. Arad 

,dJ, ~da lIirâge,li Nr, 1. 
t(). ..... _---~-----__ _ 

nă , •• eri melnli.ali et: Intrare aepOll'll.:ă, 
iti ~ Is bal". AdI·e.;& 18 t .. u:. 

~.L,.._..&.------------
II DPcoitsteaidi p4i1rLeqă u\ "'fiU»' r.er. 

lrt ~I, ACUt-A .a I.J.IU'. te.I.-_--------__ _ 
~. 'laţi cu incredere ,1 f~eti comenzile 
'at IJvOO,$tri la salonul de erOitOEte Şi hngeril: 
pe Ot damă şi hngerie bărbătească a doam~ 
It;! ~i FELICIA IONESCU,Arad, S~. Vasile 
~, Stroescu Nr. 5/a. ,c·I-_____________ _ 

spre cumpărare un dnrm~tor modt:rll 
di ÎI! bună atare. Adresa la ziar. .-t .... _____________ _ 

ll, ot cameră mobilată cu Intrare sq,ar:!lă, 
ti' iCCes la baie. Adresa la :ziar. a,I-_____________ _ 

în ut1m s-pre eumpărare o maş"Înă. tie scriB 
~ in bună stare. A.dresa la ziar. ri, 

~~ ânzări .• Cumpăr':ri 
ti .'MPAR răsboi de ţesut, sbioiu de mi 
1 ni Adresa la ziar. 

~~~-------------------------Il, R in Mureşel de vânzare cu 2 cam6re, 
)1 grajd, bun pen-:.ru gospodărie, Adresa: 
e, !1d, au. Cantacuzino No. 48, a.part. 2, 

fi~----------------------------\' • vi.mare o manta nouă ofiţerească l~, 

1, magazinul •• Basarabia" str. Meţianu 4. 1'1-----------------
11 Dt vânzare un dormitor. eameri combi~ 

nată, masă de scris, dulap fi un reca· 
mier, Str. Bariţiu No, 1, uşa No. 4:. 

8t rillza~ e$O!U"e smirna "'eritabil mări
i· 1118 3x-l mtr. Adt't'!8a: ".gOMura Gh, Ca-
• lII3Jl Str, Emmescu 17. 

Diverse 
~ij16('ir~a T"cr.inţde, gMle şi cum .. r"l" mo
~Iate. Aget.tura .. Cnman" Str8da Emi~ 
I~'I~ 17, e,taj I lm:g la Cam de Com 
md. sub NI F! 11334(943. 

\~tu.rl) HenendA d~ vâ r'7.<\re ~i rurnpăra
tu im.lbli:!lQr. COil' AN nHf'~OR::;HE 
Arq,~. !ltr. M Eminc~c'.\ ~!". :':" Ilta1. 1 Te~ 
!erIjD. 26-91, lnreg la C;",r. de Corn. ,i 
InQo.~;e f!i.1" ~r, Fi 11 ~3 ~ l,l-l3 
('a~ d .. \'§"lttTe! Ca.""i pi'ru('ll.:\r:t tr'~ 
tl!l't:" ~b ".&.m~r~ d~ ooi,.!II! rl1Jin~, i~ .. d 
!!r CCJ'&.l,'ee\r.~, 2 m·]i(l,np. - VIlă 
'l'.f.d'-"rnă cu do.:ă 8.\'flrtan.ede. ,~1inA ~i 
~,r~1 Iti centrii 6 'Ilj\lcln~ - CR31. mi!:'! 
etl ~~rfsni. 288 m p, Ib;!ă S!:"adn. ~t1n 
~:.;i. u sua !nU Jl!; - Ca..~ part,tlllară 

~.. e~m"w:.1i d n 2 nl'lm"~ .,i j~pend;~'t" r~ 
~i(Jinl 1:'i0 m p, 1 .,.;II(')n - Gr;o;~1"~ 

tJ T>~mJ ftllf't'h'ri 135 m ~ !~mr~ Mi"l\. 
1'~a·Nnldl l~'O~""O 'jOI - r,~tlt:ţ." t"ntru 
tUmtJ1.I':I:'l! pan.in' an.b! ~o- 12 j'.Ir.h. il' 
jll!"'~ nl A o-:': d. 

r:~btl<'3 "flh f'); ... l\ rc,,'t""n:\ eu Îl'sta:tltiUl'li 
~'1 -itabi' <cIădil cl:l'tler-i ~;) 1"".::~l!:ăr;jl, 

CJ.c mot. :.::)".c-,:e I o('a Je fa br;~ ;j b;rol~ 

arJt~0'!,~:z··ln~t5 '-~u '~ul"~r4 l":ll ~rll r~1 br;{·~~t(>. 

or'l'-'~~~cr l:-".jce e c·l'n~l:.~. d~~i ty'I;,t i\ f.nr . 
i~1l." ur ~'~:l~ (~\: 1Ii~~71re :{!I 2.U(jfl P(:'J Ir 
elrt~~~r'li "'lQi01 f~~~.~ .,:-u +) CJH:e-('C ~_ c,; t{',l 

cumh/'t',1 .e, ;:'Lil.00~1 I~î C;l."<" r::U 1';0.:;: (:11, 

l11~r" lrJl cc:rnil::rtu! Şl 1 /.1 in ('l'!\:nl ('1' 

3.:;0011'0 eL :,IlcJ ·1(',: '~as;i rar( '('U;I\;':' 

n'}'1 '1 (11 3 c;: TlIU'E' ' .... u .. t C./lll fllM.: . 

~ :-:'-1~) j" ... , \:"~J.""'~-: p~!rl'-·"~ui ~r'"i r·u 2 (,ln1 

~J ~~J.J·t;ă lJ.H,'.(\ (;f',:,â 11(.U~1 tI:. P'r.~,"'nv; 
1.3C(I,COO ki. A,,,,ertur1 văd. lui 1< JbeM 
H%,>:'. :;tr J, !'<:if31i r':o.:l, Tal. 22-21 
br&!. C'l ti!. \';1";)\1, 3('~7119"2, 

D '" (", '" pac- IL 
~ --- ........ __ ~$* .. '3~· __ ~MW~ .... ~~ ........... ~ ... - ----- ... 

RCONOMIC 
5~li~~LUL GERMAt-4 ARAD 

Str, 108',1 Vulcan Nr. 'h!don: 21 Dl A 

,-
Se prime!l" I}I'\InaVl in afari/. de boli contsgioMO ,1 mintal. 

Sr-i:ah..1 pose;!8.: S(:~'ţia cJarurgll'alăt sect:e de tY..li interne şi :xţic dl rine;!l':ogie 

SpitAh.l c!Jta crganint după ~rint",le moderne. 

~1· ............ F.w ... ' .... Ea ....... .a .. ~·· .. ~ .... ~~~ ............ ~. 

Cinama RO Y A L Arad •• __ J ••• , 1I.1IIIj7bb1-.-UlM .. , __ Dl'c .. __ n •••• 

Cinema CAPI rOL Arad 
Telefon: 19·33 

STRADA ALE('SA~Dru Z 

Difuzarea sORoră exceJ~nt1. Sala latălzită 
AZil 

Cn film in genul vrăjitaruIui d:n Cz 

CennsăreaSH 
Pentru copii dela 3-7 ani. 

Bepr.: 2,80, 4.10, 5.50. 1',80 ,i 9.10 
rz=.".. de' nt m-' •• t· Str r: 

Cinema URANIA 
Telef:m: 12-32. 

Cinema de premiere. Ton şi proectie 
lrepro;}abilă. Sala bine incălzită 
AZIl 

Epopeea cinpmatografiei italiene. 
GrlUldjoasa rr,alizare după drama lai 

SHAliESPEABE 

DinIe nentru dinte 
cu: Carlo Tamberlani ,1 Caterina BoraUa 

Itepr. :-la orele S, ti. 7 şi 9 fix 
'k & ••• __ re 
·.,....,.,.Mr· It ..... 

r.mr "..RIA ŞI PAPETARIA 

"GLORIA" 
H. VLAD et Co. S. 1. N. C. 

ARAD, Str. Berthelot NI'. 4,.. 
Mare ::..sortiment in arti cole de 

biro".l şi cărţi literare 
.... &laţg hAC_XV"" W 1 _ 
J'CMW re, "'Rn~! ""'t~ 

TclefOD : 23-22 

Cinematograful tilml'lor crandioa .. 

&epr.: la 3, fii. 1 fi 9 

A ZI! li :.,. i 1 iilrl.: 

ANEIILISE mIl.!G CL."iO CEnVI 

In filmul mOl1amental dr proporţ:i af,antice 

Don (ezare 
, CI EAZArJ 

·'0 Duel •• _ IIuzJei ••• Ierte! .•• 

Pasiune. • • Dragoste ... 

Peste 10.000 f:gnranţt. - Aprc"at pentJ'U 
tineret .DA ! ·r e_ress'Ri' i' 

Ma AHI . 
Cinema FORUM 

Teleo!OD 20-10 

Repr.: la orele 3, 5, 1 şi 9 fis. 

\Zl! , .... ~ .... ~p., 

Mart-' 11'111 c-lmlta1: 

RAI M U 
in cărări Întunecoase 

cu JuUeue Fater, Jean r~sser 

' .. 
Al"E.LVŢIUNE DOAl\I!\"'EWItl POSTĂ V ARIA ROMÂNEASCĂ 

Vizib,ţi numai Sa10nul de Cosmetică. H. G ROZ A V 
IULIA tlAJDU 

AUAl), str. 1\l Er::l·r.~~u Nr. 20-22 
TeL:~i'n: ;:1:1 

Autorlzn.ţ de Ou:.r r.li.:1:i3t. Slr:.ătăţii 
f P. Q .. ' .... ".~~r-rr.~~~<~ .. ~-.-< ~.......-;-G:-~~ 

wa OII f!M.~~~,!tv~'lf,;'!.:.'%i.'U~ 

l\fAllfAN ELENA 
MAnUNŢ"lşlJ'n'" 

ArID. Str. Em1n3S31l Nt. 4. 

ARAD, Bul. RegtGa Maria 24. 

Firmă ff.lrat fvmâneasci. Stafe 
d tine ~i bune 

;5~"J?:::P;l?L. \"J!'-Qllt~,""" 

~~;,;;,ii:);Wi!!!'S§WM P • • 
ALEXAND3U KHAPP 

Vop::.itorle de haine şI curăţă-torie 
chimică. 

ARAD, str. E .. -Qeo,w Radu Nr. 10 

~~~s*~ INFORPI1AŢiUNI 
- J....RESTAREA. UNUI COMISAR 

:--JE POLrŢ'I8. - Acum câteva- zile, 
fl'aţii Po-nt:l din Pecie" au t!01l"lS la par 
'!,et o rel'hm:Lţic 8J'5.,lnd. că Al:-xandT'li 
~('r!:;5.t1eG'u L'c,n;is~r de pr.liţie in PoeI 
'U, 1<>a h:.at lO.noO iei j,)€rrLrn a nu ~ 

,1't:Sn ;le-te de tl'jmi,?",-c h jude(o,ltă, li:--
at'ece îi r-l'in5"'se p:? ,!~trd voiau să tl'ilt1 

<,pnrte, ll'l AIT'rl. răl':i. al1tor:r.aţie- l)ntr: 
';::"j cU f~;nă,lG3. P'l":·l-)ţ·t·11 fi in-·';t:.lii 

" al1".}1('I.:;' ~i în urma (' ',,"··~tfiril(lr l'~Ff 

'. in~e " trimis inh'e~ dO::;:lrl\] oahinet· 
b: II iMtrucţie. c'l concluzi' de .. resta. 
re. Tihtlarl'il (~a.bjnetului Il Instrucţie, 
r:r.pă ce 8 lua" L!iimisrInlnî Al_eX,andru 

1 Serbâ.nescu un interogatoriu_ 8. emis im
rntriva lui mandat de arestare. Manda. 
tul a fcst conIinn~t M:!!'curi de un com 
rId al sccţ.1ei a II-a a tribunel"llni. 

- p:tI~ir>ErEA lJNJR HOŢI l~' 
:-='I~L .- Vii.ll Emilia Nt\;l" -lin st, 

-"r ::'((:"11:11 T'-~r 9 a an~ln~---tf z;-< ~" '-~"'" 

~ 1iţ;:t f~ă I"'.ee"l11 -s 'll\: i .~., ~' rJ.t 
• l,S Cf: \~:11(l'lr~ Ţ.., l.r'11'~ ~," ~.~-. 

t~p~ .... r;ns:". "Y11;~ia a t'T':~~ ,ţ ". "'~:"1( 

~-.r0 .,~, r .(q~~"~"··-·lil- c~~ ;:::l.. '1'1 f 1" ~t t'C~ 

"':.l~ ~i e·i 1 au Vân.~-lt Ecate .. inei DI:"t\.gl,. 
li! Cu artele dresate, mi Il C'ri i au fo!".t 
înaintati instanţei speciale ftntru mi
norI. 

I 

CALEIDOSCOP 
FAR\I .. \CJI DI: 1iY.ItVaclW 

12 MARTIE 1944 

Danciu. Pţ.a Mihai Viteuul13. Tel. 19·7S 
Strelicovsky, Calea Banatului 1. Tel~IOD; 

17~67. 
1 

MuMUIANU. Calea Aurel Vlaita &O. 
Scrviijul perman~nt. : 

CIN I!;MA TOO&:\" 

12 MARTIE 1944 

CORSO: O femeie bl perlcol. 
URAl\'lA: Dinte pentru dinte. 
FORUM: Raimu In cărări lntllneeoa.... 
ROY AL: Cenuşăreasa. . 
C~PITOL: Don CeZllrQ Di Bru.aD. 

• 
.~- SPECTACOLE 
Dum:nică, vor avea loc tn Matineu şi .~ 

ra rcprezentaţiile Teatrului ALHAloIBRA... \ 
QC sub conducerea dlui N. VIădoianu.. cll: 
opereta o,MASCOTA" de Audran. Ia rolu
rile pr;,nclpale fa\'otiţU teatrului româneae: 
Ion D~eian ~l Maria. Tănase, vor _tlnU c
tuziasmul publiculuL De aselnen~: Tanti 
Mavrodni. H. N:colaide" Gărdescu, M. Wa. 
vrina, Lizlca Petrescu, etc. 

Bile~e la a~enţilL Teatrali. niet, 'l"elefoo.: 
22-55. 

1', ttM ... 

Co~cgrtul orchestrei de 
~a!eră d~n Berlin la Arad 
Ce~ ma.i de seamă eveniment 1nuai

;a.l a; a.cestei stagiuni. va fi Concertul 
"debtei ORCHE::;TRE DE CAMERA.. 
JIN b~KLIN sub eondueerea cunOsel'i. 
~ului dirijor Hans VOD Benda. Acest 
J..llsamblu compus dtn 28 membri, . ~8te 
t.:-a mai bună orchestră de cameră diA 
Europa, iar dirijol"ll ei Ha.ns von Benda 
este unanim recunoscut printre cei 8 
mari dirijori ai lumii. Concertul, y& ... -
vea loc Marţi seara 1& orele 8. In ~ 
Teatrului Municipal. 

.Azi s'a.".l pua în ~ biletel, 
pentru spectacolele Operei Român. din 
Cluj la TimişOAra ee vor avea 100 în Zi .. 
lele de 7, 8 '1 9 Aprilie eu: Lueia de 
IAmermoor. Marta. Tosca, Madame 
Butterfly ,i Boema. Bilete nu ee reţiD 
rentru nimenea. - , 

BilE'te la. Agenţia Tea,trall ntf'!, tel~ 
fon 22--55. ...'. . ... 

tzB'O dap _, &=42 &2 • 
- NOUL ORAR AL RESTAURAN 

'] ELOn. - In aonfnrmitate au dispo
~iţiile luate de ehestura poliţiei lOoole.. 
restaurantele vor deachide la orel11 &. 

ro şi VOI' inchide la orele 24. indiferent 
,i il ce categorie fae parte (claBR eireia. 
D.parţin). BerărlUe vor aVea acel~ ~ 
&im ca şi resburantele. Birturile v()r 
1sohide la orele 11 a. m. fi 'for inchid. 
h orele 23. Cafenelele, eealDiriile. ~ .. 
tăriire. liptiriile, pIăCintlri.ile, de., Y'Qt 

;JH~ehide la orele 6 diminea.ţa ,i VOt" lş. 
cl1ide la orele 23, Dacă aU brevet de be~~ 
1:;ri spirtuoasc, nu pot sel'Vi beuhtri W 
coolice deeât dela orele 11 a. m. BoGe
~Ue. oâreiumile, eţe. vor deschid, ls 
. rele 11 fi vor inchide la orele ~1. (lo16 
are sunt pe () n.zi de 500 metn in juml 
,'~ril"POl" vot' in("htd~. In zf1elp ind se 

". c l"~t;k rrwr:!'~t rHnf' 1:1 f)r"'\~ 18, iar 
.... ,q-."l·· '\ ~ '''(.r (~ s "~~tlt n' ml~t 18 qre]~ 

.. r' "<"a";'~:('n'ii ,~ :i!')oz:t Utlil.:.' de 
'~::. sus \Tor fi sancţronaţi pe~'tru primI 
abatere. tn:h:dere& localului pe timp de 
rinzi ?Hr ,·tn'tl"ll a d'~':~ ~, • ,,, .... timp 
de' 10 l.U,. \ar la a treia ... lJ, .. , ',_ .,:,..:.a.4il 
"',3. Îi inchiS defi,nw,v ~ \ 
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o mare parte din lini,tl Lem~erg-'Odesa a fost 
recucerită de trupele germa'le 

Deaceea s'a hotărât să se Întăre8S4.i 
no.ta sovietică eU vase echivalente din 
flota anglo-amerjcană.., Această sporit! 
n flotei Ruse ar corespunde intenţiilor 
:.perati\'e din ()«.eanul Arcti(l. 

Tancuri germane fără pilot au apărut la Anzio. Pe Coasta nalmatiei s'au insta:at forte anglo~amerÎcan r, • 
Fort~ auJt'lo.am .. rieane 

w 
.... __ zm ._ - wnn ..... 1 .s'. tr W':,w _ tttft_ 

., ela cartierul general az j. uhrerultti 
II inaltu~ comandament al jorţdof 

(jilrtate gt:fllHille comunică: 

Un V<Mll.i·tor de ::.ubllwl'ute german a 
scuJWtU~tt, tiI lUarea Neagra) un l:>ub
munti S(jl~ f/IC. 

in spllJud ct~la sud-vest de Kriwoi
Rog, 1)/ ~,.",lttea puternică a SOVieticilor 
CUiH~lIuU·. 111 coulraatacun date cu eUWl, 
.'wv,etidt au fost respin.şi, in mai multe 
locuri, IW' câte't'a gl'upun de luptă bol· 
şeVlce au fOSt nimicite sau zdrobite. 

111 8f::ctontl dela veSt de H.irowograd. 
la sud-veSt de t) I.Ct:wyu/'oâk(I. la ::.ud
vest de t)tpewwka şi la sud-vest de lam
pol, băâiLa d~ apă; are a devenit foarte 
1:iolentă. In timp ce atacurile inamice 
date cu Violenţă, au dat greş în ma~ mul
t~ locun, t.ol.}evicii alt reUşit să câ§iige 
teren în alte cfÎt/3va scctoQre,In cursul 
unor lupte 9?'eie, o ra,ş It 1 Uma-n a fost 
(l'aCUal, Jn cursul ziL.·, d~ ieri au fost 
mmicite, în acest secw,', 91 tanCuri ina
mic-e. 

In sectorul central al jrontuhti 1·ăsă· 
ritean au amtt loc numai lupte cu carac
ter local. Pe fr071tul dintre Novo-So
koinski Şi lacul Plescau au dat greş 
atacurJe viDlCllte ale Sovieticilor, spri
jil~ite dR tancuri şi m:ioane de luptă) du
pă nimicirro a 29 tancuri inamice. Pă· 
trunderile Torale inamice au JOst cură· 
ţite sau ziivoTâte prin contraatacu,rj 
imediate. 

Pe frontul din Italia au fost respins 6 

îl1.rtintările locale ale inam ieu lui şi o in
treprindere germană d<:: şoc a fost eleo
ftiafă CU SltCCes, Bateriile ger'mane cu 

tragere lungă au obţinut lo1:iruri asupra 
dcbarcărilor inam ice Ş'i depozitelor de 
1HUlliţie Şi carburanţi ale inamiculu.i din 
2~ctorul Anzio-Nettuno. Alţ fost obser
t'ate puternice e:r,plozii. 

Capitala ReiehuIU!' a fost, în atele 
t.U prânz ole zilei de 9 Martie, din nout 
obiectiVUl unui atac de teroare anglo~ 

american, Prin focul puternic al artile
riei de apărare a.ntiaeriană formaţiunile 
in-amiCe au, fost îm.rpâştiate şi a~tfelîm. 
riledicate de a da un atac concentric. 
Sub .'Icufulullui strat gros de nori, avioa
nele mamice au. aruncat bombele lor la 
irrtâmpzare Gsupm cartierelor mărgina.
se ale capilalei Reichului .• prin care au 
fOSi provocate pagube şi pierderi în 
rândurile populaţiei civile. 

broaznică ... xp!ozie pe 
vasul ~an rf'Jarhn . 

MADRID, 11. (Rador). După cum 
11l.unţă z.;arul .. Informaciones" pe bor· 
riul vasului San Martin aflat in portul 
B'lenos AireS un rezervor cuprinzând 
!i!"p.ze asfixiante, a făellt explozie din mo
tive ce urmează a fi stabilite. In urma 
'l{'~stui accident 50 lucrători au fost ră· 
niţi, starea unora dintre ei este gravă. 

000t; submarine 
~eu'Dndatp 

BERLIN. 11. ,(Rador) _ După ce J(>1 

a fl)st scufundat un submarin sO'Vietic :
~:i'."ea Neagri, Vineri a frst anunţ1-1' 
~"ufUI!r1are:l Alpi submarin A('esta est< 
î'·~·ă un sll'bmarin f'I1'!lez sau ameriC,\f 
·'ltre R. fost ~('ufundat tot de către un v;>,t> 
,"'Bh·1. vânătoarea 8ubmarinelor in Ma 
l"(Of! Meditel'ană. 

---.--~--~--~--~----~~~ 

B u c n r e şti, 11. - S. P. P tran:s- DIN CAliZA CUN'l'RAATAOURILO~ 
mite; DIN BERLIN SE ANUNTA CĂ UEiUB.NE. CONTRA M.\SURILI!.. 
IN C.EIW1JRILE l\nLHAI~E DE ACO- H";K}lA]SJ;~ FAC PUOGRF,.8E IN A
LO, gg CONFIRMA, ClJIU S'A ARA- GEST S}<~CTOR. TRUPI<JLEGER1UANE 
T.\T J)J<~LA INC}~PUT, IN Cf~EAC}lJ NU AU RElTSIT NUlUAI SA IZGO
PRn'''~şTI<~ EŞECl:L Ofi'E,,",SIVU 80- NEASCA PE i~Ol.SEVICI DI1\ Tt\R
VIETICE DIN SUD. MAREŞAI,LTI. NOPOL. DAR AU CUCERIT O l\IAR"J 
VfT'OV A ANUNŢAT CA A FOST NI<3- PARTE DIN CALEA FJ;~RATĂ LE~I" 
VOIT SA RETRAGA \' ÂRFl RIIE Bl'lHH-ODESSA, CARE FUSI<:SE DE-

I 
JNAIXTATE ALE ~{TPEWR SALE PAŞITĂ DE sovnmCI. 

Atacurile rllseşti din Sudul frontlrli de Răsărit iau 
proportii tot mai mari 

Zvenigoroojka şi dela Krivoirog C:l şj 
centrul dintre cele două tlriPi aII Cu 
toată Î'r...ctârjirea luptelor 8iU in propvl'ţia 
un caracter secundar. După ce Comanda.
mentul german a sesizat int(lnţjile operat 
tive ale sovieticilor a opus inamicului o 
rezistenţă crescândă. Ei nu a ţin1Jlt sea
ma de caracterul secundar al bhpkkr 
din centru şi a cedat teren cu care pl'iI~j 
a fost evacuat oraşul Uman. AceaHtă 
operaţiune g('rmană a aVUt ca :!'e1·ultat 

instalate pe ee •• t. 
Unlm_ţiel 

B u cur e şti, 11. - S. P. p. trans 
mite: Agenţia germană ,,1'ransoooan" 
relatează că. În curSul zilei de Miereurj 
forţe anglo-americane cu efct'tiv de citea 
1500 ostaşi sub comanda gt'lleraMui 
britanic Churehill s'au ins1aJ:lt p~ inSUla 
U{'('a de pe coasta Dalmaţiei. 

TaDeari I!l"rmane făr' 
pilet la Anzi. 

Bucureş ti, 11. - S. P. P. trans. I 

mite: O NOUA ARMĂ GERMANA' 
SECRETA (TANCURI FARĂ PILOt 
DIRI.JATE PRIN RADIO) ~I-A FA· 11 
CUT APARIŢIA PE FRONTUL DELA ", 
CAPUL DE POD ANZIO. 

Ca_pional mondial IIf 
tir ucis de an comi.ar 

bolşeyic 

întărirea în aşa .măsură a forţelor ~ Rf>val. 11. - Corespondentul agenţiei . ~:; 
puPActele nevralgice depe a.?lbel~ ~W DNB transmite: Y 

Berlin~ 11 (prin telefon). - In adu;.!la 
fază a ofenzivei de iar,,'}.,a conducer~a ser 
vietică a mutat în mod vizibil cenL"'tI! dt> 
gravitate pe "ripa de sud a frOntului tiin 
răsărit, pentru a-l prăbuşi. L'1 timp ce 
toa~e at8icurile de pe frOl1itul de nord S<tU 
au scăzut sau aU fust menţinute la 
aceeaş pt:tere, atacurile rUge§ti -:le pe 
flancul de sud iau proporţii tot m~lÎ n,ari 
şi sunt date ~u.un număr des<>rescă,nd de 
Gamen.i şi m:tteriale. Atacurile Cl1prllld 
aproape ·toate sectoarele aripei tje ~url 
dela Lut.zk până la Krivoirog. S'a ade
verit în CU'rsul desfăşurării luptelor uin 
ultimele zile că operaţiunile con:lu('oCrii 
sovi('+ice au fost ('Once-pute ca oparaţiulli 
de stri'inur.gt>re pe ambele aripi. PA aripa 
de răs&r·it atacurile S'aU concent1"'"tl În 
regiunea Krivoirog astfel că a,-"o!<Q Ş'l 
Dl'odlls un centru nevralgic don1 t!x: .. nt 
Pe aripa de vest concentrarea a avut loc 
in regh?:rl(X!l Sepetovka-Iampul 

Incat contra efectul german rncepe ga-ŞJ - . v ,. .. lire 
dea roadele. La Krivoirog, contrant:)eu-\ ~upa cum se .tfla 8iCum, sc:lItor:o. ~too l1!i 
riIe O'€'rmane nline de elan au reS'}i;rs Wllberg, care a fost campion de tIr al !elI 

fort;le sovieti~e în spre est res!l~f':ti;' la lumii, a fost ucis la 12 Iulie 1941, în re:1I 
nord recucerind terenul pierdut în zi.\ltl giunea Lenill€l'ad de către un co.mis!U' al !tI! 
pr~ed€'l1tă. .. guvernu~ui sovietic cu un foc de revo!· ~I 

L:l Sepetovka şi Iampol ruşii au l'eu~ I ver. Wilberg era membru al for1elcor ar. 1,10 

şit să treacă ppsf€'.linia ferată Lr~TT':be~ mate estone Ş,Î fusese deportat in Rusia !ra 

-:Odes~~ p.: O largIme de 40 km. ŞI sa Sovietică CU unitatea sa de ă.r "',,1 ~~ 
Al .. DOR,EA PLTNCT NEVRALGIIJ 

Prin acest fapt a apărut Un al d·)i!t":l 
punct nevralgic dominant. Lupte~etda 

patrunda m Tarnopol. In urma contra- c . e "U şe- ~'I 
V'ici. atacuri]or date dinspre vest ora~!.ll Tar-

nopoI a fost din !ţOU eliberat iar o parte ............ ____ ~. __ ...... ne 
din cale ferată a fost reC'u:ceri~. }f, 

Declaratiile mareşalului Badoglio . Noa. pr ... ş~di:att! al 
Argentillei 

BOClJR~Ş'I1, Il. S- P. p. transmite: a cerut aliaţilor să-i dea o pa.rte din Ilo- GENE V A~ 11 (Rador). _ Serviciui 
Din l'ieapoJe a.t:iă ~ llIu.reşalu l J!al1ogHo ta italiană., Anglo-amerwanji au privit cu b' 
a declal'at ieri că, borutrar zvonurilor ca. simpatie a~astă cerere. Intre timp şi. ntanic de informaţii anunţă că, după 
re au cil-...<"ldat În ultima vreme, parte llin au dat seama că vasele italiene, fiind cum s'a comunicat în mod oficial Vrn.e1'i 
flota itnliună. nu va. fi (oedată Rusiei. (~Instituite să nuvigheze În Mediterana, 8~ara la Bueno8 Aire8, genem.lu,l Edeţ. 

Intr'adevAr situaţia flotei italiene s'a nu ar putea ri utilizate in Marea Neagră. mira Farren este însărCinat Cu pr8§i-
Uimurit acum. In toamna trecută Rusia sau apele din Nord. denlia republicei Argentina. .. ....------ --_ ..... --_ .......................................... --_ .... _--..... _~.~ _.- ... -... " 
Flota italiană produce discordie Între Washington, Londra şi Moscova 

J:..1<.KLlN, Il, (E. s, O.) Declaraţiile 
lui Chur.·hiH asupra soa.rtei flotei italie
ne este o senzaţie. Premierul britanic a 
spus cOiutrarul celor declarate Înainte d:e 
(·.â.teva zile tie Roosevelt. Roose\'elt a 
t:eclarat. aliaţii sunt unanimi de a eeda 
() 'treime oin marina de războiu italiană 
l)niunei Sovietelor. Tratativele ItU fost 
duse cu ambasadoI'lll sovietJe la Wa
stlington, care a avut mwndatul dir&,:'t 
dt>laStalin şi .. ă SU!Ilt În faza finală. 
('hu~hjll f1impotrivă a prezentat che
stiunea {'Q totul alUat. EI il făcut 3..'5& fal 

parcă s'ar fi obţinut o un.a.nimitate ~om. 
p!ootă În {:e prive.':;te soarta. flotei italie
n~ după. rărLDoiu. Este elar l~ marina Sl)o 

"lieth·ă trebuie să. fie întăl"it;ă. saU (~u vase 
de .războiu engleze sau Cli americane 
sau t'lhiur eu cele italiene. Pentru mo. 
ment întreaga problemă nu este a('tuală 
şi eonvenţiile ineheiate cu Badoglio ră
mân neschimbate În vigoare.. In timp ee 
Roosevelt a d ..... larat (-ă, flota jtaliană va 

I fi preda tA imediat Uni'l~ei SflIvieteJoJ', 
Churehill snsţine ('!ă DlI ştie nimic despre 
Uet'38ta. Acest lucru este extraordinar 

Cutremurul de păntânt înregisfrat la 
l<1imişoara a avut I epicentrul 

în Asia Centrală 
In numărul de eri. al ziarulUi nootru 

am publicat un bUletin dat de Staţiunea 
sei8mică. din Timi§oa1'a, care a inregis
trat două Cut'emure de pământ. 

Pentru confirrn.area celor de mai 6US, 
ŢUblicăm telegramele ,,Radar" t care 
IJrată unde a fost epicentrul aceSt01 
cutremure. 

* 

1 
. STU'J'TGART, Il (Rador) InstitntuJ 
meteorol()l~ic din Stutt.gart a aBunţat eă 
'in SPora de 9 lUartie orele 23 21 minut. 

I 
şi 54 seeunde a fost înregi.strat un pu. 
ternic l'/lltremur de pământ, Epicentrul 
SI' gă~te la cil'"c-a 5.500 kilometri de 
Stuttgart În direcţia Nord-Est adi("ă.n 
Asia Centrală.. Cu 9 minute mai inainte 
fie simţise un ('I'Utremnr cu al'.elaş epi
("t'ntru mult mal slab. 

-' * 
LISABONA, 11 (Rador) - o tele. 

1 
,!l'amă din Lim~ onllflţă ea un puterni('l 
!'utremur a sg'lIduit eaplt$lla Parului, Vi. 
l1~ri la (}ra 0,42 ora lf)('ală.. 

de eurios. Şi mai CUI'ÎOS este faPtul tt! 
rezultă din desb.uerile oo.merei comune. 
Jor,...ă presa britank. ... în această ehestiu. 
ne a fost supusă unei cenzuri severe 
TtHtte acestea întăresc eredinţa că. aJne. 
rica.nH au donat (Iota italiană rusilor 
peste (''Rpul englezilor. Se co,nfirmă 'deei 
fă Washingtonul a 7Adărnicit o pradA 
de războiu exclusiv britani~ fă"i oon' 
firmarea amiraJită.ţii britanice şi a g .. 
vt'rnulni britanic şi că Ro.osevelt a put; 
Anglia În faţa uDui fapt implinit, Din. 
declaraţiile lui Churchill nu rezultă eA ~ 
al.eastă problema a fost pusă în susjM1I
:r.ie~ sau guvernul Badoglio Gare după 
('Ulll se ştie şi·a ,antmţat S().<itirea ofidali\ 
in Washington şi I.ondra, va fi În acest 
spirit intârit sau daei tratativele 
"or fi cootinuate. In ce priveşte C'Ursui 

1 
al'acerH aşteapta. cU Încnrdare l'ea~Q' 
nea Moscovei. Ambasadorul sovietie de. 
b AI ger, Bttgoniolov, a fă.eut cunoscut 
d<,ja la 6 Martre, eă preluarea flotei it41' 
Hene de ruşi se Va t'are Ia Malta prIII 
m:\ri restivităţi. Cremlinul de prezent:;ll 
ţ.ii.~ într'o situaţie neolăImItă. C"Sre nu 
!lnotl'\ fi exnrimată. prin Înd'int81'6 în Ul' 
ma ~P!P'Il.".f'tinor lui f1JJnrr'bill. Tot a.~a St 

'Va. simt.i si Ro,~elt ('in" \'3 trebui si 
'Il atitl1'.Hne ratli, de C"Ilmunir'ările primit· 
hd 1l"j"i~trohrjt!ln;c, . 

... 

~ 
C 
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~etatea Naţională de E~htuJ'i şi Arte Gn!iee .,Daeia Trai8.1lă" Timişo-ra 1 Str. Lo.no ... 'jej 2' mmlltr !!ll" Nr 52'148811943 la Registrul OI Comf"rţuhli rl1Jlli~08"'. 
• Tipărită la 11 Martie 1944.. 
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