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In ce constă legătura germana-ungară 
BUCUREŞTl~ 30. S. P. P. transmite: 

IJll in trebarea În ce oonsistă noua înţele. 
tere gennano-Ullgam, purtătOl'ul de eu
'·~"Ilt dela Wilhelmstrasse, a răspuns eri 
l~;~ RtOOStă înţelegere se reduce la trei 
{lunete: 

1. Intrarea trupelor germane cu in
cuviinţarea rt'gentului. 

2. Numirea. unui reprezentant al ReI
f'bului, care in afari. de func>ţiunea obiş-

Duită de ministru plenlpo-tf!nţiar. aJ'e şi 
imputemidri spedale pentru intenslfi_ 
rarea eolaborării germano.nnga.re. 

3. Inlăturarp8 unei anumite eJid, care 
r~use pre~tiri pentMl adurerea :OOJ~. 
vlsmului în centrul Europei. In loeul lui 
KaUay Şi a acoliţilor săi, a venit la r-ou
durere Un guvern hotărît să continue 
războiul până la victoria finală. 

Euoropei. 
Zont'le probabile au fost f"lXate pe eoa

Sta Dalmaţiei şi în Franţa de Sud. Pen
tl'U a deruta adversarii. simultan se vor 
('Omite încercări de debarcare şi în Fran· 
ta de Nord şi Norvegia. 

PROPR.H.::TAR: Societa';M Ne-ţio
Illlli d~ Editură fi Arte f'..nfi-ee 
,DAClA l'RAIAN " .. ~})e. T,~ol!\ra 

nu se aşteptă ca guvernul să aib:i vreo 
difi(:ultate pentru a obţinu VOt de încre
dere în viltoarea şedinţă a Camerei fu' 
munelor. ConservatOrii, liberalii, naţiOo 
naliştii şi partidul laburist naţional, ca· 
le numara în total 4UO Darlamentari, 
dispun de o majoritate de peste 200 vo· 
turi. faţă de toate celelalte Partide şi nu 
există nlei .. îndoial.:i că un prn<'ent în· 
semnat din aceasta m,doritate Se va 
(~videntia eu prilejul viitflnrei hotărîri. 

Un peri('ol ('onstitue totusi atitudinea 
parti (Iului laburi st cal'e numnă 169 
membri. Qfil'ial el sprijină guvernul. ou 
toate acestea că partidUl a votat in două 
l'ântlurj în momente imnortnnte împo
triva ~vernuiui. atunci când Il. fost 
vorba de leg-ea invăţimântului. Dupa 
toate prubabilităţile in cazul unu. vot de 
incredere, deputaţii labufJşti nu vor vota 
impotr'iva O'uvel'llului. El s'ar putea însa. 

o . la 
abţine riela vot. In aCEst caz mimştri • 
buriştj din guvern nu ar mal pUtea. 
rămâne. 

Printre aceştia se numară prim mini~. 
trul adjunct d. Attlee, ministrul mu.~, 
BeVin' mini.strul de interne Ha.rnson, 
toţi t;ei în a.~eluţ\l ump şi membri al 
Ca:binetului de războiu. 

partdul laburist va examina. situaţia 
intr'o şedinţă specială ~e a fost eon~~· 
eată pentru Joi. Ca partid el nU

A 
a şoval,t 

niciodată să sprijine guvernul, In ce pn' 
veşte ducerea războiului. 

Elv~tia reia rf"latiil~ di .. 
plenJstiee eu l~ Ulila 

dupa răsbOI 

Berna, 3() (EpJ - Con~iU'J fede.~aJ 
elveţian a hotărît să nU reIa. relaţdle 
diplomatice Cu Moscova docât după. ter
minarea. răZlboiului. Aceste declaraţii au 
fost făcute Miercuri tn faţa. tribun<E>lor 
tixite a parlamentului de către conducă.· 
torul politicei externe elveţiene consil~ 
rnl federal Marool Pl.1-et-Godaz, răsPun~ 
zâ.nd la O interpelare a fracţiuneî soatal 
Glamocrate a consiHului federal prin care 
s'a cerut nonnalizarea. relaţiilor dintre 
cele două ţări. Din anul 1930 Elveţia s'a 
obţim1't de orice relaţie cu sovietele. 

Comunişti tmpo 1feati 
la CroaţIa 

Par i~; 80 (Ra.dor). _ Coresponden- 70 ndet a~ta a făcut să dispară bistu· care a adăU;gat că. voiajurile în America 
tul agenţIei Ul'I fi transmi1lC; riul dt'l disecţie, CU oare Petiot făcea a-oo- făcute de victime se incepeau în strada 

In afaoerea asasinatelor comise le ,R. ste oribile operaţiuni precum şi notelle Lesueur şi se termi'lJllLU în aceeaşi stradlă.. 
Petiot, martorul NelOlldet. care este şi el cari conpJleftlU detalii asupra monstruo- El a mai declar8/t că :un camion ar fi ve' 

foartt' oompronUs, a fost interogat llarţj r:ităţilor comise de acuzatul dr. Peti()f., nit În strada Lesueur ridicând valize{e 

de ~tre judecătorul ~ instrucţIe În faţJt ~liereurl \'01' fi confruntaţi N-ezoo,det şt victimelor. 
~rwa a repetat dtlpoziţiile făcute 13 poli. Maurice Petiot şi se speră că din această O Vi'cină a case.i unde se oomite&u eri
).6._. confruntare se va face mui multă luDlÎll9 meae a declarat la poliţie că din eurio-
~ti" .dovedit faptul. cii dr. Petiot sca1- în a('(lasta nemaipomenita afacere. I zitate a numă.rat valizile care erau În nu' 

pa. vl('tim~e sale pt'ntrll a le f8Ce de De- . Declaraţiile lui Newndel, că Ma.tll'Îee măr de 48. Nezondet nf'Jl.~a in mod aneJ'l 
Cl~}8Cut ~ ca fratele asasinului Maurice 1 petiot ar fi spus ei ar fi vămt aproape gic a fi fost "sam. sa.rul dr-ului PE'tlot", 
Pehot ~ra In curent eu IJ.('JeaSta gro&7mieă 50 ca.daVJle in groapa CU \'1\r, este foa.rte fapt pe ea.. Q()Iilia va mai trebui să..J. 
operatie. Ca ti după mări:uriile lui Ne- comptomităto~ peuiint. Ma.u~ P",ti... contTOleze..· 

• 
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c ONI<'ERfNTl:Ll: CO""U;Mon \TI\'t;. 
Nu numai teoretic admjtf'1lI marea 

IImportanţi a eonfe-rinţelor comelllo!'o.lÎ\·e. 
llarll noştri oonferen~ari ne demQu'iueazi 
lIde8eori, in tinlpul actual, ce poate În!-iem

Ba - din Ilund d~ W'denl al avântului na
ţional - o oonft>rinţă bine oon('~IJUtil şi cu 
oOlllingl'r!' rostită. Aşa a fost oon(p,rin!a 
~pre :t~rllalluil l!ngureanu a d-luJ dr. Iu
liu ~h', (:ar .. 8 actuali7.at memoria acestui 

mare r('cnli~1 al românismului creator şi lup
tă.tor, CUI'" Il fo~t Ung-ure-anu. O oonferinţă 
tr .. bui~ sii (',onţină. Întotdeauna ,i crezul 

, moral şi I'r!'lltor şi patriotic sau numai so
, eial al I'unr .. rl'ntiarului. In chipul acesta, 

OOnfl'l'ÎIl(1l ;-p transformă intr'un apel la ac-
t-iulle (1('111 fU urmarirea idtlaluhti expus În 

de~fă .. ;uran"a I:on(erinlei. Trebuie Înmulţite 
! Q.('esl.e ('IIII.'rln!~ din vllita marilor noastre 

. flgUl'i i~lodce. Trebuit'l actualizată istoria 

l J"Ofl1â.nă iu ~piritul şi în comandaruenteJe 
1: 88le. 
~ * 
~ F-:o. ONHUL CAn~DR.\LEI. Atingâ.nd 
: !turna de peste 12 m..ilioane lei, 1<'on-
I dul Catedralei trebuie să e.rească mai de

,1 parte pană când Autoritatea BiSCI'!ceas<,A 
II W da cU~'anlul de o!)rire. Acest Fond a ex-
1) teriorizat multe stărj frum~ ale OOD
~ştjjnţ:.ei româneşti - şi, în primul rând, 
t fa.ptul existl'nţej ei. A vem o foarte simţi
~ttosre oon~tilntă naţÎonală şi religioasă., ti 
~ reRC'tiOlH".a:d'i. intotdt>amlR când esf.e cbe
~ ... tă să l'f''TOh'e câte VN'lma din Droblemele 
:ei dt' el'hilibru şi de Întlirire. Da.r 

'Da in chil' uniform 8/!1 manifestă ace8-

iotă oon~lih; tA românească. Am observat. 
• cele mai folositoare eat.egorii sociale 1'0-

lJ~â.ne:;lf,i ,,'aII gl'ăbit să se achite cu bucurie 
!ti o datrt~lt' fată de ne1Lm şi BlseriC'ă, mă

i.rind Fondul Catedralei. Am ml\l ob~l'VRt ,li pilda cea bonil. au dnt-o dintl'It inceput 
~ţiva din oamenii oogaţ' ai oraşului. Unde 
ciunt C1'i1alţt ? Trebuie s&-i vedem figur&nd 
a,:'11 sume I'?re să onoreze numele lor de buni 
t-omâni, nu nUlllai de români bogaţi. 

i!! • , C' R:\ VANELE CINEMATOGRAFICE. 
[j In cRdrul organizaţiei "Muncă şi 
,umină" activea;.:ă caravanele cinematogra. 

~Ice in reJ;:iuniie \ieţii noastre 80clale şi 
~1ionale acolo unde distracţia se tmnsfor
!.!I1i in insfruC'ţie şi instrucţia În consolidare 
tuflet.easdi. Aceste earavane cioematogra
.DIc nu au alt noojmls. decâ.t că. ou s'au ge-

!t'ralizat până într'atâta., Înoă.t in fie<>are 
al. in tit:eare cătun să se ~aseă li, 

IiltawB pentru a puku. lucra şi educa. ~le 
1-
I_~i gă..'ie!;C ju. .. tiflcaroo. şi in faptul că poţ 

1.' Lrebule !03 po.,ulari.reze adev&rul'ile ac
·,-Ud,""",tLl DOil.btre rowân~tl ca lIă tie cu
,."' ..... UL~ "OUU' 9Î de cel mai modest §Ii ti.cu~ 
L:aruu. LUl'luaJla cinematografică devwe. 
:'II>~U)1 ti ",", ... una (te !WUUIlJ., de propagll.1'v 
~I .O'd<lm, Ut! OaJ:'et.\e (:Ca mai aUWlllktc3 iu· 
r •• ua 6lteA: "e>et'a a OOU~"lUlf6i. romaueşti a 
- U ... ·CoUIW ..,U1'01'. Larll.~l;ma. ciue1l.l.ll.wgra
~ica UJ.uw;a UIIs.aţlW curiozităţii in fata Iu
~ rUf'laur, eare fowsesc mUl1ii ti inimii ma-
'''01' ma!>!>e na.~lOn3Ie. }.;a e. .. te, dintre toa

I ~ WIJtolLcele ne provllganua, oot mai atr8c
,iv ŞI mai bUgesttV. }.;ste victoria bnagiu81 
.ta.sc.lce a~UllJ'a Doţi mIii abstracte. 
j * 

A PARAREA PASIVA.. OrgaDi~.aţIa A
lJa.rarIi pasi ve dispune actuulmente 

I:t! ",,<HU e",!-crienta prl'.Jlu" ....... VCI'~J"U s-i\' 
lov6l.1i ulliLlal:ea aL< ~U1 ŞI pentru &-şi 

usti'!'it,a se\ eritatea "U caJ~ impune măsu
ile sale. .w 1)lus, baza existentei ei este 
barele lJIi incootestabiluJ b j Deal popu
I..ţiei, aşa că din orice punct de vedere ar 
I privi1.ă, Apa.ral'ea pasiva este una dintre 
te·le mai filantropice şi morale ins Utuţjj 
iaţ.Îonale şi sociale. Orgaoizajia veghează 

"A CI A PilI( S. 

un loc de recrealie namral D3mru cetatenii MUn!CiD.I1misanra 
Un mare parc va fi amenajat În acest SI:OP langa t'ădurea ~erde 

Timi.şoara ora§Ul furna~elor .şi al 
imenselur ateliere, cu toate ca eSte unul 
dintre centrele cu cele mai muLte par~ 
curi, nu a1'e tOtu§i un adeVărat loc de re
creaţie. unde Locuitorii să se poată odih~ 
ni într'un luminiŞi răcoros în zilele căl· 
dw'oose ale verii. petrecând o zi departe 
de îmbâcseală oraşului. 

Construită pe locuri unde altădată 
i~npărăţeau mla§tinile, având un aer liP~ 
sit de OXigenul necesar unei bune echili
b1'ări atmosferice, VeşniC învad,ută de 
praf din cauza. curenţilor de aer în per
manentă mişcare. TimUjoara are neapă
rată nevoie de un loc de recreaţie. 

Plămânii imbâcsiţi de praful şi fumul 
furnalelor, sunt Veşnic Setoşi de aer cu-
rat, iar zburdălnicia CtYpiilar care Cere 
libertate. cer imperios un asemenea loc. 

In vederea acestei realizari discuţiU
nile 8'au ţinut lanţ ani de zile şi părerea 
unanimă 'era că singurul loc prielnic de
finitivării proectului trebuea să fie pă
durea verde, acolo unde se află Şcoala 
Sili'Vică. 

Punctul acesta de vedere a /oat luat in 
discuţie încă de acum nouă ani când se 
hotă1'âse luminarea aleelor care leagă 

oraşul J.'imişoara cu Padurea. l/ etde, in
tre . P()~igO'uul de tragere §i ~coala 
SitvÎ(;u. 

i'emru realiZarea electn/icării, Pădu
rea Veme ţimmd de Zewa lVou<i, condu
Cerea l'runa, ie. Municipiului 1'~mişoara 
a cerut să fie anexată ei, cert.indu-se in 
acest scop ŞI aprobarea comisiei tnteri
mare a c01n. Zenta Nouă, care insă s'a 
opus. 

Deşi aceSt refuz s'a produs, tJ'atati
vele pentru reatiZar'ea ptanuiu~ de mai 
sus nu au încetat, ci din cont ni sau fă
cut inteTvenţiunt Se1'i0a8e pentru a se 
ajunge cât mai urgent la SO'hlţionarea 
probLemei. 

Astfel in acest scop s'a cerut atunci 
autorizaţia ServiCIului Vânătorilor Re
gale, deoarece Pădurea Verde eJ'a cel 
mai important centru vânăt<>resc din 
Banat. 

Serviciul Vânătorilor Regale a con
simţit ca o parte din Pădurea Verde să 
fie transformată într'un mare parc natu
ral. In urma acestei aprobări s'au făcui 
intervenţiuni şi p~mtru mtttarea poligo
nului de tragere in. altă parte. Ministe-
:rul de RăzbOi admiţând aCea.stă Cerere. 

lmCE F{j'SE~E ALEASA P ADrREA 
VEUDE 

Alegerea acestei păduri. pentru u" 1.0(, 
de recreaţie a Jost bazată auit !Je COWl'i
deraţiuni h,gier'ice, exit §1 practice. 

Regiunea u,uf,8pre PiLaurea Verae este 
cu mult mai ridicată decât a tuturor Ce

lorlaUe împrejurimi ale T~m~oa1'ei. Din 
cauza aceSta al(,'Î există un aer mult ma. 
(,'Urat ~ bogat in oxigen decât in alta 
par.te. Partea practica consta în faptul că 
avand o planta/te naturală ea era ime
diat amenajabilă. 

Proectul a<lesta nu a putUL fi insă rea
liZat, pe1'ltrucă conducerea primăriei 
Zenta Nouă s'a opus cu irniârj,re la tre
cmea Pădurei Verzi în cadrttl ~mU/ici
piului Timişoara, formalitate fără dc 
care n·u se puteau face investiţiile neCe
sare. 

TOTUŞI NU S'A RI~UNŢAT LA 
PROECT 

..... ~ ........................... .-~ 
In faţa l:l(.'i!b1.ei lF·eu{'..l.!-Î, care PIHW..t ill 

Îml!osU,iHital..e rcao.aarea .).oecl,lULil, ser
vidul te.iuuc al yrim.arte.ll~JlllllJelI>illi'U .u
mi,oa1·u a gasit de CU\'IDţă sa. ("UUt6 aHa 
SOlupe. caJ.'e Il tost g~llă, u't~uldu-se 
imemat la. realizare • 

Coi,ul juridic 

Pe marginea reformei judiciare din Banat 

Astfel având un teren propriu In apHJ" 
pierea .Pădurei Ver.li, t.,Yl; aiat de tHlicai'J 
deci îndeplinind acelea~i condiriuni, a 
pro(,'eWd.t la piantJuea 'tii in a~u ieI e .. l m 

l!i.s;'~iM.(.Uea ~ey,sLaiiei. din vechiul l'e-
YUl .. u rWUl~e p,·uva.t1.q.~ la 1.0) ;,e,ptemone 
,J.;;)4:J, a jW, pl'Jllula , .. u 'linJetcyt.t e' ~. ;SI)

t;OulU OII un uel, cte neC(::':':l!;.tUe '«J.yw,Wta} 
""'tU (.te aeI cJ~em.afl osa-O "'pW,;e~ c ..... t ~l Ue 
Ju.'j~I,W,tJ~'lt c,""l';I, os uU (U;(;l1wua" aeOSU6. ae 
repeae, rwulLO'r loi'lHe u.e V&afu~ mtn}-
du.se. 

ln cursul aplicării aceslor legiur~, s'a 
CO'MWtat 'li/!.Sa ulit;le Ylculul~, u.e ,o,dUi 
]YÎO'cedural. car$, cu inJ~le!ll.el'e. se pot 
rem·6ttia} de aceia~ in ee'e ce urmează 
supunem. btnevoltoarei atenţiuni a a-lui 
Mmistru al Justiţiei urmatoarele: 

In prOCedura ciVilă abrogată.. care a 
guvernat viaţa !apteLQr Civile şi fXYm,er
ctate din Transilvania şi Banat, TOATE 
ACTELE PROCEDURALE SE INDE
PLINEAV DIN ono/v. adiCă partea 
de.;pu.nea pe cererea introductiVă, t~m
brele neCesare pentru emiterea Citaţiilor 
§i dov6zite pentru prim~rea lor} ş' nu 
mai avea nici O grtje, totul indepLinin
du-se prin grija gre/elO'I', cari depuneau 
stărut·"ţele necesare pentru omnumea
rea acteLOr ~ indeplinirea proeeduri/.or. 

Procedura Civila extim'ă cunoaşte alt 
siStem: in mater~e CiVilă ~i OOljj,el'ciaw 
tO'tul se .,b'ACE NUMAi LA STĂRUIN~ 
1'A PAJf.jlLOR"} de unde O' seanw de 
"eajuns-uri fi Un adeVarat lab-irint de 
JQrme ~i biurocratism. 
Să dam un exemplu: Cineva întro

duce o acţ,une} c,'ivilă sau comeroUJlăJ 
depune timbrele neoesare~ instanţa /iXe
ază termen~ dar pel~tru indeplinirea pro
cedurii. partea trebuie să treacă la Cor
pul de portărei} unde trebuie să facă. ce
rere §i să depună: citaţia satt actul de 
comunicat. -

La Portărei actul 8e înregistrează, se 
formează un dosar, 8e plăte§te o taxa de 
comunicare, în afară de timbrele fiscale 
şi judiCiare, apOi Se aşteaptă inmanu,a.. 
rea actului. Dupăce actul a fO'st comuni
cat. el revine din nou la Portărei, se 
înregistrează din nou şi cu număr de 
ieşire este trimis la instanţa respectivăJ 
unde Se poate întâmpla, să nu ajungă la 
dosarul respeCtiv. iar partea nu se poate 
judeca, fiindcă procedura nu este înde· 
plinită. 

DeCi aceZa§i oot~ care 7na.i inainte 86 câ.ţh"& ani 'J.Ul~ra sa POOi.d- a .. ea un 
rezolva din Oficiu, fară auitea jnregi- loc de recreaţie natural, le';;<l·t <l~' Ol"'d.Ş CU 
străl'i *~ ie*iri.. se !u,eea prO'mpt §i la:ră linie de tramvai, 
să im,oljiHzeze atalia /uncţimUlri, cari In feluJ acesta cetăţRlllii caJ't~ Jlu a.u po.
nu fac altceva decât să t1'eaoă o 8-lmpLă sibilitatea să facă excursii mai lungi, ,'or 
etta.ţle, prm trel patru regiStre cu ! in- fi f61'idţi ea nwnai în (-3.teva miu'lire ('4/ 

trdrl §' doua H:!şin, Jarţana Şi pe parţite tramvaiul să l>oată ajunge în mijlooui 
cari se judecă să jucă mereu. naVeta in- unei păduri răcoroatSe, cu LumiIli~uri ~ 

psjişti incintatoare, W1de sli po,~1.ă pe
tre ~1j.,S'U1,ţa de judecată şi ponw'ei, pen- trtl<'e o zi in nujlo<-oul Mtllrei fenUt"<'lI.
(1 .... a COntWUl indeplinirea pTocedu-rei. 

b d 
- toare. 

l'oc-mw Jli:~kiA:;a era oor a e a se .fl.- J'entrllcă lirice s'ar sp~, una este să 
troduet: un sistem 1WU de înmanzwrea Şi te duci intr'un Parc aşa. cum sUnt a.eWl1 
oom.U'wcarea actelor procedurale, ea-1'e par(\urUe Timi~..trei, unde 6}ti ne"oit ~ 
implica 100I'me şi tJiurocratism, im~ stai ţeapăn pe o ba:nră m,.'lÎ mult sau mai 
pr~utUJte cu turnp pler<J,UI şi cheltuieli ÎfI puţin comodă şi aUa să. stai tolănjlt pe 
ptu,s, MinisteruL Justiţiei a Lăsat La lati- iarba verde În mijlocul unei păduri încân. 
tudi.nea instan.ţelor dm ArdeaL şi Ba:na. titoare. 
să apl'ice vecMul sistem de a iruieplin. • 
aceste acte, din oficiu. Iata dar că ~i mulţt au crezut că. S'8 

Azi. ne găsim in situa/ia că unele in· renunţat la orice acţiune în aee<asm di
stante apucă vechiul sl>Stem~ din ofiC'tu, rooţie. totuşi conducerea muni(·ipalft prin 
prompt Şi ieftin petltru impl"icina.ţi.t iar servici,..] whnic a re7.olvat prohh'ma şi În 
alteLe au itllrodus noul Sistem. .. la stă- curând Timisoara va &V'1"a loc·ol de recrea
ruinţă" împreu1Ult, după cum a1'ătat cu ţie naturală. dupie ca~tânjeşte de ntâta 
cre~erea unui biurocratlSm sălbateC şi cu vreme, >1 

cheltudi şi pierdere de timp, pentru Este lfIl dar preţios care se fs>Ce ]1OllU-
funcţionari şi părţi. laţiet ce nu are posibilitatE'a să Sf" d(>~lla-
Anum~te itlSluuţe judecătoreşti au I sere in aIt~ centre pentru a se recrf'<'l: 

făcut propuneri Minis'eruLui de justiţie (J-) 
ca să mţrudu.că şi in VeChiul regat sist& ~ ............ .,. ........ ... 
mul araeleano-bănăţean de a indeplini 
procedurile în materie civilo-comercială 
DIN OFlU/U simptiJicând UJ maximum 
formele şi Lă.sând disponibili. pentru al
te servicii o seamă de funcţiOnari şi eco
nomisi'Idu-le timpul. 

Rândurile de mai 8tt3 urmăresc să 
schimbe un sistem, ci dO'ar să atragă m. 
nevoitoarea atenţiUne a d-lui MiniStru 
al Justiţiei~ pentrU a lăsa în Ardeal şi 
Banat să Se continue sistemul îndeplini
rii actelor judiciare din oficiu, acest sis
tem dovedindu-se mult mai practic, 
mai ieftin Şi mai ales fără să consume 
energia funcţionarHO'1' judecătoreşti) 
cari pierd timp preţiOS cu noul sistem, 
creind statului. prejudicii prin infiinţa. 
rea de registre noui Şi dosare, mai ales 
azi când numărul funcţionarilor este 
aşa redus, din cauza conoentrărflO'1' Şi 
mobiliZăriZor. - O. M.-

CAT MAI MULT SUFLET . • , 
Am fost neplăcut impreSlonat vazând 

cum unii oameni, cu o putere de Jude
cată care nu poace fi cO'mestată, .gnO'
rând excepţiOnalitatea vremuri.Lor pnn 
care tTeCe1'n~ caută să se sustragă dela 
unele obligaţiuni elementare, nunwi 
pentru a nUr§i ~tirbi cu nimic comodita-
tea. 
ştim cu toţii că au venit m'dine pentru 

1'e.r;hiZiţionăl'i de camere, acolo unde po
.sibilităţile permit. Legea spune ca pen• 
tru o familie cu doi membrii să Se reţină 
:numai o cameră, celelalte urmând să fie 
pUSe UJ dispoziţia biroului de incarti
mire. 

,. total să fie în ordine În o presupusă oră 
~t",Iă, iar sufletul omuJui. ştiind că DU 

ist.e liUiat in părăsire. se ÎDt~Lio. t"p

ninţenia creşte, pani('~t rtl~f;;""" I"jJ"Ij.',nt ~ t 
Jstematizea7Ă şi in~'dt':",·I'. JOI ~Ijlmritu. t 
ea omenea-'!Că şi Dap' i'[<Hie d'.-\Hlfl m~u'f'a ! 
~ătură de conştiinţă '1 (,01;>·+' ',- sllI'la· ~ 
'. x ".-: • " • f 

T R A T R IT L N A T , o N A L 

•• "tt-'! 1. Azi la ora 20 

TLq=tNCtJL TEATRULUI M. FILOTTI 
cu triumfaloJ S1k'lCeS 

ROMANTA 

Ei bine, noi cunoaştem familii de două 
tJerSO'ane care se Wfăiesc in şase-şap.te 
camere, Şi care su·nt indignate că li s'a 
1'echiZiţionat o cameră sau două., tOt aşa 
după cum cunoaştem familii cu cinci
şase memb'Tii, care nu au o lOCUinţă mai 
mare de trei camere. dar care au pus la 
di.sPO'ziţie CU tO'ată înţelegerea una di'lt 
ele -

Se pare că pentru a t11ţelege anumite 
situaţii nu este neVOie mlmai de puteTe 
de ;v.decată, de pregătire intelectualCl, ei 
numai de suflet. f'!tit mai mult sunet . •• 

, fi naţionale. lat .. d6(·f· "",",.","/1 " .... ~ .-
lirării Pasive trellUie t'lij,·jI!i.,itf> {OU ar .1-fI· 

1& " draJ:'oste. pent.rn en \"1 {'f' fa ...... :I('f'~ .... ~u 
mniza1 Î I" este făcut tN· 1". : ___ .... l1ir Q bi· J' 
lele comuD. 

t 

COCEA. B. BUL FlNSKY - O. LUNGEANU 
I ,. iru ~l n:ai frnm'lS ~pectaco' al sta giunel numai câteva bilete mai sunt la 

Agenţia Tamaşju. Telefon 50-05 

, ~.---.-----.----~----------.-------------------------------------------~ 

~ -~ ... ---..... ,.,...,---~,--
(o. ;.) 
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1 AprlDa 

- Termen pentru comunicarea ,toC'U
rilor fabriciilDT de conserve, marmeladă 
şi paste făinoase la Subsecretariatul de 
Stat al AprovizionăTii. 

- Incepe vânătul pentru cocoşii de 
Munte. 

t!/!i.c(to,tii. • uz 'i 
:i Aprile 

- La Inspectoratul Silvio Timişoara 
se va. vmd~ spre exploatare materialul 
lemnos de pe suprafaţă de 7 ha. din pă
durea Coruau, jud. Bihor. 

4 Aprilie 

- La Serviciul lntendenţei din S~biu 
~entru vinderea li. 2326 juguri de ha· 
lIluri. 

- La Inspectoratul General al Jan
darmeriei pentdu executarea lucrărilor 
de mozaic în dormitoarele trupei legiunii. 

- La Prefectura jud. Cl.uj-Turda pen
tru vămarea ma.tedia.lul lemnos. 

".01" 5 Aprilie 

La C. A. M" Serviciul Cumpărărilor 
pentt'u prucurarea a la muşini de scris 
cu caTW mare 62 (,m.; 1 maşină de scris 
cu carul mare şi car mio, ~ maşini de 
aduuat şi scăzut. 

- La Primăna com. Cisnădioara, ju
deţul .sibiU, se vinJe 2035 arbori de esen .. 
ţă. stejar, fag şi cllrpen. 

- La Primăria com. Zărneşti, jud. 
Braşov, pentru arendarea, păsunatului 
din munţii oomLlnali pe anul 1944. 

cMuca.\aG fi.'a.m.etoJ" --"'"-, - .. -. __ .. -
- CODVO<.'i.ri. "Acumulator" Soo. an. 

Timişoara, a MJlvocat adunarea genera
lă ordinara. pe ziua de 3Q Aprilie 1944. 
Venit in anul 1943; 57.618 lei. Capital 
500.000 lei. Fond de reservă 490.000 lei. 

- UZinele Metalurgice Unite Titan: 
Naurag.Calan au înoheiat bilanţul pe 
anul 1943 CU un beneficiu net de 
146,334.044 lei. Capital social 600 mi
iloane lei. Fonduri de rezervă total 
1,343,500.000 lei 

- J1Cărăşana(~. Casă de păStrare Soc. 
p. a. Lugoj o încheiat bilanţUl pe 1943 
cu un beneficiu net de 5,253.412 lei. ea.. 
pital social 30 milioane lei Fonduri de 
rezervă 15,4!34.160 plUS 1.400.000 lei. 

- "Transoaţional" S. A. R. de tran
sporturi din .Timişoara, s'a aprobat bi
lanţul pe 1942/43 eU un beneficiU de lei 
t23.61lIei. S'au reales censor dl Eutimie 
lovanel, supleant: dl ManciU Nicolae. 

- Convol'ări. Fabrioa Unită de La<mrl 
,i Vopsele S_ A.. Timişoara, a' eonvoea.t 
adunarea generală ordinară pe ziua de 6 
Aprilie 1944. 

L 

An~~! "Astr." din Braşov, an' I 
gajeazi imediat strangari, fr~ri. 
rabotori, găurÎtori şi lăcătuşi. Mun
eitorii ce se angajează. vor primi 
plată. bună, ordine de mobilizare 
pentru lucru şi chelt:lelile de tran.
sport până la Braşov. Doritorii ~ se 
angajazi se vor prezenta de urgenţă 
In. Secretariatul UzinelOr .,Â.Stra", 
dIn Arad. 1827 

Regulamentul legii sanitare veterinare 
Munitvrul Oficial No. 73 din 2 Martie toase intrebunţate în medicina veterina. 

publica l'eim1amemul pentru aplicarea ra., intemeierea abatoriilor:;;i examina 
legii Sanitare veterinare, ap-irută in rea e.arnurilo l ·, ~omercia"'-'""'·l'a cărnuri> 
Noembrie lV42. RegulamentUl se Qcupâ lor, controlul a .. Hlalelor lJl\.>,.ucătoare de 
in primul capitol de obiectUl şi orgallele lapte, turbarea precum şi măsurile pre
tehnice pentru aplioarea legii veterinare \lentive şi curative, precum ŞI seroviru
sanitare. In capitolele următoare de dec- lizare şi vaccinarea animalelor din reg1u.. 
iararea eplzootiilor precum Şi îndatoriri. nile eonta.minate. RegulamentUl conţine 
le medicilor în c;az de epizootii, de măsu- ",i 2 anexe: Recunoaşterea boalelor in
riie pentru a preintâmpina întrO<1ucerea fecţioase şi Instrucţiuni pentru trimite
boalelor infecţioase, măsurile pentru a rea. organelor şi oproduselor patologice 
preîntâmpina întinderea boalclor infec- pentru examenul bacteriologie sau pa. 
ţ!oase, transportul animalelor şi prodtl" razitologic şi Instrucţiuni pentru comba$ 
selor animale cU calea ferată, vapoare, icrll avortului epizooticbang. 
eto., cheltuelile controlulUi sanitar vete. Monitorul Oficial Nr. 73 din 26 Martie 
rinar, ofiCiil~ sani!are ~ete~i~ar:, Re~-11944 republică legea sa~itară veterinară 
lamentul mal conţine dlSpoz.:ţlunl relatIV NI'. 840 din 19 NQembrle 1942 eu textul 
la preparate şi specialtăţi meuicamen~ mouificat. Legea conţine 109 articole. .... ~ .~~~_ .... -.. -•...........• ~. 
INFORMATIUNI 

x l>J. .... ~~>o..l ... ~ . .bhA 11\1 .... v ........... UL A(fJi.l· 
COL. In urm11 hotărîrilor luate în con
ferinţa lunară la ministerul finanţeler Şi 
întrucât este ultima luni ce execuţie bu
getară s·a făcut cunuscut administrapi' 
lOr financiare că se revine asupra măsu· 
rilor de păsuire anteriuare cU privire la 
urmărirea impozitului agricol. In conse
cnţă, ~ vOr lua misuri urgente pentru 
intensificarea încasărilo'r la impozitul 
agricol cunoseânrl că ministerul finanţe
lor nu mai admite sub nici un motiv ea 
la sfârşitul anului bugetar să mai existe 
debite nelichidate, fără o justificare bi. 
ne Întemeiată. 

X TI~Rl\IIN AREA A 14 SILOZl.TRI. 
Societatea "Suka.Silo'Ban", a primit să; 
construiască încă dinanul trecut un nu
măr de 14 slozuri pentru întrepoz.itarea 
de cereale. Cum executarea acestor silo. 
zuri s· a făcut cu întârziere, s'a hotărât 
ca in cazul când până la 31 Madtie a. c. 

I 
silozurile nu ~unt terminate, să se proce· 
deze la pr:,luarea ş.ut;tierelor, exe~utarea 
urmând sa se faca ln regIe folosmulli5e 
utilajul şa.nti ere~or respeetive. 

X SCLJ'flli.t<.;A nE VAiUA PENTRU 
lSSTALA'ţ'U lNDlJ~TmALE. Maşinile 
Şi materialele dela exploatarea "I"aţa 
Arsă" vor fi exportate în uzina societăţii 
proprietare fără plata taxelor vamale. 

X PLATA 'ITi'LURILOR DE REN. 
TĂ IN.fERNA EŞITE LA SORŢI. Se 
aduee la cunostinţa purtătorilor de tit
luri de rentă r~mână internă. că. m.ini~te~ 
rul finanţelor, prin Dlrecţin Generala ~a 
Datoriei Publice, a dispus ghişeelor pla
titoare să pună in plata începând de.la 1 
Apnlie lS44. titlurile eşite la sorţi Şl CUs 

poane1e pU sparlenţ.a rle 1 Aprilie 1944. 
X EXPORT DE GRAU IN Rlll,GA

RIA. S'a hotiirât efecp1nr(>1l unui export 
de 5.')0 vagoane de grâu in Bulgaria. Se 
vor ~mţ)"rta in schimb diferite mat(>ria' 
le nP:cesare. 

~"'.bi~ ....... .a:.. JJ.E aH..I.N'-'A 11."0,1 AGRL 
CUL'l'UUA. Urmare ordinului Mioiste
ria1 Nr.1974/1914, se auuce la cun~tiln.o 
ta tuturor proprietarilor agricoli, ca in 
anul acesta nu se mai organizează. deta
şamente de soldaţi sau c.oncentraşi pen
tru muncile agricole. In consecinţă BEI 
vor angaja din timp cu oontraote mun" 
citori ain regiunile Cu braţe excedentare 
(jud. Bihor şi Arad) şi să-şi procure ma. 
",ini şi unelte de recoltare: secetatori le. 
gători, se:.erători simple cositoare, ~ 
bIe mecamce, etc. pentru a t:a.ce eoononu.e 
de braţe. Agricultorii din regiunile eu 
unităţi militare pot face angajamente in 
dijmă pentru cositul furajelor eu uni~ 
ţllc respective. 

X TRACTOARELE SCUTITE DE 
TAXl.:LE AF'EREN'l'E. Se aduce la eu.
noştinţa tuturor tractorişti1or că potrivit 
D. L. Nr. 182568/1944, pwblioat in M~ 
nitorul Oficlal Nr. 18 din 22. r. 194 .. 
tractoarele nu sunt verificate de Orga
nele de control ale Ministerului Econo
miei Naţionale Direcţia Energiei, deci 
sunt scutite şi de plata taxelor aferente. 

X ANuLAREA SUSPEN"DARIW:! 
DE lJi"itlA"lJti .. ·ISU.A.I..E. Ministeru! 
de b'inunţe reaminteşte contribuabUilur 
că întrU"i.lat la ;n Martie crt. toate S\.lJlleP 
le dato,rate în contul exerciţiului buge
tar 194;:!-lW4 din orice fel de impozite 
şi taxe trebue se lichidate, a notarit anu
larea tuturor suspenJărilor de urmărire 
în afară de oele obţinute pe cale judecă. 
torească. Deasemenea organele de ur
mărire aU primit dispoziţiuni ca acolo 
unde vor constata ~bi1ităţi d~ plată 
din partea contribUabililor care au obţi
nut aprQbări de eşalonarea debitelor 
peste data de 31 Martie, să procedeze 
imediat la incasarea. sumelor datorate 
nerespectând astfel nioi o înlesnire obp. 
nUtă anterior din partea Ministerului. 

~ .... :~~.~~-r:.~>.3!~:g •. "all'III_I!III:I\I,i!1I1&_l'II"'4W:!W","I"!!~~. ~~ .. iMIJI&I?8!tJi!Wa&N;4QS , 
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Si la foate magazinele de eoloDiale. 
1 

Cel mai bun şi cel mai 
ndicat alim~Dt pen
-ru copii .u~aei. 
Cuprinde phosphat de 
ollciu tribazic şi gris 

curat de grâu. 

Depozit: 

ESCULAPI 
S. A. R. Bucureşti 

Str. Grai Cristian Telll1' 
r elefon 5-01-39 

1691 
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3ZepeJt.,t:o-'a.i~ 
- Legea No. 156 pentru modificare<i 

art. 5, 14 şi 16 din legea NI'. 607 Wn .24 
August 1942, pentru org.anizarta Mini
Sterului Economiei NaţIonale .. (MOnito
rUL Oficial Nr. 71 Jin 24 Martie 1944.) 

- Legea Nr. ]37 pentru adaugarea 
unor diSpoziţiuni în legea Nr. 48 PelltnJ 
înfiinţarea Societăţii Anonime Creditul 
Naţional Industri::LI, publieati în Mon.Lo 
torul Oficial Nr. 16 din 20 Ianuarie 1942 
(Monitorul OfiCial Nr. 71 din 24 Mar .. 
tie 1914) . 

1.eJde-Co,fnef\ta.uc: 

CIJ&1 ~ fo'AlJE l:'LATA PE.J.'iSIlLOR 
EVACUA1'IWR ŞI I~El<'UGIA'fJLOR 

L.V l' ES1.'UL }'ARII 
Bucureşti, 80. (Rador). - Casa 

Generală de Pensii a trimis Administr .... 
ţlilor Financiare următorul ordin Circu
lar: 

ŢinAnd seama de starea excepţionali 
d~ război ~ pentru a. veni imediat in 
a.jutorul pensionarilor ce Se evacuiază ti 
Se refugiază în VE'stul t:.ă.rii. Casa Gene
rală de Pensii a luat Următoarele mă,. 
suri cari trebue aplicate cu stricteţe pt .. 
nă la noui ordine: 

1. Transferări,. 
Pensionarii evacuaţi sau refugiaţi 

cari posedă libretul de pensie vor Ce" 
în scris Administraţiei Financiare AU 
Peroopţiei, in raza căreia şi-au ~ibilit 
domiCiliul, transferarea plăţii }>(-nsiilor, 
prezentând odată cu aceasta ,i libretul 
de pensie. 

In Cererea de transferare vor arăta: 
Administraţia Financiari. prin care li 
s'a plătit pensia până la evacuare şi nu
mărul de ordine ce ]-&U avut 1& acea Ad
ministraţie, d",:..:rând, Pe a lor răspun
dere Şi totalul reţinerilor lunare Ce li 
se faee din penSie. 

Pensionarii eaTi nu posedă ea.metele 
de penSii vor face o Cerere adresati Ad. 
ministraţiei FinanCiare cuprinzând aee
leaşi date ea fi pentru ceilalţi, anex.ând 
la Cere copia depe :lecizie, sau orice 
alt act doveditor că are dreptul la pen. 
sie fii vor publica in Monitorul Oficial 
pierderea carnetulUi de pensie. 

Aceste cereri. vor fi main tate Casei 
Generale de Pensii spre' a deeide asu
pra plă.ţii acestor penSii. 

!. Plăţile ae penSii. 
In CeeaCe priveşte plata drepturilo! 

celor evacuaţi, se vor lua următoa· 
rele măsuri: A Se plăti imediat pe baza 
bonurilor de penSie şi după identifica· 
rea certă. cu acte de Legea pentru e
fectua.rea plăţilor de către easieI'iile pu
bliCe pe luna Martie. 

- A se plăti pensia Pe lunile Aprilie 
Mai şi Iunie 1944 ca. a.vans tot ,pe ba.zt 
bQnurilor de pensie respective la pensio
narii refugiaţi din judeţele: Baia, Bălţi. 
Botoşani, Cabul, Câmpulung-Bucovina.. 
Cernăuţi, Cetatea-Albş, Dorohoi. Fal, 
ciu, Hotin, Iaşi, IsmaH, Lăpuşna, Neamţ, 
Orhei, Rădăuţi, Roman, Soroca, Storjt
neţ, Suceava, Tighina, Vaslui şi Chi· 
lia. 

I 
I 
I 
I 

1 

r 

Ţinem să mai atragem atenţiune&, eă 
sunteţi obligaţi a lua toate măsurile ea, l 
în cadrul d:8J)OZîţiunilor date mai SUI . 
"penSionarii refUgiaţi să pOatş infra ime-; I 
diat în posesia drepturilor lor. 

.' ~ .,~ ..... 

UNGERIE ŞI CIORAPI pentMl dame I 
In mare asort·jment 11\ 

"LUIZE" 
propr. Klss lAiiza nă!ic. \\'aJko 

Timişoara IV. Pia.ţa Drăgălina Nr. 4. 
Inreg. Of. Reg. C. Nr. 346/107&91941. 
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Z I L N IeD E T o A T E S I P E N T R U 'Ţ O T I 
- D. PRIMAR DR. ION OOBOŞAN VA 

I-BF:LIDA CONSILIUL DE COLABORA
SE. Sedinţa de Vineri 31 Martie ora 17t a 
Cowdliul:'.ti de Colaborare a Municipiului 
l'imt,o&ra va fi prez;idată de d. primar dr. 
[00 Doboşan în persoană, dsa fijnd revenit 
dela Bucureşti. 

_ ŞEDIN'JA CERCULUI BOTAMC. 
0era'JJ. Botanic al Societă.ţii de ştiinţe din 
C1.Uj in T.imişoara va tine in ziua de Joi. 
30 :Martie a. c.

t 
orele 18 in localul lnsti~

tului Botanic (Aleea Spiru Haret 1) _ 3-_ 
fedinţ,ă. ordinară in care se vor face urmă
toarele comunicări: Prof. Dr. Al. Barza.: O 
plantă tropicală in flora noastră; Contn'bu
ţiuni la flora Mangaliei; Dr. G. Bujoreanu: 
Pre7.entarea un~Ji nou aparat ecologie, geo. 
hidromelru; 1. Todor: Noi forme de La.ctu
ea quercina L. Domnii membrii ai Cercu
lui precum şi cei interesaţi sun: lnV'jtaţi a 
~ parte la această. şedinţă. 

_ DETALD ASUPRA PROGRAl\IULID 
BECJTAI~ULUI Gtl"NTHER WEINERT. 
Dupi eu.m am anunţat, celebrul pia.n.ist ger
man Gi.1nther Weinert va cânta in reeitalul 
."1 de Vineri 31 Martie câteva din "Sce
nele de copii" de Schumann. Această oom
poziţie tntrupează poate !n starea eea mai 
pură 'toată muzicalitatea plină de poezie. 
acestui romantic genial. iată lista celor 13 
scene ce se vor executa: 1. Von tremden 
IAndern und Mensthen. 2. Kurioee Ce
aohlchte, 3. Hasdhemann, 4:. Bittendett 
Kind, 5. Gllickes genug, 6. Wichtige Bege-
benheit, 7. Tulumerei, 8. Am. KamiD. 9. 
RUter vom Steckenpfard, 10. Fast m ernst. 
11. FUrchten:ma.ohen, 12. K1nd im EIn.. 
aeblummern, 13. Der Dichter spricht. 

_ ULTmlELE FORMALITATI lN.4.IN. 
TE DE DF..8CHIDEREA CINEMATOORA. 
FlJLlJl ARO. Conducerea noului CL'lema
tt-graf Aro, construit In Piaţa Traian, a ce
rut convocarea Comisiei Teatrale a Muni
dpiului Timişoara pentru a-4'Ji da avizul de 
funcţionare. După implinirea acestei ultime 
formalităţi, sala va fi pusă la dispoziţia 
publie-J.l ui. . 

- Dt~LA INSTITUTUL SOCL\L BA. 
Ni\T-CRTŞANA. Luni 3 Aprilie va avea 
loc .,edinţa secţiei tehnologice a Institutu· 
lui Social Banat-Crişana de'S"Jb preşedinţi'!! 
<Uui ing. dr. Cornel Mikloşi, La ordinea de 
zi: Pregătirea profesională a ucenicilor. 

_ PRLUARIA PUNE l\IALURILE RE. 
GHEIULUI LA DISP<Y.lIŢIA V A~III. Prin
tr'o convenţie recent incheiată intre Primă.. 
ria Munlcill. Timişoara şi Inspectara!ul va
mal, Primăria pune la dispoziţia Vămii Be· 
ga spre folosinţă malurile Begheiului spre 
a .servi ca depozit mărfurilor debarcate. 
Serviciul Tehnic a pdmit dispoziţia de 'a 
exectr.a convenţia la 1 Aprilie. 

- ULTIMUL l'ER~I.EN PENTRU A. 
PRQVIZIONAREA CU FAINA ALBA. 
Serviciul Aprovizionării Municipiului Timi· 
şoara atrage atenţia capilor de fam.ilie că 
31 Martie este ultimul termen până la care 
se pot aproviziona eu câte 10 kg. făină albă 
de membru de familie, cu titlul de l'ezervă, 
deja depozitul m>lrilor comerciale. 

- Dl~LA CONSILIUL INTERŞCOLAR. 
Consiliul Interşcolar al şcolilor secundare 
din Timişoara invită pe membrii corpului 
didactic secundar şi primar, să ia parte la 
inaugurarea Cinematografului A~trei Bă
năţene care va. avea loc în zi:'J8 de 31 Mar
tie 1944, la orele 18, in localul Lic. Indu
strial Tehnic de bieţi din Timişoara. 

- ŞEDINŢA CONSILIULUI DEIAD~II
NISTRA1'1E AL PAŞUNlLOR. Consiliul 
de administraţie al păşunilor s'a întrunit 
in după masa zilei de 29 Martie crt. la Ca· 
mera de Agricultură Timişoara. S'au apro. 
bat ultimile 102 bugete ale păş"JIlilor co
mune ,i comunale din judeţ. 

- DESCHIDEREA OFERTEWR PEN. 
DU CATEDRALA. O&T. ROM. A TL.'lI. 
ŞOJlREI. Luni, 3 Aprilie a. c •• la ora 12 se 
YOI' deschide la Episcopia ort. rom. a 'n. 
mişorli, ofertele pentru lucrările de piatră 
&rtificiftlă., pen!;r.-.l padimentele Interioare 
iJÎ mozaic dJn Catedrală. Pentru oferte au 

- ADUNAREA PAROHIAIA DIN TI .. 
M1ŞGARA CETATE. Ono membrii ai Adu
nării parohiale din Tim~1U'a Cetate aunt 
rugaţi a lua parte la f8dinţ& ordioari a 
acestei eorporaţiunl paroh I ale, convocată 
pentru _ două oară, pe ziua de 2 Aprilie 
.. ... orele 12 ti jumă-u.te !n eala festivă a 
Lleeullli eomerclal din localitate, pentru 
aprobarea 8OCoţflor parohiei pe anul 1943/ 
944: şi a bugetului perohiei pe anul 1944/0115. 

- NOUl ADEZJUN1 LA .. UNIVERSI
TATEA LmERA MIJNC1TOREASC,\ DIN 

BANAT". Direcţiunea Untversitiţii ne ro. 
nnniel că I}Î-au mal trimJa adeziunile, !nci 
următorii dnii: Gh. Dum.itreseu. PreşedilI:
tele consiliul ui inspectorilor generali ae
eundarl. din Ministerul Culturii Naţionale; 
Ing. Cornel Maneiu, prim director UDR 
din Reşiţa; General C. Delieeanu, Prefectul 
judeţului Timl~.Torontal; Dr. IOD T~cu, 
medic Oraviţ&; Sabin V. Drăgoi, dir6c1.orul 
Acad. de Muzică fi al Operei RomAne 'll
miş.oara; N. IGnescu. publielat; VIrg1l IN 
lea, Directorul 1nst. de arte gratiee ,,IIeJ:t. 
con"; Dr. Octavian Metea., avocat publicist, 

- LUCRARILE DE PICTURA LA CA. 
TEDRALA. Di. profesor Anasta.sie Damian 
a inceput in aua de 2fi Martie lueră.rile de 

picturi. In cat.edTall. (Fre8c:ă ti tempera). 
Dsa plnă. acum a luerat icoanele de Re k.o
nOlrtas acasl In atelier, 

- IMPORTANT PENTRU MDlBRD 1 
CORPULUI DIDACTIO DE TOATIl CA
TEGORIILE. Onele profesoare, dwi Profe-

I sori, dnele Invăţăt;oan) ~ dnil fnvăţători 
din Timi,oara sunt rugaţi să ia parte la 
reprezentaţia cinematografică organif,&tă 

de conducerea "Aatred Bănăţene" pentru 
d.lor, Vineri 31 Martie orele 18 in _la 
festivă a lteeului industrial de băieţi Tind
,oara 1., Piaţa Huniade Nr. 3. Ve. rula fil
mul: "Răscoala Burilor". Intrarea e liberI. 

- DATA EXA~IENUT,U1 DE flACA
LAURIAT. In ziua de 24 Aprilie a. c. tn
cap examenele de baca,laureat teoretic ti 
comercial, 

- lNClIEEREA CURSURILOR. Cursu
rile şcoluor l!ecundare se webee în ziua de 
6 Aprilie a. c, Până. la această dati .se vor 
examina elevii cari nu sunt promovabi1i. 
ceilalţi vor fI cl881ficaţi dUpă răsp"JnSUrUl 
de până acum. Iar in ziua de 1 Aprilie si.
tuaţia elevilor va fi definitiv lncheiată.. 

- DARURI PENTRU BDI1L ZUele 
aceasta au visitat rămţi.i dm Spitalul de 
Ch1rurgie ,,Dr. A. Cândeatl din TimJ.şoara, 
dna insp. Brăescu, impreunl CU dna OIăne
seu din Elisabetin, tmpărţlnd tuturor răni
ţilor: 5Q paohete ţigări llO cutii chibrituri, 
câteva zeci de revi~te, ~ărt:i de ciut ,i zIa:. 
re, precum oi peste :s kg. prăjituri ti co
zonae. 

F APfE DIVERSE 

Apel respins 
In faţa secţiei a II a tribunalului In 

completUl d-10I" .Paul Stanimu", pl"eşe
dinte. L Ştefănigă, asesor, Georgescu 
Vălcea, }lrocurol" şi Procopie Rădu!escuj 
grefier, sa judecat zilele acestea apelul 
reclamantului Dănău Constantin impo
triva sentinţei prin care Razatia Tătaru. 
autoarea unui furt in valoarea de 130.000 
lei comis in dauna sa, fusese condamna· 
tă la 1 lună închisoare corecţianală. 
Recapitulăm pe scurt faptele. Tânăra 

Rozalia Tătaru. s'a dus in ziua de 23 
Noemvrie 1942, cu Dănău Constantin, la 
restaurantul Metropol. La un moment 
dat, ea l·a rugat pe acesta să dea un te-
lefon unui amic de-al ei, iar in vreme ce 
Dănău plecase, Rozalia Tătaru i-a furat 
din servietă suma de 130.000 lei. Păgu .. 
baăul n'a observat furtul decât după 
amiază la hotel, reclamând imediat ca
zul autorităţilor. 

Rozalia Tătăru a fost prinsă la Turnu .. 
Severin la logodnicul ei Cârjeu Nicolae, 
care se afla concentrat acolo şi căruia-i 
dăduse 20.000 lei. Alţi 50.000 lei fuse-
seră depuşi la C. E. C. 

Apelul reclamantului Constantin Dă· 
nău impotriva sentinţei de cooadmnare 
a fost respins de TribunaL 

Servitoare hoaţă 
Secţia IV a tribunalului, In completul 

d-Ior Paul Stanimir. preşedinte, 1. Şte
fănigă, asesor. Georgescu Vilcea, procu" 
ror şi ProGopie Rădulescu, grefier, a ju-

SA.L~ (;EHLULUI 

decat zilele acestea ~ interesant pro
ces de furt. 

Astfel. tânăra Valeria Kamnitz, Jn 
etate de 15 ani, servitoare la d. Bosch 
Nicolae din Str. Văcăl:escu 6, a furat 
dela acesta în diferite rânduri sume de 
bani, totalizând cifra de '10.000 lei. Dill 
aceştia, ea a dat suma de 59.6000 lei în 
păstrare mamei sale. Pentru delictul de 
furt, Valeria Kamnitz a fost condamnată 
la 3 luni închisoare corecţională 

Apelul făcut de condamnată a fost 
respins de secţia IV-a a tribunalului. 

Furt de stofă în valoare de -
peste 130,UCO Jei -Periac Rad, servitw la hotelul .,l4atro

pol" din str. Bră.tianu. a fost inaintal. peJ1-
tru cercetări în stare d~ 1U"e8t. d, eă.tre 
parehet. 

Fiind servitor la ho'"..elul anrin.tit, PeriBc 
a hrat dela Maria Zari, care locuia in ace
l.a.ş hotel, mai multe bucăţi de stofă ,i pâ,J1-
zeturi in valoare de peste 130.000 !.ei. 

Sinucidere --Locuitorul Qrokovsky Ioan, tu etate de 
54 &ni domiciliat. in comtlllA Vinga. _ foşt 
descoperit de către vecinii săi, straDi.'Ul&.!. 

Din primele cercetări efectuate, fI'a sta
bilit că nefericitul a recurs la acest ge8t 
funest din c&ua mlZeri. pe care O indura 
In ultima vreme. 

Nefiind bănueli de criJlli, parchetul a 
au!.orizat blmormântarea., 

MIL'T~H .. CIV'L 
8AMBATA, 1 APRILIE _. c. ora 8~â 

CONCERT 
dat de aJ'tIsta lirici 

MARIA STROESCU, mezzo sopra.n' 
eu C01Ieursal Prof. DORO GORIAN'J'U (celIo) ,i CONSTANTIN TOMICI (plan) 

25% din venitul eonooriulul este destinat orfanilor de rlzbol 1835 

ANU NŢ 
Cooperativa Munca 

dill comulla BQCŞA ROMANA.. jud. Carat 

oferă 
pentru vânzare Cooperatlvelor şi Co mereianţi1ol' tot fehl de unelte agricol. 
pluguri, grape, rariţe, cormane, bri zdare, plazuri. fier lung, potcoave pen.
tru cai, precum şi sape în orice un titiţl la preţuri fixate de Hi.nIsf.eMll 
Eoon()lJliel NaţionaJe. 1708 

r $ F foat !nvita~ S firme din Timi§oara,. __ ....-...J •. ~ __ 

• 
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- D. PRO~OR ION BRATU DUI':
GAT SKCR ... :ifAR G .. ~ .. }RAL LA I<:DU. 
CA'flA NATIONAI~A. D. profesor Ion 
Bratu consilier la Subsecretariatul oouca
ţlei ~traşcolare, se Ldeagă a îndelliini 
atribuţîunile de secretar general la ace! 
subsecretariat, pe tot timpul absenţei d-Iui ~ 

general de divizie Barbu Alinescu, tnsărc~. 
nat a indeplini o mIsiune specială. 

- EXAMENELE PARTICULARE 
PENTRU CLASl<~LE I-vn-a. In 7Jua de 

1 Aprilie îneep examenele particulare care 
vor dura până la 12 Aprilie. Aceste exame· 
ne se ţin la Liceul de fe~e Carmen Syiva. 

- (lUJlU',U'AHJ<.d\ lillA1"'iLOjii PIW
VENl'l'Jo; ViN 'l'AtN\JRf. Un:unea iic.nera
lii a debiw.nţilor specIali CAM elin ltomâ
nia face cunoscut membnlor !;ăj că in le
gă.tură. CU c-.unpararea ţigă.nlor v.-oYenite 
din tallluri, a adresat o cerere Aiîrec~lei ge
nerale CAM asupra legahLăţU Şi la pumi· 
rea rUspunsulUi le va comilllica tot pe 
această cale. 

- UKL,.\ ASOCIATIA SUROIULOR DJ<: 
CARITATE. Aaociaţia surorilor de cartta· 
te de razboiu din Româma aduce la , . .'iUlO,' 

tinţa d-nelor membre, ca cea mai ulanr'(a
torie in ace~te grele clipe ale ţă.rei. le obl~~ 
gă să fie gata să.şi dea ~ot oholul suflet.es~·,. 
şi al mrlllcei ajulând pe cei impoval'aţi de \ 
greutăţi fi nesprijiniţi de nimeni. Un cu· \ 
vAnt bun ti blând dă putere de refacere fi 
de a-şi suporta mai cu uşurinţă necazurUc 
acestor timpuri grele. 

- iUlAN AREA PROCESELOR IN CA· 
ZUL PREZUMŢTEI DE MOHIUZA.RE 
Ministerul justiţiei a tTlmis tuturor instan· 
ţelor j"ldecătoreş:;.j din ţară următoarea te
legramă: Mini"terul autoriză am ii nil rea pc-o
eeselor în cari li-Pllesc parţile sau rrocurq
torii declaraţi da"ă mmt prezumtii ~e mo
bilizart' ori greutătj de trnnsnort ",au alte 
lmpiedicări decurgând din ri'izboi. In pro
cesele interesând orom(''-I, T'nblk~ lIi patri. 
moniul publiC se vor da tennene scurte şi 

eontrola riguro!< <'a"lZE'!e lirsei. 

- ORGANIZAREA ŞI EXECUl'UtE,\ 
PRESTAŢIEI. In Monitorul Oficiai de 8z1 
• apărut un decret lege privitor :a orgnllÎ
_rea şi executarea prestaţiei in :latură 

pentnl drumuri. Acest decret compictca.ză 
pe cel vechiu ţinând $Camă de toate difi· 
eulâţlle ivite tn practică; el ur'T'~1'Iză d'i 
se aplice eu blcepere de1a 1 A pril 

~ UNIVERSITARE. In MonitoJ"ll! Ofi· 
cial Nr. 69 din 22 Martie 1944 s'a puh~lcat, 
in eonformitate eu dispoziţiunile ~n. 12 ş;' 
73 din legea rela~ivă la organiza~eil in.ă~ă· 
mlntului !nperior, vacanţa unui post dt' 
asistent pe lângă catedra de .. Pnrturi că: 

de comunicaţ·je pe apă şi imbuni'i.tiit ir~ f1l'1-

elare" dela Facultatefi de ('on~tnl<'~P aPo
litechnicei din Bucurt'şti. Pe"tnl !)1'l!ORl'ea 

acestui POst se va ţine un COnC"Jr" ~ar.-ii
<!aţii vor denune cererile lor la r"'7·~:rntu· 
!"Il Polltf'(lhnicel din C~'Cft ti.;,.;! j"'l lrl-Z. 
până la d"lta de 12 A n,..i1i1> 1!1H Cei'!'':'c:\ 
trebue ~ă fie fn!':QtiHi dp Rcte!/' nr· .. v~;rute 
de art. 3 din C"olll ""lictiomu-i1",. ?"hll~i. 

- OBIECTE GĂSITE. La bir(Yl1 admi. 
nistrativ al chesturii pohţiel se află de-puse 
urmă~arele lucruri găsite: un cea,. de 
mână bărbătesc, o bască, o poşetă de piele, 
o pătură de cai, două por~monee în ca:e s'e 
aflat suma de 3120 lei. o pereche de :mănuşi 
de piele ~ alte cinci mănuşi fără. pereche. 
Păguba.şii se pot adresa acestui birou spre 
a-~ reC"JnolUilte şi ridica ,obiectelt'. 

- ADUNARE.<\. GENERAI"A t\. A. L. 
A. C. L-LOR DIN TIMIŞOARA. Com[teLul 
A. L. A. C. 1., Filiala Timişoara, invită pe
toţi membrii săi mscrişi .şi neînscn."ll de a 
lua parte in număr cât mai mare la Ad'ma
rea Generală Ordinară ce se va ţine în 
ziua de 2 Aprilie 1944 ora 10 a. m. in sala 
Lleeului ComeT<'ial. Adunarea se ţine pen
~ a doua OAră. dt'OllreN la prima care 
a avut loc In 27 MArti .. 1944, nn C;'l'llJ intru. 
nit numă~ll membn1ol' cerut :le Stl\tnt,. 

13~~ 

- Dr. )lEDle GHEORGTIF. M.\CJ· 
CHIAN. Boli Femf.'l-chirurgie. con5ultă dela 
4: pAnă la 7 d.. In. Timişoara II. Piata eo.. 
~ ~ 182. 
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J lej _vând :lpare în fieaarf' IIi. Anunţuri 
• prime!MI la Admini.!ltnt:ia zial'1llui în Str. 

tlăr.,U N.r. 1. l:elefon Nr. 1l·28. 

Cereri şi oferte 
de serviciu 

Yizitaţi C1I incredere şi fa{'eţi comenzile 
Dvoa..,~ă la salonul de croitorIe Şi lingerie 
de d'arnă şi lingerie bărbătească a doam
Rei FELICIA IO NESCU ,Arad, S:r. Vasile 
Itroescu Nr, 5 ia. 

Vânzări - Cumpărări 
CUMPĂR răsboi de ţesut, sbiciu de mâ· 
nă Adresa la ziar. 

~ ,-inzare ~Jv<mre smirna veritahll mări
.ea 3x4 mtr. AdrMa: Agentura (jh, Co
... Str. Kmme5eu 17, 

Diverse 
... iltl('irea Iller.iaţt>l91' r;oale şi ('a,"eri1~r mI}

iri'late Ager..tura •• Cnman" Strada Emi
A!''J"C1l 17, f"laj 1. T lr~;; la Cam de Com 
btd. sub Nr, F. )1334:9·\3. _.asa u_ = "4 4&!iSE ttH' 

Cal . frumos . 
mal cmema e 

.' Capitol 
. 

'tra~ r In .: 

.:$ XAl:_'QO!~_ • ilnlMW' ._ u 

I'abl'ica CJllm.ri u:;"Aelnii, cu m:::talilţiuni. 

C<l.Ul'l .>tabl!. clădil ea.:neră. C;1 :ma~înărm\l 

C.!.t: ma, WJllc:ne i !Ca: Je fabnci, birou, 
aprovlz',1Ilată L'U o,)U\lJtl pentru fabril.'lIrea 
.r .• ·.iror 'l:-.Ico:e C~linll~e, din muti. fami
l~a: urge!l~ €la vanZ'\!', :CI 2,00<l.(lOO, In 
sartlerll1 vlleloT ca"l .;u 6 C:.lmel·e "1 Cl.: tOt 
sumrol't'.li ti.;'l;(:.OOa ,d, Cas9 cu 1 X 3 ca· 
Jtl'lre, IOl cO·Ir'.foltal Ş\ 1 ;( 1 ÎI'! een :r\l cu 
3.,')00.000 el. 1!ică'Il.CLI '~as;l particulară 
a?uă ('l] :3 camere. cu .Qt cODlf"rtul 
1.31)0. :;,jl) leI. \;a. .. ~ partlcul:lră ('u 2 cam, 
eu grăJ:nă Inl!re. c('"â I'lCU:1 in Pârneava 
1,3CIJ,:;~'O hll, Agertură văd. lui Alhert 
Haa.'l;~. .>tr 1. Pelran r.:o. =l. Tel. 22-21. 
btreg, C~m Cern, 3037, 11112. 

Att'herul de gra\·ură. ŞI ştampile CSAKY 
IULIU din Arad, Str Brătianu Nr 11 
Cauta spre urgentă a~gajare specialist 
gravor. 

Căutăm reprezentanţi in reşedinţa de ju: 
dete ŞI plase. precum şi voiajori comer

C'ialj pentru materiale de apărare pasivă. 
Oferte se vor face firmei "AZORIN" Va
Ieria Dr Bledea Arad, Str. Gh. Popa nI'. 9 

De l'ân.t:1\r('> 46 oi cu miei. Atiresa Aradul
Nou. Calea Banatului 103. 

a Si 

l'inema ROY AL Ilrad 
Telefon: 19-33 

Difuzarea sonoră - F:xce1cntă 

Sala bine Încălzită 

Azi 

VENUS 
Ia Tribunal 

a.: Hansi Knoteck, Hans Brau.. .. ewetter 

Repr. Ia onle S, 5, 7 ,i 9 

Il " ('1 .~ 
F 

~Aicii meseriaşi din Arael şi-au ales 
o nouă condUCEre 

de UunuIIPcă 

~ 

~âmMt.ă 1 .\ orilj .. HH4 -
Farmacii de serviciu 

31 )LllifIL 1!H4 

Danciu Piaţa Mihai Vilcaz,u! 13. 1'<,le· 

fon: 19-78, Aduna .. ~a ~enerau 
Strelicovsky Calea Banatuiui Nr. 1. Te

dovanu. preşedintele filialei Timişoara ca D'munecă, ~ci 1I1artie ('xt. la orele 10 ina
inte amiază s'a ~inut in iocaliiale Adunarea 
Generală a l'lliunei Generale a MiCIlor In· 
dustriaşa filiala Arad, care a fost onorată 
cu prezenţa dlor: Petre Popescu, inspector 
general al muncii, Ştefan Col'Oban, lJ!'eşE.

dintelE:' filialei Arad, Oct. Păcurar insp€f'tor 
al muncii. 1. Mllldovan, !'eprf'?..entan·'Ji U
niunei generale, Coriu preşedintele filialei 
Deva. dr ing. GIl Ferire:mu. preş,~di~,~eJe 

Camerei de Mnncă Arad, ar. R. CoţiolU ad. 
vocat. dr. S, r-p!'avnic. advocat. pr·) I , To
ma Stelicovschi. repre7.cntantul Min.sll'rU-

delegat oficial al acestuia. Au mai luat cu- leIov: 17-57, 
v3ntll' i Cetrnoi in numele uni unei dela MumuianLl, Calea Aurel Vlaicu 60, servi-
Dev:t ,). :lşlie, d. Cr .. tea in numele me- ciu l permanent. 

scr:':<··"r din LI~ova. 'Jrecum şi alţ'i, 1.-----------------

IU'i P1"0pag-Andei, etc. 1 
AdllTlarp::! a ~\'ut loc in snla cea m;'\!"e a I 

i!;arr.Frii· de Mlll1ri'i şi a ["8t desrhisi'i rrin \ 
C"lvin~~le rn~tit" de cii~r~ d. Ştefa:t C0ro- I 

b'ln. f'tp<:pdi"Lp!p f;l;~ lei Arad a U!l jo'nei 1 
'!I,fi("ilor I-f'd1l!,j riaşi PatronI, care ~ll't1i in f 

C'uvin i (! calde DE' toţi ,lreia "",,,"0 au ;,riltat 
intere- faţă de această intrunire. 

l-a cUl'âutul În continuare d. Petrt> Po-
(}est·u inspe(!f{H' general al muncii ('are 
\'orbe;;te in numele i\linisterului Munt'iia- 1 
rătând scriczitntt'a momentelor I)\'in 
care trecem, ct're ('8 şi m<'lllbrii 
acestei Uniuni să fie t()ta aşa .• Ie 
solidari În a.cţiuniJe lor, cum :.u "ost 
inlli;ltaşii 101'_ Arată in wnllnuare .... "'tul 
Ullf'l 'lI,~o('ia!ii între ("('It- două tabere I':\'is
tt>nte ;;i ro"tl1l pe ('-are l-ar a \'Pa ~ urmt: a- • 

."~ ! ccusUt l'niUllt'>. f'a!' .. aimi lIU larg u'pozeu 
M 

D Şt2~al1 C:)l'oban n:ulţumeşte <l.i,,.·i tu· 
turor YOib:torihr pentru bunele inde;mmri 
şi ură r; ce 1 c-c,'J fiicut adunării geiiel'ale 

"uhi urmărit. 
~ ' •. " '" ~p"lrdh ea zilei, citit'.Ju-se 

rat"··· '!f'''nr<,'' 'tivl~·,tea ('omitetul,,' În 

an1l v:' "ll! ,~ ~iteşt~ un raport L~S'lpra 

.-tl"iid""ijlor făcll~e pen('l"U consolidarea or
ganiz'lţi-Jm 1 or m<'seriaşi}or din Arad. 
U"meaz~ ranortul asupra bUg'etului si a 

viitoarelor cheltueli ale Tjniunei, carc flF iau 
h\ cu!'of'llinţă Şi sunt l.probate de ad;l'larea 
generală. SB votf'ază r.t:.:.get~Jl anUI"li -,htor 
după care comitetul a·~tual îşi dă de~isia 
urmând apoi alegere~ J;.neÎ nom cond,.ceri. 

Se alege un nou com:tet În frunte tot Cl! 

d. Ştefan Coroban, P:·e<"~.l1ll şi 15 me':'.lOrd 
care vor forma dh-ecţiuilea rcs1Jecti·!.i Alt 
fOi: aleşi în calitate <1(. jllilSC(.nsuiţi ~i fi
lia d, domnii dr. V Lepa, dr. R. eVU1J 
şi t1r S. Ispravnic, j'I~, ca:e l.tând cu' ân. 
tul arată af:nitatea !or cu .oarla ml.."en .... -
şilor şi promit să fie 3tâl~i tlenmi ai apei 
rării intereselor micil .... •. industi'laşi ,!>' '1 on 
români, clasă socială -:e ca:-e are atât,l ne. 
voie socieL.ateCl nOllst"<: mai a;-:s C~"I. r. ~I.~ 
I)raşc. Mulţumesc pen"l'U Încrederea ce le.-a 
fo<t arătată şi '·lrea.z.l SpOr la mun.,u. in

Ince,ând de Joi. VOl1 de~uta la 
I sistând penull l'nirea r,elor 110uă fracţiuni. 
: ('ar~ nu există intre :;omercianţii şi ·jnjus 

acest cinema: 
cu ras 

Muzică dIVină 
continuu 

~ rh!;'ii rl)miini d'n par'ea l'~<::ului. 

De încheerE' d ~. Scrobfln. mulţu~!e;t.e 
în numele cel0r 'ilE'~i oentrtl Încredenl de

! PU~ă:11 pE'rso~na dsale şi a colegilor ~sale 
_:-t1'5' ..., = _ t.,·4,.c .. ,, ___ ._ ....... ....,.,..:0;: ..... 

Cinema FORUM &.rad 
-------------------------------Telefon: 20-10 

AZI! 
:I<'ilmul ve:;eliei şi al bunei dislJO.tiţii 

Surprizele 
divortului" 

cu: Armando Jo'aJ('oni, Pice Parşi, 
Tisiall!l Caldi 

o comt>die ilariantă în car~ abundă 
situaţii de un comic ire7.i'Stibil. 

Comicii de altădată Pat şi 
: atachon in Cavalerii veseli 
~~~-2N7.!,ftU&& • 
de muncă şi promite să o"!(ii la bun s'â~,t 
m1~iunea Cf.' i-a fost Încredinţată, dupi. I..are 
întrumrea :l 11!at Mârşit ll\tr'o atrr..Hfer;J, 
dintre cele mai iuălţato~re. 

1. D, D. 

. L. IOSIF 
A RAD, Strada Brătianu Nr. 21. 

PANTOI<'ARIE DE LUX 

~PECLll.IT ATE LV PLUTA 

Cinema URANIA Arad 

AZI: 

Telefon: 12-32, 
Cinema de premieră 

~Ianle eveniment muzical al Al'adulw 
Filmul melodiilor dh-jne 

Repr.: la orele 3, $, 7 şi t fix 
~ l&L"'_zrm f~EAPOLE ... 

Râjnitoare de zahăr 
şi coloniala 

RIJWL }'RANC1SC 

ARAD, Strada Eminescu Nr. 24-28 

sub sărutul focului 

A 

}llnml celor -1 vedete 
VIVIAN"~ ROMANCE, l.'INO ROSSI, 
MICHI'~I. snlON, MlRAILLE BALIN 

Sepr. la 3, 5, 7 ti 9 
*'-l" LM% 

Cinematograful 
filmelor grandIoase CAPITOL Cămi.uI lu.dustria~iJor Arad 

TEL ~ .~ O Ni-=2::f~.2:":"':====== 
A Z It NUMAI 5 ZILE! ! 1 

Filmul hazului şi al râ sului cu lacrimi 

PAT ŞI PATACHON 
În 

CA V ALERII VESELI 
2 ore de copios amuzant 1 Pentru {'opii buni şi ascultători! Pentru tineri şi bătrâni! 
Lăsaţi grijile zilei şi gră~ti-vă a ve-deu pe regii râsubli la "C.o\.PITOL" 
PAT şi PA1:'ASCH.O:S Repr " 3, 5, 7 !irj 9 

AprObat pentru tiner~ J0URNAL lOi 

.. 

• 

InforInaţiuni 
nens a '#5 ",COC", ... __ ** ... 
- PATUR LAZĂR din Arad, cu domi" 

ciliul în palatul telefoanelor a facut recla
maţie i ncontra autorilor neeunos,uţi ~ .. ri 
in ziua de 25 Martie 1944 i-au furat 1" 

cameră lingerie in valoare de 5000 ]('1. 

_ DOAIUNA "'OleULESCU ANA JI'!! 

Arad Calea Şag-ma Nr. 58 a făCUi rcela
maţiuni in contra autor-ilor necunoscuţi ca
re în ziua de 27 Martie 1944 i-au furat din 
pivniţă bicicleta cu Nr. 13936 Amd marca 
"ApoJlo" in valoare de 20,000 lt-i. 

- D. 1, T. ALEXANDRESCU dirert':'. 
rul fabricei Isa din Arad Piaţa Avram Ia.,l
cu 16, a făcut reclamaţie în con~ra autori
lor necunoscuţi, cari 8."l furat .:urcJe d~ 

transmisiuni din atelierul fabt"ic~i st~'ada 

Remus Nr. 3 in valoare de 200,000 lei. 

- POPESCU CONSTANTIN din Arad 
str. Mărăşeşti 39. a făcut reclamaţie in 
contra autorilor u~{!unQ.~cuţi care în n(lap
tea de 23 Martie 1944 au furat un geamau
tan cu diferite haine şi incălţămin~e din 
faţa gării CFR. Arad în valoare de uO.GCO 
lei. 

N'A AVUT AUTORIAŢIE DE 
CIRCULAŢIE. Mecaniculo Aladar' 
Kontz, din str. Horaţirl Nr. 8, a fost 
condamnat de tri:bunalla 5000 lei amen
{lă. pentru că s'a dus cu motocicleta la 
Curti ei, fără a avea permisul prev,ăzut 
de legea CircUlaţiei în vigoare. Olrteaa 
respins apelul făcut împotriva sentinţei 
tribunalului. =-In filmul hazului şi al umorului să· 
nătos Pat şi Patachon la Capitol 

-CONDAMNAT PENTRU BĂTAIE' 
Anul trecut în Iarnarie, Pavel Petro
man şi Teodor' Zopota, ambii din comu
na Răpsig, s'au întâlnit cu consăteanu1 
lor Ioan Ardelean, cU care erau în crlŞ. 
mănie. Indată ce l;au atacllt şi l.au bă. 
tut grav cu pumnii şi cu picioarele, r'l' 

pându<i şi patru dinţi. In urma bătăii 
fluferte Ioan Ardelean a zăc"lt timp de 
mai multe săptămâni în pat. Trimi.~i in 
judecati, agresorii au fost condamnaţi' 
după cum urmează: Pavel Petroman la 
trei luni închisoare corecţională şi 
10.000 lei despăg"lbiri civile iar Te(}dor 
Zopota la 3000 lei amendă, întrucât în 
cursul desbaterilor sa' stabilit că acesta 
a fost numai complicele celui dintâill, 

- CALOMNIE. V usile Holom, pen· 
sionar din Zerind a afirmat, într'un de· 
nunţ, erii şefrJl postului de jandarmi, Si, 
mion Mureşan din aceia comună, La 
cerut 5000 lei, că l~a persecutat şi că. li 

cerut bani dela comercianţi. Instituindrl. 
se o anchetă, s'a sta;bilit că afirmatiu." 
nile făcute de Holom au fost neadevăra
te. Ca urmare, a fost trimis in jUdecată 
pentru calomnie. Trirr-lnnlnl judecbd 
procesul a condamnat pe Vasile Holom 
lsa 12.000 lei amendă şi 20.000 lei des' 
păgubiri. 

- INTERNATĂ LA PENTENCIAR. 
Ema Czibrik, de tW ani, din Piaţa Luther 
NI', 2 a fust arestati şi depusă la peni. 
tenciarul local, pentru a executa o pe. 
deapsă de două lrlni Închisoare şi 6000 
lei' amendă, la care a fost condamnată 
de Curtea Marţială din Timişoara, pen. 
tru insulte aduse drapelului naţional. 

- CONTRABANDĂ DE BUMBAC. 
Mal'tin Grosz din str. Bnd·ea Cârţan Nr. 
30, a fost înaintat poliţiei, pentru c..~ 
&S"lpra lui s'a găsit o mare cantitate rle 
bumbac, a c,lirei nrovenienţă DU a pu· 
tut=o justifica .. 
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Conferinta pastorală a preD
tilor din protopr€zbiteratu1 

Garanse t!.eş 
Potrivit dispoziţiunilor P. S. S. Eprs.. 

tO}lUlui nostru Veniamin, preoţimea 
prot;Oprezbiter,atului Ci.lrallsebetj, & fost 
convocată zilele trecute la conferinţa pa
atorali de primăvar,ă. 

1.& zirl& şi ora fixată. tot clerul trac
tual ,'a adunat în catedrala oraşului in.. 
tâpinat fiind de către P. O. Prot. IsaIa 
guru, care deleagă pe preoţii: ilie 
Sârl>u-Rusca, Simeon Şandr.'l-8adova şi 
Traian Dubromirescu,Cannsebeţ!, să 
ofi~eu "Chemarea Duhului Sfâ.nt" sluj
bă la eare răsv:msurile sunt date, In cor, 
d~ preoţii partieipanţi. . 

D1lpă aceia Păr. George POPOVICIU, 
d.in Marul duhovn:cul tractua1, face o 
meditaţie despre Sf. Taină. a Mărturisi. 
rei, tn continuarea că~ia toţi preoţii se 
spovedes('. 

Marea biserică a Caransebeşului se 
transformă intr'o adevărată mână stire 
de pelerjni evlavioşi, cari îşi proştern 
faţa. înaintea celui Atotputernic în rugi 
rerbinţi împreunate, eu mătă.nii şi înge. 
nun('-hicri prel"mgi. _. Se săvârşesc şi 
sf, ceasuri. eu slujba obedniţel. 

Păr. Prot. Isa.ia Suru să.vârşeşte Li· 
tr.J.rghia Darurilor Celor mai înainte 
Sfinţite, răspr.ll1surile fiind date in cor 
de către studenţii Academiei de Teolo. 
gie din Joc. 

In cadrul sl. Liturghii PăI'. Gheorghe 
Cornean din Zăgujeni, desvolti medita. 
ţia despre Sf. Taină a Impărtăşirei. 
După terminarea sc. Litu rghii întrea

ga llSlStenţi se îndreo.pti spre sala fes' 
tivă a t'onsiliuhi parohial din loc, unde 
P. O. Prot. Isaia Suru, preşedintel~ con
ferinţei dă cuvântul Păr. Clepcea-Bol~ 
\la.-:;nlţa, care desvoltă. conferinţa: .,Ac.
tivitatea preotului în cadr.'Jl Instituţiei 
Consiliului de Patronaj". 

Conferinţa. a stârnit diS<luţil la care 
au participat preoţii: Gheorghe Po-pOo 
"ici, lova Drăghtna, Nieolae Bojin. Die 
Sâ.rbo şi IOan Raeoveanu. .............. ~ .. _._._-

Din Oraviţa 
- LICEUL "GENERAL DRAGAU

NAu S'A l\fUTAT. In urma. măsurilor 
ordonate, liceul uGen€ral Dragalina." s'a 
tl1'.ltat în clădjrea institutului Notre Da.
me. iar o parte din internat în grădina 
de Tir. 

• 
- UN GEST CU ADEVARAT RO .. 

MANESC ŞI CREŞTIN. Prin Strămuta· 
rea unei părţi din populaţia din nordul 
Moldovei la Oraviţa, d. Ştefan Oprea, 
fostul concesionar al C. A. M. a donat in 
rolo~rJl acestora suma de 50.000 lei. Dssa 
nu este la primul oa,z când Vine in spriji
nul celor n.ăpăstuiţi de soartA.. Fapta 
f!cestui filantrop merită să fie sublinia. 
tă cU dragostea şi consideraţia. cuvenită.' 
Cât privesc milionarii noştril loemlnci 
nari u"J df'z~rtat intotdeauna dela dl'lto.. 
rie faţă de jt:rtrn urinşe a aeestui neam., 
ferindu·se fntotdeallna de a eontrfbui 
lT.ăcar printr'pm gest la opeTa de reeon
!'>.trucţie a t,ării, merită stigmntizarea 
npiniei publice pentru totdeanna. 

• 
- IN SATUL FAR' DE CAINI. Am. 

relatat în repetate rinduri specula mur .. 
dară şi nestingheriti ce se practică de 
multă vreme in aoeastă ~.lI'be băn.ăţeană 
năpăstuită de soarta. Lăsând la oparte 
măcelăriile, bnltăriile, restaurantele şi 
alte stabilimente de utHitate publică, 
cari nu aU tnţeles niciodnU. să intre tn 
tegaliate, ee p"lne problema maşinioir de 
piaţA cari speculează şltuaţia fntr'un 
mOd cât se poate de bllrbar ~j nenlşina.t. 
năm un singur exemplu: o maşină din 
~tru] oraŞ'"llui pan.i la gară eostă 800 
k lei. Ce spun la. aceasta o1"gltne1e de 
m1i.rol? pror. Gh. Hatel 

& 

iT •• • 

Ştiri din judeţul Severin 
- I>E.SCOPERl..H..l:IA UNUI CADAV- teoria funcţională. tragând coneluzii In 

RU IN LALA.Ş1.Nl'".'SJiiVlillUN. ln fâu- ceeace priveşte complexul de inferiorita
t.â.n.a pă.răail& & locuitorw.ui Hlagoe J:W.. te. care eSte egal la băieţi fi. la fete tn 
man din. comuna Lalaf..nţ, jud. ~verin. primi ani ai copilăriei. 
a fost descoperit cadavrul săteanu1ui _ FRUMOASĂ ACTIVITATE EDJ· 
Giu" a Milenl.le. Dupa. autopsia caaavru- LlTARĂ IN COMUNA TEREGOVA. In 
lUi, Parchetul a s.ulOrJZ8,t manormânt&- comuna Teregova s'au făcut frumoase 
rea, intra cât nu .'au gasit urme de vio- realizări edilitare prin executarea de Iu· 
lenţă. Cazul se CerCetează de c.ă.u-e pa- crări la şoseaua judeţeanl, drumurile 
stul de ja.ndarmi spre a se vedea d8.că comunale, eUe au fost pietruite, preeum 
este vorba. de O ain.ucide.e AU de o 11e- "- 9trazile din interiorul eomunei.. Dea-
noroelre. Semene" Se dă o ml'1"e atenţi~ e'll'răţen1el 

- SALBATACIA UNOR RAlFACA- ~1irlnor locuitorilor. earl 8'\lnt 
TORI DIN COMUNA RUENI. Padura· fOAT"te d,..!'! oonuolate de ciitre nomrul dl 
rul Puiulescu Pavel din oomuna Rueni- Eftimlp. Bocieal1u fl de <"ltre Ptift\a.rul 
Severin, a reclMlat postulUi de ja.ndar- comun ... i, 
mi c& răi fă.că.tori rămaşi incă. necunoe- _ VT?;ARE.&.. FMT~'Mnl':LO~ ffilF}· 
cuţi au intrat in livadă Şi i au tăiat 218 CIALm L4. AnMJNT~A.TIA FINAN· 
prun.i roditori. căuzându-i o pagubă de CIARA LU(',.()J. .AdminfstT'llti& ftnan-
252.440 lei. Cazul se cercetează. de către ciară Sev~rln a făcut eunO!'lcut tuturor 
postul de jandarmi. bă.nuiţi fiind doi 10- fntreprinm-1';J0'!' suntJee la nlata fm1'XJBi
cuitori din comună, care ar fi vrut să se tului np' cif-a de afa~Al'i din jud. Sf've
răzbune in aCeSt mod. sălbatec pe pădu· rin, c-ă Viza pe anul 1944. a ~~trelor 
rar pentrucă acesta Ii-a. aplicat amenzi spec~ale, tnceţ)e fn ziua de 1 AnriJif> ti 
pentru delicte silvice. \ durea.7.~ nA.nlla dab de 10 ApriHe 1~44. 

- FRUMOASA ACTIVITATE A _ CRTM"~ DTN COMUNA GLlMB(). 
ASOCIAŢIEI PROFESORILOR SE- CA-SEVERIN. In comuna Glimboea. Il 
CUNDARI DIN LUGOJ. Asociaţia pro- fost săvărşită o oribilă crimă. SăteMW 
fesorÎlor SeCUndari de sllIb presidenţia Toma Ion, a tmpuşcat mortal pe locuito
d·lui profesor Aurel CojocariU, desvoltă rol Ion Crâsnic, de 49 ani. din aeea co
o prodigioasă a.ctivita'te ex:tra.şcolară. In mună. Se erede el motivul erlmei ar 
ultima şedinţă de lucru a asociaţiei, tn avea un 8Ub~trat de ordin amoros_ Cazul 
cadrul programului de studii şi lămuriri Se Cercetează. 
profesionale a. vorbit d·l profesor Ro- _ MA.RE INCEDnJ IN COMUNA 
mulus MusteţlU, tratând subiectul: ŞVINIŢA DIN JUD~ S~. 
,,Forme de manifestare ale instinctului In comuna. Şviniţa din jud. Severin. a 1Z
de dominaţie la copii'" Conferenţiarul bucnit un mare Incendiu la goSnodăriile 
evidenţiaza instinclul de eXPansiune ~ loculto-.i1or Lazar IOllTlovtet ~ Gheorihe 
instinctul de conservare. In legături eu Curici. Focul s'a Intins dela un grajd ~ 
acest subiect eXpune tl.>oria savantului In curând a cuprins gospodăriile ~el()r 
Adler, iar in legătură cu m8Jli:festarile doi locuitori treeând apoi la ~i'lrl8 
inStinctului la copii aminteşte mândri&, locuitor-ului Stolnici Ion"- amen.inţ!nd 
emulaţi.a, interesul, mAnia, revolta tJi rntt'e~ satul. 
cruzimea. Plin exemple şi observaţi u'fata looului au sogit autorităţile ,i 
propti culese din practica didactJ.că, con. ostaşi din truPele de grănicert. eat"e ln
ferenţiantl indică realizări pr8lctlCe care preunii eu locuitorii sstulut. dunl o 
pot decu~ge dintr'o bună indrumare a mtmeă intensă;-' au reuşit Bl localizeze 
micilor vlăstare. fo('1ul. . 

La discuţia problemei expuse parti- Pa~bele se i-idiei.l& 250.000 lei. ea.. 
cipl ti d-na profesoarA Jana Pi~ care zul Sf! e->T'epfP'AZl. 8'Dt"e a ee afla ~ 
face o paraleli Intre teoria. evolutivă fi nienfa focului" efn@ 8l11'I't ~tt. 

:.··················'··· ••••••••••••••• -ei 
PRIMA FABRICA DE TIGLE ŞI CA RAMIZI .. BOHN" S. A. JIMBOLIA 

Inreg. Cam. Cam. Ind. Timi fOCI"' IUb NI'. 1671I931. 

CONVOCARB 
D~n'i acţioniri a' Jirmei Prifn(l Fab ric4 de 'l'ifJLe fi Căr4mizi .. BOHN" S. A. 

JimboLia. IUn' convocati k& ""ul1area ge RCT".L4 oTChnard. ca". le va .... În Jim
boLia, în biroul i,,,,repnnderii, in ziua de 22 ApTiUe 1944, 01'11 li. 

In cu c4 14 22 Aprilie 1944, oduna rea general4 Of' fi 'a "epu~nţc1 de • 
~ucra din cauza număruLui itllUjicien& al actIonarilor. reprezmtând m pt4ţi,. 
;UmătaLe din cGpita!uL locial, adunarea generoLd Q'1din4r4 M Pa }IM ta ae-'"ti 
loc~ fi aceiGfi ord, in 2iU4 de 29 Aprilie 1944. . ___ o _____! _ ... 

Ordinea de .d : 
1. DeschideTea adunării generale or dinare de c4tl"e pre,edbatele eoMitiuluf 

de administraţie 8au LocţiitoTulu.i 8ău. 
Z. Desemnarea de către preşedinte dinte acţionarii principali • unui •• cre

tar şi doi Icrutatori, pentru. îndeplinireG agendelor prevdzute d. an. 226 cii,. 
codul C01neTcial. modijicat prin decretul lege din 7 Octomvne 1939 li de an. 
229 din codul comercial. 

3. Raportul COMiliului de adminuS TaţiI' ş( al comitetului de cenzori, Itato
Tirea şi aprobarea biLanţului, li contului de profit fi pierdere pe Gnul 1943, d .... 
tribuirea projitului net, descărcarea con siliului de admini8tmţie fi al comitetu,
lui de cemori pentru gestiunea anului 1943, ,tabilireG Tetribuţiunii administra
torilor şi cenzori lor. 

4. Alegerea membrilor comitetultd de cenzori pe timp d. un an. 
Ii 5. Eventuale propuneri. 
I Acţionarii, eaTe doresc a participa la acealtll adunare generată ordinară • 
!'or depune acţiunile lOT la casieria socie t4ţii in Jimbolia cu 5 zile inainte d. t"... 
menul adunării. 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. 

CONTUL BILANŢ PE ANUL 1943 
Activ: lmobile terenuri Lei 8,057.'712. - Imobile clădiri Lei 150,107.621. _ 

Mobilier Lei 523.681. - Tracţiun. Lei 2,545.837. - Linia industrial! Lei 
7,295.661. - Maşini şi aparate Lei 54,610,667. - Cassa Lei 2,257.781. - Debitor! 
Lei 47,287.736. - Hârtii de valoare Lei 3,340.470. - Mărfuri Lei 36,515 940. ~ 
Total Lei 210,543.106. 

Pa,iv: Capital societar Lei 40,000,000. - Fondul d~ rezervA Lei 5,130.000. 
- Fondul de rezervă special Lei 10,000.000. - Fondul de amortizare LeI 
54,594.085. - Fond de rezervă pentru ereanţe dubioase Lei t.83e.810. - Cre- . 
ditori Lei 68,625.ft27. - Report ben el. 194~ Lei 43.969_ - Benel'lclul !let din 
1943 Lei 30l 312.415. - Total lAi 210 ... 543.106.. 
..... ~ Ollt!CTIUNEA 
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Inaugurarea cinematografu
lui ,,~f.uncă §I lumina" nela 
IntlustrJa ltxtiia J.j~. lugoj 

La. indUitria lextila din Lugoj a avut 
loc, cu solenulltatea cuvenila, maugura
rea Cll1emawgraJ:ulul d.t:-st.H1a~ Operei (1e 
ewturllJ.lZaJ·e. reCl't'aţle Ş1 Ol!:lt.("8.Cţia 
muncllorllor Şi pe.l'8onalulul aL:L'SLei ta-
brioi. . 

Uinema'tograful şi instala~Lle neCe
sare, in valoare de peb'le JUllul.tate mi
lion au fost donate de către dlrt;;.:~lunea 
fabr .. cei. ln prvgramul culturai iu~Iilit, 
în caOTele orgaIllzaţi'='.i munca Şi lumină. 
de sub conducerea ha.rmcu.lui organiza
tor dl N .J:lOlae !<'irică., sunt prevăzute 
săptitmânal 2 filme. alese cu subiecte 
naţionale, culturale, profe"ionale, spor
tive, etc .•• 

La solemnitatea inaugm·iiIi.i au vorbit 
d-ni: Nicolae Gh. li'lrlca, director VIctor 
Chevereşan, colunelI. Gh. ~talI1ăr, pre
fe;;tul jud. Severin, dr. T. Sevlc., şi Gh. 
Pop. 
După terminarea maugurării nume

roa.sa asistenţă., dint: e care am remar
cat prezenţa d-nelol" şi d-lor: colonel 
1. Gh. Stăinăr eu d-na, It. col. Istrate cu 
d-na, Erzilia dr. Petrovici, colonel Ni
ţescu CU d-na, Vetuţa dr. Popovici, colo-
ne:l Gheorghiu, dr, Ionel Dobr:n. dr. Ti
beriu SeVici, Nicolae POpescu, Friţ Wa
nek, ing. Frâncu, corpul funcţionarilor 
în frunte cu d.l director Victor Chevere
şan, precum şi muncitorii fa.br:cei, au 
participat la rularea filmului de inau· 
gurare. 

Ser-barea s'a incheiat eu o masa co
mună. ................... ..--

A folosit ordinul de chemare 
al 3;tuia şi a fost 

condamnat 
Trib-malul din localitate a condamnat 

1. tln& . lună inchisoare eorecţiO'llală pe 
telru Ion Barbă.lată, dta eOmuna Mo
n~ ju<leţul Bacău In etate de 29 ani. 
pentru faPfll eA a călătorit cU trenul 
spre Timu,oara eu ordinul de chemare 
al altuia, fapt ee dealtfel s'a putul eon
stata ,i din declarnţiunile celui condam
nat· ........•...... ~ 
CIN Ettl A CORSO 

Jt1RNAr~ ONC. 108 
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t ·· .. p~r a:~pZ) trupe~e 
nouă fază 

. ... 
gern~ane ŞI romane 

,jco!aev evacuat. O a luptelor din ltaHa 

ce ...... t ti' Hm ~)W ,-

fi ela cartierul general al FUlue, ului 
inaltul comalldamel,t al forJelef 

"TI1i.ate germane co-murhcă: 
Pe Hugu,t ucrainean vlJerior au dat 

g1'eŞ noui puternice at(lcun Şl înce7'car, 
de trecere ale S()Vle(icHVI. /.iiai multe 
p,ule. i'/l(;unat e cu t/ttlitl ~<i art1lerie. au 
fost scujulldate de 'art!:ene) numeroşi 
priZonieri şi oin.':iemnui a }Jradă fiind 
capturwă. 

ura''ful Nicolaer, sifuM pe malul ră
săritetm al râlllu~ Sug, a afost et'(u:uat, 
COii}Orm ordmâor pn;nile, după Ce toa
te tlls;ala!Hmile mii./are au; fOSt distru
Se cu mai midfe săp/(imâni inainte. 

In/re Bug ŞI Pru(, ti'upe germane Şi 
romam: au respins zmtemice atacuri so
vietice, ill pa,it pl'in (:ul/-Ira-atafuri. 

L(1, suri de Pro",cur0ti la ncrd de Cer
năuti Ş; pr Ni8trul slIpel'ior, trupeIp ger
mflrle ;.;,'ou pe mai dppm'te in grele Şi 
snltinlll·!tnare lupte de at(/c ." a.pămTt.. 
(;(.·l1;~n,JI1rP din Tarr.nJlo/ a respins pu
tern 1')(> 1'/ 'flrI/ri SOl'iefice, sp7'ijinite de 
tanrUTi ~i "rio(tne, ('are a/flcau la micri 
înăl"il'lP, Şi la Brodll Ol( fO'3t r F 8Pinse 
tf1ate 'l*'!'u 1'll'! ,<?oViP',('r, C/I '1'1)'ijinul e
/lenc'! al anmcâtnarelnr rir c(-ata: 

Sm'iericii au atacat Şi ain "/U','Iul zi
lei de erj Zâ,ltf/ic om8U, }\Ol"el /'a nord 
de moş, trl~l)e!1? ge;',;,alll' mi i;lfl'ant re· 
z'{U>ll f a pu !C()i.că CI il/nlll ;culai }i au îna· 
intat Tnfli depa, te spre eSI. 

i liUe i.., ~J!'u şi lhu.u.;;sy precum Şi la 
sud est de V i"t.usk S()Vld.cii au dat a
tll.(..uri pu./::l'tttCf:, cu fOl'fe proaspăt a.. 
a~e 1j4 cu spri}înul nu meroa,~et()r tan
cun Iji {II.'lOaneUH de wpui. (}1'enadierii 
germani, sprijilliţi il, mod eficace de 
tancuri Şi avioanele de Luptă ge7'lIwlle, 
au reSp,IIS toate incel cările de străpun
gere ale inamiculili şi CiU cauzat sovie· 
ticilor, din nou, penle7'i grele "ti. oameni 
şi mafer,al de războiu, 

Şi la Sud vest de Os/rote, preNtm şi 
pe frontul dela Narva, au fost re~pinse 
atacw'i1e sOI'iet'ce de către trupe7e fler
ntane şi formaţiuni de voluntari SS. le
t011i, 

A.:..JiR RU rea.i trimite ziare 
, .n ,Ar,.e nea •• uie 

BUCUR.b:ŞTl. 30, S. P. p, transmite: 
Autontă.ţile milItare engleze a:-J interzis 
expedierea în ţările nealiate Angliei, fi. ori
căl'or !'evlSte, zIare şi periodice ilustrate, 

lh:·8<~.,pe;erea telefoanelor 
It:l'. t!~Şh ain U.UI ... aru& 

ljrezi~t,ă in secto!,"" de sud al fro-ntului I şi Hrody poartă pecetea luptelor staţi 0-

... ~ 1"d.hlLl'lt este tarIa celor două Ham'url, uare. In centru intre cele două se men-
~ti~t .ttalll'u.l tie est de 'pe ll~gu~ inl'edor ţine presiunea rusească in direcţia :iU-
cat ŞI futncul de vest din reglUnile Kovei ilit.-ă şi anume Între Nistru Şi Hug. 

Ob;ectivele atacurilor ruseşti intre oraşele laşi şi Cernăuţi 
Ca obil'(~th'e a atucurilor ruseşti se În- regiunea dela Ciaussy precmn şi la sud-

lrtnM ttraşele Iaşi şi t:eruauţi. Luptele est de Vitebsk. Este eu atât mai eviden. 
i~ uri iau parte ŞI trupe românes"ti au 

h · ţA. legat,ură, strategdcă între aceste două un carat'ter St 1mbă,or. Şi in ac'est spa' 
ţiu se dau contl'aat,H~uri germaue, ~ atacuri ale ruşilor şi luptele din sectorul 
nurd de Kovel mişcare-do de contraatac tie sud al frontului din\ răsărit ('iU cât 
germană care se desl'ă.şuare În diret-ţitt ('omandamoo1ul sovietic prin aceste 
"'!1dieă şi sudestkă ia mari l)roporţii şI ataeuri crede a. lega rezerve germane in 
(a~,tiga. teren. Nouile uta('uri ruseşti din (-entrul frontuhu din răsărit. Atacurile 
(cutrul frontului din ră~rit au eşUat· 1 ~?seş~i _d~n sectorul de no~d .a frontulm 
Trupele germane aU obţinut succese de~ am rasarit dela Ostrov ŞI dlO regiunea 
rensi\'e atât la sud~est de Mogilev, in Narva au eşuat. ..... 

Genera!ul Gheorghiu a fost decorat de Fuehrer 
... Rucure~ti, 30, - D~n în~redinţar,ea I această d~stincţie eroismUl şi faptele vite

I<u ... ", u:.u~ şef~ statuhu maJor al aVla- jeşti a. aviatorilor români în lupta îm. 
tieI gto.;.e."alUl Ghcurgluu a fost decorat t" 'eul' bţi , ". po nva ma)l1l1 Ul (} n cea ma.} mare 
Cu CrUCl'a de caValer al CruCll de FIer, La " _ .. .. 
actul solemn a participat şi Condt:eăto- !~uno?ti~ţ~ g~a~.~ Num~ ro p~ 
nll St"tului Mareş:llul Antonescu. Noul IdOl alll al razbolUIUjl ImpotrIVa RUSIei 
eav.aler al Crucii de Fier român generalul sovietică aviaţia română a executat 
Ght'Orghiu a oomandnt primul pe front 25.00Q de zboruri CU 40,000 ore de zbor 
formaţi";I;:,ile aeriene româneşti. Prin ş,i a di.;;trus 83<1 aparate inamice. 

f~cul tr~fic de frontieră româno-ungar 
BUDAPESTA, 30. ('l'p). - In bala uuei I fi asemă.nă.tor cu convenţia din anul fncut 

illtt'It'~eri .. e~ guvernul rlllllân d~~a CU~l1 r.e ş~ ~re ~i ~biJitate propri~ta.rilor de 
anunt" ofiCIal, la data de 1 Aprllte va mtl"d pamant dm regnmele de frontu~ră să o 
în vigOl~re o conyellţie privitoare lu micul treacă. Convenţia rămâne in vigoare până 
trafic de frontieră ungaro-româll. care va la 30 Noemvrie 1944. ...... , 

o nouă fază a lupte~or din Italia 
Recunoa"'Hl'riie germane de pe frontul Nr. 1, ial' 001 din sud rmntul Nr. 2. Iu 

italiaIl ia.sa sa se vadă ('ă. luptele dd eercurjle germane iniţiate se contează 
I Illcolo st.'l,U înllllllea ilU,elJerii unei noui pe o pregă.tire de atac îngrijită. a brita' 

taze, Englezii şi RIll"deanii IlU a'u reuşit 
Rici cU toate atacurile Şi cU toa~ între- Ilicilor şi americanilor, îndeosebi cu ar~ 
IJlljnţa.rea unui uriaş material de răz· tilerie grea şi tancuri rroown şi eu nu 
boiu sa dese-hitii barajul dela Cassino şi enorm sprijin al aviaţiei pentru viitoa
:\11 mutat unită.ţile încer('ate in lupte dia rea încercare de străl)Ungere dela. capuJ 
frontul de sud la capul de pnd Anzio şi de pod Nettullo, După. constatarea de 

I XettWlo. Complet'tal'ea eaVUh1i de pod pâ.nă acum făcută pe acest front se COlb 
: eu material şi trupe e...,te o dovadă. ea 1 tează. că englezii şi americanii vor da de 
, puterile ap,ssf"ne au hotă.rit ră dl'lU'um o eonsiderabila rezistanţă a trupelor 

capul de pod dela Nl'ttuno să fie frontul . germane. e 

Se cere Inrolarea in batalioanele de maReA a celor 
3 mUie.ne de jnapţi pentru arMata amt"'riean* 

BUCUREŞTI, 30, S, P. P. transmite: I a sunat ceasul când cele 3 milioane şi 
Potrivit unei. ştiri din Washington, d, jum.ătate de oamen, i ca.lificaţi ca \nap? 
R()beq Paterson, secretar de stat în mi, pentru serviciul militar, să fie inrolaţi 
nisterul de război al StatelOr Unite, ori in intreprinderile de războiu ori în 
într'o şedinţă a comisiunii militare a I:!atalioancle de muncă ale armate.L 
Camerei reprezentanţilor, a declarat că X; 

Ang1;. publleA deeall1eale 
fi ••• "'U .. va externelor 

AMSTERDAM. 30. (RadOl".) - C0-
respondentul .agenţiei DNB tr a.nsmite: 
După cum anunţă serviCiUl britanio de 

tnformaţiuni, d. Eden a anunţat Miercurj 
in Camera Comunelor eă guvernul brita
nic a hotărît publicarea oelor mai imPor' 
tante documente din arhiva ministerului 
ele externe britanic în perioada dintre 
1919 ~i 1939. 

V •• le.te lupte aeriene 
deasupra Germ •• iei 

BERLIN, 30. (Rador.) - violente 
lupte aeriene au fost deasupra Germa.. 
niei de nON Miercuri la amiază. cu pri' 
lejul unei incursiuni făcute de formaţi.u
nile de bombardiere americane, AViOane 
de vânătoare germane au putut să sta· 
bilească. contactul imediat ee inamicul 
s'a, apropiat şi aU doborit un număr din 
aceste avioane inam.i.ce chiar când aces
tea deabia depăşi seră frontiera Ger
maniei. ., ................ ~ 

Un aoa .eeretar de .tat 
In Ungaria 

BUDAPESTA, 30. (Rador). - Cores· 
pondentul agenţiei DNB transmite: Presa 
publică un comunieat prin care anunţă. ei 
regentul Horthy la propunerea ministeru
lui de interne a nr.unit pe deputatul Laslo 
Baky în postul de secre"...ar de stat. 

O aeuA .o.damnare la 
._.rte la A.cer 

AMSTERDAM, 30, (D. N. B.) - Du· 
pă cum aOiUin,ţă. ~uter. dn A1g\:lr, ~O' ; 

neN1-. PierH.~WL. l1~ofiţer 
dela Vichy, a fost cond.a..riUiat la nloiirtâ-"'---; 
El este eea de a două. jertfă. după. [ 
Pucheu. 

8' •• erat pa.er •• t. hber
tate • lai Ga.dbl 

,Amsterd-doID, 30 (Ra.dor). - Chrea
p()lldentu1 agenţiei DNB transmite: 

Un nUllllăr de 12 redactOri de ziare, c:re 
diferite orientări politice şi din toate 
pă.rţi:le lnid!iei a cerut - după. cum anunţă 
Serviciul britandc de mforma.ţiuni d1n 
Bombay, - punerea. in ltberta.te 8. d1ui 
Gandhi. Ei au trinilis o scrisoare Vice
regelui Indiiior, Lord Wawetti in ca.re 
i se atrage atenţiune& a.sUlpra. ~ De
mulţwniri ce exi&tă. în multe ~cun aJ.t: 
populaţiei indi~-e şi asupra. n~n~ 
strecurat~ în rândurile a.oestel populaţu 
cu privire 1& preten~ pe care le are 
.A!nglia fn IndU. 

S.tat ••• uat,tllor Italieai 
•••• it 1. ltaUa 

BUCUREŞTI 30 S P P transmite: Din 
Ban Be află că' d. ~ol~, ~ful eomunişt.i
lor italieni a sosit tn ItaEa de sud venind . 
dela ),{OoIlOOVa, 

~. , 
I 1, ,.' 

, 
I 
1, 

B U D.-\ P E sr A, 30. (Tp). - l'OŞTA 
UN (i:\fU, A DISPUS AZI DESCOl·ClJI;.. 
I\i':,l. lI<.;LI<.:FO.\~ELOR I';VREJ~:;n. A
PAIUl'M,t,; VOR FI I'RJ<;LUATE UU;
DIAT nit.: CATRJo.: POŞTA, nL.'iV l'I'E- , 
DATE LA FAl'A LOCULUI. 

POLITICA DE ANEXIUNE A SOVIETELOR 
I~ 

I 
'" 

~r .. şuj Nicolaev a fost 
t:=Vacuat 

'BERLIN, 30. (Prin telefon.) - Cu 
tOd.,a l:eI1R,rea Nicolaevului situaţia de 
l-I;! u'flfltul din ră.sărit, după. pârerea 
t c~'curHo-r militare germane nu a suferit 
Ulu!-o oscltlmbare importantă.. Oraşul 
~ icolaev era situat pe malul de răsării 
Il,. hugulul. El a aparţinut capului de 
âwd german r~mat acolo a cărUI însăr .. 
"inate era de a asigura transportarea. 
unităţilor gennane dela est de Hug. Du
"ă ce aceastA. insărcinare a fost îndepU~ 
tlj;A şi după ee s'a observat in cursuJ 
operaţiilor ruseşti că se urmăreşte in" 
('Arcuirea oraşului, a fost evacuat după 
distrugerea tuturor instalaţiiIor de im· 
portanţă militară. Imaginea pe care O 

Gen ev a, 30 (tp,) - Săptă.Jnâna.lul 
britanic v W eekly Review" se ocupă. cu 
tendinţele de anexitme sovietice in marea 
Baltică. şi în sud-est ~ descrie - fapt 
Care se întâmpă. de altfel pentru prima 
dată. in felul acesta. deschis - metodele 
sovietice de anexiune a mieilor naţiuni. 
.,Weekly Review" sorie că aceste metGde 
sUnt 6\l11lOSCUt;e. Se scoo..te În fnmţe un 
1nic grup comunist şi se SplUle despre ef 
că vorbeşte în numele întregl'·i ţări. Ace
şti comunişti proclamă republica şi in
sfârşit republit'& cere să fie primită ÎD 
COnglomeratul Uniunii Sovietice. Cu re. 
publi{lU", ca de pildă cu FmJanda sau cu 
croaţia, Sovietele au o treabă. şi mai 
uşoară deoarece nu aU decât să. înlocuias
că guvernul republicwn de până atunci 
cu Un guvern comunist. pare de îndată. ce 

se vede la ciLrmă declară. alipirea ţării 1a 
Uniunea Sovietică.. Asa. a fost în cazul 
guver'lluluÎ Kllusiuen in republica fino
ca.reJi~lIlă din 1940, În timp ce în JUgo
slavia guvernul Uibar-'Iito urmează 
aceeaş cale. 

Ziarul constată B}XIi cii. acest proee5 
este ingreunat tu .Jugosmvia prin pre-
7.~llţa unei rege jl1gOSlaV şi a ,Ollartei 
Atlanticului şi îşi t'xprimă părerf'!a că 
există lID mare perirol pentru aliaţi in 
tendinţa de a sfătui pe ex-regele Pf>tro 
sau pe fostul rege al Gre('i(.j si se 
unească cu grupurile oomuniste, (leofl,re
ce datit ~ întâmplă acest lucru dnpă Un 
scurt Joc se "a intnllli o a.,::\RumitA adu· 
nare naţională, t>al'e va susţine cu' de.la 
~ine Vlltere că reprezintă voiltlta naţiunii 
!fi va ristuma monarhia. Deoarece lIime,. 
ni nu tJ'e.bue să-şi iuchipue că. &"iew-le 

ar awa vre-o intrebuinţal'e pentl'lll regi 
ca Petru~ Haakoo, George sau alţii. Prin 
urmare O înţelegere mai strânsă eu repre.
zentanţii sovietici duce la prăbuşirea. m0-

narhiei, legalizată. de insă.şi regii Îll 

cauză.. 
.Revista ajun!l6 apoi la următorul re· 

z,ultat: se ClliDtlSC argument{'le englezilnr 
t"u C8Jfe aeeştia. susţin pe Tito: "oricine 
ne ajută să. combatem pe germani ~~ 
prietenUl nostru", IatA o chestiune b11na 
şi frum()l8.să. dar eu aceste metodf> aliaţii 
pierd ~u timpul mai mult decât câ.!~tigi.. 
Afară de aC4"asta se Împi'll~ majorita~ 
sârbilor în tahăra germană. Gf>.nnanii SI!" 
eomţlOrtă mai inteli~ent, deoareoe este 
un faPt dovedit eă până acum in ţănte 
ocupate de ei ou s'au amest0C8t în tremt
me !inlVemelol' 8ct"St.ol' ţări si nu al' "ex
perimentat" ea eo,gle7ji şi amp r1t'aIlÎÎ, 

Sode',atca Naţ;on q " d(;' Editură §i Arte Grafiee "Dacia Trai<1 rim'jtoara 1, Bul Rer;,ele Mihai l, Nr, t, înmatr. sub Nr, 52 : '\3R 1943 a RE'g Of. Comerţului Timişoara. 
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