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'a\1 erspectlva unei 
r.~~f Atitudinea Irlandei ~e 
~~~ ~Q.ţia. ţ1o"titică. 

inţelegeri ruso-finlandeză 
~ud primejdioasă penLru aliaţi Badogllo 

este Încă departe 
coada de topor a Moscovei 

bul.gar are d!l-ept mlslwne "să asigure 
pentru viitor moştenirea decedatului rege 
Boris: "Bulgaria unil'ă". 

Guverllul Churcbill aspru 
criticat la Camera Comunelor 

1~ la ===-..ac --
dr. Siegfried Horn, rwactorul di-

. • plmnatic aZ agenţiei DNB. Scrif;: 
,JJacă armatele aliate - a declarat 
Churchill Marţi în Camera CO'mune-

)ti _ au suferit catastrofa Ce ar putea 
ni lu j fie explicată prin menţinerea repre-
,~. tantului diplomaţiei germane Şi ja
~I, eze la Dublin, inl1'e A11gla Şi h'landa 
r~ Sud, s'ar daschide o pră.pastie ce n·u ar 
}tl utea fi umpLută nici chiar de multe ge
~r aţiL de aci înainte". 
~g Aceasta declaraţie al ca'rei CiniSm nu 
lC.; te fi depăşit urmăreşte două scopun: 

1. Ea t1'ebue să seTvwscă drept ;usti
~ 'pcare a m,ăS'urilor de 8O.-ntaj, luate sau 

. ,/anuite împotriva VOinţei de neutrall
't • tate .şi de indepettd.enţei aZe Irlandei. _ 
ili . 1!. Să constitue un attbi pentru invazi(l 
111 ,care d·u.pă părerea noastră este menitu 
le sa nu ,·euşea8'Că. 
~o RăspunsuZ pe care glLtJer'MuZ irlandez 
I:l 1':1 dat primei note de ameninţare el Sta
Iti fIor Unite, se aplică comunicării p1'imu
~ .1!Ji ministru britanic: );l'n oozul câfid se 
I~~ vor ivi pierderi de vieţi nordamericane, 
1", 4Ceasta nu se va datora faptului ca Ir
~I) 'kmda Şi-ar fi neglijat datoria('. 
I r w 

Dwlaraţia d-lui Churchill confirma 
'l CfhIcepţia germană după care a fost 
,~ atribuite rolurile împotriva Irlandei, 

A1tg,lia după cât Se vede fiind chemată 
ati joace Tolul .şi de avantgardă a State
/Qr Unite. Statele Unite au tatonat tere' 

st ' Il'I~i şi apOi vor fi chem-ate să joace rol-ul 
It matadorului. ' 
li Rămâne să se vadil dată în spatele 
.11 faţadei "Operaţiunilor iminente" Şi a 
ir , aluziei la "epoca critică" 8e află altceva 
I~ decât un praf calm.ant la adresa aliar-u,. 
r. ' hti sOVietic, care cere cu tOt mai multă 

stăruinţă să se procedeze la invazie. 

• In orice caz Germania au IWlt toate 
p1('cauţiunile pentru a primi pe aliaţi 
Oyll cum 8e CUVine. 
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Alte represalii impotriva 
Irlandei 

'BERLIN, 15. (Rador.) R&.s,pun-
zându-se la. o intrebare la Wilhelmslra,s.. 
se s~ atrage atenţiunea asupra. luării de 
atitudin-e a. poporulu,i, irlandez şi a gu
vernului său aşa cum reese din cele pu
bl.:cate în diferite ziare irlandez.e, atitu· 
dinea din care se evidenţiazi hotărîrea 
de se menţine cu or~cte preţ forţa: de re-
zistenţă naţională Şi de a nu se lasa. să 
se aducă V1'20 atingere neutralităţii prin 
incercari de presiune. 

Intre timp politica externă. anglo
nordamzncană - se constati la. Berlin 
- a răspuns la cererea făcută de Ziarele 
britanice şi nord-americane de a se fo
losi represalii Şi măsuri. de forţă prin 
Inchiderea gran:ţei dintre Marea. Brtta
nt. fi Irlanda. Acestei primei măsuri ii 
VOI' urma pl'oba~il al~ repre.'lalii CU ca
racter economic. . ' 

BUCUREŞTI, 15 S. P. P. transmite: DIN STOCKHOLM SE ANUNŢA CA 
CERCURII~E POLITICE SUEDEZE CRED CA FINLANDA SE AFLA IN 
AJUNlTL UNEI HOTĂRĂRI nE MARE Il\1PORTANŢĂ. 

ERI, PARLAMENTUL FI~'LANDEZ A ŢINUT o ŞEDIN1'Ă SECRETA 
PENTRU A ASCULTA RĂSPUNSUL SOVIETIC LA PROPUNERILE FIN-
UNDEI. , 

DUPĂ STIRI SOSITE DIN HELSINKI, PERSPECTIVA UNEI lNTFI" 
LEGERl E.~TE INCĂ DEPARTE. PRESA SlJEDEZĂ SCRIE CA, CU TOA
TE ACESTEA. CONTACTUL N'AR FI FOST INTRERUFT. 

Şedinţa, parlamentului finlandez 
HELSINKI, 15 (Rador) - Cores, 

pondentul agenţiei DNB oomunică: 
Oficiul de informaţiuni, a.l statulUi a. 

dat publicităţii rlrrnătoarea declaraţie 

ofieială cU privire la reuniunea de Mar 
ţi 8 parlamentului, intr'o şedinţă seere. 

1 
tă în cursul eăreia d. LiDlkomies, preşe
dintele consiliul"Ji de miniştri a. făcut în 
numele gUvernulUi o dare de seamă. a-

I 
supra. situaţiei politice. După cum re
iese din prooe~ul verbal al şedinţei acea· 
stă ehestiune a fost amânati pentru 
proxima. şedinţă. . 

Atitudinea guvernului finlandez 
BUCUREŞTI, 15 S. P. P. transmite: I deze par puţin probabile. Atttudinea gu. 

Din Stoekhol!D se eomUoi0ă ştirea. eA în vemului finlandez nu ju.stifică nici ll1D 
cer('llrile politice de acolo se crede ei OPtimism. 
~nnsele unei înţelegeri sovieto-finlan., >".., X . c' 

' .. 
D. Roosevelt nu ,tie nimic despre răspunsul sovietic 
BUCUREŞTI, 15 s. P. P. transmite: 

La conferinţa presei dela Ca.~a Albă, 
d. Cordell HulI. ministrul de externe a.l 
Statelor Unite, a declarat că. nu are nici 

un fel de informaţii că. Finlanda ar fi 
1 ~pins condiţiile sovietice de armis· 

l·b~u. '1 
X! ~ "t:P~~ . 

Legaţia badoglistâ din Helsinki se mută in Suedia 
HELSINKI, 15 (Rador) - Cores

pondentul agenţiei DNB comr~nică: 
Agenţia telegl'afieă finlalldeză anun. 

tii eoi în urma unor instrucţiuni ale gu
vernulUi Badoglio legaţi a badoglistă din 

Helsinki îşi va. întrerr1pe imediat activi
tatea în Finlanda.. Personalul legaţiei se 
mută in Suedia, iar interesele guver. 
nului Badoglio în Finlanda vor fi sus
ţinute in viitor de St. Statele Unite. 

Atitudinea Irlandei de Sud primejdioasă pentru aliati 
BUCUREŞTI, 15. S. P. P. transmite: DEI DE SUD, PENTRU MOTIVUL CA. 

IN DECLARAŢOLE FĂCUTE IN CA. ATITllDINEA ACESTIJI STAT A DE~ 
ME-RA COMUNEI..oR, D. CHllRCHTIJ I. VEl'Tr PRIUEJDIOASA PENTRU 
A AFIRl\IA'l' CA A SOSIT VREMEA ALIA'fI. 
SĂ SE IA MĂSURI CONTRA IRLAN- )I5:q.,:~,:~~ 

• 
Bufgaria nu are niciun fel de aspiratii in le~ătură cu Turciâ 

Sof"ta, 15 (Rador). - Coresp,:md€'n tuI 
agenţiei DNB transmite: 

. Bescoff ministrul agricul1turii Intr'o 
cuvintare vorbini dteSpre politică eXter
nă a Bulgariei a declarat că Bu!garia. nU 
are n>ici un fel de aspiraţii în legitură cu 
Turcia. Am încheiat Cu Turcia un pact 
de neagresiune şi amiciţie - 8. 1eclarat 
d. !k>s('off. Turcia este COndusă de '-)ame
n,;, politici eu vederi largi, eari IJtiu să 

preţJiască arn.iciţia noastră. In consecin
ţă se poate spune ca despre relaţitlt! rOa
stre eu Turcia ea ele sunt de buna veci
r:Mate şi amicale. 

Oratorul a oonstatat apoi că relaţ!i1e 
Bulgariei CU aliatUl german sunt "exce-
lente". . 

Incheind d. Besooff a spus că pe mă
Imra ce zilele trec. veghea Bulgariei tre
bue să fie tot mai încol"da tă. Guvernul 

Bucureşti, 15. - S. P. p. transmite ~ 
Din Geneva se anunţă că in Camera Co
munelor a aVut loc O desbatere mai vie, 
in ziua dedaraţiilor făc.lIte de ;i. Chur
chill. Câţiva deputaţi au criticat pohtica 
lui ("'hurchill şi felul său de a Conduce 
războiul. 

Deputat1.l1 laburist Cronley. .1 spus 

I printre altele: Am urmărit Cu cea mai 
mare consternare părerile sale. Guver
nul Churchill urmăreşte alte ţeluri decât 

I 
poporul. El nu vrea pacea pe cat"e .., do
reşte poporul ~ nu îl!ll~răzlleşte să. SPlină 
pozitiv pentru ce lucrează, sau să des
vălue pentru alţii oova despre tratativele 
secrete care se desfă.50ară. în prezent. 

Ziaristul Vlr~iDjo Gayda • 
a fost omol'll In cur •• l v_uf 

bo ... bardament 

Bucureşt~ 15. - S. P. P. Agenţia 
,,Europa Press" aflA din Roma că in 
cursul oombardamootului ele- Marţi, a 
fOst omorÎ't cunoscutul ziarist Virginio 
Gayda.. El a fost Îngropat in adăpostul 
~asei sale În timp ce ltl(!ra. 

Din 1926 până in 8JI1ul 19,f~, C"a dir~(\- '. 
tor al ziarului ~.Gi(}rnDle d'1taHa", Virgi 
nio Gayda a oc1l!l1lt un loc importlmt 'm 
presa itaIiamă. 

SToDuriie că StaUa ar It 
lUurit 8unt neade"ărate 

BERLIN, 15. (Rador) Svonurile şi 
ştirile din diferite capftale europene, de 
ţări neutre, după c..are Stalin este grav 
bolnav, ba chiar a murit sunt eitate la 
Berlin cu un anumit zâmbet. Intreaga. 
a~asta chestiune se declară că amin. 
teste totu~i oova eam mult de Jnan;era 
Hnl1ywoodulni. In Germania exista pen. 
tru a~asta un proverb cunoseut care 
SUfla astfel: eel d~nre eare se spune eA 
a murit t-riU-şte mult. 

Sebimb d... diplemati Intre 
luyeroul Badoulio $i Uniu

nea SOTieti4!ă 

ISTANBUL, 15. (Rador) Corespon
dentul agenţiei DNB comunică: Postul 
de radio Ankara declară în legătură cu 
schimbul de reprezentanţi diplomatici 
între Uni"lnea Sovietică şi guvernul Ba
doglio că nu se întrevede încă complect 
jocul. Evident Uniunea Sovietică voeşte 
Să-Şi dovedească astfel independenta Sa 
de anglo.ameriearu şi in afaeerile italie
ne. deoarece ultimii, de exemplu. nu 
voesc să recunoască guvernubi Barlog
Ho decât dea abia după ocuparea Romei. 

Sadoglio, coada de topor a guvernului din Moscova 
MILANO, 15 (Rador) - In leg'ătu.ră 1 tue o nouă etapă pe ealea, pătr\ll1derii BadogUo. Atitudinea lui Ba.doglio este 

cu anunţarea oficială. a. stabilirii Iri., influenţele sovieti~ în Întreaga zonă a t'arncterizată aci drellt o crimâ. imllo· 
turilor diphmutiee dintre guvernul so- Mooitera.nei şi În Orientul apropiat şi triva prol)l'iului po-p-u-r. unică. în istoril'. 
vietie şi regimul Badoglio, subliniată în mijlociu. . ' BadOiJliO se faA"C astrel coada d-e topor 
t-ereuril~ poli~il-e de a:el• eI\ reouno.a.ş~- Guvel'nele din Londra şi Washington pentru gU\'ernul din MOS{'M'a Înţelega.n~; 
rea reg~l~hll Badoglto ~e Către • Umu. nu ~au arătat până. &eum capabile să s~ lase poporul italian prada met(}(leln' 
o~a Stţv~et~ dă. la ivealA planU~lle Ru- r.-llreari At'leastă inaint.a.re sistematid sângeroase ale regimului bolşevic. 
Slei ~etIce d~ a bolşe\'iza Ita1:a-. .,i R~rU~toa.re Il sferei de influenţe SI): Badoglio a luat tlin pou o atitudil" 

Cr-eleres UDut reprezentant diploma- ,·if'tice. Cu o iloosehită re,'oltâ, l'eTl'J\lrl. eontram Întregului popor, faSl'Îsmulnl 
ţie sovietic pe lând ~yenl'U1 Ba"of.{Ho. 1 1"t' f • te 1 t '. ti d biseri("ii eatG}i"E" si (·rt"'7tillism~,ltli. m 
dă guvernului dIn M~"'('rtva posihilitatra .e po 1 I~e RS{'IS 8U ua· e~n~t~ e sând ~ă se vadă fiH;~ <"ă E"st.e un .lo.lsmar 
.lel:. Impune Innuenţa Moscovei, a",nl'r~ •fl llt1,1 fa J""""ID~''1te1"ell rE"~m~.ul~'~ Ba- 1 şi un trii:lător al ltalipj si a.l Culhlt'· 
,nwemului Ba(loC!lin În pa~nha .• \.n!!l iei dngll... di" eătre Une-unea. S!Ovlet\('a fă- 1 europene.; , 
şi Statelor Unite. Prin aceasta ca eollSti, out in urma injJJa.tivâ ~ a lui.· ' X . . . .~ ~ ,-",-
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"MASCOTA" IN 
Am mai arătat. in coloanele ac.estUi 

zjn.r, sub titlul de "Operetele expres Eu.· 
cureşteoo". că cei care se ocupă. de a
cest gen, sunt preocuPaţi nrlmai de par
tea comercială a genuIrJi de teatru şi 
muzică minoră, nefiind câtuşi <le puţin 
pe linia adevăratelor manifestări ale 
operetei. Şi aici, nu invirr.lim pe cei ca.
re forme,l,Ză. aparatul< tehnic şi mUZical 
8.1 ansamblului, deoarece numele lor 
l'.ispunde la un Soare Z. Soare, Ml;Issini, 
Tr. Comeseu şi Elena PeneslJl-Licin, ci 
invinovăţim Direcţia teatrului. care nu 
vrea să diferenţieze şi să evidenţieze, int • 

tr'o formă occidentală genul operetei 
de genul revistic-bllrur~tean. 

Astfel din "Mascota", care - de atIt
fel este una tiin oneretele cele mai slabe 
pe cure ni le~a dat străinătatea, s'a cons· 
tr"lit, prin colaborarea şi versiunea ro
n:ânească a dbr N. V1ă:loianu, Al. Riri
tesru si Soare Z. Soar<>. ° revisti operetă 
Aceasta prin uşurinţn I'u cn re privesc, 
studiau şi montellzâ o asemenea piesă, 
dar îndeosebi prin felul distribuţiei şi 
li. executării JYlnctelor muzieale. atât ÎI1 
roluri smgurntice, cât şi in nnsamblu. 
Căel o operetă, ea să oorespandii. genului 
trebue să dispună de cei pat!""l interpreţi 
primarI (lnă, subretă. bOTViv;lllt şi epmic 
rlansnnt, !lupă cum ('.('re şi un cor, pus 
la pnnl't .d o orC"hestdi. corespunzătoare_ 
Dintre tn'[lte e1em~ntl'~e rare fonnează 
<'hengrli genului, am avut 'm tenor-bor
vtvnnt în pl'rsoana mult răsfăţatului 
Ion Dacian !)i pe C0n11cul Nicolaiue, care 
vine - dealtfel din şirul protagoniştilor 
de operetă. Restul - parodie. La acea
stă parodi.e contribue 141 măsură maximă 
dn,.a Maria Tă.nase. 

In prllgl'81mul de seară al Alhambrei, 
eeUm rlrmătoarele a.precieri, pe care d. 
Soare Z Soare le aduce d-nei Maria Tă
nase: "Pe sc.:nă a debutut eA,ntând cân
t~ele l'omâne:,ti, pe caTe ntâţia le cân 
t3. şi nu sWlt f'ântate Jerât doar Gf': EIiI", 
Perfe::ot. Slnt('~ li€' Morti <"u d Soare, 
dar, at'·n('i. S1. ne efea voe, ca. să nu ce
tim în 3('€'lu;; loc. lie acela,? om de tea
tru alte fraze, rcmpleet fulst' , incompa~ 
tibile, care servesc dOar de reclamă -
şi nimic mai m"llt. 

"Maria Tă.nase''. o ţigaMă - de- V~ 
lasquez, Carmen, Mada.m. SansGene; o 
jr .. genu.ă: perversă, dulce şi aciduluti, 
etc. etc". - Domnilor! să fIm serioşi. 
MariA T.1i.nrl!';p să se reîntnarr'l la Trli('ro-
fon, să ne cânts- pe lânră eânteceTţ> :r!rQ' 
vinei ei ei, şi bocete şi alte tân~l'iri aU~ 
tohtone, în care este npÎntrecută. Dece 
să-Şi rateze cariera! Pentru ce? Pentru 
.un nrJme de 'Primadonă, sau sub"etă 
(căci Directii încă nu i-a stabilit genul), 
~ri p('ntru ~n' (lnorar :mai gras. s~u pen· 
tru câteva rochii şi blănuri în plus?! 
N-J suntem de părerea d-Iui Soare Z. 
Soare, când in conclUZia &precierilor pe 
<'are le face, zice: "Maria Tănase va do
bori toate obstacolele, va înlătura toate 

A 

DACIA 
., 

AfJSAMBLUL TEATRULUI ALHAMBRA 
I 

eoneurenţele, va satisface toate preten
ţiile, fiindcă are aeeI "ceva". cu care te 
naşti ~i nimeni nu ţi-llJoate da, ce se 
(·heam.ă talent". 

Talentul d-nei Maria Tănase, este in· 
tCl·pretal·ea. cântecului popular. ,Şi dacă, 
ar exista vr&<"Jn rel într'o eventuală O'" 

peretâ românească, în care Maria Tă~ 
nase ne-ar putea .oelecta prin câteva 
câ.ntece româneşti, acelea, ar fi, cu si
guranţă, puse intr'nn format şi gen de 
"mahala", după perceptele tuturor "dof
torilor" de reviste BUC-lreştene, care 
până in prezent. n'au putut si contribue 
eu nimic la reluarea şi reinvierea oper&-

telor marelui Leonard şi ale campa
nîlor de operete de pe timpurile acelea, 
a căror directori dădear.l falimente cu 
creaţiile maeştrilor consacraţi: Strauss, 
Offenbach, !..ehar, Eysler ş. a. 

In continUarea eronicei, ţinem să SUi&
liniem aportul pe ('are l-a adUS dna Pe
uescu-Licin prin balet şi coreografie, 
apoi interpretarea rolului Laurant xvn 
de d. Nic"J Girdescu, dei:orurile dlui 
Cornescu şi contribuţia mnestrului de 
orchestră Cpt. R. Millea, eu un ansam~ 
blu anemie. o orchestră necorespunză
toare unei pretinse .. operetetl. 

FU~lret B.'lrbti 
~ ............... -.... ., ............................ .. 

NOTE 
NE CAUTA PĂMANTUL celor doi UIDori.şti. care aU fost contim

porani şi au colaborat la Revista 
Ncntl roman al d~Zui Ion Mwueanu, o-- ),Moftul Român" 

părut in editura "Cugetarea'{ .. dovedeşte Interpretarea e incredinţata. urmă
priR natura C<mceţiei sale. 00 tânăra tarilor artişti: dnii Dem. Mor'JZall. Nae 
pToză românească poate da Opere CU VOicu, Iosif Van.('.ill, Ion Fărăianl1, Ti
mult superioare atâtOT traduceri din 1i- tus Croitoru, D-nele Nunuţa Hodoş, 
leratura străillă. FloriN CirJra Ştefănesc.u, Virginia Dră. 

Departe de a constitui o operă tenden.- goiU, Veturia Duşa. 
ţtoosă, cartea d-lui Ion Munteanu rezal· Pentru D'ale CnrnavaJu1ni, d-nfl Salt
vă câteva probleme de vieaţă rnmân~as. du Rădulesc"l, Dem. Constantinescu, P. 
că~ a§a cum Oere insă.şi logica lucruri~ Dragomir. Hristea Cristea, V. Popescu, 

• 8abin Pop, Radu Ionescu şi Dnel€! Tan-
lor. Lupta dinte 8at §i or~~ nu ore tn ta Brătfisanu si Viori{'11 ~tirbotlu. 
,'ama"ul d--luj Ion Munteanu un caracter 'Direcţi.a de ~('enă Dt Vintmi. Rădu
social" Ci unul de natură 8Uflelească §i lescu resÎ& 1. Na.tache. 
de c01np'ortare indiVi,dttală. • fi ..... 

,;Ne caută pământul"~ aduce in ~ţa _ D-na AN." VOIJXANU,NIOOA-
noastră epică savoarea unor laple ltle· RA n . .\ UN RFAJITAL DE MUZIOA 
dite clădile pe o întreagă garnă metafi 
Zică: din orizonturile căretat se încheagă ROMANEASCA. llu.stra pianistă d~na 
viata însăşi: reală şi inedită. v Ana Voilennrl.Nieoară a luat iniţiativa 

D. Ion Munteanu analiZeaza conse- unui interesant concert de mU7iică ro
cinţele legii pământuliti care, nesocoti~ mân~ască. In ziua de 2 A.prilie va avea 
tii, atrage după si?te drame 8ujlete.,ti.1 ce loc acest recital eântându~se din com. 
t!U se pot potoli decât lângă o:celca§i iz- poziţiile compozitorilor Marţjan N'egrea 
voare de meată, din care a ponht. '1ircea. Popa. S. Toduţă şi Zeno Vancea 

"NE CAUTA PAMANTUU' e o ad~ 
m:rabi!ă, frescă a trăirii române§ti, pre- Părţile pianistice VOr fi executate de 
zcntată de un scriitor tânăr )li de talen~ dna Ana Voileanu Nicoară. iar cele Va-

• cale de dna Silvla Secoşan Humiţa a. 
,.ROMEO ŞI JULIETA LA. MIZIL" ŞI companiată la pian :e d. S. Toehţă. 
D'AI..E CARNAVALULUI" LA TEA·I . ' 

" TRv'L NAŢIONAL DIN CLUJ LA - AFIŞUL OPEREI. In să.ptămâ.na 
'. TIMIşOARA . dela 16 la 22 Martie Opera Română din 

Cluj-TImişoara Va cânta următorul re-
Tea.trul Naţional din Cl~J.j la Timi pertoriu: Vineri 17 Martie "Boema" cu 

.. :cara anunţa pentru Sâ.mbătă 18 Mar- d·na Ana Roza-Vasiliu, Sâmbătă 18 în 
lie. un spectacol de comedie clasică ro-- Matineu "Fata d~la Cozia'4 cu distri
mânea.scă. buţia dela premieră; o-,lmÎne{'ă 19 seu-

Ion Luca. Caragiale cu "D'ale Caroa- ra ,,'l'rnviata" cu concursul Soprnnel 
n!ului" .şi George Ranetti. cu ,.Rome~ CorneIia Stroescll; (preţuri d~ pl'emie. 
r.i J~llietta la Mizll", au rost aleşi sa ră) Luni 20 şi Miercuri 22 două spe~ 
rerrezinte autenticitatea umorului ro- tacole exeepţioD'tle el concursul d-lui 
mânesc, primul prin geniala sa contri· Gh. Nicules~n.Bnsu, Luni se câT1tă 
buţiune, oei de al doilea eu nota de bur- .,Bărbierul ele R<>vil:1a" cU d-ra Lya Hu. 
leSQ şi fantezie O'.t care ,i~a caracteri- bie, diriior fI. Mircea Pooa, iar Mier. 
Ziat contimporanii. ~1T,..i ,,'F'~tlSt" C"l n-na. F'loricl\ Istrate f;j 

Asoee.te şi moravuri din lumea bur- fI, P~H11 MaziIu, dirijor d. Const. Tu~. 
gheză. sunt p.rins~ <!araeteristio de pana c~nu. • ~ 

Poesia bănăţeană In presa ardeh~ană 
D. 1O1l apOStOl Popescu, în ult.mut ft~ 1 ~?as.ă a locurll~r natale~ se reslmt7 în 

mar atn z~arul ."A1'( ... ealut'~ $crie urma- fIecare vers din aceasta carte. Inima 
tCJ(1rele : poetuhi ne apare! astfel. intotdeauna. 

Dacă. ne anncă.m privirea lJ.Supr. pei· plină de amintirea duminica1ă ~ p~iş: . 
sagllilul tll1erei pc,;et;li barutţcne. pUI;.em tilo! _peste care şi-a purta~ cop~lal'l~-,l 
face două distiuo.:ţiuni în caurul lui: de semna. Lucrul acesta Il prec1zeaza chiar 
o PUl'te ne intâ.mpină <) serie de poeţi dU:. ~ul care desh1.,~c cartea recnt·3 
CUIe cultivă ÎJ1deman-atec un vers deose· a poetllul: 

Autorul volumulU,.i· ,.Porţi închise'4 a 
a conturat cu multă. artă icoana sar.dui 
natal de pe Bârzavă. Din verSrile lui 
respiri cu acest prilej o intimitate cât 
se poate de largă: 

bit !le Inte1ec(.laliZut şi cU văclite ten· 
dinţe de eman~jpal'e de miresmel>e tra~ ,.Prietene, 
tllţ1onalismului, pe când de cealaltă eu am ores<r.l:t cu tălpile goale pe 
parte întâlnim reprezentanţii unui poem 
crescUt din veşnioia sufletului şi lut'llui 
autohton. Şi unit şi alţii ne-au oferit 
prodcţji bine rotunjite şi care indreptă,. 
ţe.se tânăra poezie bănăţeană. la r~n pre
sti.~u aparte. 

Printre poeţii bănăţeni oare slujeso 
poezia izvorâtă din tainiţele autohtonu. 
lui, DoriM Grozdan ocupă un loc des 
tui iIf> interesant şi bine preciza.t tot. 
odată, 

Ultimul ah volum de versurI, .. Porţi 
lncl!.ise41 reprezintă in cadrul tinerei 

Bârzavi, 
printre şerpii ierburilor erud-e şi'n otavă. 
unde melcii ling rOUa şi plâng licurici 
am &soultat brotăceii cum cer ploaie 
-colţul frmze10r să-l moaie44• 

Poetul nu poat-e uita niciodată h:w 
rile acelea. şi atunci ne comunică aq ·" 

"Iugestiv: 

• ,Pl"ietenc, 
"le B!rza.va noastră a rămas o ţară (}; 

vis: 
poc~i bănătene, o cucerire a fnlm "~Illli 1soultă cAnte~ll por!ilor car'" s'au 
pintr.e,.cele 'mai bogate. Aroma vfZu- I~· ._-.., : -, '. Inohiat ,. 

"La noi pe Bârzav.ă, 
toamna şi-ascunde odihna'n culcuşul 

fI"'lnZelor grele. 
in moară, rodul câmpului se toarce fără 

zăbavă ..• 
curcubee 'ntârziate mai vin să se-a.dape 
in verzile şi tulburatele aoe, 
Când sălciile-J}~ scarmăn.i chit'a'n 

cu 'lmbre şi stele4
'. 

adâncuri 

Versul lui Dorian. Grozdan este ~in. 
cer, poetul il lasă de atâtea ori aŞa cum 
a ~nit de sub dalta artei, Poate tocmai 
din acest motiv. că poetul nu alterează 
nimio din frăgezilllea. şi spontflileitatea 
versubi siu, acest volum bate cât se 
'!Joate de trainic la porţile sunetului 
noStru . 

Illtă astfel pAt de !'!incer poetul Îşi 
eonturează autobiograria: 

-4/>.,,-

Vine", 17 )~artl. 1$14 11~ ... b 
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15 M arlie 1118 ~ 
Apare la Augsburg prima. harti C&h 

arată. lUai exact topografia T~i 
HarA li. fost lucrată de către Seutter ll' . 
'Jinginer Imperial" după oum S(l: nume,t~ 
el însăşi. Harta e importantă din punct de 
vedere istoric, fiindcă e prima lucrare eatt 
reprezintă, mai aproape de realita.~ 'l\. 
mişoara, aşa ct<m a i€'şlt ea de sub ocupa.. . 
ţia turcească. In special e relativ e>:.&ct pl. 
nul castelului Huniadeştilor. Nu ne pU'te!n 
pronunţa asupra restului hărţii decât eu • 
rezerva cuvenită, fiindcă construirea cetăj.U 
de mai. tâniu şi nevoile strategice ale a~. 
tei cetăţi noui, cum a fost schimbarea 
cursului Begheiului, a modificat .multe ai
:uaţii din harta lUi Seutter. Astfel în vrelllt 
ce pe veehea hartă BegheiuJ e hnpărţit 
mcă dela o mRre depărtare in două părţi, 
ambele alimentâ.nd, dinpreună cu apa Ti
mişului. şanţt1r:i1e cetăţii, reaHtatea gă~ită 
mai târziu după zidirea cetăţii nOlti a eă. 
rei rămăşiţe le mai găsim şi azi. TimjşUl 
nu mai alimentează, cu apa sa. mlaştineie. 
şi şanţurile cetăţii. Intere~ant e faptul ti 
d~ şi de foar~e scurt timp in Banat, ~_ 
nel'1l1 Seutter cunoşten perfect topogl"afia Igt.(l 

l~ului. Astfel la Nord*Est ,i Est de Ti-. !t!It 
JnlŞ0W'8 pe harta lui el înregistrează co)int il 
şi dealuri, pe care, de şi DUne dă măsura, rrpr 
le putem identifica cu ş'i colin~le Lipovti .,; R ~ m 
.:caş~l~li. Am ţinut să semnalăm. faptul, rilp 

fl1nd~a In vreme ce alte hărţi din acel ~Îlnp 
ne arată Timişul ca. revă.rsându~se în Ti. 
pela Becicherec, ace-asta e singura, care nu 
('omite asemenea erori. p!O 

!!!I~ 
TRAIAN BIRAESCU 

CRONiCA. FILMELOR : 

MACARIO LA TBmUNAL (l'haJia) 
Insfârşit un film cu comicul Errninia 

Macario care satisface şi publiCUl mai ra. 
f~nat. Benzile văzute până acuma erau lip
SIte- de o acţiune propriu zisă. ele fiind ba. 

aar 
pot 

1 
zate aproape exclUsiv pe apariţiile de un 
comic grotesc ale lui Macario_ După ce tre- lat 
CUSe efectul de inedit al personagiului. fil. . !el 

mele acestea în~pu~erii să-,f piardă ah'ac- bil 
ţiunea pentru spectatorif mai dificfH Se pri 
părea că Macario va devenf un comic' pen· ca 
tru publiCUl de periferie ,i pentru copii. \'(1 

Iată însă că .,Maca.r1o la tribunal" se in!§.- . du 
ţi~ază un film comic de calitate superioa. 
ră, o satiră de moravUri modern~ fări 8ă 
piardă însfi. nimie din bUl'lescul Obişnuit, pe 
care-l regăsim doar purifkat de vulgaritate 
Acţiunea, situati Ia Paris, redi peripeţiile 
unui proces de crimă pasionali la Curtea. 

nu 

cu Jura.ţi (nu fără oarecare apropiere eu 
melodrama "Necunoscută"). Gagurile ne
num~rate ale filmului sunt admirabil regi
sate de Mario MattoH. Citez injecţia de 
neche28.t, călăreţii cari înconjoară casa ' 
bătălia. dela bar (o capdoperă), între~ 
şedinţă a Curţii au Juraţi etc. In c()ndu~je, 
un film pe care-I recomand tuturor amato
riIol." de comic cinematoimtic: e "O prCl!l-
tie", dar una cU tâlc! . (ni~. Iv.) 

numărâJld stele de pe azur 
când înserarea ca pârgui d~ pf!'.ma 
aurul holdelor în spice il sună". 

Dar a;,ltoru.! volumului "Porti închi
se" nu cântă numai fI'UlDuseţea 'pururea 
puternică şi noui a pămânhrJÎ străbun, 
ci inima îi poposeşte cu aceiaşi mare emo 
ţie ~i lângă bolţile luminii 6l'estine în. 
tr'un fel care reaminteşte îndeinân~rea 
gândiriştilor_ 

De data aceasta versurile sunt ca 
tehnieă de o simplicitate aproape rran~ 
ciscană; simplicitate care ţine însi de 
cea mai înaltă poezie. 

Cred că e deajuns citarea acestor 
ve~;"lrj. pentru II reda justificarea celor 
·le mai sus: 

"sunetul 
mi:e azi Ierusalim, 
intră, Doamne 
cici Te-aşteaptă sălcii şi 'nchinare", 

VoltImul de VerS'll,j "Porti inchise" cnn. 
stitue o deosebită isl)§.ndă a autnt'lJuL 
dându-ne totodatii chezăşia că. tânăr. 
110ezie bănăţeană are fruntea m~iati ,. 
în..rnu.Lt.~ "" 
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VitEL POPOVICI ŞI POSTERITA! rEA. D. Dr. Eugen Suciu se intreabă 
, IItlmul număr din importanta revistă ti-

nă .. Indreptarea", dacă există un 
Ih I al lui Aurt'>l C. Popovici.. Şi ajunge la 
~i. lUia. că posteritatea este îndestul de 
lI. de !ieliozitate pentru O astfel de 
~e ţiune postwnă a unui mari româ.n. 
de ; Su se va putea realiza un cult demn şi 
ltt tient, fiindcă ne lipse,te statornicia şi 

Ti. tunzimea... 1ngratitudinea este, du
la.; " dar dintr'un punct de vedere ex-
1. 'bilă doa.r moravurile DU s'au prea 

~ 

ţit 

ii, 

bat" - spune concludent dom
Dr. Engt><n Snclu. Este îitr'ade
o, ,mare ingratitudine faţa de Aurel 

viei din parroa noastrii.. - el merită nu 
i inehinăciunes noaslră constantă, ci 
tal't'ft lui ('a un dascăI de idei şi de 

iie8hu'i in epoeiJe de mari căutări lipiri-
le. ,. 

rj. IRLANDA ŞI AUAŢlI. Marelf' IUl)tă
ti· tor naţionalist De "alera a izbutit, 
~ă" rin lupte aprige şi suferinţe crude să. ob-
,ul ~1i o situatie exooptională pentru Patria. 
~.. .. Irlanda. Adi('ă să facă din el un fel de 
ei ~]Jtrd()mini()n. In('orpo.ntt formal În Impe
ti- ·liul Britanic, dar disnunând de o absolută 
la 'Igtoorterminnre. o mlWnendenţă l)Oliticil 
'i., "",tân,fPnit~ in Jlrohle~l~ de tta.t. Şi 
\t eon~intă, flloo ,l't d{" drtloptul de 
1, frllre7'.entare activă şi pasivă. Ceea ce in
; !l'3mtli, că poate trimiu- diplomaţi in ţă.. 
tl~ rilp din lume, după cum poate ti este obli
tp !Sti să. primească reprezentanţi ai statelor 
1& străine. Acum democraţia Rllglo-americană 
IU P!WlŞte ca aoo-.sstă indel)endenţ.ă. a Irlandei 

~te un mal'tl cusur al el şi un inconvenient 
pentru aliaţi. I se cere să a.)unge pe re;pre

'1&It.·mţii Japoni-ei şi ai Germaniei. Oe va 
~ ~i din rezÎ!i.t.f"l1ţa Ir1an~.i nu se ştie acum, 
- '18r demoeraţiia Î~i Rl1l·tă tinuta agresi\ră în

potrh'a propriilor sale l)rindpii. 
io 

... 
n 

.. 
BOGATIE ŞI J:<'ILANTROPIE. Cât de 

rar se întâmplă. ea iubitorul de argin. 
~ să. fie în acelaş timp şi iubitor de oameni • 

eroI acesta se constati in liecal'e 7i. 
lati, de pildă. in jud. Cara", in preajma 

1- ,!erbătorilor trecute - faptul îşi are vala
bilitatea morală constantă - Prefe.ctura 
prbooşte ordinul Mareşalului Conducător, 
ea protejnţii I. O. V. R. precum şi cei ne-

,-
" 

voiaşi si. fie substanţial ajutaţi. atdgâ,n
du-se atenţia persoanelor ins tArite că dad 
111 vor contribui la această operă socială şi 
~t'5tinea.·;;(lă.. să. fie sancţionate cât mai 
iffl.ntâniat. VasaZÎcă.. ~n1i bogaţi şi răi 
de su net impin~ la exa.. .. perare. Se tmbogi.. 
t\'l!iC în rC/!Îlwiie ad~tite şi depărtate d~ 
front, şi nu vor să ajute, aşa. cum cere le
~a creştinească Iti bunul simt - pe cei să
!'!Ici, cari sunt şi orfani şi văduve de răz
,",in, şi invalizi şi răniţi. Dacă s'ar proceda 
IlŞa cum mt>rită areşti indivizi, - cari mi .. 
,unii nu numa.i priu Caraş. ci pretutindeni 
- IIdi'I'ă. sa li se confis(.e averea. fără mUii 
~; fără. considt'inttiuni, atunci Re va fate O 

dl'f'pUl,re. eare ~tru a se infăph1f dela 
~i",,,,, &r fi fost deajuns ca omul bogat să 
aibă o inimă bună.. Cf, bine că nu toti bo
ga.tii sfint oolnav:i de lă.comia banului. 

, . 
, EflUCATJ.\. FETELOR. Inc.." o sel'ie I 

dA eOflfcrinţ.e prin ol1l.,'lele şi sa.tele 
,.' mai mari din Banat deA<;pre educaţia fe~
\,,' Illr. Confereoţillrii de ambe sexe, in maJG-

, ritate 'profl'sori. vor şti să prezinte pro
b1em'l (Ou interes şi să o exonnl cu talent. 
Dar l'5te ntwote ('8 să nu se uite principiul 
de mare experienţă româ.nea..'ICă şi educa
tivă. că educaţia fetelor, a fetelor ma.i ales .. 
nu se face cu teorii şi simple indemnuri, ci 
eu ahacţia ir-ezistibili. a pil
de i cel e bun e. O fată va trebui să. re
producă, - infaptllind În propria ei viaţă, 
- viaţa propriei sale mame in domeniul 
moral. Edu('aţia înoepe, prin urmare, deli. 
pArinţi. O mamă virtlloosă va creea prin 
simplul ei exemplu o fiică. cinstită şi vred
nică - oricât de variate ar fi abaterile de
la aceastii. lege a atraeţiei morale. Este de
kml să. se predice fetelor să fie ca mamele 
lor - mai mult nu 'se cere in pedagogia rx
IM'riment.ft~ă .. dar pentnt asta se cere. ca O 

mamA. să fie o mamă ideală ~ să infă~ 

hllad in pro!lri" sa "iaţă tot ceea ce ea 
""l"f'Şt(' ... 1\ fi,p, in plin. în viaţa fijrei !'!al~. 
Reo;tul e."te pierdere de vreme şi dovedirea 
eontnuiului ••• 

Lucrări de evidenţă :ehnică a Cadastrului 
A 

In valoare de pn lnJlion şi ,juntătate lei 
Planul de activitate al Inspectoratului Cldastral Timişoara. Proecte da VII[I): 

Este îndeobşte cunoscută importanţa 
re formei agrm"e în viaţa unui stat .. aşa 
ca nu SOCOteSc necesar să mai insiSt 
asupra acestei î»3emnătăţi. 

Astfel .. în afară de lucrările de refor
mă agrară? ministerul de justiţie, direc
ţ'ia Cărţilor Funciare, a hotărît execu
tarea unor lucrări de evidenţă tehnică I 

cadastraUi. Ce este aceea, evidenţă teh- ! 
nioă a lucrărilor de cadastro '! Este 
pu..nerOO in concordanţă a lucrărilor de 
codastru cu lucrărHe de carte funciară, 
atât la comune cât şi la judecătorii. 

Aceste lucrări de eVidenţă tehnică a 
cada,strului se execută num,ai în comu
ndein cari oodastrul eSte identiC cu da
tele înscrise în cărţile funCiare. Sunt 
trecute in această eVidenţă toate schim
bările priVitoare la parcelarea (dcsmem
marea) proprietăţii funciare, prin suc
CeSiuni, moşteniri .. 'Vânzări, donaţti, etc. 
Datele despre cari amintesc vor figura 
la comune, judecătorii ~ la s!Jrv1ciul de 
cadastrU. 

arată o altă latură de mare insemnătate 
a acestui 3e)'viciu. De unde până acum, 
au existat tOtdeauna incurcdtun la Zu
crările de reformă agrară, datorită fap
tului că în urma intabulării respeolim, 
8urveneau, diverse înţelegeri, oonzări 
efo., de aci inainte, aceste încurcături 
vor fi cu totul exclUSe. prin lucrările da 
evidenţă tehnkă autorirăţile îndreptă>
ţite fiind finute permanent la curent cu 
?nutaţiile survenite. 

r(, PROGRAMUL DE AarIVITA. 
't' TE AL INSPECTORATULUI 

C CADASTRAL TIMIŞOUA. 

In cadrul lUl"rărilor de evidenţa teh
n~ă oadastrală, programul întocmit de 
Inspectoratul cadastral Timişoara com
portă rlotJ!ă faze. In faza primă sunt tn. 
dllSe h!{'mrile de identificare a. script& 
lor cP'.lastrale r:u: eeli'" de .. arte funduară, 
"()mn1~h,.ea lor si i .... (JJII'mirea registre
lor de Sf"himhi1.ri 'dtm§. deciziunl. CU urc 
mătilr1l1 it;nerariu: 

.TUDETUL BIHOR: (FAZA I-a) 

Se vor executa lucrări la judecătoria 
mixtâ B..:iuş, în 57 M comune ~h la ju
decătoria mixtă Vaşcă-u în 37 comune. 
;V aloarea. acestor lu:rări în judeţul Ei· 
hor,se cifrează. la.:mma de i8D.OOO Ici. 

lmp01'tanţa deOsebită a acestei in!fia- ' ~ 
titJe, a lucrărilor de evidenţă tehnic4 ca
dastrală, Se 'Vădeşte în faptul că sătenii 
care aveau nevoe de date funciare, tre
buiau până acum să 8e deplaseze la cel 
mai apropiat centru de carte jumduară, 
dfplasa.rţ: care costa Şi ban" şi timp, pe 
când în Viitor, aceste date le va găs·i la 
comună sau judecătorie, constituind în 
felul acesta o însemnată economie pen
tru loouitori. 

Tot la judecătoria BeiUiŞ. se vor exe
cuta lucrări. d.e evidenţă tehnică cada& 
trală in 33 d-e comune, în valoare de 
180.000 lei, iar la judecătoria Ceica, lu
crări în 96 de comune, totalizând suma 
d.e 310.000 lei, 

In afară de avantagiile economice pe 
cari le preztnră un serViciu de evidenţă I 
tehnică a lucrărilor de cadastru, ni se 

In acest plan de a~ivitate mai intră 
şi judeţeLe Căraş, unde se vor {'xecuta. 
lucrările amintite, la judecătoria Sasca. 

..... ............................................. ..--.. 
Femeea română şi Consiliul de Patronaj 

Sociale Operelor 
Contribuţia femeii româ.ne la plămădi!' ea ŞI des\iolta .. vietii sociale Şi naponaJe 

a PQporuhli româ.n, a fost deosebit de Înlie mnată ia tot cursul istoriei neamului 
nostru. 

Inflorirea vkţii noastM culturale - artistice datoret.zl, de a.<;eblenea, mult ace
stei contribujii feroenme româ.neşti. 

Vieaţa Întreagă a iubitoarei şi energic ei Mame a lui Ştefan cel Hare. a mArin}, 
moase Doamne a lui Neagoe Basarab, ca şi a tuturor blândelor fi distinselor Domniţe 
din sbuciumatul nostru trecut, va rămâne vecinic. iJpreună cu viea.ţa aureolatA .. 
Reginelor Elisa.beta şi Maria, ° stră.Jueiroa :re pildă de evlavioasă. iubire creştinească şi 
de sublimă trăire românească. 

Iar sufletuJ deschi<;; " iubitor de faptă. bună., ca şi simţul artistic al ţă.raneei r0-

mâne. işi află unanima preţuire şi admiraţi e sinceră - chiar şi a stră.inlor - in 
practica proverbialei ospltalităţi ro~ti şi in ripitoa.rea annonie cromatică. a ţ.esă
turilor naţionale. 

l\stăzi, revirs.area in afari, materiaUz a~ acestei bogăţii suflf)reşu a femeii ro
mâne este mai necesară, este mai imperio s cerută decât oricând, de momentele 
actuale. 

Ca o MCe.iiitate inexorabilă. a mobilizA rii şi canaUzării energiei creatoare a ori
cărei iniţiative particulare, pe figaşurile 10 ealurilor nationale pentru care poporul r0-

mân duce crâncenu} războiu de azi. a luat fiinţă Consiliul de Patronaj al Operelor 
Socinl~. mstituţie de stat t'Ie are de SCOl' -.01 uţionarea ,i satisfacere. imperiO&.~lor im.
perative sociale româneşti bnpuse de război.. 

Realizările infăptuite in cadrul aceste i vaste şi sahzfare organi7';a!iuni de stat.. 
sub inaltul patronaj al R-eginei Mame Elen a şi sub directa şi aoti~ pnşedin!ie a 
Doamnei ~'aria Mareşa1 Antonescu, snnt p rea grele de l'OadeJ comparativ ca vechimea 
inf'tinţării acestei organi'Zs.ţiuni. 

~stinul nostru aatlonal ce se ho~ te in aceste momente cruciale ,cere insi o 
actiune ci mai intensă O oolabo1'8nl şi ma i desăvârşită, cere O col'ltribuţie genentlă. .?- , 

prin inreg;mentaM"a tuturor femeilor romi ne in Consiliul de Pa tronaj al Operele S0-
ciale, pentru infiiptuirea tota.lei solida.riză ri sooiale În faţa pericolului din afară şi 
din lăuntru. 

Româncelor, scuhmtţi-vl, deci, de şov iiala ce eventual vă mai stăpâneşte fi 
tterutându-vă conştiinţa pentl'1l a vedea ee aţi făcut până acum fi ce aţi putea dea
cum inainte să faceţi .:.mtru binele obştes C, pentru tară., inrolaţi-vă fă.ră intârzlere 
in etulreJe ConsiliulUi de Patrol1&j al Opere lor Sociale şi daţi-vă in limita timpului 
disponibil, contributia nece.'>8.ră şi preţioa să. 

Veţi fi primite eu eiilduri. toate, făl' ii. deosebire de vârstă şi - mai ales - fără 
deosebire de rang social. 

Distincţia sufletească a intelectualei. c a şi hărnicia devotati a mnnelroarei, 000-

ştiin<'iozitatea impresionabilă a funcţionar ei, ca şi bogăţia afeetivităţU generoase a 
gospodinei, vor afla oricând teren prlelni c de manife. .. t.arc, de realizare şi perfecţio-
nare de sine intr'un spital cu rin'ti sar in t,,'o Inmme impovărată şi aJtm~i in mize
rie fără voi~ ei, Intr'un dispo!'!ll1!>ar de copII sau intr'un cimin de gravide. într'un că
min de zi sau într'nn azil de bătrâni, la o ca ntină obf,t.essci sau intr'un orfeljnat. 

Consiliul de Patrona) al O~:re]or Soei ale indepllneşte astfel nu numai. 1'0101 anui 
Ol'~n oficIal de init!ere coordonare Şi nm) izare a tuturor acţinnilor de BSl'Stenţă so
ci~111, şi de o~rotire ·nllţi~n81A ei şi un rol de inaltl şcoall IL muneli de. .. interesate, a 
muncii dltătoare de aatlefadU superioare. 

MJlIAIL N. BARBEŞ 

Montană, in 2 comun" precwn şi jud",~u.J 
11llliş-'l'orOlltai, juu~CaLu!".a t.>u.t,;'<.l.j, Ul ..... ~ 

vor li eXecutate aceste lucrari til ti c0-
mune. 

FAZA A DOUA A LUCRARIWU 
A doua Jază a prograrnului ~nunţa1 

ct..prinde ident < J ~ttr eu n, ar; ilo rea
da s t T ale cu C€le de cart tAI, Jundu(l'ru, 
Cl' cele comunaLe Şi compteclan:;a lO'( 

după registruL de schimuuri .. schiţe şi 
dec!Ziuni.. Lucrările vor It ~xecutate ta 
sediile de carte fundu.(J;ră de către pu
sanalul lnspectoralului Cadastral Timi
şoara Şi Arad, dupa cum urmează: 

In jUdeţul 'l'imiş-'1'oronial, la judecă.· 
tor'lG mixtă Bl!Zi~', 19 camune, tuerăn 
în valoare de 14O.UOO lei Şi tot la acwstă 
judecatorie~ alte 15 COil/,un", cu Llu-rarj 
ciJrându-se la suma de lou.OGU ~. 

In judeţul Bi.hor, la jUdecutOl'Ja mixtă 
Tinca 20 CO?n1m~~ ia Judecătoria mixtu 
Vaşcău, 3'1 comune, .Ia iudecăt01"i.a Be
iuş .. 67 comune şi la judecătorUl Beliu 
33 camune. Valoarea I1lcrăriwr ating'! 
suma' de 180.000 lei. 

. In ~ţul ,severin se vor e:J~~cuta lu~ 
crări de evidenţă t<:hnică oadastraZă, la " 
j'o.ldecătoria miXtă Garansebeş, 'jJtntru fi 
-cvmwae, iar in jud<:ţul Caraş, li, JUdecă
toria rurală Moldova Nouă pentru 6 co
mune, iar la judecătoria nlraW Sasca 
Montand, pe'ntru 2 comune. 

Lu.al'ările de mai sus fac parte. din 
progl'amuZ de lucru pentru campania 
viifoare a inspectoratului cadastral. 

Pentru hwrările de cadastru jiscal. 
programul de activitate se află în C'UTS 

de intocm.ire. 
In legătură cu lucrările de evidenţă 

((11 nică cadastrală, amintim dZor notari 
C(j în cW'ând va apare o broş1tră cuprin
zo'nd instTucţiltni detailate cu privire la 
ţt';,erea Za curent a lucrărilor cadastrale 
cO'munale Cu întocmirea acestor instTtlc~ 
ţiuni a ';st delegat d. inspector dr. Ni
colae Bona. (9. c.) 

Foi vofan'e. 

Sân,,, şi g'"~ 
D. dr. P. Râmneanţu, !tn'ul dintre acei 

Mnăţeni, care alt purtat numele ţării 
noa.stre mult dincolo de hotare spune 
undeva în lucrările sale: 

"Sângele şi glia, la noi Românii pare 
că au apăru, in negum vremii de-odată, 
p€ntru a supravieţui peSte veaC!tri. 

Acestei legături, între sânge ~i glie, îi 
atribuim marea vitaUtate a poporului 
român, conservatoarea fiinţei lui etnice 
cu primul mileniu de existenţă Şi pregă
titoorea principală a intemeierii incepu· 
tului vieţii de 8tat a PrinCipatelor. Dela 
această însemnată piatră de hotar, păs. 
trarea la noi a legăturii intre sânge şi 
glie deşi recunoaşte şi multe t,-ământări 
tntrin8eci .. în cursul oărora ţăranul cul· 
tivator a rămas .. sărac lipit pământului, 
câte odată a dorit sânge şi nu pă
mânt totUşi legătura care ne pre
ocupă nu a slăbit cu nimic, ba 
din GOntră amtrii calZi a-i gUei, 
scormonită primăvara, ii aprind ţăranu
lUi dminţi de simţi ogorul tot mai apro
piat oJ .u4 şi nwm.a-i aZ t.ui. iata P~'llotiU 
care motiv trebuie să opnm pnn toatt 
'miJwacele desraaact.narw €hn gu<;" r&,i.
ţio-uatizatul exodut rural oore M. uw·ma 
vre71l,e a tuat proporţli ingrijoratoare. 

U. ar_ P. RamneanJu tie aa SI' aveustt1 
dlÎt;U}~tl sugestii iU!;IJOrta'M~~ USljvt: .L) 

Instalarea nouilor i1uiustrii nun~aL . in 
mediul rural; 2) lnagu,rarea.nau.stnei 
săteşti}" 3) Reorgan:.zttrea ora.şewr mari 
prin stabilirea unui eChilibru intre in
dustrie Şi agricultura şi descongesttona-
rea C6nh'elor suprapopulate însubuTtJii. 
Astfel. munca din acestea va fi ct:a ai~ 
ittdustrie, dar condiţiile de alimentare §J 

Tecreaţie 001' fi cele dtn sat;;. 
Problema atât de ,;'ramos pusă d6 

către tânăruZ nostru. savant trebuie să ~ 
tragă atenţia întrucdll'TOblema este de" 
terminantă pentru viaţa însăşi a Neamu· 
Zui nostrU. ,. 

MIA MARIAN I ALEŞ 

1"'" 
Ilo 
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Fabrica de tricotaje "Alka" S. A. Timişoara 

CONVOCARE 
La a XVI. adunare generală ordinară a societăţii anonime ".ALKAtr Fabrica 

de tricotaje, Timi§oara Il. strada Telegrofu,lui, Nr. 28, care va at~ea loc în ziua 
de 9 Aprilie 1944 la ora 10 a. m. in 10 colităţi1,. jabricei, Timi§oara II. strada 
Ttleqrafll,lUi No, 28. având unnătoorea ordine de zi : 

1. Constituirea adunării generaley deZegarea grefien~lu~ Şi veri!icatOTiloT, 
mpoortele C01'tSiliului de administraţie şi comilfltului de censor1. 

2. Citirea bilanţului şi contului de prOfit şi pierde,e incheat la 31 Decent
vrie 19~3 delîberarea Şi aprobGl'w aces tora. 

3. Deliberarea referitoan: ta biZanţ Şi contul de rezultate, descărcarea COJl.Si

liului de administratie Şi a comitetului de ceMori de pe ge8tiun,ea 1943. Hotă
rârea ~pre lolo8irea venitului net. 

"Campionatul de 
Poligonul de tir al Politehnicei a găz· 

duit Duminecă -dimineaţa primul con
curs al "OficialilOl'" din districbl poli 
sportiV Tlmişoara. Au particjpat un nu' 
măr de 17 oficiali. Secţia de tir a Poli· 
tehnicei, care în ciuda. faptului că nu 
fiinţează de multi vreme, a organizat în 
mcd impecabil acest ConifJl'$, care s'a 
soldat cu frumoase rezultate. Iată clasa
mentul primilor 10 trăgători: 

ProI. Bejan Silviu 82-100; Stavres· 

_"me 

Tir 

V'Jo'erf. 17 l\'J:tl'tte 19« 
rrsn z :'0"";a. Gl .. .1 ....... " ......... 

~PnR' 
-~ 

al oficialilor' 
,'U Grigore 79-100; Colonel .-\1. Gal 
t;'uţi 76-100; Demian Yiorel 64-100 
Popesct1 Teollor 63-100; Dr. Consl 
Popescu 59-100 Centea Zeno 54-100 
Pl'o'f. Adamescu Mihail 45~-100; Prol 
dr, In g. 1. V1ădes(n 44-100; Ing. Barn: 
I-e11 niea 43-100. 

Cu ocazia acestut eoncurs d. Pop 
[h"el, director la Primărie Il fost ale 
membrU în sccţia de tir a rlistrictulu 
Timişoara. 

-4. Alegerea membrilor din consiliul de administraţie Şi li comitewltti de 
C(:n8ori. 

5. Eventuale propuneri. 
Domnii acţionari sunt obligaţi con form art. 32 al SWlUtewr a depune ac

ţi/mile Ce posedă la sediul societăţii. cel puţin pdnă la data de 1 Aprilie 19~4. 

HOMESPUN 
Industrie casnici 

bz caz că la termenul SU8m.enţilmat adunarea generală nu va întruni majo
riWiea prevăzută de statute, adunarea 8'1 t~ ţine cu 8 Zile mai târziu. la aceeQ§i 
orăt acelaşi loc şi ordine de zi, când 86 ţ'a delibera cOr! fnrm an. 37 al statu
telor, 

Prolll'. E~IILIA Dr. SARBU şi H .. \.-\SZ VICTOR 

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

Timişoara} la 13 Martie 1944. 
Consiliul de Aumini.8uaţle: numai la sediul său din TI1\11ŞOARA IV. STR. BONN AZ 14, Tel.: 88-911 

FABRICA DE TRICOTAJ "ALKA" B. A. TIMIŞOARA 
elouă semnături 

Inreg. Cam. Com. 69/150f1943 1728 -
BILA~Ţ INCHEIAT LA 31 DEa. 19t8. 

Activ; Disponibil la Ca:;să 128.722,- E
fecte de stat 2.w.922.- Deb.itori 1,264.269. 
}fate!ii prime 879.020.- Mărfuri 2.621.301. 
Ace 5.000.- M8J}ini şi instalaţiunl 411.456. 
Mobilier 4,000.- Total 5,535.589.- Pasiv: 
Capital i<ocial 2,000.000.- Fond de amor~ 
~i~r-; 82,506.- Creditori 3,123.654.- Tran 
llitori ~.300.- Benefiriul reportat din 
anul 1942, 25.947.- Venit net din 1943, 
68,182.- Total Lei 5,535.589, 

CONTUL PROFIT ŞI PIERDERE IN. 
CHEIAT LA 31 DECEMVRIE 1943. Ma
terii prime 8,704.883.- Salarii 895.200.-

Leafă 1,520.368,- Vopsitu1 ·:114.398 ...... Ad
justare 470.254.-- Ace 43..13t1.- Dot. fond 
<M amortUare 41.386.- Spese administra
tive 1,045,331.- Asigurare 14.604.- Pro. 
vision 208,664.- Chiria 86.919.- Dob!nzi 
plătite 234.269.- Co!izaţij. Asig. Sociale 
226.909.- lmp. şi Tue comunale 305.915. 
Imp. pe salar 72.285.- ImP. Industrial 
1.271,508.- Cifra afaceri 21147.808.- F.I 
A. N. 5% M2.001,- Beneficiul reportat 
25.947.-- Beneficiul net 1943 68.182,- To
taI 18.611.970.- Credit: Beneficiul reportat 
25.947,- Venit brut realizat din vânzarea 
mărfurilor Lei 18,Z86.023.- Total Lei 

18.611.9/0.-. 1737 

A N U NŢ 
Cooperativa I\~unca 

din comuna, BOCŞA ROMANĂ, jud. Carnş 

oferă 
pentru vânzare Cooperative1or şi Ca merciantilor tot fe1"Jl de unelte agricole 
pluguri, grape, ruriţe, cormune, brăzdare, plazuri, fier lung, potl!oave pen. 
tru cai, precum şi sape in orice cun tltăţi Ia preţuri fixate de lUinist-erul 
FA"ODomÎei Naţionale. 1708 

PRIMĂRIA COMUNEI BULGĂRUŞ 
Judeţul Timi~-TorontaI 

NI'. 536/1944. .. ~', DOAMNELORI ........................ ""~~.,." .--............... .. PUBLICAŢIUNE DE LICITAŢIE Salon de modă 
S.E.T 

Stabilimentele Economice ale 
Afunicip~ului Timişoara R. P. C. 

No, 520,1944 din 14 Martie 1941. 

PUBUCAŢIUNE 

SI,.; aluce la cunoştinţă celor interesaţi 
ca la data de 27 Ma tie 1944, ora. 10 
a. lll. se va ţine în sala de licitaţii a Re
giei S. E. T. din Timişoara 1. Bulevardul 
Diaconovici Loga No. 2. tratare prin 
bună. mvoială pentru executarea lucră
rilor de reînoire Şi investiţii. la Exploa
tarEa Abatorolui Comunal. 

Dcvizul cuprinde lucrui de ~opsitor 'i 
zugrav. 
/ Valoarea acestor lucrări este de Lei 

2,368.720.- după deviZ. 
; Tratarea se va ţin€ in conformitate cu 

aI"!;. 12 din Decret-Lege, pubb::at tn Mo
ltjtoml Oficial No. 21/1940 şi 103/1943. 

Toate persoande caIi vor lua pa te la 
tratare, vor depune pe lângă ofertă in
chisi şi o garanţ:e d~ 5% din valoarea 
fut'niturif oferită, !a.r oferta Se va face 
în ,conform:tate cu caietul de sa cinf, 
(ere se poate vedea tn fiecare zi d~ lUC'l"'l 

intre orele 8-14, fn localul susamîntu. 

1743 
Srabjlimntele Economice ale 
~uniciPiuTui Timişoara RPC. 

,Bijuterie modernă ,. 
;.. ~ ţ4-;',c - h 

ICN4TIR 
Tlm~ 1. Str: l\{-ercy Ş. l'el.= ,4--'77 
Io.r;'Of. Reg. COID, Ni'. a:JOjlO.773/U 1045 

Filiala Orucii Roţii Timi§oara Se aduoe la cunoştinţă generală., că. în 
CON V ° CAR E ziua de 27 Martie 1944 ora 10, Se ,va 

Intrucât adunarea generală. convo- ţine în localul Primăriei comunei Bul· 
cată pe ziua de 11 Martie 1944 nu s'a găruş, liCitaţie publică cu oferte inchis..~ 
putut ţine nefiind prezent lYlffi.ărul le- Şi sigilate, pentru furniZarea. pe seama 
gal de membrii, Se convoacă din nou comunei a unei cantităţi de 700 mc. ni· 
adunaI'€a generală pe Ziua de 18 .it!artie SlP de râu clasa 1. necesar pentru lueră· 
19H orele 5 d. m. în sala festivă a Pri- rile de pava.rea drumurilor. 
măriei Municipiului Timişoara care se· Devizul este de 499.000 lei. 
va ţine fără eollSiderare la numărul Tennen de executare 2;> Zile dela sem~ 
membrilor preZenţi, cu următoarea narea. contractului. 

pentru DOAMNE .şi COPII 
redeschis. 

Confecţiona re elegantă Şi perfectă 
garantată. 

TEREZIA COCA 
Timişoara, 1.. RuJ. Diaconovici Logtl 

N,. 13. 1654 
Inre-g. Cam. Munca Nr. 496fVI. 941. 

...... '1 Ma __ 
~liR Lf~lI"It_ -- ---=1 

ORDINE DE ZI: Licitaţia .se va ţine în stricti confor, ~N&i.' 1IlI'I _________ a.J&!IIIs __ _ 
1) DeschiderEa adunării; m'tate cu dispoziţiunile L. C. P. Şi a nor-
2) Darea de3eami 8. Comitetului pen- melor generale pentnl ţinerea licÎtaţitlor 

tru anul 1943; publicate în Mon. Of. Nr. 127j1931. 
3) Cetir:::a situaţiei financiare, precum Ofertanţii vor depune deodati cu 

şi a procesului verbal al cenzol'ilol'; ofertele lor şi o garanţă. de minimum 
4) Descărcal'ea Comitetului filialei de 5% din valoarea devizului. Condiţiunjle 

gestiunea din anul 1943 ~ de licitaţie se pot ved-ea zilnic Între 
5) Ra.tifica:ea cooptării membrilor In orele 8-13 in cancelaria Primăriei Bul-

comitet: găroş. ~ ,GIANONE 
6) Votarea bugetului pe 1944 : PubIieaţ:unea. apărută tu 2';iaruI "Da-
7) r..,·""'rs • "1 13 M 194 ă IV, lluIO\':lrdul Berthelot nr. 6, . JJl "" e. c;e. a artie 4 ..se anuleaz . 
Prezidp.ntă: Secretar! Bu1găruş, la 13 Martie 1944. Sucursala: Pillţa Brătianu 

ZOE COSTE ŞTEFAN CORNELIU 1738 PRIMĂRIA .. ~am. Com. nI'. 187/10391/940. 1693-2 
._ ••••• __ ~_ .............. ~ ••• ~-_____ • • ,w&w 
CINEMA eORS O . --."H~- ___ ~ __ . 

Azi 
Miercuri, 15 Ma-rUe 

Premieră! 
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~rILNIC DE-TOATE SI PENTR"U"'TO-ri 
;aj 

~ pERSONALE. D. Dr. Elil Ţieran. 
:JQ .. 't de primar al Municipiului Timişoa-
~ol .. i'a intors dela Bucureşti unde a fest 

• aprobarea bugetului. 
~: 

A F\1ST NUMIT NOUL SECRETAR 
)[) :ERAL A.L r.llNl~'l'EnULUl ECONO. 
le . NA1'i:ON ALE. Printr'o decizie mi· 
llu ' lă., d. ~icolae T. Dinischiotu a fost 

... ·t secre-.lI.1' general al Ministerului 
omiei Na\ lonale. Decizia a fost publi . 

, in MonitolUl OfIcial de azi. 

.. PElII'"TRU "DARUL OSTAŞULUI". 
.. !'Jl Qstaşului, l<'iliala Sannicolaeul Mare, 
!ărUit pentru centrala organizaţiei din 

tra 180 kg. făină; 1,400 untură; g 
, marmeladă, 8 kgr. mac, 2 kgr. tarhon, 

" igr. ceapă; 8 kgr. slăniuă. şi 504 ouă.. 

_ IN .-\TEN'flA .'UNCŢIONARILOB 

'lS'l'EltlJLUI DE Il\"TERNE. La secţii
di~pensarului poli-clinic central al Mi· 

lui Afacerilor Interne, pot fi pri· 
i şi fun~ţionarii exteriori ai Ministeru

" cari sunt in tre~re prin Bucureşti şi 
!tli. tratamente medicale, ambulatorii. 

• ~.,. ~(ODlFIC.t\ItE DE R~:GULAM~~~ 
• ., ectura judeţului TlnlÎŞ-Toronta.l a a.pr(). 

, : lIlodifi('area regulamentului referi tot 
majorarea impoutelor şi ~axelol' de eli

: rarea şi transcrierea biletelor de vite. 
. _ CONSFATUIREA DEIJA I\I1NIS· 

UL DE Al'IIDVIZIONARII. ~). mi
.,' de dimineaţă a avut loc la m:Ulsl9-
daprovizio~ărei O c<'nsfătuire prezidată 

. d, general de brigadă Ion Arbore, mi
iStrn1 subsecretar de stat al apr"vizio· I 

. 'rei armatei şi popuilaţiei civile. S'au 
:i~tat măsurile necesare pentJ"ll apro
~i\zionarea Capitalei cu carne atât pemtru 
!)lpulaţie cât şi pentru acop.erireIJ cdvr-
)lte nevoi (restaurnnte, fabrici de me

";eluri, instituţii, spit9.1-e, cantine) .s·a ho
:ălît ca să se trimită comisii sper';ale pe 
.eran penwu cumpărarea de vite din dife

. ite regiuni ale ţărei, pentru a stabili 
txact preţnl mediu de CQ.<Jt al c:i.t'n~i pe 
;iaţa Otpitalei. 
- RESTITUIREA BONURILOR DE IN· 

CU/f AMINTE. Foarte mulţi funcţionari şi 
ftIlsionari publici au solicitat şi au primit 

: bonuri de incălţăm.inte dela Economatul 
. funcţionarilor, şi nu şi-au ridicat nici până 

azi ghetele. lntrud!. sunt jncă foltrte mulţi 
funcţionari cari nu au primit bonuri. de-

. tinătQrii de bonuri sunt invitaţi să resti
tUtl spre anulare bonurile pe care nu le fo
bsesc, spre a fi date altora cari au n~voie 
de incălţ.ăminte. Se at.rage atenţiunea tJllC

\ionarilor că bonurile emise pentru tral:.iJ8 
primă nu sun! valabile pentru aUe trane. 
porturi de ghete cari vor mai urma, honuv 
rile devenind nule, iar titularii consid~raţl 
că au primit deja dreptul 1<>1.', rămlnâ.nd 
încărcaţi cu bonul ee li s'a emis. Deci toţi 
~ceeia cari au bonuri şi nu au cumpărat in
~ăIţăminte să le depună de urgenţă. la Eco! 
nomat. 

- TJ.:RENIJRI SPORTIVE LA SATE.· 
Ministerul Ar .. \cerilor Interne cu ordinul 
Nr. 14,549 dm 1944 a dlSPUS di. in fiecare 
eomu:;ă să se de.stine.ze şi să se amenajeze 
un teren ~portiv pentru sprijinirea mişcă
rii sportive. 

- POSTURI VACANTE. La Serviciul 
Tehnie al Prefecturil judeţului TimişToron
tal sunt vacante urmă.!oarele posturi: un 
inginer ordinar cl. mi un oonducător Of

dinar el, nI-a ~l un conducător arhitect 
ord. el. 111. 

- ARENDARE DE TEREN DE PA· 
ŞUNAT. Prirnărla com. Racoviţa jud. Ti
miş-Torontal dă. In arendă teftnul de pă· 
~nat denumit .,N'adaş" în 1ntind€t'e de cea 
l{)() jug. pe do: ani. Licitaţia se va ţine în 
ziua de 22 Martie. 

- ADUNAREA GENER~LA ORJHNA
RĂ A SINmCATlJI,UI VlTlCOL DIN JU· 
N';ŢUL TIMIŞ·TORONT.\L. Sâmbătă, 18 
Martie ert. ora. 11, va avea loc adunarea 
generală. a Sindicatului Viti<:ol a judcţului 
'l'imiş-Toronta1 la Buziaş în sala pompieri
lor din Str. 1. G. Duca, La ord:nea de li: 
'otarea bugetului pe anul 1944. alegerea a 
3 membrii in consiliul de administraţie, 
modincr.rea slatutelor {mutarea ~ediulu: 
din Buziaş la Timişoara. 

«t;iMJ*"'""".',,·· .... , aa ··.W:IKi:wmw __ IliMU' I&!* _____ .IIAZ ________ I ____________ _ 

- FUNERARllLE PROFF4~ORULUI 
GRlGOIm A1>fTIP A ;;1 A SOTIEI SALE. 
Bucure.']ti, 15. (Rador). Ieri după amÎa.<:ă 
la orele 3, în prezenţa reprezentatei dlui 
Mareşal Antonescu Conducătorul Statului 
d. Comandor Popescu Deveselu, a repre
zen'tatului dlui pro.f. Mihai Antonescu vice
preşedintele Consiliul de Miniştrii d. Colo
nel Gallin, a dlui prof. Ion Petrovici mi
nistru Culturii N~ţio!lale, a dlui Ion Marian 
ministrul Agriculturii şi Domeniilor şi a 
numeroase personalităH ale vieţii noastre 
culturale ş'i ştiinţifice s'a desfăşurat fune· 
tariile regretatului prof. Grigore Antipa şi 
a soţiei sale Alina. Au vorbit cu acest pri
lej d. prof. Traian Savulescu in numele 
Academiei Române. 

- NOUL SJ...'CRETAR GENERAL AL 
MINISTERULUI DE INTERNE. D. Cor· 
neliu Popescu inspector general administra
tiv a fost numit se.ere.tar general al minis
terului Afacerilor It'terne in locul dlui Gh. 
Glod, dem1sionat. Dedzia de numire a a.pă. 
tut astăzi în Mooi:t. Oficial. 

- CONCURS DE AFIŞE. MinIsterul 
propagandei naţionale instituind rln con
curs cu premil pentru (liferite afi.şe, cei 
re doresc a lua parte sunt rngaţi a se 
adreSR pentru informaţii la Serviciul 
expnr.itiilor, strada Maria Rosetti 
No.29. 

- DL. ING. TRAIAN VU~ ,eful sec
ţiei Energiei din Regiunea VID. Industrială 
din Timişoara, potriVit Deciziei Nr. 110221 
diu ~ 1, 1944 a Ministerului Muncii şi 
Ocro·.irilor Sociale. a fo~ numit ca repre· 
zenta"lt al Miu. Economiei Naţionale în 
comis! ;le de calificare profesională. pentru 
meseria. mecanici10r de pe lângă Camerele 
de M'.1ll :ă şi pendinte de Ministerul Muncii 
şi Ocrolirilor Sociale din judeţele: Timiş
Torontat, Caraş şi Severin, Mandatul du
re.Mă pâd, la 1 August 1945. 

_ CALATORI.'" MARILOR MtJTI
T.ATI PE (J. F. R. In scopul de a veni 
în a:jntorul marilor mutilnţi de război, 
din toate campaniile. indiferent de infir
mitatea contractati sau de gr"ldul avut 
în armată, clirecţ.in g-enern\ă C. F, R. a 
aprobnt (':a fiectrre să-şi pflată ale~ ~te 
trei insoţitnri, ră.mânând liber a di1ătOl"i 
'Pe el1en feratfi, cu ori NI-re dintre !lce$ti 
trei Insoţi"ri. Fotf'm-afii1e 10r vor fi~ltra. 
'pe cartea de legitimnţie a marelUi mu
ti] Ftt.. 

- CO'Nll'F.RJr.."'fE PE!'."TRU STVDENŢl 
Vineri. 17 M;:trtie a. C., orele 20. !>l', DI'. 
Nic. Flu(>rt!ţ!. dirf'ctorul Li.ceutui din Beiuş 
va. vorbi !;tudentHor: "De!\'Ore problema că
sătoriei" in amf;tE'a~rul Traian Lă~ercu. 
Aeec;t~ conf~rinţa se ţin numai pentru 
studenţ.\. •..... " ...... ".~ .... -." ......... ~ .......... .-... .. 

la atenţia tinerilor din Timişoara născuţi În anul 1926 
Se aduce la cunoştinţa tuturor tine

filor mUL jos notaţi născuţi in anul 1926 
în Timiioara Cetate, că începând dela. 
data prezentei publicaţiuni şi până. la 
25 Mariie 1944 flecare să. se prezinte la 
Comisariatul Circ. I. Poliţie-Cetate, 
str. Eminesen 4, biroul militar, in ori ce 
zi de lucru dela orele 8-13 şi 17-19, 
pentru complectarea datelor personale 
în ta:bel El. de recensământ a reeru tăr!i in 
vederea recrutării ce va începe pe ziua 
de 27 Martie 1944, in Timişoara, aceşti 
tineri sunt: .. 

Arzenovics lOOJl, Apr6 Francisc, An
drone Carol, Aranyi Albert, Alexin A. 
S. Petru, An.do r. Ştefan, Antal Iosif, 
Binder Robert. Chirin Aurel. Cosma T . 
C-tin, Ronya I:,sif, Kiraly Iosif, Riss 
Ioan, Kocsis Zoltan, Dee V. Francisc, 

Darallyi A. Gheorghe, D'Jca 0, Avram, 
Frie(lrich C. Oscar, Foldy Ştefan, Feld~ 
man Ştefan, Gheorghiu Matei, He1ler 
Iosif, Iakab Otto, KcUer Iacob, Lay Ion, 
Lorenz Iosif, Lăpuşnicean Nie-ol.qe, Mat
hc Coloman. Magdu Vladimir. Nacsay 
Andrei. Nasta Io-sif. Operman If'an, 
Ott F·. Gheorgihe, Pletl!n~er Nj('olae. Pe
tre Ioan, Postelnicu Mihai, Petr.-ma.
nianti Pavel, Potrrt Ioan, Sztaron Ioan. 
S7..oucsek Emil. Sitaru Remus, Szep 
Ghenr~he. ~.W1l I~an, Simon. Nic(\lae, 
Tosics Mihai. Weber M. R Wa1ter, Za· 
haria D. Avram şi Z~îhiu Gheorgfu.e. 

In lipsa acestor t;n(>ri se va p~ze.nN 
ta un nt;!tmbI"l din fa.milie, cunoscân~ că 
cei ce nn se vor prez.enta. vor fi urmăriţi 
şi daţi tn judecată. .................. ~ •................ -

FAPTE DIVERSE 

OInor prin imprudenţă 

- DONAŢIE l'ENTRU CATED&ALA 
TIJW$ORII. DI. Petru Pavel p:reşedintele 
Camerei de Agricultură din Timişoara. a 
donat pcn!ru construirea CAtedralei on, 
rom. a Timlşorii suma de lei 25 mii. Dsa a 
depus ~uma in 2 Martie la. Banca. Thni.şorii. 

- CONSF ĂTUffiE LA. JdINJSTERUL 
AGRICULTUlU~1.. Preşedintele Ca.n:l«e1 de 
Agric'Jltură Petru PavelJ a plecat 1& B1ICU~ 
reşti in ziua de 14 Martie en. fiind cll~ 

mat la. Minister. In ziua. de lS ~ crt.. 
dl pn.şedinte va lua. }1arte ti la adW2anla 
generală a Institutului Naţional & Coope.

raţlei. 

- OONTBOLUL PERSONALULUI 
DIN SERVICIUL EXPLOATARD IlS 
(..flXtĂ'i'l!ltA ClJ SlltUKAN'fA CIJl.C(,J. 
LAl'it.;(. }->entr"J. înlă.turu,rea aCCIdentelor 
pe căile ferate, direc)ia generală C. F, 
lt. a dat o Doui eircUlară prm eare Se 
~a;bilesc .~bligatiunile ee decurg P~.4'U 
l11:Spectort1 aJutor!, nu numai de a con,
trola cât ma.i des personalul din servi· 
ehI exploatării, ei ~i de a-l instrui în le
gătură cu siguranţa circulaţie"i. Ordinul 
prevede normale după care se vor face 
oontrohIl şi iIlStruirea personaluhide 
către controlorii de mişea.re, inspectorii 
ajutori, de zonă şi de sector. Daci, în ca· 
zul când prin măB'"Jrile fixate, se va găsi 
totuşi un funcţionar sa,rJ. agent, că nu 
poate corespunde eerinţelor serviciului 
de exp10atare, Gl va fi im~diat inlocUit • 

- COl\USlA PENTRU ELABoRA. 
REA METODELOR DE SELECŢIE IN 
lNV AŢAi\lAl't'"T. S'a instituit pe Comi: 
sia pootru elabQrarea metodelor de se
lecţie in ÎD'Văţămânfll primar, llormal. 
seminarial Şi secundar, după. cum urmea
ză: Presedinte: d. dr. 1, Făeăoaru dirOO
tonll S~ţiei de bioantropologie. Mernbd 
d·nii: Dumitru TeodoSlu, inspector ge. 
neral pentn învăţământul $!?cundar. r. 
Georgescu, inspector şcolar. pentru invă
ţă:mântul primltt". FI. Ţuţugan. Profesor 
secundar, pentru învăţământltl primar. 

- UN NOU STOC DE CAELF ... Sindl~
tu! Agricol Timişoara, a primit UD 1100 r..oe 
de caele, cari se vor distribui contra C()Bt 

in 8ăptămâna viitoare. In cantitatea ~iti 
se găsesc caele de dl!erite lungitni . 

AVOOATUL IOAN BlZEBEA .. 
fiind desconcentrat, an un ţi eă t:l-& reluat 
activitatea. profe&onall. Biroul str. Pr. 
Paul eseu NI.'. 2. Hal\ 

miciliat în Str. 'l'e'legrar'Jlui 62, a fost inchisoare corecţiona1i şi să plă.tească 
condnmnat la trei luni închisoare coreo- eolidar suma de 25QOO lei, despăgubiri ---

Tânărul Hanck ~~eîan, de 19 ani, do· 1 ţii au fost oondamnaţi la câte o lună , 

~iona.lă. şi 5000 lei amentlă, pentru omoc- Civile lui Lena Adlll'Il, precum Şi 2500 c..'u inima zdrobiti. de du-
flrin imprudenţă.. lei cheltuieli penale. re şi in veci nemângăiu,ţi, Petra 

In l\Ula August 1941, terminâ.nd de , Obradoviei soţie, 'l'raian Obra. 
treerat la locuitorul Ivl8.UOV Petr"J. din Condamn"t! oentru furt dwici fiu şi Petra Obradovici 
Fibiş, a vrut să scoati din curte loco- fiei, anunţă rudelor. co}e;gilor; 
mobila şi batoza. dar neştiind bine să Horvath Lucadu, de 45 ani, Reinho prietenilor şi ounoscuţilor Pft.~ 
conducă a. dărâ.mat r.ln stâlp care susţi- fel' Rudolf de 37 ani ambii din Fraielia, rasţl'\.Sul de 6 bni, dela. inceta-
nea poarta şi atunci O parte din zidul Mesz:lros Iosif. de 49 ani, rlomi ciliat în rea .din viaţă a. scumpului, bu. 
gardului s'a prăbu.';lit, îngropând pe Ba- str. Muzlcese"l 2.5 şi Apro Engen de 56 nului şi in veci neuitatuhi lor 
rani Mihai din SalQnta, care a murit pe ani, din str. Frobl 38, . au fost trimu,d 
1 în judecată pentru că au săvârşit in 
o;'otodată R. fost rănit grav şi :M'iliai ziua d~ :12 Mai 1943,' un furt la "Indus-

Hanesi din Fibiş. tri'l de Aţă". 
Secţia lV.a a tribtln.'l'hlui, a pronun- Tnti patI"l au fost condamn~ti h cAt~ 

ţat această sentinţă in COn1ţlletul dlc,r trei luni t"f'}li'sotlre coreoţională şi :2000 
Cuşninrioo, pre-f:e(1!nte, Sta.nlmir, a se- lei amp.nrll':i fit>c'lre. 
SOI', GI"(1l'~esf'U Vâlce.n, procuror şi Pro· Anelul fă.cut îml'lntrlva. senHnt"l de 
copie Rădulesc:n, grefier. <lonrl'lTI'H'Hlrp. iA. fO"lt t'",.~n1'1~ ~I\ TI ",f'OTlcl1\t. 

C()mn,('\tnl "e ""(\Oo(Onn ft. fn~t fn,..""t 
(lin (l~"n: R~~"';~;"" TI""""'~1"4;Tlte. ~tl"f:;"i. 
.... ~. a.."1,,!;~,t" .. 1. B!ăna.rl, procuror ţIl\ 1. 

Abuz de putere __ ,,~ _______ "_L_~ __ 

Secţia IV a tribunalului, in ~(\mplet111 
tllor Cuşniuriuc, preşedinte, Stau\ruit" 
(, :'Ieam-. Ge"~'g ;f'CU Vâ.lce,~" 'Pr . ·~.l!'0r I!j:: 
Rădulescu Procopie, grefier a judecat 
zilele aceStea cauza. privind pe plotonit. 
rul de jflnlhn:-mi Cel'e"'ez Tud,sie de 37 
~nl ~,'{)r~;;licc""'~ Nieoille, $("l·~~lnt :;p 
stl"l('~" de 28 ani. 

Aceştla. au b:.itut pe 10l"uito!'\1 S,,1ciu 
VaS~l;) A: coJ\cubina acesttfl\. lA-1'!t 
~\<:am, p~ eare-i bănuia'l a. fi '\nt' rli 
unui furt comis în luna Ianuarie 19343 
'~. 1ocuitorul Ha,ţea Constantin, la Chiz[: 
tău. . 

PentI"'l abuz de ţ)utere fi vătămare 
grAvă & inte-srităţlj corporal6, inculpa. 

. Plotog. P'T"efl:-.,. 

A 11 f",·,," n('\""mJ., 

:V~l'i1 'P"Tl. ilp '3'1) "''"li, l'1"m i ,,:1i<tl-lt 'n 
P,,'fn11i'1Q Ghil'(l(lA. 1'''/\11;. Ri ,An ... ""()1l-ier (le 

~ Ani. tr>t din ~;r ... ,l., l\T()U;" 8n f(l~t 
.....,rl .. mn'!te la I'IHe ?M() le1 "m~·n~ll ~i 
'IMI) 1./"i rl",q"";·"'·llh;1"! !"iv;1 ... N'ntT'1.l ('~ ~'ll 

r""'lt pOl"'lmb din holda femeii Ana Ste 
ţ"ln. 

f\n:-111l fmnotl'lva. 8(l~Rtet sentinţe a 
l',~"1~ l'P~in!'ll. 

Com~'ehlt: ~·n" l", ~tl'1'tlmh·. n~-
tll~t"" l=u",':--:_J' ,.-..,-~- T BIănal'tl 

PJ'OClll'OII'" ~. 1. P1.QtCl3, grefi~ ,! 
...;.._--- .-~- -_ ....... ~--"- ............ 

Ioachim Obradovici 
iov. dir. in Gatul Mie 

eare se va oficia în ziUa de 19 
Martie 1944 în biserica ortodo
xă- româ.nă din Percosova., juilew 
ţul Timi.ş-Toronta.1, orele 11. 

Cei cari I-au cunoscut, iubit 
şi a1)reciat, sunt Ngaţi .. lua 
parte. • 

Rugaţi-Vă pentru &cest su-
flet blâ.nd şi nevinovat, 17('''' 

~.1liIa 

------------__ ll __________ .. _~ 
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Descoperirea unei bande de 
hoti de vagoane la Arad 

Hotie şi lux - ~> foaie de 
Iscusi'Hţa şi "flerul" poliţiei locale au 

reuşit să "jileze" Şi "4 df8copen o vas
tă întrep1'indere, a căr~i membrii se ocu
~a,u, in mod constant, cu spargerea va
goanelor de marfă sosite sau p~ punctul 
de a pleca, încărcat, din staţia Arad. 
Banda, a [ăre: membrii. după cum Se t~a 
v"dea mai jos, el'au împărţiţi pe 8ecţii1 
unii spă1'gând vagoanele" alţii tăinu,ind: 
l'ucrurile furate, iar alţii ocupându.-se cu 
plasarea mârfuriZor eu:trase din t'aa,oanf.. 

']'(1'110 sectii7e bandei lucrau sub con
dU('?1'':(I •. pTofesoru!ui(ţ Heim Bercovici. 

milioane şi de evrei -1 Dată lumea, la Curtea rf:artială 
loase. 

Or,căt de fabuloase ar fi fost aceste 
câştiguri, risipa fără măsură practkată de 
Heim Bercovici, cu tupeul caracteristic l'a· 
sei din care face parte, a reuşit să in<;,rige 
autor:i~ăţlle poliţieneşti, care au inceput si' 
se imen,seze mai de aproape şi în mod di.. 
cret de .. domnul profesor". 

menea, o mare cantitate de marfă pro\'e
nitii. din \'agoanele silarte, 

J<~ interesant de notat că }'loriea Boio, a 
fo~t, Ilână acum câţiva ani, o simplă ţă. 
rancă, iar azi umblă imbrlcată în toald(> 
seumpe şi in blănuri, plătite toate, binejn-
1deş, din furturi. 

fu cursul interogat~rului, ea a decla.rat 
că a luat parte la vân7.a.rea mărturilor fu~ 
rate din vagoanele Cl"R şi e.ă la 27 larma
rie a, c. Il dat Iă.eătujUJui Vasile Constanti
nescu 1.'50,000 ]ei, pSl·tea hrl de eaştig. Ea 
a mai arătat că. marfa furată din vagoane 
a fQ,<;t transportată la ea de t'ărăuşul Po
lon}i, care transporta marfa şi la Berco-
viei acasă, Tot ea a indicat şi faptul eă fur. I 
turil~ erau săvâr,it1"l de mun('it.orii Ioan 
Ambrozi, Toma Ionescu şi Ananie Puşcaş 
"'Ub (',OndU('erea Iăditnşului VasÎle Constan-

-, 
tinesctl. Ei scoteau ~rla din vagoaQe, t' b 
arwwall de a parli.e, Iar Pol<~I'~'i o ltan. 
~porta. '.' ,,~ 

_~tuşll] Vasile, COn:stantill~,,, Il ~te.' , 
sta orwe amestec In afacerea .Rerco,'i',. Jlr. 
Boio, negând că ar fi pl"imit 150.000 /..: dl'1 
1

• VI ~ 

a I"Onduclltoar'ca "sucursalei" din Gr~d' l' C' , " JŞ, I 

a lui Bprcol'icÎ. In ce prin-şte Juerurile . 
site la el. Vasile Cooliit.antieseu It dl'cla~; 
că le·a cumpărat dela Ioan Ambl'o:d şi a ;. 
cii acestuia. In altă ordine de idei a::' , .. ,o· 
noscut că \'ândot doi por[',i năDl"lal'UIIlÎ Sar, 
kOzi din 1000~litate. 

In afacere mai sunt am(\ste~a1i }oeuit{)ri 
Pavel Selcgeau şi !tfatei Bokor, ('arc at 
cumpărat, dela VasilE' C()Qstantinesru 
lemne de foc în valoare de 32.000 lei, 

Ioan Ambroziy muncitor, a l'eCunoscUf; ai . 
a spart, Iru vagon de unde a furat ş.a.'Se Sl\fi 
cu zahăr, iar altii. dată, împreună cu Toma 
Ionescu, a. furat patru pici, piese de lD.!I.5ini 
de motoare şi alk lucruri. TDllla Iontscll 
a recunos('ut in intregime faptele re i-"" 
fost imlmtate. Dea.'iemellea şi Ananie Put 
mş ('ii În diferite rânduri It furat, din l'lI, 

gc,ane, şapte valuri <le st.Qfe, opt ferestru~ 
o 'ladă CQ şuruburi şi un dillam eleetri". 

Ciue e •. pro1t'~orul'· Ht>im Hprco\'id? In· 
di\'hlnl :.I'·o"sta a \'pnit la Arad in 1939, d('s
einzând lm:ll'eună ('u familia, In cel Il\ui 
eJf"g:\nt hotel. nnd!>, de altfel, a stat tinlP 
de un an (le zile. EI s'a fărnt rf'ppde l'unQS
('ut itI h.nwa fr"(,\'l'ntaforilor l(>calurUor de 
In'\: s; -'" noantp, prin bne,işur· 1e fahllioasp, 
fi'!'! rpl"' '" imrărteil !~:>r'o1o'mluhlÎ' de sen;rir 
p"'n • ' , ,,;00 r'lf' şi h?uturiJ" fi"" eoe I~ co.,
~l1tn" .' .. pJ""'Pl't" ~ostum!'lor e.e I~ efala 
şi nri" "'"l'et',~p "j b!ănnr:',. st",m~. W' 
('">1''' '!'~~-~ SI? fI' "fiş1\ s(,l'r-~' (fI' "~~l'ii, şj ,.;i "a 
,., Îf1 I't " .. rho' !lFmh,,~ ne c"rsou O .... Il'" 
.. ">t,,! A-i, a fo",. În/r"J."f aSIJ"T1 ~·pnltlJ1'"iJ"t 

, rr~"''''~f\.''''l1'''' J.J-rinJ r.°r ... (\l'! .... ~ n rX(O!nn"l'ii: ,.,;; 

.,.90. J'Ii~"'~: ~i ;:'rt""rtl'fn",f-~ 'rfYHf-u,.j f"f1'r'"1 ..... ""';nlp. 

I!ltl'l" ii t>('Tm;t !;li l"'i'q H .. ~OO eUlltiJ1:Uri fpJm-

Ce!'cetările poliţiei au stabilit că "profe 
sorul" Heim Bercovici t.ste şeful unei ban
de d03 tăinultori şi hoţi. Helm BercQviei pli
mea marfa provenită din sparg':!rea vagoa
nelor, autorilor le fixa pentru marfă preţul 
pe care-l voia el, lar ei, la rândul său vin
dea marfa pe oreţuri de .,oeazie": preţul 

orerit de client era bun şi marfa, se vindea 
fără multe dis('uţii. ambele părţi End sa
tisfăcute de afacerile, fncheiate, Şi.oo gă

.. eau la Bercovj~i tot felul d~ m'irfuri, În('c
P3nd dela pânzeturi. până la dinamuri r;:i 
mO:f1are. Mttrfa, dună cum am ar-lat mai 
om' o"ovenea -din sP37'o:pril~ ce !>of' efl'dUll11 
!,()"",t~a la ""<:!o'lnele d'n !fatia 101>,>1;; i?r 
t1iminp~t fi. erau trRn,~t'lOrtate cu o' climtă h 
d"'M,.;tul Ivi H";m ţ)prnovici din ştr, M,,-
1'''18 S:'('''~vola Nr, 30, Pe-nJru a· q \ 8"''l'1,rPc 

I1n S('rvil"iu nrornni; ~i iml"o/'?Qij Heim 
R"'rcodci avea nmnp!'m;i int!"f"Yl"r1;""; !'li 11r 

"'~ ;"t i . - deci o întreprindere in :oati' 
retru1a, 

Ploaie cu evrei! 

'. Ce-,a stahilit poliţia 
Dar să redăm COllstatărl!e făcute de pc

Iiţ,e , 
, il/Rillte eu câteva :dle, d. Ioan 8telian, 

che,4oItui pohţ'ei a fi)Sf informlit ci, în str. 
).:~cilL'" SC!levoIa Nr. 30 S(l gă~"c aseull' .. e 
mari cantităţi de mărfuri. Dsa a Încredin
ţat pe dnH: Ilie 813\0, c{lom'sar şef, Alex
andni Bu1Ranu. comlslll' şi pe agentul Gh. 
Stanea MJ fa~a cercetărilor. Aceştia de
plasâ,ndu-"6 la adrt'Ss indieată, an efectuat 
o rerrbf'ziţie dcmJelliară in eursul cărria 
au de~opeTitt Într'adl'\'ăr. o mare cantitate 
(f~ mărfuri, es:pânz.eturi, st.()f~, talpă, 

ple.<18 pe,ntm mo1oare, maşini şi automohiJ.e, 
('B'1'I şi "Ite nllmE'ro~se nrf.iooJ<e, O parte din 
,"~rfuri erau ÎngrO?)ate În pământ. iar al· 
tele ascun~ in podul casei. În care df'l',ltt'pl. 
Jocnia fii; Jf4":m Berho\'id. Acesta a fost ron
dos im~d~:, t la po1iţit!', unde a început inte-

r.::,garca lui. La început) natural, nu a recu· 
nO,>Cl.t nimic, ÎilSii. În 1'a11l. pruDelof admlni
stmte de poliţie, a sfarş.t lIriII a face măr. 
tt.risÎri compl€ete. 

l(eim n"l'CO\llCi il declarat că aproxima-
ti .. acum un a.u, !)rin in,erru~'diul evrt"wuI 

Uelnr.ch Radot agent comercia], a intrat în 
Jegături co mai mUlfi muncitori, . care in 

{ursul nopţi/or sparge~lU vagoanele de 
martâ ce staţ.onau in gara Arad şi forau 
orice marfă ce le cădea în mână. Lucrurile 
furate erau translJOrtate, fie in cursul nop
tii, fie a doui zi diminea~ la depozitul 
• ,sucursaIă" condu,> de }'lorica. Boia. DeJa 
depozite. mărfurile erau plasate şi vându
t~, iar banii se împăr~u ,}ră~şte .. intre 
Jleim nercoviei, autorii furturilor şi com
plici. 

8ercovici îşi face biografia 
In continuarea dedaraţulor, Heim Ber

f)()Vlcj, a marturiSit ca. felul acesta de viaţă 
l-a inceput in IgSJ, câna a şi fost condam· 
nat la 18 lUDl inchisoar~ pentru abuz de În
credere. După i~păşirea pedepsei a plecat 
In },o'ran ţa unde :1 dat câLeva iovituri. Sim
ţind că pământul francez începe să·i ardă 
sub p.cware, s'a inapo:at in ţară şi s'a sta· 
bilit la Cluj, unde a cunoscut pe Margareta 
NicI as· care avea trei copii. 

De aitfel, Helm BercuvieJ tl'ăeşte şi acum 
cu Margareta Niclas. In 1937 - continuă 
.,confidenţele" lui Hehn Bercovici. fiind 
Intr'o s;tuaţie exxtrem de precară şi nea, 
vând ce mânca s'a dus la o băeănie de un· 
de 'a furat un ~aş~aval. A f03t prins şi tri
mis in judecată şi apOi conadmnat la un în· 
chis:>are. După ispăşirea pedepsei, a reu
şit să d'?& câteva lovituri în stil mare. fără 
îmlă Îi. fi prins. Totuşi, pentru faptele să
vârşite a fost condamnat, de mai multe ori, 
iri lipsă, niCIUna din ele nefiind executată. 
Ip al"eiaş situaţie, adică având mai multe 
con-damnări în lipsă .,i pedepse neexeeuta· 
te. se găseşte şi s!}ţia - concuhina - lui 
1dargareta Niclas. eaTe nevoind ",ă se laS(! 
mai prejos de amantul său. a săvârşit şi ea 
m!li m~ltt" e'trocherii. Când fnsă simţMu că 
.Junt "filaţi" părăseau localitatea. Astfel 
au trecut prin Cluj. Oradea. Braşov, Bllcu
~ti, ,ultima statie - terminU8 - fiind 
At"<'~ltl unde li s'a infundat. 
!' Ca un intermezzo in miir!uris'rile lui 
Hemt Beroovici, se mai arată, că pe timpul 

eâ.t etau ia Bucureşti, au reuşit, prin 
Lf'aUUd. ş. lJh.lucez-ea. m eroa~l:'e a au[O!'ita~l

lor, ;.ă-Şi procure actele necesare care SCi 
tertifice ca sunt că.săwriţi şi copii sunt a 
• Ul tSUCOVlcl_ t.:u ajutorul acteior .false pro' 
cura::'e la hUCureljtl, a reuşit să obţină.. la 
Arad, altele. Margareta .Niclas. este cetă
j,eanca CellOblovacă. şi, - după C\Ull am ~j 
,Arătat - trăia in coacubinaj cu ea. 

He,m Eerco~ci, Ia l'andul său, se prezen· 

t 
\ , el ta 'tuturor ca profesor. In realItate, 8 

test un mIC func~ionar particular. ,'ale din 

I ambiţie a devenit un excroc nternaţional. 
In altă ordine de idei. Heim Bercovki a 

declarat că anul trecut, luând contad cu 
blănarul Novac Duma din Timişoara, sub 
diferite pretexte 1.a excrocat cu 350,000 lei 
şi in acelaş timp i·a luat in comision 66 piei 
de miel de Ba .. arabia pe care le-a amane
tat, luând în schllbul lor alte 210,000 lei 

Cu astfel de afaceri nu e de mirare, dacă 
duc,ea o viaţă de chefuri şi petre<!eri. Casa 
lui era permanent plină cu musafiri, cărora 
le serveau lllese ce valorau 50-00,000 le:. 
Dar ce contau banii? Marfa venea şi se vin
dea în fiecare zi. Pe Heim Bercovici nu-l 
costa nimic, !şi risca doar libertatea ••• 

Complicii se srovedesc 
Odată Margareta NicI .... inberogati. p0-

litia a trecnt la audierea cOmplici]or. Prima 
a~diată a fost FJorica Boio din gtr. Ya.o;ilf' 
Pagubă Nr. 10, ude & f~ ~ dea. .. 

Evreul Heinrich Hado. a recunoscut că 
mijlocit vâl1zarea a 100 kg talpă şi 140 kg 
\'vPSf'U, 

~.reuJ OUo C2leTd~ din str. Meţianu a 
fost areblat pentru că a cumpărat dela 
bandJi lUO kg talpă pe care a tăiat-o şi a 
desfăcut-o. La pE;lcheziţia ce :i s'a făcut s'a 
mai găsit asupra lui o curea de trano;.ml· 
siun<e şi opt mosoare de lână toarsă, 

Evreul IOSIf Gruber a fost reţinut la po
titie pentru că a tăiat talpa lui Otto C4erdt. 

Evreul Aladar Weiss a mijlocit vânzare-a 
a 140 kg vopsea vopsitorulUl ŞtE'fan Rein· 
hardt. 

Evreul Armin Leb o'V ici 'It recunoscut că 
a cumpăr'a! dela Florica Br}lo ein~i valuri 
de stofă şi două de mătase cu 280.000 lei. 

Gheorghe Lăpăduş, şi-'l cumpărat 10 
metri .stofă dela firma "Bercovici" funcţio
nând şi ca mijlocitor. 
, Evreul Lebovici a mai declarat că Alex
andru Krammer, propnetarul firmei "Bar
za" din str, Meţianu, a cumpărat dela el 
100 metri elastic provenit din furt, ~ Iu-

cru pe care Kramm:er nu-l l'eCunoaş:e. 
Olga ]{ovacsik, COnloel'Clant de fier, I 

cumpărat dela Floriea Boio 12 ferestraie. 
Numita a fost reţinută la poliţie. 

Măcelarul Sarki:izi, la in-eeput a neg:M, 
apoi a recunoscut că a cumpărat doi 1>0II1II1 
dela Vasile Constantinescu, insă nu ştia ei 
provin din furt 

Ana Dehelean a rec1mOSCut că lemn .. 
fura!.e din gară ii apartţineau, ea fiind 
conducatoarea "secţiei" de lemne a intre. 
prinderilor "Bercovici". 

In ce priveşte valoarea mărfurilor gă.sîtt 
la Bercovid, ele au o valoare de peste tm 

milion lei, iar cele vândute trec în valoare 
de (~teva milioane, ' I 

Toţi autorii - spărgăto!'f. intermediari, 
C'Omplici, tăillutori, etc. - cu excepţia lui 
Krammel', care a fost pus In liber!:ate, au 
fost înaintaţi Curţii Marţiale din Timi
şoara, unde se va hotărî soarta lor. 

eu toate aceste, poliţia locală iŞi conti, 
nuă cercetările deoarece sunt indicii că VOI 

urma şi alte arestări senzaţionale, ................................ -.... 
MODlcnte de reculegere sufletească 

Opinia puuticu anuw1l4 rompusa in, 
IIwJoritatt: (hit i1~ttle(;[t.Uf,'it §'I J runtQ§~1 
de seama ai VWţii Tonu/'Jtc'l~tt zuturi ue 
!Jl'Unit şipastn,ttOri ae hmuu, aatin~ §i, 
ubict>'Un J1'umoase ta <WW8W gramţa a.e 
v ('st de 'j'arit, a avut !ericÎla of.aziune Sa 
asiste §i să auaieZe. ni caaruJ de soltfIL
nU. Jest.iV'itate~ in z'ua de 12, J1I~ 194Jjy 
on:te 17 a. m_) în sala Palatului Cutturat, 
in cadrul "AS'1'RbJl" - extensiunea unt
versitm'a, pe unul dintre cei mai eme
riţi fIi ai ÂTdealutui, în persoana savan
tutUi botanist, cu renume mondial, a pro· 
fesorului universitar Alexandru B01'za, 
titularul catedrei de botanică sintetica 
aela Facultatea de Ştiinţe Naturale dm 
Ctuj-2'imişoara. 

Cme oare, dintre acei care au 'Vizitat 
Clujul de odinioară, nu a rămas cu ~ 
privelişte eternă în SUflet, a 'm·inunatej 
grădini botanice in care ('U multă p1'ice
pl e Şi dextritate s'au sădit nenumăra
tele speCii de pomi §i flori atât b~tina
ŞI) cât şi streine. Câţi, dintre oamtnii 
de ştiinţă, oaspeţi Şi prieteni ai neamu,.
lui nostru; nu s'au înfruptat din como
rile mr,turale a,ze Institutului de botankă 
din Cluj, ca apoi să scoată la iveală 0-

pere, în care să reliefeze frumUSeţile ţă
l'ii noastre în C'UWri pitoreşti. Aceste ca
'ţIedopere monumentale aparţin geniu
lUi şi muncii depusă stămitor în de
cursul timpului de distinsul oaspete. 

Subiectul conferinţei ilustrUlui savant 
în ocaziunea de faţă se înttiwlează: 
"DOVEZILE ETNOBOT ANICE ALE 
CONTINUITATII NOASTRE", Pentru 
acei buni rO'11l4nt caTe nu au aVUt V'rile-

"""-

jul Jet'icit 8ă-şi unnobiJeze sulteteie y 
sli-şi inbogătească cunoşliinţete, auzir,~ 
pe distznsul conferenţiar relatam 8it~tfj
z·" conctuziuniZor, care duc ta adevaru. 
e;>:prWUJt in subieCt. 

Conferenţiarul în aleşi te'rmeni tee/v 
nici, cu multă priCepere ne-a prezenta. 
într'un cad't'u pur ştiinţiJic *' ae specia. 
litateJ toate SPeciile de plante ~{ arbor, 
p.? care poporul nostru le cunoaşte .şi 1 • 
folOSeşte din timpuri străvechi ş-i carI 
într'adevăr au constituit o medicini 
€işa zisă poporană. Interesu.l care a stâr, 
ni~ atenţia încordată a auditorilor l-a pr! 
lejuit faptul că~ conferinţa deşi tratânu 
un subiect ştiinţific a scos la iVeaLă, ori 
ginea noastră etnică, drepturile noostn 
fireşti şi contimtitatea de netăgăduit ~ 
a('estui neam pe aceSte me;l<,xlguri. [)aco 
poporul nostru, ar fi fost într'adevăr no 
mod, aşa cum~ fals pretind duşmanii noş 
tri nu şi-ar fi păstrat în limbii, datini ~ 
obiCeiuri nomenculatu-ra latinii,. care OJ 

le încă o dovadă conc1~ldentă a origii'~ 
ş-i autenticităţii non:~tre pe aceSt pă 
mânt. 

Conferinţa dinstin.'m.1l1i 8(1.vanf s'a b'" 
f"/i'Mf de o 1JÎe simpatie ş; o fn."If mlt1i,,~1 
şi mmţionată în unnnfmitf'lfe. 

. C. A 7?MULERmT• 
*02& =_az:.«tWWi&i,!IJUi'l!iM- 2Z? 11! 

Croitol'le de IInLţerie pentrru dl}mni 
şi doamne 

Sot. lui ElEMER KOZSINE~ 
• 

ARAD. str. Dr. Petr:," Nr. t - • 11'1 o_JIUl 

n 

I I 
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~OCIAL .. ECONOM-le 
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,:. ~I PU8L1CITATE 
I'a\ Il\'iall ~J'I:lre În lieeart' d. Anuţuri 
iIlfe, ~,. Ia Administmtfa Jiiamhli la 8ir. 
\'j" , ,.rl!J.'U NI. 1. l'f!lefoJl Nr. 11·28. ,1,1.-_--_________ _ 

de. 

liş!i Cereri şi oferte 
gi de serviciu 

IIni 
~n ~. ziarului "DACIA" pentru Ard .. 
, ~"ti fU!l.::ţiona:ri cu practică.. 'iIIr, .. ' 

.. ti d.nzători de zial"e la red~ţiio Arad 
()fi m-a. :W:ă.r~6fti Nr. 1. 

~ ,~--------------------------'<'lI ~ ... eri .8a.ilia tÎl el: il!. trau upara:i, 
_ ls Itall!. Am!a la &i41" 

~,L----------------------------~ ~ 't\C~tMea~c:i ~r1eCli U!. c..u fe!'· 
ma lj.UIe, Acir..-sa. ~a 3.1.&.1'. 

iui, .1,.---------------
iCI! 'lali cU incredere ,i faceţi comen:&ile 
.... Droa.s~ă la. salonul de croitorie şi Ungerk 
1It ;. damă şi Ungerie bărbitească. a doal1l-
111. ;(iFELICIA lONESCU,Arad, S'!:.r. Vasile 
n~ itroescu N r. 5/ a. 

:~t spre cumpărare un dnrmitol' :nodt"rn 
ÎD bună stare. Adresa Il!. zhr, 

~t cameră mobilată cu Intrare Sf!Ia.!~.tă, 
.' aece5 la baie, Adresa la ziar. 

ie, 
dăm "pre cumpărare o maşin§. <ia SCriii 

~ in bună stare. Adresa la ziar. 

~!I'ânzări -- Cumpărări 
l" JJP ĂR răsboi de ţesut, sbiciu de mâ 
:6 nă. Adresa la ziar. 
~ 

,J-." in Mureşel de vânzare cu 2 camere, 
,~ ~jd, bun pen:ru gospodărie. Adresa: 
SI I~d, str. Cantacuzino No, 48, apart. 2. . ~ 
" ~ ~ vîuu&re o manta noul ofiţerească le. 

i. magazinul "Basarabia" str. MeţilUlu 4:. 

ti . flt vânzare un dormitor, cameră combi-
n nati, masă de scris, dul"p §i un reca-

miel', Str, Bariţiu No, 1, uşa No. ~. 

Ilt \'duu'e ~;)\'~e smirna veritabil miri
, l1ea 3X'! mtr. AdrMa: Agelltura. ml. Co

mD Str. Emm~ 17. , 

Diverse 
Ifijl9dre~ 18ct:in1f·J(Jl' g~nle şi Caml'rilllr ma
filat.. Ager.tura .,Cnman" Str:lada Emi
~~~ 17 .• ,ta.j I. hrtt~, 1. Cam de Colll 
Ind. Imb Nr, F. J1334 1943, 

. ·~ltpntl'lru (ientntll ce vL~.1.llre ~i CUl'Hpăra

ria iml'bîj~lor, CO~~AN nHf~OR:,]HE 
Arad, :,;1tr. M Emincsc\\ ."'Jr. :'1l!taj 1 Te
lefon, 2U·iH. Int'e~, la C.ur. d.e Cam. şi 
Inoll,~~"ie sat! Nr. Fi. 11~31'1il43 
Ca"lt d<, dTll'lTe: C~li p_rticu:nrl ~o· 
dnrn 1i ":u ~;;m.,ră de baie si ~~·ădină. lân~ă 
Str CcrăI:'tJce'.r,u. 2 m:liollne - VtIă 
~.(,dernă cu do.:ă &ltartan.el;te, ~!'irlină ş; 
gi:\1'aj, in r:entN 6 millOlnl!, - Ca!lI. micli 
eu ~rătfini\ 288 m. p. l!\nJ~ St:-ada S .. Vg 

~~i. 11 SoO mu lei, - Casli }>arllculară 
,C.:'lmnu,~n din 2 (!'ame~ 'li dtpentlinte C\I 
~r5Jină ]:iO m p. 1 mUion. - GrMin/i 
~J pnml fru('ttf~rt 135 m P. ~Angă Mică· 
1:t(:a-Nouă 1;100JO lei - Căutăm r~ntru 
tump'lI!'D:'t pazr.l,nt an.bi! 1Q--IZ jugh. tn 
ju('i<lţul A '.":1.<1. 

Fabriea c!\lmir:t m',~f'nt! cu instalaţiuni 
cau.n stabil, clădit camed e:l ~a~inărli1~ 
c~.e mai lol:.'lIlC."ne toCa: Je fabri!.l. blrolt 
aproviz; <'natii I.'U IlUJ0ri pentru fabricarea 
orJdiror ,,:o:,ico:e c!limbe. din m(,tiv fall1i· 
Ha: urg'!:lt da vinn!"i:l lCI 2,00('1 (100. In 
cartierul v:leJot ca,,1 cu 6 c:rmtore '\Î eu tOt 
tomrort,,1 tJ o{j(;.OO(l loi. CM9 cu 1 'X S C!'l' 

."re. 1 oi. comfort ill ŞI 1 ,( 1 !n ('en~ru cU 

3,.5OO,DOO 'ei. ~Jici'l1ca '!asă rarticuln:'R 
w"ul} C" 3 camere. cu .nt cnmfortul 
1.~I)O.YJrJ lei. l.."a~~ particul:'\l'ă ('u 2 (am 
eu grlJ!nă rnue, cl;':.1 neu\ il: IJarneava 
1.3C(J.~'JO l~i. Agertură dd. luI Albert 
Raa.,.~, str I. Petran No. 3. Tel. 22-21 
tnree. Cam t;cm, 3G3'i'tl912, . 

Cinema ROYAL Arad 
SU{An." ALECSANDRI 2 

MARIA DENIS. eroma fiJmllJui (<%'LE 2 ORFELll\t'E) bI 

PARADISUL REGASIT 
după romanul hli DARIO NlOODElll, an tontl piesei (&oaIU110lo) Cll NINA 
BESOZZI, ,rmGIUUL RENTO. R~prezcntaţiile la orele S, 6, 7 şi 9 fix 

·&""'.5$ .nam wnr h "' .. 
Cinema FOR U l\{ Cinema CAPITOL Arad 

Telel.. 29·'" 
AZIl 

Filmul care va impresiona pe toată 
lumea 

Inimi frânte 
cu ElvIMA GRAMATICA - LEO· 
NARDO CORTEZE şi SERGIO 

TOFANO • 
Fumul care repreZintă un triumf 

în arta cinematoorafică 
Repr.: la orele 3. 3, 7 şi 9 fix 

Teldo. t 23-23 I 
CIDematograful fih.ellM' 'ra.cli...., 

n 
.A1.i ~ in :âlele urmă,toare: ltlatineg cu lei 60 
pentl'1l şeelafi, filmul istoric de proporţii 

gigantice 
ANEHLL.,C UIIUG GINO CERVl 

Don Cezare 
OI BAZAN 

Osândiri la moarte.,. dueluri. .• dra· 
geste. '. Jnuzicl... pasiune ••• 

)(ai mare ea Coroaua de Fier. 
Aprobat pentru tin~t. 

JURNAL O.N.C. Re2Jervaţi locurile 
.... ~~.aa ......... A ...... am~ ....... m·.' .. ml ...... ~ ............... , ....... .. 

1 ... e=I'.'i~'~.SE"Dj.*t~gw~ ........ ~ .. .s .... a ... ~r,_ •• a-=.·.'a. .................. .a .... ~ 

SPITALUL GERMAN ARDA 
----------------------------------------------

Str. los'.! Vulcan Nr. 1'·~!tton: 24·91 . ~ ,'.'~>.;~ . 

. .;!. '-ti\. 

Se primesc DolnaVl in afară de boli contagioase ~i mintale '1fi;iN
Sfr.al\;.l posedă ,= SNti& clJirurgiC'alăt secţ:e de 1Y.,]i interne şi r.ectie de ginee()!o~ 

Spitall4l esta crgauiz'lt după cerinţt:le moderne. 
~,cnr=U..'.MDBEQM2ma; ...... BR ........... mHE ... Mf~l~' .. ~ .............................. ., 
~ .. ~~;~S~'8~'P3w~ .. nm:BB ...... .a'h4~ .... .r.;;.4 ....... k2L ............................ ~n 

propr. M. BELICI ARAD, str, dr. Ioan Robu Nr. 6. (lângă te}e!oalle). 

Prezintă. şi vinde cele mai elegante modele de pardesiuri. taile-lrinri şi 
roahii de dame. Calităţi superioare. Vizitaţi magazinul fără obligaţia de a 
cumpăra.. Termene scurte de livrare 1& comenzi. Of. Reg. Corn. 10861-1942 

,r~)I. ___ aBZtwgwg~**~--~am .... ~ ................ '·~ .............................. acu 

Cinenla URANIA Arad 
Telefon: 12-32. Repr. 3. 5. 7 şi 9 

Cinema. de premieră. Ton şi proiecţie irepro,şa:bili.. Sala bine încălzită.. 

AZI 
filmul dragostei şi a1suierinţelor omeneşti 

Două vieti incrucisate 
doui vieţi, cari nu se pot întâlni oU ANA MARISCAL ŞI ENRIOUE 

GUITART IN PATUL>\ MARE. • 

~----------------._---------------------------------------
FAPl'E MERITORII DEMNI!: DE 

URMA'!'. 
PUBLICAŢIE. 

I Se aduce la. cunoştinţa celor mtere· 
Sub înalta oblă.duire a d-lor Toma Mă- saţi că, Liceul Industrial din Araj, art~ 

l'Uş~wdu (J,uectorul gt:llcral al In<h .. saiei 00 vâmzare următoarele unelte agricole; 
l'e>adic A.rădane şi Mihai 'l"ache, s'a. lua.t 1. Batoza S. T. 1. A. P, - pentru 
frumoaSa şi înă.l1~toarea initiativă, ~·~e sfărâma.t porumb. construcţie robusti ş.i 
1JU rwate ti trecuta Cu vederea de )ptnm In perfectă fun<!ţionare. 
publică Arikană, de a. se fi dona.t de sus- CalJa.cî~atea. 300 k~Joră po~mb. 
nl\l.ll1iţli domni. pentru căminul l'Ultural Dimensiuni 50170/100 cm. 
.,Nicolaie BJJresenu din comuna M'i.::R'Şti, F.-,cecutale 7!i kv.. 
judeţul Dâmboviţn, comună. n-atală a Pre-tul l~~ 1 li (100 onesta. 
d·lui Mihai Tache, materialul nece3ar 
confecţionărH de îmbrăcăminte pe~t:u 8 
e"oU orfani din războiul actuaL 

Aeestp. fllpte de Mrit~te, izvol'ite din
't"un inalt s"f.1timel,t de 9"1iihrfta~ M· 
'jonn1[ şi datorie sfâ:nt..l\ fll~?i de fi! Pa
triei, in ~e~ste V1'emul'"Î de lY!,ienie. nu 
T.lot S? răml\'lă 'P"rtrn c~na1ţi conl'ltin· 
naI! ai nostri c~cât, ca vii exe,mple pil-
duitoare demne de urmat., . r-

!MIL BUSCHI 
GEASORNICAR 

ARAD, str. Brlt.hW\I 2. 

CALEIDOSCOP 
F ARltlACn DE SERVIOIU 

16 Ma.rtie nu 
LAGER· El. &eg, Maria 25, Tel. 15-1<i. 
BERGER, Calea Şaguna. ' 
MUMUIANU. Calea Aurel VIaJ:cQ 80. 

Serviciul permanent. 

CIN~IA'IOG&AFE 

16 Hariie 1»(4 

!"OR UM: Inimi frâute. 
CORSO; O femeie in ~ri<:ol. 
URANlA: Două vieti incruci.§ate,. 
ROYAL: Paradisul regăsit,. 
CAPITOL: Doo Cezue di Bazan. ----
Spectacole 

Teatrul COtlllUlal. A.rad. 51mbi.ti la. 
III. 1944. ora 8 seara Mare CQncert de 
gală dat de en. NicWesou-BaSSll. nrim 80-
iist al Operei Române Buureşti, -eu c0n
cursul d-mei Emilia Guţianu, primad,n,ă 
ş.i d1. I. Popescu Buftea dela. Opera Ro
mână. Bucureşti. La pian: Mircea. Popa.. 
şef Ole orchestri din Open. Romină. Cl~ 
Timişoara, I . 

Pentru acest grandios spectac:)l reţi
neţi bilete d'n timp dela Allenţia Te:a
trali • .ru~". Telefon: 22--55. . . --........••.• ~~ .. 
Adunarea generală a 
Viticultorilor arădani 

Sindieaf;.1l Viticol din localita.te şl.a 
ţinut adunarea. generali in sala, mate a 
PrefectUrei. in prezenta. reprezentanţi. 
lor au.torităţilor şI a unui mare număt 
de membri. . " .' 

După. desohiderea adunării de către 
d. dr. Sever Ispra.vnic-senior, care & sa· 
btat pe oei prezenţi. d. dr. Lazar Nichlt 
SeCretarul sindicatului a. citit darea de 
seamă asupra activităţii sindicatului 
şi 8 situaţiei Podgoriei Aradului. dare 
cb:J seamă, asupra căreia vom reVeni in
tr'o corespondenţi viitoare. 

D. praf. Liviu Albu, a citit darea de 
seami asupra gestiune! finaneial'$ & 
sindicatuui. iar el IuHan Glvuîeacu. ~" 
port-Jl comisii de cenzori. ' ' . 
După. aceste. & fost ales non! C)Q!1si1ill 

de administraţie al sindicatului. A tl fost 
aleşi d-nli: <!r. Sever lspravnio-senior. 
preşedinte. dr. Aurel Crifan. Aural ~ir· 
tolon, Stefan Anghel. prof. Liviu o!UlTJ t 

prof. dr. Lazar Niohi. dr. Al. Stoinesou, 
Vendel Milller ,i Iuliu Givulescu mem,. 
'ori in eonsiliu. In comisia de 08QSOri aU 
fost aleşi d ·nU: ing: insp. Andrei Stre: 
za. Ferdnand Weisenburger fi Al. Qu· 
rini. 

La sfârşit, &"l rostit cuvbtiri d-nii: 
dr. Ioan Nichin in numele dlui generlJl 
i. r. Sabin Banciu. prefectul judeţu1u.i. 
ing. insp. Emil Pop, directorul Camerei 
Agricole, ing. Gh. Sincasiu. ajJtor de 
primar, dr. Anrel Crişan. Aurel Birto· 
Ion şi dr. Al Stnieneseu. 

Tuturor le·a răspuns d. dt'. Sever Is
pravnic senior. S'au tr:mis teleg a.me 
dlui Ma.reşa} Ion Antonese-J, Conducă
rul StatuluI, dIui prof. Mihai Antonescu, 
vicepreşedintele Consiliului de Miniştri 
~1 preşedintelui Uniunii S:ndiicateloT Vi~ 
ticol.e. ' 

1 , 
I VilitaU CU incredere 

Firma ILIE MOTIO 
....... aS:UZJE 

Postfv2rie-TextfJe 
AR.<\D, Piata AvrlS1'Wl !"'i'll 19 

Telefon: ~2 46 . __ rr 

----------------................. 

J,-' 
.)il' 

I 
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cu PaşI gl2'3ntlcl e pune u cu mlna:1 I{rivoirog, care se îndreaptă in sp~' Răsboiul se a~ro~ie 
Alarmă la londra. Generalul Narch 

face o 

.. .. d tii· t ţuit un oontraatac viguros german~. 

1 1,;1 împotriva forţ-elor Sovietice maSlite 1 
dec ară: Germania este imposibil să fie, infrântă dacă nu se această regiune, Prin acest cont~aa" 

.. .• inam!cul a fost oprit ~i res.t:.ins, ~lllâ~ campanie terestr a impotriva el de vazut acum, daca dupa P1erdetill 

on' . • 
II .. ela cartierul general az Filhrerului 
U inaltul comandament al forţelor 

armate germane comun. că " 
In SeCtorul sudiC al frollr:uhli de răsă

?'ii) unde. pe arumuri dcs/undatE §! pe 
Ut4 teren extrem de mocil'/.os, Se dă O 

Luptă crdncenă, in CClre au, jost UTunca
te /onnaţi1tni noui de ambele pârţi) tru,
pdl' noastre, luptând impotnva unor 
jurle inamice superioare ca numâr, CO'rl

t.nwi mereU să se arate pnrwr'o exem
pl.ară hotărire şi ,printr'un nesd~'Un~-i. 
tlat sptTit de lupta. In cadrul unet mlş
cări de despTindfTe plunuittÎ mai di
nainte, orwjul Cherson a fost evacuat, 
după ce fuseseră distru::st toate insta
wţliZe importante pentru războiu, 

In reg.u.nea dda sud d'J Stam C(yl'l~ 
, swr'tinoff şi la est de Tarna-pol câteva 

" x~ţltraatacuri au fOSt încummate de 
~U(;CeS, 

Pe restul fra-ntului de răsărit. bolset'i
Ol~ au mai dat, numai in regiunea 'dela 
n.ord-veSt de N eve1, atacurI destul de pu
tt,nice, dar fără SucceS, 

In italia nu au fosi nici ieri acţiuni 
cU· lUptă mai importante. 

B e r li 0.15 (Rador). - Dr Goebbels, către Germanii din Ostmark .. ! cei din 
ministrul Reichului, a vorbit Luni la Reichul vechi a fost pe('etJui{l pentru 
Salzburg În cadrul Unei ore solemne în tot-aeauna. PeIll.tru prima. dată in a~st 
l~re s'a săI'bătorit reîntoarcerea provin- războiu - a spus d. dr. Goebbels, IocuÎ
t,iilor Alpi şi Dunăre la Reich. M:luift'sta- torii din Prusia, din Ostmark, din Sax()o 
ţia a fost ţinută. in sala de festivităţi a .uia si din Bavaria n.u au mai mers des
tratrului. dar POllt1!>aţia erd strâ.nsă in părtÎţi sau unii Împotriva altora, ci ~u 
alte două săli din \:eCÎnătwte ~i pe o piaţă stat faţă În faţă. cu inamicul comUn m 
din faţa teatrului, pe ('â,nd coloane Între- cadrul marelui Rt'i(~h german, mli!i şi 
~i dt- oameni, se Îndreptau mereu d{'! pe hotărîţi. In acest al 5-1ea an, războiul se 
r-elf'lalte străzi spre teatru. apro]JÎe eu Paşi gigantiCi de pl!n:!tul cul-

I'nfr'un discurs aplaulht În nennmă- minan.t. Chiar acum) inainte de final, pu
rafe J'ânduri si intrerupt de aeJamaţii, d. terile in amice au Încercat să adt'me
dr. Goebbels' a reamintit diberarell· de nea~(·ă state neutre sau aBate de p:trte-~ 
3el!m ~ase ani a Măl"cii de Est de t'ătre !or.Jn aceasta noi ve-ilem o dovatl.$ ca 
Fiihre~ şi a sublhliat t'â legătura făeutli.1 HlamiMd nu se simte În nici un caz atât 
prin vărsarea În comun a sângelui de de tare cum ar vrea să arate. 

Inamicul nu mai are puterea să câştige răsboiul 
Tabăra. inamică stie astăzi d:~stul de iJlternă, 

?onsi~.erabile suferite d~ sovietiCi a::t 
mamlcul va concentra m aCest ~ 
noui rezerve Şi va încerca noui ata~ 
OpE'raţiunile ge'"mane de aci se p 
tE'SC pentru ori'ce evenluahtăţi. : • 
Asemănător s'au desfă.şurat si o 

t1un,ile. ~~ fla~cul din sudul frOnt~'Uifte 
Sonehca ar fI ocupat linia ferată Ltrn:~ 
bf:!'g-Odesa pe o lungime de 40 k • 
îr'r.intând până la Tar11OpoL Se pare il 
aCeasta a deslănţuit acţiunea cont 
of.eTlsivei 'germane. Colaboratorul m;1 

tar a dedarat in legătură CU aCE'R3ta· • 
oŢa.şul Tarnopol a fosf curăţitd-e l!ovle-~ 
t:-cj. af1ându-se acum ferm in mâini .... 
gennanilol'. Dea~menea şi linia feral ,. 
Lemberg-Odesa a cărei porţ.june Wst' 1 
ci se afla in mâinile jnamicului a f. 
curăţită şi es~ stăpânită de armal: lfu 
germană, Operaţiunile de curăt:rt Slm tii 
în eum, Colaboratorul militRr a decl~ JDe 
rat în inchejere că operlltiunile în ace~. giI 
sed:or sunt in plină desfăşurare şi ci: \'ei 
g{'himbări POt inte't'Veni în orice mome~1 aei 
Din anumite semne se trage însă conl'111 te 
ZI!'!, că pu'nc*ul culminant al aCestei M .. 
tăJij. întrucât se noate vorlJi de un a@~ ea 
menea punct, a fO.3t infrint. " ei!. 

Voluntarii pentra real. tA: 
meDtul ~,Roma sau : 

lIoartea"6 AVi.oane de l;ână-toare gf:.rmane Şi ar. 
titen,a w.Just/'ă rmtiaeriană au dobonit 
dea-8U.pra c-apului de pod N eftuno 7 
avioane inamice. In Marea /rlediterană 
Mi' submarin inamic a fOSt di.strus de 
vasele noastre de vânat submarine. 
Avioane britanice de hărtu.ire au arun
ruf, noaptEa t-recută, bombe în regiunea 
de t1tst a Germaniei. Avioane geTmane 
d~ luptă au atacat cu 8ltCCe8 mulţumi
tor obiective de pe coasta de sud a An--

binE:; că. nu mai ar~ niCi o posibilitate Pe când ţelurile de răsboi ale inamici
milltară de a câştiga acest, răsboi pe lor Axei se clatină din pricina neinţele
câmpul de bătălie, deoare;c.e a inCercat gerii poporul german este gata să mo
aceasta pe toate fronl1irile. dar toate biliZeze toat"! forţele 3ale şi să sufere 
încercările au fost zădărnicite cu pier- orice greulate pentru a-şi apăra fiinţa.. 
dHi mari pentrU inamic, D, dr, GO€'b- Această atitudine a poporului ger
bels a subliniat mai departe că Anglia, man reese astăzi. c.ând moralul .său nu 
care voia prin acest răsboiu să iMtaur€- Se prăbuşeşte sub teroarea aeriana a 
ze balanţa puterilor in Europa in de- inamicului. ci dimpotrivă se întăreşte 
favoarea German~ei, s'a găsit acum în şi mai mult. Pentru a câştiga acest răs· 
faţa unei ameninţări mult mai mari din r-oi. puterile Axei au strâns până acum 
part~a Uniunii Sovietelor. Aceasta ·ree~ mai multe atuuri. Nu peSte multă vre
S~ din faptul ca împenu) mondial engleZ me initiativa va fi din nou de partea 
It căzut in d?pendenţa totală, din punct I Germanilor şi, incet dar sigur, intâieta
de vedere ideologiC şi p~actic, a Kremh- !;ea tehnică a inamicului va fi nu numai 
nului. astfel că astăzi este silit să des- a iunsă şi c-hiar In treCUtă, a spus d, dr. 
chidă bolşevismului poarta şi în politica Goebbels. . 

Germania nu poate fi invinsă dacă nu se 
campanie terestră impotriva ei 

face o 

Roma, 15 (tp,) -'In provincia Veneţj.; la 
s'au prezentat până la 29 Februin al 
2100 de voluntari pentru a intra în regl ee 
mentui "Roma sau moartea", Unitatea; Of 

fost înfiinţată deIe acestea. Este v,.rt, Of 

de soldaţi şi ofiţeri instruiţi, aşa că regi It 
mentul va Putea fi transpoltat în curân 

gliei.. . 

Pierdprlle Sfatelor Unite 
dela Inceput ul 

răzbOiUlUI 

l'oliio. 15 (Radar). - Agenţia Domei 
anmnţă oficial că pierderilei::ltate.tol" Uni
te de la inceputul războiului se ridkă la 
215,805 oameni, mutre cari 181,944 n'~ 
rinari, 52.800 ostaşi din armata taestl'ă, 
19,218 ostaşi din forţele aeriene şi 
122,843 prizonieri 

Statul major american n'a adIr.:.Îs pâ.nă 
acum decât o parte din aeeste pier-:::leri de 
oameni. El adoptă în această privinţă 
aceialji tactică. pe care () folose2te atunci 
când este vorba de pierderi de vase. 
După comunicatele marel'ui cartier ge

neral japonez, inamicul a pierdllt in 
eursul a doi ani de război 618 unităţi na
va.le, dar nu a confirmat decât pierderea 
a 96 vase de diferite tipllri. 

GENEV~ 15. (Rador) o telegramă 
din Londra, retransmisă de eorespo-H
aentul DNB. a.DWlţă: După cum anunţă 
"DnHy Express({, generalul Nareh, şeful 
de stat major al forţelor americane din 
războiului 1914--1918, a făcut dedara
ţii despre situaţia actuală şi a spUS c'i 
este imposibil că Germania să fie în
rrântă, dar-â DU se face o campanie te· 

I restră împotriva ei. Pentru aliaţi nu 
exiStă decât o Singură posibilitate pe.n. 
tru, aeeasta., ŞI anume o debareare peste 
Canalul Mânecii. Generalul şi a expri-
mat satisfacţia t-ă şi ofiţerii superio.ri 
aliaţi sunt de pă.rere l'Că este lmposibU să 
se eâ.5tige războiul împotriva Germaniei 

numai prin atacuri aeriene. 

,Caracterizarea situatiei frontului de Răsărit 
B€rli:n. 15 (tp). - Colaboratorul mi- două Centre ale frontulUi din răsărit, 00-

litar al conferinţei de presă dela Wil- ma.ndamentul suprem geman considera 

pe front. 

Alarmă la Londra 
LISABONA, 15, (Rador) După cun 

anunţă serviciul britanic de informa.ţi 
la Londra s'a dat alarma aeriană incur 
sul nopţii de Marţi spre Miereur,L .'.-...... -------- . 

România 
STAŢIUNEA SEISIUICA 

Timişoara. IV.. Spl. Tudor Vuulimirc"ll 
Facultatea de Agronomîe a şc. PoJiwhnif 

Buletin Seismic 
helmstrasse comentează situaţia frontu- ca secundare operaţiunile dela Sveni- La Staţiunea. Seismil'i. din Timişoar. 
lUi de t',st in lumina comunicatelor ma- gorodka. Cotul format dela Tarnopol s'au Înregistrat azi, 15 lUartje 1944. tra 
T<>Jui cartier general german. Interesul până la Krivoirog, formând mişcări de cutremure de pămâ.nt: 
militar se concentrează din nou asupra scurtare Şi degajare a acestei regiuni. Primul, timp de 20 minute Înc~u 
frontului de răsărit, unde în cursul uIti- a neeesitat evacuarea oraşului Uman. dela. 2 ore şi 38 secunde, eu dista.nţa epl 
melor 24 de ore tendinţa a rămas ne- Cu atâf mai mult comandamentul tSu- centrală. de 700 kDl. 
schimbată, AtacurÎle prinCipale sOVieti- prem german şi-a 'îndreptat acum aten- Al doilea.. slab, între 2 ore 35 minub 
ce s'au C'QnCentrat asupra flancului la ţîunea asupra celor două flancuri ger-- şi 2 ore 42 minute. 
e3t de Krivoirog precum şi asupra flan· mane, cari Se află sub presiu.nea so- Al treilea, înregistrat timp de 1 oră Ş 

I 

Vaselp de războiu itali
eD~t cedate Sov.etelor, 

't"or li IicbÎlllbate eu 
ya.e engleze? 

eului la vest d-e Sepetovka Şi Jampol, cu I vjetică, jumătate, inoopând dela 7 or·e 11 minut.e 
ţelul de a ocupa linia ferată Lembe' g- Du.pă pauza în cursul căreia au fost s'a produs la. o depărtare probabilă df .' 
Od€SS8.. Faţă de operaţiunile din ac_sre executate aceste operaţiuni s'a deslă.n.- 7500 km. ..... _~ ......... ~~ ....... ~ ................•...... -_ .. 

Stockholm, 15 (tp.) - "Exchange Bolşevizarea Italiei de Sud a început 
Telegraph" anunţă din Londra că există BERLIN, 15. (Tp). Ca nna din cele 
posibilitatea ca. Sovietele să primească mai importante ştiri a zilei a fost ca
in locui unităţilor italiene un număr c,,- racterizate azi la oonfel'inţa. de presi de 
respunză.tor de vase britanice, iar in către cuvântăt01"ul ministerului de ex· 
schimb Anglia ar lua in stăpânire vasele teme, reluarea relaţiilor diplomatice în
ae l'ăzboiu italieoo. . tre Uniunea Sovietelor şi guvernul 

. Rusia ~i..a exprimat dorinţa de 't !Jarti- Bad~lio. Este probabil l-ă. acest act s'a 
eipa la împărţirea flotei italiene în făcut r:.. .. ă ca UniUnea Sl)vieteJor să se fi 
toamna anulU:i 1943, După cum anuntă Înteles eu Anolia sau Americ.a. Acest 
,.Times" atunci chestlrlt",ea a fost lăsaUi fapt rezuUă din ştirea dată de agentia 
de o parte, deoarece conlucrare'l exem· Reuter că Badoglio s'a adresat În af'elaş 
pIară dintre amiraJitag'a lui B:tdngJh şi tim!) 00 roererea rel!!ării relaţiilor, tIniu
anglo-.amerirani ar fi sl1f0ri+ o"'l'li s'ar n Inel Sovief.elor. Angliei şi Amf':rirei. Dll

~fl.t . imediat unităţile ee răz~Olu Ita- '~ă ('Uln anunţi. agenţia Reuter el 8f'est 
Uene. . fapt a proclus o ml!re z:u·,'. prm'o('am la 

l..ondra , din e.auză. că Stalin în această 
cauză a intretmt Anglia. Ou privire la 
rostul ac('stei rnăs:Jri se dedară la Wil. 
helmstrasse (ă est.e notoriu Cit Stalin 
prin formarea. unei misiuni dij11 '.~latice 
vrea si arate că. a hotărît să el '\ o po
î~tidi indf'p·andentâ dE:' An~1ia !fi Ameri

Ica, in Italia şi spaţiul mediteranian. Vi· 
sinsky, preşedintele comitetului aliat 
uent'1'1l ItaHa va or!!aniza o ambasadă 
Sn.vleti,.,ă şi dl1pă po~ibilităţi rf"r.rezen· 
tante ~inlQmltti('e a republicelor sovieti
e~ În Italia, Se poate vedea din a~asta 
di. bol"'e,'i7~rfia italiei de sUff 8 ini'e.nut, 
.o\l":Antia RelJf.f':r mentionea7.ă cii după 

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

părerea eer~lrnor italiene Shllin apări 
pentru moment pe Badoglio şi easa dom 
nitoare deoRre<>.e el ştie că a(-est sis ten 
va 1rebui să aibe C'lt rezultat o p:răbuşiI'l 
baotică. Din 3('est lmos Stalin va potel 

trage numai f(}h~ase. R-t"lua-rea reI~lţiilo-l 
dlplomatie6 cu &'lc1oglio aparţine serie 
măsurilor, pe cari le-a tUnt Stalin p€'I1tr. 
R jUt'R un rol prepa.nderent în Medit.e~ 
nă. Din acest motiv l-a fă-rltlt pe VI 
sinsky prc!5edintt'Ie clJmitefn'ui aliat ~! 
din a('est motiv Il reetr1f1s('l1 t pe ,~ 
Gan1lf> tot din ac.esf llJotiv I't {'prut sj • 
parte din flofa it"Ji~n"i.. l'ei'wiin'" ""ta,ou.l 
af'tl\'itate bf>'şevjrâ din I\fri('ll d~ OQrd 

Soc! l e":atea Naţională de Editură ş~ Arte Grafice .,Dacia Traiană" Timişoara 1, Bul. Re!)ele Mihai 1, Nr, 4, Înmatr. sub Nr. 52'1188,1943 la Reg Of Com"r~'l!\l; 'J"rT'i!lOR~!l, 

TiDărită. la 15 Ma1tie 1944. 
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