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~rupe ger~ane au sosit în -lJ~garia în baza 
:E~ unui acord încheiat Între alllbele ţări 
~()r oul guvern maghiar. Clarificări cu privire la Charta Atlanticului 
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r~. 'oedactoruZ diplomatic al agenţiei 

1'8·:111 D. N. B. SC'rl.e: 
i~ It! cursul conJer'i'nţei, de presă de Lunl 

WiLhelm.strasse 8'0, lăsat să Se in
eagă '- răspunzându-se: la o intre-
6 la de8ffqurarea evenimentelor mi

, are - ar putea face necesară o pune-
ia. in acţiut~e mai întenaă a 8'Ud-e8tului 
n. ' fltrU sarcinile fi ţeLurile c07'l1t'Une ale 

terilor unite prin pactul tripartit• 
Din omnunicatele ofiCiale oe au fost 

licate rezu.ltă că UngariD G fost che
tă să joace un rOl mai actiV în cadrul 

ptei defen3ive europene, impotrWa bol
'8mulUi şi a intrigilor aliaţilor angle· 
damericani. Nimeni nu 88 va mira 

a . măsurile luate dacă cu~te neoosi-
lj 'ăţile militare Şi preciZia cu oare oondu· 
, e1'ea politicei Reichului obiŞnueşte să 
EI ind seama de asemenea necesităţi. 
'. Var fi surprinse Şi - nu pentru p"'i-
1 InG data - desamăgi te -Cel mult 

o cercurile 8'trăine inamioe Şi cele neutre 
'eari SimpatiZează cu tabăra in,amică, 
cercuri ce crezuseră că a găsit Şi în Un· 

t gaTia un teren propice pentru războiUl 
W'Vilor şi pentrU insinuările loT. 

, Reese limpede din comunicatele ofi
ciale că Ungaria şi Germania in intere
sul lor principal şi in acela al EUTopei 

, s'au lUl'tf mă.~t"'i Ce nu reduc de fel inde
l'f"nde:nţa Ungaricl Şi nici nu-i ,.001((' 
drepturile, ci s.ervesc numai la gruparea 
strânsă atât în afară cât şi interior CI 

· tuturor forţelor pentru lupta Europei 
impofrioo pericolului comun Şi pentru 

" frilăturarea oricărei posibilităţi de ihtfil. 
frare. 

Din partea germanilor s'a tublinia'l 
stăruitor în ultima 'V1"e1ne că război1il 
pare să se apropie rapid de puncte eul
minante iiramUf'ice Şi poate chiar de 
răscrucea hotărîtoa,r e. 

In asemenea condiţii, neglijate chiar 
~ a celui mai neînsemnat factor de Se
curitate Ce contrfb-ue la victoria finală 
111' constitUi O greşaUl de neiertat_ Nu 
t'f,umai naţiunea germană Ce se găseşte 
in fruntea lupfei pentru eliberarea euro
peană, dar în aceeaşi măsuri şi fraţii de 
arme având aceeaşi misiune, au dreptul 
8ă CfE>/lTa- că ii-sa fie întocmite planuri 
ample cari să facă laţa unor Situaţi ce 
ar putM rezulta din ameninţarea din· 
Bpre ră"ărit. 

BUDA.PF.ST~ 23 (&ador) - Oorespondentul agenţiei D~'B transmite 
u:rmă.torul comunicat ofietal dat pubJiC'i lăţii Miercuri după amiază. de Agenţia 
telegratici ungară pentru a sprijini lupta impotriva inamiculUi comun in ca
drul conducerii răsboiului oomun al na. ţiunilor europene unite prin pactul trLc 
partit şi îndeosebi pentru a întări lupta efica~ împotriva bolşevismului, tru-
pe gennane au sosi1; în Ungaria în baza unul ailord incheiat. > 

Pentru a înlooui guvernul ce şi-a dat, d~misia A. S. Re-.gentuI a însărcinat pe 
ministrul Ungariei la Berlin d. Stojay să akătulască noul ca.'h~. Ae!esta are 
compunerea unnăt-oare. ' 

Pra<şedinte al c.onsiliului şi ministru ae externe d DOme SztoJa..v ministru 
fă.ră portofoliu Şi ins8.t'(\ina't cu înlO<"ui rea preşedintelui de consiliu d. Jeno 
Ri<"l:, interne d. Andor Ja.ross; finanţe d. Lajos R.emenyl"SchneJler: Industrie 
d. Lajos &.ă,c;z; comerţ ~l ('omunlcatli: d. Antal Kunder; agri~u1tură. şi lI,pro
vjy,jo.nare d. F.e1a JlIr~k: mln'stru de justitie însărcin~:t ('u tithl provizoriu elU 

nonol1('6l'ea ministen1lui cultelor şi instrucţie, publice Ştefan Antal; ministru 
de ~,"'hnitt Ln ios Omta.v. 

{",ele dOlli\ gtrve",e snDi!le Iv·m·d in Il soooti ~ mă,rmt'ile luat.e vor ('Qntri· 
but în sl'il'itlll ~Jtet a.m;{!IHt !"Ii tmtii de ann4l\ unjnd pOJlDal'~Te nn!Y'~T şi g"er, 
man ~ă pună in a.eţJune toate resursele Ungariei pentru vic.toria. finală a cauzei 
l'omune i ~. 

Noul aranjament intre Germ~nia şi Ungaria 
BERLIN. 23. lRador.) - După cum I zic. După toate apa~nţele este vorba de 

se comunică din cercurile autorizate ber- un aranjament stabilit între Germania şi 
lineze este de aşteptat un comunical Ungaria spre a se evita anumite posi
pr. ivitor la evenimentele din Ungaria, I bilităţi asupra. cărora îşi îndreptaseră 
evenimente ce au dat pl'ilej in ultimek privirea cei din tabăra inamică. 
zile la tot f\elul de $Vonuri ce se contra.· X 

Noul Însărcinat cu afaceri al Germaniei in Ungaria 
BERLIN, 23. (Rador.) _ La proPu'l plenipoter:ţia.r al Marelui Reich German 

d 1 • R'l..·oo ~ ....... t'\ '. truJ In UngarIa. n.eTea - Ul von Iv n ... ~1'" mlnlS D J • v <leţ' 
w. o. • von agow, care pana acum l' 

de Ma.ceri strame al Relchulul. Fuehre- nea postul de insărcinat al afacerilor 
rul a numit pe d. dr. Edmund Veehsen-I Germani.ei în Ungaria, a fOSt rechemat 
mayer în postul de însărcinat cu afaceri în centrala ministerului de externe. 

Clarificări cu privira la eharta Atlanticului 
BUCUREŞTI, 23 S. P. P. transmite: I Chartei Atlanticului, deoarece fazele de 

Din Londra se anunţă ci d. Churchill a ră.sboiu. eare se scthimbă mereu, cer cu 
dOOIa.rat Miereuri in Camera Comunelor insistenţă clarificări ulterioare, ajustări 
r:i au fost reÎnclte consultaţiile Între a- uoUl, în e.e priveşte eUpl'lDsul iniţial al 
Haţii principali asupra prindpiilor Chartei Atlantieulul. 

Politica externă a Statelor Unite 
BUCUREŞTI, 23. S. P. P ... transmite: 

Din Stockholm se dau amănunte asupra 
declaraţiilor făcute Marţi de d. Cordell 
Hull, ministrul de externe al Statelo" 
Unite. D. HulI a făcut declaraţii ea.re 
sunt de o mare importanţă pentM1 poli
ti~a externă a Statelot" Un1te. Partea 
semnificativă a declaraţiiIot" p1"Îveşte 
'm'€'<n·ţinet"ea Ol'dinei in epoca de după 
războiu. o I 

Naţiunile Unitec au datoria. a spus doi 
HulI. să supravegheze natiunile agresoa· 
re până in momentul când acestea vor fi 

dovedit că sunt lnsufleţite de bunăVOin
ţă şi că sunt capabile să trăiască in pace 
cu alte naţiuni. Mai departe, dânsul a 
spus: T,ebue să se creeze un organism 
internaţional, care dacă va fi nevoe, Se 
va folos! pentru menţinerea păcii inter
naţionale. 

Declanţii1e ministrului de externe al 
Statelor Unite au format un pt"ogratn 
împărţit in 11 P'lncte, Se aşteaptă ca
tN"!ntal'ii in~N>Sante In jurul alor 17 
punetle expuse de d. Cordel Hu~~_ 

X! 

AngUa nu Ta intra In 
relaţii diplomatice cu 

gUyernui Hadoglio 

BUCUREŞTI, 23 S. P. P. Din Londra 
se comunică. ştirea <"Il în de<4araţia ee a 
făcut Miercuri dimineata in Camera 
Comunelor, d. Eden. mi~istrul de exter
ne al Angliei. a afirmat ră Marea Bri. 
tan:e nu va. urma exemllltll {Tninni! 80-. 
vieteJor şi nu Va intra în relaţii diplo
matice cU guvernul Badoglio. preferând 
să t!~unil"e eU nrcest guvern nl1m!\1 pri.b 
intermediul comisiunif intemliate. 

Guyernul finland~z şi •• 
luat răspunderpft riioS. 

pUBsului nel!ativ dat 
~ovietelor 

BUCUREŞTI, 28 S. P. P. transmite: 
In legătură eu negO('.ierile dintre Rusia 
şi Finlanda, postul de radio Moscova a 
difuzat un comunicat al servic>iulut de 
fufonnaţii de pe lângă eomtsarlatnl af~ 
cerilor străine. După ee face jsto~ 
tratativelor ce au avnt loe între cele două 
ţări, comnnÎmf:uJ afirmă: 

La 1'7 Martie, guvernul finlandez • 
dat un I'ilc:;pllns nf'~:1tiv, luând llsupn sa 
răspunderea unnărilor Mest1.1j faPt. 

Neg8cierlle di.tre "n~lia ,i 
Spania progresează 

BUCUREŞl'I, 23 S. P. P. transmite: 
Din Londra. se află. ştirea că. în şedinţa 
de eri a Camerei Comunelor, d. Eden a 
deciarat eă negocierile intre Mare& Bri
taJl1ie şi Spania fa& progrese. Până &# 

cum nu s'a ajuns la o concluzie defIniti.. 
vă.. Se speri insă că se va ajunge la un 
acord eompled asupra tuturor l'Ihestiu
nilor importante. 

Un non aet terorist t .. Franţ_ 

BUCUP.EXTI. 23. S. P. P. transmite: 
Din Paris se anunţă că Marţi după amia.
ză, d. Frey, fost secretat" general al sin
dicatului lucrătorilO1" franoezi de cale 
ferată. a fost îmPUlicat de terorişti in 
locuinţa SlI.. 

Frey a. fost pe vremuri membru a.J 
partidului comunist. 

Sovietele •• obţinat un leo 
lu. soei etatea rare stăpâneşte 

Canalul de Sue~ 

STOCKHOUf, 23 - O ştire a biroQl
lni internaţion~~1 retransmisă Dl'\'ll: 
Dupi cum se wnfjrmă în cercurile ~Ii .. 
ti~ locale, De Gaulle, a. N)nsimţit să ~ 
deze sovietelor, O parte din a<"ţiuni1e Sl)o , 

cietăţii CanalulUi de Suez. Este vorba de 
o treime din ace~te acţiuni. In felul a.. 
~ta Rusia Sovietit'ă a reusit să obtiul. 
un loc in aeea.st.ă s()ol~ietate ~are stăpâ.
neşte trecerea prin Canalul de Su~. 

Asemenea ameninţare începe să Se 
desemneze cum nu numili din punct de 
"edere politiC, Ci Şi d~n punct de uedere 
militar împotriva unui sector despre -._---~-_ .. --.......... --. .. '-.'.~.'." ................................ -.. 
care inamil'.ml presupu~ ca este un U M B E RT O 
punct de mai mica resiste;.,ţa in flancul S'A INTÂLNIT 
Europei Se impune întărirea (Wp,stui 
sector de apărare, ceeace ţi-a produ8. 

In locul tdopicu7ui ,,cordon sanitar« 
Oe cirmtlă Şi poate mai circula.prin min
ţile e'nfJlezilor ~ ale altora ca putând fi 
D. faţa revărsări din spre răsărit lor. 
ţele con,struetive ale Europei n.oi. 

tJnqaria 8e încadrează in frontul de 
hvnffi care dela Mnrpa Baltica la Marea 
M eăifernrrrr ~e pr~găte§te pentru activ.
"'ea hotărîfoare 

ROMA, 23 (tp). - Ziarul din Neapcy 'e .. fi RisurgimentG<t atac,," din nou Casa 
Je Savoya în termenii ~l mai violenţi şi 
o a~zâ de ,.sentimente a.nti.patrloti('-e'f. 
Benedetto Croce scrie in acest ziar ri 
printul de coroană.. Umherto, s'a trans' 
format in nltima vreme Într'un "commls 
voyajeuru

• EI a ÎneeJ"(\!{\t să reînvieze le" 
'Y.ă.turlJe diplomatice 1ll\rtiruIare dintrl' 
Ca.OlIl de SavoJ'a şi aliaţi. Deoare«re il' 
~llpa actuală. DII se gă.seşt.e niei o Pllten 

dt} pe pământ si reia eonta.ctul priete-· 
neso eu o Casă regală zdrune-1nată, Um
berto a trebuit să ofere la aceste ocazii 
câte eav&. La convorbirile dintre De 
~aulle şi prroyuI de coroană nu este Vor
ba de Italia - scrie ziarul - con de di. 
nastie. In acelaşi sena trebuie înţeleasă 
'4 HiIătorla. Ini Umberto la Tito. Prob
'emA italo.<sârbă a fost t'lbiar in timpuri 
";l1j<;titf. () prohlemă amenintă.toare. Noi 
tnsi - serk tia.ruI - un vrem _ dăm 

ŞI cu TITO 
mai mult decât este absulut necesar, 
ConvorbirUe cu Tito au fost duse în cel 
mai mare seeret. Acest fapt pune pe gân.. 
duri. Daeă ar fi fost vorba de tratative 
cinstite nu ar fi fost secrete. ,.n Risor. 
gimento" a'\'ertizea.ză poporul j'talian să 
se fereaSt'ă. de politirJ\ Casei Sayoya, 
ca.re nu ţine seama de jnt~resf'l .. tAT11 e' 
numai de a<>elt".-S ale dJnasf.h'\i. •. eu'rat va. 
pleca mai de-vremt'l, r.ll atât va fI ma.! 
bine' indhet ziarul 

.)o' . I 
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OM, CRIMA, NATURA 
S piC!uiri din c:onlerinfa dIn; Or. M. K ernL.~L 

la fa.ţa pu!hoiului d. ero.zime cOtle se a.cest creier Stau in!ipC- ,i instinctele, a plante lor, oontriblli.nd cU foarte puţia 
JeV!lrsă QUPre. întregii omeniri, acum acelea care au oălă.u.zit şi vor călăuzI la. existenţa celor dt.n unnă, iu omul 
când nu mai existi n1ci un zăgaz con- toate acţiunile D<.o!Lstre. Este locul in trăieşte pe munca tuturor. Ceea ce ori
ira distrugerei operelor de artă, de care există depus potenţinlul etic şi eri. minologii numeM erimă, fn natură ee 
,tiinţă sau a lăca.şurilor de rug.iciune, minogen al fiecărui individ. Crima se repetă ca relaţtunea cea mai norm&ll " 
,suntem datori a ne intreba de ce omul va exterioriz.a in funcţie de fa.etorii şi universală dintre vieţuitoare. 
IlU .. fost incă. ridioat dea,supra anlma]i· condiţiile de mediu. In aiară de rel8,ţiunile existenţiale, 
tăţîi şi să încercăm o nouă expUcaţiune DUalitatea. fenomenelor este un fapt animalele se Impart in trei grupe: sUn. 
a f&llO"menului ,.crimă". oonstant din antichitate. Heraclit {lin bioză, paraz1tism şi pridătorlsm. Aci 

PleeMd dela izvoarele ei constatăm Efes l'a. evi.1entfat ~j sublinfat. Crima si O'bHgaţia la _crifjeiu .. individului tn 
O sursă comună a ideii criminale cU ace. moralitatea. Stl~t ('ele două extreme aie serviciul propriei spiţe sau a altora, este 
lei JJ'lorala: emoţia. Emoţia, in direcţia unuia ,i aceluiaş fen('~~n biologic. Toa- o regulă u1'Iive!'salA. 
pozitivă, ne determină a comite faPte te fenl)menele biolo~îre sunt rluble, în- Iată de ee crima apare nu numai ea 
morale, opere pozitive, In direcţia nega- tr'un anta.gonlsm antipodic. Emoţia va un fenomen biologie, ei llIi OPt unul unl
tivă ne indrumă spre actele imorale, direetiV'9. potenţialul natlv e.â,nd spre versaI. Dar crima-este In acela,ş timp li!t 
spre crimă. Prima constatare: etnoţia acte pozitive, etice, când spre cele ne, un fenomen permanent, căci istoria 
instrumentează ambele fenomene - mo· gative, morale. ome-nirei a arătnt că rele trei milenii de 
ralitatea 'Ii criminalil:atea - oare .'au Fenomenul erimă. socotit de esenţă cultură nU a. reuşit să. 8ttngă an:imllita· 
8tudiat separat, considerate fără niei O uma.n!i. se Int!lneş1;e şi in largul naturii. tea din om. ElI fiind legată şi determi_ 
relaţillne. ExpliC'aţiunen ştimţifică ne·o Aoolo fiinţele vieţuitoare trăiesc prin DIltă, de instincte, instt'umentaţii nt't'~ 
dă ultimele teorii .1sUpra funcţionării S8,eriJiciul numerlc al semenilor SaU a sare vieţii. ele nn POate 'i decât deviate. 
creierului omenesc Emoţia. od1'ltă cU toa' altor fiinţe de spiţe diferite: insectele nu dirijat~. Este ne~esar.! O politică erl" 
tă latura afectivă a comportamentului pot trăi fără vegetale, multe din vege, minaIă bazată pe alte prindnii ,i tn spe' 
omenes<, Îşf tire sediul în ereierul intel'" tale mt-gi pot :1sLgura spiţa fără insecte. elal pe doctrIna solidarităţii biologi,0e: 
merliar, mai numit şi creier primitiv. In Animalele tr:ăiesc din truda insectelor şi mUlI pentru toţi şi toţi pentru unul. 
-... .... -........ -................... -.. ...................................................... -., 

NOTE 
AUMA.l.'t.. Revi8ta a.ceastll condusă 

de Generalul de Divizie Georgescu PiOJl 
'Şi de Pompi Christeaeu. aupi trei ani de 
:apariţie a reUşit să<şi eâştige un presti' 
~iu frumos fiind totdeauna redaotată 
viu şj demn, prezenta.nd număr de nu· 
măr aspecte de pe front, profiluri de 
er oi. reportagii, şi literatură reprezen
tativă. Artirolele spmnate ale momen' 
'tulni istoric de faţă. Câtă însufleţire 
românească paI pită in paginile aoestei 
reviste o arată din plin colecţia revistei 
grănitoare cât o epopee. Ţinând sealll8. 
şi de faptul că revista cuprinde tot mer· 
sul războiului redat în liniile lui obiea. 
tive, revista. va ()OnstitUi un izvor ge. 
neros pentru studiile de tnâine asupra 
fenomenului războinic de azi .. 

FA!'UlLIA. Refugiată dela Oradia, ve 
ohea revistă unde a debutat Eminescu 
Îşi continuă la Bucureşti drumul iniţial 
trasat de enel'gicul Vulcan. Contlsă de 
M. G. SamariIlean, revista Familia este 
prezentă în mişcarea. literară. Colabora. 
tori de seamă ca VictOr Papilian, Ion 
PetroviCi, N. 1. Heresc, Victor Ion Popa., 
Pau. M. Vizlrescu, Dan BoUa, Nicihfor 
:Cra.inie N. Baţaria etc... dar revietel 
Familia in fiecare număr o serioasă 
'demnitate. Este drumul de totdeauna a1 
;l'evfstelor care au contribuit la gloria 
literaturii. 

• 
TR .. LVS'LVANIA NOASTRA. Poetul Ion 

Th. Dea, conduce aeeasti revistă de 
·lJ.titudina hotărAtă. Avem prin aoeat 

. nou organ de afirmare a drepturtlor 
noastre impre&<'ript1bile () nouă făclie 
aprinsă. Articole le1DJlate de frunw.ii 
scrisului ram!nese ea.: G. Brătianu, P 
P. Negules('u, Al. Laped~tu, Ion Agil'" 
bieeanu. C. Noica. Gr. Tăuşan. Comelm 
Albu VictQr P. Cnstin. transcriu fn pt.~ 
ginile acestei reviste sentimentele noa
stre, biruinţele ce au fost ~ care VOt' 
mai fi. Pe drumul românismului biru
inta nil e denal't!". 

Concertul d-ra Stroescu - Avrigeanu • Rabal 
In faţa unui public 8elect, 8Ub au.spi· D. AVRIGEANU. cunoscutul ooritOtl 

cii~ Asociaţief Femeilor Române, a avut al Operei Române din Gluj-Tim~oara, Q 

loc tn sala Pa'latului Oultural din Titni' interpretat ou o rară măestria arii dim 
§oora un concert de gală dat de d-şoara Mozart.şi cânte08 populare române§ti. 
StroesC'tUJ, şi d.nii Avrigeanu §i Rabal D, A'I.'7'igeanu 68te un bariton care 00 

Concertul 8'a bucurat de un frumos faCe o carieră frumoasd. 
8'IICoES, eVidenţiind încăodată ca.lităţil€l D. RABAL, cu o voce caldă Şi duioa--
excepţionale ale d-§oorei STROESCU, să, a rontat arii de operă Şi muzică ro-
Un element de care are absolută ne-vo1q mânească. D-sa a dovedit calităţi BUfi' 
Pfflf1'U, o regenerare Opera Română din I Ciente pentru Un tenor) având un timbru 
Cluj-Timişoara.. Ariile din Tramata şi lejer. 
M-1»6 Rutterfly au fost interpretate de Foarte bine la pian d-şoara OMoreanu 
d-ra Stroe8Cu la adevărată altitudine I Şi d. praf. Toduţa, două elemente pr~ 
artistică. Subliniem ace!!t preţios ele· ţi oase ale muzicei timi.,orene, pe ca.re le 
ment şi-l recomandăm direcţiunei Operei întâlnim tot mai des 8econdâmd. cancer-
locale. tele locale. 8. .................. ~ ..............•... 

Marii iurişti bănăteni 
Sâmbătă, 19 Martie, d. dr. Gh. 'Ciulei, 

.profesor universitar, a ţinut O oomerin
ţă. în amfiteatrul cel mare al Facultăţii 
de Drept din Sibiu, tn cadrul Cercului 
juridic ,.Avrs.m Iancu'·, despre "Marii 
juristi bănăţeni··. In eureul acestei 00Il

felinţe a evocat figurile marilor juristi: 
Eftimie Murgu, Da.maschin Borjincă, 
Vicbentie Babeş, Simion Manginea." 

Cc,riolan Brediceanu, a.rătâ,nd pe JAngă 
~ctivitatea lor juridică şi lupta !()'I" pen
tru limba şi biserica neamulUi n{)Stru şi 
pentru l'OOeşteplarea lwi naţionali. 

Conferinţa, la care au participat ma 
gistraţd.ln frunte ea ti. 1. Pup prim
pr~intelie Curţii de Apel din Sibiu, 
p:rec.um şi un select public, .'a btlcurat 
de un ~t sucee.e. 

TEATRUL NAŢIONAL 
Joi, 23 M&l'tie, ora %O 

TUDOR MUŞATESCU 
JlJl8.rele autor dramatic ,re zlnti aeo:ulrit.ouCla oapod'operi 

CERŞETORII IN HAINI: NEGRE 
dupA. ENNERY ~i CORMON 

Ansamblul 60 de persoane sub 00II. ducerea perS()nali a dJui Muşatesca 

Biletele la Agenţi. Tanmşiu. Telefon: fi4..Of) 
• • 

Ceva despre biblioteca municipiului Timişoara poate deservi aceste superioare iD.t;ere86 
culturale româr.eşti. 

O bibliotci. cuprinde fn fomurile·j 
Problema ridicăriJ PalatuluI Culta· I ştiinţei. celalalt la altarul îIl$enin~rii ,i răftuite o lume, o vieaţă. întreagă de 

raI in capitala Banatului, desbitută dela eliberârli spiritului de balastul. framân- cele mai alese şi inalte Simţiri ,i idei ş.i 
un timp încoace 'in ziarul .. Dacia", eu tă.ril!J'l' terestre - nu poate şi. nu .trbue <la atare ea are şi lşl. cere dreptul la 
temei de absolută ~cesitate. vizează fi să-şi restrangă .. cti~itatea. -ea.. Jnsitn: altoirea, 11'1. trăirea din plin. a.eestei 
biblioteca municipiului Timişoara, Intru· ţie de cultură, la impM:Hnuturi de cărţI, vieţi în g1't_ndirea şi tn .eimţ1tea a mii şi 
eât 1I1'easta urmează să fie adăpostiti, acasă" la domiciliul amatorilor ultime.. mii de cetitori. 
impreună cU celelalte instituţU cl1lturale lor noutăţi literare şi - mai rar - Biblioteca pu'oUcă, asemen-ea, unei bl
ale Timişorii. in acest viitor Pa.lat al ştitnţlfice şi la. primirea fn imperlu..f seriei, se vrea plină eu mulţi, ('it mai 
Culturii. tainic doa.r fi câtol'Va cercetători de rare mulţi credineio,1 ai (.mItului spirituali-

Rolul bibliotecii publice !p. prom~ date I)ărturăreştl. tăţli umane. 
varea şi răspândire a culturii - pe lâ,n.. Cu atât mai mult nu se tngădue a~a- Dar pentru necesitatea ridiM.rii bi-
gă tentru, muzeu. etc. - ba stra.turile sta bibliotecii municipiului TimIşoara·· blioteeif municipiului Timi,oara la ade-
sociale' adMei, este dovedit de insăşi cnre, în aoet'lsl:a citadelă. Il românismului văr~tul prestigiu pe care ,i~l meriti.şi 
organizarea şi inmulţirea acestei insti· rlela graniţa de Vest unde până mai pentrn redarea 4t>egtei biblioteci pr{)l 
tuţii până în cele mai umile aşezări 01ne' iert a cnIminat o atmosferă şi tnentaJi" llrlei eate meniri, de erea.re IJi menţinere 
neşti, ehiar în ~este vremuri de răz- ·a.te pur materinli:rtl (comerCială ~d in. tnmr ... tul'tll nostru a unui mediu eultu~ 
bot I,ri tocmai 18 popoacle ine1eşt.ate !r. rJustr1 n1ă). iar in prezent sunt, aci, o raI n~tional. pledează eu toată gre-uta-
ră~bofu. seaml de fa('ultăti un(vet"sftare ~ de tE''' !!II Univel'sft.atf>a B(lnatului. a clrei 

De aceen. biblfoteca ţmbt!ţl - tmn" institute ~t de pcoU sunerioare C'\l un In- infiinhn'e aicI. în metrl11"o1a noastr:~, M 
tun In eare- me<iitflth !'ItUdiOJ!f~ă ~ti gâTl trti!' t')On()r rfe tiTl,n r~unitnri de t!~rte, a o:tM"'H li. (OU atâta bază rl'e drenntă IJI 
<luI lmT'ry!irat d .. ~ijn~ ?:il!" o'it>i!Uls~ ~ ,,<.!fe R'I!flS'J':l H"""" l.;l.l'rtt-t>lt ('if", '1'I7.('s, '!Y1"3.biti rlr~nt:1tf} ~fl1 narle!l bănătenHnl' 

.~lVi de &Ill.eri~ UA\Il ~.~ta.rul_~~ .~JJ~~ta_70.~ ~ __ ~._volume: _~_i. car_e~U~~~ v& a .... zaevoi. de 

II!4rnhltl., !~ MartIe lM4 _ . .-....- ., 

CALENDAR 
IIM'MjrjMIIIlIiIIlIUWIIoIIUtiIlUllttmillliWUIiUlWflllllwi::; 

~4 l'tl.rll. l~b5 
Incep să. llf.il CO!Oll:t2O&~ la '!·oca(:Il.l-mJe, 

româ.ni Ş4U.fl fock&t dJA ::;elim, .Nero fi. 1J.t.t 
~ rou>ânqu Oul pa.. .L..i.JHtv6,& .. ~ 
part4 din p~ Centrală. fi UumtI lÎiII. lu. 
mata fl &că.li.f • .Ne vom ocupa eu alti OQ&. 
zie de felul, cum au fost ev&cua;.e famillllt 
care au f.05t colonizate in mod foc!&t t.d 
,i. cum fi din ce motJ.w & tl:'ebu1 t ele si Pl. ~ 
răsea.scă vatră ,i morminte stră.m~ti }J. 
In anul 1773 comuna a fost vizitală fi ~ il: 
către Arhidllcele Iosif, impăratul al U-I_ ~ 
de mai tâ.rzlu. In anul 1856 a bântuit .. ~1 
maN incendiu in comună, arzând ,PeI!t. 11 l1e 
&tert dintre caaele locuitorilor, aduc:lnd ţ 
jale şi sărăcie in mai multe familii peIl';.ru 
ca peste 11 ani. in anul 1866 _ 
ra să CUleagă peste 300 locuitori N~ le 

oprit asupra acestei comune, înregistrb. ~ 
du-i inceputurile, fiindcă e UDa dinu. llu-l 
ţmele comune din Torontalul1nstriinat un. . '. 
de se pă.6trează., neal!erate, datinele adiJ.st . [II 
din locul lor de origine. De şi colonizap aci .. ~ 
forţat încă in anul 1765, din cauza. condi
ţiunilor economiee ei DU ~uŞIeI5C ,ă-ti ea. 
dea.scă biserica lor proprie decât tn anlll 
1816. Odată CU zidirea bisericeI Incepe !Il 
~omună şi o vfaţă culturală ~el, fnelt la 
recensământuI din 1869 e comuna romA. ~ 
nească din TOl'OntR.lul de atunei, ea.,. -,. 
~ MA1 puţini analfabeţi. ~hiar Pl'OCefttaal P 
mai puţinI, d·eocât unele eoloni1 maghia",'" . II 
răcite Clt difer1t~ ln~tituţfi eultllrale. ~ ţ 

e TRAIAN BIRAESC17 

~3~~~@~~;~:~~;f8~~~~~~;f~~:11 ,~ 

Un Ilti"uns 
Tinerele me.le cititoare imi acriv ... 

reu la redacţie cerâ~ IIfattil ÎN "... 
cile 8au marjZor lor jrămdntări .tem .. 
mentale. 

Eu le mulţu11'l.68o p6ntnllllcr~,. 
care mi O arată, dar ti da II/a"," ... 

t 
1 
I 

a lea atunci. când e oorba tk dragorio, • t" 
fC4trle greU, . 

In iubire ca Şi in războiu ftU-t7taS ace.o 
pot da sfaturi oare CUnQ80 bine terenul 
de luptă} 1n1.floaoele intrebuinţate b 
inamic, etc. Intrebărikr If'Unt mereu ace
leaşi}' ilacă. ambiţia trebuie :JiJ cedezi 
iubirii sau Î?Wer8. 

R<JoMfoncauld ~ m ,,Mao:imeW
Bale: ,,TreOi adesea clela dragoste la am
biţie. Dar nu te mai intorCi niciodatd 
de 'La ambiţie la ărag08~~. 

Fireşte.sunt aflumit, l.ucnIf'i JHVU 
care tiU put~ trece ou n.e.pă.sare:, ne dor, 
ne revoltă pentrucă am cerea. ~ să ni ,. 
dea cu aceeaşi măaură cu care dăm. 
Dar 1Mf'ele mirOOOl al Dragostei (lI()t'I.Jtă 
tocmai in faptul CG maTea bucurie adâ"" 
eli ~ desllvâr§ită e::tistă in ceeace dăm 
nu in ceeace primim. 

NaturcU 8Unt o.numjt. Mmitiri peat. 
cara nv putem treee) atunci trebuie &l 
ne adunăm toote puterile fi să stingem 
ir. nOi această flacară 00 să nu ajungem 
selavele unui sentiment care tiU ne Wf 
Împăttă.,#. ~ 

MIA MAR/AN JALEŞ 
$ CL!!S ~_.~ _ a !!2LM 

I
IDStitU. ţi! auxiliare ea. biblioteci, muzeM 
ş, a., în a.tingere. scopului pentru oa.rt 
este eeruăt. . 

In acest scop nu fi nevoie de fonduri 

I şi de fapte imposibile. ei do~r de înce~ 
rea uneI pricepUte .fi serIoase acţlUlU 
da organizare şi sistematizare, eventual 
CbiRf da dispensare - niCi acest lucrU 
nu~i imposibil, ba chiar fi necesar tn 
împrejurările actuale ~ a eolecţiilor 
bibliotecii in alt locul şi mai potrivit, ao
ţhme care s§. fie susţinută de un nerso
nai sufici'ent Şi care să-şi cO'llsidere ser
viciul ca un pIivnegiu nu tn sensul nne1 
comode şi mai puţin supraveghiate izo' 
lări, faţă de ceilalţi funcţionari munil!i-
pali, ci in sen61.1l frumuseţii muncii ce4 
revine spre in deplin fre din pI.it1. 

E nevoie de elan sufletesc ,i de tnţl'lo 
legere şi viziune de ans.'lmbl11 a prO'ble. 

'melol' ettlturnle municipale şi -- chiaJ 
- regionale.. 
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~ LhRtA. M Mar';" 1944. 
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, _ .... up ROl\lAN~l'L In scrisow..' V ,v"" adresată Prizldentei Societăţii 
~ Ol.e $ i"emeiJor rolWiJlt!, i~i~'ul 
Ut.t duca.!,m' \'Ofoo~te de virtutile rOlll.â.ne CIi 

&.t4 AlI'OlIl ~ ettdinţei poporului roman in 
~~nln~u ~I riristos. Aceste virtuti sunt: 
q.. ~ie, inţl'iegel'e, ajutor faţă de apl'Oa
i.lIt ,~Ie. AL-e~l" Virtuţi ale sufletului româ.nesc 
lod ~ meră la ar1roapele, ca.re in ochii româ
Pi·~oi este omul d('~ome~ie, este tot omul, 
~ti. Isre faţă ue VOVOru1 f()lllll.n se comportă cu 
de ~te ~I sinceritate. Marile virtuţi active 
1.. )de românilor - Îubil-ea de ţa.ră., dorul de 
-Mtejie, lupta pentru dreptate, !!I8Cr.ificiu 
11 jţntru Patrie şi Rege, se oomp~u>aza cu 
ne! ftimente,e lui de dragoste frăţe8fică pen
lU, ceilalţi oameni, Creştinismul la români 
l.to 1& incorporeazA. în fapte şi nicio doctrinA 
MIII > gitoare ,!,lU a putut face ca românul să 

11-1' .. ceteze a se simţi frate cu ceilalţi oameni ŞI 
u· I creiB impărăţia fratemită.ţil creştine pe 
II· 'pti.mânt. In afară de creştinism, poporol 
It ,român nu concepe \irtut.ee ca energie spi. 
.ci >< li. ritual,... __ 

~ . ~--
III 
h1 S

IBIU-TIMIŞOARA. DupA. pilda Ti
la mişoa.rei Şi Sibiul infiin ţ.ează o Uni
I.. ; versitate liberă. muncitoreasei. Sensul. 
'. ,tcelaş, rostul ei e românesc. Concepţia de6-
tl pre Universitatea liberă a devenit domi-

Mntă, ~i a va face să !le organizeze in toatA. 
: fara asemenea instituţii de t'ulturi. • mun-

eitomlui. Noul stat, noua Vl'elllfl. •• msi 
, ,: ţtennit - mai ales la noi, - ea muncitorul 

să riimâ,nA. in o inferioritate Intelectuali 
tată de- celelalte clase componente ale n~ 
ţiunii. Tra.rulformarea elM8l muncitoreşti 
In cla..<>ă intelectualA. nu-i schimbă rostul În 
.~t, deoal'e(le muncitorul ea iDwleetual pro
(hot! incomparabil ma! ealitativ. Creşte in 
muncitor respectul ~ viaţa sa şi de viaţa 
OIoului in general. Muncitoro:1 român va 
JI1Itea. - printr'o sistematb:a.re a vie1ii _le 
iJlieloof.uale - să devină o elitA., fiindci 
.. ta este scopul muncii: să devină erea. 
~De cu frumoase justificări spirituale. lat 

t : Sibiul va creşte in prestigiu Intel~tul, 
lmhogăţindg.şi numă.rul instituţiilor....u • 
rale. 

• 
GOSPODlNFLE DEL.o\ SATE. Se ac

accenttrează curentul acelor femel 
româ.ne. care 8USţin DU Dmoai în teorie. ci 
şi In practică ooergici şi bogatA, mişcarea 
de a face dm tărănC11e noastre gospodine de 
mâna întâia, rein~pâ,nd si lucreze şi si 
producA. neintrt",cu1e1e ţesă.turl române1;ti de 
in şi de cânepă. Apoi, borangieul gra,ţiM 
şi' mângâetor la pipăit. el a fost aproape i» 
intregime abandonat sub nA.vala mostrelor 
de materii moderne, de slabi ca1it&te, Dar 
prin l'eintroducerea ~r Indeletniciri 1"& 

\ mâne~ti, indemânrea m.ânei intrece abilita
tea maşinelor de ţesut, inr sufletul femeii 
covârŞL'Şte - prin delicateţe şi idealism -
calculul capitalist. In a.oeastă reinviere a 
gospodine1or nationale se întăreşte imagi:
nt>8 acelor splendide femei române, care -
in vremurile întunecate ale medieva1ismu
lui românesc - insertinau viata eu frumu
sett",a, mundi lor şi cu graţia mâinilor lor 
cr~atoare. Femeia românA., in ipostaza el 
istorică. a fost o gospod\nă, şi ea trebuie 
~-şi nt>np6 locul in actualitatea româ
nească. 

• !'Y"""'\.' 

R ECORD DE DARNICIE, NI MI VfI800 

teşte informaţia - care in fondul 
său este o anticipare amabilă - că zilele 
COl1smului de Patronaj. care se apropie, 
"'01' fi pline de surprlzele unei dArnic li , 
mm nu Il mai fost pină acum in Timişoara, 
NO'i ad'1ljt~ anticiparea C'S fapt, care are 
a. !it" si'i"'ârşj - şi ..,xprimAm hueuril nt"-stin
'pPnitf' (le ",do f1'i('ă şi df> nido neagră pre
.. imtire Timisoara h'f'bui'e !Oi devinli Re
~na' d~rnh'~i' r~mîi.ru'şti. Nu este den,iumI 
" RVf'1I m"rUlll ofkin1. m eri t des t a t. 
(l4" II rl.. ,., ~ntri'huţi" ~,,'hi1A. bUjtetului 
.1':"1'1(,,1'<It al Tării. .o\('um trebuie< sA. l'~.m 

]\t11!';f>t1l1 ImpnfO al itărDJciel ro. 
iri 1\ " fI":i t; VinI' Jlr'mll v!11'ft. Şl toti Il&

~'."i rlin fum' no .. tn, ·!'t"hfli~ ~8 şti.. tii 
.. VOT "1"' ..... ,,; 1'111 "l1on"; 'q 'mfJt-f tI"n drft· 
~ ..... ...-m:\ .. p<o_~ .. i sI ,~ tron Tl1';" ill("",~-

t"le .. rp.;H,,~ 1""ti ro",~n~ "I1t11t "'l1'M"ti ~ft 
!'If' 1'l'f'"llnt.- ~ fTft!1fnl mmk'''' n,.~-"'f!. 

• '" l- l t\ ,. ..... 1 
................ ~==e .. ~ ........ ~......... ..... ............ m .......... ma ..... ~ .... ~ ... ~·~.~~~l'ţ~ __ .. 

Populatia Municipiului Tinlişoara este obligată 
pasivă 

să 
, participe la inst"ruc,-ia de apărara 

Ordinele Nr. 2093/C.11943 şi 29.&571 
1944 al SU'bsecl'etariatului de Stat al 
Aerului - Comandantul Ap.irării Pa' 
sive, prevăd obligativitatea participă.. 
rii la instrucţie a tuturor locuitorilor 
între vârsta de 7-60 ani de pe raza Mu
nicipiului Timişoara, precum şi a tutu .. 
ror formatiunilor de A.P. de interes ge
nernl, de' folos ob.,~esc şi interes lo('al. 

In baza art. 11 şi următorii din Le
gea pentru A,părarea Antiaeriană acti, 
vă şi pasivă a Teritorului, 

O R D ON Ă M: 

Art. L Toată populaţia. Muni.cipiului 
Timişoara dela vârsta. de 7-60 ani, ca
re până în prezent nu a ascultat vreun 
curs de in,strucţi. A.P. se va prezenta la 
instrucţie, după cum unnează: 

- Tl.nerU dela 7-17 ani împliniţi 
vor Urma cursUl'ue la şcoli primare, 
Licee, Şcoli de ucenici sau intreprinde. 
rile unde sunt angajaţi. 

- Tinerii dela 18--20 ani, vor urma 
cursurile la reşedinţa Pregătirii PreJlli, 
litare saU Extra·ŞcoIare; 

- Personalul şi lucrătorii dela intre. 
Prinderi industriale şi ~omerciale, vor 
urma cursurile organizate de intreprin· 
deile respeetive. 

- Restul populaţiei dela 20-60 ani, 
vor urma cursurile orglUlizate de Primă
ria Municlniuiui Timişoara, la Arena 
Sportivă Electriea - Aleia Octavian 
Goga (sfâ:rşitul liniei TramvaÎului Nr. 
3) "t anume: 

In ziua de Ltml 27 Martie 1944 orele 
17, Ciro. 1 Cetate. 

In ziua de Marţi 28 Martie orele 17, 
Ciro. TI. FabrIcă. 

In ziua de Mercl1ri 29 Martie 1944 
orele 17, Cir~. ro Elisacbetin. 

O .. don .. n,. No. 13 
In ziUa de Joi 30 Marti~ 1944, orele 

17, Cir.c. IV, Iosefin. 
In ziua de Vin€ri 31 Martie 1944, ore, 

ie 17, Circ. V. Mehala. 
In ziua de Luni 3 Aprilie 1944, orele 

17, următoarele eohipe de folos obştesc: 
Echipa. de reoensarea. şi anunţarea 10, 
cuitorilor cari urmează a fi evacua ţi , 
eohipa ne adunarea şi ţinerea evidenţei 
mijloacelor de transport, echipa rapidă' 
ie delra;area victimelor de sub dărâmă· 
turi, ec:hipa de trierea victimelor şi bu~ 
nurilor de sub dărâmătuuri sau din oa' 
sele incendiaj:6. echipa de incart1erea şi 
alimentarea sinistraţilor valizi, eohipa 
de gellmgii. eehipa de insta]aţiuni teh
nice. eC'lhipa de tinichigii, echipa pentru 
repararea ooşul"ilor, 80belor Şi zidurllor 
şi eohlpa de dulgfheri din Circ", I,i TI 
(Cetate şi Fabrică). 

In ziua de Marţi 4 Aprilie 1944, orele 
17, toate eooipele amintite la alinia tu! 
precedent din CtrcuDl8Cripţiile m, IV. 
şi V. (Elisabetin, Iosefin şi Mehala) , 

Act. IL Cursurile de instrucţie dela 
toate intreprinderUe şi instituţiunile 
amintite mai sus, .continuă ~nform in
structiunilor de detaliu ce le aU fiecare. 

Co~ducătorti cursurilor vor avea un 
registrU in 2 exemplare despre cei ce au 
ascultat cursurtle, din .care unnl se va 
depune la Secţia 'M.O>N,T. a Primăriei 
iar unul se va păstra la instituţie sau 

I 
intreprindere pentru justificare, elibe 
rându<se la cer. f"re, o dovadă celui ce a as
oultat Imrsurile. 

Potmlatia ee ('!Il lIsC1.l1ta tmrsurile, de 

I 
A.P., Ia Arenn So"rtivă Va aduce cu 
sine o novadă in' 2 exemnlare. pe câte 
un sfert ne coală de hârtie, pe eare va 
scrie ceHhil numel~ si pronume1e 1'1"111i 
ce a ascultat (!ursul, funcţiunea şi arlre 

Sa. din aceasta una va. fi reţinută iar a 
doua va fi stampilată şi restituim pentru 
a,i servi ea act. 

Toate instituţiile Şi intreprinderile 
vor înainta Secţiei M.O.N.T, a Primă,.. 
riei programul analitiC Cu arătarea ma.
teriei de predare şi zilele când se ţin 
cursurile. 

Art. m. Instrucţia atât la in;;tituţii 
cât şi la intreprinrleri se va fa<'e pe I"ât 
posibil Cu demonstraţii pra"tice ('â mai 
aPropiate de realitate. prerlându<se ur
mătOR rele mltterii: 

- Stingerea in('€'nrliilnr. 
- Darea priml1hli aiutor sanitar. 
- Ridicaren o'1r'ÎTY\2tnrilor. izdal"ea 

boml)elor neexplodnte. asi~tpnta sinls
traţilor. 

La sfârşitul cursurilor se va ex~.('ut& 
un exerciţiu de A.P. in cadrlll instituţi~i 
sau intreprin(lerii respective. 

IV, Neparliciparea la aC€'!'lte cursuri 
dei nt<;rucţi va fI s'ln"ti')nlltă conform 
art. 63 din Legea A.AT. ........... _-----........ 

SăJ;tămâna d;rnrci~i 
bănăteac! 

•••••••••••••••••• * ............... ~. 

IniţiatiVa luati de către P. S 13, Epis' 
copul Dr. Vasile Lă.ză.rescu, pentru ter
minarea Cate6ralei a avut darul si mOO' 
bilizeze toate con~tiinţele româ.llt~ştl ~ 
pe aceste plaiuri. Iar, exemplul ti.:: înaJ.,. 
tă ţinută morală şi patriotică a Arhiereu 
lUi nostru, care a dăruit pe seama Ca
tedralei un milion de lei a stimulat 'dăr
nicia intelectualităţii timişorene, Care 
din prilejul unei recente consf,ătuiri euL 
turak au dovedit o splendidă solidari
zare, secondind pe d. Dr. Coriolan Bă~ 
ran, fost ministru, - fiu ales al aise-

COLTUL JURISTILOR ricii, Crescut în evlavia. credinţei stră

Pe • marginea codurilor extinse 
bune, de către venerabilul său părinte, 
care a ilustrat şcoala noastră, prin per
sonalitatea, caracterul Şi atitudinea sa 
românească - care & donat un milion 
de lei in acelaş scop, confirmând ataşa... 
mentul său sufletesc impunător faţă rI • 
Biserică, ca şi d-nii Al. Marta, f. rezis 
dent Regal, dr. Gabor Păcurariu, ing, 
Beşa. aN. Brudariu şi un şir nesfârşit 
de reprezentanţi ai vieţii noastre publice 
din Banat. 

De câteva luni Inroa.ce,. am intâlnit 
mulţi ce"..ă.~eni nemultumiţi cU extinderea 
le~islaţiei civile 'Ii oomerctale din Vechiul 
Regat in Ardeal şi Banat. Aceştia - fie 
jurişti. fie de altă specialitate profeaională 
- susţineau in unison că 8-11. luat o măsura 
nefericită atunci când s,a extins in Ardeal 
şi Banat nişte legi (Coduri) vechi, cari nu 
mai ('orespund timpurilor de azi. Cu ti~u 
de curiozitate ţin să. arat următoarele: 

1. Codul Civil Austriac (in vigoare până 
la 15 Septembrie 1943) este redactat in 
anul 1811 şi pus in aplicare prin Patenta 
lmiperială No, 946 din 1 Iuni~ 1811, pe când 
Codul Civil Român este promulgat la 4: De
cembrie 1864 şi pus în aplicare la 1 Decem
bie 1865, fiind o adaptare pentru România 
Il Codului Civil Napolon din 1804 - cea 
mai mare operă legislativă a ultimelor se
cole. 

2. Codul de: Procedură Civilă Ardeleană 
(Legea 1:1911) este pus in a.plicare in anul 
1912, pe când Codul de Procedură Civilă 
Română la 15 Martie 1900, iar Legea Jude
cătoriilor de Ocoale română in anul 1907. 
Toate aeeste Coduri au fost complectate cu 
nenumlirate legi speciale. 

Iată deci că din eifrele indicate mal SUI! 

rezultă că atât Coduril~ române câ.t şi cele 
Austrlaee au acea., vechime, fiind insă clă
d'ite pe două temelii juridice opuse: spiritul 
juridic latin - exprimat prin Codul Civil 
francez - şi spiritul juridic german. ' 

Cercetind cauza acestei atitudini refrac· 
tare a unei părţi a opiniei publice ardelene 
şi bănăţene, am descoperit-o ca fiind pro
dusă de unii din juriştii ardeleni I)i bănă
ţeni mai în vârstă, cari s'au familiarizat cu 
această legis1aţie eivilă austriacă şi ma
ghiară. Practica judieiară a dovOO.it, insă, 
într'un interval foarte l5Curt tocmai contra
rul , Şi aceasta pentrucă spiritul juridic ger
man-8,Us';ri8.(! are un caracter rece şi rigid, 
pe când spiritul juridic latin-influenţat de 
ma.rea operă a Dreptului Roman - are UD 

caracter dinamic şi mai adecuat ~pecificu
lui românesc. 

Re!llitatea este, tnsi, alta. Ambele Co
duri au avut şi au al'\lăzi. o ap!ieabilitRte re-
~trâMă. Dece? ' 
Fiindcă. tJStiizi, 75% dm totalitatea liti. 

trfilOT sunt 1!'\1...arnate d. legile spedAle, eaT"i 

apar in număr foarte mare. Dar, aceste legi 
speciale BUllt impuse de evoluţia civiliza. 
ţiei, care dela btceputol seoolului al 19-1e8 
este intr'o mare desvoltare, iar evoluţia 

economică, schimbul In natură a bogăţiilor 
şi progresele tehnice au avut o mare in. 
fluenţă asupra Dreptului. Creaţia marei 
industrii, desvoltarea miJloacelor de trans
port. organiZ8tia nouă eeonomid. a ~Î1n. 
bului şi a eredi~ului au transformat condi. 
ţiuni1e d~ ţ)roducţi~ !Jt ale vânzării urmând 
ca Drootul să fie adantat acest~i ~oui eco, 
nomii Şi atunci. dacă mstituţiile juridice 
a1" Romanilor au putut guverna timp de 
2000 de ani Dreptul ţărl10r occidentale, 
Co<ittrfle tntocmi~e 'acum 100 de ani nu mai 
satigfltc !n tntregime exi~~nţele raTlot"turl. 
lor juridice şi economice de azi, ClicI, dela 
d~('operirea maşine; eu amtI"1 p&nă astli?"L 
civilizaţia a trl"cut prin transfol'!'t"1\rl teh. 
nice mult mai mari decât tn două milenii 
anterioare. Şi orice def!denţă a Codurilor 
este necesar snpnni~~ in fieeare z'I de le
gile \8t)e(!iale, cari 'Elnar neîntrerupt, Iti eaTl 
luptă necontenit in ravoarea Dreptului, ea· 
re trebue ~ă ţină pas cu nouile pro!!,!,ege. ŞI 
aee!'lte noui realizări ale civHizaţiet repre
zintă o forţă considerabilă, C'Bre tInde la 
impunerea dretptu1ui Mestei forţe, inerel'r~ă 
Pl'''<IT!''c''11u1. Şf I\~">ortii. forţă t"'huft'R esu 

Având în faţa. noastri .('est minunat 
exemplu, e .-ânuoul Jăranilor şi al sate
lor, isvoa.re nesecate de energie şi ere
dinţă roruânw;că., s,ă."şi dovedea,st:.â dra' 
gostea lor eurată faţă de liiserltă pria 
sprijinirea terntină.rii Catedra.lei, eru'e 
de a.ni de zile aCI in ea.pitala Ţării "Ia' 
norilor de grâu" şi ~ bogaţiei româ.neşti, 
aşteaptă ziua t'!'6a mare, când să prl. 
measră intre zidurile sale sfinţite de da" 
nie şi jertfă bănăţeană., mnlţimea CI'&-

din~ioşiIor. ' 
In tIltef\'aIul dela 12-26 Martie a. o. 

- săptămâna dărniciei bănăţene - da· 
tori suntem, însufleţiţi de s.pelul Prea 
Siinţiei Sale care glăsueşte: "Dreapta 
noastri credinţă din această rerte a 
p'iJnântulUi român~, nu a avut spri-' 
jinitori eu daruri boga.te. Tăria ei a fost 
dragostea inlmnor curate şi m11nca 
braţelor sâr.gulncioase, tlare de atâtea 
ori au refăl'ut din cenuşe Sfinte-le Looo, 
suri", să dăm llD răspuns, d ... mn a t'Dn

r:F'1,,7;,~~jil~,',!:' "., () ,,;t;i ,"c t:. ---"'::, ~ i tl'ih'ntiei nnastre l'a. o mltnif ..... ta.1"e .. 
'!--., ·'L~htllh~~. & -e:.":d· 1 I d te· f ţX d ~_:t , "o,..",u. le !il a rn"""s 1, a.H, e aşer.,..., 

Acq"f':t7' --. "-:U·', ~;'c~ \. f""',:' t::""'! m'cl1 1 mintele străm~ti«. 

Y';'~'ii L0C, ,-- "'''f''"~Ti'~ ',,",t~ rc"r-" ,:', '1":"''[- I can' Şdi Sa'taa.rţi.Pauft:::,o~' ai'n08eamtuoclumiail.ŞiaJC'eUrtm. t~··y .. ,:~I"'·'·"'·"""'-(·~' .. :..; ~-~, .,.~\i~~~ i"::{:-[. r~,r:-i~.;_ .:-;: 1',~; ,~ ~ v ....... ,,~ , 

ne,:' )' "i ":;(,.,,, ",>:.c:7'" ,'~or,;î."'.,t;,~",,,~ 11'.: feSe suprema lor oomoară, VIAŢA. 
l:;",~,', ;;h~:-_i;' ~7 ~'e (X'l.;i·W:::t-, I pentru reclădirea atâtor Biserici dărâs 

C,. -:,"",ti-:lG:.t:,l 'Jll;J;,'<,<~t~: k!: <1"1< '. , .. k , • mate de nel'te"dinţă barbară şi pentru 
C" ,:"'~" c: .i"2 ft"l!"{(,,'F.';;~ ~<"L>~l.c <','e ;~,,'i slava sfintei noastre Biserici, noi cei fe~ 
€l,' >'<U j,<;,rt .. r.~,,'t:-,"l:e, ftft,>! d !'(:"!'c:'"' ,c 'il riţi de urgiile eumplitel()r iupţ-e ~i sân. 
JlnnclplJle gem:raie, C<rt'i Le guverueaLd. geră.rii,ale frontului, să nu jertfim nIci 
Pretutindeni se resimte n~v()ia de revizuire măcar din prisosul nn&ru. bllnul rle!"lti. 
a tuturor Codurilor ,Jrenerale. Incleştal"ea nat terminării m,g.reţei CntE'drale a Ba 
actua1ă dintre popoare tmpiedecă această natulul, mân<~rin inimelor n"amre? 
iniţiativă. De aceea redactarea şi elabora- Z11e1e ae.esf{'ll\ flE'rdinate dă.rnll"lt"i lJă 
rea \tuor Coduri lOii române tn momEntul năţene, vor ~onfirm8 d~lf!ur S(\1illfll"iil\( 
de faţă este ·i1uz.rje, iar extindera Codu· tea wn~.('\lf)1' rnmi.ll~ti rli" Mest ţinu't. 
rilor române pe Nregul teritoriu al Ţării in ,lll"'t B1!rerltii nfl?lmnln[' 
a fost salutată ". ; .... "'~,..; ... s net'es~ră, DATI. Jl'Fn OROT.l 

1· roP-"'lEJ.JT Gi\ŞPAB ~NTRU CATEURALAJ 

Preotul H. ~.' .i, 
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:w .MArtie 1944 
- T~ pâ1&ă I.a care făiM alhă 

8: ~ .tXnde ltber. in orice cantitate *1. 
Iara mei o jorm.al"tate. 

- Până la această dată .tă ~ aplicti 
, retWcerile de taXe vamale la imporluJ 

firelor ţesă:turilor fi altor lucruri de 
fibre artificiale. 

81 .Marile 1944 
- Pând la a.oea"td dată lIe mai poc 

cjza regi8trele de eXport. 
- Termen pentrU numirea, iMinta

rea, transferarea Şi incadrarea persona
ltdui în posturi la Consiliul de Patronaj. 

- Termen PP'ntru plata anticipată a 
ratelor debitorfler agricoli. 

- Ultim1;ll termen pentru de3/ăş1J.ra
rea planta[lilof' de vii de hibrizi) cu o În
tindere de 1 M. ~u mai m.are. 

AGRICULTURA 
COMERT 

I R DUS T R I E 

A 

In gospodăria plugarului 
Gospuuarii ca.ri CUltWa. ma.z<u~a cu...e6 

aeprelţ-Lllte roaOO u.e pe urma ei. ~1 P.lu 
6<loJ.·W ~ pamautul.. 

S\;Ul>J..luit.L Ul primăvară, în mustru 
omatUlul, <lupa o~uJ." l.1l·e~atit dm tOa.tll9 

U& trecută, ma.z.aJ.·ea c.t·~4e repede, uU~ 
,P-l'Ulue faţa I-limantlllui, &.lunga burue> 
w.le pe carl nu le lasa. sa scou~~ .;apw Şl 
Ou dupa .I1lWtâ, vrem>t! incepe a suange 
lJa.stă.ue verzI, pe .cari daca. vrea, le vm
J.e OU preţuri 10arte bune. Nu e bine 
maă. sa umble prin mazare înainte de a. 
se coace, pentrucă astfel o încurcăm, o 
călcă.m şi-a stricăm socotelile. 

Dar pantru păstăi verzi se poute lăsa. 
un capăt din locul semănat. Mază.rea Q..< 

junge repede la coacere. Şi se ia de pe 
un hectar d-e 100 ~ultivat eu mazăre 
1500-2000 kg. boabe şi cam tot atâtea 
kg. de paie, care sunt fonrte bune pentru 
hra.na vitelor ~i :rr;.l q seamă a oilor. 
Mazăren are preţ ioarte bUD pentrucă 
bOaJbele de mazăre s('1ipate de gărgăriţe 
dacă le tratăm cU sulfură de carbon, 

3unt foarte căutate atât pentru hrana. 
.lamenilor cât şi pentru aceia a tuturor 
a.nimalelor. Boabele de mazăre se pă.&
trează bine conservate în Butii. dar sunt 
minunate şi uscate. Cultura ei nu prea 
[11'43 nevoie de multe îngrijiri. dacă. e se.
mănată în ogor pregătit din toamnă fi 
plantele au cr~ut bine şi an euprina 
pământul aşa ca să nu dea răga.z buruie
nilor să scoată capul deasupra lor. 

Dar mll.Zărea. ea şi fasolele, ea. hor
c~agu1. trifoiul şi toate din familia a,. 
cenSta a leguminoaselor, aduc pămân
tului un lngrăş.ă.mânt fără să i·l dăm noi. 

Iată ce aduce mazărea tn casa gosPO
darului: hrană bună pentru oameni şi 
pentru vite, marfă foarte căutată şi 
plătită cU preţuri mari. Iar pământului 
îi lasă bunătate, bogăţie. rodnicje în 
punguliţele aoelea de pe rădăcini. De a". 

ceia e foarte nimerit ca fiecare plugar 
să samene şi să strâ.ngă simâ.nţa de ma" 
zăre. 

T 
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ar 
- Legea. lSr. l;;n pentru autorizarea: t!ll 

MinisterULui b"'manţelor de a emite bo- I!I~ 
nuri de tezaur pentru plata d.~pâgubiti, . 
lor cuvenite Industriilor Siaerurgice.: IN 
(Monitorul OflCial Nr. 6::'. din 14 :M.artie t 
1944). u ; in j 

- Regulament Nr. 10 de function&rea 
.... :0 

serviciului tethniu şi administratiV al 
ril Sindi,c.atului pentru îndrumarea creşte-

rii oilor şi pentru organizarea asociaţii.' pâ 
lor judeţene pentru creşterea oilor I . el< 
creseătoIiilor de oi recunos"ute şi & tur' JI1 
melor comunale. (Munitorul Oficial 1)8 

Nr.62-1944). pf 
- Regulament Nr. 11 pentru ocupa. M 

rea posturilor de interni în Farmacie. 
(MonitorUl Oficial Nr. 64 din 16 Martie V 
1944). 

cf!iCitaţa 
'N i e; -

I N FOR MAT I U N )-
- Regulament Nr. 12 pentru ocupa.- ~ 

rea posturilor de Farmacişti Şi Farma. 
eişti şef. (Monitorul Oficial Nr. 64- ~ 
1944). 

1 ~ 
- Regu amf'nt Nr. 13 pentru ooupa. 

X 100 !InJ:OAl\t'E l'l'lN'.fRU APRO-
28 Martie 1944 VIZIONAREA CU ULEI OOl\lliSTI~ 

- La C. F. R .• Direcţinnea Economa. BIL. Monitorul Oficial publicăurmăto:< 
tului pentru 4500 metri pânză de 1 m. 1. rul decretolege: Se ratifică actul adiţio. 
eăptuşa.la. la m.a.ntale. nal încheiat Între Ministerul Finanţelor, 

- La Direcţia. X-a :regională Sihn.că Subsecretarul de Stat al AprovizionărÎÎ 
Lugoj, pentru darea in antrepriză a Iu- Armatei şi Populaţiei CiVile, BQnca Na
erărilor de apropiat şi incăreat pe YagO' ţională a României şi Institutul Naţona1 
nete C. F. R. a circa 5000 stari lemne de al Cooperaţiei, autentificat de Banca 
foc, din parchetul 6 Cameniţa. Preţul de NllţionaHi. a României sub NI', 14 din 10 
strigare este de Lei 350 pe m. ster. Martie 1944, privitor la prelungirea ere-

29 Martie 1944 ditu1ui de 120 mil ionne lei pentru conti-
_ La Direcţiunea "'en€rală P. T. "". nuarea operaţiunilor de aprovizionare cu , 

... A uleiu. 
pentru procurarea. a 2,1'iOOOO bue. stâlPi, 
150.000 buc. traverse, 500.000 bllC. 17,.Q1 X NU V~ F11' r.."1t?I0 CA:.NTITAT~ 
Iatori, 1.250.000 buc. izolatori. 600.000 D~r~l:OAr~A ~.flA..~Jl_ .... -\) IN PLU;:> 
leg. silrmă de fier, etc. IIJECAl ,t''EA OOtlL-\.NDATA D;E A,. 

_ La Dirt"Cţiil.mea Păduri10r Pel'S()8..' GIU?lJL~RI CARI ~ U DEPUS A
l1f>lor juridice. rentru vâm;area Il1at"'t'ia.> VANS. D~oarece secenşul ~nul~f tre~ut 
lulul }",mnoo tMat în dE'HC't. CU un volum a co~umnt ~ ~agoane de ~oara~ue har, 
de 1.404 roc. de bus't"ni d~ molid for, ti.e ş~ cum pan~ acum nt: s~u f,?-cUt la 
mati, din n~th;r~!t Iupănetl.M. Slnihcat~ AgrIcol i/nscr!erl decat pen-

_._ La C. F. R In~tj"l 1 IntretiJ1et'e tru c~ntItatea de 51/4 v~goane. atr~g~ 
p<>nt-u procuraJ"ea a 11.500 m. 1. ea'Ntl~ atent2a celo; c: au n-eVOle de_ sfoara ~ s~ 

- ~ hPton. n"'cpS~re pentruDOZRl'ea ('~.bll1' se grabeasca cari altfel vor ram.âne far~ 
lUt in st"'.f:iHe Op. w "~''''''.Prahovei. In de !a. Anul aresta sfoa:r:a va f1 . nllm8;I ,-al d Le' 17000000 ~5.ta se VR comanda de catre ngT1Cu!tOl"l, 

oare el, . . Sinclicatnl nu va avea nicio cantItate in 
----------.-----....-- pIua. 
Comunitatea de avere. dif'ecţitmea Si!vică X SIGII..A.RJl;A S!TEJA>R LA MORI 

PUBLIOAŢIE DE LIOITATIB Organele de control ale Admmi-traţiei Fi: 

x PRIME DE PRODUCŢIE PEN. 
TRU FUNOPONARU CASEI PADU
I~ILOR. Casa pădurilor Statului este 
autorizată să. acorde şi să. plăteaseă fun~ 
ţionarilor săi în conformitate eu dispozi.o 
ţibni1e art. 30 din Codul funcţionarilor 
publici Şi prevederile legii No. 575 din 
3 August 1942, în total suma de· 10 mi. 
lioane 949.759 lei, dela alt. 82 al bugetu
lui său. pe exerciţiul 1943-1944, unde 
este prevăzută ca primă. de munci. tn 
raport cu producţia.. Suma se va repar.. 
tiza astfel: .a) Lei 6.166.105 pentru per-
sonalul dela serviciile exterioare (oeoa
le) b) Lei 2.435.394, pentru personalul 
deJa Direcţiile regionale silVice. e) Lei 
2.348 260 pentro personalul din admini.g.. 
traţ1a centrnl!. 

X ~UNlSTERUL FINANŢELOR a
duce la cunoştinţa celor interesaţi oi. a.
('ordă. un ultim termen pentru preschim. 
barea biletelor de 1. 2, 5, 20 si 100 lei 
până 18. 30 Aprilie 1944. Preschimbarea 
acestor bilete se Va face la Administra" 
ţiile financiare şi Perc. fiscale, primin.o 
du-se în plata de impozite sau dându-se 
în schimb mQnede metalice, precum. şi la 
Ghişeete Băncii Naţionale a României. 
Peste acest termen nu se mai 8Ie()rdă 
nici o prelungire. ................ ~ ... -.... -.-.. 

. In conformitate cu Dec. Nr •••• le. 
1944 Comwutatea de Avere vinde prin 
licitaţie publică., următoarele cantităţi 
de materiale lemnoase de esenţă fag în 
I-icioa,.re Î1l raza ocolului ei. a.ilv~c Ohaba 
Blstra: 

tanciare şi Ministerul Economiei Nationa. 
le au primit instrucţiuni să. sigilere sitele lAN UNT 
(pla~ siI~teleto,r, buratelor, radiale), a~e1o:r LA PRIMĂRIA OOMUNEI BILED, 
mort caM nu s au conforma"!: normelor t>bli· SUNT 2 POSTURI DE FUNCŢIONARI 
ga~~ti lile oficitllui. pubiicat în Monitorul 'VACANTE. REFLECTNTII ISI VOR 
OflCIal Nr. 20111943 fliră a li se mai aCOr. IN AINT A CERERILE PANĂ. LA fl9 

a) in Seria Xl. gr. Petroo&J din raza 
cCimunei Crâjma, cantitatea de 1000 m. 
c. lemn de Zuoru fi f600 Ilteri 1.20 lemn 
de foc~ 

b) in Seria XII. gr. Sooarţa din raza 
comunei OhaVa, Bistra oo.ntitatea de 
SOOO 8i eri t.M m. lemn de foc. 

e) în Seria XVII. gr. Băile Giurgiu din 
raza comunei Mărul. cantitatea de $000 
BteTi 1.20 m. lemn de foc. 

Caietul de sarcini si. găseljlte ~UfJ la 
toale serviciile Comunităţii de avere. 

Licitaţia va avea 100 in. ziua de 30 
Martie 1944. ora 11 a. m. 

Ofertele închise Insotite de recepiss 
despre depunerea garanţiei de licitaţie, 
100/0 din valoarea ofertei. vor fi prezen
late până la ora 11 a. m. din ziua lidta
ţie-i în biroul Direeţiun-ei Comunităţii de 
A,'ere. 

Ofertele Se pot face parţial sau inte
~al pentru materialele arătat-e mai SUB. 

Comunitatea de Avere işi re~rvă 
dreptul de a publica o Dooă licitaţie, da
ci rezultatul prezentei licitaţii nu va da 
I\!zultatu} urmărit. . 
Caransebeş. la lS Martie 194-4. 

Comunitatea fU Avere Caramtf!be{l. 
. 1100 

da termene pentru executare. MARTIE 19441 ORA 19. 1793 
~;i~:Mil • .li(lj(.!.,ttliiiMtl. __ .!J$J4L!11.I'I· B .. --_______ • __ 1Ifl 

-- ~-- ::11 

L SF$'.!"1i?iţM • M *Ne se ~. 
SI la foato ma:azlnele de co!onia!e. 

'*GAi • 

, .... ,-... 7"Iii .~ 

Cel maÎ bun şi cel mai 
'ndicat .Jim~nt pen
tru eooil aQq"ltci. 
Cuprinde phosphat de 
calciu tribazic si gris 

curat de grâu. 

Depozit: 

ESCULAP 
S. A. R. Bucureşti 

Grai Cristian T e~J 11 
Str. T etefon 5-01-39 

=---=----~-

1691 
& •• 

rea POSturilor de in~ctoM generali ., 
farma('enticf. (MonItorul Ofieial Nr. 64 .,. 
-l944). I" 

t 

1.il.~te-Co~," e.tLfa.lll . 
L."'f"l'~.:.M~U'lCAREA CUL'l'URU DE 

I FLOAREA80.~ELUI 
Monitorul Oficial de astăzi publiei 

decretUl lege prin care se autorir.ă. C. A. 
F. A. si acorde S. A. R. "Solagra" pen" 
tru cheltuielile de cultură necesare anu
lui agrieo11944 un oredit ~ 300.000.000 
lei, rantbursa.bfi in 12 luni. ' 

In continuare, deeretullege reglemftlloo 
tează modlilită ţi1e de rambursare fi &Bi.o 
gură. reesconta.rea la B. N. R. a biletelor 
la ordin. emise pentru ut.iliz&rea hnpru
mutulUI, in aŞa f ,,1 încât licbidarea opeo 
raţiunilor să s~ Iacă. in cele mai bune 
conditiuni. 

Un 'imprumut de egali valoare a toM 
consimţit Societăţii "SolagTa" h1. aee
leaşi oondiţiuni, in campania anului JlIZ"&' 
cedent. 
Până. Ia 28 Februarie se res"tituise din 

acest imprumut suma. de 1()4.000.000 
lei şi diferenţa de lei 196.000.000 plus 
dO'bânziIe corespunzătoare va fi resti
twtă până la 1 Octombri~ 1944. Aeea.s
ti restitutre se faet! In oadrul programu
lui de fabricaţie a ule1urflor In mmJ.. 
toarele 7 luni, oare este eom.plect as'gtt. 
re.t prin stoeurlle existente de seminte 
oleaginoase. . 

Comunitat«J de tWere. dirt'CţittnM Mlmoo 
Nr. 1352/1944 D. S. 

PUBLIOATIE DE LIOIT AfIR 
In confrm.itate csu Dee. Nr. 22JC, 944 

şi 23/0. 944 fi CU Deeiziunea de anUla· 
rea licitaţiilor cu reZUltat insuficient, 
pri~nd materialul lemnoa de esenţă fag 
in PIcioare pua in V!nzare in 8e1'iile ~ 
V, vm. gr. din ocolul nostru silvic Oha.
ba Bistra, publicăm prin prezenta lici
taţia a 2-a pentru vinzarea in Picioare 
a materialulUi lemnOl de esenţă. fq ti 
anume: 

1. 6000 steri kmll de foc în SeritJ 11. 
Merja-V0i8lova. 

2. 3000 8teri le1nn de!ee in Seri4 V. 
OireşeluZ-Oireşa, ~i 

3. 4000 neri lemn de foc şi 500 m. c. 
l-emn de lucru in Beria VIII. Râmniţa. 
GUmbQca. 

pe ziua de M Martie 1944) ora 11 4. m... 
Ofertele închise prevăzu te cu recipls3 

despre depunerea la c3.Seria Com. de 
avere a 10% garanţie de licitaţie Se vot 
preZenta in biroul Direcţiunei in ziua 
licitaţiei până la ora fixată mai :rus. 

Caietul de sarcini şi eondiţjunile de 
liCItaţie sunt expuse la toate S?rvicWe 
Corn. de aVere. 

ComunitatM d.e .A.vere Caransebet 
i 1781' 

, Pc 
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ZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 
1 

_ aw • D 

- REDACŢIONALE. Z!anll "Dacia" 
, eautJ. spre angajare un corector. Sunt de 
. preferat cei ee au mai lucrat In acest do-

r 

: ~ill. Salar 10,000 lei, brutto. Informaţij 
J /IS Secreta.l"i.atul de rdacţie. Tel. 16-00. 

~ - AD~nNlSTRATlVE. Domnii abonaţi 
~,ai ziarului "Dacia" precum ti 1:0? aceia 

cari trimit bani pentru abonamente. pabU
caţiuru şi :reclame 8UIlt rugaţi a trece pe 

. cuponul mandatului sau pe CEC-urile ~ 
~. tsle numărul chitanţei, a>bonamentului, nu
lQo mărul publkaţiunei I!I&U reclame{. 

Li. _ BACALA UREATUL COMERCIAL 
le.: INCEPE LA 24 APltlLlE. MiDiBterul eul
Je turii na.ţionale adu~ la CUD.Oftinţa celor 

i interooaţi următoarele: Clua opta la ac. 
: :oJllercia.le de băeţi fi fete inceteaT.ă c:urau,.. 

riie in ziua de 8 Aprilie crt. Dela 31 Mar'tie 
~ . până la 8 Aprilie elevii ~i e1evele din &ceMti 
1. 
I e].a.si vor da examenele de tine de an. DU-

, mai oral, in orele de clasă. exacrneIlul de ba.
~ oa,l'8.urat incepe la 24 Aprilie cl't, Examenul 

p8l'ttcular de clasa VIn-a va dura dela 23 
1< Martie plnlla 8 Aprilie ..... 

~. - DIRlOO'fllJNILIt ŞOOALELOR DE 
e UCENICI INDUSTRlALl No. 2 fi 3 din 

Timişoara, 8due la cunoştinţă celor intere
saţi. el b1 ziua de Zl ert. .'" ţine, In loeeln1 
Şooe.lei de UeeIt1ei Nr. 1, B-dul Regina Mat· 
ri& 15, tratare prin btml Invoial!, pentru 
con1'ecţiona.rea a doul dulapuri cu sticll, 
ecmform eaietuhrl de 8ftl'dni, eare 8e poate 
~ In ClII1ce .Kt. la adresa amintită, Di~ 

recţiunile ~ar de Ucenici Nr. 2 " 3, 
Loeo. 

- rENTJnJ DOC'I'OJW ABSOLVENŢ) 
AI I'AClJUl'A:pl W!O JtJ!a)!()!NĂ D1N nu
'CU~TL To).l domnii Qoctori a;bsolYill1ţi ai 
cursului de ~ în stomatologie IP 
radiologle care ti..ul lă.sat actele in vede-

, te& eli.belWii clip.\omei 1& Fa.cu1tatea. de ld.eo 
dicină diu Bue~ aun: blvitaţi & se pre
zenta de urgenţă. 1& secretariat spre &-şi ri
dica -.east. act... Oei din pl'OVinme ne vof 
comuna .. WlflBţl adresa IIPre a li .. 
trimite aetM ftICODl!IIDdat. 

- NU SE MODIFICA LEGEA cumlL 
LOR. Buea.nlt~ 23 (Rador). Preşedmţia 
cOll.5iliulut de .minittrt răspunzând întrebă
rilor primite aduce la cunoştinţă. generală 
că. la 23 Martie nil se face niei o modificar. 
a prev~Ol' legii privi~ la reglemen
tarea rapoturilor din'tre propiretari flIi. chi
riaşi publioata In Monitorul Oficial NI'. 81 
din 6 Aprilie 1943. 

- TRECEREA LA ORA DE VARA IN 
GERM.'\NIA. Berlin 23. Trecerea dela 01"8 

normală la ora de vară ge face în 3 Aprilie 
oreLe 2 noaptea, eAnd toate ceasornieele 
în Germania wr fi date o ori înainte. 

- UN Mll.ION METRI CUBI LA VĂ 
V ARSA VEZUVUL PE ORA. ~neva. 23. 
După cum anunţă Servidul englez de infor
maţiuni profesorul Giussepe Imbo. directo
rul observatorului dela poalele vulcanului 
Vezuviu a declarat el vulcanul uuncă cir
ca un milion metri cubi lavă pe oră., Sun! 
temeri că pân!i Miercuri localitatea Cercola 
va fi tngropată sub lavă. Imediat sunt ame .. 
ninţate localităţile: San Giorgio, Cremano 
~i Porlici. Evacuarea localităţii Cercola a 
început. 

- DELEGAR.E D.E INSPECTOR GE
NERAL AL IOlENI<:1 ŞCOLARE. D. dr, C. 
Ghisdă.nescu, a fost delegat pe data 1 Mar
tie 1944 inspe~..or general pentru igienă 
vcolară in Ministerul CUlturii Naţionale şi 
al Cultelor, 

- NU SE ADMIT CURSURI ALTER
NATIVE FARA APROBARE. In!\pectorul 
~olal' regional Timişoara, dispune urmă
toarele: Nu se admite ţinerea cursurilor 
aUema'tive fări prealabila aprobare a In., 
lIepctoratului şcolar regiona.l• 

- 10 ORE DE MUNCA PENTRU 
FUNOŢION ARI. Durata normală de lucru 
pe timp de războlu pentru funcţionarii par
tieulal"i de birou din tntreprinderi11!l indus
triale va fi de 8 ore când se lucreAZă con
tinu (eu 3 eebip.~ .. 'tlccesive) şi de 10 ere 
tn celelalte cazuri. Sporul de salarizar~ la 
i1l'J'lll{nc-A Sltpltmentarl se V8. p1liti in eonf. cu 
~, 5 din decretul le~ neq-!TI'1tTl Muncit tn 
Ibp de războiu din 2 Oct_, 1941, 

PENTRU MEMBRU CORPULUI - IN ATEN'J'JA OANDIDA'J'lL01l & 
CONTABlLIUm. Adunarea generală or- X1UlENEWR PARTICULARE eL. VllI. 
dinară a corpului, convooată pentru a doua Examenele partioulare caM ee ţin la lioeul 
oară, se va ţine in mod ireVocabil, eu orice de fete .,Carme:n-Sylv&" pentru elevii ad-
număr de membrii. Dumlnooă 26 Martie mişi la Hceul de bă,eţi Dia.eonovici Loga dta 
1944 orele 11 a. m •• in localul Liceului Co· elasa VI1I. incep in ziua de 24c Martie orele 
ruercial din Timişoara, Domnii membrii ai 8 a. Dl. eu Filozofia şi Drept, nu dupi masă 
Seoţiunet Timi~ara.,i sunt invitaţi a lua eam ~a ammţat. 
parte In DtmlAr cât mal m.are, _ OONOUBS PENTRU OCUPABEA 

- CARNET TIP DE ACTIVITATE DE POSTURI ADMINISTRATIVE. In ~-
PENTRU ADMINISTRATORU AGRICOLI lele de 22-26 Martie a. c. se va ţine la 
OOMUN ALI. )1inistm'ul de Agricultură Inspectoratul Şcolar Regional Timişoara, 
(Direcţia Producţiei Ve~le) a trimiA Ca- UD concura pentnl oeupare& posturilor ad-
merelor d.e Agricultură lIn carnet tip eaTe ministrative de impiegaţi, contabili, casieri, 
urmeam a fi tipărit ~ clistn"buit admlDLI- dactilogra.fi. I5eCretari etc. Inscrierile la a-
tratori1or agricoli din ,1ttdeţ. Carnetul conţi. eest examen se vor face la Insp. şcolar Te-

M instrucţiuni f1i diferite formulare, !Il gional ~ar& pAnă la 20 Martie inclu-
legături cu ae.ivitatea administratorului siv. Ceren1e vor fi !nsoţite de următoarele 
agricol. acte originale: Extrasul de naştere. cerU-

_ CONSTRumEA UNUI CANTON IN ficat de n&tionalita~e şi origini etnkă, di~ 
P ADU~ ALltJoŞ. La padurea. comunei plom& de atudii. cazierul judiciar, declara-
Alioş Qin judeţul nostru aclutâ.ndu-se com- ţie eă nu mai ocupă nici o funcţiune la stat, 
pLec~ preţul de amortizare se va construi judeţ sau comună, acte pentru situaţia mi· 
un canton de pădurar spre a le asigura ,i litari. 
mai bin. pazlL pădurii. M.ateda.lei. aunt _ lJROAREA SALARIILOR TAXATOA 
procurate, planurile f~te .. ci iucrările RELOR DELA LE.T. Comisia. de arbitraj 
incep imediat. . de pe lângă Inspectoratul Muncii Timişoa.-

_ MASURI SANITARE. Pen7ru a se ra, cu decizia nr. 3Jl944 admite cererea. ta.-
.... igura popula.ţiei rurale o apă potabil! fe- n'toarelor femei angajate In Set-vidul 
ritA de orice impurităţi, Direcţiunea Igie- Tra.mvaelor Comunale (I.E.T.) In sensul ei 
nei şi 1d.erliciD.ii preventive din Ministerul U se majorează salariile actuale la de 8%. 
SăDită?! a trimis tuturor organelor sani-I salarlile plătite in Decem!Vrie 1939. Majo- I 
tare din ţară o broşură eu iMtrucţiuni rărite se admite la 8Il.lariUe brute ljIi ac~ 
ample pentu construirea. de rA.1r.Jn1 sa1ubre sorti de orice fel pliti~ de phltA până 
In comunele rurale. In Docemvrie 1939. Majorarea le aplică 

- $EDINŢA CONSILIULUI DE ADID
NJSTRAŢIE AL SINDICATULUI AGRI
COL TThUŞOARA. In ziua de 24 Martie CIt. 
va awea loc şedinţa consillului de adminis
traţie al Sindicatului Agricol din Timişoa
ra. La ordinea zUei, pe lângă descărcarea 
gestiunei anului 1943, se va discuhl. proble
ma colectăru linei, sfoarei de legat etc. 

dela data de 1 Octomvrle 1943. 

- LOCALUBlLE ŞCOLARE PRIMARE 
DIN REGIUNn~E CLDUTERICE. Minis
ternl Culturii Naţ.iona~e Dir. !nv. primar a 
aproba: ca localurile şcoalelor primare din 
re~uni1e c1imaterioe să fie puse la dispo
ziţia Consiliului de Patronaj al Operelor 
Sociale. 

~ ...... ~ ......... ~~ .............•.... 
Cine se mai poate prezenta la exa

ntenul pentru gradul de 
sublocotenent rez ervă 

"Monitorul Oficial" Nr. 67 publică 
&ciz.a de mai jos: 

Se vor prezenta la examenul pentru 
gradul de .su,blOCO!enent de rezerva., care 
va avea loc în cursul IUllei Iunie 1944: 

a) Absolvenţii ş.colilor de ofiţeri de 
~ă din anul 1942 Şi ai secţiilor de 
pregă.tire militară. de pe lângă, şcolile 
politehniCe din anul19~ (încorporaţi la 
1 Martie 1942), şi mai vechi. care, din 
'cauză. de foIţă majoră nu s'au prezentat 
la. examen cu seria lor şi 

b) Absolvenţii şcolilor de ofiţeri de 
rezervă Şi ai secţiilor de pregătire mili
tară de pe lângă şcolile politehnice care 
au mai dat odată. exam~n în luna Noem
vrie 1942, dar au fost declaraţi ne
r€u~iţi. 

Examenul se va ţine, cu începe.re dela 
1 Iunie 1944, la şcolile de ofiţeri de :re
zervă ale armelor resp6CtiV'fl. Pentru in
fanterie, la şcoala ofiţeri rezervă infan-
1";'rie Ploeşti. 

Absolvenţii şcolilor de ofiţeri de re· 

Zervă., din categor'.a Celor arătaţi mai 
sus, care la dată. când se ţine examenul 
se vor găsi la unităţile de pe front, vor fi 
avansaţi fără examen, pe baza propune
rilor favor~bile a şefilor ierarhici. 

Propunerii vor fi astfel intocmite, in
cât cel mai lâniu la 20 Iunie 1944, să Se 
găsească la M. R., Oir, Personalului. 

Condiţiile de admitere la examen sunt 
acelea prevăzute de legea ofiţerilor de 
t"€ze:r\'ă (pub1i~ată in MonItorul Oficial 
Nr. 17 din: 1 Dzcemvrie 1941) Şi anume: 
Să fie bine notat de sefii ierarhici re-

7}eM (secţie de pregătire miUtui de pe 
lângă şcolile politehnice), şi 
Să fie bine notat de 1ţ."fU ierarhici pe 

1.mpul stagului la unităţi, 
Vor fi admişi la examen şi t!nerH care 

:riU sunt cetăţeni români. In caz că vor 
reUŞi, nu vor putea fi avansaţi subloco
te-nent:i de rezervă decâl după ce vo.r ol>
ţne cE'tăţÎenia română. (Pentru M'eştia 
se va face menţiune specială in prooe
flele-voerbale :sua propun~rll. 

---------------------------,----------------------------PAL 4 T (1 1-, CUI, T (T RAI .. 
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Mare spectacol de 

, VARIETĂŢI ŞI MUSle-HALL 
cu cele mai senzaţionale nomele stră.i ne, de mai vămtf in România. 

TRIO SINCLAIB WILLY TAUWINKL 
acrobati dela TeatrnJ CoJorado, Par'

COLEA. RĂUTU 
compoziţii mmilCale 

BALETUL CUBANEZ BACANALIA 
sub conducerea maestrului Constant 

DUO TOMCINI,J" '1: . 
acrobati de salOD ' 

celebrul comic internaţional 
DUO SCAMPOLO 
fantetişti mlnicali 
DUO ClAN .KAN 
jongler! japonezi 

TRlO ACROBATIO 
număr in tema~loml 

- AMANABEA ADUNARD SlNDIC.'\.. 
TULUI ZIARiŞTILOR DIN BANAT, Adu
narea generală anuală. a "Sindicatului Zia
rlftilOl" Pro!esioniJtl din Banat", care ur
ma trl aibe loc azi Joi, 23 Martie 1944:, se 
amlnă pentru data. de 29 Aprilie 1944, la 
aceeaş oră, eu aeeeaş ordine de zi şi acelaţl 
loc {Tim~oar&, Paltr..u1 Cultural). 

- AUDI"J'ltTNEA elev1Jor elal!lel de vi· 
cmri a Prof. Adelaida Iancovl.ciu Sala fes
tivl a Lieeului Comereial, SâmbătJ. Z5 Mal'· 
tie ora 18, p, m, Intrarea liberi. 

- PROGRA:\·IUL TEATRULUI NAŢIO
NAL. Afişul nou al Teatrului Naţional din 
Cluj-Timişoara anunţă "D'ale C~mavalu

lui" ~i .. Rom:eo ~ Julieta la Mi:dl" ~Iltru 
serne de Sâmbătă 2:5 şi Marţi 28, cu dis
tl'ibuţi;le dela premieră. Duminecă 26 Mal'
tie se va juca. seara "Necunoscuta". 

- TURISllUL GI<;RMA .. l\i. Dupa eum a 
stabilit Oficiul StatLs~ic al Reichuiui, turis
mul german este şi astAzi, după terminarea 
celui de al 4-lea an de războiu, aproape tot 
a~t de desvoltat C'8. şi in ultimii ani tk! pa
ce, când călătoriile erau atât de animate de 
organizaţia "Kraft dUrcJh Fredude·'. Ra
portAnd cifrele de azi la a.cele timpuri, tu
rismul german e a~tlizi mai &căzut doar 
numai CU 8 la sută, Cercetările Oficiului 
Sta~ic al Reichului s'au bazat pe aDun· 
ţările de striiini. pe po!>alSul"ile de noapte 
alte străinilor şi in general pe durata po
pasurilor de noapte in 8{lO dintre cele mai 
importante organ'zatii de turism. 

1_ CONCERTUL PlANISTULUI GtlN. 
THF.R WElNERT. Vineri Sl Martie ee
lebruellian1st german GUnther Weinert va 
da un reeital de pian la Timi!;loara !\ub egi
da A~tl di'mliei germane. DetalU asupra con
certuhli vom da la timp. 

- L.'I\STlTUTUL DE CUL'IURA rrA
LIANA A SU8PENDA.T CURSURILE. In
stitutul de Cultură Italiană, In România, 
Secţia Ti[Qi.şoara, anunţă prietenii şi onor. 
public că din cauză de forţă majoră cursu
rile Ins~itutului se suspendă şi" b1b1iotecl 
se suspendă până la o dată ce se va comu
nica ulterior. 

- nmoUL DE JNCARTlRl1mE. Se 
aduce la cunoştinţă p'tlbi!cuiui d. Biroul 
de Tn<.'srtiruire s'a mutat la. Prefectura ju
deţului. 

- NOUl AD~ZIUNI LA INFIINtAREA 
UNIVERS1T.~ŢII LmERE MIJNCn:'O." 
REŞTI. D. G. Iovin industriaş. TimIŞOara, 
d. ing. R. Cărpinişan, Al'Dd; dr. Nicolaf'! 
Ogrln. prof. la Şcoala Politehnică Timişoa
ra.: Petl'El Pope!CU, insp. general al Mundi 
Timişoara. 

- MORFTN,\ DIN COZILE DE MAC. 
Morfina. brutl este o substanţă importanti 
pentru industria medicamentelor. In ulti
mul timp s'a constatat că se lloate enntlne 
morfină şi din cozi1e de mac care până in 
prezen: erau aruncate sau folosite numai 
ca paie. 

- INDICATORUL FILATELlC. In QU

r!nd apare un indicator filatelic i conţinâ.nd 
adresele tuturor fi1atelişti1or din România. 
In acest Indicator prima lucrare in acest 
fel, fiecare filateli~t va fi treeut CU nume
le său 1ntreg, &dresa exac":.ă, ocupaţia. 
vârsta eum ~ categoriile de măret Iti ţărne 
pe eari le colecţionează. Indicatorul fila.te
tic va avea drept scop facilitatea relaţiilor 
de schimb dintre fi1q,tell~ti: 

- SALVAREA ASOCIAŢIA VOLUN· 
TjlRA de azi 1acolo iarăşi se va ocupa cu 
transportarea bolnavilor din provincie s'au 
vleeversa, Telefon 4:4-44. 179~ . 

- DIREOŢIUNEA LICEULUI de te:. 
,.CIll'llten Sy1va" din Timişoara, aduce 1. 
cunoştinţă fostelor eleve, care nu şi-au ri
dicat aetele fi certificatele, t!ă se predntA 
de urgenţă la cancelarie pentru a le primi. 

• 179C) 

- Dr. GH. GRIDIOŞAN medic apecialiat 
" leTI'laţionalul fu boale şi operaţiuni de nas, gât ,i urechl, 

l' E BEN TIN 1 medie primar al servkiului de nas, gât " 
~lebl'1l1 iht'lftlnbt. C8t'e tate ia don!\. • femeie eu fernstr5ul meeante, asistat I urechi dela. Spitalul de chirul'gle "Dr. A 

de Imbllc pe !'I('eni. numere de dan! modem şi t"lMic C~ndea a reluat eonsul:a.ţiile. Consultaţit 
Pro~mul ~,e at>OmpA.n'nt de et"1e-bro1 jaZ'l JONY~CU Între orele 12 fSÎ 4-16 d. JIl. Tll"ll::i.ooan. Bul 
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Mica PU~UClTnTE 
• Jet ,*vân!f 'pare in fiecarp zi. Anunţuri 
• pritDe~ la Administratia ~;jartJlui in Str. 

Măr~şti Nr. 1. }'elflfon Nr. 11-28, 

Cereri şi oferte 
de serviciu 

Vtzita,ţi cu încredere şi faeeţi comenzile 
Dvoa.s:ră la salonul de croitorie Şi lingerie 
de damă şi lingerie bărbătească a doam
!'lei FELICIA IONESCU,Arad, 8:1'. Vasile 
Stroescu NI'. 5/a. 

Vânzări .. Cumpărări 
:CUMPAR răsboi de ţesut, sbiciu de mâ 
· nă Adr~sa la ziar. 

.1.' '''nzare e->VeP.re smirna veritabIl mări· 
_ea dx4 mtr, Adr/'lSg; Agerltura r;h. Cg
... 11 Str. Eminescu J 7. 

Diverse 
lIi ih.drea IOt'r.inţf'leJ" g<tnle ,i ('ameri!ur ma-. 

ttj·late. Ag;,t,tura .,Cnman" Strllda Emi· 
JI~~':U 17. ·{·taj 1 hrt::;:: la Cam de Com 
~nd. sub NI F, Jl3;H'9-l3. 

:\~l"rJtyrl.l Henerulll al' vâ:'.:>.are ,~i rUlilpăra
rea im~lbii:!lor. CO~f AN nHr'~OR::;HE 
Anrt, ~tr, M Emdl('scn :-1~. :7 '!taj, 1 Te
!efvn. 2(i-i":lÎ, Inreg la Can: ' de Corn. şi 
IIlo<l~vie S,ltI "'lr. Fi 11:1:H'Hl'l:3 
f';l!of! d.. \'€wure: Ca..~;i parucu.arii mo· 
derN" ~" ~.;,mer>. fie baie !Ii \Ţ"iidinii. iân7ă 
'!tr C"C'răl:lIce·,:-.::, 2 m'ii()~np - Vllâ 
.. ,t·d ... rnil cu dOL'ă al,ar:an,eJ.te. ~,ărlmă şi 
li:":I"!'I.1. in (,entl·'l {I 'nd.·eH,~ - Ca"1 mică 
eli ~!"irf1l1ii 28t. DI .... ';h;~}l S',;-an.l ~l:l.va 

~:.d, 1: StlO 'lm !ei - Casti. part,culară 

(',lrnpu-;ă d..n 2 "ameN!'Ji j"pendm'-e cu 
!'r3Jină ] ~O nI p, 1 mHiEm. - Grărlină 

;'.: J')omi trurl1fp.ri 135 r:: ~. :angu Mică-
1'I('a-No1.!~ 1:100JO lei _. Ciiutăm p'!ntru 
eunwira:c: pan,itni. al'l •. h,~ !a··-12 jugh, in 
juuol.ul Ro ~.d. 

Faltrioa .... Iln.t>i .IIlI,de71J;:t cu ÎPEtaiaţiuni, 
~ll lftab1l, 'clădiL ca::neră ~":J u.,a~illar·lJ)" 

c~.t: mal la:lIlC"lle l.oca: de fabriCi., birou, 
aprovrz"mstă L'II ,~ujr;rl p~_lltru fabrirllrea 
or' . .:.ăror '\:-:.ico:e cllinll.::e, din m(,th' fami
I~a: ur;~:lt Ga ViI'lH~\! leI 2,O(){l.('()f). In 
cartlerul vlleJor c.a"ă ..:1,4 6 c::Utlt're cu CI' tot 
Ivmfort'jj 5.Jt;(:.OO:"l '~i. Casă cu 1 X 3 za
JU!i!'e, tOL cornrcrtul ŞI 1 ,o( 1 ia cen:ru cu 
3,,')OO.OOO;1!1. Mlcăncc.l '!lU)i", partlct:lară 

R')uă ru 3 call1ere.. cu ,nt C0mfunul 
1.300.'J'JO le1. l.;a~~ particubră rU 2 cam. 
eu grădină rJltarl!, ct'"â nc;uii in PârnNl.Va 
1.3Cu.O<JO 1,,1. Al,"ertură vid. lui A lbert 
Haa.'J7., .. tr 1. Petran NQ. 3. Tel. 22-21. 
blreg. C&m USi, JC3j' ,lM:l. 

At~!tCl'ul de gravură şi ştampile CSAKY 
{ULIU din Arad, Str. Brătianu NI'. 11. 
Cauta. spre urgenta. angajare specialist 
gravor. 

Căutăm reprezentanţi în reşedinţa de ju
deţe Şl pla::.e, precum şi voiajofi comer

cialj pentru materiale de apărare pasivă. 
Oferte se vor face firmei "AZORI,N" Va
Ieria Dr BJedea Ardd, Str. Gh. Popa ~r. 9 

- .... _ •• aa:cv ti 3 

L. IOSIF 
.\ RAD. Strada Brătianu Nr. 21. 

a,_ 

P~~TOFARIE DE LUX 
SPI<:CIAUT:\TE IN PLlJTA 

H-NI 

-

Casa ce modefe ;,ARCO" ,....-
propr. M, BELICI AR.\D, strada 
dr . Ioan Robu NI'. 6 (lângă telefoane) 

P~liJltă şj vinde cele maj eJegllnte 

mod!:'J ... de pardisiuri, taileuriuri) ~i 

rochii de dame. Cali"tăţi superioure. 
Vizita ţi maga,inu) fără ()bligatia dp 

.. cumpăra. Termene ~('urte de Iiv!'are 
le comenzI. Of. Reg. Corn. 10861/1942, 

Cin(>m"fo!!r~flll CAP 1 TOL 
filmelor J!'rarldIOMH> . 

Cămilluf 
Jndu!"triaşilor Arad 

----~- 1 .. : _, ~~ F J 2' .. ~. 

AZI! 
Fii tnu! 1uios al dragostei eterne 
LUI S J,:" f- ERI O A, fermecătoarea 
vedetă uitl "Fedora", Roldano Lupi 

in 

Putl'rnie3 dramă !*"InU mentală din viaţa fet·elor 
R~pr(>zenlaţiile. Ia orele S. 5, 7 şi 9 fix 

Apărare pasivă 
• 

FIRMA "AZOJtIN" 
De;ozit de material e al apă.rării pasive 

PrOjlr, V.\.LJo;RJ,\ Dr. ELEDI':A
J 

Arad. Str. Vasile AlecsandJi NI'. 5, Tel.: 13-93 
Sau strarla Gheorghe Popa 1\0. 9. Telefon: 27-11). 

" 
ANTIPYR" 

SU)l.numita fÎl"mă are in depotit cele mai perfecte Jlmtt'ria.](> pţ'ntru apărarea 

pa .. '1ivă, .;Il: l'ru,'ot' sanitare, t'xt.intuare cu praf uscat pont.ru stins incendii de 
bnzină., Iltrol, catran, bombe incendia rl' I't('. Palt'nt exclusj\( marca "Antipyr" 
in tuburi de tinirhe" b/ctnbate, cari S'!lU dovedit foartp eficace contra urne-

:telii la PI'etUri foarte a\"antnjoase. 

La un târrtplar din Arad s'au 
găsit 11 In.otoare furate 

Alte ~restări ia afacerea. tparg[rHcr de vagcane 
Arad. 2J. - Furturile săvârşite de Dat fiind eă din indicaţiunile ce le P)· 

banda. "profesorului" Heimovicl, l\are sed·ă poli1i a J'ezuită că ar mai fi şi Hlţi 
opera în vagounele din staţia Arad, con- complici, cercetările continuă în direc· 
tinuă să preo-cupe atât organele jUlll- ţia aceasta, * 
ciare, cât şi opinia publică din Arad. Se In timp ce poliţia era preocupată de 
ştie - din ultimele noaStre relatări - cercetările in afacerea bandei lui Hei-
că intr'o câl'ciuma din cartierul 1, C. mO'vici, s'a produs o nouă recI amare, 
Duea aU fost a1'estaţi doui muncitori tot în matrie de vagoane sParte şi de 
eare ~hefuiau cu vin şi femei. E vorba !ucruri f~ra!e _ d~n staţia Arad. Bine
de mnci tarii Petre C. Stroe f'i GheO!".T. he 1 Inţeles, ca pana ln .prezent, deşi autorul 
Vasile c~re au participat iz{ mod a{~tiv - după cum se va arăta mai jos -
Ia spllrgerea vaguanelor. In baza jnJi" a fost Jescoperit iar luerllrile fUrate gă· 
caţiilor date de aceşti, cum şi in Urma nu se poate afirma că ar fi vorba de una 
c;.rc.etărHor i':trepri~se. ~le agenţii poii- I fi a~iaş band~ .. Dar~ până ce 'p?~jţia l'a 
ţlJ Judciare, langa CImItIrul evresc din Iln('~e.l3: cel'{',e!al'll~ ~I va stabilI IZ: m~d 
cartierul Grădişte, au mai fost găsite, d:fmlti_v, daca eXIsta sau nu o legatura, 
îngropate în pământ, diferite mărfuri 1 sa r~dam fapt~le aşa. cu~ au fosţ CI~ 
Cll: lăzi cU caiele, saci cu nUCi. pânzl, I m1J~lcllte de bIroul JUdC!ar al polIţIeI: 
store, etc" în valoare de 600.000 iei, I Zdele trecnte d. Mihail Constantin, 

Cerceti'tT"ile în ce priveşte pe Petre C, . n~op:ie~arul fabricei ,,~ollyr!r:' d~n. Cer: 
Stroe şi Ghorghe Vasile aceştia au fJst nauţl S a pr~zen.tat, blroulul JU(~lClar. ŞI 
inaintnţi Curţii Marţiale din Timiş,)'lra ~ reclamat ca dIntr un va~on ce~l SoSIse 
pentru instruirea ll)r. Nt1miţii au fost In gara Ararl. ~ecunos('uţi i-au furat U? 
trimi<d Vineri sub pază, iar în eursul motor ~electr(c In valoa:e de 60.{)()() lc] 
zilei de Sâmbătă, în baza ordinelor ori. I ~erc~t~rile InC'epute. l~diat au dus l~ 
mite .dela Curte, poliţia. lOcală a În'Ji 1·,r!enbfH',aren a.utorulu~. In persoana 1.1;1 

lMintat şi pe femeile Lucretia BUO'"llrlu Ioan AlIster (lIn locahtate. Condus Ia 
şi LiJica Dumitru. care, se pare, că"sunt poliţie, a negat că ar avea Vreun ameg.. 
şi ele arneSter'ate in această' afacere. tec in această ~hestiune, dar pus faţă. 
1"'. z; '&&&ez 4. 441'""')'4."_ i • 4 în faţă eu dovezile adunate de poliţie, a 

sfârşit prin &. rcunoaşte că el a furat 
motorul şi - în continuare - a dee!a" 
rat că ~-a depus in gaj, pentru 10,000 
Iei, la tâmplurul Ladislau Schantbpr. 
ger din str. 1 Decemvrie Nr. 1. Pe b'lZ8 

Cine'!t3 URANIA "rad 
Telefon: ~2-32. 

Cinema de premieră 

. -\ Z 1 ~ 

Senzaţionalul film de circ B studiouri. 
germane 

cu: Rene DeItgen. Ange1jka Hanff, 
Paul Kilinger 

Repr. la 3. 5, 7 şi 9 

R"cestei declaraţii, poliţia a f·ăcut o per • 
cheziţie la numitul Schamberger unde Il 
şi găsit motorul. Surpriza a fost insă 
fnptul că în arară de motol'Ul ce llParţine 
Inui Mihai Constanxin, ,la Ladis~:H1 

Sehamber.ger 811 mai fost găsite încă .• , 
10 motoare electri-:-e, a căror provenien' 
ţă nu o poa!e justifica Desigur, cercetările 
continu3., pt:>ntru a se dovedi origifla ee 
lor 10 motonre electrice găsite la 
Schambrger. Chestiunea, în tot caz!!!. 

.a N&;;;ar.ii"'_'iîi1'7«CI 9:-aomite să devină. interesantâ.. 

f cîrmacii de serviCiU 
23 ~1:\RTm 19-14 

Butta, Pia~a Avram Iancu 12, Tel. 15-2f 
Ianka, Bul, Reg. Ferdinand 25, tel. 22-41 
Mumuianu, Calea Aurel Vlaicu 60, servi.. 

ciu l permanent. ____________ .a _______ ........ 

f 

Cinema FORUM t.rad ________________________ i 

Telefon: 20·10 I 
AZI r ,-""'1 1 

Un film capHl'nnt din !ieria marilor 
s~ct!lcole senzaţionale j 

COCUh4Er~rUL' 
S,ECRET 

-cn: l\1arie Dea - Raymond Ronll'an 
şi Roland Toutain 

Repr.: la erele 3, 5, 7 şi 9 fix 

r"ETD'~S~il'l f""pnLAE ,. IIU !{ "~iuu H 
BepolAt şi atelier dcmarmorii. din 

Arad, Bul. Reg. Rf'g. f'erdinand Nr. 47 

Execută tot felul de lucrări sculptate 
in marmoră - t 1*_. e'R •• -ŞIMOLAN PETRU 

ARAD, Bul. Regina Maria Nr. 19 

";xecută cu precizie lut'J'ttri şi reparaţii • 
br,~D~ ~rnieăriei. bijurerii şi eadow 

convenabile. 

r hEi 1 ....... 2& 

finema ROY AL Arad 
w 

Telefon: 19-33 
Difuzarea. sonoră - l<~xcelentă. 

Sala bi.ne Încălzită 

lAZi 
$DltIt~n&n 

I 

o grandioa .. o;ij, realizare a studiourilor 

itaUene care \"R lIimi wt Aradul 

Repr. la orele S. 5, 7 şi 9 

L 

Pentru cadolU'i de Sfintele Paşti vizita ţi 

cu incredere magazinUl 

VULPE Si BREUEU 
LINGERIE şi MODA. BARBĂ TEASCĂ 

ARAD, Strada Octavian Goga N!'. 3 
tn dosul Teatrului 

GHEORGHE RllI1NCHI 
PANTOFAR 

ARAD. St.r. Vasile Goldiş Nr. 11 

ft = • 

"SPOR" 
E. SEITZ. Fierărie 

re • 

Masini speciale de gătit 

Arad, Piata Avram Iancu 4 
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, 1Jamblb\, M Martie 1944., 
. ........................................ 6& .. .. 

D'" el A rac. ,. 

--------------------------------------------
p1t.~4 pletl.l.flAdeni 

• ·WWAlk 

'. J"..\8 Kartie cr1. delega.ţii eoproprie
itJrUor din .s~te1e "graniţei" şh8U ţinut 
lUunarea ~nerala anuală in Caranse-
'bit. 

'j' ~ ti 8t&tutul acestei. obştii de 00-
. ..ri f~ ,1 de păşuni, ~igură. 00.. 

j{l'OPrlţarUor dreptul de II. hotă.râ hber 
,atUpra adzninistrării şi goSpOdăr1rii a' 
.~wii lor. 
, DeIep.ţti lDteleetua.1t ,i tnm~i ţă-

l
'ani, au desbă.tut In adunarea lor gene

_ raii. dlrlle de Ile8mă asupra ACtiVităţii 
Oon-ilJUlul de Administraţie ln anul 943 

. " .. ~t ~mu1 gospodăreae 
i p!!J!'tTU. anu11944. 
~ Delegaţii oel.or iH: eomune grinieere
. ' Jid, la picioare fi priit Mam&ţfi aponta· 
.. au.tutat ~ preşedintelui 
It. Romulus Boldea. de a trimi te 1;ele.. 
ţra.m.ă de omftgiu MajestăţIi Sale Rege-

1 e!!~ I. " Domnului MIlre,aJ Ion A:A~ 

t Telegrame .. f.-t 1rlmi- Domnt\or 
! MInIŞtri fi eolaboratorflor lor, eărof"ll 
jln8t1 fLrţJ Il grimoet"8'ari le datorează re-
~nţ! -perrt:r'tI atenţh:tnea ,,1 btm. a-

• preoiere anttat! ht diferite oee.zfl. 
Cuvântul preşedintetut Comumtăţii de 
~ D .• Lt. ooIoDei tn JIeS. Romulu8 

'J Solda a ~t priII apontaneita-. 
i te. fi eălduftl roetirilor. 

'

1 Un moment de reculegere. urmat dII" 
· riotdor de. adueere aminte pentru eef 
: jertfiţi pentra ~ de mâine • N~ 
.11Dtlfal. .. 

BEALIZAltILJIJ ANULlJI TRF..ouT 

II ........ 1Bte a echl1atJ apoi i. 
Pte:,odhttle ~rne _om.i trecut. 

· S'"ao dfJI!'lIlvtlrşlt l'ueT§,rlle In5talaţillnnor 
· !le a.p!Datal'e ,,1 tl'lUtSpOri "Mebadi~ 

1Jnow:wwl,f" IntrepT{ndel"fJ de f')xploatărt 
fOl'8t1ere, tnfţiafă şt trtetmta1ă eu bani 

; romA.neRtl. Ingineri. 8pe6fali'Ştl şi mun.r 

.,z __ :u mxc_=UiM!l4&ii 

gur exploatările In regie proprie prevăd Desbaterea obiectelor puse la ordinea 
un exoodent Qe 41 milioane a veniturilor zilei au dat prilej la câţiva tineri iIltelec
faţă de cheltuieli - au fost puncleliEI tuali grănLceri. să. -se lanseze in vii dilt' 
prinCipale, cart au pe!I'IlllS delega,ţilor să cuţii de p'incipii fi de g'06podă.rire, bine 
se edific.e perfect uupra stării de con· intenţionate şi totodată a pus pe ~j,j 
tinuă consolidare economiei a averii şi încercaţii conducători ai grinioerimii 
grănioereşti. să poată combate uşor 00. aceleaşi bun!8 

Cu prilejui aeestei Adunlrfi Ge~ intenţii ~ eu bunăvoinţă pe aceia., eari 
au fost rea.le:,i In eoJnitetul de ceMOI'i. poate mAme \101' fi chemaţi de loortde
pe un an nDtt, prof. R. Soimu, directorul rea grăniCerilor 14 conducerea treburi. 
Liceului Comercial din Luguj şi SeC!'e- lor instituţiei şi cari în aceasta speranţă 
t&r general al CamE"rei de Comerţ: el. nu POt fi MPSiţi de "bara" a.dună.rllot 
Const. Călţiun director de battci.; ci geuE"rale grănicereşti. 
prof. Ştefan Ţăranu, directorul u'Ceului A ~1P1al'e!l. ~nerall a fOfilt Inehjsă In-
Comercial P. RarefJ din BuenreŞt! 9i d. tr'('\ ntmmtfm de demnitate fi de con-
Mihai Suveţiu iMpeetor ,eolar. şt;tnţă. g:rănieerease!. ................ ~.~-.4 Of _ ............. t ..... .. 

Radieri de firme 
din judeţele 

individuale comerciale 
Severin şi Caraş 

IA Camera de Comerţ ,i Iuduatrie din 
Lugoj a,U fost radiate w-mă.toareJ.e fir~ 
we ~oi&le iDdividuale:. 

ţa Ale~dru Subwartz din Lugoj, Va.. 
sl1e AOOo.r dia. Ca.r~Deş, L:.acol. 'l'w .. 
fi41el' Qin c~ A1.a.:6.l~ ~ 
diJ:l Caranse~, .Petru Ba..U.o.ton diA c..
ra.nseb~, Ioan Scllle.singer din Lug.oj. 
AdaJIbelt Prinz din (.;arlUlsebeş • .Fr&ueJaO 
din Luguj, Pav~ D&Vitle3cU din Cara,a
~, .ioan Sz.eggi din Lugoj, "Lâna" 
fabrică. de vatel.mă Eduard ~feifer Lu
goj, loan Krsepel!ka. din earansebef. 
lferdina.ntl BraJld din Gllmboo., Dimitrie 
Radulovici din Ca.ranseba,. Dimitrie 
ArmiOll. din Caranse~, Osear Sismlts 
din Lugoi. Dimitrie Beuca din Oara.nse. 
bef. Petru Talpeş din CarlJ).8ebet, Va-
sile Stănescu din Ca.ra.nsebeş, 000 
Braumann din Rusca Montană, Herman 
Mioc din Caran-sebeş, lrma. Liohtfusa din 
Rusca Montană, Ştefan Vodioean din 
Virlş'lllort. Iustin Barzu din Bacăul do 
miJloc. Victor Selce.lean dln Tela, Ana. 
Tripa din Căprioara. Ecaterilla Schnei
der-Frie<tlânder din Lugoj. 

- : 

MOTOARE 
eIeetriat. 

la 

GIANOHE 
BI~~OTR"RA.DIO 

1V Rdu' Berthelot 6. • Telefon 11;22 
R~. Com. No. 187/10391/1940. 169-1 

1.. 

Ştiri din Deta 
_ CONFERIN1'Â P~EDINŢILDR 

COMl''.l'liYrELOR DE PATRONAJ. -
Pen tru Sâmbă.tă. 18 Martie 19«. orel(l 
9 dtm. d. pretor ConSt&Jltilt MUitaru. a 
convocat in eonferinţl • reşedinţa ple.
aei pe (},nil p~inţl ai Comitete*, 10· 
eal de PatroD:aj. Cu &e&alti o·eazi. au 
mai foet convocaţi p. C. Părinţi, Dsale 
şi D..nii mvăţătol'i, oondueăt0ri de eUl
tine, şaolare, impreUIlă eu DoDii pI';mari 
dia plasă. 

Desohiz;1nd .,adi* d. Pfetol' C. )li
lltara arată celor prezenţi soopul ace.
te! ~vocări, ~ ei ltp.perative1e 
mari alt Ol'JISUrUor de r.ţi l .... u fiout ei 
adune !D:tr' o eonlertnţl pe toţi ~ 
oari BUut chemaţi .... 1 puni la ind~' 
Da Tirii. toate putert}.e de muaci. 

A fă.eut apoi t!IUD08OUt faptul ei uJml
tor unei Ulţelegeri luterveo.iti Intrt 
Sfânta Pa1:rarhie şi J).na M.&ria ~ 
şlli1 AntoneSCU. pe viitor C. Părinţi-pe.. 
rdhi vor trece la eonduee.rea. Coro.itete
lor looele de Patronaj. 

Păr. GavrD. Relea, luind cuv!ntul, fi. 
gidueş1:e tot eon.ou'MlUl 8lujito.rilor Bt· 
aertoil 

Canttnele tooIare, Clmine1e _ J:i. fi 
acţiunea pentru IStrA.ngerea de fonduri In 
vederea tenninări1 Catedralei dlD Timi. 
Ş08l'1, an format puncte Principale de 
preoou:pa.re tu eadrul acestei eonfet"lnţe, 
la Implinirea eărora d. Pretor C. MiU· 
tam dă un preţiOS şi nenreeupeţtt eon-

cUOl1l'onW.nl el eu gi.nd eorat J'GmâneM 

1bt &iod româ.neae a a\lăo:dt pe flODo 

ducl.tord tDstttnţklt p{uUoereşti, f'âod 
! &u tmmpă.rat hotelul I}I restaurantul Po

mul Verde, dov~tind prin aeeast&, că in 

Neuwirth lolan din .&eşit:&. Soţia hii 
Rei<lhenbaclJ. Alexandru născ. Klei.n 
Eugenia din Bocfa Montană. văduva lui 
Kuz,saJ!ka ştian din ~ Mon.tană, 
Wagner bit din Reşiţa., Mar~eaeu. 
Ecaterin.a din Reş.iţa, Schirf IaCob din 
Reşiţa., Politzer Iosif nAsc. Weisz dirl 
Reşiţ.a, Tă.nase Bodea din Oa.ransebeit. 
ştefan Popăil.i. din comuna Feneş, 
Szeydi GiZella din CaraW!~, Eugeniu 
De.utsch din Lugoj, Atanasie Lazăr din 
Lugoj, Bernat Klein din L1lgoj, Leopold 
Weisz dUt Făget. Pla.vel Voicb.esou din 
Lug.oj • .Alexandru Ep~eill din Lugoj. 
Inne. Rei:nholoz din Ca.ransebeş, Petru 
Fironda elin Lugoj, Gheorghe Doboşan 
din Lugoj, văduva Ana J OflM , văduva 
Ana Gajtlos din Lugoj, NieoJae Sa-uer 
diA Lugoj, Ghizela Misraohy din Lugoj, 
Maximilian Weiss din Lugoj. Mauriţiu 
Frtedlii.nder din Lug.oj, Arpad Holozel' 
din Lt1goj. Ioan Zehan din Lugoj, l)j.. 
IXlÎtrie PlB.ulescu din LugOl, Marta Si
mescu din Rusca,..Montana, Silviu Ba
der din Lugoj, Ioan Bălc din Caranse
beş, Barat şi Lengyel dfu Lugoj, Suooe
Sori! lui Bemat Friedmnder din Ulgoj. 
Ioan Fiseher drn Lngoj, Richard JUra
neseu din Lugoj, Iosif Szidon din Lugoj, 
Arthul' Ambru, din Lttgoj. Isao GtiiD 
din Lngoj, Elisa'beta pmas din ~j. 
Carol Verteş din Lugoj, Wf1Ihelm Hu
SZ&1' din Lugoj, Ignatie Deutseh din Lu-

curs. Oorespon~ 
....... , •• • .............. _ ........ ·~.lU: ••• ' ....... .. 

Lupte greco-romane cu scandal şi bătae 
'. reellmrea rostuInl el 8O<'lal in Banat, 
Oomunfta~ de an-re Ştie si fie elastl. ci" să ecmtrlbllte la desv(}ltarea aaei 
,'leţi sociale roml\neşt1. 

FlDrJOAŢIA TARANILOR 
GRANICERI., ._.... , , 

REŞIŢA. 22 In localitate tia dispu
tat penultimero ma,tohuri din returul 
campionatului naţional pe echipl de 
lUPte ,g'reOO-romane între grupările UDR 
Reşiţa-Vulturii Lugoj fi CFR T~ 
,onra---S.s.M.R. Resiţa. 

UDR., aeasă şi eu o echtpl mal omo
genă a re~!t să-şi tnsuşeaseă • punete 
(victorii) preţioase in dauna. VUltnrUor 
din LugoJ, re2'!Ultatul fiind de 4-3 penA 

trn gazde. In cadrul aoestei tntAl:niri s'a 
remarcat Imagomtr Vu'tllrii Lugoj, ea,.. 
re a desvoltat faze spectaculoa.se aeţlo
nâ,nd frumos şi in fine reuşind să-şi fn
frA.ngă adversarul printr'un salt de sus 
f ormida bt1. 

In Innt~h vedetă au fost programaţi 
CFR-&~ Cu toate efortnrf1e ~pu-

Ou vultă mâhnire~ d. pre~edinte IJ goj, I08ff Bayer din Lugoj. I<lih811a Ioa
amintit dezastrul jocuriloT de pă.dur4 novita din Lugo1, V!duva Roznlill. Aug
ditt anul trecut, când - favoriZat d4 ner din Lngoj, Lud(Wie Szfklal din Lu~ 
seQetă - pârjolul a d~trU8 sute ~ mii ~,David Spitzer dIn Lu~j, Robert 
de hectare plantaţie) pusă cu 8acri/iciu} Szameth din Lu'.','oj, Sf~im1.und ~a.1a .. 
unor zeCi de milioane. lttvita/ia făcută mon din Ltl,!!o,l Inan Ambru!=l din Glim
delegaţii-ar grăn-ioeri de a da concursul bMI'I. IulIu FriedHlnrlAt" din Ll'Q'nj. Petru 
lor la educarea maselor de ţărani grăni" I V1ă(T~n rlln Lll~j. Erlmnnd Koos din 
ceri, în sensul formării unei cO'n§tiinţe Ohnba-Bistra. Snunei Inan din Petrosni. 

0n~&~ ~p~-fi~~~~ ---------------'---------------~ mentată, decât CU spectacolul 3ini~ al Pentru apărarea pasivă 
! golurilor rămase in urma focului. 

D. preşeitiute atmnte§te Adunării Ge- V'aţi aprovizioD'at cu aparatul de stins incendiu pe care conform prescrierlIor 
1ieraie, tiW8ura ~uata cu itWeper.t:a auu. instrucţiunilor pentru organizaera ap ărării pasive in loouinţe alt. 26 şi 32 

'trebue să-! aibe fiecare casă ! lui 1!;J44, c.t a "iU mat ,nc~ u.ela copro-
p1'le~al'i nLci lnăcar a§a numita taxa d(/ CELE MAI BUNE ŞI MAI EFI'INE APABATE DE STINS INCENDIU 
u/.ampUlaţie pentru tt-mnul de joc p(I aparate de on Ccml\Ddnmf'nful Apără rlf Pnsive Bucllre!JtI, sub Nr. 84189/1944 
cafe cop'roprletarit il primesc gratuit. I<e găsiţi Ia firma "AmO", articole ,pen trq a.părarea pash'l A. WEBER Il. 
Veci şi oonut, oare dă dreptul ta exploa- TAN ,t\SE TimfşG:lla 1. Str. Eugen de SavoY3 1. Intrarea prin Str. Griseltnl 
tarea ace"tui letnn) 8e va elibera gra- Inreg. Cam. Corn. No, 5/11998/1944. Telefon: 49-61. 1799 
tult. Prin aceasta, adrn,intstraţia Comu-
nităţii de avere Te1umţă la un venit do 
ţt.tmătate de milion în favorul colectivi
tăţiZ grăniCere*ti. 

Mai am!nteşte d. pre~edinte de aftttoa. 
rele date la diferite 80cietăfi "ţionale Ş 
culturale) (!POi ajutoarele de studii diS
tribuite COP:ilor de grăniceri. 

BILANŢ EXCEDENT Alt 

In discuţia Adunării Generale bilanţul 
'ncheiat eu exeedent Şi bugetul de 217 
'~'i li <)an-e intoetnit pe baza solied - ,sin.-

ANUNŢ 

Cooperativa Munca 
d~ comuna BDCŞA. ROMANA, 

oferă 
pentru \'ft.azare Co-operatlvelol' şi Co mereianţlJor t.ot !eI-ll de unelte agricole 
pluguri, grape, rariţe, cormane, brăzdare, plazun, fler hmg, potco~ve pen
tru cai, precum şi Sr'1pe in orice Can tităţ! la preţuri finte 4e H}DJ:'>te .. ntt 
FA'on"mif'Î Naţionale. 1108 • 

se de luptătorii s.sMR-ului "toria a l'e" 

venit 'l'imişo.renilol' eU ~ 8aOr de 
5:2 cu oare au fost !nviDfi tJ.1& Tim.lfoa. 
ra. S'au comportat ezceleDt Fora! Ovi .. 
diu (ohamplOD Naţional), Bati ValmtÎZ1 
şi precum Carol. In llrm& aoeetei TletorU 
feroviarii timiş.oreni ,I-au asigurat de
finitf'V titlul de ettampioa naţionali ~ •• 
nul sportiv la C!U:l'S. 

Pe Jhgl alte olioialftlţl1oea.tt galele 
s'au bueurat de aiBtenţa d.-lut ~ 
dinte &1. Federaţiei Româtle de Lupte 
greco·romane Ing. Radou.v. Domnia Sa 
a unnă.rlt personal joeu.rile alituri de 
arbi tru intervenind rigurQI acolo UDd~ 
era ea.zuI. 

Trebue să mal an'lintim e'a durere oi 
dela fnoepntul gllret fi pâni 1&" sfAr,it 
pulblieul n'a mai ineetat din f1uerlturi, 
proteste, Insulte la adresa arbitruhti 
adeseori sbura şi câte o pfatri. pe tere
nul de lupti. Agitaţia In sp&Oial a BSM
R.iştilol' s'a observat dela apariţia CFR 
wtilor în sală, tratbd eu oaspeţii Jle~ 
demn şi CU toată lipsa de aportivitat9. A 
fost suficient in fine 04 CFR M. eâştlge 
in faţa SSMR.ului pentruca p.ublicul să 
atace cu pietre ş.i apoi bătaie ou sânge 
eto. Autoritatea d'lui Preşedinte al Ee.. 
deraţi~ Ing. Radosav a fost insufiCientă. 
pentru potolirea scandalului, chiar dom
nia sa trebuind să se retragă In fugă pe 
uşi lăturalnice tiind ameninţat şi aCuzat 
ei ar fi 1D.fluenţat ar~itrul cu oe~~ia 
unor decizii. Cei 3 gardieni cu menţine' 
rea ordinei, în loe si disolve munCÎtori l 

oon3tftuiţi în grupuri gata de bittle In 
frunte cU d. Lovasz, au .,,·~,·;:fqt câţiva 
timif,!oreni reţinânriu'i pâna cLIUineata. 
!:1ămâ.nzi sub arest. 

D. ComtwIeaDa 

-

.. 
I 
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Bolşev:icii au .... eluat 
centrele de gravitate 
Puternice lupte defensive intre 3 ug şi 

atacurile în toate 
frontul de Răsărit pe 

:~( strl:. • măsurHe germane pentru victorie 

puternice lupte defensive germane In. 
potriva inamicului. Oraşul :::'m~rillka a 
trebuit să fie oedat de trupele g~rmant; 
Este în.dubiin bilă sforţarea sovieticilor 
de a. extinde in acest spaţiu de pătrun. 
dere peste Bug spre vest şi sud, In legă. 
tur,li nemiJloci tă cU această Încercare de 
a extinde acest spaţîU dintre Bllg şi Ni
stru sunt noile atacnri ruseşti din 8pa:: 
tiul de luptă dintre ProscurGv şi Tnrno' 
Pol. Aiei nentru moment ruşii caută să 
stabileaseă un centru fie gravitatf' pen, 

--' _MA» am _ .. b ".." 

t;:l4 carti.erul general al JiUllrerului 
'II 'jia'~ut cumultuanWTil at JOl"ftWi' 

., ,IUlit:; gt:;r mAl/iti: OOtILlJ.tLlca: 

t'e cursut i11jenOr al l;)ugului ucrai
iteU.n, sO'viE:ttC~i au atucal Z«(~UI n.G~ in 
u.t.U mune wcuri. 1 ti CUrl)UL unUl (;untra
IlL(l{; .. ur, cap de pod lnam~c a Just ~i mai 
'illutt reaus, 

bU,T(;I J:jt~g Ut.yainean central ş-i NistruJ 
wpteie grete commu4 cu Jorte inamictl 
~tl.pt!rware. NumeroaSe atacuTi ale so
vlt..ficiWr /l'U fost respinse.. cu pierderI 
!Jrete ptntru inamw. Urayul Smerinka a 
Just 6VUCU(H, conJorm O1'amelor primite. 
intre rroscunn; ŞI 'l'a1"nopol. sovieticii 
au trecut, dtil. nou, la atac cu puternice 
}o-rţe de oil/antene. in lupte greLe ~u 
fo~t ntmicite 33 tancuri 8uviettce. Şi m 
;spu.ţiui dela Brody, trupele noastre stau 
1'1 lupte grele de aparare cu forte ina
tniCe ittatntate. Ga1'n!zoana dela }(o'Wel 
a TetSp.rtS mai multe atacuri iuamice. 

La sud-est tie VitebSk sovielÎCii au re' 
lltflt incercanZe lor de strl't]rnngere, cu 
thai muU,e diviZii de tnfanttne şi nume
rfA/,8e formaţiuni de tancuri. SovieticiiJ 

{""re au atacat în mai multe valuri con--
. secutive, au fost respinşi, dupa ce o 

l'âtru,ndere aa fost izolată. 
In Extr6m,ltl Nord şi în sectorul dela 

Knndala.ska, garnizoana unui punct d(l 
sl'fijin german, comp1~s de g,'enadi.eri 
dm H essen, a reSlJins atacurile date de 
2 regimente de tiraiiori, Il provocat ina
micul1.lii pierderi grele şi a captui at mai 
IHfJJţi priZorlieri. 

Pe frontu.l M unnansk, 'L'ânătm'i' de 
nw,nie din Austria au Wat ou asalt un 
V/mct de sprijin inal/~ic şi au mmicit 
garnizoana acestu .u. 

In Italia, inamic'ul fi confim1at Şi W 
cu.rsul zilei de eri atarurile sale bogate 
ioa pierderi împotriva POZIţiilor germane 
dela Cassino. 

Un nou Şi mare atac impotr·i'L'a Lon
dTei dat de formaţiuni de avio[1ne de 
luptă grele germane a plovoCat, din 
nou, mari incendii Şi distrugeTi prin 
OTlMcarea în massă a bombelor incen
dw,re şi explosive. 

'lraltcui i •• mfe peste B.~ 
atacat de a".aţja eerouIIIlA 

BERLIN, 23 (Ra4or). - Pe telt tron· 
tui uoraintan puternl.ce jOTffULţiUth ae
Tlene germane de Luptă Şi de asait au 
aWGUt J1Ia,rţl poziţii de cam.panie} var
Juri de alac Şi concentrar$ de t, upe ş-l 
t't,;ILlCULe. ina?nlcul a suferit pterderi gr'e
l~ in unna atacurilor date cu bombe şi cu 
armeZe de bord. NumeToose ta11kuri, tu
tlUTi ŞI vehicule au jost distruse cu aOf,lft. 
prilej. TrafiCul inamic peste Bug a fos~ 
o[(J,()at cu efeCt deosebit de către avioa
'j,f,le gennane de a3alt. 

BerhUQI a lest dia nou 
bowlJardat 

Berlin,23 (Rador). - Avioanele de 
bombardament nordamericane insoţita 
d( o puternică prol:ecţe de avioane de 
vânătoare au atacat in după amiaza Zilei 
df' 22 Martie folosindu-se d,e vremea rea, 
CE: domneşte in Germania de Nord, din 
HOU regiunea de locuinţe a oraşulUi Ber. 
lin. 

Bombele au fost anmcate fară de nici 
o socoteală, Au pricinuit stricăciuni Şi 
fierderi în sân-ul populaţiei. apărarea 
antae<riană germană care a păşit în in' 
tâmpinar~a fonnatiilor inamice a fost 
stingherita de cer~l acoperit de nourj ~i 
de vi9Co!e putern;oe. 

B(jCURk.Ş'l'I, 23. S. P. P. transmite: PROSCUROV. BOLŞEVICII ATACA 
O Şl'IRE SOSI1'A uhoJ hEHUN AI'IR· iN j)lREC'flA SUD~ CU INTE..~'fIA 
Mii ::A L~C}jPAND DE EP..I, O.FENSI· OE A A1UENINl'A DIN SPATE POZI~ 
VA SOVIETICA A INTRAT INTR'O 1'H.1.}~ GERMANE DE APARARE 
NOUA FAZA CARE PARE SA IN~ OINTRE BUG ŞI NISTRU. 
TREACĂ L.V VIOLENŢA ATAGURI-j 1'RUPELE GERMANE INREGISa 
LE ANTERIOARE. CEN'l'RUL DE TREAZĂ UN SUCCES REMAR,CABIL 
GREUTATE AL ACESTEI OFENSI. IN LUP:r]<~LE DEFENSIVE DELA 
VE S'A FIXAT lNl'r~E TARNOPOL ŞI PRSCUROV. , 

trn noua lor ofensivă, In aN~st sC'op au i R 
preg-ătit l1ttmeroase divizii blindate şi j' 
motoriZA te. ' 

In ce priveşte reÎnvierea luptelor del" 

In toate centrele de gravitate 
vicii au reluat atacurile 

bolşe-

BERLIN, 23. {prin telefon}. Situatia 
militari de pe frontul din răsărit este 
caracterizată prin o oarecare incheere a 
regruparilor sovietice din diferitele cen
tre gravitate. In urma acestui fapt, bol", 
şevkij după o slăbire a actiVităţii de atac 
au reluat atacul cu forte puternice în 
t(}ate oentrele de gra.vitate. Afară de 
aceasta au pornit dln nou la atac şi in re
giunea Vit€bsk după o pauză mal lungă. 
In unna 8.t'estui fa.pt situaţia de luptă a 
devenit alta fără insă să se poată vorbi 
ne o S0himbnre a situ<lţiei Stl'ntegiei ge
nerole, Pe cursul in!erior al Bugulni ina. 

micul a încerc.at Şi pe mei departe de a. 
pătrunde în capul de pod german respeo
tiV de a extinde capul de pod propriu în 
spre vest. 

Vi teJbsk, trupele germane au Încer('at' 
prin contraatacuri puternice să zildărni. 
ceaSca Areste atacuri d€'stnl de imnnr. 
tante, S'a obţinut un nou SUt'C'eH rlefen. J 
Siv, Pătrunderile izolate au fost curăţitE'. . ... 

Ruşii nu au putut obţine în acest spa
ţiu de luptă nici lm câŞtig de teren. In 
sooimb presinea germană a strâmtat şi 
mai mUlt capul de pod sovietio dela Na~ 
vltjn-Odessa. 

INTRE BlJG ŞI NISTRU PtJTElV 
NICE LUPTE DEFENSIVE 

Spaţiul de pătrundere dmtre Bug şi 
Nistru a devenit din nou teatrul unor ......................................... 

Comunicatul rusesc cu privire la raporturile cu Finland a 
HEI..'3lNKI, 23. D. N. B.: Radio Mos

cova a anunţat ·un comulLcat al servi
ciului de iIUormaţij al Comisariatului 
pentru afaceri streine, dc-spre "relaţiHe 
fina-sovietice". In aceSt comunicat se 
spune că la data de 1 Marti~ se, viciul de 
informaţj al comisariatului pentru ex
terne a anunţat condiţiile SOVietice de 
armistiţiu cu Finlanda. La 8 Martie 8.m4 

ba.sada sovietică din Stockholm a primit 
răspunsul guvernului finlandez, din care 
TeeSe că guvernul finlandez ii este greu 
să accepte condiţiile sovieti0&, fără a 
avea d:scuţii in prealabil. La 10 Martie 
guvernul sovietic a făcut cunoscut gu" 
vernului finlanderl că guvernul sovietic 
socoteşte acest răspuns ca insuficient. 

Ce urmăria Rusia prin 

Cu acest prilej s'a atras atenţia guver
nului finlandez eă: condiţiile armistiţiu" 
lui sovietic reprezintă: ,,,oeTeri minim ale 
şi elementare şi că numai după primi~ 
acestor condiţii de către guvernul fin~ 
landerl vor fi posibile tratative între Ru· 
s;a Sovietică şi Finlanda pentru inceta~ 
rea ostilităţilor". Guvernul sovietic a 
mai făeut guvernului finlandez CUllOlSCUi 

că va ~tepta răspunsul guVernului fin· 
landez până la 19 Martie. Guvernul fjn .. 
landerl a dat însă la 17 Martie un răs
puns negatiV. Declaraţia sovioetieă, In
chee afirmaţia., că, prin aceasta, guver~ 
nul finlandez şi-a luat asupra ltij, toată 
răspunderea celor ce vor urma. 

condiţiil e puse finlandei 

Soccpsnl fruJlPJflIr croat. 
In Bosnia 

ZAGREB, !3 (tp). - Du?)?! n!tfmt"u 
ştiri, referitoare la lupta 1mllnfritm par, 

tizanilor, trUpele croate au reu.,'1i, sa 
ocupe ora..:tuJ Vazar Va7<:.uf din Bo/mia. ..................................... ~ .. 

Cele 17 puncte ale Chărt i 
Atlanti.ulol JIU pot zădAr .. 
aici realizarea aspiraţHler 

Moscovei 

BUCUREŞTI, 23. S. P. P. t;rart!~mi'(-', 
Forurile competente berl;neze i.şi dau in 
Vileag conVingerea că după experienţo 
cu eharia AtlanticulUi, nici aceSt pro
gram vast cu cele 17 puncte ale sale, ti" 
poate obţine o semnificaţie politiCă deoa
rece nimeni nu se poate aştepta ca An
glia sau Statele Unite să fie în măsura 
să contracareZe penetraţia bolşevismu
lUi Şi să zădărnicească aspiraţiile Mos, 
covei.. 

Itlar..-a Britanie nu schim 
ba situatia setuală lotrf 

ahaţi şi Hado ..:,ho 

GENEVA, 23. - Dup.li cum anunţă 
serviciul englez de infonnaţiuni d. Eden 
ministru de externe al Angliei a declarat 

BERLIN, 23. (Rador.) - Redaetor~ un răspuns negativ şi că ei !şi asuma Miercuri tn Camera Comunelor că gu
mI diplomalic al agenţiei DNB, d. dr. in consecinţă toată responsabilitatea vernul englez nu intenţionează să schim· 
S f ed H · ""'n+-· cel"" ce vor unna. be actUala Situaţie care este reglem~n' ieg ri om S(I'le: .. .... ~ YLL '" t t V d' în al 

1 1 f 1 ~ In com"'"ntarl'l'le asupra ra"gnUnsu1U1i' a a e eomislunea de control tre ia. Răspunsul soviet'€ or a nota In an~ "'.f' 

deză cu pr:vire la condiţiile de armisti- Moscovei presa finJandeză a declarat că ţi şi guvernul Badogli(}. Guvernul se gă· 
ţ.ie puse de Moscova nu s'a făcut aştep- acceptarea condiţiilor sovielice ar eehi- seşte în cursul unui schimb de păreri cu 
t vela CU O sinucidere naţională. Moscova guvernul sovietic cU privire la numirea 
a~irot11 de infOrJYIaţiunî al comisaria· confirmă acum că condiţiilor de a.rmisti~ unei reprezentanţe sovietice pe lângă 

tului sovi>etic pentru afaeeri străine a tiu nu a fost decât o .cursă ordinară. As- guvernul Badoglio şi viceversa, precum 
dat pUbHcilăţU un comunicat al cărui tăzi ea îşi descoperă jocul ceeace oonfir· şi OU privire la fl'lptul că Anglia nu 8 

clwrins cOI'ec;nunde în liniile s31e ('Sen- mă pă,ret"?·a germană că conditiile puse fost întrebată în prealabil de aceasta, 
halE> cu f::lflff>le dcsvăluite de C()munica~ FinlandQl nu erau d{>cât o încercaroe de a D. Eden a mai declarat eli tratMivele cu 
tul flnlanMz. atrage Finhnda înt"'un răsboi.u ee tre- Soania. progrese!lză deşi acest.e trata-

COTYlllnieatll1 sovietie se rnchee prin bui'l. să crute Itrm~tl"'i rosii efot'tul de a tive f~rrneaz~ un/l dintre cele mai s('Dim. 
constatarea că guvernul sovjet~c a dat imr'Ulge aCea3tă ţară pe calea armelor. băt()are probleme. ...... -..-........................................................................ .. 

Germania a luat toate măsurile 
B erI i n, 23 (Ep.) - Nhnecni nu poa-I sfârşitul. Până. in prezent aCl"aSta este 

te spune azi cu precizie cum se desvoltă ghieito&rea gbicitorilor. Rste un lueru 
R(",f>st Iăzboiu În viitor şi când şi prin ce J;re~it de a se determina, războiuJ prin 
e\!enimt'nte se vor llroduce decizhllllea. t..'enimente izolate df:.'()a.rooe ~re vorba 
Astfel începe ministrul Reichu1ui Dr. ,nu nwnai de intenţiile şi planurile oom~ 
Goebbels in noul său articol apă-rut in !>atanţilor ci şi de forţa majoră a rb
revista. ,~Das Rt'ir!t" in care se ooopă eu iului. Din acest motiv trebue să se 
obiectivele de războiu IL ambeo1or partide "pP,rt>ze dupi nn plltn precis şi să se ac
şi eu problemele ce vor rezulta din ace- tjone-ze elastic. Un războio are mai de 
stea pentru popoarele combatante. După multe ori un ours 103tUra] după cum 8 
fluctuatiile eVl"niment.t>tor de războiu in fost pro·ectllt re h~rtie. Câteodaltă este 
general din 1939 pâni astăzi, nimeni nu m:li rău d"f'ă e-mn a fost cpnoeput. In 
noate sustine eii. 'I1h'i inC"l'!Iând de azi şi llt>eJe ce~snri (.riti('e t~h~Je sf'ăpâ"iţi ner· 
"ână la sfârsjf;uI răzhoiuCui nu se va pro- l'a si să nu se indudl î'!l eroare de lovi
j.]~ aceeaş· fluctuane a even imentelor tw'( ci trell'1e urmărit ohiectivul, 
de războiu. Adevărata fo-rma şi ulfimuJ Dr. f'xOehl:Jf>ls continuă: In orice rB.'l
secret; este când se va botiiri peste f:()t boiu au fost situaţii în (~.rj forţa a slabit 

pentru victorie 
armele. Mai de multe ori acest lucru se 
produce CU prilejul onei· durate lungi, 
IltuBCi când războiul începe să-tŞi eroias-o 
că. drumul propriu. Din rontra inamicii 
CIIDOSC toate obiectivele noastre pe cari 
le-am fixat deja. la inee-putul război·ului. 
J\f:li departe Dr. Goebbels aooentuiază 
problema sociali din punctul de vedert 
al inamicului şi a,junge la oonchrzM. cS 
l,imOOi nU a rezolvat aşa de bine ca 
Ge-nna'l1ia. Sunt multi oam"'ni bogaţi bI 
Anglia dar s.mt foartfo. mulţi mai sărad 
('a epÎ mal săraci din Reich. 

l\finistrul fteeentuiază m3i di'oarle. rI 

I 
!lipi s'au luat toate măsurile pentru vio 
t~Jrie. . 
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