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Situatia Europei i'n fata amenintărilor bolşevice 
comunist va accepta 

neva să spună pe nume. 
Nu vom putea să fi'Jl acuzaţi că am 

tăcut atunCi când era datoria noastra 
să vorbim. D. l den va fi trimis ambasador la Moscova? _. Partidul 

Badoglio posturi in guvernul Noi apărăm nU numai propria noastră 
Vlaţa naţiooolă dar SOcotun că este ame· 
ninţată in cea mai mare măsură omeni
rea Europei. 

pu toate că cercurile de presă din 
ti Berna acordă, cum e şi firesc. o 

deosebuel importanţă modului cum se 
desfăşoară operaţiile militare pe frontul 
de Est ca şi iniţiative~e Reichului în 
sud-estuL european, ele inregistrează to
tuşi cu un viu interes toate manifestări
ie de opinii cu pnvire la stateLe neutre. 

Print1·e acestea se reţmeau. acelea cu 
priViTe la Turcia. 

Intr'adevăr. după o ştire din IstanbuL, 
in locuL actualului ambasador englez 
d.ela Ankan ... , ci. KnatchbuU-Hugessen, 
care va ji rechemat. tia fi numit fostul 
ambasador Sir Percy Lorraine. 

Ce semnificaţie poate să aibă această 
numire. în cazul că ea se confirmă? Se 
incredinţeaza domnuLui KnatchbuH
Hugessen o aLta mzsiune. socotită mai 
(nsemnata, sau, din potrivă, actualuL ti
tuLar aL postuLui e făcut răspunzător 
pentru eşecul tratativeL<n duse şi între
rupte - p1ecum şi ştie - acum două 
luni? 

Pent1'U a răspunde ta aceste intrebări, 
.unt, cel puţin deocamdată, puţine in
d.1cii. 

Discursul pronunţat de d. Eden in 
ConsiliuL Federa! aL Bisericitor Libere, 
este de asemenea comentat în cercurite 
competente de aici. Se remarca, intre 
altele, că şeful Foreign-Office-ului a 
lUQt ca punct de pleca're pentru discur-I 
sul său, cut:intele spuse de omul de stat 
american Quincy Adams, anume acelea 
că, în măsura în care p1'incipiile morale 
pure vor fi puse în aplicare la plecarea 
unui guvern, în aceeaşi măsură această 
politică va fi cuminte şi profundă. 

Cum problemele de reconstrucţie de 
după război interesează întotdeauna î-n 
mod deosebit presa eLveţiană, aceasta 
sublinia pasagiul in care d. Eden sub
linia că aceHe probleme vor avea nevoe, 
spre a fi rezolvate, de mai mult timp 
decdt aceler. din epoca de după trecutul 
război mondial, şi că t:a fi nevoe de o 
foarte mare răbdare. Ocupându-se apoi 
de chestiunea menţinerii păcii. oratorul 
II spus că răspunderea acestei probteme 
revine în primul rând marilor puteri şi 
că ea va fi şi a Frantei. atunci când ea 
işi va relua locul său de mare putere. 
Toate statel e dornice d~ pace ar trebui 
să aibă un loc în toate instituţii/.e ce vor 
putea fi alcătuite pentru asigurarea 
păcii şi bunei stări mondiale, dar. a 
adăugat d. Eden, trebu~ să recunoaştem 
c.ă acei care au cea mat maTe răspunde
re (adică marile puteri, nota noastră) 
trebue să aibă un cuvânt mai greu atun
CI când se iau hotărîri dp. interes gene
rat. Cum însă această afirmaţie ar fi 
putut constitui un argument în plus in 
favoarea a,celora care lfUsţin că la confe
rintele dela Moscova şi Teheran s'a ho
tărit o dictatură a marEOT puteri, orato
rul a ţinut să sublinieze că această răs~ 
pundere nu va însemna o djctaturtl a 
StatelO'r-U~ite, Rusiei $i Angliei, dar că 
de sunt ob:igate s4 păstreze un co~tact 
eontinu'U şi zilnic.. ' 

BEIU,dN, S1. (Rador). l\'lli~ISl'R L REICIIULUI D. Dr. GOEBBELS SE 
001.;"'\ IN lJLTllUlJL SAU AR':flOOL Dli"i )"DAS RbWH" DE SI'l'UA}'IA 
EU1\.v ..... .IiJ IN FAŢA AIUENlN'JAliII BOLŞE\'l<J.E. 

D-SA ATRAGE ATENŢIA ASUPRA FAPTULUI CĂ DIN PARTEA 
GERMANlLOR S'A CONSTATAT ACU~l UN AN ŞI S'A ATRAS punI.JC 
ATENTIA ASUPRA PERICOLULUI BOLŞEVIC LA OARE ERA SUPUSĂ 
INTREAGA EUROPA ŞI CARE A DEVIl.\E TOT MAI AMENIN'J'ATOARE. 
ATITUDINEA ACESTEA A F'OST SOCCYl'ITA DE CATRE NEUTRI CA ŞI 
DE PRESA INAl\UCĂ DREPT O AG1T."-TIE PORNITA ANUME PENTRU A 
SEMANA PANICA. • 

DE CĂTVA TIMP ACESTE OBUGAŢll AU DISPARAT APROAPE CU 
TOTUL DUPĂ CE CONSTATA INGRI,JORĂRII.E m;UTRIUlR DE AMF,... 
NIN1'AREA ROI-ŞEVISMl1LUI AUTORUL ARATĂ CĂ ACK~Tli\ SE IN. 
TREBĂ UNDE VA PUTEA SĂ DUCĂ ACTUALA DESFAŞURAUE A EVE· 

1I.'TMENTEWR. 

Europa trăeşte din forţa armatei germane 
D. nI". Goebbels constată apoi ('ă În de rt'cllliterea unei treimi din flota italia.. 

afară de câ.teva pâ.rticele ale eontinentu. nă Rusiei Sovietice şi S("rie că Stalin şl'a 
lui nostru care dispun de mijloa.ee plasat posturile sale de observaţie pe 
militare proprii posibilităţile mHiia.re toate coJţurle oontinentului nostru. lUai 
ale celurJalţi sunt nule şi Europa trăeşte lipseşte Reiehul şi Europa ar fi coaptă 
Dumai din forţa de resistenţă a annatei să.i cadă in braţe. 
germane. D8.(·ă sre3stă n'ar fi în stare Autorul se ocupă de dlseuţiile ce sta 
să garanteze proteguirea oontillentulul produs în jurul Chartei Atla.nti~luj şi 
nostru, el şbar vedea sfâ.rşitul. Intr'a.le- 81wme ei,rol' ţări se va aplica şl ~rora 
var, bolşevismul depăşeşte în proe(.te1e nu se vor aplica principiiJf! acestei Char .. 
şi intenţii1e sale, ~1l mult ceeare t'IlItează te si d. dr. GOf>bbels subliniază eA la 
si marturiseasră azi ce] puţin pnhHr cei Lon(lra s'a Sf! observat, că pvenimflntele 
din tabara neutrala şi a inamiejlor din po-litic., şi militare in desfă"uare" lor au 
OCt';ident. depăsit ~ ~Icata în pl('ioare mult dis-

D. dr. Goebbt>ls Sf\ oeupA. mai departe Cl!bta Chartă. 

Poziţia Statelor Unite 
Vorbind de pOZlţia S: atelor Unite, d. Cu privire la pacea viitoare - sublinia.

dr. Goebbels constatâ că Statele Unite ză d. dr. Goebbels - Stalin şi-a insuşit 
ar mai putea sa se retr~ga din valtoa,ea ideiile anglo-nordamer",,,ane, el însă. îşi 
războiulUi european pentru a-fii conso- continua calea proprie, şi trebue socotit 
lida Şi apara poZiţiile metropolei. fatal pentru englezi Şi nord-americani 

In concluzie d. dr. Goebbels scrie că faptul că această cale' r.u este aceiaaşi 
ne apropiem cu paşi mari de criza hot a- ca în prima parte. 
rÎtoare a acestUi riizb'l.. Ea va fi atâl D. dr. GOt'bbels constali că aCeste eon-
militara câl şi politică.. cluzii sunt trase de ori.:e observator se-

Forţa militară a bolşevismului ce D'lJ 
ar mai put;ea fi oprită de armata gennană 
ar fi definitiv irezistibila Şl reaMă ţile pe 
care le-ar cl'eia ar fi ;n consecinţă în
aJteratJue. ŞtlU că printr'o asemenea c.Jn
&ia.t3.re nu putem să ne facem prieteni, 
dar forţele tuturor popoarelor europene 
co mai aU caracter vor găsi un nou im
puls acum când esle iminenta grava de
cizie. Noi stăm în picioare neclintiţi in 
fa.ţa pe-ocolului ce ne ameninţă, căci !loi 
ştim fourte bine că. el poate fi înfrâmt şi 
va fi înfrânt. Continentul nostru îşi va 
regăsi aceeaşi forţă şi conştiilllţă. pe ~re 
şi-a regasit-o şi Reichul câudva in ceasul 
de cumpănă.. 

Sllp-:'rioritatea ameninţătOare a steoei 
V~ fi sfărâmată şi în această luptă d~ 
C,)nSeF~are Europa va trebui să' inee,) pă 
şi va înocepe o vinţ,a. nouă şi mai bună. ma 
va privi cu o deosebită incrroere ace]~ 
popo::!re cari ii vor fi apărat bUlwrile {'i 
cele mai sfinte şi cari nu vor fi uitat in 
iureştll evenimentelor acestui răsboi. 

D. Eden va fi trlmi. ambasa. 
dor Ja Moscova? 

STOCKHOL'I, 31. (Rador) - Cor~pon
dentul agenţiei DNB transmite: 

O telegrama particulară a ziarului ,,Al
tontidnlngen" din Statele Unite spuDe că 

la Washington svoourile despre o deool'Ca
re a ministrului de externe Eden şi inlo
cuirea lui cu Lordul Cranoome. sunt pri
vite cu multă seriozitate. Se erede ci intr'un asemenea caz d. Edea \'11 fi trimis 
ambasador la Moscova. 

Partâdul comunist Italian va 
aecepta posturi In guvernul 

BadogUo 

Ţelurile de razboi ale taberii inamice rios, de oricine ce este orb sau parţial. Ci BUCUREŞTI, SI. S. P. P. traDSmite~ 
au fost complect înc:urcate în urma suc· urmăreşte desfăşurare!l militară şi pa- Corespondentul din Neapole al agenţiei 
c,t::selor mibare obţinute de Uniunea litieă din acest război. Or această par- ,.United. Press". a diluut ştil'ea ci în UJ'oo 

SOVietică, Ne apropiem de o faza a eve- ţiaIitate se găseşte fără eXCepţie la ovrei ma reluirti relaţiilor diplomatioo dintre 
nimentelor în care f:ec'!\,re victo'ie sovie· ('ari au interesul a ascur.de cât mai mul- mareşalul Badoglio şj Uniunea SO"ietici, 
tică va duce la clătinal'ea profundă. a tă vreme faptele inconl('>Stabile ale si- partidul comunist italian va a('('epta in eu
ţelurilOr de război an:gl<0' nordamerica.ne. tt,aţiei actuale a războiillui. rând câteva posturi în gul'ern. Se crede ci 

Evreii sunt cauza stării de nervozitate I !~,::e!~~t!a:d;:;~~,as:~:t:r::ee:~~ 
Evreii sunt cauza stârii de nervozi- Ne găsim aci în faţ1. umu complot u- pIuI partidului comunist. 

tate. riversal îm.potrlva opinIei publice şi se 
In special evreii sunt autorii stării de procedează a~i după s:.stemul cunoscut Parlamentul br:tllnic a luat 

narcoză as('unsă în car~ se găseşte Eu- prin care jucătOrii îşi 8"Ullcă mingea. u- vacantă 
ropa şi care roade ca o l>oală toate pa- nul altuia. Orice ieş!re a unui spirit sl- BUCURE ŞI, 31. S. P. P. transmite: Din 
poarele continentUlui. Ei vor ca acest nătos este atacată in ('.{,r de cei intere- Londra se află că parlament'l.I britDnic a 
pericol să Sf' coacă pâua Ce va deveni in- saţi. Opinia publică europeană hipnoti- luat vacanţă. Prima şedinţă va avea loc 
eVitabil şi fatal. zată priveşte pericolul Şi aşteaptă pe ci. după data de 23 Aprilie. 
.~- _ ............................... !!e' •••••••••• _._ •• _._ .••••••• _ ••••••• ." 

o " noua organizatie Anglia: Libertatea Polonă 
STOCKHOLM, 31. (Rador). Corespon- un manifest priJl eare se cere tuturor or

dentul agenţie,j DN& transmite: I ganizaţiilor poloneze din streinătate să 
După eum anunţă ziarul "Ny Dag"4', se supuni unUi singur eonducitor een-

Polonf'7ji stabiliţi la Londra au Înfiinţat traI. . ' 
o nouă organizaţie numitA "Libertatea I Ziarul crede ,,1. această inseamnă.:btt 
polonăa, comandament superior unle pentru toate· 

Aceasta nouă organiza.ţle a pub1if'at h-upeJe poloneze eare acum Snnt depen-................... ~ ................. . 
Nu socotiti pe incartiruiţi la voi ca musafiri nepoftiţi. 
Ei şi-au lăsat ce au avut m2i de pret, din cauza răz· 

boiului. Puteti fi şi d-voastră in situatia lor ~ 

I dente de anumite formaţiuni POli tÎe8, O 

colaborare frăţeasca între toţi polonezii 
din Anglia, Statele Unjte şi Rusia Sovie· 
tică, precum şi din Orientul Apropiat cu 
patria. 

In manifest se mai eere UD pun<>t de 
sprijIn puternic în Marea Baltică şi unul 
in SiJezia. 

O garanţie pentru siguranţa Poloniei 
este - spune manifestul - o eoJa.borare 
strânsă Cu toate popoarele slave Iji cU 

.:Jările ooeldenta.le. 
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"ARDELENII ŞI ŞTIINŢA FLORILOR" Pei .. r.M'" , 
Să .1Il oadrul. exten.siUllii "Politehnica" (.lin 

'limifoara., 1)1 Proieeor Dr. Alexandru 
Bui~ dela. l<'a.Gl:ltatea de Agronomie din 
loo«J.itate, a conlerenţirat in ziua de 28. 
ID. a. 0.. in sala .. 1'r&Lall L&lescu.·· CU in
tensan tul lNbieot .,ArdeleD.ii ,i Ş tiln ţa 
~". 

La ora a,JDttltită sala era a.riliplină eU 
a.'lditori printre cari am putUt remarca 
pe Dnii Profesori Univesit.&ri: Al. Bor· 
za, V. StaIwiu. Ioan Sait&. 1011 Oţoiu, C. 
Martinovlci, L Filipescu, C. Biicoia.nu, 
T!beriu Morariu, V. Pârvulesc.u, Radu 
Codreanu, Vasile Radu, Colonel Pataclti, 
precum şi foarte mulţi intelectuali de 
seamă din oraş, apoi studente fi btn· 
d~nţi dela cele trei instituţii de invs.ţă
mint universitar din localitate. 

Dl Profesor Dr. Al, Buia in mteresaa
ta 8a expunere a precizat eă: 

"Românii ardeleni au f(}losit plantele 
dda int't'put in alimentaţie, îmbrăcămin
te, medicină, ornamentaţie eto. Din 
ILeeastii legătură intimă dintre plantă ti 
"m s'a născut o ştiinţă.. "Botanica popu,. 
Iară". l~omună Românilor de pretutinde
tiI, eare de1;1i empil'i~ă, a atins o desv~Jta· 
re de PI'oporţii neîntâlnite la alte popoa
re, A('cilstă Botani~ă populară cuprinde 
cele mai pr~ţioase dovezi despre Latinlta· 
tea noastr.i, unitatea de limbă, continui· 
htea politică, ete. . 

Din această "ştiinţă băbenscă· !'& 
,născut Botanica ştiinţifică, Români1 ar
:t1e!eni Cu mult încă Înainte de 1918, eu 

J- l'Iale imprejurările Vitrege prin oare au 
I,recut, au reuşit 8âcşi făurească o Ştiin.
ţă botanică speciflc l'umânească, pe oare 
in c .. ,itoJorare cU fraţii lor din Vechiul 
heguL au reu 9it 8-0 llll·adr<:z.e armOllio in 
comertul Ştiinţei universale. 

C"astantin Manolescu, maramu~an 
.~e origine, este unul dintre primii exPlo
ratol'i ai Peni nsUlei Balcanice. După. O 
expediţie de 4 ani prin M·ţii Rodopi şi 
Balcani, publică la 1835 in renumita re
v:stA ,,}t--Iora" o lucrare despre plantele 
Ci.JlCL t .... c. t.:;te prjma lucrare pUbl1ll8t,i 
de un H.uman intr' o revistă. ştilllţitică. In 
~iră.ină.la te. 

.. ' -v- <':"d L~orciU3 (1816-1906) născut 
in tâl'g""Vl'ul Rodna-Veche (Năsă'-ld), 
u~'~i a HM~ nt.mai înv.!iţator, apoi jude Şi 
Sti opl'elecl, lOt uşi nwnai prin vocaţia ~ 
ea.litâ.ţile lui excepţioua.le a ajuns la UJ1 

moment uat coroana bota..niştllor din Ar. 
(h~al (chiar şi a acelora care repereze.n., 
tau Universitatea maghiari dela Cluj). 
Prof. univ. gennan F. Pax l-a apreciat 
in termenii: "Der unermUdJiche Nestor 
.:!eT SiebellbUrgischen Botaniker". Pen
tru renumele lui ştiinţifio Academia Ro
mână La cinstit alegându-l printre mem-
1;rii ei activi. lt"lorean Porcius este pL 
!,jntcle botanieei române. 

Prof. dela NăsăUd Art. P. A'exl 
(1847-1896), Prot. dela Blaj A. Cheţia' 
nu (1863-1934) .p Urgmnureşianu1 
Zac. C. Panşu, in <l&litate de ueeniei şi 
~ol8Jboratori ai lui F. Porcius au e<>nso-li· 
da.t şi înălţat şooe.la botaniOă creati ele 
marele magistn1. 

Din această zeStre ştiinţifică deosebit Aplauzele nesfâr~te ale auditorilor a 
de preţioasă a genninat !;IIi inflorit miş- J\~vedit că într'adevăr conferinţa Dlni 
earea botanică fi. Univemităţii române Prof. Dr. Alex, Buia • fost extrem de in
din Cluj azi la Sibiu cU Fat'ultatea de teresantă sl:oţind la lumină. lucruri ca:-i 
Şliinţe în Timişoara, a cărei renume şi de fapt erau foarte puţin cunoscute oa.
prestigiu sunt azi stimate în toate eercu.r menilor de specialitate. 
r;le de speeia11tate fi din toată lumea··. (JOSD1a Ghet)rghc 
~~ ....... ~~ ....... -................. . ... 
REQUIEM ROMANESC (Parastas) 

de S. V. DRAGOI 
SerViciul d;vin peritru pon~enirea mor· tăţile sonore ale /ornwţiunilor vocale. 

ţi lor} ,,'unoscut ca Jorrrut muzicata sub pe cari le întrelFuinţeaza alternatiV sau 
aenum~ea de Nrequlem", a Jost cultivat împreună (COT de copii, de femei, băr· 
de C(ri mai man creatori ai muziCii. băte80 BaU miXt) să creeze o lucrare 

Ca cele mai Npice exemple aLe litera- pentru coruri .Jl oapella"} care amin
turii tmwersale se Citează: Requiemu.- te*te cel mai pur stil palestrinian. 
rWe de Jf~rt, OhenWini, BerL~ ai Fie că utilizează tradiţionalele melo-
V-~;' T,." 

... u.. dii bUJerieice§ti, de eX. ,,Aliluia", ,;rro-
Literatura noastră este destul de să- par glas 8", "Trop are le morţilor glas 5"~ 

r~ in aCeastă pnvinţa, de§i rânauiala sau "Troparele gLas .f" .. sau inventează 
ntului oriental şi textul religi08 de Singur temele de e:&. "Pre tine :rid Şi li
adâncă reflexiune filosofică este foarte man" (oor de femei)~ ,;Nu, este 8/ânt" 
Îmbietor pentTU realiZarea unei opere (cor de bărbaţi)} "Cu adevărat deşertă
de creaţie muzicală. Ou toate că. avem ciune" (mixt), ,,Marea vieţii'~ (mixt), 
Şi in literatura noa.s[ră exemple de pe- ,;pre Dumnezeu a-Z vedeq/' (cor de le
lucrare fragmentară a acestei /0T"'I'lte, to- mei), - fşi alege intotdeauna miJloa
tu.şi, ca operă complectă şi la nivelul cele potrivite de investmântare a1"m()oo 
lw,;răTilor s.milare ale literaturii uniVer~ nică sau polifonică, de aderenţă intimă 
~le, n'am întâlnit.o inro. cu stilul muzicii bisericeşti răsăritene. 

Dl S. V. Dragoi, deschiZător de dTU- ImpozantuZ amamblu tlOOOl cerut de 

Darul OstllfUlui face apel cdtre toot. 
mamele care au un surplus, .rau le-o "d.~ 
mas dela copiii loT 80UteCe fi orice Je»
g eri6 pentrw 8UgCJCi, ară le ~;a.sc4 0r
ganizaţiei Darul O.ta ... ,dui caTe Ioa d4 
serviciU in, gara Fabric. 

Credem" că. orice femee cu au/lei 00 

răspunde acutui ap61 cv atât mai mult 
cu cât e vorba de copii care au venit la 
noi să le dăruim tmflet din 8U{letul ftOIr-

tTU. 
Un rWr dacă nu e fCkut la timp pierde 

din valoarea lui. 
Acum ni se Cer sacrifiCii, acum • C~ 

sul cel mare al jertfei, trebue să-l in- ( 
ţelegem şi să--Z s'mţim. 

Dacă H»m inţelege cu adevărnt "iCi 
n'ar fi nevoie de alâtea apeluri. 

Sunt a,tâtea dureri care aşteaptă ali· 
nare, sunt atâtea lacrimi care trebuesc 
şters~. 

Acum e momentul când femeea tre
bUe să-Şi arate eroismul, fi cum i Ş e 
d ă o caz i a s'o f CI c ă. 

MIA MARIAN JALBI) 

muri de atât ea ori in feluriteZe genuri partitură, ţesătura dificilă, precum fi 
ale muzicii noastre, a izbutit şi in acest întinderea lucrării pun la grea încercare Afieul Operei ROlRâne din 
domeniu, o realizare muzicală U'~itară, formaţiunile corale cari ~ propune ~ 
teTminând de curând ftQU4 Ba compo- 3ă in'l'ingli greutăţile t"eelamate tk fac- Cluj ·Tillilaara 
ziţie. ,fura piesei. ' 

Fărli seJ aibă la dispOziţie ~ 003teZe Amorul Inch.ină· ltterart;'(J tJmintirii AnşUl acum apărut: al Operei RomAn. 
posibilităţi de expreS'ie ale aparatului aceleia care i-a f08f tovară§ă de Viată in din Clu}-TlmÎŞoaraJ aduce următorul 
orţ , Chettrta!l pe .~a:Te ~r~tuiyoriental tradi- anii cei mm rodnici ai actiVităţii sale progra.m~ , ~'; , , , • 
tona ,s • reptwMza lnea, (J reu.şit to- creatoare. - . Vin 'Ii 31 MartI .-A-t 
tUŞi} 8priJinindu-se exclusiv pe posibili- ' LUCIAN SURLASIU . e e 8e ft ~ a cu pre-
............................................... ţurl excepţionale, in beneficiul Soo. 

Şedinţa Institutului Social Banat-Crişana ~:~:~e::~": ::au~ 
_ Mie~cu:i, ~ ~artie a. C., l~ o~ 6

A 

dU-, Domnia Sa a dovedit, pe ba_ limbii ro- C. U1'8Ulesau. d. Tr. Nioolau, d. Mi!h.al 
~3. a~18za, s,a ţInut şeUinţa. saptă.mana- mâne, că aproape toate animalele do. A1m.ăşanu (în rolul lui Arluro), d. G.-' 
lă a :::>ecţlUll.iA ll:ltoriCe a lnstitutului. Au, A. -.. B D 
luat parte dnii: dr. Cornel lirofşoreanu, m~lce poartă la Romaru num:rl .. latme, usuioo, eto. irijor d. G. Pavel. 
directorul. InstitutulUi, prot. Victor Mo- dem au fost cunoscute de Romarul me- Sâmbătă 1 Aprilie se cântă în mati· 
togna, preOeilinte1e Secţiunii Istorice, dievali. Deasemenea ,i celelalte tl9ţiuni neu "Trubadurul". eu dna Any Duon, , 
J~ Ana Percea, dl ing. S, Cucu, dl Vale- privito-d.r~ la Viaţa pistorească şi la cre- dna F. Piteiu>George8OU, d. C. Ursul~soU, 
nu Şotropa., ş.. &. şterea anImalelor sunt desemnate prin I d. Aug. Almăşan.u, d. Avrigea.nu eto. 

Dl Valeriu ŞotroPa a eontinuat lectura nwniri latine. . Dumineeă 2 Aprile seara ae reia Vi-
lu?~ril1?omniei Sal~ de~p_re viaţa, Ro. Şec!inţa s'a rj~lic~t l~ o:a~ 7Y2, nr:nând duva Veselă" de Fr. !.eha . D~trH;lţi 
manllor In evul medlU, Cltllld capitolul ca Viltoarea şedinţa. sa alba loc Miercu· te v t . dn M ~ Y' . a 
despre păstoritul la Românii metlievali. rea viitoare. v. 5. es urma oarea. a lIJ."].8. Jll&l, dAa 
~._ .................... 4~".... ....... . . .. FI.ariea Istrate, d. G. Busuioc, d. Gh. 

Zna.mirovsohi, d. M. A1mă.şanu etc. 
"D CMNIŞOARA NASTASIA" la Teatrul National, Sâmbătă 1 Aprilie 
.,DOMNIŞOARA NASTASIA", piesa 

lui G. M. Zamfirescu este premiera. amun
ţată de Teatroi Naţional din Cluj la Ti· 
mişoara pntru seara de 1 Aprilie 1944. 

O piesă. concepută şi realizată drama
tic de un talent viguros. 

A văzut lumina ra.mpei prima dati In 
1927 pe scena Tea trulUii Regim. Maria 
din Burureşti. In capitală deţuI1!e şi azi. Un 

9UICCeS foarte mare. 
George Mihail Zam..fireBou reuşeşte să 

inchege în POMNIŞOARA NASTASIA' 
o operă interesantă şi pu.ternieă.. 

RolLll titular este reţinut de d-ma Mag
da Tâlvan. Celelalte personagii vor fi in
camate de d-nii Titus LapteŞ, Na.e Dirm
triu. TitUS Croitoru, V. Popescu, S. Pop, 
I. Sarca. M. La.Pteş, St. Va~ de ă-n~ 
Pui-ca peri-eţea.nu, Viorica Stirbeţib., Ve
turia. D~a, Florica Pop etc. 

Dit'l'CţiB. de scenă o semnează d-l Puiu 
Maximilla.n. 

Luni 3 Aprilie, in speet&ool extraordi· 
nar, "Aida", eU d. Dinu Băde.scu (Rada,. 
mes). d. P. Ştefă.nesou Goangi (Amo· 
nasao), dn.a F. Piteiu Georgescu, dna Fa. 
nia Nicolau - O distribuţie oare ţine s0-
coteală, după. cum. se vede, de eritioe.le 
formulate in ultimul timp. 

Miercuri Ş Aprilie, ta 8peOtaaol extra· 
ordinar, "Rigoletto", cu. d. Dinu Bădeseu 
(Duoale de Mantova), d. P. Ştefănesou 
Goangă (Rigoletto), dna Flavia Mun
teann(GUda) etc. 

FelTleia şi sentilUentul • eroIc de să-Şi creeZe un cămin cât mai fericit 
şi echilibru acestui cămin este susţinUt 

F\trluna se apropie. 
Care sunt indemnurUe? Miloge&J.r.. 

BaU p.lâ.nsu:l ? 
"Forţa răbdărei .... 8Crie Telegraful. 

Român din Sibiu - nu De-o poate da de· 
cât credinţa în Dumneze\l" 1)a.ci. avem 
cu noi pe Dumnezeu pIi.Il credinţă, DU 

tle impresionează ~i nu De IDfricoşează 
nimic, nici chiar piel"d@1'ea vi$i noa
stre. Că(:i în definitiV toe.te sunt sortite 
peirii, oomai sufletul să ni-l păstrăm. . 

Iar pe el îl păstrăm., dacă. nu De Pier
dem cumpătul, daci nu ne elă.beşte cre
dinţa, dacă nu ne cuprinde desnădejdea, 
dacă nu ne legăm JD4i mult de făpturi, 
sau de vieaţa trecătoare, decât de Dum
nezeu şi de vieaţa noastră netrecă.toa.r •. 
Răbdarea liniştită, născută. din cre

dinţa lare în Dwnnezeu. este O putere 
care ne face superiori vremurilor grele. 
"Fii credinCi03 până la moarte ~ iţi tlICt 
da cununa vieţei" - spune Hristos -
Cine va răbda, om lJau, neam până la 
8fârşit, va biMli".-

Acesta este oomanda.mentul Zilelor pe 
care le trăim lJ'i Q&re sunt factorii sociali 
& unui moral sănătoa, 

In primul rând femeia. 
Departe eu gâ.ndul de a jigni P.e d:ne~ 

va, dar astăzi auzi pretutindeni; 
,.pe toţi să-i ducă aar să scape aZmeu". 
J,UA Singur băiat am li nu vreau să mH 

pierd". 
Unde este eroi9ID.ul de a.ltwata al fe· 

meii care spunea: 
-"Du-te la O§.tire pentru ţară mori 
Şi-ţi ua fi mormântu 'ncorO'nat cu fLorii" 

DeC'e atAta egoism şi neînţelegere a 
ltaCrificiilor de veacuri ale generaţiilor 
treCUte? 

Dece atâta milogeală Şi smiorcăeală 
la răspântii istoriCe, când este în joc na
ţia ta? 

Istoria ne înca.drea?..ă uneori deCenii Şi 
secole intregi prin câteva cuvinte la'Pi· 
dare __ • ",iar Românii se retrăgeau in .,..,. 
,,",n.l'~ " •• 

V'aţi intrebat vreodată vOi inimi de 
iepuri, câtă tragedie ş.i câte suferinţe se 
dădea în aceste câteva cuvinte? Câte 
mame nu-şi pierdeau feciorii sau fieele şi 
cA.te eoţf.i nU-f1ll mai vedeau bărbaţii? 

Şi naţia tot nu a Pierit, dar nu a pierit 
fi.indeă era compusă din ~actere. 

In ~in.ţiul1ile s&le Orice i,ndivid tin· 

de femeie. • 
La îndemnul femeei Mrbat1ll mun

ceşte; pentru dragostea ei sacr-ifică 
toate îndemnurile launtriee; simţămin
tele puternice Îi stimuleazA toate virtu
ţUe, ii exaltează în SPeCial sentimentul 
erOiC. 

Priviţi la animale şi veţi vedea că fe
mela preferă pe cel mai voinic, pe cel 
mai curajos, pe cel ceî~i pune vieaţa in 
pericOl. 

DeCe atâtea lacrimi pentru cel Ce 8 

murit vitejeşte? 
Dece atâta stăruinţă pentru a ne pă

stra odrasla sau soţul 'Il căldura oblo
jelelor Şi nu·l vrem să-Şi ardă pieptul la 
dogoarea focului ce ne pârjolesc hota
rele? 

Care este răsunetul atâtor jertfe, atâ
tor martiri care ne-au lăsat moştenire 
pilda sacrlliCiilor. 

Se vor răSUci în r- ')rminte lJi Cloşca ,i 
Horia şi Crişa.n. 

Nu vi răsună in, urechi buclumul lui 
Iancu? 

Nu vă străluceşte ln 'Zare crueea atA-
~rmufui? I 

Sus fruntile, prin Muncă. Sinceritate 
Şi Linişte aşa cum a glăs'uit un mare fi
losof. 

Nu mai este vremea de·. ne face im
putări şi a ne găsi Vinovăţiile. Uraga.nul 
ce vine trebue sa ne a.fl.e uniţi "în cu.get 
§i 8imţiri" oricât de puternică. ar fi soor~ 
pia Ce De-a pârjolit hotarele. 

Mai bine să murim in eânge1e ei. decât 
}.să fim iar 8clavi 'Pe ogorul no"tru 
s/ânt.'· 

La cel. folos vieaţa să o t.âră-şti fu r0-
bie, fără să fi denm de generaţiile tre~ 
eute Şi stimat de Cele Viitoare. 

Ce moştenire le lăsăm lor? Ce au in· 
văţat dela noi, dacă ni Se oglindeşte tn 
suflete laşitatea şi fnca. 

Nu numai feciorii valizi, capi, femei, 
moşnegi, re'inviaţi virtuţile acestui neam, 

Oare nu au fost tot Românii Mei a ce 
au scris pagini de glorie la Rovine, Po
dul Inalt, Călugărenl sau Şelimbăr1 

Ale noastre sunt plaiurile CarpaUDf 
I;>i apele Dunărei, cu ele trebue să ne 111· 
frăţi.m. 

LA O parte tAnguelile ,i te&DlA. 

: 

j 
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P OSTUL CA VUTA. Prin Postul :
ma.re De apJ'opi~m de Vint-rea paC. 

milor ,i de ;\(inunea 1D\'ieriJ. In ace"f PO)o! 

eoaştiillf.,a religioasă a rom&oilor, a slăi!' 

... faţa unei arzătoare Intrebi\ri - este sau' 
aa este eu noi Dumne7,eu r Fiindcă se ştie, 

al popontl romfin, fără Dumneutl nu PQate 

atinge niciunul IJin seopuriJe vitale ale ms
loenţ.ei sale. Răspunsul la ace& .. tl Intrebare 
DU se dă din cărţi şi Rici cu uşurinţă. de 
minte ~i, mui ales, nu se dă cu ingimfare. 
Ci se c.aută În adincul conljtHnţei, care tre

buie să fie limpezită - ca apa eea mai 
cristalină - prin post şi rugăciuni. Româ· 
nii (le inflă('ftrată credinţă, care văd În post 
DU o simplă 'lC'himbare de regim alimentar, 

ei o Sf'ilimu:lre a intregului regim de viaţă 
nitlr:l ~. !ii l,('ligloasă, prin care ei ajung in 
a"II.I;1':re t·u Lumiua divină, se conving că 
Îutr'adc\'ăr Dumnezeu este cu poporul nos
tru, penil'U că şi a. .. tăzi aca;t JlOlJOr umblă 

. În ('ăile DOOlnului ca popor iubit. Dar pen
Inl :,ooa~fă fn\'oare - Postul 001 mare 
tn-buif" si! fiI' trăit ca O neintreruptă ină.I

ţarc către cer. 
• 

'p,,;m':\P50:A CU ~IO:\RTEA. Pentnl 
u"!'11l terave in fracţiuni in timp de 

ml:h"Îu, 1\InnitoJ'lJl Ofil'ial anunţă pl'dPapsa 
tU mOl)rtell. ~ddf'llt pe rfllea jnstHiri, cum 
Int<lt·npl'llm3 III noi ~ !lu1it'a t)"df'p .. ('I .. marÎ 
şi miri, S'ar PRM'JI .. ă el'itf> o ronira'drerr 
intre. fir .. a II<Jastră ll~a (~reştlnească şi 

umana şi illt~ această pedt>al)lo,8. cajJiială.. 

lltir rălIiădt.urlll, cu marile sale mfrac
ţiuni III tmwul războiului, periclitează atât 

de mult 'fara Neamul ,i !iOOpur:iie loptei 
româ.nl'şli. IiIMlt dreptul sfânt de apărare 
a Palrkl IIJlpune severită.ţile drastice. De 

a(-eea !It" cl'fe - prin bun simţ ş.i, mai ales, 
p.-ill pa LI'l",(sm cODi;t.ient. - ca nimeni să 
nu "ihiU'~t·ltljcii. fuptele care aduc a!>upra 
tUlit.uitorului pedeap,"Ia grea a morţii. Este 

atât de pl{IoCUL, este o fericire atât de po. 
illlJilă, ca fiecare să trăiască în a.rmonie CU 

\'iltţ.a .. olemnil a Tării luptătoare, âncât aba
terea deja ea se presimte ca O destructh'ă 

.h:.,llarruolhe. 

* 

l\1I1.:SiONARII LA SATE. Din indemnuJ 
'J.. ÎnalteI"r foruri ale Biserici1 noostl'e 

file ir.stituie misiunile religioase La 'Jate, al. 
cătuit<l din preoţi predicaton. cari - in 
f:sdrul UliUl' şmător culturale - Inaltă su
fklele (~rf>..dincioşilol in zilele a('J8Stea aspre, 
d~ h,ptâ şi de credinţă. Folosul moral este 
4"xtrallrd i nar de mare - şi cum noi in Ba
nnt 8\'f>m prf'!dicatori minuna,ţi. misiunile 
la ""te vor avea un succes de mare merit. 
Sp;r;tuolismlll românesc este bine repre
zcntat şi de către sătenii bănăţeni cari 
CUllo-SC din muşi-stranlOşl, puterea "ieţii 

religioase. Misionarul la sate găseşte tere
nul soarte llrlelnic pentru o predcaţie [ruc
tuoasii.. (,U atât mai bjnevenite şi atractive 
sunt aoo",te umblări prin popor eu cât pre. 
dica se desfă~oalil În cadrul artei româ
neşti - ~zătoal't~a, care expune bogătiih? 
cuJtural"3 al~ neamului. 

F III LUMINII. Poporului nost.ru i se 
,JUne din insăş desfăşurarea "veni. 

JIk •• j,tltUr, pe care le trăim intrigurat, alwr. 
nativa În semn de întrebare - daci este sau 
nu f<'iu al lui Dwnnezcu şi ducă IUI,tă n. 
concordanţa cu voia Tatălui celui dlO cer, 
La acea-'Sla chemare, popotul român ris
punde in tieeare clipă. că voinţa lui eSte În
dreptata "vre lumină, spre lumina care iz· 
vorăşte din credinţă., din s(Jt'ranţă şi dra. 
gostea cea clocotitoare de !ară. Româ.nit 
I!iWlt fiij lum.iml - Şi această deelaraţle nu 
trel.owe lralUl. ca o vanitate, nu trebuie mAr
turisită cu truIie, ci ca suprsmă da torle 
faj.ă de rostul cel mare şi istoric al neamu
luî rOlnâuesc. Cu cutremurare sufletească, 
românii credUlcioşi şi patrioţi trebuie să 
!lhută 0,.' ei. că SUJlt fij ai luminii, ia dea
f'bire de aeei permanenţi rătăciţi. cari ca 
diverşi răufă.C'.ători speculanţi şi materia
Ilşti, umblă dUI)ă năluci prooopsiTiior fre
lIetit'e căzând În pă<,stul de moarte al pră
~irii !'ufleteşti. Fiul luminii se desparte 
prin in'!ăş viftt~ '!!l C1Il'l\tă de fiul intunt'
~ -.Iui şi al picrzanjei. 

MAISTORIMEA TIMIŞOL\.REI 
"'ămine de ucenici şi dascălii lor •. - Rolul lui Emanoil Ungureanu in viata meseriaşilor 

români --- 32.000 e:evj ucenici au frecventat şcolile profesionale din Timişoara 
Non n'am avut in toate timpuri~e 

lIlaistoTl cu. can să ne putem Lăuda ca ş, 
azi, t:u toat.? că se cunosc inca ae La 18bv 
cabamcern, cOJocarii, opincarii, oLarii *' 
"rgăsitorn dm Localităţile: Lugoj, Ora
viţa, Ltpova, Sânnicolaul-Ma1'e, etc., 
maiston mai de seamă n'am avut. 

Legaţ~ d.~ necesităţHe ţărănimei, aceş
tia sau eiesvoUat în centreLe cu hinter
tand românesc. In centrele amintite, 
viaţa maistc.ricească a avut o putere de 
breslă. fiind foarte Luaţi în seamă, fapt 

rnaistori (po"tari. servitori de instituţii, 
t:tc.) deLa oraş. era compusa am; ungun. 
~liaui. Barbi - sa nas .. :ut icteia instnu
rei acestora într'un camm. La început 
muLt Te91'CWttd avocat Emanoil Unyu
Teanu. apo~ aLţu, au făcut sa se treacă 
peste această piedecă ~i sase formeze o 
mică bu-rghezie românească, de care 
astăzi sunt€m mândri. 

AVOCATUL EMANUIL 
UNGUREANU ŞI UCENI(;J.~ 

pe care-! constatam şi din piesa: "iJm Primul intelectual român din Timişoa.
vmţa mesenaşilor" a Lui Ion Popoviciu- ra, care văzând pe deasupra situaţWor, 
Hănăţeanu, totuşi ateliere de lux n'aveau in viitor, s'a ocupat de problema formă,. 
aceşti maistori. O clasă mai superioară rii unei clase măistric.es;ti, a fost regreo 
n'am avut. Croitoria de lux, pantoJăria, tatul ~l1oil l)llgw'eauu, dela moartea 
din deceniile premergătoare războiului că.ruia s'au împlinit zilele trecute 15 ani. 
dela 1914 erau toate în mâna streinHor. El a l~t omu! care a înţeles cu un ceas 

In Timişoara cu toate că găsim în lis- mai din vreme, de cât cei1aJţi, comanda. 
tele de dare publicate de d, Ion Stoia~ mentele timpurilor. In 19:.11 a ÎDi'iinţat 
Udrea în lucrarea sa: Studii şi Docu- t'ăminele de u(~enlci şi ucenice, şi anume 
mente Bănăţene, o se::tmă de nume de căminul Nr, 1; NI'. Zi şi Nr. 3 de bă.e."i 
maistori români, deLa compromisul şi că.minul de fete UCelltCe, din care muI· 
austro-ungar aceştia aproape dispar din ţumită dascăJilor cari i-au Îndrumat, aU 
Timişoara. ieşit o seamit. de maistori români. ea~i 

Meseria cea mai îmbrăţişată de ro- pot sta alături nu numai de cel mino-rl· 
mâni la sate era arta bărbieritului. Băr· tari din 1'imişoara, ei şi de cei mai buni 
bierul român peste săptămână era agri. din capitală- !\vt'm în Timişoara maistori 
cuLtor şi numai în anumite zile maistor. ea: Ilie Popovici, Ghena,die Gol,ub, Dra,.. 

Situaţia s'a schimbat numai odată cu godan Nicolae, eraitori; Petru Aua, 
venirea stăpânirei româneşti, când o Oprea Vasile, p'<1ntofari; Ioan Dehelean, 
seamă de oameni de bine ai naţiei. au frizer; Mandravel Sebastla.n, legătOr de 
dat un suflu nou curentului măistoricesc I cărţi Stoil'8 Nicolae, tiprograf; S. Caza· 
român. Mişcarea fiind alimentată de eu, z~v; D()OOşsn Petro, metalurgist; 
mlădiţe tinere româneşti deLa sate - Granatir Traian, vopsitor eht"mie; etc .... • 
deoarece toată clase reproducătoare de ri fac cinste neamului acestuia din eare ....................... :..._~_ ... _ .... ~ ................. .... 
Să~ ne păstrătn caltnul .•• 

Acum câteva luni, mă aflam intr'un ci nema.tograt din Capita.lă., seara la orele 9. 
La intrare era o aglomeraţie lD.II.l'e !fi W1 pu bllo imens Ilt'l impingea din spate spre sală, 
incât era să. mă aleg cu fractura unui brat- In line, mă VăZUl aruncat de tumult intr'UD 
fotoHu destul de potrivit. 1mbulzea.la se da toreşte faptului, că in Oapitală la cinema
tografe, DU sunt locurile Dumerotate. 

Pe la ore1e 10 şi UD sfert, deoadată !le iDtrerupe filmul, ş.i se face Imnini în sali. 
Credeam, ci este vorba de un mie deranja ment al maşinei, sau a. filmului. 

Era cu totul altceva. 
DiTeCţiunea Cinematografului aduce la cunoştinţa publicului cele ce u~ază.: 
"Onorat Public, cu regret trebuie să v li comunicăm. că filmu] ua ma.i poate fi ru~ 

lat, deoarece peste 20 de minute va suna a lanna aeriană.. Publicul este rugat II se re
trage fie in adăposturi, fie la caseLe lui". 

)I'a suprins plăcut calmul, cu ca..re direcţiunea a anW1tat publicul, cât şi dişei~ 

plina şi liniştea - în contrast cu gă.ligia ti desordinea vuuta cu ocazia intrării in 
sală - cu care publicul a părăsit sala fără zgomQt, fără imbuizeală., pornind fiecare 
spre casă. 

Astăzi, când pericolul bolşevic ne pândeşte din nou, ba duşmanul seeular din Ră
sărit pângăreşte şi profanează din nou, pământul imaculat 8trimoşesc al patriei. tre
buie să dăm do\'8dă de acelaşi calm şi disci plină, ca publicul dela Cinema Ca.pitol din 
eapitală. 

Avizul liniştitor ne-a fost dat ftri prin radio când se spunea: 
.,SA PĂSTRAl'f ORDINEA, SA AVEM INCREDERE, ARMATA ROMANĂ 

ESTE LA LOClJL EI, VO1\-I TRECE CU B!NE ŞI ACEASTA NOUĂ ŞI GRE.1l IN. 
CERCARE, CA ŞI TOATE DIN ISTORIA NEAMULUr'. 

Noi nu avem, decit să dăm dovadă de atltudlne demnă, de disciplină totală şi d& 
incredere absolută in cei cari conduc destinul nl'amului, in aooste H\'muri apO('.alip
tice, pentru intl'OO.g& om~nire. . ' 

l.lupta eroică & vitejilor soldaţi gl'rmani şi români, cari opun Cl'B mai grandioasă 
lMistl'nţil ,'Siului de anarhie din msărit, de mai mult de 14 luni, e."b' un indiciu sigur, 
că in momentul cuvenit, să va da lovitura de moarte balaurului blestemat, iar rel.rage
!'Ml nu este decit un ce nece .. ar în 1f"~ătură eu mă'!urile de siguranţă luate În vcderf"a 
combaterii invazief. annntată de atâtA timl) de către, (!1'i e.tri H'au sobo'Lit din Cll~& 
lenlni bolşevic, pentru a-!}i faee de cap in magazinul de porcelan al Europei". ~ 

UniTea este cea mai formidabilă însuşire a UDei naţiuni, in vremuri de restrişte, 
Să fim unit. în faţa pericolului de moarte, pentrucă astăzi nu se mai vine in mij~ 

locui poporului, cu vorbe de gală, pentru e-Iogiorea şi prea.mărirea unUi şef de partid, 
ci În numele naţiunii insăşi, iar şefii noştri conducători actuali, nu reprezintă uici ei. 
icleolGgla unui partid, in aşteptarea puterii, ci vocaţiunoo sângelui, şi aspiraţiunile 
juste ale unui neam oţeut ÎD IUlltc istorice pentru drepturi şi dreptate, ia« astbt an_ 
gajat in luptă pe viaţă şi pe moarte/alătur 1 de marele Ueich german, pentru sah'a~a 
fiinţei nea.mului, contra celui mai c.tud duş man al omenirii, contra anarhiei, barbaris
mului brutal, şi ateismulai infernal, -

Nu consuItăţi ştirile date de duşmanii noştri, pentrucă ele demoraJi:zcază, pro
\'oacă haos, pani>e.ă şi desnădejde, şi nici n 11 au alt scop, 

Români aveţi încredere în dreptatea e a,1JZI6i româ.neşti, în meuit'e8 eternă a civi
lizaţiei c ...... ştine, şi iD forţa înexpugnabilă II alfuţilor noştri la cari uu mai ştim ee 5ă 
admiră.m eroismul neintrecut al soldatului german pe toate frooturile, sau atitudinea 
demnă., plină de curaj, şi rezistenţa tenace a populaţiei chile germane, care prin 
bombardamentele laşe ale gB.ngsteril... americani. au fost supuşi celui mai sever 
"xampn'! 

Vlnd vi se pare. că aţi sufen prea mut t, gândiţi-..ve la naţiunea gt'nnană, sau la 
toate ce-Ielalte naţ,iuni din Europa şi Asia. care au trecut pria calvarul războiului oi· 
mlcltor de astăzi. 

.,Feri'i'irea. şi idMinda nu atârnă deoot de noi. Oamenii !şi dato.resc mina mal mult 
~reşelilol' lor, decât răntăţii altora, Mal multe oo.se şi oraşe au fost miuate de 0ame

ni, deeât de furtuni şi cutrf'mnre de pămân t." (Sir Jobn Lublook). 
DR, VICTOR RADtJI..ESCU. 

fac parte şi cari pe lângă. priceperea in. 
meserie mai sunt şi români 6U SOO~ 
te sută la sută româneşti. Aooşti oa.menI 
eu toate vieisitudinele vremurilor au ~ 
mas nealteraţi. Traiul în comun cu uce.. 
nicli de alte neamuri, cari de tineri sunt 
imbrăpşa.ţi de Idiologii sociale streine de 
interesele române.o:;tl, i-a lăsat reci. 
Asmzi în atelierele lor serese in acelaş 
crez g~neraţii Boui de maistori români. 
Iată df'('i marele mflrit Il hti Emanoil lJn
~or0ft}lU care va '1 ,"'ti durabil de-t'ât pia
tra d ... la filpătâittt său şi f'biar deeât 
amintfre-a oaml'nflo!'. 

CAMTh'El.E DE UCE1\'1CI DIN 
TIMIŞOARA ŞI DASCA.Lll WR 

Până la moartea sa: (1929J, EmanoM 
Ungureanu a condus eu demnitate ace
ste cămine. Şi urmează ca îndrumător dl 
Dr. Doboşan, activul primar al Munici' 
piului Timişoara, care a fost mai mulţi 
ani inspector cultural al căminelor, şeoa. 
lelor de ucenici şi a eforiilor şcolare de 
ucenici. Dlui Dr. Doboşan i·a urmat cilt. 
va timp dl Eugen Pup, fost primar, 
Actualmente preşedinte al eforiilor şco
lare de ucenici şi ucenlre din Întreag,ă Ti
mişoara, este dl Dr. Gh<'orghe Oprea, şe
ful contenciosului dela Municipiul Timi~ 
ş.oara. 

Dirt"--ctorii eă.minelor aU fost: La Că· 
minul Nr. 1: dl Ştefan Vulpe dela infiin .. 
ţare şi până acuma, cu excppţill unui mic 
interv,a.l în care Il funeţionat în ureiaş 
calitate dl 1. Bagiu, învăţător şi fostili 
director al cămi'Ilului de uceniCi U. D. R. 
din Reşiţa. 

La Căminul Nr 2: a funcţionat regre
tatul 1. Caba, învăţător, căruia l-a ur
mat: Vasile Docea. Dela preluarea Că· 
minelor de Ucenici de către MinisteruJ 
Muncii, la Nr. 2 este cii Virgil Dajdea 
contabil, 

In fruntea Căminuhl1 Nr. 3: a funCţiOs 
nat până la moartea sa regretatul Si· 
mion Veveriţa, învăţător, rar de><atunci 
îndeplineşte a~astă funcţie dl r. Russu, 
Căminul de uceniee a fost dela forma, 

rea lui şi până acum tot t:iimpul sub di 
recţiunea dnei dr. Micula. 

Câţiva ani a funcţionat în Or3~ şi un 
cămin pentru ca1fe care a fost sub con
ducerea dlui dr. Nicorescu, azi pensionat. 

Directori 1a şcoa]ele de UCt'ni<'i şi uce
nioe SImt: ia şcoala Nr 1: dl prqf. bn 
Brea.su; la şcoala Nr. 2: Eugen Vi:;:€rea
nu; la şooala Nr. 3: Vasile Măgureanu 
şi la şcoala de fete: dna prof. Elena Pup. 

REALIZARII INSEMNATE DL 
SUClCES 

Stradania celor 24 de ani de muncu 
grea. în acest domeniu virgin al claselor 
sociaLe româneşti, a fost încununată de 
SUcces. In acest timp au Jrecventat şcoa
ZeZe profesionale de ucenici din Timişoa
ra. circa 32.000 de elevi. cari îmbrăţi~ 
şând toate branşele, astăzi avem maisto
Ti români apreciaţi în toate categoriile 
de meserii. 

Ca şi în agricuLtură şi în acest dome
niu, românii din judetul Timiş~Toron
.rol, stau pe o treaptă foarte ridicată. 
Atunci când nu sunt primii, sunt cel 
puţin alături de celelalte naţionalttdţi 
cu cari contJeţuim pe acest pămimt. Iar 
aceia. al căror nume le-am înşiruit, ca 
îndrumători ai clasei noastre muncito
reşti, pot fi pe deplin mulţumiţi, că prin 
strădania lot în ogorul ,acesta plin de 
pir, au putut realiza frumoasele reZ'Ul~ 
tate pe cari noi le vedem la măiostori
mea noastră românesacă, zilnic, 

Neamul nostru în timp de 24 ani de 
stăpânire p~ aceste mdeaguri, a putut: 
realiza ceeace alte neamuri car is'au des~. 
voltat în pace, au fă.::ut în decenii, ba 
chiar secole de-arânduL. Depozitul na
fiunei: SATUL, a alimentat această cla~ 
să nou formată de maistori. cu puterea 
BtJ C1'eatoare cii, .coţând la lumincJ va
lori, de cari noi putem fi mcindri. 

...... DORE].. DRAGUESCU 
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Racilo-ui german nu vA aduce 
~:;a~~ numai bucurie, veselie şi umor in 

Căutarea adevărului 
"'-< 

ClulAln o;men! tarI sunt tn du
tarea adevărului. Nici un om, nfd 
o tari din lume DU .e maf poate 
.. etranşa tn epoca trecutului. Roata 
istoriei se InvCarleşle n('incetat ,i 

casă, - lucrud pe carc le+avem 
fnd tndeaj uns, - el recurge la 
independentA d. gândire. vrllnd 
ai trezească un sentimenl viu pen
tru zămislirea unei familii unile, 
libere şi infloriloare a popool'clor 
europene, care. ca lot ceea ce le 
naşte. va lrehul eli se nască prin 
luptă, durere şi lacl'imi. 

pacea de mâine DU ya Insemna _".".'f.,*~-, 
nieler' ,1 pentru nimeni o CODU- .... _____________ ~ 

DUa,., .nemijlocitA a acelei exl ... 
tente a cărei linişte fustl. dia
trusă de război. 

In istoria universală niciodatA 
nu s'au dat lupte pentru un scop 
.. t41 ,l .. mĂr .. t. In hlitlilia .('~aslll 
., • .,"l"J~U se t.I.ecide soarla fiecă
rui individ, Indiferent de ce parte 
8 baricadei se ffăseIJle şi indife-
rent cărui Itat li aparjine. < 

Un dor aprig de luminA strA. 
bate lumea, iar elerul răsună de 
clamoarea opiniilor, după. cum 
câmpiile de lupti răsună de fu
netul armelor. Incotro mergem? 
Pentru ce trebue să ne luptăm ?Car~ 
~a fi aspectul viilorului ce •• 
urma dtfpă lncleştnrea aceasta sltn
seroasă? Intorcând butonul apll. 
ratului d-voastrA de radio spre. 
asculta glasul Germaniei. tineti 
in mână cheia lalelegerii. 

Germnnfa u'te glasul viitoruluI. 
.' Noi ne luplăm pentru cel mai mici 

şi mai săraci dintre noi. Ne lup
tăm pentru parola: 'nficlale pentru 
cti mai vrednici. Indiferent cA 
s'a născut sărac sau bogat. Luptăm 
r'entru ideea dC5voltării libere. a 
posrsilllliJ 'libera şi pentru ideea 
iniţiativel r.D.Tllcul.aŢe. Combatem 

AlcultetJ r"nle emldunn. german. 
'n limba romină I 

(Postul Dunir.a 325,4 m = 922 
Kilocicli) 

LUNI"" _ 2::1111 
~ Ineeput "esei d •• ăptămâni 

30 minut. 
d. ,Itm ,1 di.trlctl. 

MAI'" 2211 _ 2lot 
Oglinda .Ipilor 

r.vista Ictualitătilor politic •• cu:tu. 
,.1., economic. ,i ,tiintific. 

MIUCUlI 22" _ 2100 
CronicI europeani 

JOI 22 11 _ 2301 
Oglinda I'pilor 

(CI Mart ... ) 
VINERI 22" _ 23 01 

Voc.~ R.lchul .. 1 
UMUTA 22 11 _ 21" 
Progr.m •• ,1 •• 

OUM'NECj 22" - 2300 

Miea noastră ,.,bar. de Duminică 

Posturile Dunăre. (325,4 '" :: 922 
Kiloeicli) ,i Alpi (338.6 '" - 886 
Kilocicli) ".mit in fiecare I.ar~ 
"punt •• ,onori''.lnt,. or.t. 00"-1 00 . 

1805, 

Atentiune! Atentiune! 

SALON DE RADIO "PJiILIPSII 

Vinde: 
Renumitele aparate de Rad i o P H IL I P S 
Maşini de cusut electric "MUNOlOS" 
MASINI de cusut "STADlOW' 
Maşini ~e cusut "IDEAL II pentru croitor 
Lămpi de Radio 
Lustre. resouri si toate materialele electrice 

la preturi foarte reduse. 

Propr. POP PETRE, Timişoara, Bdul Carol Nr. 14 
Telefo. 80-20. Nr. de Inreg. 203/10646 1798 

b,riJijf." ecbU purth.d M1telari 
dela 

CENTRALA-OPTiCĂ S.I. N. c. 
SllUON miRA 1.; ee. I ' 

Tlmi, •• r. J, .Ke1t'le MihaJ I. Nr. t. 
}....Rf«...;;;.:.. ",~_,_.;_.&_";_fl_21_1.;./l_0_41. ___ 1646_-_1..;, I 

....... Mill'- &IId ....... 
~ '- c.llleU • ,o,"Ost, 

1*, 

":,~, + ... 

, ... - ~.'" 

Programul sportiv de 
Prima Du.minecă, care promite .. tie at1eţUor C. F. R. I}i Politechni~a. 

intraJevar primavarateca.· cuprinde un Boxeurii timişorcni se vor întreCe cu 
program sportiv complect, în care sunt o combinată. Reşiţa-Bocşa, in art>ns 
reprezentate trei sportw-i; footbaliul ţii G:ircului Krately. cu Începere dela oreie 11. 
boxUI. care contează drept sporturi po- Boxeurii tinlişoreni au o misiune difi. 
pulare. ~i atletiSmul care câ.s>tigă teren cUă, căCi adversarii de arum cuprind un 
pe zi Ce trece într'o lume tinerească fi lot nu mai puţin decât şase finalişti ai 
deci entuziastă. campionatului naţional de box. Pentru 

In cadrele at1etismului va avea loc o aceste eonsiderente D. in~. Chiriţescu, 
importantă alergare pe teren variat. do- preşedintele secţiei de box a Politech
tat CU Cupa erou prof. Dumitru Ră.du- nicei a oferit o cupă echipei câşti;oă
canu. concurs care a fost a.mâ.nat până toare. lucru care desigur este un exce
azi din cauza timpului nefavorabil. lent stimulent pentru cei cari vor evolua 

Acest cross se va disputa. pe distanţa in ring. 
de circa 2500--3000 metri - distanţa Echipa t:mişoreană cuprinde pe cei 
va fi fixată in ziua concursului in fune· mai buni dela Chinezul, CAMT Şi dela 

iune de starea. vremii - F se va &ler- C. F. R. De reprezentativa "cara.şa.nă" 
ga. in jurul Arenei Sportive Ba.natul, nu PUtetn avea decât cuvinte de elogii 
plecarea dându·se la orele 11,30 fiX. astfel că. puN.icul nu va putea. fi decâ.t 
Concursul este dotat eu o cupă oferită satisfăcut. 
de reVista. "Sportul Naţional" care va FooLballul programează matchun de 
reveni echipei - de Cinci. - câştigă... campionat pentru juniori şi districtual. 
tOaTe. Pentru a răsplăti pe atleţii meri- până acum s'au definitivat următoarel. 
tUOŞi Comisia de a.tletism va mai acorda partide: 
primilor trei sosiţi câte o plachetă, iar IU?Hori: 
primilor zece câte o diplomă. Chinezul Ca.mt-Progresul, Arena 

Concursul promite să aibe un mare Banatul, orele 13,30 şi 
SUCCeS, întrucât la start se vor alinia de- Electrica-Banatul. Arena Electrica, 
sigur peste 100 concurenţi. Până acum orele 14. 
şi-au anunţat partiCiparea echiPele Elee- Oampionatul distric!1wl: 
trica., Banatul, ProgreSUl, I. T. A. S.. Chinezul-Vulturii. Arena Ban2.tu1 
Uzinele Bozsă.k, Dura, Dermata, orele 15. 
Industr a ct(~ p;._ e. \Vanl lm.~, mai con- Chinezul Camt-Progresul, Arena 
Industria de piele, Wantum. Se mai con-

I 
Banatul, orele 16,45. 

tează la participarea unor merttuoase C. F. F. II-Electrica. Arena C. F. R.. 
grupări şcolare, precum ,1 la preZenţa orele 16. 
~ ....•.....•..•. ~ .................. ~ 

Ovidiu Gritta trebue să restitue 
primăriei Timişoara 240.000 lei 

~ 

D. Ovidiu Gritta, fost chestor la Arad şi pensia dlui Gritta domiciliat actualmente 
Timişoara, a ridicat dela primăria munici- la Turda. D. Gritia s'a adresat oon~encio
piului T~mişoara. sub direrite pretexte. dar sulul admini~trativ pent1'U ridIcare propti. 
fără titluri legale diferite sume, care se rU, care a hotărât că proprirea nu se poate 
ridică la 240.000 lei. Primăria municipiu-
lui Timişoara a cerut restirlirea. acestor face decit fn baza ~lDei sentinţe. Primări. 
sume negale, dar d. Ovidiu Gritta a re!'u- Timişoara a hotărt.t să acţioneze in jude.. 
zat restituire~jWmelor. Primăria a oprit cată pe d, Grlt'-.a pe cale civilă. 
.................. _ •• _._._ .... r ... · •.• ~ •• ~ ..... ~ ... _._._ .. _ .. 

CONVOCARE 
.,Comin" Societate Cooperativa de Credit cu sediuL în Timişoara în ziua 

de 9 Aprilid 1944, la ora 10 va ţine in locaLul Kiejer - Elisabt!tin, Piaţa Laho
vary - adunarea generată ordinară, la care asociaţii cooperativei aunt invitaţ\ 
conf. art. 37 din statut şi la caz, dacă da că asociaţii în ziua demailUB.nu 8e vm 
prezenta în număr necesar, adunarea va avea loc în ziua de 16 ApriLie 1943, in 
acelCU] loc ~. la aceiaşi ("Ta',. când fără ca nsiderare ia numărul a8()Ciajilor preza
t.~ adunarea va li capabila de a aduce hQtărîri "Lobil ... 

Ordinea de ti: . ". 

1. Cuvântarea de deschidere a pre fedintelu, fi con.stituireG biroului aau· 
nării getl.erale. 

2. Raportul Consiliului de Adminis trapeţ MUP.m Qe'tiunii anului 1943~ UG-
minarea biZanţului şi fi socotelilor finale. . 

3. Raportul Comitetului de Cenzori. .1, " ., 

4. Aprobarea raportului Con..riliului de AdminUtraţie " al Comitetului d. 
Cenzori, stabilirea bilanţului fi deBcdrc a1'ea Co1l.fitiului de AdminiltTaJie". 
ComitetuLui de Cenzori de gestiunea 101' pe anul 194J. 

5. Diatribuirea 6(CCf"dentului net. 
6. Stabilirea şi aprobarea bugetului de venituri fi cheltueli pe anul 1944. 
7. Fixarea 8umei maxime Ia care Cooperativa .e poate angaja in cur.uZ 

anului şi stabilirea limltei ~me ~nă la eaTe ~ P.O' acorda imprumuturi unui 
asociat. . 

8. Alegerea a 4 membrii in Conmli ului de Jlclmim.trGţie, 
9. A~egerea a S Cenzori şi 3 ruplea tiţi. 

10. Alegerea membrilor în comiriun ecz imtituit! pentTu r4spdndiTea şi popu.
larizarea ideilor cooperatiste. 

11. Eventuale propuneri. Conform statutelor, orice. ~er! !,"ebue ~ 
tată în scris C0n8iliului de Administrat it cu cel !"'/t" 8 ",le t.f'IGinte de ftU(J 

adunării generale. .. . 
Cu aceasta ocazie V ci comunicăm. că bilanţul cenzurat, precum ,. tnvlca

rea sunt afişat in localul oficiului noatre .pre vedll7''' 
Rugăm onor. membri tw§trt participanţi ifl aduMTetJ geflf!'Mld de 4 legi-

tima cu carnet ca sunt membri. 1834 

ANUNT 
Cooperativa Munca 

din comuna BQCŞA ROMANĂ, jud. Carat 

oferă 
pentru vânzare ('..o4:Iperativelor şi Co~ memianţllor ţot ~el-.u de unelte agrieole 
pluguri, grape, rariţe, eormane. brazdare. plazurl. fIer !lmg, potoo~ve pen. 
tru cai, precum şi sape în o:riee cantităţi la preţuri fixate de Mmisteml 
Economiei Naţionale. 1708 

-
, 
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'Z:LNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 
EE _ nnr.. • =B' !.'~ .. ,..,... 

_ .,OCRormEA MAh,mI ŞI A COPI
LULUI": ~llb acest titlu, d. dr, Liviu Sele
gia.nu, fd :'.', "ioopreşedmte al AsociaţîeJ 
Româll( ,_,:me" va conferenţia Dlll1i
ne-ri, 2 \ t ,11e 1944 orele 11,30 a. m. in 
lJ8la cinematografului Capitol. Conferinţa 
le ţine sub auspiciile Consiliului de Patro
naj al Operelor Sociale, in cadrul .. Asocia
ţie-i Româno-Germane şi va fi ÎDsoţită de 
o demonstraţie cinematografică cu suoiecte 
despre ocrotirea mamei şi a copilului. 

_ INSPI'~C'fIE. D. dr. Ion Martin, direc
torul CamE:rei de Agricultură Timişoara a 
inspeetat in ziua de 3Q Manie crt. admit 
nistraţia păşunilor din comuna Orţ~ 
Cu d~a mai este şI dl preşedinte Petru Pa
gel şi vicepreşedinte ma Olariu.. 

_ EXAIUENELE PARTICULARE LA 
LICEUL C. DIACONOVICI·LOGA.. Dîrec· 
ţiunea Hc~ului anunţă că examenele parti
eulare h~ale pentru cI, I-Vn. lnC&P In 
Iliua de ] Aprilie 1944, după cum urmE'ază ~ 
Sâmbătă 1 Aprilie ,orele 2 d. m. Latini, la 
3imnaziul "V. Babeş"; Duminecă 2 Aprilie 
,rele 7 dimineaţa (ko.~afie. ia liceul "Car
!ilEm Sylva"; D'lmin'E'Că 2 Aprilie. 3 d. m. 
rillChlmice, 1a liceul "Carmea Sylva". 

_ CONFERIN'JELE •• AGRU"-LUI. In 
~adr.-ll conferinţelor religioase .. Agru" hl 
:olaborare CU ,,Astra" şi reuniunea "sr. 
Idaria" va conferinţa păr. Ioan l\liclea din 
~laj despre "Sf. Toma de Aquino'~. Confe
'in~ va avea loc Duminecă 2 Apl'ilie crt. 
n sala festivă a Liceului Comereial. 

_ RANS VON BENDA VA OONOEKTA 
:.A TIMIŞOARA. NUMAI DUPĂ PAŞTI. 
)rchestra de cameră din Berlin de sub con
lucerea iluau,Ilui dirijor Hans von Benda 
le află de prezent intr'un turneu de ceneer
e prin Bulgaria şi Turcia. La în~oarceTe, 
lupă Paşti, d. Rans von Benda va concerta 
" Timişoara ş-i In alte localităţi bănăţene. 

_ INZESTRAREA T.\RD OU UN NOU 

~ST DE EMISIUNE PE UNDE SCUR
;E. 83 studiază. achiziţionarea r.mui post 
.e radio emisie pe Wlde scurte din Elveţia. 

_ NOUL TARIF POŞTAL Bu
u.reşti, 31 (Rador). Direcţiunea ge
erală P.T.T. aduce la cunoştinţă publicu
li. că lncepând dela 1 April 1944, scri.so
ile ,.. cărţile poştale simple şi cu răspun.s 
Iă~it prezentate in România şi destinate 
irilor cari fac parte din Uniunea Europea-
1 de Poştă şi Tel&Comunicaţil, se vor fran
a eu taxele tarifului intern. ei anume: 5cri
ori până la 20 gr. cu 16 lei. Cărţi poştale 
imple cu 10 leL Cărţi poştale cu răspun.s 
II 20 lei Deoarece i.n prezent trimiterile 
oştale imt pr.mite numai reeomandat la 
\xe de ftlai eus se adaugă 'taxa ~ rece
landare, Celelalte categorii de trimiteri poIŞ 
lle imprimate hărţii d afacri etc. se vor 
!"anca ca şi până acum cu t'rurele tarlfului 
xtern, Informnţiuni suplim~ntare se vor 
utea lua la orice oficiu PTl'. 

- DONA'JD PENTRU REFUWA'fI. 
'en~ru cantina refugiaţilor au donat. cina 
19. Ramniţeanu prăjituri, iar d. Hermann 
tamm măcelar, grăsime IIi cirnaţi. Se 
~ce un călduros apel către tcţi oamenii de 
lflat să doneze pentru această. cantină. 

_ LlNGERIE PEl\'TRU COPII. Ma
lele oari au un surplus de scutesc sau lin
erie pentru copHi mici s."mt rugate să le 
:mez.e organizaţiei "Darul 03taşului" care 
LCe de serviciu în permanenţă, in gara 
abric. 

- ŞEDINŢA ORGANIZAŢIEI .. D,\CUL 
STAŞULUJ". Luni, 3 Aprj'l2, orele 17 va 
\lea loc şedinţa de comite~ a organi.zaţiei 
[)arol Ostaşului". Doamnele sunt rugate 
i la parte în număr cât mai mare. 

- ADUNAREA GENERALA A SOCJE. 
TAl'U PRINCIPELE MIRCEA. In ziua de 
4 Aprilie a. c. orele 4 p. m. va avea loc 
adunarea generală a Societăţii "Principele 
Mircea" filiala Timişoara, Sn localul d;îs.. 
pensar-.11ui IIOCletăţti diA Timişoara Il, 
Paţa Aurel Vlaieu Nr. -i. 

- AFIŞUL TEATRULlJl NA'fI().. 
N'AI.. După. premiera de Sâmbătă. 1 
Aprilie a piesei .,DoIl1Dişoara Nastasia." 
de G. M, Zamruescu, 80eMta se va repre
zenta şi Joi 6 Aprilie cu distribuţia d4"la 
premieră. Duminică. 2 A.prilie se repr-e
zintă în matineu ,,D'ale Carnavalului" 
şi ..Rom.eo şi Julietta la MizU Of. Marţi.. 
se va julCa "NecunQSCUt&". 

- TERENURILE DE PAşm"E. Moni
torul Oficial Nr. 74 din 28 Martie 1944 pu
blică Decretul-Lege privitor la atribuirea 
unor terenuri de pă.,une comunelor: SA.n-1 
nicolaul de Beiuş, jud. Bihor li Coloniei 
Traian jud • Arad. 

. - GRAVINA-LABORATOB LARGA 
FACULTATEA DE AGRONOl\llE. 0'.1 au
torizaţia Primă.l'-iei şi a Horticulturii Muni
cipale, Facultatea de Agriculturi a Poli
tehnicei a tt'ansformat o parte din parcul 
cM llngă elădirea FaeuItă.ţi·i m Iriciină-Ia.. 
borator pentru acopuri ,ti\nţl!ice experi
mentale. 

- AUDIŢIE MUZICAL\. Elevii dela 
Conservatorul particular de Muzică al Mu
nicipiului Timişoara, au a treia audiţiune 
Dumfnecă, 2 Aprilie 1944, ora 5 p. m. Pro
gramul este foarte bo~t şi select. Audiţi"J
nea va avea loc In sala ConservatoruluL 
Intrarea liberă. 

ACTIVITATEA ASOCUŢllLOn 

SPORTIVE FUNCŢIONAREŞTL Asoch'l.
ţiHe sportive cari activează in cadrul mi
nisterelor pot să-şi înceapă alfJvitatea eu 
mij10acele băneşti proprii. fără a pretinde 
Bau solicita fonduri departdlnentebr res
pective. ...........•... -.-.-.-.-.................... -.... . 

Important comunicat al serviciului de cartiru:re 
Prefectura jud. fJ:\jmi,-TOI'OIltal, Servi

ciul de Car'..i.rui.n. aduoe .Ia CUAOftJnt& tu
turor că: 

N~l se admite sub nici un motiv mchirie
rea sau ocuparea de: Aplu·tamente. locuin
ţe. camere, magazii, etc. fără yiza Servi
ciulUi de cartiru1re dela Prefectura jude
ţului. 

S'au luat măsuri ca Biroul de POPllaţle 
si nu procedeze la transcrierea domicilia
lui in lipsa aceetei vize. 

Este deasemenea interzisă stabilirea pe 
teri<;.o.riul municipiului a evaeuaţilor fără 
viza Serv, de cartiruire pentru M-micipiu, 
care se eliberează In baza Buletinului de 
evacuare sau a Ordinului de serviciu pen
tru funcţionarii publici. 

Proprietarii &lU deţinători de mobile. 
S'Jlb orice titlu care nu "or declara toale 
rocăperile pe care le au, sunt pasibUi de 
sancţiunile prevăzute de art. 58 şi urmă
torii din Legea asupra rechi.ziţilor, care 
prevăd pedeapsa eu incltisoare corecţionată 
dela 1-5 ani şi amendă de 00-75% din 
valoarea locativă a bunului. Deasemenea. 
proprietarii sau deţinători de bu:ăperi. aub 
orice titlu cari au fost rechiziţionate pen· 
tM ca .... tirulre. eari DU le pun la dispoz·jţie 
In 24 ore. se fac pasibili de sancţiunl1~ pre
văzute de art. 60 din Le-gea &!11pra reehi
ziţiilor, care prevede pedeap..~ eu lDehi-

I 
soare coreeţion'11ă dela 2-8 ani şi amendă 
dela 50-75% din valoarea locativA a bu
nului, iar rechiziţia se va face cu forţa. ............ -•.. ~.-.. -.~._ .................... ~ 

Măsuri pentru combaterea incendiilor 
Aviaţia inamici caută iii terorizeze po~u. 

laţia dm interiorul ţărU prin bombe incen
diare provocind cât Dl8l multe incendii. ca 
pompierii să. nu poată face faţă atingerii 
lor, In acest scop Domnul M4reşal Anto
neSC"J., Conducătorul Statului, atrage din 
nou atenţiunea cetăţenilor asupra măsuri
lor ce trebuese luat~, pentru aJ?ârarea COll
tra incendiilor, şi anume: " . 

Toţi pro'prle~arli de imobile ti ;nititu
ţiuni vor lua măsuri de cOmbaterea incen
diilor cu personalul şi materiaIrll institu
ţiei, deoarece pompierii DU Vor putea fi 
pe.ste tot, trecerea fiind In multe locun lm
piedecată. 

Proprietarii vor construi buine cu apă 
cu caracter permanent, in curţi. Acea~e ba
zine vor fi construite fie Intr'un caracter 
decorativ, fie tntr'unu1 sportiv. al elror 
oonţinr~t. să poatA servi la stingerea iu(,-e,n
diilor, In caz de bombardament aerian. ' 

Edificille se VOl" mzestra cu m.aterialul 
necesar folosirei apei diJl aceste bIuIine. 
furtuni ~ pompe auxiliare cU motor pro
priu. Până la procurarea pompelor cu mo
tor se vor putea folosi şi pompe de mAnă. 

Măsurile luate de cei interesaţi . VOt fi 
controlate de organele Comandamentului 
ApărărU Pasiva, .................... _ ...... ~ ............ , ........ ~ 

Examene de admitere În ci. 
in şcolile secundare 

1 şi V 

Bucureşti, 31 iRador). - Ministr-.ll Cul
t.urti NaţiOnale şi al Cultelor aduoo la cu
noştinţă celor interesaţi urmâ.-:.oarele: 

1. - Ex.amenul de admitere pentru clasa 
1. secundară se va ţine dela 2--6 .Mai pentru 
sesiunea de vară. Comisia de Examinare se 
compune conform art. 46 din regulament şi 
va fi prezidat! de directol':'Jl fCoalei respec
tive. 

fes·or al şcoalei dacă specialitate.a lor intră 
in componenţa comitetului. 

Comlsia func.ţionea~ numai la Uceu. 
Elevii vor da examen la liceul de băe~i fi 
eleve1e la liceul de fete. 

In cazul când la un gim.npiu de bieţi sau 
de fete au funcţionat anul aoeata, olaq 5-a 
extra1Y~getară, iar numă.rul elevelor sau 
elevilor pentru examen este de cel puţin ElevU evacua ţi se vor pre2lellta cu actele 

de inscriere la cea mai apropiata. ş~lă se- 40 examenul se va ~ille la acest gimnmu, 
cundar! la care funcţion.ează comitete pen_ cu aprobarea inspectoratului respectiv da-
~ e."tamenul de admitel"e şi vor depune că in localitate Dil este liceu fări. ca aeeet 
acel examen. Elevilor cari vor urma exame- examen &ă corur..itue pentru minister UD 

11:'.11, şcoalele le vor libera adeverinţe de pr&- angajament sau aprobare a clllSei & 5-a ex.-
zentare la examen şi media ()bţinută. Cu trabugetare. Cererile pentrr.l funCţiOllare& 
această adeverinţă se pot inscrie la orice de clase extrabugetare ae vor rew!va intre 
şcoală similară In limita locurilor, nu a me- 1-15 Septemvrie. 
diei, media şi clasificarea fiind valabile la Elevii evacuaţ1 se vor prezenta cu eerJ-

- ŞCOLARE. Ministerul Cult-nii Naţio- şcoala unde a dat examcn:-ll. Taxele pentru ficatul ol&$ei a 4-a şi actele ce posedă la şcoe. 
!l.le aduce la cunoştinţă celOr interesaţi că exmen sunt cel fixate de minister. la similară cea mai apropiată sau De care I 
rograma analitică definitivă a tnvăţămb. Examenul de admitere pentru clasa S-a doreşte să O urmeze şi se vor f:nserfe la exa-
Ilui comercial s'a trimis la Monitorul Ofi- '--- ed' b in ti .1 _., secundară se fixează la 6-1Q. Mai l>E!ntru men, Pe u=G miel o ţ u CMVLUo ee 
al pen!.ru pu blicare. t <- t t_ ' Ită li d"-sesiunea de vară. Comisia se compune con~ poa e ll1SCMe Ul oncc a .,ooa, un e ...... 
- INCmDERE:\ l\ffiZEULUI B:\NA- form art. 60 din regulament, Preşedin!e1e dreptul In limita de locuri. DU a medtei, 

ULUI. Direcţ.iunea muzeului din Palatul va fi numit de msuectora~ In caz ci aee&- media Şi clasifica!'e& fiind wIa'bile lUlmal 

·lltural. anunţă că muzeul se in~hide tn- ,o\t~ nultlire va fntArzia atunci directorul 1& şcoala :mde a dat examen. 
rpând de Duminecă.. 2 Aprilie 11:l44, până şcoalei prezidează com h:: ia, iar in lipsa lui Directorii VOr ~rimi J,a ;.~ -.eYi cu 
~ ,IIOÎ ~~i~ &imntr.u la di.recPe. iaU ~ mai yeclU pro. aitua.lie lă.muri~ 

- RECITALUL DE PL\.!'f Gm'THI.~H 
WEINl<~RT ARE LOC LA LICEt:L CO
MERCLI\L. Sala Banaţiei fiind 'ltilizată 
într'un scop de in:eres supcrlOr, :-ccitaJul 
de pian Giint.her Weinert va avea !oc Vi
nri 31 Martie ora W.30 In sala f.:stivă a 
liceului comercial. 

- TAJUI<'J::Ll<.; C. F. R. DELA 1 APRI
LIE A. C. Pe data .. e 1 Aprilie a. c, intră 
in vigoare n()"1ik t~,l!le fixate pentru tran~· 
portunle de m -,. ' :. rj şi călători. Riimâ.n 
neschimbate t:':.' . (' pentru: minereurlle de 
fier, minereuril~ :;: metale. ~omttne inclu
siv pir i ta, p.:tl'tl!ul !llmpant. sarea indus
tt1ală şi cocsul metalur),>1c indigen. 

- NU 
după Q,uea alarmei. La o intrerupe!'e a cu· 
renhlt:i electric riscnţi să rămâneţl între 
etaje şi vă primejdUlţl şi mai mul'. VIaţa, 

- BUG.KIUL CASEI PAOL:RILOR 
STATtiLUI a fost majorat cu suma de lei 
1,468402.338, aceasta din cauza aprovizio
nBrilot' cu m'ateria!o l?m~oase. Dpcretul a 
apărut in .,Monitorul Oficial" No, H din 28 
Martie Hl44. 

- ŞAN'fURILE-ADiiPOSr ~'au dovedit 
cele mai eficace pen tru protecţia lJvpulaţiei 
contra srhijelor şi suflUl li bomb~lor. Pro
prietarii de imobile care au CUlţi sau graj
duri spaţioase. sunt obi !;.;:':.ţi să execu~e sau 
să lase să .. e conslruir.scă P'l aceste locuri 
de către autorităţi şi propceUI1'i: şi loca
tarii imobilelor vecine şo.n ţuri-adapost, fa- ' 
ră a putea cere despă;pb1ri. 

- l\lOBILI7.ARILE PESTIW COC-SA
CAZ. Mobilizările pe loc pentru ·'()C~-sacâz. 
(cfnciuc) a fost trimise de eqtn: C:.lmera 
de Agn:::ultură Timişoarn la (b.'.'\le~(' Agri~ 

cole din judeţ. Toţi aceia cari au fO'it upra
baţi de clitreinstltl1ţiile m:Htnre l~ vor 
primi dela Ocoalele l'f"pect;ve. 

- LUCR)\RI EDll.JLU~K Echii~('le 
ServieÎJlui Tehnic Municip'tj ;:],7~i'rn de 
prezent p:etriş pe C'lt('a Tu!'untaluJui 
făcând practicabil drumul desfundat 
de ploile de primăvară • 

- SACIIAROS,\ ESTE CEI. ilL\( L.'\DI
CAT SOlU DE SFECLf:. Soiul de -feclă 

cel mal bun pentru pământurile din Jucieţu1 
Timiş.Torontal este: Saehatosa. ca:-c după 
experienţele făcute la staţiunea exp2rime.LI
::aIă din Cenad a dat 4011 kg-r. !'nb~tanţă 
useată la jugăr. Aest soiu dă pe jugăr 

sfeclă verde dela 2-3 vagoane. 

- ŞEDINŢA ŞEI'ILOlt DE OCOALE 
AGRICOLE DL"i .JL'V.I!:l'. Sâmbiită. 1 Aprl
lie crt. !le va ţinea la Camera de AgrlC'".11-
turi din Timlşoara. şedinţa şefilor de Ocoa
le Agricole din Judeţ in care se va discuta: 
Campania insemânţărilor de primăvară şi 

posibilitAţile de realiMre a n;;.cărui şef de 
ocol, 

_ INAJ1\'TAREA STATELOR nE PLA
TA PENTRU PAZNICII AGmC()Ll. Toate 
comunele din judeţ vor inamta până la data 
de 15 Aprilie crt. sta~ele de plată pe lUlla 
Martie pentru paznicii de câmp. De~seme
nea sunt obligate să verse la Caseria Ca
merei de Agricultură contribuţiile de 10% 
izlazuri, fondnl plantaţiilor şi asl;·nrarea 
vitelor cunoscând că in caz contmr la ve· 
rifiearea ~Mtiunei vor ti puse în sarcina 
gestionarijol'. 

_ l\IILITABE. Uonitorul Oficial No. 74 
din 28 Martie ert., publică Decretul Regal 
prin care se acordă ordunl miLtar ",\~ihai 

Viteazul", unui număr de ofiţen "uperiori 
şi inferiori. 

_ ADUNAREA GENERALA A A. L. 
A. C. L-WR DlX TI1\HŞO:\It:\. Corrdetul 
A. L. A. C. 1., Filiala Timişoara, invită (le 
toţi membrii săi înscrişi şi neins::rlşl de 11 

lua parte in număr rât mai mare la AIi"ma
rea Generală Ordinară ce se va ţine în 
ziua de 2 Aprilie 1944 ora 10 a, m. în sala 
Liceului Comercial. Adunarea se ţ·ine pen
~ a doua oară, deoarece la prima care 
a avut loc la 27 M3rtie 1944. nu ~'~U iY!tTU. 

nit număr'Jl membrilor cerut de St~tllt4' 
1:~2g 

_ Dr l\IEDIO GlmORG"~ ~I,\CI. 

CH1i\N. 'R01; Fcm.;:· ... ~irurgie. t"t>n'q:ltă dela 
4: până la 7 eL m. Timisoara Il. Piaţa Co
ron:lni 13. . 1829 

.... _----- _._---- ~_.-_. -- - •••• ,-- -'---_. _.. • __ o • ......_- -' ". 
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n MrstIL_ • ..-, .. 
m.'CA PHBUCIT~TE I Fw~are3 ex?c~iţie a muncitllrilor ~i ~eseria-l' 
i I şaler rcmaru la C~mera de fi1unt:3 rllR Arad 

Farmacii de serviciu 
1 APRILII'~ HH-l 

Nistor, Bul, Reg, Ferdinand 22. Tel. 23·11 
Nied0rmayer, Piaţa Sfân1::"ll Sava, 
Mumuianu, Calea Aurel Vlaicu 60, servi. Jlej .euvâtld :1pare.~ fie~rC" .7.i. ~.wlt~ri l~ista pr~miaDţaOt" - I 

w prl~~ la. Adilllnts~r~ţla Zl;ntlUl "Ul Str. Sambiită inainte de "l ,r lazÎ s'a făd\t.;a :u,crător 5000 lei, Florian Preisz, luc:'ător 
M ra~şti Nr. 1. le elon r, U-w8. Camera de Mtllwa decec"w.rea premLl',' l' a !2000 lei, Petru Teretean, lucrător 5'.100 lei, :. ........................ .-... ...... ciu; permanent. 

trihuite mUllell'or:Jor, m%eri;1şi!or!il JCC Gheorghe Lucaciu, meşter 2000 lei, Pavel 
Cereri şi oferte nlcilor care s'au dh,t;~.~ pe câmpu' nun· Hălmăgean, lucrător ;)000 lei, Elena Bochiş, 

cii, S0lemni+atea a L~;;!-out pn!.,)"ut, . el'- lucratoare 5000 lei. Stela Lopoş, lucrătoare 
dese rv ici U vicb religios, 'lficiat d., Jiăr. P. Bog''::~ fi. C'15000 lei Ioan Rotar. lucrător 2000 lei. A· 

Vizitati cu incredere şi fac'eţi comenzile Sa a rostit şi () s('urtă~L vâniare sn~ i·.,;'nd lexandr"~ Grama, lucrător 2000 lei, Ştefan 
Dvoa.s~ă la salonul de croitorie Şi lingerie binefacerile muncii ş-i te,dinta spre p~rfec- Mlhailovici. lucrător 2000 lei, Ioan Julan. 
de damă şi !ingerie bărbătească a doam- I ţionfll"e a acestor conr,t;, :;uri lucră':or 2000 lei, Ioan Pra-z. mE'şter 1000 

Din partea C" mer ~,~(' :!I{unC'R h vv (.it lei, IOf';if $erban. lucrător 5000 Ipi, Vilhelm 
uei FELICIA IONESCU,Arad, S:r. Vasile Stroescu Nr. 5/a. i. Teo..Jor Gni Dsa :1.'ublh.iat impN"anţa Huhel't, lucrător iOOO lei, Ioan S,Hll. meş 

concursului Şl a expO'~l ţ;ei, arătânc tă a,. ter 5000 lei. Mihai Steingaser, meşt"r 1000 

Vânzări ... Cumpărări 
CUMPĂR răsbOi de ţesut, sbiciu de mâ 

nă Adresa la ziar. 

Pe dazare ~~VOfU"e smirna veritabil mări
lrIell Jx-t mtr AdrI"S~: 1. gelltura Gh, Co
JmI. Str. li;mmescu 17. 

Divarse 
.\fljhwirC>8 lot'l~lnţPlor ,; ... nlc> şi cnml'rillll" m~ 

bilatt! AgehtLira ,.Cnman" ~tn;.da Emi
.{,'1~u 17, I·taj 1. hreg' la Cam de Corn, 
lnd. sub NI, F> J1334 l 943. 

._ .. _.II_RlIIIIIII!IEB .. _I;! ____ !lii~. __ !~IiIIE 
Ince'lând 
acest 

de azi. vo:n debuta la 
cinema: 

cu râs 
Muzică divină 
continuu 

Ar:PlIlar" C.ener,tlă dt' vâ.~?;'\r(' ~i C'ut\lpăra
r~fi .n: ,li:, ~11):-, COM AN :1HV(1P' :;HF.: 
Ar<t'i '::11' \f "=~m;rl~scll ,'1". : -; ~taJ 1 Te
!pf"n. ?tH.Ii, Inre~ la r:~n', de Corn, şi 
Ino.p', -it> ,;,.1'\ ~r. F'i 11:>3~ ]<)'13 
('a"p (1,.. \;-tr'lHe~ Ca."-1 par'u('u.l'Ir!i 11".0-

de'!' .t. r"meri<. d~ baie !Ci ~~'ădjnă, lâng-ă 
~~r ,~C!";tl:>'ce'l::''.:, 2 m'lloane - Vllă 
.,.r.d':'l·l'H ~1I do.:ă a"artan,eJ:te. ?:-ărlină şi 
~a":li in !;entr,. 6 'nilloH.O:! - Cas'i mică 
eu ~"r.~l'd'i 28h m, 1" l-lr.;Zfl S~:-itda R"!lva 
"!tI 1.: '",0 !l1l1 lei - Cas'!! part.culară 
(!"'1I011:r lI,n 2 ~amerE' '~i j",pend'lTItE' cu 
n5jîn~ 1;j1) fil p, 1 m;!ioIL - Grărlină 

('; r')m' fl'u('tj!,,1i L35 nl P. :iingă Mică· 
t'lca l""'t:a l;;Q{JJO lei - Căutăm r~ntru 
OUlllţ,'ir,.,"o) parr.flllt arb.bi! 10--12 jug-h. in 
jUli," ~ ul r, ~d. ' - ------------

Fabrica I:IlJInil'i tr.1,de~nă cu insta!aţiuni. 

te 

Cd.l.d.') ,;tabll, clădit ca:lIerii. C:I l:'la~inărmo) 
c~.~ mal UlOaO.1le i .ca: de fabrici., lHrou. 
aprovlZ' c>nată ~'U <!u10ri pentru fabricarea 
or 3trcr 1;:o:icoJe c!limi:!e, din ffi(,tiv fami
Ea, ul'..;e:1' C!,) vinZ'\!"'e lei 2.00(\.(\00. In 
cartierul "~leIOf ca:>ă .;u 6 ca,met'e ~i C\l tOt 
cvmfol't\i! :)~l,(:.OOO ld. Casă cu 1 X 3 ca
r:nefe, tOl COlT. tortul ŞI 1.< 1 in cen':ru cu 
3,.')00 aoo el. Mic'; !lCa :.:asă roartlcu Iară 
a"U'l C'I 6 carnere.. cu ;ot cODlfertul 
130() J'jl} leI. L."'a.toc? particulară cu 2 cam. 
eu ~răJ;tlă 1.:1,,,.,e, c!.'",ă ncuil. in Pârneava 
1 3ClJ,:'~O 1"1. Agertură văd, lui A lbert 
Haas::. str 1. Patran l~O. 3. Tel. 22·21. 
lDJ"E'g, Cr.m COlll. 303. /llH 2. 

~."I!'M" 

ri"e~a ROY AL '~rad 
TeletOD: 19·33 

Difuzarr!l sonoră - .~xcejentă 

Sala bine Încălzită 

Azi 

'. 

VENUS f 
la t'fribunal 

cu: Hansi Knot«k, Hans BrnlLSeweUer 

Repr. Ia orele S. 5, 1 şi 9 

L. IOSIF 
A II. --\ O, Strada Brătianu ?ir. 21. 

P.-\NTOI<'ARIE DE LUX 

SPECtU.I'r,-\TE IN PLUTA ---= 2ZR 

ceste sunt nL'mai sl~;be începuturi, ~ar pre· lei, Adnltert Alexl'Inder, meşter 1000 lei, 
miile acordate, mod,",>tt: cadouri, M":r:ia· Emeri!"! K1pmen8 501)0 lei, Ladislau Rieder 
şii. munC'Îtorii .,i uce"'l~(,:' - a jncl;.~b~ ega lucrător 1000 lei. 
_ pe lângă bnni nrofE'sionişti, trebue să In afară de oremiile de mai sus, au fost 
fie Si bun! rom!\ni. acordate alte 150 premii pe seama meni· 

Din partea n1p q eri,"!!l:lor patroni a vor- cilor. Aceste premii au fost Între 50{) şi 
bi L rI Gh"f1l'<>,he Teori1 f:lbârl'ell. 5000 lei, In afară de ace~te, fiecare expo-

Pro~ed'Î.ndn-~e la d;stribuifE'1l r>l"'.'miih,r, zant a primit câte o diplomă de onoare. 
sa' ac"1'dat câte un or"'miu d~ 10000 lei ur· Premiile au fmlt acoroate pe ba13 lucrţ-
mătorilor m-m('itori: GAvril L11('RCi. Petru rilor nrezentate şi exp-lse la la Camera de 
Ardelean, Valel'1 t : n rigiireftri. GhenTMhe 10- Muncă. 
vanoA ~i Petru Blllbn~('il Df>p"f'mf>TlP::I au ............ -................. -... . 
fO!'lt riistril:nitt> nrt>mi' de câl e 10 ono lei 
meserfaşi1or: Andr"j Mercca, Te, .• n Sb1r. 
cea, Vasile Hui, Ilie CerceI ':,;i GHeorghe 
::::corţan. 

Alt" premii au fo~t acorcl:=l!e 1,rm'!i"ori· 
lor: rh 'll1itt'U Gherman, lncrător, 2000 lei. 
TO::lTi !>fercţ)l!. luerillo1', 2000 lei, Fl:;:.1bctR 
Rrhl,..; rl'~ lu("r;;to<>~A !'jI)OO '(1; 1"",1;(';" Io
nes!"", mpşt"1'i'i 20[l(1 lei. Petru P<,trică 

!u('rPtnr 2000 IE'i, Traian Pl'triea 

Comicii de 
Patachon in 

a!tă~ată Fat şi 
Cava!erii veseli! 

meş!er 1000 lei, Aurel Angheluş lu
crător 20Q() lei, Ştefan Fokhercr, meşter 
5{)OO lei, Rozalia Sll'ohalm. meşter 2(jOO lei, 
Mircea Iovanov, luerător 2000 leI, Maria 
SzenE"Ş. pa:ron 2000 lei, Gheorghe Putin, 

Un mare eveniment muzical: 
Concartul BENDA 
După cele 2 mari concerte pe care le va 

da la Bucureşti, cunoscuta ORCHERTRA 
mq CAMERĂ, din Berlin, de sub conduce
rea dlui HANS von BENDA, va poposi şi 
în orn~ttl nostru şi in seara de 3 Aprilie, 
orele 8.30 precis, va da un ('.onCf\rt de 
6\1.'\, in sala Teatrllui Municipal. In 
program compozitii de Mozart. Hug-o Wolf, 
Haydn şi GlUl'k. Ultimele bilete la A.genţia 
TE'al rală ILIEA, Eul. Regina Maria Nr. 22, 
telefon 22-55. 

.WWAiP;iZ 
LtUe ___ 

In filmul hazului şi al umorului să~ 
nătos Pat şi Patachon la Capitol 
Dt 'M _IZAA!iLW E ......... -......................... ' ...................................... .. 

~~Tit()nic Vals N la Teatrul comunal 
Duminecă după amiază s'a reprezer.tal. [le Luminii din Insepctoratul Arad condns cu 

scena !.eatrului comunal dm loc"lita''!: ro- multă tragere de inimă de către' d. pr,lfesor 
m:xiia dlui Tudor Muşatescu, "TITAN ... C Buzdug. Iată şi numele prinCipalilor inter. 
VALS" dati de către echipa de teaLrrs a preţi, care !)'au Întrecut pe sine pentn.: fe4 
Inspectoratului "Mund şi l..·umină" ;;;.1 10- luI cum au înţeles să·şi fad'! <:Istoria în !"C).o 

calitate şi care s'o moirturisim dela ince- lurile pe care le-au .Tlcat cu a"!-âta ~11f:ct şi 

put, a recoltat cel mai :rUn1r'>S succe~ ş' !:i'a tragere de inimă. 
bucurat de o interpre;are c'intre ce,~ PlaI A fost o repreZE'ntaţie 1)mlă, o rerre?.en-
bune, In rep,;3. diui A. Mar:.,escu un iDdră· taţie care a dat sati3f.,,-;ţie marelui numă.r 
gostit al teatr-llui şi un foarte pricep'l~ re- de $:pectatori, S'au remarcat ind 1\)J~'bi : 
gisor, care merită toate felicitarile I>'ntru dna R. Marinescu, dşoar.-\ Rlena Cirnaţi, 

felul cum Şl-Il. pus la punct ,.echipa" conle- dşoara Stela Dulhaz, i'la Clara Iol'€,J(:u, 
dia "Titanic Vals" a avut frumoase succese., dna Maria Pleş':I, precum :}~ dnii A. M.aţ1. 

Reprezen:âţia ~'a bu'"!urat de o <Jaiă ar· nescu, Al. Ionescu, Gh, Pa..,,"'), Gh p~:-:~, ld. 
hiplină, care a savurat snwer cre l;.::.:ni1e Iaroh, Ef. Timotiei, 1. 1'lrrr.a, 1. M'lS('an, 
isteţî10r "actori" ai organi~aţiei M,llIr~!1i etc. , ,- X-
~ .................................................................. ~ 

Reuşitul festival al Liceului de fete din Arad 
Sâmbătă după amiazi s'a ţinut la teatru) 

comunal festivalul cursului de limba fran· 
ceză dela liceul de fe~e Elena Ghiba BirLa, 
Festivalul a avut următorul program: 

Le Petit Fanfaron de Alphonse Croziere, 
com~die, j"lCată de elevele, Lucia Amar. 
Victoria Givulescu şi Aurica Rejep, !lin cl. 
m-a, La Bourrique, cântec francez pentru 
copii. solo Valeria Farcaş, Le Jeu de l'A
mour et du Hasard, comedie, de Marivaux, 
~"'1l'~~/!.;<."',,<'Z"'4?.ffl.F.1l..~ 

Cinema URAr~IA Irad 

.",ZJ! 

Telefon: ~2-32 
Cinema de premierA. 

MareI ... (weniment muzical al Aradului 
Filmul melodiilor divine 

NEAPOLE 
sub sărutul facuhli 

Filmul celor 4 vedete 
VIVIANE RO~IANCE~ TINO ROSSI, 
!\IICIIEL SUION, ~IIR.-\ILLE BALIN 

Repr. la 3, 5, 7 şi 9 , . • 

scene alese jucate de elevele: Elena Şerbă· 
bănl'iCU, Antonia S~hmied, Ana Herţe, Ste. 
la Mangra, Sanda loanovici şi Horlensia 
Henţiu şi Menuet, dans francez, exeC"l:at de 
elevele Elena Şerbănescu, Eugenia Birtoion 
Ana Herţe. Stela Mangra. Ant. Scbmied, 
Sanda. IO'anovici, Hortensia Henţiu şi Hor· 
tensia Bica. 

Fe;;tivalul s'a bucurat de un dAOi'lebit 
succes. DA1UCTU 
".WiG&i 

Cinema FORUM 'rad 
Telefon: 20-10 

AZI! 
Filmul ,'eseliei şi al banei dislloziţii 

Surprizele 
divorţului 

CU: Armando I<'alconi. Pice Parşi, 
Tisiaua Caldi 

O comedie ilariantă. în care abundă 
situaţii de un comic irezÎ'stibil. 

Repr.: la orele 3, 5. 7 şi 9 fix 
=WZ' •. re S_ .'1.' 

Gonurc.ant ne lemne conuamnal 
l' abrica "Puliehrum" uin loealitate il 

f{l' ut un ueu"mţ Împlltl'ÎV;J comc L'dantu, 
ll.! Dumitru Olariu din Piata Mihui Vi, 
teazlll 2, în care arată că ~ întheiat tU 

T.>.:mitul comercaint o cdnvenţie îm·ă in 
ziua de 17 August 1943, prin (·are acestI! 
se obligă să furnizeze amintitei intre 

I prinderi 30 vagoane de lemne de foc ,'U 

preţul de lei 26 mii. InClllpatul n"l a li, 
vrat decât un singur vagon de lemne din 
gara Bocsig, pentru care a IU;.1t un 
avans de 14,500 lei. Tri1:Ylnlllul l-a găsit 
vinnvat pe acuzat şi l,a cOn(Jllmnllt 18 
50,000 lei amend,ă corecţională şi la 
plătirea sumei de 10 lei despăgubiri ci
vile. 
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Informaţiuni 
o' 

emrzr=Z=W=C=Wi(!M'" n ·m 
- l\lOANE IN llR~L\, BA1'.JIl. Gheor- I 

, ghe Swgedi, de 20 ani, din :::ieml!\.<!, s'a d, 
bat la ceartă cu nişte băeţj dtn acei.'1ş co- Il 
mună, până la urmă l-au bătut grav de :ot. {;( 
Transportat la Spitalul Central dil1 Arad, ţi 
numitul a încetat din viaţă. Jandarnlli din i dl 
Semlac cercetează cazul. ' ţi 

I~ 

- Rt;FUZA SA RES'l'ITUJ<; B .. \NII 0'1· .: fi! 
PRllJ\lU.rAŢI. Gheorghe Zerna t'ost pro- di 
prietar al cafenelei "Dacia" a fost reclamat 
de către Vasile Gorovei, al-t fost prop~'letar 
al aceleiaşi cafenele, că refuză ~a.l ina- ,)'1 
poeze un rest de 60.000 lei dintr'un impru. L: 
mut de 200.000 lei ce i l-a acordat. ţii 

- REDUOERE DE PEDEAPSA, Curtea . ti 
. de Apel din localitate a desbătut LUni ape- de 
lui făcut de soţia lui Dumitru Frăţilă din 
Bodrog, condamnată de tribunal la un an in 
.T.lmătate inchisoare, pentru avort mortal ar , ril 
pr~vo:at ~epo'atei sale Florica. Stoicu, de 17 in 
am dm Vmga. Curtea a adml~ în par~~ a~ , 
pelul ,reducând pedeapsa la un an incnisoa- " d.e 
re, majorând în aeel<lş timp despăgt1birile fll 

dela 30,000 la 42.000 lei. Timpul petrecut în 
arestul preventiv e considerat ca executat· TI 
din pedeapsă." . )\fl 

- PUŞI IN LmERTATE. In Februarle m~ 

anul trecut, poliţia a descoperit un gr-~p de :ri~ 
20 evrei şi doui creştini, care sub preter..ul mi 
unei serate muzicale s'au intrunit in mI 
locui.nţa unuia Ull"'lia dintre ei spre a serba pe 
capitularea tr-olpelor germane-române dela de] 
Stalingrad. Descoperiţi de poliţie, au fost Pe 
trimişi în judecata Curţii Marţiale care i-a "it 
condamnat la câte 14 luni inchisoare corec- la 
ţională, fiind trimişi să o execu~ la peni
tenciarul din Arad. O parte din aceştia au .. 
fost puşi in libertate condiţionată. Ultimii 
trei - hliu, R6b,ert şi Clara Weisz - au 
cerut şi ei punerea în libertat condiţionată, 
a.vând implini'te 12 lun,j Şi 10 zile Închisoa-
re. Secţia I-a a tribunalului judecând, ce- lei 
rerE'.a a aprobat-o şi a dispus punerea lor rin 
in libertate. slu 

= i ..... - ~. li 44 10n 

Cinema CAPITOL Arad b>1C 
:':01 

ciu 
fol( 

II ... 

Telefon : 23-22 
AZI! 

Numai 5 zile! ! ! 
Filmul hazului şi a râsului cu lacr:mi 

.,PAT şi PATACHON" În 

CAVALERII VESELI 
2 ore de copios aruu.!;ant 1 Pentru copiii 
buni şi ascultrttori 1 Pentru tineri şi 

bătrâni! 

r 
băr 

păr 

ţarl 

tiin 
1'1"8 

1 
~a : 
serl 
rec 

Lăsaţi grijile zilei şi grăbiţi. vi a V('
dea pe regi'i râsului la .,CAPITOL" 
PAT şi PATACHON, S 

r,:e 
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Râjnitoare de zahăr 
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Ştiri din orasul li plasa 
Sânnicolaul .. Mare 

- lNS1'.&!AJ.j.lli. Dl D. Niculescu, COI1-
aiUer ].a (,'urtea de Apel TimiŞOara şi in
spector pentru instanţele judecătoreşti 
dependente de uceastU. CUrte, a inspeo
tat in silele de 23, 24 şi 25 Martie jud. 
eă.toria de pace SânnicolauLMare. Dom
Di88& & oontro1at minuţios lucrările dlor 
magiStraţi, modul de executare a sentin. 
!:clor penale şi civile. modul cum se ad
mini8tretl)':i justiţia, in ceea ce priVeşte 
hotările date, văzând şi termenele în ca
re s'au dat eărţile de judecati, - regi
strele de suspendăti a pedepselor, pe ur
mă secţia suooesorală şi secţia de carte 
tnnotară.. In Ziua de 24 după masă, dsa 
s'a. deplasat, insoţit de dnH magistraţi in 

, \ Cenadul-Mare, pentru a cerceta modul 
, lle funcţionare a Sfatului de imp.ăcinire 
· oare este o Două instituţie prevăzută de 
; nouile legiuirL In urma oonstatărilor 

Domniasa a rămas pe deplin satisfăcut 
l ~ de oonştiinciositatea dlor magistraţi. Dr. 

t Iustin Munteanu, Silviu Pop şi Dr. Vie
· tor V. Cordoş, eum ~ de diligenţa fune.. 
; ţionl\rilor. Tot în cadrul acestei inspeC'ţIi, 

~ : d1 inspector jndecătorf'se a pus fn discu
! ţfa dIor magistraţi 'Probleme juridl"8 iz.. 
: vm-âte din Rpl1<'l8.ţiunea nouiJor oodn!Î, 
! nSUpra (',:lrnTIl. dnH maclst1'nţi aU dove-

dit a fi în optimă cnnoştinţă_ 

- ITINERARUL ~1WBULANŢEI 
JUDECA'1'OREŞTI PE LUNA APRI
UE. Conform Deoiziunii Min. de Justi
ţie referitoare la funcţionarea ambulan
ţelor judecătoreşti - judecătoria mirt! 

~ Sânnioolslll,Mare a fixat deja zilele de 
- deplasare in oomunele din ocolul acestei 

instanţe, pentru IUDa Aprilie, după cum 
urmează.: Vă168lli în 3 şi 24 Aprilie; Pe-

• riam In 5 fi 26 Aprilie, Sânpetrul.Mare 
I in 6 şi p7 Aprilie. In aoeste zile se vor 
, ~ desbate la. Primări}le respootlVe, eauzele 
.. fiute aool0. 
~ 

1: - SOIIIMBARE IN COMPETINTA 
t ,]'F~RITORIALA A JUDECĂ'l'ORIEI 

MIXTE SANNlCOLAULMARE.ln ur
e ma transfE'xării judecătoriei Biled la Pe
e riam, - ~pţi& judecătoriei 
1 mixte Sânnioolaul-Mare se redueoe. C0-
l munele Periam, SânpetruJ.:Mare, Sân.. 
i pet~Nou, Igriş şi Saravale vor trece 
i de1a. 1 Aprilie a. e. fu ocolul judecătoriei 
t Perlam. Arhivele şi cărţile funciare pti
~ vitoare la aceste comnne vor treoo, pina 
_ la această dată, la judecătoria Periam. 

Corespondent 
1 • .,_ .-.-.-............. .. 

j 

J Gbiroda Kouă .. Timiş 
Dumineeă 26 Martie 1944, elevii şeoa.

_ lei Profesionale 1. E. T., conduşi de pă
r rintele Me1entle Şora au luat parte la 

slujba religioasă din Ghiroda nouă (Co-
lii lonia Crişan), dând răspunsurile litur

gice. In cadrul si. liturgii păITintele M. 
:;ora a vorbit celor de faţă despre rugă
.ciune şi post arătând însemnătatea fi 
fnloasele pe care le aduce omului 
După sf. liturgie, în cadrul unei ser

bări aranjate de cercul cultural Astra, 
pă.rintele M. Şora a vorbit despre infiin
ţ<trea soc. Astra, arătând necesitatea in
riinţ.irii ei pentru viaţa românească din 
l'ransil vania. 

La această manifestaţie Dşoara Florl.. 
ţa Sima învăţătoa:re a aranjat o mică 
ierbare culturală cU elevii şcoalei prima' 
re dIn această colonie. 

Serbarea a fost încheiată eu mulţumi.. 
r.:" plrintelui Nicolae Bugariu care face 

: ~crviciu la această parohie. 
Credin-ci()şii au rămas ViU mulţumiţj 

sufleteşte mai ales de felul frumos eum 
~levij 'Coale! Profesionale 1, E. T. aU 
lat răspunsurile liturgice, într'o cântare 
?linl şi armonIoasă sub conducerea ele-

• r.WUi Bontea Aurel din 8ll!ll rv~ ~ 

• 

• 

CHEMARE 
Moldova DO astri, ...w eoIţ fermecat de ţ.a.ri In care muntii ad§.poste&e eU .. 

torli mAnă,sti.reşti străbune, în care deal urile coboară blâ.nd - in svon de bucium 
_ spre plaiuri mănoase, şi apele trec curate prin dumbră,>j şi lunci pilDe de 
poveştl, de legende şi de poezie, Moldova noastră, care a dat neamului eulml de 
spiritualitate, atâţia oameni, aleşi şi atâtea jertfe de cea mai nobilă ~enţă., Moi· 
dova, trăieşte la.raşi vremuri aitrege de restdşte şi de bejen1e! 

Dintre eeI pleea1i de ~o, sosese mulţi şi în ol'&~ul nostru, purtând In i.oJ.. 
mă - tăcuţi şi îndurerati - iIwlginea duJoo.să a căminului părăsit. 

Autorită.ţile 86 silesc sLi primească ocrotitor, du greutălile sunt multe} DCO 
măsura' de multe _ •• 

Deaeeia, .'a eonstituit In loealttatr - 8U asentimentul autorititilOr - 1III 
comict de iDiiiativă. privată ca.re să ajute această operă aDevoiasă. 

Aces1i eomitet de iniţiativă, îndreaptă astăzi o călduroasă ebemare faţă de 
toţi acel ce simt ei nu pot ri.mâoe spec&atori indifertmp la drama pe care O 
trăiesc mold()venii, Şi le aduce la ftUI(It}tinţă - pe aceastA cale - ei, suut rugaţi 
si participe la. adunarea eare se ţine sâmbătă 1 Aprilie orele 6.30 in locaJul 
băncii "Victoria:t (lângă palatul de Justiţie) sediul permanent al eomitetulu.t. 

Urmează să se strângă - eu acest prilej - toate indica.ţiunile ŞI toate eon. 
trlbuţrunile binevoitoare pentru implnJrea scopului aratat. 

A.,teptă.m fiU Încredere ne1ărmurit1 pe toti aceia ee vor si dea o dovadă. de 
solidaritate frăţeascăl 

"COMITETUL DE Th'TfIATIV A PENTRU AJUTORAREA MOLDOVE
NILOR EV ACUA'fl(~, 
~~~ ........................ ''' ..... '' ..... ''''''~ 

Ştiri din judeţul Severin 
- INMORMANTAREA UNUI BRAV 

JANDARlol DIN LEGWNEA. SEVERIN. 
In cimitirul ortodox român din Lugoj a 
a'Vl'J.t loc tritr.a ceremonie a 1nhUlIlării ră.
măşiţelor pământeşti ale aceluia care a 
fost sergentul major Nereu Ion dela postul 
Herendeşti, mort la datorie, In comuna 
Pietroasa Mare. Serviciul tnmormlntării • 
fost oflclat de către S. Lor Milr.1ţiu Jigorea 
şi Nicolae Sintescu.. A fost petrecut la 
groapă. de ~oţi eamarazi lui In frunte cu dl 
It. col. Istrate Glt. comandantul legilUlii 

Severin. Muzica militari ti un ploton de 
onoare au dat onorul. 

dia., a organizat ~i conduce eursurl de 
gospodăr:e şi higenă. 

Cunostinţele predate lUDt aplicate 
practic la §CoalA Şi in gospodăria. părin-
tească. ' 

Se mai citează pe judeţ părintele Li
Viu Biro, din comuna Gnmi, pentru acU
viatea pastorală şi culturală vrednică de 
toată lauda fiind un incurajator al mUl
tor acţiuni de bine tinzând la ridicarea 
comunei. 

-II'URT DE OI IN COMUNA DOMAŞ
NEA. Femeia Cătălina Andrei din comuna 
D()Jnaşnea, jud. Severin, a reclamat postu. 
lr.rl de jandarmi el indivizi necunoecuţi .. au 

- FRUMOASA ACT1VlTATE euL- furat dela UD s!l~ din flounma Cinica 
TURALA IN JUDETUL SEVERIN. mai multe oi de raM. Din ceroetAnle f'ăente 

Corpul didactic primar d:n judeţul de către harnicul şef de post, hoţU au fost 
Sererin, a dat şi continuă să. dea neIlU- descoperiţi. Ei sunt minori! Lorenţ Ion li 
măra1:e exemple de abnegaţie ~ activi- Bătu Gheorghe dID eomuna Clnieea. EI fi 
tate in sluJba neamului şi a eomunelor &u miirturisit greeala, declarlnd el oDe le 
unde funcţionează, In urma inspecţiilor au vândut::Ului locuitor din comuna &
facute de către dl coloneil G. Stainăr, glltfn." 
prefectul judeţului Severin, au fost cita... 
te eu exemplu pe judeţ urmAtoarele tn- - ~BAltE CULTU1tAL1. 8tJbeen 
vătătoare: trul Educaţiei Extra~ola.re ~ COm1U1& 

D-na Tincuţa Bejenariu, din comuna Valea Boului a organizat () reuşiti serbare 
Gruni, pentru activitatea şcolară Şi er- c:ulturalii. Programul a fost foarte YIlriat lJi 
~lară, organizarea de aerbări eul- ingenioe Intocmit Incadrlnd pt- ,.Munei 
turale, conduce singură cursurile de eJrlbznitl ~ m:mel proutl-. Serbarea lI'a 
higienă Şi gospodărie in condiţiuni foar- Inehehtt eU 1U11'rumos rezultat Dloral fi ma· 
te bune, conduce şi pregăteşte masa la terial. Fondun1e adunate sunt destinate ta
cantina şcolară unde sunt hrirJiţi 20 de !berit de vlrl a 8t%a fCCIlarilor dia judeţul 
eleVi săraci. ' . ~. 

D-şoara invăţătoare Maria Stau, din - INCHF;lEREA CURSURILOR DE 
comuna Căpălnaş, pentru activitatea GOSPODĂRIE DIN COMUNA TE~ 
şCOlară şi cursurile de higenă şi gospo. GOV A. Cea de a 2-a eerie a CUl"8Urilar 
dărie cu femeile din sat. ţărăneşti ţinute eu femeile din eomtma 

D-na rnvăţătoare Elena Râdulest'U. Teregova a luat sfârşit. Cursurile au 
din comuna Zăbalţ, conduce singură fost ţinute in localUl primăriei In &ripa 
şcoala cu 7 clase, care este curată, fru- destinată cantinei lJIColare. Condueerea. 
mos împodobită, având "Colţul Eroilor" eursuriIor a avut-o dona. Elena Gheor
colţul ~e .actuali~ăţi, şcoala are cantină ghiu şi d-~ara Marioara Craşovan, eora 
,c~la.ra ~1 !arm~l:. condUBe tot de a.cea- d~ ocrolire. Primaria a eontribuit eu 
stă harnIca invaţatoarea. a]Utoarp matE'rialp R .. zuItaif'Ie obtiJ1ut 
. D-şoara Maria Beldeanu, din comuna cu aceste cursuri ţărătleJjti sunt dintr: 
~opleţ. soră de ocrolire dela circ, Meha-~el mai bune. I 
'~ ................... _ ........................... . 
Manifestări culturale la Lipova 
Lipova. In oraşul nostru, au avut 100 

două frumoase manifestări culturale, eu 
an ocazie s'a prezentat un bogat ,i bine 
alcă~Jit program artistic. PI-imul a fost or
ganizat de către elevii Şcolii Militare din 
Radna, care au prezentat fn seara zilei de 
25 Marţ'ie crt .• pe ecena "Central" din IJ
pava, lUt prollTam artistic. Au luat parte 
toate autorităţile civile ,1 militare din gar. 
nizoltn& Upova. 

A doua mamfMtare, • fMl OCMionatl df' I 
Prezen tarea bo~tului program. artistic al 
Uceului Comercial din Ltpova. In partea 1 .. 

s'a executat Imnul Regal, "Ruglciunea", 
.NOi', ,Bătrânii',. ,Mama'. ,Dorurile ~a1". 
,Oltul' ,i ,Steagul'. El~.1l Beurean ar .. a 
prezentat O schiţă, iar elevul Deac Teodor 
s prezentat bine legat, opera. por.nluJ Octa
vian Goga. Partea a n-a a programului a 
f'ost compusă deMemenea din mal multe 
ounete bine executate. Cn "Deaştt>ptă-te 
romAne" serbarea a luat trfA.rşit. A partIcl
pat un n.':lmel'08 public. Ve.nitul fJ8te desti
nat elevilor refugiaţi. Serbarea. fost ln
chinatA p"tului ardeleem PotaTiaD Gol&. • 

Pal1: .... 
• ,,'e. 'W 

Adunarea Generală anuală a 
filialei "Crucea Roşie" din 

Lugoj 
Filiala din Lugoj a societăţii de Cruce 

Roşie şi-a ţitmt adunarea gto:nerală 
anuală în sala tt:t>tivâ IL prde~ tllrru lo
cale. Din cuvânlare& preşedinLei d·na 
Erzilia dr. PetroVicl, s'a putut vedea 
frumoasa activitate a acestei societăţi 
pe anul ce • trecut. 

D·1 colonel I. Gh. Sta;năr, prefectul 
jud. Severin, aminteste străduInţele Şi 
realizările acestei societăţi, datorita d
nelor şi membrilor ce au activat, accen
luând rugămintea ca aceasta SOCJetate 
sa fie strânş legată şi să. actiVeze în c0-

laborare cu consiliul de Patronaj ju
d.eţan. 

DI colonel Nichita comandantul gar
nilmanet in numele ostaşilor eroi, răniţi 
şi in treCere prin garnizoană. mulţu
me-şte intregului comitet şi d-ndor din 
această 8OC:etate pentru tOt Ce a făcut. 

D-D& S. Mişcocl, Citeşte darf'1l de 
gea.mă & secretariatului, iar d-l D, Bă. 
laei. Mlssieru1soeietăţi citeste contul de 
gestiune. 
•••••••••••••••••• 
Găzduirea evacuaţilor la Arad 
Prefectura JUdeţurJi Arad, aduce la cu

Jl~t.UllA popultl~"l dm Muwdplul Arad şi 
din .T~deţ câ llecare pn,vr.etar sau ch1rl~ 
lire obhgaţLa cvuiirmatâ prm D. M. A. 1. 
Nr. 233 din 7 Marue lW4 şi Jurnalul Cons. 
de Minlstn Nr. 79 din 10 Februarie 1944, 
de a pWle la dispoziţie camerele şi obiectele 
arătate tn bonurile de cartiruire eliberate 
de Chestun Po!Jţiej Arad, re:o-pective In 
judeţ de prima.nll comunei. 
Să nu se caute In()",jve de tergiversări şi 

intervenţiuni. 
Acei cari nu re:o;rpectă dispoziţiile bon~.tIui 

de cartirn1re \fOr ti deferiţi organelor judi
ciare cool. legii asupra rechiziţiilor. 

UN MINOR FL'RA UN CEAS 
BRAŢARA 

nfe Mugu din lo.ca11f.a(e • reclamat 
poliţiei oi i s'a furat un eeas brăţară_ 
Din cereetările ce S'au făcut imediat s'a 
aflat că hoţul este un minor, oare sJ-a 
recunoscut vina. Cercetările eontinuă 
pentnt a se anII dadi vlnovatul a mai 
săvâ~it şi alte fnfrat'ţiuni. ....................... 
Cinema THALIA 

tz 

o mare dram.! 80CiaIă ! 

OJNO t.rnVT 
Real! 

ARL>\NA BENl':TT1 
T11'(1:1" ! 
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Oraşul Cel·năuţi a .fost evacuat 
Trupele române sunt În luptă cu elementele inaintate sovietice. 

~t!m priveşte comandamentul german atacul rusesc 

S,tu",~ia ţe(j.htucito.(; 
.. ,,-:-::-===-==._==-=-= --....-......... 

<:..~. cartierul general al Fii.lt reru lui 
'II "!altul comandt'tmt'Jnt.Z IGrţelltr 

., mUlt yermane C07nuwcti: 
T1"Up~le ţ,€rmane s'~r.L retras fără a fi 

:.tel/t}clitte de inanuc de pe BuguJ ucral
neau mJerior. 

La sud de Balta şi in spaţiul dintre 
N 'S~IU şt Prut, au jost oprite, in Lupte 
grele, puterntce atacurt i.nall~ice. La su~ 
de Pro::Jeun'w, bătăHa c""ancena contmua 
cu succes se htmbătoT. Oraşul Cernăuţi a 
Jtst evacuat. ln spaţiuL deta Stanislavo~ 
Slwt m cur~ lupte viu',ellie cu gTupun 
al; t1Ipt./Î inaintate ale mamicu~ui. 

(i(.Lrwzouna eroică deLa Tarnopol a 
1 ei:if.JtII.s dm nou atacuri concentrice a~e 
soneticilQT. ln spatiul dela Brody, tru
pei e noastre au respins puterniceLe in
c:;ercări de stnlpungere ale inamicului. 
Puternice atacuri sovietice date împo
Lnvu vru.şuLui KoweL U!t dat greş. La 
rwnl şi noro.-est de ora5. trupele noastre 
~u cucerit mai multe Ioralităţi, în ciuda 
u:.'z,sLenrei cran<:ene 0p'JSă de mamic. 

lntre Nipu şi Ciaussy, violenţa bătă
llet de apaTGTe a cresc'ut. Awcurile- so-
1'.etice, ~pn.imite de ua mare număr de 
t{mcun şi avwane de Luptă, au fost res
f mse suu zdrolnte de fvo.:ut concentric al 
t..pardni înainte de a atinge liniile ger.
marte. 

In celelalte părţi 'ale jrontutui răsări
lean au avut Loc Lupt~ mai importante 
ttl4mai tu sectorul deLa Narva. 

Din Italia nu sunt stmnalate acţiuni 
de L1Lptă mai importante. Detaşamente 
u~ şoc gennane de sub comanda căpita
nuLui Winnant au pătr-uns la nord-vest 
Oe Cassino în poziţiile inmnice şi au 
uruncat în aer 6 tancuri inamice. 

AOlcr cuuSi care au pă.ruos 
10 Lasldno se al.a la.n'. 

•. tuaţie pret-uua 

Stol'kholm, 31. (tp). - Ministrul de 
.·ă~bQiu american, tienry StimsoH, a ae
l,iarat. după cum anunţă agenţia Reu. 
ter, la conferinţa de presă ('.i po7.iţiJe 
Jmericune dela Cassino ~unt încă peri
eiitate. Aceasta Se datoreşte, a spus el, 
"infjltraţiunilO r ulterioare ale trupelor 
germane", după ce "bombardamentul 
anterior stinsese din punct de vedere 
practic orice viaţă a ora~ului. Rezistenţa 
germană de a('010 trebue să insemne 
ppntru noi, a spus el, "un nou exemplu 
palpabil al ţăr'ei inamjculllli:' 

. e .• mOD catul oficial Dlliapra 
g.limului atae tererist impo-

1 ri'Vft Hu!1tariel 

CO~IANDA1HENTUL DE CAPETENIE .t\L ARMATEI A COMUNICAT 
ASUPRA OPt;RATIUJliILOR DIN ZIU A IJI<: ilO t\IARTU':; 1944: DllPĂ LUPTE 
tiREI,E 11'ITRE TI~UPELE GERIUANE ~I SO\'IE'fICE ORAŞUL CERNAUŢI 
A }'OST E~VACUAT. 

TRITP'l':LE ROMANE SUNT IN LUl'TĂ CfJ "~LEIUENTELE INAINTATE 
SOViETICE, CARI AU REUŞIT Th" CATEVA PUNCTE SA TR.EACA iA 
'];~Sl' DE PRUTUL SUPERIOR. CON'fRAATACURI PLINE DE AVÂNT 
HATE DE TRVPET"E NOASTRl<~ AU INIUWISTRAT SIJOCESE IA)CALE 
IN I>ARTV,A DE MIJI..oc A B/\Sr\ RAInEI 1'RUPliiLE ROMANE ŞI GER
MANE DlTC T~lTPTE CU CARACTER ALTERNATIV. IN SECTOARELE 
OCTIPATE DE TRlrpF.LE ROMANI~ D IN CRTM}~EA ŞI PE LITORALUL 
MAlUl ~'EGRE NrnUC IMPDRTANT DE SEMNALAT. 

60 la sută din diviziile angro-indiene au fost distruse 
TOldo, 31 (DNB.) - Ţ<jxact 60% din 

diviziilB anglo-imdiene au fost nimicite în 
luptele din regjunea de froentieră indo
bllrm{'t~ă, se comunică Joi din Tokio. 

Atacul ruşilor incearcă să pună conducerea 
intr' o situaţie critică 

germană 

B eri in, 31. - 8t~riozit.at('3 eveni
nlentf>l"r din sectorul de sud a frontnlui 
dm răss'rit nil ('S4> tl'(>Cl1tă (',u vedl'rea, la. 
Rt'rlin. Cu atât mai mult trebul" eonsirlt>
t;~t e-a simptomatic declaraţia făcută de 
cercurile- milit~re g('rmane că evenimen
tt'le elin sudul frOntului din ră.sărit nu 
trf"l)ue ('onsiderate ca decizive pentru 
merS'I~1 ră7.hoiului. Asaltul ruşilor r"te 
cf>'I"I ... id('rat ca o Încercare de a f.imjJl~ 
iniţiativa din mâna ('ond~]cerii germalfle, 
in privinţa e.venimr-nt.f'Jor gent>rale din 
l'~urOf'.'l sili<nd-o să-si arun('e reu-r\'4"Ie În 
răsărit. Inamicul fne,(>arcă. să plwă am-

Ollcerf'a genl1ană intr'o situaţie critică 
eare ar put~ deschide În vest un atac 
hotărîtor al forţelor armate anglo-ame
rlca'fLC. Din pa,rtea germa:n:ă. nu se arată 
nici o dispoziţie de a acoepta. sforţa.:ree. 
sovietidlol', ei să ţină În mână şi pe Plai 
(kparte iniţiativa in situaţiile generale 
din Europa. Evenimentele din sudul 
frontului din răsărit explici toate ace
s.tea. Se atrage atentiunea din partea 
cercl.rilo.r militare din Berlin, că. degaja. 
rea gt''Mnarnă. d(' pe flaIKl1l1 de sud al fl'itft

t\llui ··in răsi,rit să nu fie pusă în 1t>gă
tură eu forţa combativi germa21ă.. 

Cu minimum de fc;>rţe germanii cauzează 
ruşilor maximum de pierderi 

In cadrul situaţiei generale din Euro· 
ra, operaţiunile de pe aripa de sud a fron
tului di,n răsărit urmăresc să lege cu un 
minim dJe forţe maximum de forţe ru
seşti cauzandu-Ie un maximum de pier
deri. Este de sine înţeles, că conducerea 
6'ermană are intenţia de a se apăra Îm
l'0triV(t asal[uhli ruşilor prin obstaOOlp. 
naturale printre cari a lL:lat în combina
ţl~ terenul muntos al Carpaţilor. Cli· 
meea prezintă prin întregul ei spaţ,iu UIU 

port avion şi un cap d~ pod de mari pro· 
porţii. Câstigarea portului Nikolaev de 
C'ă.tre ruşi este mdcşomtă in mod hotărî
~or în valoare prin stăpânirea Crimeeî de 
către trupele gennalli'C. Pe Rugul ucrai· 

Bravura unui 
Berlin, 31. (Rador). - Dela Cartierul 

General at l!'uehrerului Se anunţă.. urma
toarele: 

F'uehrerul a a.cordat .:naiorului Rudel, 
wmandant de grup într'o escadl'ă de a
vioa-ne de asalt, frunzele de steJar cu 
briliante şi spade la CI".lCea de cavaler al 
crucii de fier, fiind al zecelea soldat ger. 
man care prImeşte acea<;Iă înaltă distinc· 
ţie. MaiOrul Rudel s'a născut la Konrad· 
swalden in 1916, fiind fju de preot. In 
cariera militară este cunoscut pretutin-

nian inferior continuă mişcarea de <lega
jare germană, fără a fi influenţată de 
!Uşi. F.:a este în legătură eu barajul ÎIn~ 
Uus dela Pervomaisk peste regiunea 
Balta până la Nistru a.poi mai departe 
spre vest peste regiunea Bălţi. până. la 
Prut. Prin aceasta ftontuD. se repliază pe 
CarIXlţ,j şi trece apoi spre nord un regiu
nea Tamopol, Brody, Kovel In aceste 
craşe garniwanele ge!'llllane au zădărni
cit ca Un zăg'3.z toate atacurile ruseşti. 
Frontul însu,ş se desf~oară la sud!vest 
de aceste oraşe. La nord şi vest d~ Kave!. 
atacul gennan dat împotriva ina.micu1ui 
pare se apără cu violenta este în plină 
cesfăşurare. 

maior ge.rman 
deni. A făeut peste 1800 sboruri la ina
mic şi a distrus 202 tankuri. In plus a 
reuşit să lovească nimicitor într'un atac 
in picaj vasul de linie sovietiC ,,Marat". 
a scufundat nenumărate bărCi de debar
care inamice la capul de pod Cuban şi a 
distrus un mare număr de poduri. 

Acum câteva zile maiorul RudeI a a
terizat în spatele liniilor inamice, pentru 
a salva nişte camarazi, dar nu a mai pu
tut decola, din pricin3. terenului noro-
iOS. Deşi rănit, maiorul RudeI a reuşit 

să fugă ajungând după numero~e pe' 
ripeţ1i în liniile germane-

* 
Berlin, 31. (RadoT). Re-tchsmareŞaluJ 

Herma.nn Goering a trimis maiorului, 
Rude! cu prilejul decorării acestuia cu 
cea mai mare distincţie germană tele' 
grama următoare: 

,,Dragul meu RudeI, 
Dumneata, cel mai indrăzneţ şi !lI,,· 

bun aviatot' de asalt al meu, ai fost az; 
decorat de Fuehrer cu c ea mai înaILă 
distincţie de Vitejie. Cu cea mai mare 
bucurie te felicit pentru deCorarea (;u, 
brliante la frunZele de stejar ale cruCii 
de cavaler al crucii de fit'r. Acea~tă diB
tincţie este primită numai de soldaţii,: 
alecă.ror fapte intră in .satoria poporu. 
lui german. Ceeace dumneata ai reuşit: 
pe Frontul de Răsărit. ca luptator sin· 
gular şi cOliducător dt! formaţi~; plin de 
o voinţă de luptă fanat'că şi gala de jert
fă pentru camarazi, este pe drept cuvânt 
uimitor. Nimeni nu a fost mai feriCit 
ca mine când mi s'a anunţat recenta. du
mitale salvare din teritoriul inamic. A. 
viaţia mea este mândră că te ştie în rlin
duriJe ei. Al dumitale, 

GOERING" , : 

Vieti mele atacului terorist, 
din Belgia, 

Bruxetles, 91. (Radar). DNB. anun' 
ţă: După ultimele evaluări, numărul vic· 
timelor atacului terorist asupra locali. 
tăţii belgiene Court,raix se ridică la CÎr~ 
ca 30 perscane. ' 

Atae.rlle dela Cassin. a"" 
, slăbit \ 

Am8terdom, 31. (Rador). - Cores' 
pondentul agenţiei DNB. transmite: Du· 

I 
pă cum anunţă din Washington servi-: 
ciul britanie de informaţii d. StimsQn 
ministrul de războiu al Statelor Unite a 
declarat Joi la conferinţa de presă. câ 
atacurile aliaţilor împotxiva kx:alităţn 
Cssino au slăbit ,.Fără ca să fi fost olJ·' 
ţinute rezultatele aşteptate". 

Apoi d. StiInson a aaăogat textual 
"Lucrul este Simplu; Germanii ne·au 
oprit". 

Capitala Bulgariei di. [ 
nOII bombardata i 

Sofia, 31 (Rador>. - Capitala bulga. 
ri a fost din D.Q.U Joi dimineaţa obiectul 
unui Violent atac de teroare dat de fOf" 

maţiunl de bmbardiere ameri-e,ane. 
Avioanele de vânătoare bUigare ş.i: 

germane in Ciuda condiţ!unilor de apara.i 
re nefavorabile şi fără. a se lăsa impre-: 
sionate de importanţa escortei de vână· 
toare inamice a angajat imediat luptă Îr,. 
cooperare oU numeroase baterii de arti' 
Ierie antiaeriană. Câteva din bombar, 
dierele ataca.toare s'au prăbuşit la pă
mânt în iJIlprejurimile Sofiei. 

Avioanele americane au aruncat can
tităţi considerbile de bombe expl; 
sive şi incendiare pro'Vocând mari pagu" 
be in cartiE::rele de lOCUinţe ale oraşului 
cauzân,d pieTderi in sânul populaţiei. 
Numărul avioanelor de,boTite nu a. fOSit 

încă stabilit în mod definitiv. 

Sofia. 31 (tp). - Presa. bulgari pu· 
blică următurul comunicat oficial despre 
atacul teror:st din noaptea de 24 Martie 
a. o., deasttpra Bulgariei. In noaptea de 
24 Martie a . .,., avioane inamiee au exe
cutat un atac terorist deasupra. oraŞului 
Sofia.. 

In, legătură cu aceasta aflăm, că o se" Aerodromuri sud - italiene pentru aviatia rusn 
rie de localităţi din apropierea Sofiei aU 

fost deasempnea bombarrlate. Victime nu Pentru ce a fost recunoscut Badoglio de Uniunea Sovietică1 
an fnst înregistrate. Deasupra ('·astelu" , 
hli re!!al rlin Varna au fost lansate bom· SroCKHOI .. M,31 (tp). _ Agenţia. ,l .. ..a un răspuns. So\'ietele s'a.u adresat mai departe. că WashingtoDul nu inten. ; 
be incendiare. .,Tass" pubLică un raPort de presă. dela. IltUneÎ direct lui Badoglio, care a satis- ţionează să f.onieste înţelegerea. dintre 

Predarea a numeroşi Newyork, dupi care ,..Baltimore Sun" tlLcut cererea. Ca o dovadă de recunoş' Badoglio şi Moscova. In eeeaee priveş« 
partizani din Washington ar fi aBat din sursA tinţA a urmat apoi recunoaşterea gu· faptUl daei Soviete1e au incuno .. .,tiinţat: 

oficială că conform înţelegerii (Untre 80. vernulUI Badoglio. Badoglio, sprijinin~ În prealabil de ace-.st pas Pe aliaţi decla. 
zagr .. b, 31 (tP,) - In circumscripţia viete şi guvernul B.ldoglio la schimbul du.se pe eonhwl'al'ell. cu MoseoYa a recu- fă în inchcere că )lvscOVIl nu a. infonnat 

Prigerje s'aU predat autorităţilor dela 1 de diplomaţi s'a mai căzut de ; acord şi noscut nlşilor drepturi asupra aeropor- format Washingtonul şi I~ndra de in·'. 
llflU:tr:e 1944 până la 15 Martie, pesw I asupra. punerii la dispoziţie de I"ătre Ba- tu.rilor italiene, fără. să. fi întrebat in tenţiile sale, totuşi un reprezentant Sfl< 
1000 dj> partizani şi dezertor], pentru a dogIlo a unor ac. rodromuri pentru avint' prealabil organizaţ.ia AMGQT sau pe ge-- vietic ar fi dat se înţeleagă ac' est luerll 
M bucure de dispoziţt'UiIlIi.le legii amni· rosă. Sovietele ar fi propus întâi acest nel'alul Wilson. Cercurile bine informa- unui m.,mbrl1 Dord-am"l'Ît'aD din eomi1:E!Jf 
!!tfl"i. lucru aliaţilor, tottL-,i a('eştia 1.0 omis să tE' 3U dedarat, şt'l'ie ziarul Honlamerj('aJl tul ~nsll1tativ al Italiei. I 

----~~--------------------.------------------.----------------------- ~ Soeie"..atea Naţionali de Editwi fi Arte G~afice "Dacia Traiană" Timişoara 1. Bul. Re1;.ele Mihai tNr~·t inmlltr, lIub Nr. 52'1168 . .J.943 la Reg, Of, Comertul;i Timişoara. f 
Ti,pirită la 31 ~1artle 1944 ! , 

--------------------'~----~----~-----------------------
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