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~~ Conditiile Sovietelor pentru un armistitiu cu Finlanda şi că liniştea a fost restabiLită in intrea.gl! 

ţară. 

Ştiri sosite din Uruguay arirmă ci mari
na şi trupele diu provincie ar asculta de 
ordinele rebeJilor. Se crede că marina fi 
armata din provincie au PQmit în marş asu
pra ca.llitalei pentru a da. put~rea lui Ro • 
berto Repete, preşedintele Curţii de Ca
saţie. 

în· . Rolul Rusiei in afacerile euro}ene. Anglia majorează emigrarea evreilor in Palestina 
int· 'tua.ţL.(l, 'pa,eltlcd 

dal111!resa din Stoc~holm dă destulă aten
, fW reu(;j-tunil t'otonez,ior, Juyo-

i.Qr Şi ltGLwni!,or ta disc;;UT8Ut prim«
est! ,"mis~ru britanic, care s'a ocupat, 
!'ma recum se ştie} de fiecare m parte. J.}ts
~ nu re POlonezi Şi Jug08l.avi am referiti la 
mal I1lp, Iuta acum Ct:eace se obseroo aici 
mă "rţpre Italieni.' . ' 
le ~l Se ştie ca d. Churchill, vorbind despre 
i irr-tuatlti' poUttcă a Italiei, G subliniat ca 
alia, eia după cucedrea Romei crede .că va 
t ul. i momentul când să se facă anume 
lupă himbări politice fundamentale şi că, 
~ele , " p(itlă atunci, Mareşalul Badog11.O 
ad'J9 -COllit-nue a guver-na în condiţiile şUute 
lUpă. teritoriul ocupat de t1'upele aliate. 
~n, .ciaraţi1le pTimului miniStru britanic 

m. 'au aflat insă in Italia c01uil~ă de Ma
.sa/uZ Badoglio o primire favorabilă Ci, 

tan' 'l~pofrivă, ele au fost de indată criti· 
- te. Ast/el, profe.soruZ Amedeo Adolfo) 

C\ll! fdoT al Unive'rsităţii din" N eapo~ ~~ 
ti ul dtn cei mat importanţI membrt a, 

:: rupului patrwticu. din Italia, după ce 
; SCU.\8"Plt.'i câtev? cuvwte ~e t;pr~e a 

,dorult(,ialwt. il sublitt1at msa ca "d. 
t8 JlrchiU riscă săji~ amul C?rc poate să 

, mlă pacea". OllN, a con.tmuat profe. 
~m~ Il italian, după părerea el-lUi Ohu"... 
~enl~ ~m, Italia este o naţiune in /rântă~ care 
il. 01: re preferabil să rămână astfel, Prin 
Jllb,- are cel mai bun guvern. pentru Ita,. 
0:a:- . ar fi acela care a· semnat Q,rmi8tiţiul. 
ol~": ceata este un punct de vedere pur 'mJÎ.. 
a,1a-/ur" 

.'6 F~ Or,' susţine d. Adolfo, ,;talia ar tre
!II. t~ i să fie reprezentată :pri-ntr'un guvern 

"pI'esie a poporului şi nu printr'un gu-
..... m desonorat'(. 

Pe de altă parte, se anunţă că Sâm-
1tti lucrătorii italieni au decis o grevă 
~ 1Q minute ",ca proteSt impotriva afir-

lest! f1aţ iilor făcute de d. Churchill in C~ 
isl~ IMra Comunelor, prin care gut)~ul 

r,~anic acorda guvernului BadogLiO wn 
rizan tfrijin provizoriu, până ce aliaţii V01 
l, {~ l~lIge Romau • Greva - anunţă ~e8-
ri it pondentul d~n N mpale al agenţiei ~eu
,i J'ilI ii! - va avea Zoc sub auspiciile partide
ta, it lor C01nUhli/)'t, SOCialist şi al ~,acţiunWt şi 
ere j t': bucură de simpatia comitetul~,i e,x(}-

illiu al ,..COt&8iliului ~ţiO?WI de 6Zibe:~ 
rt"f Prol estul o: lost Inmatwt autoritaţ," 

- hraliate. _ 
~. adt Aşa daT, incercarea d·lu. Churchill 
la, It. (l frâna veleităţile partidelor politi06 
• ,1 d cii! Italia ocupată de aliaţi, întâmpină 

~I.sesl! critici serioase mai ales din partea ar
Şl,~: ~izaţiilor avansate ca pTogram politie} 
rii ~ frunte cu partidul comufllist fi socia-

. t -e prr , 
111, E aceasta u-n semn in pIua 0.1 desacor· 

i, pe:' iului ce tir exista intre concepţia brita
pentr, tim ~ ceo: sovietică Şi d. Ohurchill are 

_ 1 ll.imoo, motive să se teamă de, ro:luarea 
:ra~:eţii politice din Italia, Bau' cei trei 
~t~ i4ţi nu ~nt incă definitiv inţeleşi asu
de Ill' ra acB8t"U,i punct ti atunci 86 incerarcă 

me510 ie ro,tiga timp' 
Iar d: ~tă înt1'ebărUe care tie p"'Ie(JU in 
1 geL , . 

. Cltnle t:o-rnpetente. CU prÎ1.';"e la. si-
__ laţi a din Italia, după disc!trsul (j-iui 

rehiU, 

-\ i 

:Sj:OOb...kiOLl.t~ ;t • - U ştire a Hil'OU

,III Jllternaţional ue In(ounaţiuni re
• ~oiIllSll1jsi v1'IH anuniă: 

Postul ue ralUO lttuSl>OVa. a difuzat o 
dt'<'larafie a ComisarÎatuiui PO)JOl'Ului, 
pentru Afacerile Externe ea.1'6 spune: 
.,Zvonurl diferite au apu.rut in presa din 
ultima vreme, privitoare la trataţe ('·a.re 
?\ţt fost duse intre Uniwnea So"ietelor ~i 
Ifinlanda. AN~t.te tratative au f(}st duse 
p"'lltru terminarea. ostilităţilor F iru an. 
!lei împotriva IJniunei Soviete\or. 

In realitate, trat.ative oflriu1e între 
tirJunea Sovietelor şi finlanda, uu au 
1000t incepu te. 

In miJloeul lunei Fehruarie anul ace-s
ia, un industda.ş de l'am suedez a in
~tÎinţat pe dona Kolontny, amuasadoa
r ..... SOY~' ~elor la St{)l"'.khOlOl, că d. Paasi
k~vi a sosit la Stockholm şi că are mi
siunea să (-eară, condiţiile în eare }I'w
l~nda ar putea ie.şi di ... război. D-na Ko
luntay a fost rugatA să oo('.hlre da.c:·ă gu, 
vomul Unhmei Sovietice este dispus sit 
intl'c in tratAth"c cu adualul guvern tlJ 
FJotllandei. In numele Uniunei Sovietî(*,. 
d-na Kolontay a. decla.rat că gtnlemul 
suvietie nu ~l1'e nici un motiv să aibă o 
iueredere deosebi ti. în a.etualul guvern 
fb!andeoz~ dar eA totuŞi. daei. UJlfandezU 
a11 găsesc altfel guvernul sovietic egie 
gt\ta. să trateze (::u actualul guvem des· 
pre incetarea ostilităţilor. Cu prilejul 
unei intrevederi neoficiale eare a fost 
1. 16 J;~ebrtlarie, la cererea d-Iui Paas;· 
~ivi, acesta. a declarat d-Dt"i Ko1ontay l'A 
~.;e împuten1icit de fmlandezi să. SOD4 
deze condiţiile guvernului sovietic 'pen~ 
tru incetarea. ostilităţilor de f!ătre }I'I1' 

landa. In eUl'Sul Întrevederei urmă.toare, 
d-na Kolontay a Înmânat d-Iuj PaasikivÎ 
l'R'Ipunsul Uniunii Sovietice. care con
ţlnp eonditiilc pentru armistiţiu urmă· 
tmrre: 1. Ruperea relatiilor eu Genn~l 
Ilfa şi intemarea. trupelor şi vaselor de 

r&.zboiu germane din lqnlanda., eu ~n· 
uiţi~ ci, dacă t'i1danda socotoşte aooas
Iii. operaţiune ca fiind peste puterile sale 
l uiunea Sovietită e."Iie gata. să. dea. spn· 
~jnul necesar, trupe terestre şi forţele 
t\f'riene. 2. Repunerea în vigoare a tra..
h.tutui fino-stJvietio şi retragerea trup&" 
10,- finla.ndeze la graniţa din 1940. 3, 
I~ediata eliberare a prizonierilor de 
ră.zboi sovi ... tiei şi aliaţi şi a internaţiloJ' 
riVili sovietici Şi aliaţi. 4:. Problmna unpj 
(!~m(lhili7ji.dt parţiale, sali sută. la sută 
.. al'mat~i finlundeze. face ohiectul 'Jllor 
t-ro.tative la l\1ftS('()va. Prohlt:'ma despi.
~ubiri1(}r prh'indt.e {lfo ooeratiunile şi o
{·"pafia. militari. din t.eritoriile sovieth'e 
vor flt.oo. deasemeni, obiectul unor tra
tatiye. 

WI~h .. m"trafIJtIIt" $' ~.,ndftH'e d..
.,.~e 8.vleto~nDI.ndeze 

BERLIN,2 (Rador) - In urma unei 
intrebări la Wilhelmstrasse s'a dedarat 
MIercuri că in prezent nu este de fă~lt 
Vreo declaraţie privitoare la eomunica
tJl dat de Moscova referitor la condiţii 

pentru pace eu Finlanda. . , " _..-J-.. 

Connullcatul şt'"d'nt~1 .err .. teo 
a parlameatului finlandez 

HELSINK!I, 2 (Rador) - DNB trans· 
mite: ComuniCatul ofiCial dat după şe· 
dinţa secretă de Marţi a parlamentr.llui 
fhlawlez, este publicat de presa finlan
df'...ză. în forma nrmitoare: "In şedinţa 

I s(>cretă de Mtlrţi diminenţa a parlamen
tului, d. Linko.ffiies, preşedintele consi
liului de miniştri a cetit un l'aport 3,1 
ptwrnu1t'Ji despre situaţia politică. In
tr'o şedinţă de o jnmătRte {le oră ţmută 
dtipă a.miază, parlamentul a intrat în 
hrdinea de zi nonnal,ă, 

Anglia majorează emigrarea evreilor in Palestina 
BUCUREŞTI, 2 S. p. p, TRANS~IITE: ZlARUL J,SV~NSKA DAGBLADET't DIN 

STOCKHOLM, Al'"IRllA CA GUVERNUL ~GLEZ A HOTĂRÂT SA MAJOREZE 
EMIGRAREA EVREILOR IN PALESTINA. • 

IN AC)i~T SCOP, GUVERNUL BKI TANIC A ACORDAT CETATENIA EN
GLEZA TUTUROR EVREiLOR DIN PALESTINA, CARE SE GASESC IN ANGLIA. 

Grupul etnic suedez din Estonia a primit 
de inapoere in tarâ 

autorizatie 

BUCUREŞTI, 2 S. p. P. transmite: Din I pentru Moscova, a.reasta ea şi roată popu
Berlin se află că Suedia ar fi primit auto- laţia din ţările cueerite de armata sovietică, 
ri7..aţia de inapoere in ţară Il grupului etnic De-JtSemeni prin aceasta se l'IOOunoaşte că 
sued-ez din E~tonia. sllooe:dj din Estonia au trăit mult mal bine 

Din acest fapt rezultă că. suedezii au o 1 sub ocupaţia germa.nă, d~eât au tl-ăit dupI. 
părere reală fi deci nu prea îmbucurătoare eliberarea. ţării de către ROBia. ' 

Frământările din Argentina 
BUCUREŞTI. 2 S. p. p. transmite: ASU·l Generahu Pa.rele, preţiedintele oonsiliului 

Pl'a situaţiei din Argentina circulă svonW'Î de miniştrit a anunţat plin radio că trupere 
contradictorii. guvernament&le sunt stă.pâne pe situaţie, 

D. Beneş dedară: Rusia Sovie· 
tică joacă rol de mBre putere 

în afacerile europene 
GENEVA, 2. (Radar,) - Serviciul 

engl€z de iniormaţiuni pu'blică. o doeCla
raţie a d-l:ui Beneş, în care se spwle, 
printre altele: "Au trecut V'I'l:murile 
când Rus,a Sovietică era exclusă. din 
afacerile em opene. Nimic nu va mai 
putea impied{ca Uniunea Sovietică. de 
a-şi juca rolul său de mare putere. în 
ai a;.::erile europene". 

Regele Petru al Jugoslavieî nu 
mch pteal.ă Id l.onCira 

GEl\.iEV A, 2. (ltador.) - DNB t,ral'I.$

mite: Dupa cum anunţă. agenţia "Ex4 
change TeH~-6raph", Reg~ie }:>eLrU al Ju
goslaviei şi-a armlat cilătoria care voia 
să.. O facă la Londra. Această hotărîre a 
fost luată în urma di'scursului ţinut de 
Churchill, în care primul ministru engkz 
a lua.t a.părarea lui Tito. 

(_uvera .. t p .... uo~~ dela L.ondra 
se socoteşle f'hD~Ur iildl'eptAţ.t 
a d. ur •. ut.'! in MUm-ltUt PO.8o&et 

GENEVA, 2. (Radar.) - După cum. 
anunţa servtC~ul eJîgleZ ae informajiu/ni, 
guvernul emiglant pownez dela Lot/,a.rQ 
a protestat 0ll.Cll.U i1npmriva Jormarii 
comitetu,l'ui aşa 2hS a ltu RoZa şi a ~con
siliului naţional pOlonez", Ca1'C sp-rij1M 
acest comltet.Act'vitatea acestor argutii
zaţiuY/.i eSte socotită ca o "trădare faţă de 
Polonia" , g!"'vernul dela Londra ton
testând oricui altcuiva dreptul de a da 
ordiM in numele Polon-iei. 

Exercilatrea drepuuul de ara .. 
t.ere 10 tloemul Ş' JiJ.lOra"la 
Berlin~ 2 (&ador). - Un decret al 

FililI'erw,ui, reiat. v .la exercitarea Ol'€,p
tului de gra.ţie de către protectora.1..Ul 
t{.eichul'ua. a.n Boemia ~i MoravLa. stabi
l~1jte ca. protectorul Kelc.nu1ui este inves
tit' cu dreptul de graţle şi de ordonanţă. 
şi de a da. ordonwfe ae neurmărire in 
Boemi.a şi Moravia în toate proc~le in 
care competenţa. ca prima .iHwtanţă 
a.parţine unui trlbwlal german cu sediul 
in Protecta.:at. ' 

In procesel<e pentru care sunt compe
tente, ca primă in~ta.llţă t;ribu,nalele Rei
chului, Tribunalul poporului sa.u o Curte 
de Apel. dreptul de graţie şi de ordo
nanţă de neurroări. e este exercitat de 
prot~tor în acord cu ministerul de jus
tiţie al Re,chului. 

Dacă. nu :se poate realiza. arest acord, 
va hOtărî FUhrerul ori şeful cancelariei 
Reicllului. 

ACeSt dreret nu se referă la procesele 
care nu intră in competenta justiţiei mi~ 
\itare. 

Anglia. crează unităţi pentru Tita A 

In afara fostei Jugoslavii 
lJSABONA,2 (tp). - Dlntr·o Ştire a 

Q/liau.ţiei Beuter din Ca.iro reese că 4,"11-

ver:nul englez • îneeput şi el si Cl'OO'lf' 

ut'ităţi pentru Tito În afltra fostului t~· 
ritorm al Jngoslavlei. Agenţţa- Reut .. r 
auuntf c:ă foştii soldati jugoslavi. care 

i 

au semnat lUt ma.nifest in favoarea lui I ţi că 8.CeSta este primul semn pentru 1't'

'Iito, se află, acum într'o tabără. de par- zdvarea problemei, referitoare la gu· 
timni în go1fnl Suez. In aaea.stă ştire se ve~nl din exil jugoslav şi Anglia. Par
a.ooentuetlm faPtUl ei. gunrnul brita~ I tixanii hti Tito vor fi plă.ti~i de guvernul 
ale "şi-a luat ~tl răspunderea aoostQr fl.glez,. 
oameni(/ ArMă de aeeasta se mal anun- -z-
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St · •• " d " rlgoll, e Andreescu Skeletti pe scena Operei Române Cţ\lE"IDA~ 

In desfăşurarea frumoasei iniţiative 
de promovare a creaţiilor autohtone. s'a 
cân.tat pe scena. Operei Române "Stri
goti" (Regina Dunăreană) operă în 3 
acte de Andre-escu Sl«letti. 
Acţiun~ se petrece în timpul oăvăJ!ri. 

avaraor, ca,c, în frunta cu neimblânzi
tullOl" rege Arald, pustiesc orice aşezare 
omeneasc.ă intâlnită în goana lor nobu
ni, până când, ajungând la Dunăre, 
Arald, "copilul rege" este robit de fecio· 
relnka frumuseţe a Reginei Dunăre~le, 
Sarmiza şi-i Cere mâna. 

Cele două popoare nu se pot DtCUl'a 
însă de ~st eve'n:ment fericit, pentru 
că un demnitar al reginei, Kehaldo, care 
cunoştea ca oricare altul faima să1ba.
te:ă a lui Arald, o omoară p:o- Sarmiza 
cu o săgeătă Ira~ă d~ ~ un vârf dl! 
stâncă. 

Acesta este sub ('C'!ul actului I. In cele
lalte două. noe este arit3tă dUrcTea ne-
bună a lui Arald,. pună în clipa când o 
vedenie fi indeamnă să Ee dudi 1 a ~ tr~
nul mago, p~itor al fpmp1ului lui ZaIIl
brE" "i ~ i-o ceară pe Sarmi.za. . 

PrefăCUt in str:goi. Arald se int?1n .. ~!';te 
in fecare noapte cu r~,g"ina hti :ubită, 
dar Intr'o dimilleată. depăşind timpul ('El 
le era hărăzit PTecerii, s'at1d~ cRnt~tul 
oocoşului şi astfel se tnchee 131 această a 
doua viaţă. după CPl'I pământeană, a 
Sarm;zei fii B. lui Arald. 

D, Anm:e~ Skeletti a. vrut s.ă ne dea 
o operă cu muzică wagneriană, dar nu a 
reuşit ac.est lucru nici măcar in partp.. 

Sunt momente la 1\I~€gt !,pecatco~. cA.nd 
cavalcada fllrihul'Idă a. orchAstr'~ .. aeo· 
pe i eu de.E~vâr;;ire vocr,a sc:u::-tilor do 
pe sC<'nă Şi ~~ta tOTnl nn-ş-1 POR;:e A da 
seama că ac-stia cii~tă.. decât v~r.d 
cum li se m'f\că buz?,le. 

Atât rolul Sarmizei, cât ~ ce1 al lui 
Arald, sunt dificil con.strtllte. Pen~ 
rolul lUi Arala., ar trebui, a::m cum îtnl 

spunea. un confTa.t~în pauză, un t~nor 
care să aibă plăroâ.n.' de forţa u<yjUi tun 
cu tragera lungă i:,:stalat pe şine ~e eale 
fe ată. E:;tE' bine mţeles o balada, ~aro 
ilustreaza perfect insă, cum este vazut 
din sală, Arald. 

In Sarmiza, neg-ina DuI~reană, d-na 
Livia Pop s'a prez~lltat viz 'bil indisp~. 
O expUcaţi~ plauzibilă a aceste! a.parlţi!, 
nu poate f: decât o probabila raceala, 
eontractată in ajunul spectacolului. D-na 
Livia Pop nu a. I>utut susţi-fie decât eu 
sforţări e\/idenl!~ rolul (dealti~l greU) al 
Re~inei Dunărentt, astfel au fost mo-

..,. '00 mente d~swJ de numeroase ca. vocea 
d-sa.!e e.a compleet acoperiti de or
ehemi sau cor. 

D. AugU8tin Almăşanu, a reuşit ~ 
ducă la bun sfârşi un rol atâ.t de ,StQV1' 

tor. ca ce-l al lui Arald. Dotat cu o voce 
-Extrem de puternka, d-sa a lupta.t diJl 
răsputeri cu orchestraţia. operei. In con
cluzie, d. Augustin Almăşanu, care este 
unul dintre foarte puţin;i tenori, - Ce' 
pot fi ir.trel,uii1ţaţi -. ai Operei. Ron:â; 
ne s'a pr2zentat ca. deobiceiu, adu!'a 
b~e. Nu vedem c,ne altul in locul d-sale, 
ar fi avut curajul să ia rolUl lUĂ Arald 
şi dacă lotuşi s'ar fi găsit eineva din 
Lenorii n~r:. nu ştim cum ar fi putut-o 
scoate la capăt. CU un rol atât de rr.grat. 

O ttpariţic deoebit de plă~ltă, o con'il'
btue :na Pitta Stancin în "Straja non
t:r' D-~a p-re o v:)('e foarte frnmoas3.. 
rl.,. cnlitate si c3.::1End cU simţire, a reu-

..... (1 , ~ 
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NOTE 
Sf!J!II\ml1RI ARTISTICE 

Direcţia Operei Române din Cluj-Ti
mtţloara duce O foarte sănătoasă politi
(1\ de schimburi artîstice. Nu trece luni 
fără. ca. :;ă, p'ltem asculta câţiva cânti
l"('V de seamă din capitală SaU străină
t..,te. Chiar când oaspeţii nu intrec pe 
soLştii noştri, variaţia pe care o tntr'J:" 
eh'I' în progrnme este utili. In aţelaş 
t:mp şi cântăreţii noştri sunt învitaţi in 
,'te oraşe, Am &nllnţn.t că d. Ionel Tu· 
dOTan oâti la Opera din Iaşi. Acum iată 
~t;rE'a ('Ii. CInti Aug', Alm§şanrl ,i Gogtl 
S!mfol'eseu sunt invitaţi să ('â.nte 1(1 
Opera Română din Bucureşti in 3:~' .5 
Ar,rilie "Aida" şi "Trubadurul", sub 
b8gheta maeştrilor Massini şi Bobesifl. 

şit să facă dintr'un rol relativ neinsem- s':urte pauze in actul 1 după terminarea 
cut) o creaţie per~onalâ. Am vrea să {; P!'Jletului, a lăsat neexploatati o frU· 
&SCWJ:aill Jle tlua Rltta. ~tanclU, într'un m0asă pOSibilitate -de succes, publicrJ] 
r\:'l pr1ncîlJal, în care să. ne redea toatfi, ,:crind să aplaude. Intervenţia imediată 
!,.ma post/.>Hităţilor sale vocale. Şi cre- ',li nJasivă a orehestrei împiedică însă a· 
'lf>m că. apariţla U-sa.!8 într'un atare rol, ;:~astă manifestare, oontritnind astfel 
&la Va întârzia.. la r.ota slabi a spectacolului 

Rolul magului a fost frumos susţimt Şi pentru ci veni vorba de aplauze. 
·le d. C. UrsulesclI. Deasemen.i d-nii PilIU} nn smtem de loc de acord cu aşa zisa 
j}lazHu. în Kebaldo, Septimiu Chln'ai, "p.11itieă" a acestui !el de manHestnre a 
bătrânul avar şi lUihail Cure, un episoop wlmiraţiei publicului din sală. pentru 
s' fI.U prezentat bine. Ceilalţi, în notă. E-::,o;i de pe scenă, 

O menţiune cU totul deosebită pentru Re~ompensarel1 creaţiei nrtistuui trt"· 
r:1aesU~Jl de balet Icnel Mar(~u. D-sa a b,Te să se produci spontan şi în acelaş 
r-:alizat o fericită inovaţie prin adure- ':.illlP s~brll, inr nu să se bazeze pe nn 
1'<.Jl pe scenă a unui număr oarecare de c,;.tuzia.sm, datorit cine ţltie căror situa. 
devi, - destul de bine inStruiţi pentru ţii ~i mai ales impus de un grup Infim 
sr'urtul timp ce l-a a'nt la dispoziţie, - de speetatori plasaţi la "C"lcurigu'f. 
f'::;tfel că acel simulacru de lUPtă din ac- Credem că nici chiar celor pe care ii 
tâl 1, prezentat în chip de omagiu la a· admirăm pe Bceaă, nu le pro,luce prea 
propirtta căsătorie a Reginei DtmăI'en( n1n!tă plăcere. nota forţată care se des· 
~i a lui Arald, regele avar, a. impresia- l.rmde uneori din aplauzele unui anumit 
nat c"l totul deosehit publicul. p ... bli6. 

AC"'leaşi cuvinte frumoase pentru La [.flpitru, maesLrul Leontin AIf1.(;I\. 
t!r..if Sn>:>"n, Şi CQrp8.l1e, a,mhii TPuşind să I Avem pentru abilitatea. cu care d-sa a 
l't'~~8 fidel Ţlfl!'!: 11nea lllpt:"lt0rulni. 7~:;n~nit orchestra numai cuvinte de 

Re:;il'l Il l". .. ·"1~t;bl;t o s",ă~erp. a ~"""'('h· laudă. 
c.oJrllul, Bl1nă<:>ară, lipsa unei cât (le . ,. - Gh. O. 
~. ~ ... ~o~~~ 

Rav3gii~e soc~ale ale s'terilitătii 
fz.minina 

Marţi 29 Februarie 1944, la orele 18, a In Grecia denatalitatea lnceipe cu război· 
avut loc, JU sala "Tl'<l.lAll Lalescu" dela Pa- ul peloponez, ..ar la. KOllllill! CI1 200 de ani 
litehnica din loeaHtate, conferinţa Domnu- inainte de ChrIStos, POlybioo scria in anul 
lUi profesor un.versitar Traiân Popoviciu: 150 a. Chr.: ,.,tot HelEGul sufere de lipsa 
,Ravagi1.le sociale ale sterllităţii femenine'. Copiilor şi a oamenîlor, fapt prin care ora-
lntrucăt, cele deshătute in cuprinsul conre- şele se goics~, ţara DU rodeşte, cu Ulate că 
rilaţei, sunt de mare actualitate, şi prezin. nici de l'Îizooale nici de e.pidemii n'a fos; 
tă. şi Wl dCOSf.j~it interes naţional, l'edâm atllld1. Oammii nil mai vor .si aibă copii, 
mai jos rezu:natul conferinţei. oei mult Wlul sau doi, ca să poată creşte în 

In tările evoluate, elita oameniror de balşug - din care motive marele imperiu 
ŞtWlţă. în comun acord cu condudi.torii 101', Elin a dispărut''. 
depun toată $.rădunţa. pentru asigurarea Aceeaşi soartă a avut-o poporul Roman, 
echilibrului intre interesele statului, ale .sparta şi Franţa infloritoare de altăda~i. 
colectivităţîi şi ale componentului lor care . Â.')a se vede că aceste popoare n'au in-
e~ta omul. ţoles porunca dată. de către Dumnezeu lui 

Acolo unde se lucrează în acest sens va. Adam Şi Eva, câ.nd le-a 5PUS: să fiţi rodi-
creş!.e incred~rea in forţele vii, asigurată tori şi :::ă vă inmulţiţi, căci numr:.i astfel 
de vigonrea şi sănătatea neamului. "aţi putea stăpâ.nl pământul. 

Fecund;tatea femeii este primul element D:n cerce:ările fă~ute se remarcă. că. la 
de care depinde desvcltarea neamurilor. noi în Banat avem denatalitatea cea mai 

. - , 
... I»IiUIWllIiII.lUljj.ji6WUIlIiMWMiWIlI~III~ 

.. Mari;. 1891 
Iu'OElpe şi In Tora()ul-Mare să se lna!U. 

feste. 111 diferite forme, cari nu d~u 
dispoziţiumle leg.!or in Vigoare. eurentU/ 
naţiOnalist. La (iata de mal sua nOl8CUl Teo. 
dor Keczy raportează. "ftşpa.nUl1l1" Gel!Iprt 
curentul de reaeşteptare na~lOnală a lmna. 
nilor, cerând in3trucţmni şi arătând, Q 
promotorul curentuiui ar fi preotul ortodOX 
'l8.1a.h Vincenţiu mu Vichetie Petrovicl. Nu 
ştim. nici ce instrucpuni ii. pl'inti; li llici ee 
mijloace i s'au pus la dispoziţie pentru cCQ. 
baterea curentului dar le bănuim şi pe unelt 
fi pe altele. Dmtr'un alt raport al "viellJpa. 
nu lui" dela sfârşitul lui Aprilie vedem In
să, că administraţia s'a. aşezat pe lUcru CII 
mijloacele a.celor vremu.ri. In ziua de 6 Iu
lie, când preotul V. Pe:rovi.ci convoacă la o 
adunare pe alegătorii români din întreg ju, 
deţul, pentru a desemna. pentru congrm,l 
naţional dela Sibiu delegaţii romântlor din 
Torontal, care să. facă. cunOSCUt congresll' 
lUi situaţia românllor din acest judeţ. Se 
prez;,ntă. la Torae peste 400 inşi, m II1ajo. 
ritate feţe necunoscu:.e, iar când Prtotul, Il! 
calitate de preşedinte al adunării a ~ 
şedinţa ~i a propus delegaţii pentru COlI

gresul dela Sibiu, eei adunaţi nu numai, el 
au l'e8pins lista propusă, dar au Inceput 
~ă ~ vocl!ere7.e şi să adroeseze euvinte In. 
jurio~e In ndresa preotului. ~edintele 
vă7!\nd atmMft'l'8 ,i lucrătUT'9.,.a cărei 'ric
ti'mi e, a pără.;;it scaunul presldenţial " 
aduTlarea, Scaunul presidenţlal 8. fost lpol 

ocupat de către llotarul T. Keoz,y, eal'! • 
fă.cut să. se voteze o rezoluţie, în care le 

spunea. că românii din Torontal sunt mul
ţumiţi cu soar!,ea lor, că ei nu apt"bă C0n.
gresul dela Sibiu şi nu trimtt reprezentant 
acolo. E bine să se ştie, cii alegătorii t'Oo 

mâni naţlonalL'iti au fost opriţi rormal dela 
partfcipare ,i că această. rezO'luţie a fost 
predată. fişpanului de o delegaţie eondul! 
de notar şi de preatul romin din Ianea. 
hida, . TRAIAN BIRAESC1J 

FoI .,or"n". 
II 

In centrul preocupă.rilor tuturor sta:elor accentuată, din cauza sistemulUi de 1-2 Primavara ne-a . trimis astăzi cele di,.. 
mari, vechi şi moderne, Do stat intotdeauna copii pe fa.nulie. tâiu zâmbete. 
"Familia", care consLtue nucleul biologic Este o situaţie îngrijorătoare faţa de Ca l4 un semtl' tOate străzile 00 fQ31 
al exi.stenţiei umane. Reese deci clar H- (!are va tl'\'lbui să. se ia măsurile cuveni:e, inundate de oameni. 
voia că familia 'trebue ajutată Şi ocrotită. căci altfc.1, după cum se arată Intr'o co- Frunţile s'au de8creţit, negurile dÎII 

Familia nu esLe in .. ă. completi. fără ca.. mună caro azi are 2200 locuitori, peste lW 
~. de &nI' va '""avdea la 300. suflet s'au impră.ştiat o clipă Şi M1II pu, asupra ca.rora se mdreaptă. toată grija, "" . y 

toată educaţia la aparenţă atât de d:ferită, O naţiune numai atunei se va putea meft- speranţe rau nă8cut timide odata ClII 
dar in fond atât <le armonioasă, a părinţi- ţine dacă numărul copiilor pe familie atin- ode dintâiu raze calde ale soorelui. 
lor, ge ~ifra de 3-4, tntocmai mooelului dIn Un grup de lete s'au oprit la un oolJ 

Copii formează capitalul biologic al pă- Germania unde igiena rasei a atin8 o pl'Oo de stradă ~i-Şi· admiră reciproc măr#' 
rinţilor. ei asigură ambianţa fi justifică porţie uriasă lJIi co~ienţă. şoarele. 

oxistenţa lor. Dar nu atât legile rigide, cât mai cu Minunată bUC'tt'tie a copilăriei. 
In lupta pentru intărirea nnţiunU, 1111 rol seamă educaţia individuală, dtseiplina şi Mărţ:§ooreZe de mai târziu nu lac de-

preponderent il are problema sterilităţii. forţa. morală va ajuta la trezire conşatiin- cât să ne aducă aminte de această Zică-
lod. H.p\Xrat s'a ocupa~ cu anumite no- te! şi mdatoririlor naţionale, combătând rîr. de fericire, să ne dea pentru o clipi 

ţiuni ale 8teri!i~ţii; azi ştiinţa. medicală astfel sterilita:ea. ilu.zia unei lumii spre care am gemit iG' 

deosebeşte O sLeriUate f~iC)logică şi una Dar ravagiile sterilităţii se revarsă. şi darnic .. pe care am intrezărit-o 00 pe? 
patologică. Cauzele sterilităţii po: fi asupra micului stat) care esle familia. Ne- lume CI jăgăduinţii în cel dintâiu nuirjl
inăscute fi câştigate, definitive fi tempo- lnţelegerlle intre soţii fără de copii duc şor, in Cei dintâiu muguri. 
rare. uneori la stări de neurasteme, divorţuri şi 'C6-i mIli putem cere vieţii acum' ." 

Una din cele mai dege Cll.u'Ze ale sterllită- la. di~rugerea căminului. Asemenea conA O clipă de reîntoarcere spre această 111-
ţii femlnine este avortul artificial şi mai statărn stări de ingrijorare in familiile cu me. Un popa8 în ţara de iluzii. 
ales întreruperea primulUi fruct. Avortul un singur copil unde grija permanentă a Bucuria noastră de astăzi" n'U pOtl~, 
are urmări nefaste asupra. orgnnÎ.9mului. părinţilor să nu-şi piardă singura lor 8ă fie o bucurie a iluziilor. 
Din punct de vedere social este o adevă- odraslă se rcsfrânge atât asu.pra părinţilor 

LlI! ~ i V tr b . d • ă. f - ed N o- cel care am 8trăbatut o parle dif. raUl. "am. a e UI ee! 5 se nea u- cât şi asupra copilului, care crescut in 1i~a • "fOi 
oaţia tinerilor căsătoriţi să evi~e această de tovărăşie de fraţi Oi surori, devine ti- V'iaţă trebUie să ne J'lecam rea:itatp: 
crimă pentru ca să nu cunoască urmările mid, egoist. . Am cunos~t-o prea. tnt~ • ca ~ o ~ I 
ulterioare atât de deM~tt'lloase. . Din m.if..ive1e Busmenţionate, vedem ci pu!em. OCOll. Doa~ dln ca~ ln ca~, ~ : 

Intre cauzele generale sunt infecţiile ero- problema sterilităţii feminine este, azi mai I marţUJ~T tX!'re str~~uc~te ln cele ~.~ . 
nice cu alcool şi nicotină, apoi căsă:;oriile ales, un imperativ SOCial şi naţional, Va r~Z6 a 'P!"-bma'V~rbtl~ tS?-'IM ,01!T~~ca t'7~~ 
, dA., ~ x_ ' 8a ne gra easea a m e tni1nt1 ca sa 'IV mtre rude e sange, etc. trecul dect să InlAturam acest perICol, care lV v fu ţ' d " •. 

Pe lângă tratamentul medical al sterUi· ar putea influenţa existen~ noa.atri. ca na- usam Ta 1 e amintirl.· . 
tăţH, societăţii in revine un rol prepOnde-1 ţiune in sla~ MIA MARIANJALEŞ 
rent In comba~erea ei. Combaterea stel'ilităţU o putem con$- --Ravagiile denatalităţii ca o consecinţă a dera ca o datorie creşună. Şl naţională a 
sterilită.ţii feminine se arată mai ales prin fiecăruia dintre noi. Ea ne va asigura. sta-
dispariţia popoarel~r mari elin trecutul in- bilita.tea şi prosperi~tea ţării, mai alea ui 
depărtat ~ 85"..fel Ba.bilonienii (înainte de clnd capitalul uman se pierde într'o pro-
Christos cu 2000 de ani) datorită denatali- porţie atât de mare prin actualul răilboiu. 
tăţii - prin angajarea mercenarilor Prin pildele fi sfaturile tuturor, ee va 
stre:ini ea ,ă-Şi apere ogorul şj.au degene- aduce un folos real tn ascensiun~a nume· 

CJTITl : 

DACIA REDIVIVA 
Revistă. lunară de cultură ti luptă 
aruelenea.'icii.. 

Redactor respQnsalil: rnt rasa şi au dispărut. tiei şi calita:ivă a naţiunel, plulnd-o ut~ 
Asemenea, de acelaş flagel, Bocml, S'8 fel intr'un peisaj biologic mult a~rio.r ti _ 

stins poporul de cultură. înaltă, Egiptenii. mult mal pr~ic celui de azi,. • ...!.----.-----------VASILE NE1:E.\ 
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G
BEVA IMPOTRIVA LUI CBUa... 
eHn..L. Munei torii itaUa.ni din Ita. 

IJ ~ljbemtă .. au proclamat deunăzi o gre

li" ;i oră ca' protest impotriva d-lui W. 
(IIVlChill. care declaratte In Camera Comu
eeIor că Guvemul Badoglio ră.mâne doo

~tă la putere, până )a eu~ Romei, 
jupi care eveniment va fi examinată situa
lis poiitit'Ji. adică a guvernului şi a. Rege

)t , l\i. AceastA grevă muncitorească dă încă 

IQ • a.cwn o ideie despre viaţa politică Şi evo
Ce 
!Ia Ia!la regimului social in Italia, in eazul 
!It -" ea va fi ocupa.ti de alia.ţi. Revendicj... 
.. riie impetuoase şi ÎDa.pelabile ale mWlCito-

in.. rinill tind spre un J,lt~ront popular". care 
~ procedează ineVÎ'ta.bil un flegim de extrema 

. ~tâ.ngi. Guvemul ea să se menţină, va tre
~ o 
ju. bId si recurgă la metodele forte. drwttiae. 
rul lIiatii, l» ,si aibă UD simulacru de pa.oe, 

lin ror presa cO armatele lor de ocupaţie. Asta 

III, jjI ehia.m& ră.zboiu civil sub egidă străină. 
St ,JiliOOnu-ea." ItaBei IDl!e>UJlnă. hlptă civilă.. 
jo. 
111 l\iIZbOiul, pe c:an poporul italian l-a făcut 

hls • ta D8tţiUBe. se transformă. in rbboi civ» 
)11.. il sillul naţiunii.. Greva de 110 ~ ori este 
el iDIlpwruul indicativ al groa:mio&(OI' turbu-

)Ut LVi sociale, ee 8e vor isca in Italia, care 
:; iri' pierdut unitatea conducerii. 

rico 

" rd 

• 
NDE.'TERMINAREA TERITORIALĂ. 1 D. Eden Ministrul de Externe al , 

, Bnlanie~ a declarat lnsfMşit dar În Ca.me-
11& !li Comunelor, că. Anglia. DU s'a obligat si 

lui- recunoască - nici la Moscova, Diei la Tehe-
<ln. ' 

IU - fl'Olltiere fixe şi nici DU 1 s'a ce
ant 
{'I)o rat &eea8t& obliga.ţiune. De aici ministrul 
lela IIIgltlZ deduce dreptul. lUarei Britanii de 
'ost a l!e oonsidera apă.ri.toal'e a datelor mici 
usi earo~: in cazul când ma stat mare le-ar 
lea. ae&:lOOti ffrontierele fireşti. ~iolâ.ndu-Ie ar
,CU . bitrar. Asta e o aluzie la pofta de exteosiu-

, 118 teritoriali a ltll8iei Sovi.etice. In eadrul 
~ \leilor. deelara,ţiunea dlui Edea oontpIetea.

... ~ pe aceea a prenlierului hritanic, ClU'e 

I\lUseMe in discursul său din iă.ptămâ.na too

rutâ., ei Rusia nU va cere mai mu1t decât 
li'" ir,Ltâ raţi unea ~i moderaţiunea. lndetermi

W'ea teritoriali. in timp de războiu se 1'&' 
roS! 

IOl\i intotdeauna pe calea armelor. Avan-
dia liglu! e de partea Rusiei, care pe un teren 

i11118ter.mînat poate cere şi îngloba atâta 
tOll! 

tit li arată moderaţiunea. !ioÎ ra}lWle8. adică 
l~ 

licwria annatelor. Critertl!e subiective in 

oolj IIlIIterie de frontiere sunt nu numai primejj
rrp. 1l10000!>t, uar şi catastrofale. Toate riw.boa.eJ.e 

~w:~ Uin ele. Oâ.nd un urs 86 instalează· 
Ul VI1.ILiU& S\nr.U&ă, inl.eJege oricine că el nu 

de- ~ ue aoolO după badicafIunile l1\ţiuni:i ş. 

tie mouera.ţiunii. 

Iti 

D ~",~.;t~EA WNC\JBlNAJU
, .... ~ f. Kevista timi'1Qreaoă. ,.,lIldJ'ePUv 

, ... t i/llol1că Interv..ewul diui ~. U. VeI ~ 
te 1/, '" 1.1. l'h":J.t:tJtul juoePWUi nostru, din 
tare l"t~ill4tci.m mai cu deoc!lebire decla.ra· 
l·lUIea uaale priVitoare la COIlcubillajul dm 
IÎlIţa l1~tra românească ~ pe care nOi îl 
~lla~m aiCi la ~jar, eVlUent numai eu 
~W$~iUUl gl:lwta.reşti,. D. prefect a spus: 
,Iorbmd u&.Vre conu.lOlJlaj. trebue să re
IIlIlrc că. acea.. ... ta. plagă. sociali a satelor noa.
itre continui. a fi stârpită, dar nap e 
eal e i n ehi z i t o. r i a 1 ă. ci prin per
hUasiUDea bb1nda, oorotitoal'e şi creştină a 
Bisericii şi prin acţiunea. plittă de duh ro
_esc a guvemului". Aceasti declaraţiu-
1Ie Il unui factor atât de bine infonnat şi 
IiOmpetent. cum este prefectul jude~h1i, 
vine să justifice toate speranţele exprimate 
!le Mi, că. o actiune blândă. ocrotitoare şi 
cl'f.§tină intoviri.şită de aeti vitatea. meWeU· 
ti Il AutorităţU admloistrative şi municlo
il'le \ia face să dispa.ră plaga coneubma.ju
lui. A făcut foarte bine d.prefect metal 
~-no insistâ.nd asupra ID6todei de Itn· 
tl'l - ea~ nu este teroal1!!a Inchizitoriali., 
~l!!IcI ea nu cuprinde pe OUl din lăuntnl, 
!lUt conştiinţă, pentru a-I conduce ~i ailuce 
1, viaţa normală şi tradlţiona1 romiinead. 
}tarile OOIl\'ertirl .. fae urin pildă şi dm· 
(ll6te. 

iii: 
A -l" " 

Deschiderea expozitiei atelierelor şi intreprinderilor Comunale din jud. T.-Torontal 
(Juvaalar .... d.UI prt" ... ·Ct lr.! .. nlP'ra. Uonst. Uehct"'anu 

In sala ~la etajul doi a noului, palat Petre Warrh aJutoTi de primar, Alexan- ~hai bine organtzată, dat fiind că acum 
admint8tratw, a avut loc eri ct,mmwţu dru referent în M;ncistelul de Interne 1. .;;untem in IlUlS ue achlZ.l~Onal'e Il lllSLl~-
la ()1·ele 11, deschiderea expoziţiei ate- il'Iurgan, p,'eşedintele OameTil de Mu~ "ţlunilor, maşinilor şi uneltelvr nece-
liereZor ~ i»treprindedtor comunaLe ct.n LtViU CocOT'a dela IW3peotaratu l IndU8~ ~are. 
judeţul 1'imiş-Toromal,. trial, 111anasie Marcu subpre/ectul jude- :;Ituaţia. ateliere:or şi intreprinderilor 

In numeroasa a8(,8t~nţă am remarcat ţUlu,l, primpretor Dragoş llusile-Giulvăz, C Imunale din Jldeţul Timiş-Torontal, 
prezenţa d~to-r:: general Ganst. I?elicea. pretorii: Peptea-Comloş, Ursu.Recaş, până. la 1 Ianuarie 1\:141 a. fost urma
~u. p~efectul :JUd<:ţU~UlJ gen~ral SC!tm:i~t Dutcu-Buziaş, MilitO'V-Deta, Popovici- LL&rea: 
rnsoţlt de un grup de Qf~ţerl eup61'101"J In Vinga, Ciugudean-Lipova, Halmăgean- ln Judeţ avem 21 ateliere şi 47 intre-
jru"!te cu d. colon~l Chitu §el de stat Lipom, funcţionarii intern; ai Prefec~ prinderi comWlale, din care 5 ateliere 
major, Beleanu pnm-pnşedinte al Tn- turii judeţului Şi ai serviciilor pendinte ue cisrnărie, 6 rotă.rie, 1 tâmplărie, 1 in-
bunalu~ui Timiş-Torontal • . colorn:l Be- de 11tdeţ, etc. t:">rie, 3 fierărie, 1 electro-meeanic 3 
re,sC}, lnspector gen. de stguanţa, 'm!!. Inainte de v:~i,area sf(1,'1ldurilor în tl!;l'o\aje şi 1 cojocărie, intreprind~rile 
LlV1U Faur direotor minisrerial conduca- . [cnd împăr~ite aStfel: 2 llzini e,eetrice, 
toml Reg!Unei a VIl-a Industriale, Izin- care ,se. aflau. eXpl~~t produ.sele ateltere- 4 cazane pentru fiert ţuică, 5 pepiniere, 
cea inspector generaZ comercial, Petre lor Ş~ tll trepnndenlor comunale. d, gene- 1 stranJ comunal, 4 măcelării, 2 libră
Pope"cu in.spectOT general al Muncii. in- ral Oonst. Deliceanu pref"?,otul jud<:ţului rii-tipo.grafii, 5 prisăd de albine. 3 fa
spector Măr01q, dr. Emil Ţ"ieranu şi dr. a ţinut următoarea cuvântare: trici de r~nt şi brânzetun 4 grădini de 

z:\rzavat şi liveZi de pomi, 2 forestiere, 
t... .. "A •• al'c-. d.ua p.~h et 2eB t"ra. '()tlHlJt. Ut"!Jie .... u 2rrescătorii de iepuri Angora., 1 fabrică 

Ştim eu toţii - a S!'LlS d-sa - <'A re şi Intreprinderi comunale, eu S<'o- tie mături, 1 ferestrău circular: 1 bas-
dela venirea la conuucerea ţării a lJUi: !le a ,,",u .. a Vlaţa lucaLă prin des- culă. 4 cărămi:iării, 1 carieră de piatră, 
Mareşalului Ion Antonescu, viaţa la.cerea de prod'us.e eftiue, de utili- 1 l'arjeră de piatră arenrlată, 2 selectoa.-
României se deost'beşte fundamental tate curenta. produse de ac.esj:e ate- 1 f' de seminţe 1 fabrkă tubnri beton ş; 
d'6 cea dm tr~·ut. 1if'lr~; Je a creia venitul"i oomllnclor 1 brutărie. 

Cee:lee a ()reo<'upat in slllwÎal pe :;i judeţelur, stă\ilind tot~,dată SJlf'- Pentru l}r~a.nizarea a<'estor intrepr!n-
Mareşalul Condu(',ă-tOI', a fO<'it de a da {'ulart>a sătenilor; de a ferma Il\eJIjte~ dt-ri şi ateliere comunale s'au imTestit. 
posibilităţi ţă.ranului român să dmil 'tuga-ri În special dintre copiii săteni- s"b\'ooţii dela stat 17.950.000 lei. iar 
o viaţă mai bună~ o viuţă. oJOOneasc'ă.. lor şi de a ooupa pe săteni În timpul din bugetele comunelor 64.000.000 lei. 

D-sa a înlă.turat din această preo- liber, iarnat când muncile agricole au Cr'mt"nzile până la 1 laJlWlrie 1944 au 
cupare frazele goa1e eare au ('arac- Î'lwetat. ' r(.st de SO,OOO.OOO lei, benefidul de cir-
terizat pe vechii fIOlitil'eni şi a tradus Dacă în !leeo:;t an - a 8fluS d. prefeet CII 9.000,000 lei, valoarea instalaţiilor, 
preOC'uparea sa în 9,{'ţi une. -. expoziţia nu este prea bogată în va- :) mll.~inilor şi a uneltelor de 80.000.000 

In &(',eSj; S('o1l a dat nrdin, ea pe tOlt r ptăţj de prml"!f;e, u'ldăjr1uim că ex- iei. ja.r a materialelor produse. aflate in 
eoprinsul ţării să se mfiinţeze ateI!&- pl..ziţia anului viitor va fi incomparabi1 th'pozit 1,350.000 lei. 
~ __ ... ' .... - ... ., ..... --_ .................. - ............. t • .., 

O III ... rp t" Or.n"t. -lrtstalarea Froto,~pll'ui româno unit 
Duminecă în zv lI'ev/'utJ:l'ie c. ta ar" ,1.0;:; 

din zi a {4'1;'Ut toc iti-Stata(eu nou nu,mtU
tU1 p'rolOpO'p-paroi~ al biser.Cli rom. uni
te din Uraviţa. A fOSt o serbare îniUţa
toare, des/il.:;'Urata cu fastul cuvemt ta 
Zile mari. O serbare frumoasă Ş'l tnsufte
ţitoare, cu un program seleet şi pt,odUl
mtor de beatitud·ine pentru Zumea multă 
care a participatz jinduită să prindă} in 

, dulce /răţietat6, Şi clipe de bucurie în 
ace!fte vremuri ameninţătoare. 

Şi flaea .şi tinda bisericii liferarminte: 
pline de -mtelectuaZi. de publiC select din 
toate straturile societăţii, în frunte cu 
prefectul judeţului, reprezentând doruJ 
de plină unire al guvernUlui ţării, fără 
il S6 1fUJi gândi cineva la credinţa reli
gioa.să a fiecăruia din publicul contopit 
în gândul unic: de a vedea in această 
manifestaţie naţională zorile ~ilei de 
mâine. M âsurând cu privire pubhGul în
treg din biserică POl zice că a fost jumă. 
tate un:it şi jumătate ortodox .•• 

Cine s'ar mai fi gândit la această ser .. 
ban~ să străbată cu coovingerea lui g,q.. 
nU'ină. la zidul despărţitor: FILIOQU E J 

atât de călărit de cărtumTii noştri de eri, 
ca să ajungă AZI, prin evoluţla graiului, 
a fi numită b-iserica greco-catolică: 
ROMANA UNITĂ. oum·e scrisă şi pe 
invitările oficiale ale serbări1. Iar bise~ 
rica greco~orientală ou vechiul ei titlu, 
ros de vreme, sd fie numită azi: ORTO
DOXA-ROMANĂ. Iar MANE, dupăcu,m 
am inţe168 şi la SibiU (cu ocazia ante
penultimei adunări generale a Astrei, 
dintr'o convorbire particulară avută cu 
un cunoscut profesor univerSitar.. care 
de multă vreme aleargă mereu după 
ceva mai bun,. nădăjd'uindr că MANEJ 

cele două biserici ale rwa8tr6) după uni
rea Zor definitivă, când după ~ezarea 
apelM 8e va iVi porumbelul cu stâlpa-
rulverde .. vor purta pe vecie titlul dat 
autoritar şi de a1litestătătom lor: BISE
RICA ROMANĂ-OREŞTINĂ. 

Ruperea zăgazurilor de pân' acum şi, 
deCi, simplificarea prin unire a bis~ 
lor n0a8ITe naţionale} denotă progre~ iar 
,.J)rogresul e Zege dumnezeiască" J vorba 
vestitului preot fi fost m:nistru 1. IIock} 
iuită in "Budape8ter TagbJ,att" de pe 
vremuri. 

Oeice cunosc mai deaproape străda:nia 
neasămuită a BUsa, insului profesM ar· 
delean, auzind de indeletnicirile lui ne
pr8CUpeţite, juruitult~'Şi întreagă fiinţaJ 
plină acum in toanma vieţii: să-Şi vadă 
neamul şi biserioeţte şi culturaliceşte 
bine inchegat. 

Dar . .. ca să nu cad în culpa sfăfo, 
şeniei de' care suntem inwnu;ţi noi bă-, 
trânii" mei intorc la cărarea. pe oare am 

I.I.pUWt ae a-mi POVt;Sli pe scurt impre
~HLf; aem ~;t;TbaIW tnSlf.Hani prOIOpopu-
ll'~ ruman unit dm Uraviţa. 

Ar treUut să descriu in aceste rânduri 
întai lj. itllLb' programul uimitor al bise· 
ricii rom. unite din Oravita, dar asta o 
las in g'rija tinerimii noastre vânjoase. 
Âm oitit in Dada noastră de eri o dare 
de soomă mai amănunţită, cu publicarea 
mai' pe larg şi a vorbirilor dela recepţia 
cu eaTe s'a înche-iat serbarea; rmnarcând 
şi cu mai ales admirarea talentului ora-
toria Şi a dmtumiţii inalte a M ănei sale 
tânărului canonic ar. Ştefan Bălan deliJ 
Lugoj, ager la varbă, destan;c, şi plin de 
gi,ngă.şenîe în atitudinea lui de conducă
lOT' biseriCesc. 

Dupl'i terminarea slujbei festiv.e a li
turgiei. urmată de investirea oficială. a 
noului protoereu ValeT Nlcola, seria cu
vântiirilor o deschide d. colonel Th. 
'1'heodcJream" preJ6Ctu.l judeţu,tui, ca re
prezentant a~ YUvt;l muu., care pe toate 
căniTil-t sate O) iodale tinde a promQ1)a 
progresul Şi ar1ttO'n.a (J,(; plină a Români
lor~ atât de treb-uitoare in aceste vremuri 
gre te. lA c.,-u.noscutel.e rea#zăr~ de până 
acum pe teren [SOCial, cultural §i gospo
dăresc ale prefectului 008trU, aşezat de 
mai marii ţăni pretutindeni la locul de 
îna"1Ue şf5dere, pentru a ocroti şi intări 
frăţia Şl prin. frăţie inţelegerea dintr.e 
Românii de ambele coojesiunj româ
roeşti. Cuvântarea sa dela serbare, din 
ca're n'ai putUt P«l niCi adăoga nici un 
alt singur cuvânt, a culminat cu. emoţia 
ge,nt;rală stârnită de aprecierea nimerită 
ce i-a făcut-o guvernul ţării blândulu1 
protopop S~lviu ROŞiort pensionat de 
bunăvoe, obosit fiind de activitatea sa 
laborioasă după cei 34 de ani cât a slu
jit. la altar şi irut/ară de altar) făcând 
mai departe şi ca pensionar educaţia po
porului prin pilduitorul său avânt SUfle
tesc} cum a oerut-o cu glM ridicat in 
aiscursul său de incheierea 1Jorbiţilm' 
membrul de comitet dr. Ion BolboOG, se
cretarul Societăţii UDR din Dramţa
M ontan4, indeletnicit fIl.6§'ter de pro~ 
grame, care a croit Şi programul acestei 
serbări, executat cu pricizie de canmem
brul său Valer Lazăr, proprietar wban, 
împreună cu ceilalţi membri domn{ şi 
doamne din OraviţevRo-mână., ciJ;rctra li
se cuvine partea leonică a 8'UCcesului 
minunl# şi fala grandiooseî manifesta.
ţii româneşti din Duminecă trecută, cu 
adânci rădăcini odră.sli'te imagina?' din 
p1'ochimenul uniform al celor dmui 
biserici ale ft()(S8fre: 

,.T!]tă acum ce e bun . .,; ce e frumos 
li'tiră .umBi CI lăcui fratii îm preună((, 

GH.~IANU 

La această expoziţie, după cum re
zu:ta. din graficul expus, au participat 
atE'lierele şi întreprinderile comunale. 
I:n zeee plă~i, în afară de plasa Cia~ 

VA, Periam şi SânnicolaoJl Mare. 
Dintre intreprinderile comunale ~ 

marcăm Uzina e-lectrieă a comunE'Inr 
aSociate din plasa Recaş. Prin punerea 
in curânrl in funcţiune a aeesto'r nzine 
;e eleetrifică. 14 comune din plasa Re
':'~'. în majoritate cU populaţie romi
t~(jscă, investiţiile de până ae'1'lm ia 

al"eastâ. uzină se cifrează la 70.000000 
iej . 

Judeţul are in exploatare o carieră de 
p;atră arendată pe 25 ani dela cOrn. Lu-, 
careţ care produee cea mai bună Cfllita.. 
te de bazalt din toată ţara, conform 
analizelor de laborator. 
Această carieră Va fi cumpărată de 

judeţ şi transformată in intreprindere 
JUdeţeană, dat fiind deosebita ei impor
tanţă, prin faphl că regiunea de şes 
este 1ipsită de pintră. iar drumurile care 
!tU importanţă mare strategică şi eco
n, mică tre'buese bine întreţinute. 
Ţin să (tccentuez - spune d. prefe(·t 

-- că zilele acestea ne~au sosit maşinile 
dO! tipografie cumpărate şi vom înfiinţa 
intreprinderea de tipografie a j~deţu
Vli. care va lucra pentru Prefeetură şi 
(,':c,lI!Ulle. 

Comunele mai mare, ca. Lipova, Sân
nieolaul Mare, Deta şi Voiteg au in 
program înfiinţarea pe 1 Aprilie 1944 
a Unor ateliere de tr1buri de beton şi 
p~aci de ciment, după modelul celui aI 
c0munei Fratelia, ale cărei prodLl'Se se 
găseso expuse. 

In anul vii tor se va da desvoltare mni 
mnre atelierelor de cărăroidăriet tubrlri 
de beton" derivatele laptelui, caşeaval, 
unt, brânzeturi~ deoarece materia pri
mă se află in abundenţă. 
Ţin să atrag atenţia - spune ti. pre

fE"ct....,.. că preţul tuturor articolelor pro
dro::se de atelierele şi intreprinderile ~ 
munale din judeţ Se găsesc cu mult sub 
preţul pi eţei. 
Mulţumesc autorităţilor Cow.lnale şi 

iu special dlor notati care au dat c.'n
Ct,rsu} acestei acţiuni 

Cu aceste cuvinte şi (fl gândul către 
Mareşailul Conducător de ţară. dedaI' 
eapozîţia deschisă. 

VIZITAREA EXPOZITIEI 

După O'Uvântarea d-lui prefect genera~· 
OcmSt. DeZiceanu, asi'st~nţa a tiizitat 
standurile expOZiţiei rămânând incân
tată de pOSibill'tăţqe- de execuwre a 
acestM intre.prinderi şi ateliere,~\ care 
dovedesc o buna ounoaştere 1:l me' .. iilC1 
,.e8p~ctive şi un deJ1lS,ebit Simţ stie, 
mai ales unde tX»JIf"ibu;ţia, bun: 1USf 
are un cvvânt €kterm,inant. ~ 

Dar} det~pre01;Wectele expuse" _.pr~_ 
valoaTM lor., tibm. reveni in ca. nu;·. 
'feporla![iU BpeOial.. l 

,...-
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AGENDA 

10 Martie 1944 

- Pentru declararea can,tităţii mai 
mart: de 100 kg. de făină albă sau griS 
f/.flat6 în depozit} pentru comercializare 
,au prelucrare, la Administraţia finan
ciară Sat' perceptie. 

. - Pen trU evncesiOlw.rea c.irCUffl.8CTip
fiilor pent1'tI colectarea /uioruZui şi câlţi. 
lor de in fi cânepă din intreaga ţa'Tit. 

.I, 14 ~Iartie 1944 

- Incepe concursul la Sibiu pentru 
PO~ttl de med:c şef laborator la Institu
tul de i:giena şi sănătate publică. 

- Examenul ttwăţătoarelor de grli,.. 
dini de cOTJÎi pentru. candidatele dela 
c~tnd Timi.'Joa1Y.f.. 

ofiCf..to.tu 
# . 
:) Martie 1944 

- La primărla oomlll1.ei Căpăt, 'l'imiş, 
pentru vânzare de mater.al vechiu pro
venit dela şcoaliL Preţul doe strigare este. 
dE' 180.000 lei. 

ti Ma.rtie 1944 

_ La Administraţia eXploatării mun· 
(~ penale Bucureşti, pentnt procurarea 
a diff'!'ite materiale de croitor:e. 

- La Atclkrul Central de Confecţii 
al Armatei pentru aprovi2l:onarea cu 
40.000 ro. chingă cânepă ~i 57.000 bu· 
c.ă.ţi catarămL 

- La Subsecreta ~'iatul de Stat al Ro-I 
mâniză.rii pentru efectuarea. a 250 lăzi 
n~are pentru transportul arn.iveoi. 

- La Arsenalul Tâ.rgoVişte pentru 
diferite sârmă. 

., M&rlie 1944 

_ La. primăria comunei Cia.cova., Ti
mi.ş. pentru procurare de material de 
COMtrUCţlâ. tn valoare de 1,035.800 lei. 

~ - La primăria Sânnieolaul-mare, Ti
miş, unde se ţin 6 licitaţii ~ntru procu
rare de material de construcţie şi pavare. 

~cGo"'e G flLUtl.dM ..........-... ., ----,-
- Convooări • • ,Timlş"t Industria chi

mică, S. A. Timişoara, a convocat adu~ 
narea generală ordinară pe ziua de 27 
Ma.rt;.te 1944. Cap~tal social 10,000.000 
lei. Fonduri de rezervă 455.789 plllil 
255.158, plus 6,228.940, piua 255.158, 
total fonduri 7,195.045 lei. 

- Intreprinderile de Rame S. 'P, A, 
Timişoara, va. ţine adun area generală 
extraordinară in ~iua de 15 Mart:e 1944. 
tu ord :n~ de zi este: majorarea capitalu
lui dela/21;2 la 5 milioane lei. 

-- Moara Timiş B. p. A. OiflCo1)(J, con 
vocă. acţ:onarii la adun..area genera.1ă, 
care se va. ţine in :/liua de 15 Maree 1944. 

- ,pânmiclău.şeanflt(, Banca d,~ Cre· 
":,:t ~. ~1"I"'rni:i. FI. A. Sâ:nnicolaul-mare în 
; "~~i'. LV t,.;, '. bJanţul pe 1942 cu o 
;;;t~ .:: •. '.- .:-:~ i -:.:48 lei.. Capital de ac-
('.,~ 1 '. :'~ 1 : '<1. Fond de rezervă 

DACIA 
• 

AGRICULTURA 
COMERT 

IND U STR I E 

Procurarea cânepei şi inului pentru 
nevoile gospodăriei 

Subsecretariatul !le Stat al Industriei, 
C"merţului şi Mmelor aduce la cunoş
tinţa generală ei, în conformitnte cU pre
vederile deciziei Nr. 217 mii 857 din 4 
Febr-larie 1944. agricultorii sunt 1ib~ri 
să cumpere, anual pentru nevoile lor 
casnice, dela agricultorii car" au culti
vat in sau cânepă, până la 6 kg. fuior 
sau câlţi de in Safl câne-pă, de fiecare 
persoană. din g(,~podărie. 

r: J inţelege prin persoane ce fac parte 
ilin gospodărie. membrii farrdliei şi ser
~·itorii sau lucrătorii permanenţi. 

Prefurile cU Care flS!ricu1torii vor cum
,'.sra fuiorul ga:.1 câlţii de in sau cânepă 
in con.diţhle indicate mai sus, nu Vlr 

nut~1\ depMi l')r~h'rile maximale fixate 
de Comisariatul General al Preţlll'11or 
"rin der:l',i" Nr. ~<11 "'1'h'ir"t;; in . Moni
tOr"JI Oficial Nr. 2828 din 2 Decembrie 
1943. "'{ AnUme! 

C'\ N1<:,PA RI lNlJl. T il\.'" ~ NF.~ 
b) Cpl'Ienă de Bannt cU o lnn"!ime de 

Ylcste 120 ('1"'" lei 280 ].rur.: ("~"€''"'ă fle 
'P.qnat cu o lungime de 80-120 ('m. lf':i 
260 k""T. 

el C~neT)ă de Ba11nt('u o J\1T1~ime de 

sub 80 em. lei 240 kg. 
d) Cânepă de Moldova, Basara.bia. fi 

Bucovina <1l o lungime de peste 120 cm. 
l.~· 200 kgr. 

e) Câ.ne'pă ue Moldova, Basarabia şi 
R'lC.QviM cu o lun.,;ime dela 80 CDl, până 
la 120 em. lei 240 kgr. 

f) Câ.nepă de Moldova, Basarabia şi 
Bl;e~vina Cu o lungime sub 80 em. lei 
~20 kgr. 

g) Cânepă lipovenească lei 200 kgr. 
h) In cU o tlng~me de peste 70 em. lei 

3801tgr. 
i) In ('u o lungime dela 60 până la 70 

em lei 350 kgr. 
j) In cu O lungime dela 5() em. la 00 

cm. lei 3:?0 kgr. 
k) In cU o lung-ime dela 40 cm. până 

la 50 em. lei 300 kgr. 
1) In Cu o lun"'im.o srlb 4() ('m lei 280. 
Aceste nreturi se întel('J.! fran{,o-v11l~on 

staţia de indl.rt'are exclusiv impozitul pe 
cir ... :.'\. <le [lfaeeri. 

C!ll'tit:'ti1~ !le fn'ot' SaU ,..âlti de in sau 
rânen;t eumnP..'"l\te de aţ!l": crl1torf 11't mo. 
du: .ariib,t mai l'll1"1. vor cirmIla fără eer
tifirat de transrort. ........... --~.--*---~ ............. ~ ....• 

INFORMAŢIUNI 
X CONCESIONAREA CIRCUM· 

SCRIPJ'IILOR PENTRU COL&..."'TA
REA FUIORULUI ŞI CALŢILOR DE 
IN ŞI CANEPĂ. Subse::retariatul de 
stat al industriei, comerţului ş: minf-'lor 
aduce la cunoştinţa generală că Oficiul 
bumbacului. inll1ui.~ câneryei inf ioţa! 
Pl'i.11 legea Nr. 599 din 10 S~fi'lemvr:e 
1943, va proceda în ziua de 10 Martie 
1944. la concesim:nrC"a. c'rcumscrinţiilor 
pentru C()lectllro a fuiorului şi câlţ'1or de 
in ljIi cânenă din tntl"f'n.g'Q. ţa"'ă. Aceste 
c:rcum~erinţij 3'au înfiinţat în toate ju· 
doţ"lt> r1!n tATă. iar colectArea. fu:""mlni 
f{: c~'t;l('1r dela 8.QT·cultori sa'! di~'Tit~ 
d.ţv4-;T\ătorl. nu !!IP va pute-Ro faee. în viitor. 
decât ". in aCN!tl con:'C"e~ion8.ri. 

X INŞllNŢ ARE PEl""ITRU PRO· 
PRIETARII DE MAGAZINE. Se atrage 
atenţiunea tuturor propr,etarilor de ma· 
gaz ne, asupra n~sităţii de a avea 
obloan~ la. vitrime. spre a. ev~ta sparger.:-a 
gecamurilor în caz de bombardame:ll 
E.erian. Cei ce nu au posibilităţi de a 
d2Seh'de vittinel~ în timpul unor even
tuale bombardamente :alamlce, sunt să
tuaţi să liPească. bem( de hârtIe în dia.~ 
gonală., pe geamuri. pentru a îrnpied:ca 
prăbuşirea ae~stora.. 

X PRETUL LEIUNELOR DE RA~ 
!"INOASE' RAMANE ~'ESClu.~mAT. 
Problema. frigoteohnică. este extrem de 
importantă. pentru ţara nQ3.$tră astfel 
că. dâ.ndu-se posibilitatea. oficiului fri
S"Jlui de a-şi continua. şi intensif.ica ac
tivitatea, conStituie o bună primă de în
curaja.re pentru soluţionarea. problemei. 
Pl'etullemnelor de răşinoase nn se schitr 
t..ă., iar distribuirea. se va. face în raport 
"'l cantităţile existente. 

X TRACTOARELE IY R01\IA..t.~\. 
CU1iZ"lrea tractoarelor în România a 
CreSltlt vertiginos în ultimii ani, iar azi 
af!T1cultura. românească se d~serveşte 
~a 5176 traotoare aduse din Germania 

X BuaETut CAPITALEI. La Bucu

x OONSTRUCJD DE ŞOSELE. Mi
n'sterul lucrărilor publice a fost auto· 
rizat de a contracta un imprumut la 
CEC în sumă de 400 milioane lei rlesti
u.ate pentru constr'Jcţii şi refaceri de 
~(lsele. 

x PLANTE l\lEDICINALE. In anul 
t1'ecut s'au culef\ în ţară 400.000 kg. 
p1ante medicinale din cari &U rezultat 
~O.OOQ kg. surplus de ceabri roe-1icinale 
cari vor fi vâ.ndute în străinătate. 

x PREI~IJNGmEA DJPOZITULID 
1!."X~PŢI0NAL DE lS LA SUTA. Apti· 
('area dispoziţiilor legii impozitului ex
rej,'ţional pentru ap.ărnrea ţării din 1 
Aprilie 1941, cU modificările ei ultertoa
!'c, s~ prebn~':Ite pe tncă un an, adecă 
până la 31 Martie 1945. 

X PUNERE IN CffiCUUTIE A 
NOu'] '1.'IM.BRE P. T. T. DirecţitWe& ge
t~ernlă P. T. T. este aUtoriza.t-ă să sur
chag~ze restul de 25.()OO $erii timbre, 
:!::i 000 blocuri dantclate şi 25.000 blocuri 
r.E'Oantelate, rămase nevândute din tim
hrele postale speria1e emise in folosul 
Asistznţei Fizice PIT. cu surchageul 
,,1':'44-Hlc14", cu ocazia implinIrIi a 200 
!l'tÎ dela primh reorganizare a Poştelor 
Rom5.M de către Domnitorul Consta.n. 
t;n Mavrooordat. 

x DlPORTAT-ORll CARI AU MĂR
FURI IN V A;.'\L\. Subseeretariatul de 
Stat al Ind:-lStriei, Comerţului şi Mine
lor aduce la cuuortinţa tuturor importa
torilor cari au mărfuri în vamă şi nu le 
pot scoate din diferite Vicii de formă, că 
~untJtP1ig~ţi~ 8~ depună. ~ Direcţbnea 
·;.,,~vq,J.IUl pana. la 1 Martte a. c. o de
(,laraţie ce va cuprinde: Felul mărfit şi 
nrtiaolul vamal; Cantitatea în kg. Tara 
11~ orgine; Oficiul vamal: Motivele pen
tru cari n"l scot marfA. din va.mă; Cei ce 
"u vor depune Acest~ declaraţii in terme~ 
llul de mai sus vor fi sancţionaţi. 

l"e~ti se continuă opera urbanisti-că. Ast- - ORGANIZAREA EXPLOATARl
f('~ din Bugetul Capitalei care se ridicn I ... OR COMUNALE. Prin legea pentr.'l 
lA 6694.6 milioane lei. cea mai mare Organizarea exploată.rilor comunale ap,ă-
parte are destinaţia de mai 1f19. rqă in Monitorul Oficial, pe teritoriile 

X AS!GURr\RE.\. GLICE"R.Di'EI Nr br comunele au următoarele drepturi 
(ESARl\ ARM!VJ'EI. Intreaga glicern! exclusive: Prducerea., adr1cerea., extra-
t~!\.tltată din deftlieerinnrea uleinlUi Sf' ';""'~'ea, distribuirea. transmiterea dela 

~ C~:~~'''s:" ~8. Agricolă de Păg.. lidifipat neutru de floarea soarelui şi t un loc la a'tul. sau dela o ('1ădire la alta, 
'·'~4" ;\}·~~:~,.:.,_.,~,t~,-lana SIt A. a convocat ule;nlrli brut de no~rea sonrelnl1 !te v:- l:·.-rttreR .. furnizarea 1&11 vinzarea elec-

.': ,..":;, r~';:1."::,1. ord.:i:n.ară pe a:iIu .. de 1\tilizll exclusiv penb-u T1'.WOU'" armatei. t1"icit~ţU. t'nergl~l l',alC'riee. a.pei, gazulrli 
~ ," ; " li~: .• :. d.~"·'~ ~1iceriJ'l'l c~ VIl re7.ult, .. rHn d~licp,rin:"l r!e orice fel. precl'''''' sI eV9.CURrea a.pelor-

~,' " ""eP Flp,·1r ,i. f\l'aeum si nlT) ('on""''''",~T'M' uzn. te ~i nluviale. RXTlloatarea trRnsnor-
" . , ·~.';~, .. i fy;,·icQ.!rtlt S:~4..:. Huned(l·ara topinol" p:H "E'rlTl,." qe 're'.l'!"1't n te ~,.'" fn~ +.t:"î'nT in com~m n~ 1"\"1"'101""". ,..rtn mir!' 

v ~~"':,;'~~':.~ generali .. ~:.~ă.1n ~r:~"'r"ro .. ";"1ţ~,,1111 .Vq '~r1".,t!.~f:E-- "'I;:"w<\:~' 1":11 AR" f~l'ă .;T'~. Fl~ploatarea 
J. ,l~ ... ,,) "."19~ ',. ' (t.ru uevolle populaţlei civile. .. r!dlcaru g".lnoaie!or m,maJew. 

____ • ..__- ~ ~ ... ..,.._ ........... J~ -'. _ .... _-? ,.r...-~ __ • I ___ ~ ~~ - .............. -. ............... ~ 
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$Z,epeU,o.1&.iu. 
- Leega Nr. 97 privitor la modific. 

r(,'!l b.ugett~lui fondului comun pe exerc~. 
ţlrl~ .flllanclar 1.943-1944. (Monitorul. 
Of!Clal Nr. 44 dm 22 Februarie 1944). 

. -:- ~egea Nr. 9~ pentru fixarea eoa,. 
d.ţiunilor ŞI deschlderea. creditului neoe. 
f2r li6hidării prin $ubscriere la Impru. 
mutul R,-eîntregrii din 1941 3 11lturor 
c~tego:dlor de bonuri de rechiziţie, emi. ' 
fie oupa data de 15 Martie 1939 şi pen. ! 

tt,u plata fra.cţiunilor cu numerar. (}.fu. 
mtornl Oficial Nr. 44 din 22 Febl'!'larie 
lt-l44). 

- Legea Nr. 101 pentru conservarea i' 

(lrepturilor asigllraţilor rechiziţ;onaţ'. 
cnncentraţi, mobilizaţi şi a celor ea~ I 

s'e.rJ aflat sub OC'unllţia U. R. S. S, !Ii I 
pentru r~tlcf'rf'a "mor ampnzi. (Morti. 
tf 1"'111 OfioClal Nr. 45 din 23 Februarie 
1944). 

l..e~fe-Co~,"ett.ta.li' 

.KU SE MAl PREDA INCAVJ'AMIl'HE 
(,IZATA. LA CUMPARUlEA INCAL

'fAMINTEI NOUl 

DomnUl Genern1 1. Arbore, Ministru 
2nbseeretar de Stat al Aprovizionitii 
li rmatei şi Populaţiei Civile, a dat ur
n,ătoare~ dec~e: 

Art. 1. - Pe data Vlblicării prezentei 
-;Qciziuni în Monitorul Oficial se abrogă 
C'eciziunea Nr. 1442-1943 şi art 1 al 
r.eciziei Nr. 1442-1943, relative la. ob. 
ligaţia de a 'Preda -10. cumr;lrarea UMi 
p.-reohi de încălţăminte noui confeeţiOo' 
nate cu tallpă de bovine, bivol SaU cavali· 
re - una pereohe de încălţăminte r.zzati. 

Arl. 2. - Incălţămintea uzată adu. 
nată pe temeiul decizillnÎl Nr. 1442-
tf·43 şi m. 1452-1943 de către fa;bricila 
nlagazinele şi atelierele de încălţăminte, 
e,'onomatul general al funcţionarilor pllb 
!ici şi de către economatele judeţene se 
va. preda cr~ borderou Comitetelor jn. 
,Ietene ale ConsiliuluI de patronaj, iar in 
f'ălţămintea uzată adunată. de către ma
~l1zinele mîlitare mandatare ale direc
ţiei 8ubziatenţei din subsecretariatul 
tic stat .0.1 aprovizionării, intreprinderil~ 
;nju8triale şi instituţiile publice ~re aU 

CÎlţ-li ,directă de plelărie dela ORAP VI 
!'ămâne la dispozi.ţia acestora. 

Art. 3. - Comitetele judeţene ale CoD. 
~iliului de patronaj care sunt obligate. 
î.lgriji de primirea şi trierea încălţăJnin. 
cei precum şi inStituţiunile şi intreprin
·~~rile prevăZ"lte în art. 2 vor comuniC! 
!r. termen de 15 zile dela publiearea pI't. 
7entel deciziuni in Monitorul Oficial si
tl atin !n.eălţămintet uzate şi anume: 

a) numărul total al pereehilor de Î!I 
culţăminte veche, uzat§. adrmată. 

b) numărul de pe~hi de incă.Iţăroin 
te veche care nU mai poate fi reparati . 

e) numărul perechilor de încăIţăntint 
ce pot fi reparate. 

d) cantitatea de materiale de talpi f 
piele necesare pentru repa.rarea incal~ 

I 
mmtei veehi dela punctul c· 

Art, ~. - IncăJţă.mintea ~ehe ce w 
pJate fi intrel11inţati. după. reparare! 
ViJ. repara de către instituţiuili, iar III: 
eillţămintea. veche care nu se ma.i polt 
utiliza Va fi predatâ. ORAP-ului. 

Art. o. - Inoăltimintea veohe rept 
rati S0 va distribUI: 

a) de către COMiliul de patrQ1l&j, pc 
Pl~ laţiei civile nevoia.şe. 

b) de că tre magazinele militare JJljIII 
dntare ale direcţiei S"lbzistenţei d~ ~?t 
secretaria.tul de 'Stat al aprovizionăJ'l.ll 
de către întreprinderile industrial~ I 
lr ati tuţiile publice crae au o cotă dl~ 
tă de pitlărie dela ORAP funcţionafl ( 
11l<>rătorilor ii membrilor fllJll.ilillor 1 
geatora.. . ..... 
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ZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 
$2 

... IfAJORAREA TARll'ULUI LA CON. 
. IOJUJI&1LE TELEFONICE. Socie!atea 

\OP)ÎIlii de Telefoane a majorat tariful 
~fOl'birilC)r telefonice după cum Ufmea
li: convorbirile interurbane s'au majorat 
:110%, Şl convorbirile urbane. adi<:ă. loca~ 
;1, la particulari, cU 50%. O convorbire 
~ ... era până acuma 5 lel, s'a majorat la 8 
:ti. pentru particulari, iar la autorităţi de
J ~,50 lei s'a majorat la 5.50 lei. Pentru 

L' ,t.Dritiiţi s'a acordat insă un număr de 
i· ~vorbiri majorat, adică in loc de 90, pot 
Il ~_ 140, lunar, Costul fişei pentru con-

!Jrbirile dela posturile publice, s'a majo-
1- :It la 12 lei, Noul tarif Il intrat in vigoare 
~. i 1 Martie 1944. 

_ ADUNAREA GENERAI.Îi ACRU
)f ]1 ROŞU. Adlinarea generală a Crucii Ro· 
li· 

~jfi!ial9. Timişoara, va avea loc in ziua 11 n. 
O- ~.arlie, orele :; d. m, tn sala fes:ivă. 

ie _ OONTRmUŢII LA CRUCEA ROŞIE. 
D. August Gianone, aduce Crucii R~ii o 

ea .oontribuţie lunară de 4,0000 lei. Cru-
" :ea RoşIe filiala Timişoara de sub condu-
,1' 
n! rerea cinei Zoe dr. Coste mulţumeşte dlui 
~ G:anone pentru sprijinul dat. 

U. _ M.l!LŢU~nRI. Ministerul Culturii 
'ieSaţionale a adus ID"llţumiri dşoar~j 

'lctoria. Timaru învăţăloare la şcoai'1. 
,'r 2 din Oraviţa, pentru munCa desio.-· 
:?resatâ ce o depune in folosul şcolii. 

-~IULŢmIIRI PUBLICE. Bucureşti 2, 
lt S, P. p. tra.nşmite: D. Mareşal Ion Anto-
~ :<l8CU, Conducătorul StatulUl, luând cunoş-

tinţă de gestul de înaltă. şi pilduitoare ţi

:ro lUt! patrIotică a dlui Ion Ciocârlie, prim 
tii lor al sforiei os!.ă.şeşti pentru militari şi 
lr- invalizi care a donat importante sume bani, 

l dispus să i se aducă. mulţumiri publice. 
ltei - A'UDITIE LA CONSERV A'IORUL 
~ OO?tlUNAL. A doua audiţmne a elevilor 
ob. ConIervatorl~lui ~ de muzică municipal, 89 

nei l'a ţJne Dununeca.. ti Martie 19'14 orele 11 

ţlOo f rn. 
ali- _ GESTUL PATRIOTIC AL ANGAJ.<\~ 
~ti: ~~R h'iVUSTR!A~l\j.,;I. ~gajaţii fa
~ ilrlcei Industna La.nel dm 'l:llUlşoar8 au do
:dlft ilit pe seama Comite!.ului munieipal de pa
nte, tronaj suma de 506.111 lei. Suma provine 
pub iin eotizaţiile lunare ale muncitorilor şi an~ 

pja.ţilor cari din puţinul lor au înţeles să 
~se 
ju. wntribue la alinarea nevoilor semenilor lor 

rin nipăstuiţi de soartA. Gestul patriotic şi se· 
ma- ~r.area complectă a cerinţelor vremurilor 
rt!(> grele pe cari le trăim carae!eriY.lază men· 
!l.tul talitatea şi spiritul de jertfă a muncitorilor 
~ri!e romAni. 
e a~ 
~ 

- LICITAŢIE A~1ANATA, Lfdtaţî& pUr 
Wică prin care urma să se vândă. două bu· 
~ţJ. de curele confişcate dela Bogdăne~u 
Gneorghe, a fost amânată. dela 26 Feruarie 
1& 18 Martie 1944, orele 9 dimineaţa în ca· 
mera nr. 50 a Judecatoriei de pace rurale 
din Timişoara, 

- ŞEDINŢĂ DE OO~IITET. Luni 6 Mar
tie orele i va. avea loc la Spitalul i.Notre 
Dame" şedinţa de comitet a. organizaţiei 
"Darul Ostaşul ui". 

- REMUNERAŢIA PENTRU PRO· 
l"ESORI. Profesorii de specialitate dela 
şcolile comerc~ale delegaţi să indrumeze 
şi controleze practica comercială a. ele· 

- OBLIGAŢII DIDACTICE. Obligaţia 'dor şi absolvenţilor acestor ""oale se 
didactică a directorilor seminariUor teolo- 7" , remunerează cu echivalentul de 3 ore 
gtce se fixea4ă, cu oricâ:e cla.se, la 10 oret 
respectiv (după degradare) la 8 ore, suplimentare s.ăptămânal pentru ~m 

_ INATh...-.ARE. D, Paulescu Teofil ee- ;~up de 30 elevi sau absolvenţi contro-

t 1 L ' laţi, Profesori de religie dela acele,'l."'.! 
cre aru iceului Comercial de biieţi din 
Timişoa.ra, se malntează la gradul de sec. şeoale, obligaţi să ţină conferinţe reli-
retar principal cU Uns gradaţie. g:oase la c1asese IV şi VIU se remu-

_ LUCRARI EDIUTARE. Lucrările de n:"rează eU e()hivalentul unei ore aupIi
reparare a podului de pe drumul judeţean m~ntare săptămânale, pen tr'.1 fiecare 
Aradul-Nou-Lipova au fost ~~pţlonate di~ clasele menţionate. Plata unei oN 
provizoriu. ,sl!plimentare e de 300 lei, 

- LOUALURI DE ŞCOALA. LA. - OCROTU{EA ŞI ASiSTENŢA 
OISPuLd'!-'1A ()ONSi1.IULLlI.uE PA. lOPULAŢIEI. Conform dispoziţiilor 
(~·UONAJ. Ministerul eulturiii naţionnl~ ciete de Ministerul Culturii NRţionate 
<1 aprobat ca localurile şcoalelor primh- Gcamnele învăţătoare "lrmeaz.ă. să partt~ 
re din regiunile climatice si fie puse la dpe ,în mod obllgatoriu la flctivitatP.~ 
dispoziţia Consilblui de Patronaj al Corrutetelor locale de Patronaj, spre a 
t.perelor sociale. în timpul verii, pentru pLtea contribui efectiv la opere de ocro
(\. organiza colonii, în foloS"Jl copiilor du. tire şi asistenţi a populaţiei, intreprinsă. 
mediul rural şi urban. cIt: acest consiliu. 
~ ...... _~ ...•....•..........•.•••..• 
~izita O-lui rtinistru OvIdiu VIădescu la TimIşoara 
Eri, venind dela Arad a sosit în locall- hedinţi, Gorj, Romanaţi şi Vâlcea, apar~i-

tate dl Ovidiu VIădescu '.Min.is~ru swtbec- nătoare aces::ui jnspectorat. 
retar. de sta! la Depa~tamentul Români- Dl ministru Ovidiu VIădescu Il dat in-
zării, '::olonizării şi InventaruJui. Dsa a strucţiuni in ~eace priveşte activitatea 
prezidat la Inspectoratul Regional din Ti· viitoare a Inspectoratului Reg:onal şi a ad. 
mişoara o şedinţă de prezentare a ralloar. ministraţiilor generale, 
teior de activitate ale administratorilor ge- Aseară. D1 mini~tru Vlădescu B. pleca! 
neraU din jud. Timiş, Severint Caraş, Ma- la Craiova unde va ţine o conferinţă. ......•... _ .... -~.~ .•..............• -

lJ. rmil (iuceanu declarat membru de onoare al 
Sindicatului ziari3tîlor profesionişti din 3anat 

In şedinţa Comitetului de d:l'ooţ,ie al Si Il- f 

dic.ai.uiui Ziar.§lilor Profesionişti dn Banat, III 

li. Emil Ciucianu, consili.er de presO. priit. 
cipal în l\linisterul Propagandei. a fost dc~ l' 
elarat me>mbru de onOare al 5indic.1tului. 

Pentru meritele sale de apări'i.t()!' 111 In
t~rcscIor gazetăl'cşti. eL Emil Ciuci:.mu \1), 

il sirb.ii.torit in mdrul adunării ~ntrnl~ a 
iindicatului Ziari~tiJor ProfN.onl~tl dia 

Banat, care va avea loc )a 23 Uartie a.. c. ....... ...-................ _ ...... -.......... -.............. -
FAPtE D:VERSE' 

Moaşă criminală ce n~amn~tă la 1 an inchisoâse şi 100.000 lei amendă 
Cocota Maria, din Tolvădia, moaşe co

luunală, a fcst condrunnat.ă la 1 an uldli
soare corccţională şi 100,000 lei despăgu
biri peutru 'provoca.rea unui B.vort mortal. 

Astiel, in noaptea de 11 spre 12 Iunie 
iJiH3, CU COIl.slmW.mântul femeii Jivan }o'lo' 
rica, de 29 ani. wn aceiaş comuuă., i-a pl'o-
vocat un avor.. " 

provocându-sG o hemoralde. victima a 
fost internata la şa.natol'iul Parc, unde a 
iuceta.t din. viata. 

Irşetădune --- . 

Secţia IV·a a 'l'ribuna.lului l-a condam. 
nat p3 L.adislall k'ekete la. 10.000 lei amen
da. iar pe ceilalţi l-a. achitat de orice pe
naht.ate. 

1 lun~ inchisoare pentru Pţo

VOCdre ce avorc 

- APARAUEA P.<\SIV,\. Deşi s'a atras Ştefan Nicolae din comuna Târnova· 

Barba.rll. Knapp, de 16 ani din comuna 
Sa.uLalla, jud. AIad, ~u ull.imul domicilili 
in com. ~ Mare. a fos~ trimisă in judo
cal.ă prin recllizltonul pMchetului. pant.n; 
că. la. wdcro.nul Anel Gais.>er, ii-a intrerup. 
cursul nQrmal al sarc.illci. provotându'., 
avol·t. 

:irt 

. mm 
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,j, ~ 
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,tenţia proprietarIlor de case asupra obh· Arad, a fost condamnat la 4 luni închisoa-
pţiei de a dota echipele cu cele necesare re cl;HecţlOnală. şi 500 lei eheltueli de jude-
totuş s'a constatat că numai lin mic număr cală. pen'..ru delictul de inşelâc~une, comisă 
in inţeles să. se conformeze dispor;iţiunilor în daulla. lui 'l'odoi Ion din comuna Sara-
~ale. Domnii proprietari de case sunt in· val"_ 
ţinţaţî că după 15 Martie 1944 se va în
.~ controlul asupra existenţei materia-
1~(lr, iar cei ce nu s'au conformat vor fi 

B..ănire din fmpruder,';"'; Ul1t 

Pentl"'l acest fapt a fost condamnată 1::: 
1 lună. inchil>03.I'e core~ ~ionâiă şi 500 lei 
cheltueli de judeca:!, Ana Gabsef 8 fost 
achitată • 

l-a oromi~ că O VII fus In 
• casa orle ---- _ .... -Mncţionaţi. Se mai face cunoscut că in ur- Lux Petru din GiarIl1ata a fost eondam· 

Il\a experienţelor făcute, Comandamentul .lat la 5000 lei amendă şi 500 lei cheltueli Vichentie MWlteanu de 31 ani, angaja1 
Aţlărării Pa~ive a ap~obat aparatul "AN. de judecată pentru că. în 22 Februarie la C!1li., a fost tl.:ru.. in ju.decata pnll re-
'l'tPm." eum şi tMls-ele individuale t,AZO· 1943, a ranit cu un foc de armă pe BriU chi2.1tOIml parchetUlUI, in unna. p.ă.ngtlril 
R.Il>,"" şi, pentru a ee inlesni pi'~uraren, Viliam, provocându~i leziuni corporala_ (emeii Mat..uda ~el'hardt din Lugcj. 
\'ei ce doresc 8 comanda cele de mai !ruS, A~cste trei sentinţe au fos! pronunţate Aceas:a declară că. făcând cunoşdnţă el; 
]lOt face comanda prin Subzona A. p, (Prc- de secţia IT-a a-Tribuntt.luhti. In completul Munteanu. dupa mal multe bttâtniri i-a 
fee!ura JUdeţului). dlor F, FiHpescu, preşedinte, L Boiangiu, promis că o va lua in cMă1.oriet dar t-a ee-

asesor, 1. Blănariu~ procuror şi Gb. Rota· rut sloi dea mai lntli 100,000 le1 pentru 
- APROBA.RI DE n.EGUI,.OIJi~NTr: ru, grefier. a-şi aranja garderoba. 

Pt'e~ectura judeţului Timlş·Torontal I!L~" Condamnat opr.tru emenintare Inculpatul a primit. bauiit i .... cheltl1it ii 
Pl'o at rtgulamentul pentru asigurarea ~ nu s'a. mai căsătorit cu ea. 
fttneţionarea. serviciului de curăţit coşuril In C()mune]e: periam. Bi1ed, Bagdll, Silagic Fekde Ladlslau, MangUl Gem, Carol Admini8~râ.ndu-6e prO';;a cu martori, tri, 
Benaecul de sus Stamora. germană, J'rolman ~i Carol Mayer, toti din FratcUa, bunalul a. achItat pe inculpat, din Upsit d 

, , au fost trimişi in judecată pentru că in tu· dovezi, mai a!es că reclamantt\ nu 8'a pre-
_ ~EDlNT.\ !';I~CTIEI DE F9Y,C'W:-- na O~omvrl!'! anulUi 1941, e'au prezentat zentat )a. judecată. 

~l E'l'NOGR 'FIE, S~~Mt1i 1: Y:liUe a. (' )n faţa. porţii fnbricei de ardei "Vitamin", Proct;lsela de mai !!'U5 a.u fost judecat 
\Ia avea 10(! tn S:lla Insti~utului Soeip.l Br ,'t'~nd să intre cu forţa, Fiind opriţi de por- de secţia. IV-a a Tribunalului, in completl 
nat Cri~'lnll ~pdi~!li ~(>:,ţh'; de t'oHcr Ş' e . '!lt'ul L3.di~tau S!:1b,,:. c~i de mai 8U~ Ioan d!or dr. Miha.i CUJniriue, ll~dţnte., Ioa 
n~afîe sub preşectinti':\. dlui dr. Aurel Cos- t J.mcninţat cu c:uţitele ;i p,arii Wlu.i zard pe Şte:fin!gl ageser, Ceorges.cu Vâlctll. pn· 
~ ~ier min1stCf~ .,...:_w..--.... L-' care-l ruP.5c.sar~ --.,----- --- "-c_u.ror_~fl_iou __ P_1o_to_S .... ...;pt;;....._15~t---~ .. -· 

_ COl'tIUNICAT. D. In8pector G~e.ra.l, 

al Muncii PETRE POPFl:lCU, Şeful Inspec
toratului Regional al Muncii din Timişoara, 
atrage a:enţiunea tuturQr întreprinderilor 
industriale şi comer<llale, că toate recODJllJl~ 
dările <lela organele Ministerului M~, cu 
care se prezintă diferiţi domni pentru vâ.n
zarea diferitelor pUblicaţii, sunt date numai 
ca o apreciere a lucrărei cu care se prezin
tă, dar nu constitue nicio obligaţiune pen
trU nimeni. Telefoanele date eventual tn nu
mele Inspectoratului Muncii. sunt neave
nite. 

- INDI!:~INJZATII PENTRU MAEŞTRI 
şll'~'rR1!: D~ ATJ!:LIll:~. Maeştri fi 
maestrele de a!.elier. precum fl mae6trele 
de gO$podăne 1in invăţă.mântul industrial 
al fdelor, vor primi 150 lei pentru On\ 

suplimentară efectivă. Plata acestor ore 
se va face până. la un număr de 5 respectiv 
20 ore lunare. 

_ MIŞCARE IN DIPLOMAŢIE. D. 
M'bail Mitileneut este numit pe data. 1 
Martie 1944 trimis extraordinar ŞI mi. 
niM,ru plenipotenţiar al României ].a. 
Zagreb. 

- VERIFICARE.' BUGETULUI OA.
l\IEREI DE AGRICULTURA T~llŞOA .. 
RA. Dl.inSpe<t..Of general Stoicescu,.la 
Ministerul Agricullurei Şl Domenil.lor dia 
Bucureşl,Î lIă afle. la Camera de Agricultu
ri Timişoara unde verifică executarea bu· 
gatului Camerei pe anul 1943/1944, 

- INATh'TA.RI" Domnii Jarca Vasile şi 
Pogan Andrei au fost înaintaţi la gradul de 
secretari principali la liceul t,Moise Nicoa.
ră." din Arad. 

- NUMIRE. Domnişoarele Popescu Ge
ol'geta şi Biga Maria eu fost numite il:n
piegate la oficiul de plasare Lugoj, Negruţ 
Maria. şi Vodă Ion la Timişoara; Stanc1a 
Traicu Maria. la R.eciţa ,i Ghila Sever 1& 
l)ev..., 

- RECITAL DE PI.-\N. 'Marţi T Martie 
ol'a 20 va avea. loc in sala Liceului Comer
cial un recItal de plan dat de dns Fotmo
Negru, In program Bach-BuBoni. Scarlatti, 
Chopin, Schumann, Rave!, Negrea. Recita~ 
lui e organizat de Ateneul Român, 

- REST.\.URARKt\ U~OR l'AHLOURI 
LA ~tUZEU. D. Lenm..rdt, un CWl(}i;Cl1t pi.Q. 
tor timişorean, a termina.t în condiţiuni pefoo 

[.te restaurarea. !l. 12 tablouri deteriQrate 
din lltaeul BanatulW. 

- IMBOGA'}'IREA BIBLlOTl.CU MlJ
ZEljLUI Biblioteca Muzeului Banatului ,'. 
îmbogăţit eu 60l volume, donate de Minbrte
rul Propagandei Naţionale din iniţiativa. 

dlui Octavian Neamţu, diree~orul Propa
gandei. Operele acestea. sunt domenii ft

riate, in special istorie, e1..nografie şi propa
gandă. 

- 001\'"]j'ERINJA LA LECTOR.lTtJ'L 
GER~IA .... "i. Vineri 3 Martie ora 16,30 are 
loc la. Lectoratul German din Timiţ>oara, 
Bul. Regele Mihai 8, o conferinţă intitulată. 
"Richard Wa;ner - Lcben und W(!rk". 
Oaspeţii sunt rugaţi ~ sa anunţe la can
celarie. 

- RANS BENDA LA TIMIŞOARA, Or
ehestra de eSr!'I:er!i. din Berlin, dirijati!\. dr.. 
li. Hans Bcnda, ~ eoneerla 19. T1.mişoQrtl In 
ziua de 15 Martie. Concertul l'a aVeA lon In 
!tala Banaţtet, 

•••••••••••••••••• 
(nştiintare 

Plin a.ceaată. aduc<>m la cun~tiinţ8 
abonaţ.1or rt>slanţî că, in interesul lor. 
sunt rugaţi a·,i achila abonamentel';' 
sca.denle. in caz contrar suntemnevo.iţi 
Il recurg~ la mijloace 1l1a.i drastice. 
....--+ ......... _~ ...... "*' O<;;.\,.' ,>' CI·~ 

p.o f~(l 4d.m.lf1i~~GţLal _a "1 .. F 

l'ENTRU DlCPOZITARU ŞI COLfO~ 
roau ZIARULUI DIX rROVL."lCIE. Ru~ 
IW pa toţi depozitarii ti eolportorii ain
rului ,Dacialt din p1'Ovioc!4lI. ca.ri. din anu
mite ~otive nu prim~86 ziarul, .ii J,e adrc~ 
leT.e direct Administraţiei tiBl'Ului Dacie: 
Bul. Regele Mihai 1. totr. 4. TunitOara.l. ~ 

fi: ... _ya& .....:.._..... _.....- ~ '.,... ""'"' v()r _n .. It*~ J .' , 
- , " p 
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~ _____ ~ ..... ~ADUL CULTURAL.· 
Tot problema ail1.tor.ţir..ii 

functionarilor publiCI 
Una din tre problemele cele mai de seama 

:.aJ:e a.r I.reuu,c senos lUd~a li Ulscuţ,une Ş1 
rezolvltă eSte CiUlir o"c'*'d. a lmoraca.u.unt"..., 
mai ales pentru funcţiona.rii publiCi şi cu 
1amlhi mal mari. Pia~a aHmemal'a a Ara
GulUl, du.pa cum se ştie e:>le cât se poa:e ae 
ÎIIl!belşugd.la, Gă.se:,tl aci 'de toate. Chiar 
şi trufandale dmtre cele mal gw;toase. Şl 

nu la preţ.un prea exagerate. Om contră în 
ul:imlle săptămâni s'a observat chiar o 
iefttnlre a anumitor alImente cum sunt car· 
tofii, care au scăzut dela 14 'lei kg~ul la 10 
-12 lei, pâinea se meni ine la acelaşi llreţ, 

iar fă:na s'a negociat la fel de:;tul de jeftir: 
ŞI in foarte multe cazurl sub preţul oficial 
maximakat de că:re autorităţile locale. 

Aceste fapte imbtlC!lră~oal'e de".igur că 
au adus mulţimire şi d",,,tindere generală 
maialt'f' Il" fllmHii1e mai "ărneuţe. care 
fără îndoială că prin a('eastă sltuaţiun r 

~(>"modi3.l'il1e lor a fost în oarecare măsură 
imb1mătiit:ta. Cpe3.('e în",ă n'ar fi permis sR 
~ l'l1Unwle, dar !\e pTactiră pe () scară 

. fo~r'e la ;·gă. e~t.e !;N'!C1l1a cu stofele de im
br"căminte ş: cu cel~lalte p~n7E'tul"i. mai 
mult ori n1fl.i puţin fă:-ule dm material du
r:-,bj\ p~ ~IJh mână, ('um 'fim aflat stofe fă
cute În ţară dar asunsf' până În prezent au 
inC€put .să ['le vandute dela cas.ă la casă cu 
câ:e lt:i--18 mii lei metl'ul, ceeace ar revem 
J.-entl'u un costum de haine cam vreo 70 mii 
le1. C.he poat.e plau a~menea sume desi
gur ca le ŞI pjaLeş~e, tara ca să ia de gu, 
ler p~ ce! t,;are '1d.l1de pe su b mână aseme· 
nea materiale şi să-i denunte autorităţilor 
în Qt'ciJt, ca lace sp6Culă Şi că prin aceasta 
s:'r1ca moravurile ş. dejoadi. îegea. 

Pnh asemenea procede, s~ lllcurajează 
fiV ............. '?J. """ :.<l-wwa.:a vpe"·!:l a"Ollo.u.ulva a 
l!; ... ."t:rnu...ui, care cauta pe or.ce cale ca sa 
l.u ... il~!Ha. un eclul;bl'U cv.es:punzător Între 
\'f.:lliWl', ŞI ne.volle vle~li, Ne Îlltr~băJn ce 
pO&'l.e face in &.emenea cazuri un biet 
funcţ.ona.r, 01'1 un alt meseriaşi, când are şi 
faaulle mare când mana nu-i dă să facă 
uernenea cheltuieli, pe care niciodată, nu 
le-ar mai putea &coperi su.o nici-o formă. 
Dar de imbrăcâmin!.e totuşi nu se poate di
spenza. Incurajând astfel specula., desigur 
că. Şl stofele de prin magaz.ine se urcă me
reu şi preţul lor 'iarăşi creşte din zi in zi. 

Pentru aceste mot.'ive am căutat să pun 
~tâzi In dl~U~lune problema îmbrăcămin
tei pt:llti'U funclţJOnarli publici cu salarii 
mai mod<!ste Şi după cum am mai sugera! 

. ideea cred nespus de mult că numai prin 1 
Infuuţarea de credite ieftine şi de lungă 
duratâ pe seama fu1l41OIlarilor din cht..
stiune s ar putea da o deskgare cât mai 
feriCIta acestei probleme. ŞI credite ieftine 
~ pot asIgura funcţlOnarllor care au neVQlt 
de e,e, pe lângă. .b.conomatele Jude~ene, ori 
lllU4!crp::.ie, Ld.Ci Or1cum am pune problema 
ŞI tUllC\-iOilarH mal lllarunţei au nevoie de 
UnLJd'l,~anWlt~ cat de mOdebl& Şi cât de 8u. 

md-Id- '-'ara oare dtnU'e B.CeiŞU& va putea 
VL"C~~i:l.ta U1 v'W).l:l lUI să. dea ~ntru un sin
glA' co,.;lum a~ MIne tiO-'O mii lei. Nu e 
rul;llne să. umbli ŞI in costume mal puţil. 
{Ilie, Debigur ca nu. Dar de îmbrăca! tre
bue ,.,a te îmbraci, câci au serviciu, unde 
Vini III contact (,u lumea dinafară şi oricum 
~l'pel}t nu te poţi prezenta să-ţi faci sluj
ba. Şi dacă piaţa alimentară prezintă in 
momentul de faţa o tendinţă de ameliorare 
a preţurilor, cum am arătat mai sus că se 
în:..âmplă; nu tot acelaşi lucru se poate 
spune şi despre articolele de manufactură, 
care din Z1 in :ci merg tot in sus, jus.tifieat 
ori nu dar ele arată o urcare crescAndă.. 

E greu desigur să se ajungă la acel eohi· 
li;bru dintre prbducătorul de alimente şi 
arela al industriaŞi1or, s'au mai hi.D.e zis al 
comercianţilor care alii~uri de marii produ
cători speculează totul in favoarea lor 
fără. să ţină seamă de fenomenele de ieIti
nire ale v'ÎeW în privinţa alimentaţiei, cum 
MIte şi cazul la Arad. Aci alimentele scad 
• preţuri fAţă de t.recut in chiar ciuda 
• ientii in toiu .in care_ ne .gblm, pe. câtă. 

vreme preţurile articolelor de Îmbri"ămin- ce se petrec in ascuns la Arad, mai ales in 
~e se urcă CU voia sau fără vOia autorităţi- "cea.ce prlveş!.e scumpirea materialelor de 
lor chemate să vegheze de~făşurarea lucru- I îmbrăcăminte. Noi am spus aci o doleanţă 
rilor-, 1 dintre cele mal justificate a populaţiei 10-

Cei care sunt in drept să i-a măsuri, sunt I cale. care a ajuns la ultim;le rezerve de im
invitaţi să cer('eteze cu deamănuntul afir-\ brăcăminte şi care cere şi roagă autorită-
maţiunile noastre şi se vor convinge că s'a ţile in drept să ia în serioasă cercetaN> 
'Spus numai adevărul şi că nici acele per- ches!iunea de faţă de care ne-am ocupat 
soane nu vor putea găsi justifkarea celor aci, -X.-

-~---~~-~----... _--~ ............. . 
~-\lEXI~ CARfiEL: Omul, fiinta necun:Jscută 

A. (;anel e (\.0 .. 1' I<ll vm de ştiinţă, care 
• >1 ~""...vl ..... v ...... ", " ........... .u.a tbU~\.l<! Y!J. 91 lJl iu
.ilC~ ... , 6" .el',,;ct.CaJ,ll. ve Oc:..t..o::IU ~ "~UH.u 

.:11:1-1 u.~~'''''oa. ll..l 1:'."l~uell:L l~lra umana 
ca o tOIA1II.a.~ a. ob.;;<lrvu~iUor ş... ex.~nen

,eIO!." dLn toa;..e umpurl1-€ ş. t0at.e ~he. 
,-,<,<;dce d~le in cartea sa a văzut LţJ.I'U:;:J, 

JeţW.l!l<1 .;I.r".c~ uela oamenii cu care s'a. 
.J.S";;lat, A ga.sit cond, ţii de Studiu a feno

menelor vieţii in com,plexitate Şi de obser
'Iare a formelor activităţii omem:şti, cun<>6-
;!d.ud vameni mici Şi mari, sănătoşi şi bol
navi, ~avanţi şi ignoranti. slabi de in,g'eri. 
(H~buni, iscusiţi, criminali, 7ărani, prol" 
!.ari, funoţlOnar~, afacer:şti, negustori, p0-

liticieni, soldaţi, profeseri, invăţătOl'i, 
preoţi, anstocraţi, burghezi, filosofi, ar
t~ti Poeţi şi savanţi, genil, eroi, sfinţi. 

A văzut jocul mecanismelor secrete, din 
ţesuturi. din îmensitatea creierului, sub
stra: al tuturor fenomenelor organice şi 

mintale. 
0mu1 de ştiinţă a trăit mult timp l-ş 

,tRockefeller ln:S:lUtefol" b.ledi.cal Restb."ch" 
Uua, cu alţi mulţl oameni de ştiinţă, 8.(.010, 

de Simon l"}exner. Acolo, studiul fiinţei vii 
a fost abordat cu o amploare neegalată 
până azi. Materia e studiată in toate gra
dele ei organizaţie, de avânt către rea-h 
zarea fiinţei omen~ti, 

Se analizează. fîi1lţ.ele minuscule, b;l.cterii 
şi VirWiUri; mijloaceli! dE: care se servesc ţe
suturi şi lichide, ca să le reziste; bolile de
generativ-e: Caneerul şi afecţiunile car
dia-ce; se atinge marea problemă a indivi
dualităţi ~ a baz.E:lor ei elin.re. 

Cunoaşterea. a:,upra noastră injjline tre
buie să fie sint.eti~ă şi concisă; numărul 
imenS al datelor OI! ne stau la îndemână 
azi, asupra omului, ar umple duzini de vo
lume; d-e aceea autorul cărţii, dă o sinteză 
inteligilbilă pentru toţi, este scurt şi con
centrează un număr mare de noţiuni fun
damentale, rezumind in câteva ~uvinte IV' 
crări ce au ş/bsorbit ani dearândul atenţia 
fiziologilor , igie.niştilor, medicilor, educa
torilor, economiştilor şi a socio!ogUor, Car· 
tea ex.primă. numai aproximativ reaU-tatea., 

schematic, ca o schiţă caracteristici, nu ca 
o fotografie, ce redă amanuntele • 

Omul, în genere, nu mai e în stare să-şi 
urmeze civutzaţia., creiata de el, pe calca pe 
can! aceasta a apucat" căci degellerează. 
l<'.at:i<!inat de frumuseţea ştiinţei materiei 
inerte n'a înţeles ca corpul !şi COflŞtiinţ8 
umană urmează legi ~ ob..~ure, dar tot 
atât de mcxorabile ca ale lumii siderale cari 
nu pot fi infrânte fal'ă pericol. Ded omuJ 
t.ret.uie sa i-a cunoştiinţă de relaţjuni1e cari 
il unesc cu lumea c0~mkă. cu semenii săi; 
de relaţiunile dintre ţesu~uri Şi spiritul 
său. 

Omul. în adevar, e mai pre~us de toate, 
cununa ~idirii, 

Odată cU degenere~cenţa omului. frumu
seţea r.iviJir.atiei şi chia.r măreţia universu
lui s'ar stinge. -

De A.Ccea a fr-st s~ri"ii a~eflsti\ carte. 
C:1 !<p r;"mne r:-a un ~'r1f!~t de alarmă. 

Cf'le ma' m~llte ţăr; au urma~ orbeşte pe 
Amerkani; în cap sunt cele indus"riale: 
RU8:a, An~lia, Franţa şi Germania, expu
nându-se accl,';[!ş per' col CII toatele, acele 
alI de.generării, a demenţii, a in<:bunirii 
colective. 
Atenţia urM.nită.ţii trebuie şă se intoarcă 

spre sine, spre corpul şi spiritul Omene8l\ 

dela maşini Şi dela lumea fizică. Spre pro
cesele fiziolog1ce şi spiri~uale, fără de car; 
n;ci maşinile mei Unive.rsul lui Newton sau 
Einstein n'ar exista. - Incepem a simţ: 
slăJbiciunea civilizaţiei noastre, mulţi ineer 
când a scăpa din robia modernismului. 
Pentru aceşti mulţi a fOBt scrisă cartea şj 
pentru indrăsneţii cari ţintesc răs:urna

rea civilizaţiei industriale, spre a se în· 
sciuna O' altă concepţie d~ progres omenesc, 
De aceea cartea se adresează celor ce fac 
educaţia copiilor, formează sau conduc in
div'izi; institutori lor, igieniştilor, medici
lor, preoţilor, profesorilor. avocaţilor, ma
gistraţilor, ofiţerjJnr, ;nginerilor. conduc~· 
'tor-Hor. industriali şi de muncitorime, 
oamenilor cari cugetă la misterul corpului, 
conştiinţei noastre, Universului, fiecărui 
bărbat şi fiecărei femei, 

D.Hedeş 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Din' gelozie ·i-a aruncat sodă 
caustică în faţă 

~ţia II-a a. tribunalului a judecat ieri 
.,roeesu:l d~ vătămare corporală gravă în 

.'e a fost înculpată femeea MagdalenA 
;:)etean de 26 ani din cOmuna Ineu, In dL 
.nineaţa ~lei, de 1 IUnie 1943, Aoorr 
~oan, plutonier major s'a. certat CU Co: 
wbina sa Magdalena Petean pe car ( 
a.meninţat-o de m.âi multe ori el o lalSă p .. 
',(uei deja. şi-a găsit O femee coresVJ: 
zătoare. Femeea. Magdalena petcan s', 
iotărlt .- din gelozie - să distrugă P 
CO!lcubin şi cU această intenţie a ~ump~, 
lat sodă causticA. pe care a arnfxat.,o în 
tr'un litru de apă fiel"binte. Când OOncu
bir.ul ei dormea mai bine, a aruncat acea 
~tă sodă caustieă fierbinte pe el, caumn, 
du-i grave ~uni. arsuri la ochi, 1& C8f . 

şi i-a desfigurat toată faţa, După această 
faptă femeea s'a pre;r..entat benevolla 
jandarmii din oomut1ă şi a povestit ceea a 

ut. Femeea a fost reţjnută de jan.dar
!"'.Jl iar victima a Cost trimisă la spital 
Agresoa,rea a fost înaintată Parchetului I 
-...re a depus-o în arest preventiv. Tribu~ 

ralul a judecat ieri Ca2lul şi înculpata a 
?'.\sţinUt declaraţia !'ii-cută jandarmilor şi 
la judecătorul de instrucţie, roounoscân
du-şi fapta, dar apă.rându-se cU aceea că 
s'a tomut că o va părăsi şi că în cazul 
acesta ea n'ar mai pdut să mai. triiască. 
Tribu.I1al'Ul a găsit vinovată pe inculpatii 
şi a condamnat-o la un an inchisoare eo
rE'CţionnIă, redneând' din ~a.psă ooIe 3 
zile cât a ~1:at Il". arest preventiv, obil
;ând-o la. 500,000 lei despăgubire, 

_ DEPUŞI LA PENITENCIAR. _ 
Francisc Vu.rga, condamnat la 15 ~\e 
Închisoare Şi 2000 lei amendă, pentru 
furt, a fost depus la penitenciar pentru 
a-şi executa pedeapsa. 

- Rozalia Kovacs Qi Ana Arc.lelean, 
ţigănci, au fost depuse le Penitenciaf, 
pentru a-şi executa câte o bn.ii inchi. 
soare la ('Iare aU fost condamnate pen. 
tru înşelăciune. 

- COMERŢ CLANDESTIN. -.&:eate
rina Schwartz a fost condanUlată la 3000 lei 
amendă, penU'u că a exercitat comerţUl 
fară a avea autorizaţ.ia respectivă din par, 
tea cam.el'ei de com~rţ. 

- Anton RiUer, pan~ofar din Be.iuş, a 
fost trinus lJl judecată pentru că şi-a exer, 
citat meseria fără a avea firma ÎThsCrisă la 
Camera de Comerţ. Numitul a fost achitat, 
In urma apelulUi făcut de ParClhet, numitul 
a ,fost con<la.mna.t,d.e Curte, la o lună m. 
ternare în lagăr_ 

- INAINTAŢl POLIŢIEI - Muncitorii 
Andrei ş.i Maria lrha:zi au fost inaint&ţi l» 
liţiei, doareoe cu prilejul unei perchezi\i1 
domicilîare, s'a găsit, asupra lor, o 8llij. 

m;tă cantitate de marfă proveniti din fur:, 

- MOARA FARA AUTORIZAŢIE

CU prilejul unUi control făcut de un deIe. 
gat al camerei de comerţ, s'a stabilit ci 
moara lui Iuliu Medrea din Ce~a a func, 
ţionat fără a avea autorizaţia legai&. 

Despre cele constaf..ate s'a încheiat un pro
ces verbal, care a fost trimis Parchetului 
Bihor. De &Ci~ chestiunea a ajuns în fali 
tribwlalului, unde Iuliu M€drea a fost con· 
damnat la 20.000 lei amendă. Impotriva 
sentin,ţei s'a făcut apel atilt din par~ COlI' 

darnnatului, cât şi din partea Camerei OI 
Comerţ, Curtea, desbătâ.nd apelul, a admis 
cererea Camerei de Comerţ şi a maiorat 
pedeap~a aplicată vinovatului la 100,000 lei 

- SERVITOARE ESCROACA. - Glu
zeia Papp din str. Miron Costin 26, s'a dU., 
în Noomvrie anul trecut la Traian Ionoocll, 
oferindu-se să între la el servitoare. TraiAn 
Ionescu a 'aCr;>eptat, iar Ghizela Papp i·a 
cerut un aconto de 1000 le spre a se d1l(e 
la Brad pentru a-şi aduce' hainele. Ghi1Jel& 
Papp a primit banii şi a plecat. Au trecu: 
câteva săJptămâni, dar Ghizela Papp nu .'a 
mai inapOiat şi nici nu 8. restituit banti. 
Traian Ionescu a denunţat cazul parc.he".u' 
lui, care a trimis-o in judecată, Ea a fost 
condamnată la 15 zi1~ inohisoa.re corecţie

nală şi 5000 lei amendă pentru înşelădun~ 

- BAToUŞ CONDAMNAT. - In De
cemvri.e anul trecut, lo~loarea Bac a f06l 
atacată şi bă.tută de Pavel Indreica din 
aceiaş comună, care a !rân.tit-o la pămlnt 
şi a lovit-o cu pumnii, încercând să abuz.eze 
de ea. Femeia. a. inceput să strige şi atunci 
agresorul a lăsat-o in pace. Ea 6'a dus şil 
reclamat ca:zu.l jandarmllOl'. Agresoruhlii 
s'a dresat acte de trimitere în judecată ia,., 

tribunalul desbătând procesul in lipsa ~CU1' 
zatului, l-a condamnat la 10.000 lei amend3 
şi 9000 lei despăgubiri civile, 

- ABUZ DE INORED~ttE PeIJu 
Cordoş, comerciant, a fost trimis in juue- i 
cată pentru abuz de incredere savătşlt JJl ! 
dauna It. ştefan Giurgea, căruia i-a luai 
91J,2OQ lei pentru a-i cumpăra mobilă, Pt" 
tru Cordoş a cumpărat mobile, dar în'Jt 
timp It. Ştefan Giurgea a încetat din' viaţă, 
iar mobila a rămas în posesiunea lui Petru 
Cordoş, care a refuzat să o predea succe:;cr 
rului, Trimis în jUUe(!ată, Petru CordOŞ < 
fost achita: de tribunal. Partea civilă a fă 
cut apel impotriva sentinţei, susţinând c 
mooila a fost predată. in păstrarea cumn~ 
tei sale Şi că valoarea. ei e~te numai d 
25.000 lei. Curtea a admis in partea a.pelu· 
obligând pe Pe<-..re Cordoş să restitue $uo:t' 
sorilor mobila sau în caz contrar să pIr. 
tsască o despă.gubire de 100,000 lei r 
10.000 lei cheltueli penale. 
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• . ".... .. Ia A4mini~tratia :.ciaruhU ia Sir. 
)Ilr""t.i NI'. 1. l.'el~feJt Nr. 11-28,. 

(le 1 __ ------------

ru Cereri şi oferte 
ru de serviciu 
lIl., ~ ziarului "DACIA" pentru Arad, 
~!, ~t1 funtţionari cu vracltcă, 

:: : Cllti v~zătol"i ~e z.ial'e la redacţia Arad 
: &:n.da Jlarallett.l Nr, 1, 

-----------------Lte- ,It ea •• ri .. obtliab. IU': intr&u f>ep~-a:ă. 
I Iei 

rţUl 

18l · 

~, a 
ter 
ia 
tit. 
cttul 
ir 

~.I 1:1 bal., Adre~a 1. s·a.'. 

~" •• cat,,~.8CJă p-rt.cti la .. ouă per-
!OiI1', Ad.re-B la .( .. r. 

r;.ese impletitul jeI'seelor şi alte lucrvl 
, da tricotaj, Str. Mihai Viteazul 133. 

Il!Pjă.ro wediat 10 moocitoare isteţe. Fa-
brica de b001ll'Î, str. Vi.eenţiu Babeş 20. 

i'JnIel'ă mobilată. eU intrare separată d1: 
tttchiriat, str. Teodor Serb No. 10. 

· Vânzări -. Cumpărări 
· ~'" 1 •• 1e ...... la oarlitrul Vilelor. Adre-

lele
:eă 

unt
;ali. 
pro
;ulili 

faţa 

con· 
l'ÎV8 

ala R~<iacţl& tJanJ.lui .,Paoi .... Str. Mă-
rift9tl Nr. 1. Tel.ha. ~ 11·28, 

. w în M ureşel de vânzare cu 2 camere. 
grajd, bun pentru gospodărie, Adresa: 

!Iad, str, Cantacuzino No. 48, apart. 2. ..... , 
pe l'ân2are ti manta nouă ofiţerească. la 
magazinul .,Basarabia" str. Meţîanu 4. 

Dt YâD.r;aJ"e UD dormitor, cameri. combi· 
lllti. masă de scrist dulap şi un reca-
mier, Str. Bariţiu No. 1~ uşa No. 4, 

pe vbla.l'e o casă.. Str. Grivlţei No. 160. 

COD' ~ de vAnza.re in cartierul funcţionarilor. 
~i li lIIionnaţiWl1 str. Că.1ă.raşi14)r 12. 
imi! I 

oral Ua 100 de casă. de vânzare in cartierul tune
O le.' ~onarilor. Rusu, Piaţa Gen. Cernal 18. 

GJu. Dt -nnzare un şezlon larg, curat şi perdele. 
dus. Wormaţiuni Duminecă inainte de masă, 
!(;tu, Strada Mihai Velidu 5 ,apart. 4: lângă 
a.ian Casa AsigurâriIor Sociale. 

• ...-
Lăsaţi casa, lăsaţi masa să vedeţi 

Cenusăreasa 
la Cinetna ROY AL Arad 

• rt'wwm te • w F a 

Repr. Ia orele 2,30, 4,10, 5,50, 7 ,30~-9, 1 G fix 

ICALEIDOSCOP 
J' A&llA.CD DE Ir.ltV1CJ1l 

a llAJmE 1944 
Da.nciu, ~ Mibeai Viteazul 13. Tele

fon 19-78. 
Ştrelikovsky, Calea Banatului 1. Tele

fon: 17-61. 
MuldulAN'U, Calea Aurel Vlaieu 60. 

Servi aiu! pennanent. ; 
CINI:MA roaBA'" .·.I1122 __ m._ .•• ___ .'._I1' ....... ______________ .r.w 3: MABTIE 1944 

----------------.. ---.. ------------- CORSO: Valea Diavol1llui. 

Cinema FOR U MI' Arad 
" -%~~~'L....:;ţ.gz::::- tt A_iZ;; ~Sf: _G_: : ~--- ~ 

'htHti-'. 20-14.1 Rl"pl'l!zt."Jt.ta.,ţ" it, uf 1, • u .. 

Azi premieră! 

It~ Uf4BRll TEROAREI 
Senzationala. inscenare cinematografică, ca re marchează sbuciumul unui po'po-r sguduit 

de fritnAntărUe Ulii epocI. 
. Regin,a. Llnnankeimo, tu. dlstri buţra dÎll (Să.--ml eAnţi ţigane !) 

---------------------------_.----------~---------------
Cinematograful CAP 1 TOL 

fI1meh~r Irandtoase 

AZI PBS\DElU. 

CAmInul 
ladustri8IJilor Arad 

, Un fUm ee Intrece "YEN~A OARBA'" .au nFEDORA 
LUIS.\ FilltJD_' 1 m~'O 0EltV1 

l' ".: .' ~.' ~. 

Uragan •• l vietii 
Un fUm de inalt dI':lJllatism. Draj;;Ql\iwl Faldu. f Muzică! BuCurille ,t aure$ 

unei wieU. Rezervati biletele inalnie 

t 

------------------------_.------------------------~ 
Cinetna CORSO Arad' 

p 

TeftfOll! U·J14 

FORUM: In umbra teroarei. 
URANIA: Noapt.ea tantas:ică. 
ROYA.)j! Cenuşăreasa. 
CAPITOL: Uraganul vieţii, 

• 
SPECTACOLE 

SâmbătA '1 DtuniO.eca liu matiDel& II 
etat'R> Teatrul HCARAHUŞ" va repl'e$el1t&,. 
comtd..a ttluzicall; ",L'Io7R'UN CEAS 
BUN" de V. VasHache şi Şt. CristoQwo. 
Spec!.8001ul Sd 8prijml pe o .Iel'ie de liitU&~ 
ţowi hilare excelente puse ÎI1 relief de ec~ 
de interpretare a Cără.bUşului, m frw1te ca 
popularul c()mic. V. V ASILACHE. OeI ... 
lalte rolur·j principale I!llnt jucate de Nae 
Roman, elogiat de întreaga pret;ii pentru 
crea.ţia. pe care o tace în rolul Ubui bălWt. 
Neamţu Ottonel, Elena Burn~ Tanţi. 
Căpăţâ.ni, Lulu Sawf Veu Ctgalju. Ti~ 
Botez. l.etiţia Brădescu, DWu Gh6n.1JW., 
etc'. Conducerea. musle .. li.~ Patri~h •• 

Biletele la. AglN1ţia Te3.trali ,.lL.IEŞ". 
Telef 00: 22-55. 
, aş la ,.,az &u __ _ 
«'abria Chlm,,.i 1r.(,;;}rrnă. eu illsLala.ţiUtI\. 

tlaZiLn stabil. clădiL camed r:u rta~mirtnif
G.l:c mai lOl.)cic."1le l'lCa: de fabrld.. biroU. 
aprovi:;"ută 4:11 cul~ri p!ntr'IJ. fahrM-af'N' 
or;o.Jărol' ':o:.ieo.'e c!'limi!". din ft'wU" bll\ioo 
UIl: nrJ'!:1t t:a vin!\ ...... loi 2.000,000. 1_ 
eartterul -nlelOT ea~l cu 6 ~m~!'. ~i eu ttlt 
comrortul 6.~(r.OO~ tel CAM eu t)( S ea. 
rn'}re, 10l eom!orlll1 ~ 1 K11n rt'ft':,. n: 
3 •. 500.000 ~.i. Mid.&C!4I easA rttrtfeutaJ"l 
!l!')U1l rtt 3 camere, eu . !'It ftOD1'Ortul 
l,31)O.~JfJ lei. ~1 partieul,rl ~1t 2 (IUIl. 

) j·a G4.RA.l.~fL\ FlLMULl.ll DE SV<JCES . 

Inl piJ'nl M.,.,e. eul nouii. In Pt.rntav. 
1.300.~OO lei. AgeJ"turi. dd. luI Albett 
Ha.as:. Itr t Pet.rln 1'I:o,:t Tel. 22.'·1 .. -· 
IUte,. Cam Cc!ll. 303" lM:i. du« l'aIpir un ventilator electri.e~ 1. Pavel, Str. 

lze!a Epi&cop Radu 1. Azi 
" , 

" . 
tlnema ROYAL Arad ecu: 

1 ,'8 

anil, 
ufJl' 

Dt 'il.a.l.&lt. pral de 'f:\r p~n!rU ingrăşăm!.n-
tu!. aM.ifieial al păm!'ltUlul Adresa Bul, 
Regele Ferdinand ~5 Arad.. 

/ 

PrImul mare film dlu !!Jerla fIlmelor excpeţfonale mre !!fi, 1"01" ruta In lua. Trtldtltl: tlLSS 
lfunle. UD film aşteptat 4e &-.&.4 1 .. a.ea. ._'-! ~j",a...uJ ~ ".1 !TItAD A ALf:C8Ar.1>Rl I 

fom IMi Două de vânzare, lingJ& Cslea ferată. 
eţil!" Arad. Str. Râ.ndunicii Nr. 9. Preţul 

Va'ea 1Jiavolurui 
Difuzare.. sonoră excelenti. Sala m('Alziti 
AZI& . 

un~. &JO lei. - Adresa: dl Sirns. str. Alex. 
Gavra NI', 21. 

{OSi II •• "",lui de cusut marca .,SINGER" de vâ,n. 
Un fH:n in genul vr~jftorului din O~ 

din are. Adresa Calea Ro~nilol' 26, Arad, 
nAnI 

~~------------------~~--lZ6II! ~ d!lzare ~'}\·OKrl' smirna veritabil mări-

eu: lla1'ln. Bertl, Aawea Cbeech~ CarII) Nlnch\ Osval40 Valellcl 

rloCgia : lIARIO MAT'IOLI CenusDreU8H 
.UDCi 111- 3x4 mtr. Ad~: AgGlLtura Glt. Co- Repl".: la orele 3. ISJ '1 fi 9 fix , 1 

En Str, Emmescu 17 ..... ~ ... 

Diverse 
Cinema URANIA • 

Pentru copii dela 3 .. 1 ani. 
Repr.: 2,30, 4,10, 5,50, 7,30 fi 9.10 

~~-~ .. -.-.--. .. -
r.eclamantul a devenit 

Telefun~ !2-32~ , ,. inculpat 
UQe' ----------.. ------ Cnema de pReure. rroec~ie lreprog.abîl1.. In săptăm.â.nă. trecUtă birjarul ~uu 
It Il! ~a'pnt.l'':Il GCDI'n&Iă d~ vâ!'.X"'lre ';li rumpăra· .4. Z I ~ Mcga a. reclamat poliţiei pruprietarul da 
luaI rfi im:..'bî'~lol'. COMAN f1HEOr:.:;HE FDmul senza:Pilol' şi si tG.'\tiilo-r complicate. botellosif Horvath penu-u lovire~ In de--

Pr Ar,~. ~tr. M Ert4ncset1 :'il!.",!7 ~ta,j. 1 Te· ~.,:~ .•. ' ... 01· .... p"'" TEA· FA' I··· ... ~. i' A .. ' Sil'CA, c.\lnţt;.lsăurccla.malltul a aritatcă a. fost nUt !eron. 26·91. Inte~" la r.a~ de C'lJ'll. ~i ?~. . _ ~ . e pălmuit de către Iosif Horvath pe.nlrucă 
. 1. Inocr~t:-ie S\IO Nr. Fi 11:;31'U14:3 a cerut restul ă?I:a 200 lei iar el DU a pri-ia,... ti... . 

etru qMJ d.,. ";l"nTe~ CaE~ fliU"U('!I.ntn !rO- mit decât 1001d pOJi.tM1 O curs§.. Din 
derr,l\ "ti ~amer\ de b!\'Îc !rl M,iinil. j~tlqll eu : Al\IEDEO NA.ZZARl "' " .. A,east! C3."i2.ă s'a iS('at o ceartA. şi recls. 

elu' 
tcee· 
pIr. 

~lr Cc-r.~,I:nc~n.r,n, 2 m:ltoit~. - VtI§ In rolul mlsl«i0'6ollll bandit Ca.pat08ta Si. ELA PARYO . " mantull-a luat la bătaie. PCJliţia. a cerce. 
~(ld\'rnă cu do..:ă at,artan.el:te. g:'ărlin§ şi Repr.: la orele 3, 5. 7 şi 9 !ix J ... .....t cazul şi Iosif HOl"'vath a. dedarat că 
f,t"ill in ~entr'l 6 TJIih<»n~ - Caa' rnien e:! şi.a cbt 200 lei şi că. atunci când i-a c.e:. 
Cll st!'ll.-fină. 288 M. p. 1-tr:rii'l S~radn Sav9. ""·W NJ:KiW M. r.lt re5tnl nl18. vrut să audă de aşa ceVII 
~ ... i.t: SilO mu lei. - Casi JlarticulatE' ei 8'a P')Jl''tat nf'd.e.mn, p!:"IJlotnI faota tlee~ 
ralrltm':n dn 2 "amel"p "L d~pendjt1~e> el' 1 O S 1 F G A R T NER . 6t:1 sJa.u Mt dif~cuItăţf infT'p ei Prin eonw 

~rldinR l:i(l m p, 1 renton, - Gr~~iJ1~ fJblhll'E'a 9& no1iti~ s. dresat P~8 verbal 
~.! ))Ilm· fl'l1rlif,..ri 135 lU Il. ~§ngă Micn· (eaSorOLc::ar, Liiulier, opli«:lan " .rjarlllui pentru eabot~ll'entr..na ~"ta.r 
'etl-Nouă !;}0030 Int -. CRut~m rlOnf.n: ~aci ar fi prha~t num~li 100 lei ,i f.iU jli 4a t 
CI:Impi.ra:e pân.int ar'*-hillO-·12 ju.l1.l.o. A r a d~ Piata A .ra m Iancu I reet:ut. a. depăşit preţn1 maxilna.L ~tfe1 
jlltl..1u1 A rt.d ~~- ~~' --- ... _.-__ ---__ -.--- ~la.maniu1 .. devenit iwJulp'at... ". L-~~!!l~I~;~.~!~._:~~~-~~-_.~~~~~~~~--!_ .. ~w __ • __ -.--------~---~-.------____ ~._.~~.m __ ~.~~J+~_~~~.~t~ ___ w __ ___ 
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Inamicul nu 'mai poate lovi direct industria germană 
Pregătiri pentru cel de al doilea front. . Greaua înfrângere sufaritâ de trupele sovietice 

ruri!or ~glo-a~ericane_ despre o ~ 
t·:nsa noua arma secreta, ~ numite). 
"bombe conduse dela distanţă". La L:rn 
dra se reprezintă eu toată seriozitatt< 
părerea că aceste bombe conduse de!. 
dinstanţă ameninţă. invazia al:ată k 
Eurol?a Vesti~. Dacă i:n~azi.a ar încep!: 
atUll{!l cea mallmpOrtallta miSiune afllt. 
ţelor ar~a~~ ali~te ar fi să îml-'-.deoo PI 
germallll sa utilIzeze concentric bombe* 
lor cu rachetă condllSt! dela distanţă 
Conform acestor informaţiuni 'lleufralt 
în cercurile militare ale Londrei se ~ 
că această nouă az:mă reprezmtă un !>al 
col ~e. m?a~e, !llal ales_ pentru navigaţil 
manbma ahata. O flotă de invaz~ anm 
rată reprezintă pentru aceste bombe ur ' 
obiectiv deosebit de bun. Cu al1.ilet:, 
antia.eriană abia dacă Se poate comba; , 
această armă, de oarece este mult })re. 

greu să Se nimerească proeC'lilul, c~ I 

es~e condus spre obieCtiv in corpul unu: 
aVlOn. Această nouă bombă germaN 
poate - in afară dE' aCeasta - să sui- ; 
pungă şi cea mai puternică cuirasă ~ 
vaport. 

. - ... -
(,,. eUl Ca1·twn" gt:l4bftU al lt'Uhrerului 
., inaltul comall(J.·atrten.t al forţelor 

arl1Ulie genlUme COJnun.că: 
In sp,ţiul dela Kriwoi H,og, la sud-est 

de Saslwff ~i la est de Bereucew. trupele 
noastre au rt:sp<11.8 numeroase atacuri 
ale sovieticilor şi le-au cauzat acestora 
pi61'deri grelt .• 

La lampol §i în regiunea dela sud de 
ml.a§tinile Pripetulu;; formaţiu~i ale 
armatel §i armelor SS au dat mal multe 
a/ac-uri, care au avut succes. 

La nord-est de Rogacew, bolşeviC'ii au 
('tucat fără succe.~, cu forţe mai puter
rl :ce. C'u aceasta ocazie au fOSt nimicite 
20 ta.nn.c1·i, din 30 care blindate care 
atacau. 

La uOTd~e8t de N evel, la sud-est de 
(acuZ Pl.eSt;G-u şi la Narva au d,(lţ gre,! 
m,(,mcrOO8e aw.cun ale SOVi-€ticilor, după 
lwpte grele. 

1n c;u(sul lunei Februarie (tU fOSt ni
JIl'Cltt pt: frontulra~(p ltt-an ',6.1 ut'ioane 
inamtc~, ail~tre care 4J au jost doborâte 
de tonrt<lţ~uniLe de in/antet ie. In acest 
t1mp, 6U avioane genna!:(j nu s'au mai 
~ntOTS la bizele lor. 

Ul. Jtw..a, atacul trupelor noastre îm· 
potrivu, wJ!utui de deoarw.n~ detet Net· 
tuno a fost continnat, cu spl'i.jinul pu,.. 
teruic al artilerk'i germane, Prin illtre-
pr,nderi de şoc ge'rmane s'a putut ~p
tu.m un deta.şament de f}oc iriamtc, 'Iar 
!) grupă de luptă puternică a inamicului 
il fOSi încercuită la sud de Ctsterna. 
. Avwane de lnpai germane au scufun
ial, în apele din faia [f0Ifului An-ziO, un 
ras de t1'UnSpoTt maml·C, (-U o deplasare 
totală de 5000 tone Şi au avariat, prin 
lot'ituri de bombe, în mod foarte greu, 
alte 4 vase de transport cu o deplasare 
de 15.000 tone. 

Pe frOflw,l sudic, ziua a trecut P: lân
'Iă o vie activitate reCiprocă de arttlerlt", 

. ~n general, liniştită. 
In lupte aeriene şi de către artileria 

I:J,ntiaeriană au fost doborâte eri, de
tJsupm ler~,toriului itaZian~ 12 avioane 
inamice. . 

Avi~arle rapide de luptă germane au 
atacat obiective din Anglia de swJ.,.est şi 
centrul Lmzdrei. 

Războiul aerian' 
Bucureşti, 2. - S. P. P. transmite: 

Răsooiul aerian s'a mărgi1i1it eri la câteva 
evilloardamellte amerkane. împotriva 
unor localitâtidin sud€slul Germaniei şi 
-a ata.':<tlea C?torva obiective din sudestul 
.ru...g.âei de către aviaţia germa;r.ă. 

,;:jltUar!& oe pe teatrul de răsboiu ita· 
lian stă sub ,semnul unei ameliorări a 
timpulUl care acum dă posibilitatea u'llor 
lupte în sUl mai mare. MomentUl cel mal 
de seamă este focul con~entric al artile
Tiei germane împotriva capului de pod 
dela Nettuno, comandamentul gennAn 
in perioada tilhpului nefavorabil avâl1d 
toata posibilita~a de a face pregăt:rile 
pentru această acţiune. Atacurile ger
mane au avut ea rezultat dislocarea a 
două puncte de sprijin inamice iar la sud 
de CistErn& înCercu rea unei grupe de 
luptă inamice.Tendinţa generală R lup
telor po4te fi privită într'o .strâmtare 
a capilluj de pod anglo-american. Fron
tUl dela ~ino până în pr~ n.u a su~ 
fnit niei o moei"ficare. --..._- ...... 

I 
Bucureşti) 2. -. S. P. P. transmite: 1 front de inV8(tie ÎI! Europa, a intrat se

C'ri'neralul DtttmaJ', comentatoru.l oficial rios in sfera de acţiuJle. 
al inaltului oomandamentgermao> a dec- Pregătirile inamicului sunt terminate. 
lar-at la radio Berlin, că a sosit rnorneD- II Armatele navalit, aeriwnă şi terl'-St..ră 
lui când perspectiva celui de al doilea. inamice. sunt gata. de acţiiuoe. 

Evacuarea coastei Danemarcei· 
BucUI'eŞti~ 2. - S. P. P. transmite: I Pf;. coasta mării. 

Din D,lnemarc& se află c.ă autorităţile Looodtorii din această. zonă sunt invi
germ~ne au stabilit \1n termen ~oarte t'1ţ~ să m~a:.gă la rudele prietenii din in-
aproplat peiIltru eVacuarea populaţlei de terlOrul ţaru. '. 

Trupele sovietice au suferit o grea infrângere 
Bucureşti, 2. .~ s. P. P. transmite: I cctul Niprului nU departe dle Smerego>< 

Korald Swing, ooresPQlldentul agenţiei [,:>a, centru în care.se fa.ce joncţiunea 
B e~Fter la Moscova, &orunţă că. trupele căii ferate Kerson-Nieolaiev. 
s0vieti-ce aU s'uferit o grea înfrâmgere în -

Centrul de greutate al luptelor din Italia 
BuCUJ1eşti, 2. - s. P. P. transmite; I Trupele germane 3IU dat un atae pu

et'. privire la front .. ul diIn Italia se află terll.ic între Corozeta şi CisterM.. Mare
din sursă aliată că. centrul 00 greutate şalul Kesselring pare hotărît să arunce 
al lUPtei s'a mwat la €-llt de drumUl Care iT. mare trupele generalului Alexander. 
dUce dela Anzîo la Roma, X 

Sub biseriea SI. r'etru 
se CUBstrueşte U& (uael 

, ROMA, 2. (Ep) Autorităţile din Vl. 
ti(~an de prezent. clr~pă cum anunţă Jl(l!. 

tul de Radio Roma, construesc sub b~ 
r'ca Sft. Petru un tunel, pentru a 8V€1 

In Răsărit sovieticii Încearcă noui presiuni 
Herlin~ 2 (prin telefon). - <.;a.racw

ristl.;& Slt\laţl~l ae pe lrolltul din răsă.4 
rit et;(e majOrarea ~tivitaţii da lu.ptă, 
1ar-a Hlsa sa. Iie VO. Da de rtalizarea 11la.~ 
relu! atac aşteptat dim p~a. germa.t.,a. 
de un timp mai indeJ.Ungat. Daca eri c<r 
muuJ,(;a.tul militar germa.n a vorbit de 
atacut a n~ d~viZii de pu.1jCa::fo 
SOVietiCi la. nord-v-€st de Navei, această 
mişcare in tot· .cazul până in prezent, in 
urma succeselor defenzive pătrunzătoa
re ale ge1mane nu s'au putUt desvolta 
il)tr'o operaţiune cu un efect în &dâ'nc~ 
me. Cercurile militare expriină increde~ 
rea că. inam:k'lll în urma ataculUi bom
bardierelor germane precum !,li în urma 
focului artiltriei: 'germane va fi impiede
cat să concentreze forţele pe p<miţiil,g 
de pregătire pentru un atac masat •. 

In toa.te celelalte sectoare ale frontu
lui din răsărit luptele, sunt in creştere 
fără ca să iasă din cadrul 'unui efeCt 
ofensiv iniţial, fapt Ce se expllcl. in Ger
mania că inamicul indeosebi în urma 
numeroaselor atacuri de conturbare al~ 
aVlaţiei germane nu a putut termina pâ. 
nă in prezent regnrparile cerute de si· 
tuaţie. Puternice puncte de presiune al\': 
inamicului in cadrul frontului din răs&.
rit sunt de supraveghiat la vest de Krl .. 
voi,og, la ~ov ~i la Iampol.ln toate 

.s~ctoarele apărarea germană a putut re- iJ.n acces mai uşor la cnvQI::J. După CUm 
,zisla. Cu a.ceş.t prileJ este demn. de înre- se ştie în biserică de sub bazilică se g~. 
gistrat iaptul ca derenz1Va se desfăşoa- s{'-~c. mormi':ltele Sfântu.,lui Petru şi a 
r~ prin. oontraataetml spontane ceeace prlmllor papl cari acum In urma lUeM. 
dA luptelor o ini"ăţiFe deosebită.. . l'ihr de constr~lcţie au fost făcute acte, 

In cenxru, la OOid-vest de Rogacev şi sibiIe. 
la sud de Bob~ uiste sovieticii au exercj' Pace .... domni Bumai aeolt 

. tat o puternică' presiune asemă'lllătoa.re ande popoarele .e vor tuţe 
celei de eri dela Nevel. In d.eosebi la lege latre ele 
sud de Bobruisle au avut ca rezultal 
aceste lupte o crâneenă. bătăLie. care IAsabona, 2. (tp.) - ZiaruJ portugh~ 

Di ri Populliar" 001' - , . 1n$ nU&e§it din cadrele împortanţe; ~ c~""o t ... 1 ' .p. lea un illtervllJil 
Iocale. . .... -.~._-~ . ""~:OSCUILlUl ZIarIst francez SaueJI 

.-. _ ~ . _ weln, III care acesta îşi exprimă părert>t 
I~dnorartedSll:Udaţlda _es~. ~ta.paOl~pe I sa. despre marii politiCie. ni de aStăzi 11 

mal ep. e _ esava~lrea. Ill.l. . or FUhrerul Germaniei Adolf Hitler ziaEi 
dNe desp~mldeulre !.~rmane. ~ronltul dmtr6 stul Sauerwein îl prezintă drept un "spi 

a.rva. ~l ac .. '<'lPUS a. aJuns a o oare- rit înflăcărat" In afara cr -'d" t . '"'" 
bl .. w il· f uli . • emel""" 

care sta i.1zare Iar mlfiC&r e . ro~t u Adult [iitler este pătrwns de tin dina 
~an dmtre laCUl Ple3ka~ ŞI Ad~ ~e- mism neobişnuit precum şi de un misti 
glu:nea N~vel nu au ~utUt fI stan~~1:te dsm scânteietor. Sauerwein a.min~b 
de atacurI-le co~entrlce ale bo~Ş~VICl1or "ă Adolf Hitler a ţ~nut zilnic câte o cu 
asup:r~ o!'RŞU1:U1 ~leskan. Al~l _f()~te vântare în timpul anilor de luptă. Preşe 
a~~urlle ma~ulUl au PUtut fI zadar- dintele Roosevelt este caracterizat Ca UI 

lllcite de unitaţ1le germane. navigator care plt;teşte pe mările politi 

o Inlrleoşală ... uă ar.ă 
gt;aormaoa 

o telegramă din Lisabona arată că în 
cercurile politice neutrale a.u provocat o 
mare vâlvă selioasele diseuţiuni ale f<r ...... -....•....... ~ .•.............. ~ 

ee. Churchill este un sportiv englez, Q~ 
lit ÎIll luptă, iar preşedintele Port~O'l!.tie 
d. Salazar este un mare gânditor. Zja 
ristu1 Sauerwein este convins, că. pact; 
va domni în Europa numai in acele 10 
CUIl'i Unde popoarele se vor inţelege întI1 
ele • 
..................... 4/> •••• 

Condamnări pentru acţiune subversivă Un maior englez prlll 
la lIaeedunia de trupelf 

Bllc~lreştit 2. (DNB). - Curtea marţală din Bucureşti a pronunţat eri bulgare 
'mai multe sentinţe cu mari pedepse ÎD eaW-a ooD8tituiru subsersive a unui par- SOFIA, 2. (Tp). Dela Prilep din M~ 
tid cu tendinţă. de stânga. Avoeatul evneu Wechslt"r şi soţia lui au fost con~ cedonia se anunţă că a.cum 10 we UJ 
daml1'.aţi la 25 ani mwtcl. silnică, profesorul universitar V1ădescu la. 15 ani muncă soldat bulgar a arestat în împrejurimik 
silnică, fra~ii Magheru fUi preşedintelui la Cur~ de Casaţie 15 ani mlllleă sil- oraşului pe fln maior englez, pe care ~ 
nici, iar 1111 alt acuzalt 3 ani ftLrceri. p"'ec.lat autorităţilor militare din prile~ 

Soţii Wechsler cari vor trebui să rispundă În faţa justiţiei şi pentl"tl COntra- Se crede că estt. vorba sau de un aviat't 
ba'ndă de Oameni şi de dtwize a.u fost aceia catj au tra& sforile în această. cauză. enrlez, care s'a salvat cU paraşuta SIlI 

RestQl acuzaţilor sunt intelectuali comunIŞti şi bolşevici de salon. de un agent al Angliei. ..................................... --............... _-_ .. _-_ .. _._-----_ ... 
REVENDICĂRILE SOVIETICE FATA DE FINLANDA 
AU FOST FĂCUTE IN DEPLIN ACORD CU ANGLO-AMERICANI 
StQekh6lm~ 2 (Rador). - o ştire 

a' biroului internaţional de informaţii 
J'etra.nsmisă de ~orespondentul agenţiei 
DNB anunţă: 

Presa englezi s'a grăbit să sublinieze 
ci J'evendicirile sovietice faţă de FiJL,. 

!snda s'au făcut În deplin acord eu Sta
tele Unite şi Anglia şi că (>}t> ao avut 
cunsimjământul guvernelor din Wa.-
shington şi IAndra. 

'JTiml"SJ~ caracterizeam aceste reven
Jică.rile ea absolut moderate. k1 Anglia 
- scrie :darul - s'a aflat cu entuziasm 
JPSpre ele. 

"News Chroniole-" afirmă ei nU ar fi 
'3urprill7.ător daci. {Tniunea Sovietim ar 
fi e~rut o compleet' ocupa.re militară a 
FinlaJldd. 

• .Daily Mail" pok-mW.J'1l7,ă tu mod vin
lPiit C11 F1nlandft pe carp zia"" o. l'ulifi('Ă 

drept o "vitA rece şi brutală.". Finla~ 
zii - adaogă ziar-m - nu se iubesc ŞI !II 
re"Opecti altceva decl.t zăpada, vintul, 
frigul. 

,,Daily Mai]'t pun4:' În mod ironir intre 
harea: Pentruee finlandpzii Olt se inea-t"i 
in tristete lor lacuri şi nu se ingroapl de 
\iii in mpezile lor eterne. 

y -Societatea Natională de Edituri ti Arte Grafice .. DaCl& rraiană' Timi,oara 1 Str LonoviCl 2 ÎJ'lmatr. sub Nr. 6211488/1943 la Re~istrllJ Of. ComerţulUI rimi,o!U'a. 
Ti.....- .f.11't;i.e 
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