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~:~~ÂMGLIA A RUPT RELATIILE CU ARGENTINA 
". Finlanda a fost vândută acum un an ... Diferendul turco-englez 

de pace. ar fi lăsate pe seama conver
saţiilor bilaterale ruso--finlandere, 

Ultima frază merită să fie scoasă in 
1 eliM: deoareee demască obligaţiile ee 
ş,-a luat Marea Britanie faţă de UniU
nea Sovietică. ~ă~!l, I Spania cere să i se respecte neutralitatea 

1rtq 

i;~:1 JLfua.ţia. po .. fltlCd 
___ !I:lIIllIiII:I""ca1 '- . M! dmereri_ .. -~r ,.unday Observer{( declară că gUl;er-

, ft~ nul oritanic s'a depănatla (marta 

b ' ,wan/. UJntui, şi scriB: "Această aare 
rr.a t' -inapOl es e mascata pnn aceea ca Se 

:pfa mbtiniază un fapt ~vident) _ anume că 
ti ,Germania, can: dupa cum §ltm nu este 

°oa, 1 CI ' Al' l' ~tillit M~ semna~ar a . tarle, t ant~cu Ut, nit 
maw' poate obţtne niC1 un drept pnn ea. Ni

Pleni n'a spus vreodată că Germania ar 
IVului putea. aşa ceva. Charta Atlanticului n'a 
POrti' wn8f;tuit niciodată o concesie pe'iltru 

. Germania. Ea a constituit propriu2 
e IIOstru progrum de bază pentru patiti-
;ett~ carea lumii. 
~r Cand noi am luat poziţi~ faţă de ma

Ilril dlficările teritoriale făcute fă1'ă libEra, 
~ooi~. llOillţă a Popllla·ţiilcr( interesate~ am fă
Im\l'a. rut aceasta nu din condescendenţă pen
lta lrn Germania~ ItaLa sau Japonia, Am 
tnn(' flÎcut-O fiindcă ştiam şi ştim că o pace 
po~, iurabilă nu poate fi ati lisă pe bazamo-

ificărilor teritoriale prin forţă. Dacă 
'ls/ăzi ne abatem de la acest p,indpiu'j 

~~ o facem fiind.că suntem cDtwinşi de 
fOi IXmtrariu. O facem din respect pentru 

pretenţiile teritOriale ruseşti faţă de 
u ati, Polonia şi din cauza cererilor palone dl! 
s~pr, de~păgubire in vest fără menţionarea 
za,s: L!!'eunui plebiscit sau a cercetarii op~niei 
Irur., publice în acest caz. Măsura în care 
l.at. aceste modificări aT putea fi j1lstificaf(3 
rlbij~' nu este precizată; pTOblema este că me
ugâ!:. Ioda e aceea a politic9i de jorţă şi nu a 

pnncipiuhti democratic. 
POt In jocul politicei de forţă Marea Bri
~ sl<: KHlie este pândită de pe1'icol, Pe plan pur 
me,:., ,fIZiC Şi nwneric noi nu putem con.cura 
lre" CU Rusia Sovietică Şi cu Statele Unite. 
LI'e ,1 O parte a puterii noastre a fOSt totdeau. 
aCUL !II:I forţa morală, păstrarea fermă a .prin
~ dpiilor, Ceea ce a făcut d?n alte ţări> Şi 

»lllj ales din micile naţiuni europene, cb aliaţii noştri nat·umli. .. 
li tel' Intrun comentariu făwlla radiO 
Ha' Londra, Jon lYlcVane a spus: 
,1 fel' "aercnril~ ofiCiale polone din LonJ 

puR- ira declar'ii că mişcarea cla.ndesti.nă d:n 
I Pi10nia nu ştie nimiC despre generalu~ 

LSiI.i ~ Şi dr:spre noul Comitet Naţional, şi 
ândl "'firmă că totu.l eSte o poveşte. Numirea 
li jI uniti nou comandamt supr€m polon este 
în si- 1lovltură directă impotriva ~omanda:n" 
~aţi(t' fU/lIi suprem de. pâm'i acu,m, SosnokotQs" 
lilW 
Iva ÎI ki, Ru,~ii cred că Sosnokowski este prin. 
~ leu Clpalul adversar al Rusiei Sovietice în 

Cabinetul polon. La Londra nu se cu" 
dl~o;j iIOaşte cât de puternică este mişca,rea 

~ sul! rlandestină polonă şi dacă oS'Unt pregăti' 
r~~ ff mari unităţj care să recu.noască con· 

ducerea exercitată de quvernul exilat· 
săni· riela Londra sau un c01nitet sovietic. Nu,... 

mirea unU?' nOtt comandant Şi întemeie' 
,rin11· lea Comitetului par a dovedi că TU-Jii 
~ fost 

llU renunţat să ajungă la o înţelegere !m 

__ ~ul polon din Londra. Situaţia 

. ~e periculoasă, .9'i nu există nici un in· 
t4. dlr:iu că englezii ~e vor strădUi să m.ij~ 

lt!(l6a.scă un acnrd între guvernul ofiCial 
P<llon §i Moscovau., 

Washing'ton,7 (E. P.) - AMBASADORUL BRITANIC LA WA
SlIING:t:ON, LORDUL HALIFAX A Ii\"'OR~lAT PE AMBASAl)OI~UL AR. 
GENTI~IAN, D. ES(,'OBOR CA G1Jt'ERNlJL HRITASIC SPRIJINEŞTE Pi.. 
DEl'LIN M~URILE GUVERNULUI U. S. A. IMPOTRIVA ARGENTINEI. 

'" 
Berlin,7 (E. P.) - RUPEREA RELAŢIUNIWR DIPLOMATICE IN

TRE ANGI.JA ŞI ARGEXTINA ESTE CALIFICATA LA WILHELMSTRASSE 
CA AVÂND O I~IPORTANTA Dl<JOSEBITA. 

IN TO.'\'fE PUNCTELE DECISnE ALE POLITIOEI EUROPENE AlV· 
GJ,IA A TREBUIT DIN NOU SA CRDF~ZE SOVn~TEWR. ANGLIA ŞI-A 
PIErrOVT POZfl'lA SA DIN PACIFIC, AŞA IX'C'AT PE ATLA~"'IC E-\ VA 
TRERlJI1<OTD:t~AUNA SĂ STEA IN'IRE AL DOILEA PI..AN, DUPĂ PRE. 
ŞEDT'I\PfF.TE U. S. A. 

Arn~T LUCRU EVA LABIL ŞI IN PRIVINŢA RlJPERn RELAŢm;OC 
'Prpl·()~fATWE CU AFGEN'TINA CARE LEZEAZĂ CELE MAI VITALE IN· 
r,rERESE .ALE ANGLIEI. 

Ultima mască a exploatatorilor aliati 
Berlin~ 7 D. N B.) ~ Rllpere~ relaţiit~ 

nilor diplomntice dintre Washington şi 
Argpntir:oa, ar putea să echivaleze, spun 
cercurile pCllitice competente dela BerlL'1, 
ClI {) somaţie ultimativă către bărbaţii de 
stat care ~onduc destinele Argentinei, să 
ea.pituleze fără wndiţii, Snu să fa.e.ă 100 
Uir1<or personalităti disnllse să conducă un 
guvern agreat de U. S, A, 

Se ad'log-ă că ,1ceastă nouă afacere a 

e'lm adaugi ,,12 Uhr Blatt", sfârşitul 
aşa zisei politici de bună. vecinătate, 

Ziarul găseşte că nu este exclus ea 
acest pro<:edf'u senzaţional faţă de Ar· 
gentina. să aibă în viitor cnnsecinţe pre
cise ;.;î de mare răsunet asupra politicei 
rlluj Rooseve1t Căci este o glum.i a isto
riei, ea în moment-Il când d. Roosevelt 
vorbeşte despre exercitarea polîtiooi de 
bună vecinătate şi în at'ară de emisfera 
vestică, această politică se prăp.ădeşte 

d-lUl ROfl<;eve1t .,ste o ruptură şi mai ci" în emisfera vesti«3. insăşi "Volkische'l' 
nidi C'U Charta Atkt nticu lui , dl'cât uIti- Beabac;hter" VOrbeşte despre cea mai 
m1'~ ~ijs('urs al p!'emierului britanie. nouă manevră de şanta.j a dlni Roose-

Es~-E' nentru h1tâ~a oară in ist.orie. S~~ veIt faţă de Argentina. Poporul argen
sntlrl/, , că un sta: a rupt relatiunile cu Un tininn care e foarte mândr'J şi nu vrea 
altul, c<1 re, la cererea !"ia desfăcuse legă- să devină voluntar. un vasal nI Wall 
h''I'Ee sq]p (;n advcrsltrii acelui stat, Streetubi, trebue să fie constrânse 

Atitudinea actuală n guvernului dela acuma. Prin aceasta s'a smuls şi ultima 
Washington, înseamnă în acelaş timp, mască de pe faţa exploatătorilor ali .. ţi. 

Finlanda şi alte teritorii au fost vândute sovietelor 
incă acum un an 

STOCKHOLM, 7. (Rador) o ştire a 
",iroului internaţional de inrQrmaţhwi 
retransmisă. de DNB. ocupându-se de 
l:roblema rus{)--fiula.ndeză aratA ei zia
rul "DagpoutenU este de părere ei a fost 
bine m i·ntenţii1e sovieticilor au fost ex
puse Înteo formă fără eclivQC şi ('ii. spe
ranţele Î'Il legătură. eU o probabilă inter
venţie Il puterilor oC('iden!IJ,le s'au d.nve
fUt neîntemeiate. De data aceasta. chiar 

r.olul t.ngliei in problema 
Bucureşti,7. - S. P. P. tramsmite: 

Potrivit unei informaţii a corespv.nden
tului ag2nţiei D. N. R, săpt~:mânalul 
. Obse!'Ver".se . exprimă astfel asupra 
problem-ei finlandeze: 

Modul în ('are Finla.nda este tratată 
(;e noi confirmă concluzia că noi suntem 

cei mal buni prieteni ai pnterllor ocei
denta.le sunt convinşi că din partea pu.
terilor occidentale nu se mai poat.e aş
tepta nici Ull sprijin_ La IAvndra 'ŞI Wa
shington. Finla.nda. şi chiar alte teritorii, 
au fost vândute MQs<loovel de mai bine 
de <un un. Naţitmea nnlandeză. este acum 
impotriva oricărui venin propagan
distic, care vine mai ales prin SuedIa. 

armistitiului rusa-finlanda z 
neinteresati. 

In eons~cinţă, nu se poate spune ni
mic asupra condiţiilor de anni-stiţiu ale 
Ruşilor. Anglia, deşi este in răsboiu cu 
Finlanda, nu joacă nici un rol ascuns în 
rleg()lcierile duse in vederea unUi armis
tiţiU. Dar chiar şi chestiunile definitivt; 

Turcia continu.ă pelitiea de 
nea t.l'ahtate 

BUCUREŞTI, "1. - S. P. P. transmite: 
Din cercurile politice informate din An
":ara se confirmă ştirea că guvernul 
Turc este hotărît să continue pOlitiCa. de 
-neutralitate. cu toată presiunea pe Ca1'8 
o exercită aliaţii asupra sa. 

G .. rmania n'a lu.. Dici 
• atitadiup In difer~Ddul 

turco-en~.ez 
Bucur'Jşti. 7. - S. p, P. transmite: 

Din Berlin ·se anunţă că fiind întrebat 
ca atitudine a luat Germa:nia faţă de si
tuaţia dintre Turcia şi Marea Britanie. 
purtătorul de cuvânt dela Wilhelmstrag.. 
f>e a decJarat că până acum nu s'a adop" 
tat nicio atitudine deoarece lipsesc in
formaţiuni precise asupra acestor com
plexe probleme. 

I"pctorat de limLa ro
mA.ii. Ia Uaiversitatea 

diu Zat!r ... b 
ZAGRAB,7. (Rador) Corespondentul 

agenţiei DNB transmite: In cadrul tra~ 
tului cultural croato-român a fost ereiat 
la Universitatea din Zagreb un lectorat 
pentr'l literatUra română, . 

Ataşatul cultural şi de presă d. proo~ 
cIr Valentin Chelaru dela Legaţia Ro
mână din Zagreb a fost numit lector al 
acestei catedre. 

Finlanda şi ... sporit 
rfl'zlsten(a 

BUCUREŞTI, 7. - S. p. P. transmi
te: Radf,o Moscova a radiodrJuzat un ar. 
ticol despre problema jinla-ttdeză, pe car 
Te I·a publicat "Pravda/' în numărul de 
Du,minecă. In acest artiCOZ se arată că 
guvernul finlandez şi~ sporit rezistenţa, 
în ultima vreme Şi că se gândeşte maj· 
puţin ca oricând să înceapă H·egociml61 
ofiCiale de pace. 

Printre rândurile publicate de "pra'/Jo' 
00« s<! evidentiază ttC?nultumi'rea MD.'UI 

wvei faţă de comportareâ Fin7andei. 
Fro.tt .. rele Palenfpi $; """1...1 

landel Tor Il disrut.te In 
eonferinţ_ anf110~altllPJ"'e.:t ă 
Bucureşti, 7. - S. p. P transmite: 

Ocupându-se de actuala conferinţă a'TI~ 
glo-amer:i~ană. ziarul suedez Svenska 
Tagblad~t crede & şti că in discuţie vor 
fi adufii€! două proMeme importante: 
Dacă est~ sau nu cazu} să se lnloeuia~ 

scă fo~mula capitulării neeondiţionate 
('U O formulă mai uşoară Şi care ·sunt 
frontierele strategice ale- Poloniei şi 
Finland~i, .. .--.... ~ .. -............................. ' .......... , ...... _ ...•........... ., ." 

Spania cere respectarea neutralităţii sale 
-

l\ladrid, 7 (tp.) - Ziarele ·din Madri~ 
lşi exprima rC\'oh.a aSllpl"a faptului el 
măsurile eronomicc a]e aliaţilor ÎIDpotri-

1 
va. Spaniei au fost IIX"nţinute, Astfe~ 
ziarul" Y a" scri<: că, campaniei de presi 
~i prin radio împotriva Spaniei a urma.t 
intel'dicţia livrărilor de petrol, livrărI 
a~upra ră,rlJfa, Spania are dre~tul în ha~~ 
lmei ('.()nvenţii cfl.merc1ale eu State1e un~ 
t.e. Priit fl('('8.stă, hotiirire comună a An, 
gliei şi Stat.elor tJnite s'au ÎncllIeat dre~ 
turile legitime ale nati'unii spaniol..,. Po1 

llOl'ul SPaniol & răspW1S la această provo. 

eare cu uimire şi revoltă. Argumentele ~omice, oare se bazează pe o CODven 
presei engleze au fost combă.tllte într'o 1 ţie reciprocă şi l)e care Spania a respec
formă civilizată de presa şi de posturile tnt-o cu cea lnai mare strictetă? Poporul 
de ndio din Spania. Noi am dovedit că spa.niol vroo Un răspuns: Sau sancţiunile 
POlitica externă a Spaniei, care se ba- Vor fi ridicate şi Spania trata:t.ă. ca O Da..-

zează pe neutralitate7 este inviolabili şi Pl100 neutrA sau aliaţii d('mocraţi măr. 
chiar ministrul de externe britamic, tunsese că vor să aplice Spaniei măsuri 
Eden, a trebuit să rrolllloasă. aOOSt lucru. de aşa naturi. Încât s'o impiffiioo dela 
Atunci pentruce se menţin smocţiunile refa.ol'Tea naţională.. In ultimul caz Spa~ 
Împotrln Spaniei? Poporul spaniol, care aia ar putea fi atrasA În viltoarea 1.1!OOf 
nu înţelege nimic din intortorlleriJe di- agitaţii, ale cărei urmări grave nu Suni 
plomati~ se Întreabă: pentruce se men- de pre\·ăzut. ," 
tine sitwl1ia. de aStiU a unei chestiUDj .... _. ,---!' -, 
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SALONUL OFICIAL DELA TIl\1IŞOARA 

Alături de celelalte probleme cultura· dierea posibJitâţilor d~ înfăptu,re. Cu poziţie. Locul este bun, fiindcă este een· 
le a:e Ba.natului s'a rldicat şi ehesliu- aceeaş: insufleţire a. fost pnmila acc~- Iral Şl accesibil publiculu:, iar pr.n si· 
nea incurajă.rii nlişcărrl noas~ ac tisti· tă ideie ~i de capii autoritaţilor local<: ,Gaţ a :;a izolată nu prezintă nici un pe-

C ţ\ l E t'l D ţ\ ~ 
~ILU'::I=IIIIIIII.\lII:III::~~:lifiIIUI!I:: 

9 l\-:arJie lJ5J 
ee, care a luat în ultimii &fii, o desvolta- in frunte cu D1. (i,.t;eral ConSiallt;n De- l'i:ol de incendiu. 
re nebănuită, mai ales datorită mediu- li~eanu, Pref~tul jud~ţuluî 'l'imiş·'!'o- Idealul ar L des:gur să avem un pa_ Incep să sosească în Ungaria pc.mele .~ 

d Ş 1 d al D 1 D 
h PIPe de imigranţj din Balcani. Aceaa~' d"u't": 

lui si atmo3L rei creiate e coa a e 1'On[', Şi r. oan o ... oşan, rmaru vilion monumental, ,~dit in piatră., care '" a • d 1 r~_ ' ~ "1 ,,' l' l' 't r 1 ArI el· i d ce Ştefan Duşan despolul Serbiei In,,··,,' .. arte frumoase ea .L&.lHişoara eonausa ~, UJ'jC1P1U Ul, ar PlC o u u e .Upe, să. fie un pa at amenajat n mo perma- -·yl 

1 
- - ' un an mai înainte (1356) şi după .... L'''''~'' 

00 D1. Romul Ladea., prteum şi de &l. Direclorul MUZeU ui Banaţean, a ŞI con· !lent pentru aiverse expoz ţii. Timpuri- ... " .. 
Cietatea. de arte frumoase p~etidată. de venit să. examil'ăro impr~ună modul de le de faţă nu permit inşă astfel de pla. ,;âştigă tot maj mul:e pozitii in ţărU, 001: 
DI. prof. I. D. Ştefănescu, din iniţiativa real zare. nul': De altfel o construcţie d-e mari canice, ţaratul ,ârbesc al lui Du,an J"-i 
căre;a s'au organ.:.zat o serie de expOz1. In urma acestor consultări prealabile proporţii ar reclama, pe lângă fonduri fă~â~du-se in 1~ărţile sale. c~mponente. t 
ţii ş: man~festări de piCtură Şi sculp. cu factorii competenţi, am ajuns la o imense, Şi lucră.ri de lungă. durată, ceea- o lm.lgrare, mal eJ...-ad o InfIltraţie lal!~11 
lură.'Marele neajuns a fost ind mereu propunere concretă p~ care am preei- ce astăzi ar fi impos.bil de realizat. De :,e dlferl~~ po~~are, dar mat a~e~ li!! R~ 
aceeaşi lipsă de local potriv:t Şi de sală zat-o în s:ris MinisterulUi Cultur:î Na- a~~a, e preferab;lă. p~ntru moment la pro?.- tU Zlsa (n~rdul SerbH~l), ClI'fJ b 
de eX!lOz:ţ;e bine luminată. Mulţi dir:- ţional~, comun'câ~du-o in acela.şi timp ideia pavil,onului de lemn, care se poa- p:~porţllie u

n
,9i eml~~rI, ~umat dllp,\ M· 

tre mai('ştrii paletei şi ai lutului nu se şi Pr~măriei Munîc:piului Timişoara. te oonstrui în câteva luni şi ,eu cheltu- !al~a deţ?~ cam~u~ ~~.lerlet. (1589), lIlU't 
vedeau dispuşi, şi cu <1:r'ept cuvânt, să-şi Am cerut înfiinţarea unui Salon Ofi· ;a.lă. mult mai m:'~ă., pu tându-3e ter.ni- m.gran I crnu. ŞI S r 1, cart au !Ol'nl&I, nn· 
expună operile lor in ori..:e cond:ţii. D:> eial al Banatului şi Zid;rea unui pavjlon La zidirea până in toamna acestui an, I m<'l"oase cnlonh pe malul D,unăret pinl S'ls 

aceea, tr~bu:a găSită o soluţie P~'11j!" (1<, rxpoziţii la Tim''Şoara. elll'd Salonul Of:cial ar put('a să. fie de- la ~\lda, dl~ erau şI,româl~1 din tlnutul~! 
costruirea. unui p:Wilion de expC'ziţie- 11 arătat, că Salonul poate fi des- ja inaugurat. Un astfel de pavllion de e~nr~or: car] at~ dil .• n1Jmm?ll mai muih 

Se6izâ-ndu-tnă. de unanima dDrinţj .; de două ori pe an" toamna şi pri- lemn, cu aSp€'ct esleti-c ,i decorat'v, ar p~rţl dm Cr(1'1,:'a. cum .era (vezi FiliJ'llWtl 
cercur lor artistice din T:mişoara, Wl~ ~Ilil vara, dând posibilitate pictor:!or şi putea.. l!tfrvi, in afRt'ă de cele două luni !,'II Pe~'a Vl.rtl:la. De 131 gur, cA dint.re fin;· 
expUS Mini5tE'rului Culturii Naţonale si, ~ulptorUor atât din Banat cât şi din din an ale Salonului Oficial, şi pentnl ~~nţll roman! o p~rb a~ aiuns şi în :J~n~t 
tuaţia în care se află artele plastice in restul ţăril să-şi expună lucrările lor la alte exp~ţii, încât Tim:~oara ar eâşti- E antc:('sant de ŞtlUt~ ca. in .vreme C, ~t'· 
Banat. solUtând ajutoare şi încurajări T:nuşoara. Prin aceasta ~'ar da prilej ga d~ pe u'ma. lui, ma! ales oă ar wde-a I~"r'l'wle ~.l '-f'l:e. cat. Şi • Sl~i.~n:llnd. l'I'; 
pentru promovarea lor. In această or. a.rt~:jtilor ~ănă!~ni să .se ari ~e, cel pu- rezolvată una nintre celemaiimpor_RIUn~A~.~I~iI.;.~ti.au "arb:lo" lm1~U .~; 
d:ne de idq am propus înfUnţarea unui ţIn de. doua on pe an I'n :~p~lţle colee: fante si a.~tuale probleme culturale a1e tul reh<;'(;l rrl~Dr't"'np. nu o 8r

111iteau ~:~. 
Salon Oficial, după modelul celui dela tiVi.., Iar p~bliculUi ~e a~C1. sa vcunoas~a sale.' ~a rC)m~nqol"~ mni ales nob;!ilor ,t enej,. 
BucurE-şti, arătând eă plin organizarea openle mald;lt,rll?r dm 9a!:'ltala. sau dm Să nădăjduim că Primăria Mun:ctpiu· 10~_? d~Dl?mfl de ~ tifl'lnul1ui ~:gismuei 
unui aS1f'cl de Salon s'ar puţea ajunge celelal~e proVlncli ~e ţăriI .. ' lui T,rn:şoara va tmbrăţişa ,i ea aceste P~bhcrtt~)n ,.RCVlst~ B~n~tuIUl da:! ~I' 
in ~cnl~ş: timp şi la progresul vieţii eul- Iar In oC'eeaCe pn,:€~te pavlh~n~l de idei iar Ministerul Culturj Nationa1e caITe Sl,_I~mlllld calugarIlor frat'~;,;,,'Mi 
tural~. precum şi la rezolvare-a. prob1e- expoZiţie, ,.ro 6olic:tat ea :r.~ln ~te~l va ~precia în!!f'mnătatea lor, acordândll' eue de altfel ."e refe:l'i şi IA. o tliwz1t i 

mei unei permanente s5.1i de exp~iţie Culturii NaţlOnale_ sa-} co:u,tru:Aasca dm n@ tot concursul ea ~ă vedem realizate mai ve~he fi. lUI Ludovu' cel Ma~, n~ Ira"~ 
1a Timisoara. lemn pe chelţui~l~ ~roprle .c:Tan.d ~pr:e tn{'?'\ în 8ee.~t an Paviton'11 d~ eXp<lz~ţii 1& ce. ,r.~oar~ erau sllpuşi cnejii ~I nobilil 

Propu"n~rea m~a a găsit o bună in- acest scop Pr:manel,~UniClP1l11Ul T'ml- şi ~al;),nlll areial al Banatului mint .dm dl
c
tr[dul Car!lnf*'})(>~ului ,i b 

tâmp:"nr<> ~i un larg spirit de inţel"ge- .,oara un. teren .potr,v!t in parcul Seu- . sancţIUni erau supuŞI aCGia. ca~ ~ 
Te atât la Dt. Min;stru Ion Pe trovici , dieT. IdelB. unUl p&v!hcm de ~ in Dt. AUREL COSMA prin,{, eli. profesează rpli"ia dtsiil'itcMt, 
cât şi la Dl. Se-eretar GE'neral Aurel Po- ace-.:;t parc nu, e!te ~ouă,. ,fiindca. au ,." TRAIAN nmAE; . 

a cari au i dat dispoziţii pe.ntru atu- mai existat aiCI sal: Ş1 pavihoane de ex- (Dlll revIsta "Indreptarea .) _ ·WUUpiJAlIi"' ... • ... --· ... !'" ...... . 

p,' ....................................................... NOTE _ . .--_.~.... . 

Românilor Et'nobotanica dovedeşte 
Conferinţa dlal Profesor AI. BOl'za la Ateneui Român din Timişoara 

In fata unui public aelect ,i-a desvol
tat dl. Prof. Al. Barza., viot\p~inte 
a.i. Ateneului Româll, filiala 'I"mÎJl°ara, 
in sea.ra zl16 de 4: Mart~e, în f.I31a Pala
tulUi Cultural, conf~rinţa sa asupr~ su· 
biectului de extrema actualitate Şl de 
noutate frapantă, asupra t~ovezilor et .. 
tlobctai'iice aZe continUităţii noastre". 

Cor.tinua dainuire a. neamului nostru 
pe pamântul strămoşilor noştri Daci -
bpune coniermţia.rul- nu e3le at€.l;tată 
de doveti scrise istorice şi de urme 
certe arheologice. Ea se poate insă d,o-. 
Vedi cu certitudine prin argumente ce 
ne furniz:ază graul nostru, folklorul şi 
etnografia. Conferenţiarul studiind de 
peste 30 ani etnobotani.C<I românească, 
cunoştinţele bota.nice ale poporului ro· 
mân, constată. cu mirare, cât este de la
tin ŞI prelat·n tezaurul etnobota.nic al 
Romanilor .şi cât este d legat preciS tie 
spa.ţiul tranailvan şi în special de centrul 
de refugiu şi iradiere a.l )Iunţlor Apu
seni până. în Ma. amur€ţI şi cum exclude 
interpretareI. botauico-iluorică juată a 
aCe'stor date etnobolanice Ol'Oe ipoteză 
de părăsire a acestUi teritor ,i de noma
dizare, timp de secole, pr • .n. peninsula 
Balcanică. 

lJull.)9i:.inţB. plantelor la Români este 
uim,toare şi se poate e.xp14ca numai pr.1l 
străvechea. şi intinsa contopire a &omâ· 
nului cu acest m€diu de vita.ţi, d~n stră
buni, 

Deosebit de buni cuno&ca.tori sunt Ro
nlânli ai plantE.'lor med;Cinale, dela care 
au împrumutat şi Saşii fi Maghiar:] 
unele numiri. Mai eXistă şi azi adevăraţi 
doftori ţărani şi .,FarmacUI

' pvpula.n! 
l Galaţi, Iaşi, târgurile ard::lene) eu 
t. adiţa doftoricească plurimilenară, 
moştenită dela Daci, cunoscuţi ct:n anti
C'hitate ca vest:ţi lecuitorl a.i boalelor cu 
burueni si d:s~ântece Renumele ace:;ta 
al DftcUO'r a fost mai' târziu trecut asu
pra Românilor. Tabemaemontanus atti· 
bue in opera. sa din 1588, Banhin la 1650 
1)'1 M?naz{"liu~ lfL 1682 numiri. de plan~ 
prptinse dac'ce, neamului .. valah:lor". 

Plant('le alim~llta.re cultivate de ţă. 
!'anii români au o nomenclaturi curat 
latină. Toţ: pomii fruct 'feri, toate Cerea
Ie1@, t()ftt~ regumele cultivate şi cultiva
MIe In DaC'!a pe timpul Romanilor se 
g~ azi ln grăd':ni1e noastre ţăl'â,. 
n~tI, purtând numele der:vat din cuvân
t"'Jl strnmoşe3c latin, iar mazărea d~1I 

daco-thracul aseminător eu alba.Th('zul. mărturisesc Sa!f~i că au pr:mit dela noi 
Pomi cultivaţi de Rom§.,ni: măr, păr, "ulenk"~ullor. Alac~l ~ste.~zci un mar

prun, pl~rs:c, viţl de vie, corn. sorb, nuc, tor Cl.~SlC al ~onlln~ltă~ll noastr? in 
Flantc- text;!e romane: in, eânepa, urz:că. M~nţl:l. APUS-elll - Sal,al:- m~rglllea 

Cereale eultivat~ de Romani. păstrate Cân;tpel ~rd~leM. Col:ndâ.r.~ Prl~ BaIi 
dp no' complet: grâu orz se:·ară meiu ~a.lll a.m fI pl,:,rdut numele ŞI nu lam f 
•• 1 , .. " ..' I lmprumutatpopoarelor ~(lnlocuitoare, 

p,a:,anc, aJ~c, A~st grau pr:m~hV S~ eul- dela care n'am primit de altfel nici una 
tIva d€la vJU~. ?u~ed0:u-a p~ra in Mara· din plantele aJ:mentare fundamentale şi 
muteŞ, ~al~aJ ~l Camp-e. av:,-nd ~ nume de veche cultură. ' 
c~re der:va d:n romanul allca ŞI care S<t Toate tllantele d'11iMre, pomi $1 nori 
past:e~a. in spaniolul a:aga .. 1rao~d~. din gră1inn~ ţărăneşti, ea"e poartă un 
roman.l nu. au aceat cuvant, .nIci SlaVii nume slav. lurc. grec. german SRU ma-
din BalcanI, ni~ nemţii care îl cultivă ghin.T, sunt tntrodll~ !n cultură in evul 
în. Alpi, nici altii. Maghiarii r~cunosc că med'u ori sunt culturi de lux ori pentru 
au luat dela. noi al lor "alakor", tot aşa orăşeni. ~ ........................... ~ .......•• -. ..... -...... -..... 

DIRIJORUL CONST. ŢURCANU 
D. CONST. ŢURCANU, prezentându

so pentru prima dati La pupitr-.l în Tos
ca s'a revelat ca un dirijor cu o sinceră 
sensibilitate artistică. li'oal't~ energic in 
conducerea orohestrei, verificânuu.-o în 
voinţa. sa precisă şi clar-ii, contlucând-u 
spre problema grea, dar superioară, a 
eimfoniză.di, pe care d-sa () r~zolvă. in 
intregime şi oU liltrăbcitor succes, d. 
Const Ţurcanu - ea artist - nU aui. 
tat ntcio clipă ca. muzica lui Puceini -este 
mal ales In Tooea, echivalentul ideal al 

rJnel drame, care îşi găseşte expresia 
justă şi totală in melouia lirică adâncă, 
tlf.întreruptă şi umană, in care ~xcelează 
talentul uri~ şi realist al lui Puceini. D. 
'furcanu ne-a. descoperit infinitale Drl9.n
ţe de melodii gingaşe şi mişcătoare, pre
eum ,i valurile mari -- am putea spune 
elementale ale unei tnuzici în care se cu-

I 
prinde ~ln complex de fatnlităţi. Cu b 
vorbă banală. - confirmim un adevă.!' 
despre d-sa: ....... e un dirijor mare. 

" , (gh. Iv). 
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OPERA 

Două spectacole extraordinare 

CarlTlen • 
ŞI Trubadurul 

cd ooncursul marilor cântă.reli 
)IABlA }roR~:\NU şi E:mL MARt:Nl:SC CI 

dela Opera Română din Bucur~U 
Retineti din \'tome bilete la ngenţl'" Tama,iu. 1641 Telefon: ')O.tJl} 

~"f ~..:\V~:,i;6"Y~:-~'J,!a~u:;-~.·'t s;.;;;,~ =xr=cţrrtHMâF' __ fWWC'iP'"t4MjMM1j 

2 • _ .... 
TEATRUL NAT.IO'NAL .. ' 

, . Din cauza marelui succes al Pl(!S~~ 

HAMLET 
premiera piesei -D'ALE CARNAVALULUI 

se amfinii pentru z:ua de Joi, 16 l\1urtitl 
Biletele vândut·", &ert' 4S5 riimân valabile pentru premieră. 

~ MW.ft.ţ~k"W·,,*<t··l'*~'ld6 sali. t.liLMăftV..,.".=ez 5 =pC·,... •• 

--= ____ 4 .... 

OONFERINTA LA VIENA. lJESPRE 
ARTA. POPULARĂ ROMANEASC). 
Sodetatea pentru ştiinţa dem()graf~ 

că din Viena a organ;~t nu de mult 
conferinţă a d.lUi prof. univ. Rom 
Vuia) directorul muzeului flaţicmal d' 
Bucureşti, au titlul: ,.,Arta populară 
mânea~că". 

Conferinţa, însoţită de proiecţiUfti, 
arătat arta populară românească, 
S6 manifestă în meseriile religi0086 
proţane, constituind o unitate 11u1e8 
tibiZă cu formele de viaţă ale Ronui: 
lot şi fiind în concordanţă organicd 
peisagiile ţării şi constituind e:t'Pr . 
culturii lOT. 
an'trt,nr 

marea 

Zi.'" 42 W d 
Fot volonlt 

Niciodată nwartea n'a fost mai 
zentă pretutindeni ca )ti acum. 

Jt1iecare din flOi ştie că e undM 
proape ds tOl şi chiar dacă n'am f 
direcc vizitaţi ds ea, o simţim t0t!tf' 
comunicatele agenţiilor de presă, it 
mos/era grea care S8 lasă în fiecare 
ră odată cu 1Jenirea. intunericului. 
• Poate de aiCi porneştB frenezia C*' 
re trăim astăzi, risipa asta de energii' 
plăceri mărunte. aced8ta ar putea fi 
explicaţie, dar nicidecum o seuză. 

Marea N ecunosculă, care ne aşt!'tl 
pe fiecare, trebuie să fie conştientă' 
noi.' . 

Este epilogul fi1''J.SC pe care nu-Z 
tem evita şi tocmai pentru acest mo . 
el trebuie pregătit. 

Mina Minovici, savantul român ttl," 
nume mondial a căutat să l'ătrU71dd~ 
intunericul acestei taine. Dând 
de atâtt'a ori cu moartea a constataI, 
nu este atât de înspăimântătoar!'l . 

I o Vedem. Este o trecere firewJcă fi 
I miC mai mult. 

Edisan, M arconi Şi alţi sa1Janţi '8/1~i 
deşi pameni ai ştiinţei pozitive au I . 
cercetări spre a găSi o oontinuare li v 
ţii dincolo de moarte. 

Problema a frământat pe toţi ma 
gânr1itori ai lumii. 

Ceeace trebuie însă să reti-nem I 

oampnii comuni, este că trebuie sii ~ 
qân.dirn. mai des că vwţa €ste efem . 
si cii într'o rz{ - mai de vreme 8$ !!It 
fârziu - ne vom întâlni C!~ MlJ"f'ea ?i~ 
CU"O.'w1ltrl - ,~i să n!! preaiifim m ~ 
f.tf'·4>(l,,;rlf, c1i1)?1 ~-1 mt ne fie 'I'!f'l'ne .~~ rn 
1'im. in"""",? ",ţI'; 'I~ mI ';e fie ff(Jmif râlll 
f; f'Jr:"";m tml)" ":ţ:"'-7r,,'l. " • 

MIA M.4RIAN JAL~I' 
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:\TI:'LUOHJL "liliU~. Ca prim Pa

triarh al lliscricii Ortodoxe R\>ltl:hl 

tI~~· p,triarbuJ 11lll'Oil Lrlstea '\'a fi RIUlutit în
Iuţa 

IDldell.lUUI, ca figură istorica, prin care B~
~l:; 

Iolricş naţională !;>t-II. afirmat lnl1.urtanţa :.a 
Ut~l esceptioll .. ·ţ\ă în lumcll. ortodoxiei e('um~m'~t' 
~' Primul Patriarh a ştiut să tină la lllălţllllC 

delllllitatea Bisericii OrtotlQxe Român3 iu
. t tr'1lD timp când ideile liUeral~ şi demoera· 
:,~~(~ 
R~ tiee tindeau să. dea un conţinut oarecwn 

laic sufletuiui românesc. Patriarhul IUiron 
~ i.:. • fost cU desH.,,'ârşjre independent de pa.rti. 
l b1" lOt " .-IntrE deie po 1 ioo ŞI I;rlJll lui cea mare a fost 

'&1 

Îlltotdeanna Întiirll't'Q. primatului spiritual 
prin Biserica Română. };t a ştiut să-i trE'..
~ energiile culturale - şi ştim rât de 
multe oper~ importante s'au fărut sub pă-
>torirea lui În domilll,iul culturii blserice-şti. 

• 
'WI, INSTITUTUL SUiwmLOR DE OCRO· 
~ ~t;' TIRE. Importanţa surorilor de ocro-. 
l"~ lire în situaţia generală a ţării nostre se 

i .~;, ,tele şi din faptul, că. există un Institut al 
a(~, lor, care conduce activitatea lor în legătura 
cr.tj" permanentă. cu Autorităţile sanitare ale 
~ur:d. statului. Sora de oerotire a devenit o fi. 
:l ~I gură de avu,ntgardă a culturii noast~ nuţio 
';"''l\~~ aale, Ea este figura centrală din sat -
'z:t:~ 1!lIde În mediul rural se desfă.şoarii. adivi
,~rată tlrea ei nespus de folositoare, Dacă preootuJ 
1;11\). (()IIdoce viata spirituală a satului, dacii in-
~ clţătorul Îngrijeşte de intelectul ce se for· 
~~. mează necontenit, al sătenilor, som de oe

l?t , rotire menţ.ine prin munf'a ~ de ineg,alabil 
:' de~'otament vigoarea )l!'Oihobiologid'i. It sa· 

,tnlui, 8co10 unde Întâmplător lipseşt.e Jrn>o 

di~.JI de profesiune, Sora de o!"rotire ~evine 
inrt>tul rU Îl1('f'tul il'~rnl !"el 'Imn al satului. 

)RE de 91\1'1'00 munCtl ei este - dună cum pres 
WJ b1ntll\e vede - o mundi <l~ Jof'rtfă. de iul>ire 
rra/~ mn~Tlă s;; nl'lti(tn~l;; ~!'itp o lnnnf'ă de ~a('rj-
~ult fidn. 'l'am nostră VfI flron~şi nf\Sflu.. de 

mult {liT\ m11lH'f\ .. nrt)rn .... 'I' (lI" Il"rofire. de-.şi 

- l.'111n e t'and in lumpl'l rămfmtf'as{,l' -
'i'!'!<;ta s"dltOlll"f' ,. nf'flfIlH 11·; .. n p .. te 1n t(!ot
i1Pllnn~ nl'l'i 1'11'''''' hin"" flf!1'!'('1111'ă, şi nici iu· 
.""'*"11 de înţeleasă de m:!rea m ...... 1\ il popu
laţiei, .. 

St~ R EOONSTRUCTlA EUROl'M. liilnll 
~r., london~.Il .,'l'~ .. trat.ează în arti(~()o 
00, !tIe sale editoriale problema. reconstrucţiej 
1788111 ,.. • • • 

"urfipel, pe eare bmemţeles o VQr mtre-
prinde alia!ii (''ari - zic ~H - vor Ii în în· 

anh lregitn6 învingători. Problema, deocam
- dlItă., rămâ.ne Uit simpJu subiect de ipot,,-t,e, 

Tratind reconstrucţia Europe1. Time .. con· 
!tată. cii. făIă participarea poporului ger
man, această operă. nu se \'a putea duoo la 
ban sfârşit. Prin ul'mar.e, recon.strtt :t')rii 
&nticipaţi anglo--amerirani recunosc. cbi.u 
ia toiul războiului, cii. poporul g.ermlln este 
prea impotant prin cuUura, prin ge:llUl şi 

ŞI energia sa, ca. să fie "ras" d~pe supra.
'61,... l3ţa pământltlui, cum visaseră unii inamici 
i. &i lUi intransigenţi şi piirtiuitori,. Şi, d":ii, 
ctl(l) problema rămâne prin natura lucrur,hlI o 
rgli ~ sÎDl!JIă. utopie, până. când nu se va fi ifirşlt 
I p g real ră<!ooiul, se găsesc totuş in maN'~ :r.ri· 

taDie oameni., cart doresc împ'ărţirea ,.e", 
t~P~ 1Il&niei in staoo teritorial despărţite uuele 
ntă' lealtele. Valoal'Ca acestor visuri deşarte e-"te 

nulă, deoarece şi poporul geMllan are un 
;..1 pt rllvii,nt de spus in chestiunile, rare '1 pri. 
mcM V\'J!c ntât de aproape. 
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• RGENTIN.~ ŞI DE:\IOCRAŢlA. (,'um 

A se comportă democra.~ia americană 
fali, de Ar:;Clltilla - \Ta fi pururea o pildă 
de presiunile deslJotice, pe care le exercită 
Statele Unite Mupra unui stat mai mic şi 
!&f'6 se fOlose.şte - În virtutea drept/Ilw 
săli - de autodeterminare pentru a-şi 
!Qnstitui regimul propriu şi convenabil. 
Democraţia americană obligă. Argentin'a să 
creadă., că. regimul democratic Îi convine 
IIlinunat şi că orice alt regim este oons;de
~ nu numai antidcmocrntie dar şi ~tri· 
tind al'IlKlnia Federaţiei pana~ericane. De 
lW.'tea 8tatde Unite cer Argentinei şi gu
vernului FnreU să rupA CQ Axa, să inter. 
neze pe diillomaţii ei, să lichideze orice 
COntact comercial. Dar! va face aşa cum 
rrea Amerka tui Roose\'e1t, Argenthl!t. ~ 
l'a hOl'ura de o uriefenie dulce şi democru. 
fi~l dacă va. refli1.3 să se supună atunCi va 
lt-age f'on 0;(>,1' inţe-Ie. A!'ellstă imixti1}Tl~, fl. 

l'east!, Îngf''rlnţ1i. aratA t'".A~ ~te ttH~t.oda. lOt 
~ractb leDlocrnţ{PJ...ne~ 

Electrificarea comunelor din plasa Recas 
o frumoasă iniţiativă. Realizări in valoare de circa 70.000.000 Ici. 

Din initiativa d-lui Gavril Ursu, prim
pl'8fOT al plasei RecWj în primăvara a
nului ,1:LJ:J7 s'a pus la eule acţiunea de 
electn/1Care a 14 comune din această 
plasă, actiune care a UI mărit ridicarea 
acestor comune, in/rumseţa·rw. lor, in
dl~trial,zareaj promovarea agriculturii 
pnn această energ~~ şi realizarea unQt' 
SUr"1d de venituri pentru comune. 
APopulaţia !rulltfUje a aC~8tor comune 

dându:şi se~ma de importanţa acţiunea 
s·a g~abit sa dea (ot sp1<jinul cerut, iar 
d. pnmpretor Ursu după zec~ luni de 
8trădani6~ ~ putut termina şi obţine toa
te ~probarll~ Pzanurilor, din partea fo
rurilor tehnl.CeJ iar guvernul aprec;ina 

acettstă acţiune u aprobat pentru înce
peret' lucrurilor SI.una de 1~OOO"OOO 'ei. 

In felul acesta s'a putUI ajunge ca la 
14 Mai 1939 să S6 poată inaugura pri
mae lucrâri de electrificare, când a a
V1tt loc o impresionantă manifestaţie la 
Recaş, parti6pând delegaţii din cele pai
sprezece comune asociate şi numeroase 
pers,malităţi în frunte cu prefectul jude
ţului de atunCi d. col. Virgil PopoVici • 
. De atuntiJ de când la ReCftş a fost in

fIpt r)t';mul stâlp 'lI ~lecm/icării au tre
cut aproape cinci ani. fără ca l1.tcrările 
să poată.fi termi-i1afe~ însă .sporimd an 
de an pentru, a se oiunf/o (u~tli",i la r~ali
zări în va70are de 70.000.000 lei. 

Ce ' s'a realizat până acum 
Pâ.nă in momentul de fuţă.. datori

tă străduinţelor de fiecare zi ale d·lui 
primpretor Ursu a.cţiunea de electri
ficare a ceJor 14 comune din plasa lte
caş se poate mândri cu llTmit()arele 
reaIi7.ări: 

Clădirea. unei uzine electrice; pro
cUI'area a 2150 stâlpi Între 9 şi 14 ro. 

înălţime, pro('urarea a 10.000 kgr. cu. 
pru eJeetrolitic, prO.,urara.e a 9 trans
f{ifmatori electrici; 6lO0 butăţi izo. 
latori de porţelan pootru reţea de 
înaltă Şi joasă tensiune; direrite alte 

materia.le eledrke, unelte, vehlc.ole. 
ete; ma terill le ele(>tri~ pentru insta· 
laţii la (',use în valoare de 4.600,000 ----............... ----...-............... _ ..... .. 

"Ocrotireafantiliei ţărăneşti" 
Conle,;n," dl .. i dr. P. Râm neon' .. 

In cadroele "Astrej Băn~ţ~ne" ~::i I>\ea ~ftC 
la Timişoara În ziua de 9 Mltriie la orele 
18, o illte~antă. conlu 1!l~ă a rll'" âr. 1. 
Râmneanţu, care va vorbi desllre "Ot'toti
rea familiei lărăn~şti ... -

Personalitatea oonferenţiarului - U11 

distins fiu al Banatuhla - I'ar~ :t f;cl,,;:',J,t 

pe reren realităţile româneşti Şi carc 8. [ă· 

cut studii serioase in străinătate În dome
niul biQ]og1c şi higienist, constitue.:l se
rioasă garanţie că "om ltutea aadia o 
conferinţă in cursul căreia pro.bl('ma. oc-ro
ti rei famHi.ei iărăneşti va fi pusă cu toati 
competenţa. Ţinem să acocntuă.m cA 1. dr. 
p. Râmneanţu are lucrări de mare valoare 

in ~t domeniu, publicate in limba ro-
mână, franceză şi germană, şi 6St..e premiat 
al AC8.demi(~i Romii·ne. _ 

Astă1.i când problema ridicării familiei 
din toale punctele de vedere, constitu~ un~ 
dintl'C e>ele mai serioase pre()ţupări, col'lfe
rinţa dlui dr. P. Râmneanţu este cu atât 
Ulii ~ mult bncvell!ta. ',a, InlMu'" f'ă 

aducă o preţioasă c.ontribulie în acest do
meniu. -

Lumea timişore,ană, care ştie să preţuia
scă. aşa cum se cuvine ade"i\.rate1e va!ori, 
suntem siguri va lua parte la acesti confe

rinţă într'un numiir cAt mai impuniitor. . ......... ~ ...... ~~ .... ~ ........•.• 
o contributie ,impresionantă 

pentru terminarea Catedralei 
Ziarul nost ':1 a înl'egist~at dela înce.

put to'ate cuntribuţiile date pentrU ter
minarea catedralei episcopi ei. 
Astăzi înregistrăm o nouă contribuţie, 

în aeela,ş scop, de da~a aSta impresiO
nantă prin faptul că ea vine dela un co
pil. 

Este vorba de elev:ll Virgil Popovieiu 
din el Iv primară, locuind în strada 
Epurelui 6. care Ni-a însoţit eontribuţia 
de unnătoarele rânduri: 

Domnule PreŞ'ed inte~ 

o primim dela Stat. Cu toate acestea, 
am crezut de bine, ca micile mele eco
nomii, pe care le-am adunat în curs:ll 
timpului, să le dau pentru acest scop. 

Eu şi toţi băieţii de seuma mea aştep
tăm cu nerăbdare, să se termine Cate
drala, pentru fala Românilor din .a.cest 
oraş. 

Primiţi, ~1 bine Domnule Preşedinte, 
micul meu dar, de 1200 lei pe care-l d::.u 
cu toată inima pentru tenninarea Cate
dralei noastre 

Pentru acei care până acum, din (life
Am auzit dela mama. că s'a început O rite motive, nu au contrib"lit în ve-fierea 

colectă pentr'l terminarea Catedralei. înălţlitoruluj scop. l;estul elevului Virgil 
'Eu sunt băiat orfan de tată, crescut CU Popovici trebuie să constituie cel mai 
trudă de mama mea din pensia pe care prlternic indemn. ............................................ 

SPIRITUALITATEA ICOANEI ORTODOXE 
Conlerin,. C. S. Pă,. pref. D,. Dimilri. Bel. 

In Biserica ort. română din Timişoara 
Iosefin a vorbit Duminecă:) Martie în 
cadrul ciclului de conferinţe cU caracter 
religios, organizate de sfânta noastră 
Episcopie. Parintele prof. dr. D. Belu 
dela Academia. Teologică. din Oradea~ 
Timişoara, despre .,Spiritualitatea iooa
nei ortodoxe". Confer~ţa a. fost ţinută. 
in cadlnl serviciului divin şi s'a bucurat 
de o numeroasă asistenţă, de faţă fiind 
P. SS. dr. Vasile Lăzărescu, episcopul 
Timişorii. După un Scurt istoric în le
gătură CU instituirea D'lminecii orto
doxiei, conferenţiarul arată. importanţa 
instructivă şi educativă a. icoanelor pen
tru creştin. Icoanele ne dau date, con
crete despre realităţile spirituale. Noi 
oamenii fiind tt~'lP şi suflet, ca S.9. inţe
legem dumnezeirea lui 15"18 Hristos a
vem nevoie să-I vedem şi în trup. 
Legătura dintre icoană şi chipul !ri'i:. 

tului ee faOlP pr1ll sfiDJ;Jrea. .IeDa.nai. ~ 

nele sunt aşa dat·, mijloace harice şi în 
consecinţă merită să le cinstim. 

In continrlare părintele conferenţiar, 
intr'o originală expunere arată tleosebi
riIe dintr'o icoană ortodoxă. şi alta ne
rtodoxă. 

;In zugrăviturile ortodoxe sfinţii sunt 
uscăţivi, eU mâinile subţiri, aproape 
s~heletice. Toată violenţa. cărnii e e:b
sor:bită într'o intensă trăire lăuntrică. 
In jur-Il Sfântului nu se arată niciun 
nIt obiect Chipul Sfântului e detaşat 
pare ele realitatea spaţială. 
După concepţia noastră ortodoxă, 

omul & fost creat ca. realitate cOrŢ)(ml.l
spirituală. A primit puteri trupeşti, I!rl

fleteşti şi harice, DuDă cădere!l în păcat 
omul Il slă:bit Tr'lpull~a târlt la p-ă('at. 
d~i omul Il început să-I înfrâne.ze. să·1 

I 
mnrtifi(',e. Iată aceasta e«te e-xplicarea 
doct.rinal'ii Il i('o~nei ortodoxe. 

RllSU. ŞirJanu 
I 

lei; duui grupuri elec,trog('.;le de 37 
H. P. eompuse din două motoare 
,,Diesel,, eu generatori şi toată ins ta
laţia electrită a uzinei, care tre,bue 
să fie livrată. compled până la data de I 

81 Martie 1944, conform eontractului. 
LWlrirHe executate pe teren se ci

frează la 66 lan. reţele insta-late fii.ră. 
eupru. 
Deşi pentru toate cele de mai StL'i 

nu s'a cheltuit efectiv decât aproxi
mativ 12 ()OO, 000 )ei, din <'are fK) la 
sută din fondul Asociaţiei, la care se 
mai adaogii. valoarea. Instalaţiei co
mandată la. Sl{o!la care este de lt>:i 
6.300.000 ",i a materialelor in CUrs de 
pl'OC'm"are În sumă. de 4.960.000 lei. 
valoarea. B(>tuaIă. după. eoTIslatnrile 
experţilnr, se ri!Hf'1\ la 70000.000 lei. 

SE IMPUNE SPRIJINUl .. 
NECESAR 

Ţinând -seama de importanţa aceste] 
acţ.uni de electrificare a comunelor din 
plasa Recaş, acţiune care poate fi soco
tită printre cele mai mari. in ţara noas. 
tră in domeniul elect1ificării rurale, cre
dem că autorităţile campetente au da
tor:a să d,ea tot sprijinUl necesar, ~n. 
tru a se putea ajunge cât mai curând la 
înfăptuir('~ complectă. 

Suntem Siguri că d. prefect al jud-eţu· 
lui g~iIleral Const Delceanu care - du-

v ' pa. cum suntem infonnaţi - se intere-. 
sează îndeaproape de mersul lucrărilor, 
va face intervenţiile necesare, aoolo ur
(le va fl n€vOie, ca în curând să se poa~ 
tă ajunge la recepţionarea lucrărilor de 
dectlificare din plasa Reca.'? lucr~ri 
menite a contribui într'o mare măsură 
la ridicarea economî.oă a regiunei. 

(c. i.) ---.............. . 
Cum se vor vinde grânele 

mălurate 

D. gen€1'al Ioan Arbore, ministru sul>
sear'etar de stat al aprov~zionă.rii arma
teî şi populaţiei civile, a S€'IIlnat urmă
toarea decizie: 

Se eonsideră că grâne mă1urate toatA 
acele grâne ce conţin un procent dll 
peste 5 la sută boabe mălurate sau CIlJ,"e 

printr'o invazie puternică de mălură, 
prezintă caracterele spccifh::18 ale aces
tei boale atât la examinarea lor fizică 
câ.t şi ca miros. 

Producătorii cari a.u grău mălurat. pe 
care doresc să·l vândă, nu·1 Pot vinde 
decât pentru consum şi numai la morile 
comere-iale şi comercianţii autorizaţi, 

Aceşti producători sunt obligaţisă 
prezmte cer1;îficatul lor de recoltă Ca
UleTelor Agricole de care aparţin sau 
C1rganelor in subordine al acestora Cara 
vor UlSCrie în certificat caotitatoea totală 
de grâu mălurat al acestor producători . 
precum şi procentul de boabe măluraUi 
sau gradul de mălurare. 

Este interziS vâ.nzarea şi cumpărarea 
de grâu mălurat penlrusă..Illânţă • 

La vânzarea acestor grâne, producă, 
torii sunt obligaţi a depune câte o probă 
de jumătate kilogram la comisia oboru
lui, dacă vâm;area se faoo la obor, sau la 
Camera. de· Agricultură respectivă dacă 
vânzarea se face in alte locuri decât la 
obor. Probele se vor Sigila şi Semna de 
vâruJă,tor şi de cumpărător Şi se vor păs
tra timp de trei luni. 

Grâul mălurat va fi depozitat de către 
producători Şi cumpărători in magazH 
eepa.rate, 

I Este interzis ame3te-cUl de grâu mălu
rat eu grâu sănătos. 
, Comercianţii de Cereale autorizaţi vor 
uJscrie cantităţlle de grâu mălurat eum-
pă'Tate .in tro partidă specială in reg; s· 
trul lor de magazie, 

Mortle comerciale sunt obligate ca 
inainte de a măcina astfel de grâusă-l 
cureţe în mod mecanic şi să-I spele sub 
oontrolUl agen:bJluJ. fisc.al al mori:i:. 
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15 Martie 1944 

- Prelullgirea termenului pen.tru de
punerea declaraţiilor anuale, prevăzute 
de art. 13 din codul de procedură fiscală) 
pEntru impunerile pe exerciţiul 19H-
1945, pe'lttrtt cO"ntri~uaMlii persoone fi
zice şi 30Cietăţi de persfX"" 

ofi.Cito.ţii. --
12 1\lartie 1941 

- La Lierul Militar HD. A. Sturd1::a'l 
Cra:ova., pentru aproviziona. ea eu 3735 
,r,asturi kaki os, 1028 metri şiret, 467 
perechi copci gulere, 2835 nasturi pen
tru pau taloni. -etc. 

13 1\larlie 1944 

- La Corpul 1. Arma.ta, pentru vân
'lU'ea Il 300 jagăl'Q pia~ in stare bună. 

14: )lartie 194.4 

- La C. F. R. pentru 2200 tone ul,,'Iu 
gpecial. 

- Idem pentru furnizarea a. 789.300 
kg. p~et1 ... c de mozaie alb şi n~gru in di' 
ferite mărime. 

- "FIelicon(~ Soc. an. Inst:tutul d-e 
arte grafiCi? Timişoara, a convocat adu· 
nare generală ordinari ,pe ziua de 16. 
Martie 1944. Capital sOCial 15,OOO.(){).Q 
le:. Fonduri de rezervă: 2,892.365 plus 
1,183856, plus 11,355.000 lei. Pront pe 
anul 1913: Lei 3p63.039. -

- Banca Poparală S. P. A. Ciacova 
va ţine adunare generală ordinară. 1n 
ziua de 18 Martie 1944. 

- Moară. PoporCf.Zii Soc. an. în Ciac()o 
va, a wnvocat adunarea generală. ordi' 
nară. pe ziua de 18 Martie 19H. CapitaJ 
soc'al 3,000.000 lei. Fond de l'~ze~ vă: 
459.322 plus 193.389 lei. Prof.t net p" 
1943: 8i1.194 lei.. 

- Societatea Bancară Română. Con
siliul a d~Cis următoarele noui~' 
tuti provizorii: Pentru sucursala. Timi. 
şoara.: d-l EmJ Gold .. conducătorul su
cursalei Arad şi d-I Adam Luckhaup, 
procurist, cu proeură deplină la Sill~ur' 
sala Arad. se deleagă temporar a $~nUltl 
valabil Şi pentru sucursala Tim:şoa'a. 
Pentru sucur:;ala. Arad: d-l Adalberl 
van Fli15pp. conducătorul sucursalei Ti
rrâşoara Iii d-l Al:xandl"U Bolh, procu· 
rist. cu proeură d€plină la sucursala Ti. 
mişoara, Se de-leagă a iOemna valabil şi 
pentru sucursala Arad. . 
OOOOOO~~~~~KX~XX)OO~ 

Tribunalul Tiu\iş..Torontal Sectia l·!l 
Dos. Nr. 28111944 

PUBLICA 'flUl'tc"E 
,--", .. _ ...., ...... - ..... -.,.a ........ 

Tribunalul TimllJ-Toronta1 SecţIa I-.J, a· 
dure la cunoştinţă generală eii. in urma. ce
ref(~i. făcută de către văd. Daniţa PeiarUi\ 
loc. in com. Sânmar!ÎDul Sâ.rbesc, peni!'1l 
declararea de mort a soţului ei Jaft.l (Ef. 
timie) Peianov, fost cu ultimul domdÎIl. i~ 
corn. Sânmartinul Sirbe,;c, ~aro !:e afi!'.~~ el 

fi dispărut, a pornit procedura. in Zlil.1 d ... 
azi şi a numit curator pentru. cel di3pă,.."~t. 
d. Paul Căpra.ru. 

Tribunalul invită pe ooi care au ştiri 1es' 
pre exi-<enţa.. dispărutului ~ le coxnuni'!a 
TribunalulUi, 

T:rnişo~ra. la 4 Februarie 1944. . 
Pn'«~d:l'Ite, Prim-grefier, 

(!l") p. StT~t'1t (s.~) ~. Brăducesnn 

Pp.ntru conrormit.ate: 

" grefier, V. Olteana les' 

R 
AGRICULTURA 

COMERT 
IND U STR I E 

Epocile de vânătoare pe 1944-45 
S'au stabilit epocile de vânătonre pen- 1 August, se inchide v!natul in seara zilei 

tru &nul vânătoresc 1944}45 la toate de 30 N02ID"rrie. 
speciiLe de vânat, după cum urmează: pOrl!mbeii, turlurelele, co~oşa~iI, In-

Iepur' începe vânatul 1 1 Octom.- cepe vanat"ll la 1 August, se mc-hlde vA· 
vrie se linC"hide vânatul în 8:~a zilei de natul în seara zilei de 31 Decemvrie, 
31 Isnuarie. SitariL in~epe yAnatul la 16 Se.pt: m. 

J 1 'i i ~ tu! 1 1 N 'e vrie se inchIde vauatul in seara ZileI de 
: er

h
1

•
d
, nc~pe ... vlana

î 
a 'lo:mdvt'SIO' 30 Aprilie. 

se U:~ 1 e Vatla ... l n seara ZI el e Cocorii, incepe vânatul l>a 1 Septem~ 
AprilIe. Vrie, se înohide vânatul in seara zilei de 

A Cocoşi de mun~~ (de ~răd,eţ), ~ncepe 30 Aprilie. 
vanatul In 1, Aprlhe, s: mehide vanatul Spurcacii, Incepe vânatul la 1 Oe-
In seara ZileI de 15 Mal. tomvrie se În,chide vânat'll în seaM. 

Iruncile (găinile de alun), începe vâ· zllei de 'so Noemvrje. 
natul la 1 Septemvrie, se închide vâna· Becaţin..-le şi dublele, incepe vânatul 
tu1 in seara zilei de 30 Noemvrie. la 1 August, se iMhide vânatuI in seara 

PotârniohiIe. începe vânatn1 la 16 zilei de 30 Aprilie. 
Septemvrie. se inehide vânatui în seara R4ele mari şi gâştele cenuşii, in-
zilei de SO Noemvr;e. cepe vânatul la 16 August, se inchide 

Faza.niî (coooşi). Începe vân!lt"ll la 1 vânat"li in seara zilei de 20 Martie. 
Octomvrie. !re înC'hirle vândul în se era Celelalte specii de vânat în an§., In-
zilei de 15 Ianuarie. . cepe vânntul la 16 Au~ust. se închide 

Prepeliţe cârstei inCepe vânalul la 16 vânatul în seara zilei de 31 Martie. 
~ ............................ ~ ..... -
INFORMATIUNI .. 

X UN UIPRUMVT DE 103 MlLlOA. 
NE LEI PJ<.jN'IRU BllLGAlUA. Gu· 
vernul român a acceptat să acorde Bul
gariei un imprr1mut de 100 milioane lei 
in mărfuri, în speCial gr,s.simi şi petrol. 
Bulgaria s'a obligat să flchite ficeste 
mărfuri llt o dată. ce se va fixa ulterior 
sau să livreze în sehimb măl'furi de ca
re are nevoie Român~a. Dncă a<>easta nu 
va fi posibil, Bulgaria va plăti În ITlme
rar şi anume în franci elveţieni. Banca 
Centrală bulgari v& gara.nta Împrumu, 
tul. . 

X SEDIUL SOCIETAŢILOR ANO
l\TDlE. Printr'"ln Decret-Lege recent a
părut s'a. dat putinţa olt pe durata răz. 
bOildui din motive lesne tie înţeles sucle
tăţile anonime să-şi poată. muta sediile 
urin sinmla hotărâre a consiliilor de nd
m.inistraţie. După. unele inforIU1ţiuni 
Decret'll Va ii complectat în sensul ali. 
va trebui să se ceară şi .aprobarea :Mi. 
nisterului EconQlO1iei Nlltionale care va. 
aprecia motivele de mutare. Sensul com
plectăril I;;ste de a impier1eca o concen~ 
trare de intreprinderi la Bucureşti, tn
trTIeât numeroase societăţi din provtnrie 
:l,'"l incercat să profite de măsurile ar~ 
tvte pentru a-ŞI inst:lla sediile în Capi. 
tală• 

X IN ATENŢV\, OIERIU)R, Dispo-
3iţiila deciziei ministeriale prin care se 
mterzice întreprinderilor textile de orice 
fel, de a primi spre prelucrare materii 
prime, nu se aplică. cll,lltltăţilor de lână 
lăsate d!'! lege pl'oprietarilor de oi Şi cio.
banilor angajaţi Cu plata in lână. 

X NOUl TJl\ffiRE li'ISOALE. Pe lla
ta de 25 Februarie crt. au fost puse In 
ciroulatie noui timbre fiscale de 2, • IIi 
10 lei Timbre1e 8,'"J dimensiunile (le 21x 
2'6 mm. eU o perforatură verticală la 
mijloc şi sunt tipărite intr'o singură 
(lulonr~. 

x BREVETE DE INVENTIUNI. 
Monitorul Oficial Nr. 46, publică 'tabloul 
aprobări! nouilor brevete de invenţÎi1ni, 
din toate categoriile. 

X TRANSPORTUL PliEŢILOR SE 
VA FACE DE PRIMARIL Pentru 1'& 

începutul plantării pădurilor să se poa
tă face eU efect, Serviciul silvic judeţean 
anunţă. pI'imăriile cari 8,'"1 cerut nuep 
dela această. iMtitnţie, ea să-şi întoo
mească din timp mijlol:tCele de transnort. 
!'!ăruţe, eto cu cari când vor fi anunţaţi 
să ponHi. tranSPorta puetii. 

X DISTRIBUIREA PETREI VANĂ. 
TE IN RAZA MUNlCIPIUL111 TIMI
ŞOARA. Toţi viticultorii ilin Timi-oara 
'!arl au aehltnt cnstll1 811Uatnrli fIe eu~ 
"ru, Prov~n't prin Sinllicah,l Vltif':')l, se 
701' preze"lta. la ng~"tut a~iC()l n;"'itric 
~ăcilm 'Mmt.."oara V. str. Horia !'i'. r:â. 
-,q 1 .. 10 Martie spre n rj~iea eantitatco 
p!ă.tită.. .. ' 

x PRELGNGffiEA 'IElUtE.NULUl 
FEN.U\.lr PLATA UIPOZfI'ULUI, Mi, 
nistCl'ul Finanţelor, aduce la C'Unoştillţă 
bturor intreprin,lerilor şi contribu:loi· 
lilor că s'a acordat ultim termen până. 
la 10 Martie, pentru vărsa.rea fără a
menllă, şi numai cu majorările legale a 
sl.!melor din impo~itul mubiliar şi pe sa
larii: pentru exerciţiul prezent în caZU
rile ~Jllile nn s'au încheiat acte de ~on
traventie. 

X DECUSClJTAREA TJUFOIlTLUI 
ŞI LTTCJ!;RNf:;1 Pt~NTRU L"S_~~UN
TARIl,E DE PRIMAVAR.\.. AgriCl11to
rii {':Iri au seminţe proprii de lucernă şi 
trifoiu, sunt indl'umati să-şi RdU!\i se
minţele rentru tl"Cl1.,'3(nta.re la st:1ţiunea 
Ca.merei 8pre a fi ('l1răţîtp. Seminţele se 
"rimec;c 1n, stnHune in zilele rle lUf'Tn 
oel:::. or'l 8 1" 17 la inst"l1.-,tia. Camerei 
din Tudor Vladlm i re3eu 38'-

x INFllN'fl\REA. DE PEPI~WRA 
'nE rOMI FIHJCTIFERI IN TJMl~OA· 
R!\., Camera de A~ic111t".tră văzând ma· 
riIe ('ereri de pomi frnctiferi a hot!'irfif 
l'dnfji"tnrea, se"tjei de pomi frnetiferi 
la ~l'inil'ra Sa din drnmnl Bnzi!ll'!uln' 
In Mest eeon a f'<>manrlat un stoc de 15 
mii 1"I"1"t i n.-.,rt ~ltoi. 

X "Vllf"!F"'~ RJ: P~1S'1'RlT O 1ttft..l 
1lf"~'F, CU1}l'T1R~ nE 01lE7. IN JTJ. 
DF.Ţ. J). rlirpl'tor Oeol'mn. şeful servi· 
ai H1ui Îmbupă tătirHnr funf"a.re din Mi· 
n;<>1:p"n1 0'" A"'1'il"u1turli şi Dom~niilor se 
nflă în j~l'lp+nl Tmiş TororlHtl pentru fl 

~bHl11 f'I"""I~hi1ihtea de 1T'~rire a supra~ 
r€tclor 1"11ltlvn bile eU nrez. 

X PIEILE OYlNELOR VOR FI 
PREDATE LA. O.R.A.P. Serviciul A· 
provlzionării al Primăriei ad-lce la cu
noştinţă. populaţiei c-ă. potrivit ('u deci
zia No, 124851 publio[ltă tu Monitorul 
Oficial No 231 din 2 Ochmbrie 1943, 
pieile de ovine aunt blocate la dispoziţia 
armatei, cu excepţia pieil.or de luX. In ca 
tegoria pieilor de lux nesutylse bl(lcării 
intra. numai pieile de Ilstrahan, kara.kul, 
breitschwnntz. metitl"karakul. metiş-as.
trnhan de prov~iE'ntă ndurală. ~i u;eile 
veritabile brnmăria moldovenesscă. Po .. 
trivit le~ii 918-1942, In bl;lf,a cbeia se 
face eole('tnr~l\. pieile de ovine vor fi 
predate centrelor de eolectar O.R.A,P. 
predllte centrelor de colectare O,R.A,P. 
ZIŢULOR. Articobl 8 din legea reohizj
ţiilor a f.ogt modlficat·li, având următorul 
cuprins: pentru încartiruirea membrilor 
guvernului, fi, misiunilor sh'ăine sa."J A 
comandamentelor militare, in timp de 
războiu. imobilele locuite se pot reehi
ziţionn şi in. întregime. 1l1i autorizaţia 
ministerl1bi tle Interne. tn "rimele rlouă 
ec.zuri sau fi ~efull1l rle Stat Major. tn ul~ 
tiIDll1 r.a;\ Pro'lt'i-etnMi sau lOMi:\:"U eva
eun t i vor rt tnca.l·tir--llţi tn a.1t n ;!"n.Q bile 
~au localităţi. 
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- Legea. Nr. 107 privitor la organi. 
zarea Administraţiei COID<lrciale pentru 
exploatarea muncii în tabere şi coloune 
de muncă. (Monitorul Ofici.al No. 48-
1944). 

- Legea pentru organiznrea exploa. 
tărilor comunale publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 48 din 2"6 Februarie 1944, 

- Legea Nr. 109 pentr"J ratific.area 
convenţiei autentificată de Banca Na. 
ţionnlă a României sub Nr. 4 din ]j 
Februarie 1944. (Monitorul Oficial No 
49 din 28 Februarie 1944). . 

- Re~ulament No. 8 pentru fixarea 
C'heltuielilor penale prevăzute de aM.. 
112 şi rJI'In. din codul de procedură pe
nală. (Monitorul Oficial Nr Ml-944). 

7.(l ",te-Co,me1\ tCVa.lL 

OBLIGAŢIUNI PEN'l'RU FABRICILE 
DE UNFjLl'E AGIUOOLlj~ ŞI DE CUn: 
DE-A ASIGURA lJNELE CANTITAŢJ 

DE PRODUSE. , 
Munitorul Oficial din 2 Martie, pub

lică, urn1ătoarea deriziune: 
Fabricile indigene de unelte şi masini 

agricole, fabricile de caiele şi cuie' de 
încălţăminte, sunt obligate să asigul"il 
clrmăton,rele cantităţi de produse, pe în
treg exercitiul dela 1 Marti~ 1944-1 
Martie 1945= 

Plnguri 10.000; grape 10.290; prăşi, 
trare şi rariţe 6.080; sape 1.050,OOOi 
casmnle 3()O.OOO; lopeţi 327.000; topoa
re 213000; furCi 3001000; finre rle plug 
700 tone; fiare "Hohenheim" 70 tone; 
maşini de semănat porumb 555; batoze 
de p.orumb manuale 3.400; batoze de l» 
l·umb cr"1 motor 20; batoze de treerat 
grâu, manuale 60; hatoze de treernt 
grâu cU motor 65; vârtejuri pentru ma. 
şini de treerat 30; vânturătoare 650; 
greble mecanice de fâ.n 50; teascuri 300; 
z!lrc'bitori 400; tocătoare de n!"Jtreţ ma' 
nn.a!e 1.330; tocătonre de nutreţ eu mo
tor 20: tocătonre de sfe('HI. 950; cultiva
to <tre 20; prese de fân 130; ca i ele 220 
milioane: sUfturi 20 tone: CUie pentru 
onincf si texHl'\ din tablă 60 tone; tmr' 
d in sârmă 100 tone. .. _ ..... --.. -.. _~ 

,.FUNDTJB S. A.Of 

I 

CONVOCARE I 
Adunarea generală ordina.rll. a acţionari· i 

lor soc. "Fundus S. A.1t este convocat' ~ ~ 
ziua de 30 Martie 1944 ora 16, In Tjmiş.-.a. 
l'a r. Bul. Carmen Sylva Nr. 5, [n 1)lf0111 

.ocietăţit. 

ORDINEA DE ZI: 
I 

1, Alegerea unui secretar şi a 2 -i<lNI.8> . 
~ri; . . 

2. Raportul adminis~atorului Şi a ~e"lZJ

rilor ; 
3. Veritiearea socotelilor, votare::t bi.: 

lanţulUi şi hotăr!rea asupra rezultatuluq 
gestiunii, fixarea tantiemii cenzorilor : 

4. Descărcarea admInistratorului 'fi a 
eenzorilor; 

~. Eventuale propuneri. 
.Timişoara, la 1 Martie 1944. 

Administra~m1ra: 

1686 (~ .. ) BONAT 

MOTOARE 
e!ectrice 

la 

GIANONE -E î j"~ nI o. n A 1) H J 

IV, Bdul Berthelot 6. - Telefon 12-22 
Reg. Corn. No. 187/10:391/1940. 16U,~-ţ 

j 
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ZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 
.... 2i!:b'JiMW~_ ........ , r ' __ !MZ rar. Z I 

.. A)IANARE1\ PRBl\olfEREI CO.im
;!fl"D'ALE CA1U,A \'ALULUI". A"~nd 
. vedere succc'sul pieselor de pe afiş, 1ire-:
~ Teatrului Kaţional din Cluj-Timlo)i0ara 

I 
louW.nat premiera anunţată Il comcdiei 
1'aie Carnavalului" de Caragiale p~ ziuu 

, : 16 M.artie. Joi 9 Martie se va juca ... !'J-
"' ,'o 
I~ '~premierei melodrama "Necunoscuta" ~ 

_ CA&1'I PENTltU PRIZONIE&ll 
, rşl. "Crucea Roşie" filiala 'l'imişoara. de 
t~ conducerea cinei Zoe dr. Coste, .... tm· 

li· ,..rţit prlzonierilor ruşi din Thniş v..ra, 
MI ~:i de citit în limba rusă, Cărţile ~ ~,:;.st ne ' 

~mi.se de Crucea Roşie a României. Survi· 
:li prizonierilor. 

... INZESTRAREA CU PADURI A J!... 
1ll ~PIILOR ŞI l\IANASTlRILOR OR[o. 

XE. Prin legea Nl'. 113 au fost inw.i~rc.· 
ea ; CU pădurieplseopiile şi mânăstirile ort:.o.. 
ia· le din Banat precum urmează: Mânl~ti· 

Hodoş-Bodrog jud. Arad, 300 ha; 1\1â. 
lo, . !irea Izvor· Vasiova 3{}0 ha; mânăstirc!l 

rol Miron jud. Severin 250 ha; "l1â.dts-
'ea , Izbuc jud. Amd 300 ha; mână.'ltirC8 
It ,ipova 100 ha; mânăstirea Săraca lJO ha. 

_ PUNERE IN RETRA.GERE. DO<lm1l3 

ena Hotăran preparat oare la Insti~utul 

. geografie al Facultăţii de Ştiinţe dm 
mll,oara se pune în retragere din lficiu, 
tru a-ti aranja ~pturilc la pensie pa 

IJ: . ta 1 Aprilie 1944. 
Il: - AJUTORAREA RD:l-f..\,NJLOR DL~ 
. 1'1 ,l.~ATUL SÂIWESC ŞI TDlOO. ~'l. a· 

'abat ca sumele re~ultnte din vân:u:.:a 
rfurilor expediate în Serbia. pentru a;u. 

:rarea românilor din Banatul sarbC'sc şi 'l'i 
ii!lÎ ~ă fie transferate in ţară prin c~3~fin· 
de 

J.l'EI .i româno-german, după ce se vor fi re-
• \~ut acolo fondurile destinate opereiur na· 
In· 

.:onale. Aoeste fonduri vor fi accrel'ite nil' -1 . 
. mli din tencJlcii1e ce se VQr realiu d:n 

işi .. tinzal'ea mărfurilor trimise. 

)(li 
[)a· 
lug 

_ lU;PARTIZARE. Domnişoara Aua 
;\man, pedagog la Ciiminul de Uceni':!l ti:r. 
:nişr'l;lra a foş: repartizată, în acelc.ş;l·ad, 

tIe; ,Căminul de Ucenice din Arad. 
!l7Al 

pa. 
al 

- tmsPECTAREA ORARULUI LA 
ÎRj . .I)IN lLE LE COYll. Grădin"le da CI,)-

rat ~:H! care din lip3ă de săli indostulă.(u~.e, 
na. ":::!f n.?\'oite a ţine.cUl'!uri altC'rnQ.tiv~, vor 
50; :"specta întocmai orarul "C·, din pr.;;r<l
[){}; ::a analitică, neadmiţându-se susţend, ... f2U 

na' m~ul'ilor in după masă zllei de E'!m.,li\.t:i., 
no- 'IM pretext de curăţirea generală l\ toc~· 
va- '11ul, 

~ _ NUMIUE. Domnişoara Jura Pa-ra.t«:~i, 
;~ il fost numiti. in caHtate de agenL adml:ur: 
:,strativ la Dispenzarul Steiordorf, p-andic 

... '~de Oficiul A~igurări1or şociale Rcşi~4. 

Ş'>,1. 

(Olll 

- C .. \RŢI OBLIG.t\TORII PEXU~U 
WLI. M.iJ.usterul Cullurii Ntlţionale, COli

,;atâ.nd ei. mai sunt inca ,colt priman ca· 
rt nu şk~u procurat cartea .,Cânt~Ke :ro-
~UI~tţ pentr'J. şcoala primară." dl~i'\.U'~ 
ucestea ~ă. le vro:::ure cât mai neintâ.;.-:.i.at, 
l.:!manda se fnee, pe Lan~ gata, la de,i!:'';\'u: 
i, ~ărţi şi;;olare al Momtorull,li Oflci ... i bt~·. 

, i<l'Oall Vodă, nr. 133-130 BU'::U;:il.:}t1, 

. ",ta- . w.clllpiarul castă 200 lci şi se acordA f",

l.lt de 7 la !iutii. 

_ CONCUllS I·EN'fR\J CONSTRllll~E.''\ 
~f...l lH~ sAXA'I'AT"E ŞI OCi\.O:rU~N l~~ 

bi· ,'f1DiliL RlJU"U., Mini:ot.erul Muncii, S;l-
lalul bl' " 

i • 

-
tE 

~E .. 
-22 
,~-'{ 

J 

:~:ăţiî şi Ocrotirilor Sooiala pu lea. lira.. 
~can\Ul de concurs public pentru con;s:ruc· 
\:a C,\83\ de slnă~ate şi ocrotire in U1i:rid 
~~ral. Pot lua. parte la conel,lrs aThi'~e~ţij 
':plomuţi inserişi în colegiul arhil~ţH')t 
;:.Itllluu-se a'5oda mai mulţi intre ei, NL' 
~)t lua parte la concurs arhitecţii Minlst~· 
~llu( Sănătăţii. C()ndiţille se pot vedea ÎIl 

:Jonitorul Oficial Nr, 5211944 partea i-t; 
~ag, 1733, 

- NCl\tmE. EliJa!"et.a Fiblşan 'Miir:e 
:st6 nunlitâ dac~11ograra la cap.ce~ana Si 
:::Piscopii a Tlmişoarei. 
r;a lut. 

- CARE nUGETE Al.F. PA~uNILOl' 
~U 1"051' VERJFlCc\TE, .Pâ.nă in p~--!f)m~ 
'u rQst verificate bllge!elc p&şunilor CI';'Jllr.e 
:: cumunale din plasele; Vinga, Ca.'1 t.'!'l.:ă, 
BUZia.ş, Gataia, ComlOŞ. Jimbolla şll'c.-:a::r.. 

- IN ATENŢL\ ŞOOLIWR PRL'\L\fm. 
Inspectoratul şcolar regional din TÎln4~·va .. 
l'a dispune că nu se admite ţinerea cur ,u
rBor alternative fără prealabila aprob...t.r.:: 
a inspectoratului ş.colar regional. 

- MULŢUMIRL Ministerul Culturii Na. 
ţionale a adus .. mulţumiri" dşoarei P:':ln>I 
Irina, invăţătoare conducătoare la şcoala 
de copii mici din Gavojdia j. Severin, re
fugiati din Satu.Mare, pentru activl.:.ate-a, 
devotamentul şi munca depusă de d3a. 10 
şcoală. 

- ŞEDINŢA. DE CO~IITET. Luni oi Ma.!-
tie a avut loc la Spitalul Notre )..;a,.. 

me, şedinţa de comitet a organizaţiei ,pa
rul Ostaşului". S'au discutat amănun:. in 

- RECOMPENSA l\IORAIA. D. !oI. 
Udrea tnvăţă.tor pensionar in com. ~. j. 
S~vel'in, a suplinitt fă.ră nici-o recompensă 
mater::--.Iă, pe titularul postului de invăţă
tor din aeea comună, mobilizat, pe intreg 
anul ~olar 19·13--44. Pentru acest fapt. 
Ministerul Culturii Naţionale i-a adus 
t,Inulţumil'i't. 

~ O S'fATlSTICA A PARCHEIUT.UJ 
THIIŞ-'j'URON'IAL. In dec,"c"ul a:'P.!!ui 
1943 au Întrat prin rcgisLra~ura Pardl .. tului 
29659 acte, au teş:l 22397. S'au infJ...l1ţa.t 

8382 dosare. Au fost lanSJ.te 820 Lllcl..1C,ate 
de arestare pentru con.damnări la Închl.5Q·\':'C 

şi 6:16 pentra msolya.bilitate, S~m $l".ucis 
11 parlOlIane. 

_ CONFERh"l1'A IJI\. LEC'fORATUL 
legăturii cU festivalul arlistic care v'). avea GERlL-\.N. Miercuri, 8 Martie ora 19. va 
loe la Ca.zinoul Militar in ziua de 11 Marti. a,,~ loc la Lectoratul German din Timi· 
orele 8. şoara I., Bul. Reg. Mihai 8, o conferinţă 

- COLECTA. In ziua de 25 Mar..ltl va intltulatli. .,Die Gcgenreformation und Sta-
avea loc o colectă in bani pentru f(} ~dlU bilisierung der Konfession.;grenzec". Oas-
operelor so~iale ale comitetului mW:1cipal peţii sun~ rugaţi .să se anunţe la eancelu-
de Patronaj. tie. 
-~ ................ ~ ................ ~ 

Concurs pentru numiri ia administratia ~cola ră 
Confonn ord. Min. Cult. Naţionale şi 

al Cuitdol' Di.'. Per:o. Adm. Nr. ~;)9aJ944, 
$e aduce la cunoşlinţn. celor inleJ."esaţi 
("ă intre zilele de :'-:~:W Martie a. c., se 
VJ. ţ .. r.-e la lnstl'ectoratul Şcolar Regional 
Tinujoara.. un COllCUl'S p.nLru ocuparea 
posturilor a.dministrathre de impiegaţi, 
COl1lab.li. casieri, dactJografi, secretari, 
etc., vacant(f la acel inspectorat ş_olar 
rtgional, precum Şi la inspectoratele 
şcolax'e judeţlJne şi şcolile secundare de 
toate cate-gol'nh; d.,n cupr~ll3ul regiunii~ 
Concurs la tare unr.e:.:.ză. a se prezenta şi 
funcţiona',ii administrativi numiţi cu 
titlul prov;zoriu la aCeste ins(tuW, sub 
rezerva trecerei exrunenului cerut d€ 
"Codul Funcţ!onarilor Publici". 

La acest examen se pot înSCrie numai 
candido.ţ'i care indeplines.~ cond.ţ:unile 
prevăzute de cod. şi anume: să aibă 
vârsta. de cel puţin 18 lini şi eel mult 35 
ani, iar ca studij o I:eenţ.ă sau cel puţi'n 
ab~ol':enţ.a. HcC'ului tC'o~1ic sau li unei 
şcoale 'EChivalente şi anum~1 liceul (Q. 

m6J"Cial sau ~coala nOmlll.lă. cu examenul 
de diplon1ă (pentru dact:lGgra.fe ·se cer 
ca stmit nbsolV'mţll. gimnaziului te01"e
tie. com('rc~al. sau şcoala elemoota.l'ă. de 
comerţ.). 

Inscriere, la acest 'txa.men se va face 
la I!lspeetofapl ŞCJ1ar Ra~icmal Timi
şoara până la. data. de 20 Martie inclusiv. 
Cererile d~ lnsl'riere Var fi insoţite de ni' 
mătoarele aote în original: extractul de 

naştere, ~rtificatul de na.ţionalita.te şi 
orig,ne etnică, diploma. de s\.udii. ca~o;ie, 
nu jud:('~ar, d~claraţie că nu mai ocupă 
'nicio funcţiun~ la Stat, judeţ sau comu
nă., acte pentru situaţia militară. . 

Exa...l1(;l1ul va, consla dintr'o probă 
scrisă. din limba română ~ o probă ora
lă. d u urmă.toarele materii; limba ro< 
mână, dreptul administrativ, istor;a,. şl 
'geografia Români.;,;·i, CodUl funcţionari' 
lQr public:. 

Pentru po.stur:!e de eOI~lah:li, cand~· 
daţii vor fi examinaţi în plus din unui· 
toarele mate'ii: kgea contabilităţii pu· 
bkce. logea bugetară. "i legea. p::lltrU 
1Ule~ măsuri fina.ncial"'5 ex ... .el4io.nale. 

Pentru posturile de dact:logra.fi {'xa· 
menul va. consta. din patru probe serise-: 
() probă de exaCtă cop'ere, o probă după 
dictare, o pobă de rapid..:tnte în execu· 
tare. o probă de tran~eriere tn limb .. 
franceză. 

Exa.menul scris s? va ţ!ne la. LiC0Ul 
eomer:-:al d{'l băieţ.l din T'm;ţ!oara. In 
Z1ua d,~ 24 Marile ora 8,30 dimineaţa. 
e~n(1illllţil VOI" aduoe câte 300nle de 
hârtie şi cele necesare pe!~tru scris. 

Cu o zi inainte-, 23 Mart;e, între Ol'ele 
10 Şi 11 a.. m. !iC va. ţine la Liceul de fet<t 
.. Carmen Sylva," din Tim.işoa~ Vizita 
meir ea.lă, obi' ga.torie. Deoi candidaţii 
vor fi prezenţi ineepând cu vizita medi
-cală. ....••.......... ~ ................. ~ .. 

[levcJe Şcoalei primara No. 4 În mijlocul răniţilor 
Elevele ,coalet primare nr. 4: din Titnt· ! tinere trebuese d-i Jmbl'ăţt,eze. 

,oara, însoţite da dnele Mari& Smanţ~c, Tormlnii, rugi'tnd pe bunul Dumne.?eU să 
Silvia UI'''ă, Florica Seucan, Elena 1a11'4 ~i le dea 8ă!lătatea necesară ca să poată a~.:r
Elvlra MincIttnesct1, au vizitat Spitalul Z. ge din nou la luptă Spl'ft II. implini idea! II 

1. 518, Piarişti din Timişoara, executâni un i nostru de totdeauna: unirea teritorialit si 
fnlmos !iti variat program in faţa rămţilor 1 sufleteasca a tuturor Românilor . 

Cu această oc!\~;e dlil'l. fnv. Elena {a,:ll' După t~rminarea. programului ete",~i3 au 
8 vorbit răniţilor subliniind importa.i t :'} d:s:ribu:t răniţilor: prăjituri, ţigări~ !tiaI\-, 

jertfei lor şi dragostoa cu c!l.~ ~nerat!P: oărţi poştale şi mărţişoal'l!!. ......... ~.~ .............. .-...... ~. 
FAPtE DIVERSE --_ .. ,---

Violal·e de domiciliu 
Kardoş Ştefan de 52 ani din Glllndc 

• {ouă şi !ra~ele !lceslum Kardoş Ioan ch 43 
ani, din Plopi, au fost d~ţi in jude~ată pen· 
tru ddiclul ~ violare de d<>miciliu. 

Cei do mai sus, au urmărIt in il.il,Ul .. :le 27 
Iunie 1943, pe Bârzan Gheorghe pe ~a:e 

voiau să-} br;;ă, ~ar acEll~ s'a r-efUg:<}.i in 
curtea locuitorului Jebelean Nicolae din 
Ghiro~ Noul P'f.mtru. a scăpa de jU',"lI;\Ci· 

tort. 
Vllz!ncl 8.ceas~a. fraţii Kardoş au pitl :l!l~ 

cu forţa in eurte" lui Jebelean. nep·ltâ.!10 
fi Moşi de 9.e010 decit cu mare greuta~e. 

Sec",a U. R Tribunalului in completUl d!O! 

dr. Cuşniriu(', p!'e~edint~le, Iuliu Pop, a
sesor, Georgescu Vâleea, procuror .şi 'i\14-

dulCS:Cll Procopie, grefier, a pronunţat o ~n 

:tlr.ţă prin care l\chită pe oei doi ,'n~uî[iaţt 
de orice penalitate. 

Bătrân c:on~~m"At 
II!. -

Bătl'ânul Matei Te.odor, 1n etate de 
64 ani, dc.miciliat in com'·ma. Ususău, fi 
fost condamnat de judecătoria. rurală Li-
-pova, la 600 lei eheltueIi da judecată şi 
200 leI cheltueli de proceflură penală 
'Jentl'u ultra~iu împotriV1L prilll~lluj 
(lomttnei, Trifu Sab~ru. 
Făcând apel, tribuntllnl 8. fi·a l-a ad· 

mis in pnl"l(.'!, 9uspen(}ânll Illa.tJl. 6.helt"le-
1i.l.or de judecaU,. 

- LEMNE LA DISPOZIŢIA CENTRU. 
LUI DE EXrLOATARE. Se blocheazi la 
di~poziţia Centrului de exploatam terito
rial al judeţului Tim~.TOl'ontal, cantita
tea de 365 vagoane lemne d-e foc a 10 tone, 
aparţinlnd firmei .,Impex", Teodor Dron· 
cea, din Arad. str. Moise Nicoară. Nr. 1/ 
aflate în gara Sebiş. şi staţiile RănuşQ şi 
Moneasa de pe linia ferată industrială C. 
A. p. S_ 

- INCETARE DE FUNCTION:\RE, 
Prin decizia SUOOecr~tarlatului de stat al 
AprovIJ1:ion1'trif Arma~ei şi populaţki ci"i· 
fneeteai.\ mandatul de fndrnmătol' al Al'
mntei pe tâng! sodetntca. .. Titiln-N~d"!lg. 
Că1:an" a dlul gencrl\l de rezervă Gh. lr,r· 
g'nlescu. precum şi a tuturor orpnelor tie, 
Indrllma!'e Şi control ce au fost in !;tituito. 
pe ;ânp'ă s,{'el'\. în!:repr:nde-r~ pc h~r~'l ~~'gjJ 
mdmmllritol' armatei. 

~ PROP(;'"NERI PE:'Iil'RU lNAlliT.-\i\:b 
IN GRAD. Au fos; propuşi la gradul ie I,~f 
de birou urmă.torii Bubşeîi de b:rou. ,':n. 
dinte do ea,,,& Naţiollală Il As.igurărilor So
dale: Pintf'la Mircea Arad; Puia IOit.f ne 
şiţa: Mâ.ţu Ion Petru R.eşiţa; C.Qrdoş ~hhl!l.l 
Arad; Daneiu Ion Timii,lofrra; Ul!ţ;l Ghco!"
ghe Timişoara; Chirltii VMi1e Re~iţa ;ş; t~l\~l 
Paul Timl,o<'l,Ta • 

- I~UCRAltI 1 •. 4.. VILA InSTRA DIN 
POIANA ~ĂFUJ,rl, Sl'l"Viciul Tehn~~ 1\1 
Prinliiriaf va executa lueriiri de tngT"M11'~ 
"f ltSrulare la Vila Bistra d-in Poiana. M~ru." 
lui, unde 6 instalată o colonie de vară s 
Municrpiului Timi"oora. Lucrările, cari ~ 
vor executa fn tot~\!itatea lOr in regie, VOr' 

eosta 270,000 lei. 

- PREŢlJRI ~I:\XDIAI~}.;. L:\ fo'I,ORI. 
Din ordin superior, Primăria Munidpiulw 
Timiş~ra a dat O ckcr:.is cu preţurile fie,.. 

:)I:imale ale florHor. Ordonanţa are numai o 
utilitate relativă, preţ'urile practicate, iti. 
florărliIe din Tlmişoal'a fiind infe!'io~~ in 
general pnţ.urilOl' fix&t~. 

- MASIJRI IMPOTRIV A BOI\fH.-\R1>A~ 
ME'/'Io"TELOR. In eventu~1itatal\ unOl" bt;m.
bardamentc aeriene, toţf pmJ)"i~!lrH de 
imobila ,i mai al~ de magllltlne, sunt stA* 
tuiţi a ,"vea perma,l1ent în deopozit 1'e2&1"V'e 

d& tarton şi l'IC.ânduri. Aceasta pen!J"U a It 
folosi la mpareroa fe:<estrelol' 'şi vitrinelor 
in ea~ul distrugerii a~st01'a de eMre 611ftul 
bronbelor explozive. 

- SUPRJ3IAP...E.-\ REPAQtiUL\;! DlJ~ 
lUINICAL IN J.U"O~VL\, III QonfonU1U1.U 
cu hotărîrea guvernului j-aPQuea, d~ a MI' 
suprima l'epaosul dUmlllicul în Ju.pmtia. 
s'a hotărât ca şi in teritoriile chinez,ş CKu,.. , 

pate \le ja.l>one~ toate birourile ş:i m..agtU;i~ 
nele să ră.mân! d€Schiae Duminica ml;o. 
pând dela 1 Martie. Nu Sf; ştie inci!. da.ci 
aceste dlspozi1ij se aplică şi biin~i1or:. 

- AL'TORIZA.ŢllLE r}; C. l'~ R. SE 
POT BLffiEH,A ŞI DE CO:UENDUIB.L:;.<\ 
PIE}'l1 DL~ FIECARE G.\B..;.,\IZOAXA.: 
Bucureşti. SPP !.ranşmite~ Cu privire 1 .. 
elibera.rea autorizaţillol' de călătorie p~ 
CFR Marele Stat :Major a făcut cunosc\tt 
Directlwlei Generale CFR unr.l\toarcle: 
Comenduir<".a Pieţii, din fioca~ gamiz.oa
nă. Wl. putea elibera autorizaţii de călăto
rie pe CFR numai pentru oliţerii de ~?;er~ , 
vă, proveniţi din activita!e. Cavalerii Ol:'

dinului .,Virtutea Aeronautică d~ rih-boi\l 
cu spadc" sunt scutiţi de autorizaţie de că
lătorle pe CFR. 

- CONFIRMĂRI IN INVA1:"\JI.-\...'1Tla .. 
GERMAN, Se confirmă in invii.ţămâll\ul 
german de sub Cl>nducerea Secţiei ş,,~tarfl ' 
a r,t'upului etnic german din Romârd8. c8n~ 

I didaţii reuşiţi la examenele do capacitate-. 
Pl', Ho1!inger Rondol!, Timişoara. Ginm ... 
.nul german de băeţi limba germană, (':~. 

tedra Nr. 3. Heckel lOili:( Ioan, Tin;i.oara, 
lieful german "Prin?:. Eugen", ~u('atill, n· 
liid •. ca:edl'l1 Nl:". 1. 

_ l.1NELTE AGRICOLE PENTRQ OM.. 
ŞTIrLE AGRICOLE. 'fu urma interve'Q\iei 
mini <t~lui agriculturii s'a 9!,robai tl. 
dIn capturlle de !'ă~ho; slI. se d!stribue tP8:e
toa1'e. plugurl. sem1i.ni.ttori. seeer1hori. ba .. 
toze de treemt şi alte une}~e M('lol' obştii 
!l~eole care lucrează terenul"i\e potrivit. 
planului de C"ultul'ă intewml.lt M, miu,jf;·~r 

prin Camerele agrieole. 



Când cineva vrea să răSpllndă 
şi nu ştie lecţia! 
-- Pe marginea unui articol --

In zi"ruI "Tribuna Română" - din 
20 Februane a .. c. Duul Ioan Petrilă ~em
nează un articol inti!:ulat: "Pe ma",gillea 
1l.M",,'.._'. .... uJ..L" - \"'ilhluo"·â ......... ~lU-~""yJ.u..IJ..! 

asupra problemei muncitoreşti". -
De fap! nu am avea dreptul să sc.i.:m 

despre acestă problemă, ne-am permiS să 
t>criem influenţaţi fiind de golul pe ~n.~~ 

autorul îl lasă neunlplu: în preb!clrw. p ... ea
re o tratează. Chestia muncitore~'i i' -.) 

problemă de actualItate ŞI nu fiece "prin 
venit" e indreptaţit şi poată să o tra.c?s şi 
să-i des'lol:e valorea ei. Am C~lli. foarte 
multe articole şi luC'rări în cari 3e bl'odl'3Ză 
cu cuvinte mest€:şugărite curcntele Şi vaia
rea spirituală a mundi şi a munciton ... lu; 
Român. Cu alte cuvnte şi explicaţii a,,~.n 

destule condeie cunoscătoare în materlo ::arÎ 
să scrIe despre f'aptele mareţe pe cari le in
fă.ptuesc muncii 'Jri şi le-au înfart-..:it :!'.tot
de'a,u:1a. Dela ,icul croitore~ei şi 1-I<i"-l<l la 
tU11ul ŞI puşca ('~taşşului român tC'l'e 
SU1'\t ~xeclltate de mâinile, aspre, J'lt 

b:;î"de şi sigure a meseriaşilor şi a mun~J
iorîlor no&ir'j. Dar 1, '1 nUnlm aceslea, -unte 
im'f,,-He. foate moda 'itâţ ile de comfort au 
trec'ut ,i trec prin mâ.'8 pr~ci:,ă in misc.'irl 
şLsigu61 p~ rolul 0i, a ,,~luia pe c~r;:; :::'Jml 
Ir,an 1. Petrnă îl comDarează cu ~â :~va 

frp~m"mte d'?montate a l.nm s~r?il:1. calÎ la 
noi n!~l capd nu au rost 6.~ actt.aJ:ta~~. 

Cine a fost ,.A: Levenstein" şi care Il 

fost rolul lui in lume, ne l-"'-r'e ră'J, J~l 
odată şi odată trebuie să ..-e înţeleagă şi <le, 
Gei ce conduc condeiele şi aste~'"l pE:' hârtie 
dovezile lor cu cari Însi!ltă pe alţ. si aceş~ia 
_ şi acestora - ar trebui să l<; ~·\trc in 
~ap oo"l.tă pentru totdeauna "MU!;~iV;ruJ 
romii.n·' - nu mă refer la cel minn"i ,9X 

_ a fost intotdeauna chez.ăşie Şi mod~: dl! 

afirmare, a tu'uror sentimentelor cari AU' 

făcut din' pământ şi apă se se sch,mh.' 
toată slrUClura ţării şi toată rugina să i se 
spele. Eri în luptele partidelor poiitice 
muncitol'i organ:zaţi în Br'eslele lor au sta: 
inlacţi f8,urind în mijlocul lor ideile <:le r.J. 
mân,ZC1.e. Dacă ieri au fost priviţi ,;u urii 
azi când dreptatea a triumfat din noa şi 
part,dele s'au stins unul câte unul ciuc a 
rămas intacţi nu tot muncitori. Suni. ~{;artc 
mulţi cari scr:u fără să se gândească irl~ă 
con~rolul ~onştiinţei nu e destul să dai ci~ 
f(ele frumoase a unui rEzultat după-..:e a! 
terfE:cll! toată materia. Regretăm că nu, p'l
l€m dovedi. exactitatea afirmaţiei noa.;l.'e, 
decât CU o mică cons~atHre şi tot odala cu 
ajutorul logicei poate vom putea dov~d, CI! 

foalte mulţi nu inţeleg. "Munca nu-mi ~;{F 
cură n:ci cea mai mică plăcere. Eu mă. i:l.ll-'; 

la lucru cum aşt merga ia moarte" ... 
' .. ,.Eu nu iub<-sc familia" - zise 'm IrLÎ

ner de 23 ani. Şi altul: "Când sunt oow;.tt 
să stau acasa esle ca şi când aşi sta În pt;.~. 

cărie". 

TAtă ('i·a1:ele lui A. Levenstein prin cari 
d, Ioan r. P:,trilă încearcă "ă, converl:,~&c3 
pe 11111nriterî, doved;ndu-Ie prin argu.îl~'l· 

tele d"ale hotăr!itoare Şi energice: "C-i. nu 
ne r'!ac!> munca". 

Avem dreptul de a ne inrlign-a fji de a dQ
Vedi unora carj scriu fară. să ştie, ce-i punc
tui şi virgula, aCestor chestiuni munc.t9-
reşti pe cari nu e des:ul să paseze o 01:;11\0· 

tecă vastă Şi gata, cunoaşte toată P"O)~C
ma. aici ari emetica se impune intr'o Il.ltă 
formă şi altele sunt normele ei de t:}uat, 
Pen:ru munC':tori unu şi cu unu raM ',~'ci, 
pentru ei produc, câştiJi;ă şi din câşLg {,..ă 
ie~~ ş: re'1tru a câştiga trebuie să muti
l'!'asr-ă 8i muncirea o muneă intreită o ill'ln· 

că ne (:ar~ rlta om inteligent nu poţi -ă o 
anreripzi, cele zece ~u douăsprezece ore 
pe C'lri le rres'eRză munci~orul zilnic !n 
lFinele şi fabricile llnd~ e angajat. AC~J.~t1j 
prestati'111e Rdl1CP rOfla n le Cf':e ma'i frnm !I'l 
se $i (!t1'l te iai după un Leven.oetin tă· 
vi>linli f'l1'R I'\l'i vrei '!'!' frlrJ ~îI. şti" uno!;t:· .... , 
tuâtora .ro,ii 'd"'· D1UDP.ltori. l'I-fil'l1'hd: .. Ei 

nu simte nimic din m:ma mame: Sd.le ...... 
Te-'nşeH amice şi dacă altă da~ă ţi-a 1ila 

veni ideia să scrii, te rugam SCl'l~ desprp. 
cifre şi astronomie, căci Statul şi cond'lc;i 
torii pe cari îi au breslele şi asociat-iu'Hle 
muncitorilor români vor şti să ia de cu 
vHnţă ce e de făcut. 

Am scris aceste rânduri pentrucă '~iau 

neee.<;are, cu atât mai mult cu cât dOli1!lllJ 

Ioan 1, Petrilă a dat acele frumoase 1'e.o:ul, 
tate pentru cari ţin să-i mUlţume3C, C3.C; 
1in rezultatele d-~ale. pe cari ·le-a .::ub'S. 
s'au hrănit cu cultură destui colegi ŞI Rv' 
mâni adevăraţi cari ştiu o singură lege, 
Iee-ea muncii, Pen~rucă mundtorul roman 
îndeo8e-bi nu s'a exprimat nici oda~ă. şj 
nieÎ nu şi-a dovedit capacItatea eJu~~tivă 
ci e,ea productivă, fourte Ir.lllţi il ~~:l:,Ir!N'i 
cosmopolit sau analfabet. Privind aCea,ta 
latură de slăbiciune a muncitOrilo. v'Jm 
vedea beneficiul său in acest fap~. 

Muncitorul e cert a făcut greve, a ce ... ! 
sll'praomenescul în cele mai rele cazuri, dat 
a.~tăz.i când tunul bate, (".ind avutul fi~:ă· 

ruia e in pericol, muncitorul inţ.elege 'l1~: 

bine ('a ori care, şi-şi 8J-l:\re di!! ră TlI t(>ri 
familia - aceia famrIie pe care Leven.stein 
spune că nu o iu~ş:e. 

Câţ{ eroi, câţj martiri nu au căzut iln 
mijlocul muncitorilor, a acelora can nu au 
arborat şi ni("j nu au admis principiUl 11ui 
Ioan 1. Petrilă şi prin acea..<rta il rug~m pe 
amicul nostru să binevoiască a vizita fa' 
miliile nu;neroase a atâtor muncitori c2.r1 
au 6-8 copii şi atunci sunt sigur că studmJ 
lui A. Leven~::ein va fi prh-t ca şi iucral''d 
literară. nu cum e redat într'o IUll"î~ă J"r'C~. 

orbltoare, Munl'itorlll şiJa făcut da~l);l& 

şi Ş'Î-o va face în totdeauna. Maisl0rr.şU~ 

Aurel Vlaicu a fost idolul tineretulUi (!1i;!).3 

timpul său şi de-a-:-unci iată-l pe acel mdL-; 
toraş aStazI Idolul aVIaţlej t'omâneşti, oart 
câţi alţl maistoraşl nu-i vor lua ,),u1, CRe. 
mult sânge muncitoresc a curs pe t'roptul 
din răsânt şi multe sudori au trecut lJ~i1e 
figurile de bronz a muncltorilOl' t';>·:J.',ru cau 
za dreptăţii şi pentru cred'inţa în nea;.n şi 

cruce. CruCiada e impletita din mă'lUn· 

chiuri de eroi şi printre aceste măn:mc.1[url 
stau smerite cruei şi inscripţii cari dClve
dese: sacrificiul şi jertfa muncitorullL ro
mân, pentru întreg 1 rea spirituaW.ă~ll şi 

hota:'elor Dreptăţii Româneşti de tot 
deauna. 

Aceslea au fost dovezile noastre ş~ as
tăzi când încă. bubuie tunul, munci~~F'i:1 în 
fakici şi uzine îşi face conş:incios iabria., 
el ştie după timp urât tot timp mai f!'un;o~ 

, se arată şi în speranţa aceasta cu ;re.!inţa 

aceasta cu credinţa neclintită în vlzt,:,ria 
români,<mului lucrează, producând SUjll"8 

cote de lucru şi ore suplimen~are dându-şi 
tot efortul pentru victoria finală, tot oddtă 
îşi îndeplineşte toate menirile lui JuândÎ.l-~t: 
după lodn::ă p!'overbul românesc "Cine !lil 

munceşte îl mâIlâncă păduchii". Munci~;rul 
român e cU mult mai cult decât muncituruJ 
altor naţiuni, el ştie toa.te ramurile :b ac
tivitate, că nu ştie cine a fost Lcven>;'''''.n 
sau nu ştiu care alt autor nu ·jmport4, el 
el ~tie de un Eminescu şi ajunge,pen~.!'U 
muncitor nu există Victor Hugo s'au Jack 
Londau, pentru el există o smgură con
duită şi o sin~ră edu~aţie şi cultură ~ p',"Î
mită bucuros de tI, aceea a.neamului ~; a 
trecutului gk,rios a ace~tui pământ, el e 
legat solemn la nucleul tradiţional al (a.-ni· 
'iei şi Ia de.,tinul a{'estui neam ca cel n;aî 
~ru român că şi el p .". r(\m~n, 

ALEX. p. BABUl'.i ..............•... _~ •••........... ~ 
"Astrei Bănăţene" Reorganizarea 

comuna Sacul, 
" In 

In fruntu.şa comună S!I.(nl. reşedinţă 
de plasă, in timpul din urmă. s'a desfă
şurat o vie activitate culturală. 

In 23 Februarie "Despărţământul 
Astrei" din aceasta plasă a ţin"lt o şe
dinţă de comitete extraordinară cu oca
zia descinderii dlui Inspector indruma
tor al .,Astrei" Marius Buc.ătură, spre 
a da îndrumările necesare de acţionare, 
corespunzătoare i4A1perativ1lui vremuri
lor grele prin eari treecm. 

In acest scop membrii comitetului 
"Astrei" din această plasă, luând la c1l
noştinţă îndrumările date de d. Insp. Ma
rius Bucăt'.lră, au purces la o nouă re
organizare a. acestui despărţământ, 
alegându-se ~Jn noU comitet şi anume: 
nresedinte Ile .onoare: d Victor Boroş. 
pretor, preşedinte activ pr. Dimitrie So~ 
cenean-ţu prof. seo_ pans. din Sa<f.ll; 
v, pre:;;edinte: Liviu Voştinariu sllbins
pector şco secretar, Dănilă Biriş, dir 
!';c. iar ca membrii in comitet au fost 
~le'şi d-nii: Dr, Eug. Caspar-Gvici, medie, 
Dr, Petru Sârbu, medio veterinar, Ing. 

judeţul Severin 
Agr. Nicolae Vlai(n, notarul Leontin 
Grama, inv. Natalia Drexler, Viorica 
Micu din Sacul, pl'. Dimitrie Lupea din 
Jena, pl'. Ilie Mihuţa. din Valcabrul, pr. 
Iova Drăghina din Mâtnicul-Mare, Crjs· 
tescu cUr, Uzinelor din Nădrag, mv. Va
sile Cioban din Peştere. CaSier a f.ost 
ales Ioan Avram din Socul, iar econom 
Petru Ghiacel. . 

S'a"J luat dispoziţiuni ca să se reorga
nizeze "Cereurjle Culturale" ale "Astrei" 
încă în vre-,{) 24 comune româneşti din 
plasă. In urma acestei regrupări de noi 
forţe avem fermă credinţă, cunoscânJ 
interesul ce-l are d. pretor Victor Bol'oş 
pentru progreS-lI în toate domeniile a 
ecrmunelor din plasa ce cU cinste a ('on
duce, apoi .ştiind ce muncă culturală şi 
cu ('âtă pricepere se desvoltă de către 
d, Insp. şcolar Liviu Voştinarrl, precum 
~i cRpacitnten si însufleţirea pentru cuI. 
tură şi -a ('elO'rlalţi membrii din aceasta 
or!!anizatie se a-Ş~llptă şi în acest des, 
nărt:;i,mânt o actiVitate corespunzătoare 

timpului. ....... ..-........... _ ......................... ... 
Ş:oala ţă'rănească În Secăşeni-Caraş 

Unul dintre mijloacele de a pune la 
dispoziţia păturei plugarilor noştri tot 
felul de cUll.oştinţ~ de higienă şi gospo
dărie, sunt şi cursurile şcoalelor ţără
n€,şti De aceea S"mt binevenite şi folu
sitoare totdeauna fiinţarea lor pe sate. 

D-na Olteanu, inspect.Qare a surorilor 
;e ocrotire socială impreună cu d. prim
uedic judeţean Dr. 1. Fira, prin o largă 
~!lţelegere a acestor nceesităţi îngrijesc 
'~ersonal de rezultatul bun al acestor 
~lI'Surî. Toate autorităţile superioare de 
'udet si de cuJtnralizare cum este ':l; 
~~ti1Jl:loe1l. .... ÂsU;.?" orin d ,vrof. 't 

Rusmir în deplină annonie arată O ne
împuţinată grijă şi ardoare pentru aces
te cunnri. 

Domnisoara Mnria Periallu din Secă
!;'eni c.onduce personal atât cursurile 
teoretice şi practice de puericultul'ă cât 
ţi eele ue gospodărie. 

Este un element care în conlucrare 
~u u"ltorităţile loeale în frunte cu: pr. 
Bernaz, notar Poenaru, înv. Simu plu
tonier şef de secţie etc. ('ât şi prin neo
bosita sa mun,.ă, încă dela inceput por
"1ite a da unul rHr,tre. cele mai frlllPoBSe 
::'ez.lltate pe teren, 

- - --~·'-"'-.;;:,~~-'liI 

Trafic de inffllanţă la 
Petrovascli? 

La !'ctrovaselo şi Carlovă ţ au Îl\C~PJ 
eercetarile pentru descoperIrea Ull: 

indivizi Cari, acum eâtva timp. s'au ~. 
deletnieit «u traficul de influ<,nţa. Ac. 
eheta este COn::lUS3 de şeful sediei 1: 
J;anila~'ml din R('«a", ajutat de plu' t'n: -, ~ ti 1 . 

rui Mereut.ă. . 

--, 

Din cele comunir"ate ele Cfl1'2Spondec, 
tul nostru rees următoare1e: M~i 
mulţi IO<fJitori din comunele de mai 8115, 

dor,ind ea să fie trecuţi pe lista eu1tiva: 
torllor de tutun pentr'J a pe aceasta !la, 
ză să obţină Scutire de mobili:'::Ul'e, s'au 
adres~t agenlului R. G-eo !·ge. Acesta 
le-ar fI spus ca, nu ponte sa obţin,ii. Scu. 
tire fiindcă refleqanţii smt de origini: 
etnil'ă sârbă. Luând mai târziu contati 
cu. B~allcov. N. ~i ~u J ai CI loţa, aceşli 
dOI şI-au lmt obhgaţla de a interveni e, 

r:en,tl"U obţ,inere~ scuti~iJor. In aeest seDp 
11 s a avansat eate Lel 300, drept s~ 
de drum până la Arad. La intoarcena 
djn Arad se spune că ar mai fi în~asat 
încă Lei 11.000 de eiciulă, Dar srutin1t 
tot n'au venit, In ambele sate 3;1 înee. 
put să ci renle diferite svonuri. Atun,i 
susITlmiţii i-a chemat pe toţi cari M 

dat parale în casa lui Buganovici Mihai, 
ea să le restituie banii. La această 01* 
raţie aU fost chemaţi şi preotul Nena. 
dov Radiv-oi şi vecinul său Jarcov. 

Operaţia "restituirii" paralelor,d'Jp2 
Cnm aU aflat all0hetatorii, nu era dt 
fapt nici O restituire, pentrucă, într'o 
cnmeră li se înapoia banii, iar de aci tre
ceau in altă cameră unde li s'a cer]! 
aceiaşi sumă îndărăt 

La luarea declaraţiilor au asistat ~ 
doi martorI d. Ianculă Marcu, impieg!t 
şi Andrici Gheorghe. 

Q,r. 

:tctivitate Culturală. SectiI 
"Muncă şi Lumină" U.D.R, 

Câlnic 
Secţia "Muncă şi Lumină" U. D, It. 

din comuna Câlnic, judeţJI Caraş, deşi 
infiinţată numai de câteva luni, a orga
nizat in după masa zilei doe 27 Februarjt, 
J 944, o frumoasă şezătoare Artîstico
Culturală, în sala Eforiei comunale d'l 
comuna Câlnic, cu un program fo~ 
frumos şi bogat, jllcând revista "Ce 
bîn~ am nimerit" de Vasile AlexandrL 

Intreaga trupă "Muncă Şi Lumini'i 
de sub condlliCerea d-lUi Vasile Alexan 
dru-Sandy Spaventa, compusă din: d·~ 
Allica Murgu, d-ş. Valeria Franţ, d-nu:i 
Lupşa Trăilă, Perţoni Ioan, Lupiţa IO-a~ 
Gâscă Trăi1ă, Borca Ion II, Truţan MDf 
se, Beceneagă Petnt, Suhaida Fr., Tu~ 
bure Ioan, Careba Ion, Pau Petru~: 
Drăgoi Ioan, merită toată lauda de fel1Jl 
cum au preZ€!ltat Şi jucat revista, mul
ţumind intreg publiCul asistent. La şei 
toare au luat parte pe lângă intelectual 
şi fruntaşii satului, Şi numeroase I*4 
soane dela Reşiţa.j 

Sub impulsul hamicului pre'Şedin~ 
d-l preot Păleanu Gheorghe, prin neob& 
sita. actIvitate a secretarului SelCţiei di 
Moţa Nicolae şi a întregului comite! 
"Muncă Şi Lumină" U. D. R. din Câlni~ 
s'a realizat până acum un vagt progrBll 
de propagandă naţion'ală şi de- lucrăr'. 

contribuind la Palatul Invalizilor, rep! 

rând şi ~u;grăvind atât sala de fes/ivi. 
tăţi a Eforiei comunale cât Şi sc€ria. Tot 
odată s'a luat iniţiativa ca din veniturit 
t'eaiizate dela şezăjoIi şi cu sub~nfl 
primită dela onor. Societatt> Uzinele ~ 
Fier şi Domeniile din Reşiţa. să form€!' 
un Cămin Cultural ce va fi înzestrat el 

un radio
J 

o bibliotecă, etc .. ce pâ,n~ il 
prezent au lipSit acestei comune· 
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~ . il! eIl\'&nd :::pare În fiecarf' ai. AnlUlţwi 
prillleK la Administratia ziarului în Str. 
tlirltcşii Ne, 1. lelefon. Nr. 11·28. 

:;: Cert;;ri şi oferte 
de serviciu 

ei < ţiA aiarului "DACIA" pentru Arad. 
te,n,. !A~ti fu:l,~ionll.ră cu practlcă. 

l(l~~. 1'.IItă vanzători de ziare la redJ..cţia Arad 
Mt: ~:rada Marci.te9li N r. 1. 
S\l~, , 
. ..t eameră molHliat~ el: intrarI! E.epara~ă, 11\'3' ,,"' 

i ba. 11zes h ball:t. Adrc"'a lş zia.:..·. 

s'ai
, ~'DRcâtltrt':Asd, perlectă ll\ '<.lui r.er· 

~esll, ~e. Adl't"M la ZlU. 
~uL-________________________ __ 

igin~: lilaP cu liwrcdero ,t faceţi comenzile 
nta,: D'/oa.s;ră la salonul de croitol"ie Şi lingel'ie 
IC~:,; le damă Şl lingerie bărbătească a doam
li e. :ei !I'ELICIA ION1:SCU,Arad. S:.r. Vasile 
SCf'P !irOescu Nr, 5ia. 

;~L-__ -------------------------:el'2a CAUT.'" UN TRACTORIST cu acte În 
)asa; .... ull pentru Ocolul Silvic lk.gal Caso'l 
tiri] ,." 

€' \'crde, Timişoara. 
Îne .... 

;~~l ânzări .. Cumpărări 
[ihai'~d Inu ie C.lt'iift, In (>,.artt'!ful Vil.elol'. Adre
Oţl\', !!Illl R'!Gacţla :Wa."Ulul .,OQ('h", Str. Mă
~ena ., rl!eşti 1\r. 1. Tclefln ~ 11·28. 

d'.!pi Iă În Mute~l de vânzare cu 2 camere, 
'a d~ smid. bun pen!ru gospodărie. Adresa: 
W 2 i ~ :ad, str, Cantacuzino No. 48, apart. , 

Cerl! , mnzare o manta noui. oriţerească l~. 
magazinul .,Basarabia" str. Meţianu 4:, 

at ~I-_-"';"---------
ieg( ~ ~inzare un dormi tor, camer ă cembi-

lată, masă de scris, dulap şi un reea
!or, :nier, Str, Bariţiu No. 1, uşa Ne. 4. 

cţb, . \'i.nzare O casă. Str. Griviţei Ne. 160. 

J R ';ă de vânzare în cartierul funcţionarilor. 
• , In./ormaţîuni str. CăIăraşilor 12. 

rlloc de cu!5ă de vânzare in cartierul fune
p~narilor, Rusu, Piaţa Gen, Cernat 18. 

D.R ~---
d~: ~vânzare un şezlon larg, curat şi perdele. 

orga· tnIormaţiuni Duminecă inainte de masă. 
1laI':! Strada Mihai Veliciu 5 ,apart. 4 lângă 
stîrÎ". Casa Asigurărilor Sociale. 
le it 
'Oal'!: i1lIpă.r un ventilator eleetr~. r. Pavel, Str. 

C; Episcop Radu 7. 
" 

.dri, ~ ,anZ\l[L praf de nr p!>n~ru îBgcăşămân-
nină" tul artificwÎ al pă~â'ltului. Adresa Bul. 
exan Regele Ferdmand 56 Arad. 
:d·;- .
d-Di:: \Ii bonă de vânzare, lângli. Calea ferată. 
Ioa Arad. S1r. Rândunicii Nr. 9. Preţul 

l Mc, MI lei. - Adresa: dl Sima str. Ale •. 

, Tu, .,.Ila .. vta Nr. 21. ,. $ 

tru ~ fi! lin,..e,re MV(lf'.re fIImima veritabil mări 
~ felt' !llea OX~ mtr Adrpsa: Agentura t';h. Co 

mu.' lI1an Str. li:~lnescu li. 
şeu

!tual I Diverse 

; turii 

~nf; 

~l€ 6' 

rmff 
~at el 
,n~ i~ 

toet:lnţdo" gllnle ,t ('nml"rl1"f mo· 
bllate. Agehtura 'IC'lmat." ~trlllda Emi
n~~:u 17. f'taj l hreg. la C.J.m. de Corn 
Ind. S\I!) Nr. F. ]1334/94.3, 

Genft'ulă dE' vâ:'1.ue ~i ('umpăra
f!. iir.,'bi;~lor. CO::-'L~N OHfWR:JHR: 
Al"\t1, ~tr. M .Em~ncsctl ~t'. :.7 r:taj, 1 Te· 
!tran; 20·91. lnreg. la Carr. de corn. !]Ii 
tnQ,IH~ie sub Nr. Fi. 11:13\'100\3 
ra .. ~ d", ,·fI"l'lre~ Ca."''l pi1rlictl~ară lY'.rf. 

derr.!Ii ~\I f":ameră d~ bRic ~i ~~~iidinâ. lân~ă 
~tr C'('răI!1Jce'~:H:, 2 m:]iMnp. ..... ",iUl. 
\I,d-emi\ cu do.:! apartall,ede, gdirtină şi 
tl~fl1. in !:entN 6 mill{)lm~ -- Ca.:i\ mică 
!II ţ!'U..fml\ 288 Dt. p. Io'\.:;;.tlt St:-adn 8avlt 
~fii.1! SoO TI1U lei - Casi 'ţlortlculal'1\ 
e~l'IlT)lt·,1" I~Ln 2 I'a~!"rl' 'li d~pend;ntl' cu 
~r:'\.:lină 1~ m P. 1 milion. - Gr:i.riină 
~~ p'lm! f"llrtlh·ri 135 m P. :ângă Mică
:,ea·Nouft 1:-100)0 lei _. C'~utilm rtt:ntrl: 
flllip:t"a:,,( pan.int ar""b~! 10--12 jugh. in 
l.o.iW.ul A ~ ,...... ..-----.-

Cenusăreasa FA&lfACU DE 8,mvlClV 

8 MARTIE 19t4 

la Cine01a ROY AL Arad 
Lager, Bul. Reg. M8.l""~a 2.?J tel. L.10. 
Berl;,'"ef, Calea Şaga.u, 

MUMUJAl',t'U, Calea Aurtl VIRi"" 6(). 
...... 'UI!iL.i .. ~._. r . '. . S[!rv'~:ul permanent. . . 

Repr. Ia or~!e 2,30, 4,10, 5,50, 7 ,30·~9, 10 fix eJX EMA 'tOGltAVJ,t 

w_ .... 
Cinema ROYAL Arad 

Telefon t 19-53 

STRADA ALECSA!\DRI 2 

DiFma1'e8 'ORGI'I\ excelentă.. Sala lncllzitl 
AZil 

Un film in genul vrăjitorului din Oz 

CennsăreaSH 
Pentru copii dela 3 .. 7 ani. 

Repr.: 2,30, 4,10, 5,50, 7,30 şi 9.10 .... +M1 

Cinema FORUM 
p 

'l'elelon 20 .. '0 
Rept.! la orele 3, 5, 1 şi 9 fis 

AZI: 

In umbra teroarei 
S-enzanona'a inscent\t'e cinemni:ograflcă, 00-

re ma~chenză sbuciunlUl nuni popor sguduit 
d~ f!'ămlÎntlirlle unei epoci,. 

lte.;ina. Linwtnkehno-, cu distributi~ a;n 
(Să-mi cân~i tiguue !) 

, ....... -
Se caută servitoare cu acte 18 

regtllă la Baia de Fier Arad. 
B~ul Regele Carol Nr. 30. 

De vfn 'are loc de c si 
"tr'" ... 

in Aradul~Nou (Mureşel). Do .. 
ritorii se vor adresa În Arad, 
Str. Gh. Popovici Nr. 6. 

Fabrica cfnmll"'i m,,,dN1lă cu insUt!a\îuni. 
ca.za.~ .stabil, clădit cameri t.:u r:..li~ inărlîli; 
CJ.c mai u1:luc-"'ne loCa: Jt! fabt'ic.i, bjrOll, 
aţlroviz;,lnIlH\ 1:11 ~ull)d lle:lltru fabrit'area 
or;~ăror "l:"'.ico!1!: t~11mbo!, din ro'llh' fan'iA 

Ha: ur~~!ll rle vin'll.!'e ICI 2,OO{l,(lOO. In 
cârtierul 'r!lelot ca .. ! .:11 6 eamt>rG ~i cu tot 
comfol'l'i! 5;'(;(1.00:) lui. Ca,.<;f.\ cu 1 x S ca· 
ll1~re. tol com!orlill Şi 1 J( 1 in cell:ru cu 
3,500,000 'ei. Micâ·o.ci.l 'Jasă particulară 
n')u!i. ('1.\ 3 camert1. tm .ot cnmfortul 
1,300.:l'JfJ lei. G'\i.s~ particul:tră ('u 2 (am, 
011 grăJ'nă rnt.'re, e~:.ă ncuii in Pârneavf1 
1,3CIJ.:·OO lo}i. Agerturi văd. lui A lbett 
Haas.-:. str 1, "em:1l\ No. 3. Tel. 22-21, 
Inreg. Cam 0cm, aU3. 1 iM:!. 

TWP#~.r'~nE~.S.7 .... aE .... 1 

RIEOL FRANCISC 
Râjnltoare de zahlt ~t oolonlale 

ARAD, strada Eminescu Nr, 24-26 

U&E .'W:W:W -
De vlnlare o vie 7 jugare şi jumătale, co', 

nă. pivniţă, pres 2000 pomi fruellfer., 
11- Fr~t.ul 2.Doo..1l.Wl J.,c.L ~ 100. ~ ... 

.. n 

Cinema CAPITOL Arad 
Telefon : 23-22 

Cinematograful lfi]melor grandJoa8e 
R8pr.1 la 3, 5 • ., ti t 

AZI PRE3UERA 

:\.N"EUUSE UHLRIG GINO CERVI 
In fUmul monumental de proportii' 

gigantice 

Don Cezare 
(Pozan) 

• • • :Duel. • • Muzică. • • J~rtfi ••• 
Pasiune. '. Dragoste. " 

Peste 10.000 figuranţi. - AIJfobat pentru 
tinen'lt 

a MARTiE 1944, 
CORSO: Valea Diavolului. 

FORUM:: In umbra teroareI. 
URANIA: Noa.plea fantU"...iol. 
ROYAl..: Ccnu~ăreasa. 
CAPITOL: Don Cez:aee. 

- 1 

-, 

• ~ n 

Plata impozItelor de către 
rameuri 

Ministerul Finanţelor a fAcut l"eI:Ient 
CUUOSC"lt ad-tiilor financiare că. perv .. -
zurile pentru rame se inc::.drează, la ar
ticolul 663 din Tariful Unitar al c.!frci 
de afaceri şi sunt supuse iropozirllui pe 
lux de 30 la sută, cu excepţia celor sim
ple care suportă impozitul pe qfra de 
dacerl de 12 la S"1tă,. 

Ramele pentru tab1om-:l, rezultate din 
aceste pervazuri se inoadreazi la 8.f t. 
664 şi sunt supuse impoz.itul~J.i pe lux de .a_____________ '}o la. SUtă. 

ti • <oi 

~ ~ Rnmele din pervazuri cari au suportat 
tI.Il __ m ________ .III_IJ_. __ .__ Impozit"ll pe lux suport! conform art, t 

Cinema 
din lege, nlîn.ll, impozitul de 12 la SUtll. 

URANIA Dela 1 Aprilie ~&43, Ministerul Fi· 
nanţelor a. (Hspus l'a. rameurii deveniţi 

Telefon: 12-32. impotablli numai după această a'ltă, si 
(":tema de premiere. Proecţie jreproşabilă,. nchite imDozitul pe ("ifra de afa.een S"lb 

AZI! forma unei tnxe proporţionale de 40 llt 
Filmul seIllaf"lol' "i situaţiilor complicate sută. la valoR~ea facturilor de lJU.tnpă'I"i.~ . 

t'J. 1»" re ~ p~rva'ZUt'Jlol". 

NOH' 'D"ln~ l!lnl~stl·c~ 16./:;:eiS!Or:~~:;;~~:U~:~~I~l~~:ţ! f. IJ U U U U fi. mal oonduoo reglliltrul 9P~IAl şi de a 
, Jnni ac-hita ,jmpo.litul de 12 le. sută la. Vt4 

cu: AMEDJ.;Q NAZZARI lonrea r&melor eonfecţionate. 
In roIa! mistrîosulul banditi Capat06ta Ei lllUnt insi obligaţi .. achIu im'llOl:i· 

Si, ELA ARPVO tui pronrkl aferent pelovazurflor, cit ,i 
Jlept.: la orele a~ ij, 1 ,i 9 f"iX .,: taxa propol't!onaIă de 40 la dută p~ntrtt 

-.BIIElII:IBaIlm=u-U----- Ţn~e, calculandu-Ie la preţul de eiretl
Iii W7f~' • 3,ţtE' a pervazut'11ot' fle propr.il. fie ~lIl1-

părate din come"'" 
iN • 4.,,* 

Rameurii cari eumoării sc>âtldurile 
C I N EMA C O K S O din cari fac pervn:mri şi apoi l'ame vor 

achita la valf'i~rea. pervazurilor rezulta
te --- deosebit de impozitul iâei'enl: 
~r.A,T]fhrilor şi impozitul t>rnpriu aferE'Dt 
perv!1'rurilor:. plus taxa proporţronltl~ 
de 40 :a f:!uta pentru. rame câ ~i cum 

. f . h' 

l'eleio,,~ 23·fW: 
, , Garanţia filmului de Aceea 

AtU 
Pr1nlld mare filnt din seria filmelor ex· 

cepţionale care se \lOr rula In luna Martie. 
Un film aşteptat de toată lumea. 

Valea Diavolului 
cu: Marina BerU, Andrea Checelti. Carlo 
Ninchi, O'i\'ald& Val6nd. Regia: lUARIO 
MATTOLI Reţineti hilete I 

Repr. la onle a. 5, 7 ,i D flX. 
...., .. * 

Domnii 12l)('tori stomatologi dentişti 
ŞI tehnicieni SWtt rugal-l să vizit~ze 
noul 

Depozit Den'tar 
E.IIARMENING 

ARAD, str. Eminescu sa 
(Palatul Orţutay) 

. ' " pervazurile lll' fi procurate dL~ col'n~tţ 

."""T"""T""""YY~ 
In 
cu 

atenUa intreprinderilor 
salariati supuşi streinÎ 

BUCUREŞTI. " (Rado.r). - Constati. 
du·~ ci un număr destul de mare de intte. 
prindeti an fn serviciul 161' salariati supuşi 
străini fări a avea drept de exercltuea 
profesiei, pl'e,'lzute de legea pentra prut.eo. 
jaTt"& muncii indigen.e, !'JaU au asemenea Ilo: 

"rate perimate, precum ti patrolU ilU"... 
străini caM exercitA profesia pe t\Ont ym,. 
pin, In acelea, conditii', si'k'leCrebrlatnl de!
stat al ÎbQ.ncil • dispus organelor in sttboJ."oio 
dine inwnslflcll.rea controlulUi In intreaga 
tară tn ~ast! privinti. 

Pentru .a se pune In ~gnll taţă de dis. 
poo:.iţiile legii .rll.tate mai SU8, Întreprinde-> 

_ .. rUe ,î patronii 8Upuşi străint menţiuaa.ţl 

DOAMNELOR! SUBt invitati a prezenta tfrerile jMmlftl,...: 
PeMnt a se l""fatw \lA I)ăr tocat .... lungirea termenului de !fede~ bt larl M 

con:an·~ • face pt.nnant:nt cu drept de exercitarea p1'Orestmtll, 5ubsoo~ 
"OLEOCAF" î:ariatul de stat al muncii, servicIul migra-

C f I COSTEL" ~;ittnnot str. 'roma Masat'i'lr!t .. -., r", '1I'O\'lnl, 

l' O a o ru " . ':"'. Im'~~~('! t'l'ntl'"tor de Gmnd l'I~""'1"':::'~ ci) 

! tA :-__ :-':&.. -=as -:= § LI ~ caz l:oDlrar vor suferi sauC4ilmile ~ 
I }1mmC'K'U 80 .. ~. I._-_ .. -_._-~ .... _ ... "'''''-'--

..... ntj - . ~ 
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Cea 
o 

• mal 
noua 

A U cranC2na 
Întorsătură a 

lu~tă 
ofensivei 

• u aeriana 
de iarnă. 

s'a dat 
Bandele lui 

deasupra Bsrlinului 
Tito in descompunere 

ela cartierul general al FiUlterului, 
1J înaltul comandament al Iurtelor 

fUmate yerma·j/e com!wicâ.: in sectorul 
sud!': aL frontului de răsllrit, inamL<.11l 
ş,-a continuat, fără SI-';C€,SJ atacurile la 
sud de Krivoi-Rog. 

PIJ.nCtuZ nervos al atacurilor de sirii
punyere sovietice este în sectoTul .sve~ 
nigof'odkaj unde sfJv:etiC1i au, t'l·(;;C!tt ierI 
la atac, - cu fuTte puwrnUe de in fante
rie Şt blindate -, Şi mai ales în spaţiUl 
dda eud de Se7etovka., unde Zl~pta de 
apăiare îi!'iPOIl iva unor noui forIe bol
ş(;vi'~e, care îr ..,,;ntează .. au atins o mare 
,,;iole'tltii. 

In lx.mbd' Sertoare, trupele t!oosn'c 
su.tiţi.n lupt J grele de apurare. lnamicu~ 
a pie"'dut JCi 69 tancuri. 

In s~ctorul central al .frontului au dai 
gre.~ pe 1J.Ufost1'(uia Smolel1s]";-Orşa, cu 
mari pierderi sângeroase, repetate 
at(J.curi inamice, sprijinite de numeroase 
tan~lri. 

A sv.d-esj de Vitebsl. grenadierii 
,w,-;;tri sprijilliţi strălucit tie tancur; 
,.:"igru", de artilaÎa ele asalt, de vână· 
tarii !le wncuri .,i de al'tileÎ'ia rmtiaeria
nri au obţimu, din nou, Utl de1)lin sucreS 
«efensiv împotriva. îllcerc(lrilot tie stră~ 
.J'ungere n!e sovieticilor, ("(Lre au con ti
oqnat Şi eri. 

0'l nord de Pskov şi în apropi~re de 
Narva au. fost dea,semenea r6spinse, în 
• u.pte violR;/'/~. afacuri inamice repetate. 
t1âteva pătrunderi locale au fost lichi
Jate sau zăvorâte prin coatraatacuri în
cunwlate dE succes. 

In Italia nu s'a semnalat vreo activi· 
tate de Luptă mat importantă. Avioane 
torptloare ina:mice au scufu~ldalîn noap
tea de 5 spre 6 i}lar/ie, la nord de Ba
ohUln va.voruL suedeZ "D.ana'( dintr'un 
convoi german. Dintre cele 3 avioane 
care au afacat, două au fost doborâtf de 
forţele de apărm'e aZe COJlVOiUlui §i de 
artileria de bo'rd. 

Cât~ vase allalP.' au dis .. 
tl'.S &t"rnlania i"lia~;""l'ie 

ŞII ~'lt'bCUitrll': 

ne1e de recunoaştere au anunţat că al 
iost reperate avioane inamice care 
aruncau bombe la întâmplare pe câmp, 
spre a deveni mai uşoare. Pi jzonierii 
fă.cuţl în urmă prăbuşirii unui bombar· 
dier inamic, au declarat .că li s'a promir; 
o puternică ·escortă compusă din aVioa
ne vânătoare. In plus echipagiile mai 
spe au şi că se vor bucura de o patrulă 
deasă de nori. De când a venit generalul 

Dool1tl~, aviatorii americalli sunt mereu 
tramişi la bombardamente, asigurându-i 
că vor avea escorta compusă din avioa· 
ne de vânătoare. Aviatorii ameri<:ani au 
mai dedarat că toată vremea au fosl 
atac'tţi ;de roiuri de avioane germane d:? 
vânătoare. Din fericire - spun<,au ei -
au pUlut scăpa din ,,Iad1ll dela Berlin«. 
In reog:unea Berlin au fost obS2rVate nu· 
meroase doborîri de avioane inamice. 

• aerIene Cele ntai violente lupte 
BERLIN, 7. (D. N. B.) După. cum află 

biroul internaţional de informaţiuni în 
lef?;ătill'ă cU ataeurile de Luni ale hom
bardit'relor americane asupra capitalei 
Rf'iphului, luPtele aeriene desfăşurate 
Sl'nt din cele mai violente ale. at"Stui 
ră"'l-..oÎ. 

Fr;tul atileriei a1ttl~ri{>ne a fost ex
traf'rrlina.r de violent. Vâf!ătorii ~r
l'nalli !>Il fflst cu număr mult superior 

formaţiilor de vânăto·ri inamici. Da1:c 
[>.re<'ise asupra doborîrilor n'au putnt fi 
in('ă date. vânătorii germani făl'ându-şi 
atia ral}Gartele la coiuli.lldumenf.ele res
spective. 

Cel dintâin şi surpri'r17..ător SlIr('~s 
constă t<f1tuşi, în imnieueearea bombar~ 
rlam(mtului masiv con('eiltrat si in dis
tr"'!'erea multor bemhul,tliere ameri
cane. 

de . .... Iarna ofensivei nouă fază a o 
BERLIN, 7. (D. N. B.) - Cu atacuri· 

le grele dt'la Svenigorotka şi S2,petovkr 
a început o nouă fază a ofensivei d: 
iarl~a sovietice. Ţinta aCestUi ata.~ în 
stil mare, a căruj pregătire n'a rămas 
ascu,lsă comandamiOntului german, este 
Înc€.rcarea de a împinge înainte spre sud 
flancul sudic al poziVHor ruseşti avan
sate şi după posibil;tate a stabili legă· 
lua cu trupele ruseşti la sud de Nipru . 

Flancul sudic al vârfuhli înf:pt în re
giunea dela Dubno, are o intindere de 
cir:'a 600 km. Deşi e vorba de două cârn-
puri de mari îndepărtate între ele cu IOD 
km., cele două atacuri au legătură stra
tegică. 

Câmpul de bătăU? se întinde astfel di~ 
r€"giunea Krivoi-Rog până în regiunea 

Sepetovka. La Svenigo~otka e::;te centru] 
de gravitate al atacurilor. 
Drecţia atacului este sud, lotUŞi suc

s2c€'le de inceput ale sovieticilor ob· 
ţinule ai('i sunt neÎnsemnate, La Sepe
tovk:t. atacul s.e îndreaptă spre sud şi 
sun-vest. 

Scopul onerativ al comandamentului 
sovietic Se îndreaptă mai al2s spre linia 
fe-rată Leningrad-Odesa. pe care ruşii 
încfarcă s'o atingă în mod vădit în re
g-i1mea Tarnopol. Succesele de în~eDut 
deJa S'?p"'tovka. corespund cu acestea 
pc "are conform experienţei, orice- ofen
s'v'i rusP~scă le obtine într'o fază nouă. 

Cercurile m:1itare germane nu sunt 
d;"ouse să facă prtviziuni din aceste 
~H'r,"'Se initiale aSllDra desfăsurării ul
terioare a nouei ofeIlsive sovietice . 

. Efectul contrarnăsurilor gerlTIane 
Va trebui să se aştepte (:âteva zile, 

pentru a vefh-""a efeCH1J contramă.surilor 
germane. Şi luptele de pe şose-..a:na Orşa 
şi Vit.ebsli sunt judecate Într'o legătură 
strate~t/ă cu nauile înaintări oienSlve 
rU!"e.-:;ti in flallcui sudic, 

E vorba da atacuri În vârf C3Nl(·teri• 
z?.te. Acesl9' atacuri au fost respinse În
tr'o mare lăţime de către trupele ,germa.
ne I'U ~ată vinlenţa lor, aşa În<'ât, tre
bue să se "orbt>a~ă de un pro-nunt.at 
su~r'es df>fl':nsiv gf'rm'itn. . 

In sedorul nordic al frontului de ră-

sărit, opel'''l.ţiunile de ata.c sovlet·Î<>e în 
regiunea la nerd est de Ne\'el, au deve
nit fără obic-f·t din pUDet de vedere stra· 
t.egic, mi!i}carea ge~'mană de degajare 
făr.·ânrlu-s.e mll' repe:'le- dee.ât se aştepta 
ccwnn!lamf''lltp] sflvietf.c. 

Ina jntări rusesti ne-ste hV'ul'li Ples
kn1J.. 9U e-:,ul1t ('u 'nlf'rrleri J!Tl>le. JIa N"r· 
va s;t"llţin s'a S{'l! imblt fUT"!lllmental. In 

I 
Rf'e"'t st"(·tOl' s'~u pro~ns Rf'tinni !t"rma.
np, "".ti J\~,t("rni."e, ("llnt"'=l"t"""'l .. i1~ ~.er
m'll1C Î"ll'!"'ll 9i~i sii intrea.('1\ in forţă. ~i 
intensitate ataeurile ruseşti. ~ 

Suedia se pregăteşte' de răsboi 

~'<, lC~"::iI':':'II 

tât Su(>dia. va fi mai puternică) ia sfât~' 
eu atât va fi mai bliflf'. C",ă.('Î Pa Va l)l i 
ajut~l victimele &cestui ră~ÎJuiu. 1,. 

Noul eomandaot al l'tr. 
matpa bo~şf"'''; ce:" dio 

sud III frontuluI 

Stoe.kholm,7 (Radar). - Corespn: 
dentul agenţiei D. N. B. tr,ansmlte: 

., 

Mareşalul de armată sovie~ic VUtUfu 
Care avea comar,da supremă a tru!lek 
de pe primul front ucra iUI'a.n, a fost Î', 
lătuTat din postiJl său, după eum rezukl 
dintr'un or::'in d,~ zi transmis de :lge~h . 
sovietică "T<lss" pe care Stalin Îl ad~,," 
sE'nză generalului -de armată Sucov. ' 

Motivarea oficială a in 1 ăturării matr, 
şalului Vatutin este caz de bnaFl. Urm, 
~ul său, 1::0. com:lnda snyrE'rnă "', p~imu:.'\i 
front. este mareşalul sovietic Sucov, 

Ostilităti d(1'seh~se in f:t 
bara partizanilor sârb: 

MADRID, 7. (ESS). "Diferenţele ex'· 
stente Între MihaiIovici şj Tito au lins 
{leja la ostilităţi deschise Între cele doua 
grupuri rehele din IU?-,osJavin", - seri~ 
corespondentul de la Paris al ziarulili 
,.Alcazar". N"JmR.rul dezertorilor di~ 

rândurile lui Tito Cl'e~te din zi in zi deoa 
rece trupele care la început luptau pe]} 
tru el îşi dau din ce in ce mai lămurit 
seama de intenţia de 11. da bgoslavia {li: 
mâna Uniunii Sovietie€', Una din ultime. 
le cledaraţij războinele oficiale s'a ficl1t 
la Congresul eare Il avnt loc In Sava snb 
preşedenţa generalului M~pailovici. un 
tie .congresiştii a::1 condamnat în unanj· 
mita te intreaga activi tate a partidului 
comunist în Iugoslavia ŞI au dec.\arat că 
străduinţele comuniştilor a"l drept obj~l 
să împună hgoslaviei o dictatura 
străină. 

Prrsiunpa Moscovei 
asupra lui Badoglio 

i 

ROMA, 7. (ESSL Mos('ov.a a respiD! 
cererea guvernului Badoglio de a pun~ 
în libertate pe prizonierii de războiu ita· 
lieni din Rusia - spun informaţiunilc 
primite din S'ldul Italiei Se spnne mai 
departe ei această cerere a fost înainta' 
tă acum câteva luni prin intermediul 
Statelor Unite şi a fost motivată prin 
faptul că Italia lUi Baduglio este CollS~ 
de rată de facto aliată şi că vrea să in· 
cadreze pe prizonierii de războiu ce s'ar 
reîntoarce în armată. Dupi cum se ailă 
călătoria lui Vişinski la Moscova ar fi 
aVlt deasemenea şi scopul de a lămuri 
această problemă. Hotărîrea a fost ne· I 
gattvă. . I 

La Bari se crede că Rusia vrea. si: 
exercite o presiune politică asupra gu'j 
vernului şi eU alimentele pentru a deter, 

BERLIN, 7. (Rador.) - Cu privire la 
succesele înregistrate de suiJmari11'zle 
Şj av;oanele germane in lupte Împotriva 
navigaţ:ei inamice, se anunţă ca în lu
nile ianuarie şi Februa ie au fost d:s
truse nu mai puţin de 137 vase de co
merţ Şj de razboi ang1o-amcricane, din· 
tre .ari 43 distrugătoar;? 'Care reprezin
tă. 31 la suta din totalul vaselor s::-ufun
date. B u (' u re şti, 7. - S. P. P. trans- iI·espre rolitÎea externă. a ţării. mina I1bdicnrea dinastiei S, i proclama~. 

mite: Din Sto<'ld101m se află că S!le-dia M" I . NUDl4>r01tse av~oane ioa. 
m,c~ doboritt" in .. eg,iu. 

JnIStru a Im\! declarat cil armata republicei. Badnglio n"ltreR .. ,te oarecari. 
('beituie~te 6 milioane cor.oane 7jInj~, est t' w ,..-.e garan ,Ia nee('sara a p-o ltlCeI. Est~ speranţe datorită întrării în guvern ta: 
pentru pre~ătiri!e ~le de războiu. Acea- foarte important (·ă ministerul de exter- ministru de interne al lui Vito Raak 
stă. declaraţi-e a fost făcută. de ministrul sW Ilo t ..... ... w np . a se I·nu e ~1ZUl pe o plh·ermea arm2- Care este comunist şi este considerat .~P 
sueMz al apă.răJ·ii naţionale, d. Soedd, în tă. In <,o 'I'n '" I • d 1 t 

Dea derHnUiUI 

BERLIN, 7. - Cu privire la atacul 
ae, ian de Luni al aViDanelor nord-am2-
rica':}e asupra Berlinului, b~roul inter
naţional de informaţiuni a.nunţă: For
maţbnilC' inamice au fost împrăştiate în 

_ . . Ilo nar .. , e a mal e.e ara c~ să trateze cU Vişinski, spre a .ajunge ~ 
discursul său, rostit ieri, câ'nd a vorbIt tOate măsurile f'e le ia Suedia nu an d(,· d . t ţ' ~ .. S •• - ~ - coneesiunj din partea Moscovei dea~ 

espre lmpor ~~n ,& Inarmarll Uedll'l Ş1 calt scopul d~ a pastra pacea Sueilipj. Ol,. , A • •• ! . mcnea SI ln Problema pnzomerllor. i ............ --..... ~ ........ --. ......... --............... ~ .... -.: .......... _---- '- ........ : 

grupuri Şi împinse către sud de către Fenom~ne 
apăra.rea germană, înainte d~ a. ajunge - de descompunere 

,. 
In 

in regiunea Berlinului. Formaţiunile 
g"rmane de avioane de vânătoare si de Belgrad, 7 (ESS). - ... Obno\,a" rândurile adepţilor lui Tito. Prin zăpadă 
disfrugere şi-au deschis drum către' for- aDmIţă din Sienica fenomene de descom., de mai mulţi metri înă.lţime ei vin isto· 

. punere Care se Il0t oUsef\'a în sânul ban- vi1i I'n fonl" ta tI' apr '1 ţ ţ' . maţi:lllJe de bom. bardiere inamice PUi ) , '-. . oape lng le :a 1 ŞI POo delor lui Tito. Nu numai populllţ:ia H'ră. vestesc d"spre r - 'il I t!nd neutraliza escorta formată din . tu' .. g OzaVl (' a Care au tr.~o neari fttJTe din regiunile domina f -, d" bUI't sa- ia na .. 4-- Ya-t . d "... t "-
avioane vânătoare -engleze şi amerl·cane. l!! ~'-' t" IA:: al un e "eIlr.;era 01'1/ bande, da.r se inmulţ.esc zilnic $i numărul Formaţiunile inamice au' îercecat să I - poporului". despre măcelărirea. unor fa-ace ora ca.re trpc în grupuri sau în mo~ 
b~mhardf'Z'''' ob:ective din Berlin, apro~ izolat la unităţile sârbe. Acestea 5our.~ milii Între.l{i, de'l"pre trăhrea şi sărăci, 
pllndu-se dinspre sud şi sud-est. ct>i <'are :iU fost mobilizaţi ,.voluntar • rea satelor Sitll<iţia disp8rată a banrl~lof 
An:ăn~unte despre OeI întâmplare nu adică au fost luaţi eu forţa dhl regiunile a. dus la faptul că Între diferitii sefi a.i 

f,llut mca. Po::;turile de pândă ŞI' a.'''''''a- ooupa4-- do I..nn.ll- • A d t' . 'I W 
A t_~.lI 1· • " _v ~v "" ,va' 'lm ŞI mca r~.1 cu SI a m ""''lnHt~ or ~e aJl1n~e It. răfuia~ă. trăg-â,ll-

bandele lui Tito 
du"se reciproc la răspundere pentru aC' 

ţiuni nerpusite. "'stiei, au de mult rondi 
tuI de frunte eomandant al lui Tit.<J~ gt" 
JJ~ralul Savo Grovic, a fost coudnmul1t I~ 
mOarte sÎ împuşcat. im"diat p.ell'tl'U ins\l(' 
ces'll său. Pf'ntl"lI a evita a('easm S(~\l,!r
unii (·ondn('ă.tori de 'batulp nr('fpră~' 
trea('ă. împreunii cu C{'le m'li bUDl' tr"~" 
ale lor la a.dversar. Astff'l dE> ('!','11'1'1 " 

anunţă din difcl'ite JfI{'31ită!t 
X 

-------~ .. ------------..... -----------------------------------Societatea Naţională de E4it~ă şi Arte Gra.fi~ • .oacial'raiană" filluşoara L, Str. L<lDQvici 2 inm9.lr. suh Nr, 52J1488,194c3 la Registrul Of, C"merţuJui Tlmiş(lara --
TIpă.r':ti. Ja. 1 JULI.!'''l':' 194" 

2 ,EU. LA UJi:'! !iU 
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