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~~C~M AU DECURS TRATATIVELE DINTRE FINLAN;A it· SOVIETE a;;; ~ ~p~J."mbri ei unei organj-
Îlla j Trei dintl'e acuzati a.u fost condam~ 

1
· 'urcia are un reprezentant pe lângă comitetul francez din Aiger. • Noile victime ale lui Stalin naţi la moarte, cinci la DLUncă silnică şi 

l'('stulla 20 ani. închisoare. . r '4-1. I-l_ """lIlt ',.~ HJi!I.sJNKI, 22 (Ra.dor) - Cores- său el a adus la eUD.oştinţă că. condiţiu- S'a comuni~t oficial că. din vara. 8.IlU-' 
I UA.""",Q.'r"" r Uio'~~ pondentu.t agenţiei l)~.6 com(llli.tă: nile de annistip,u transmise 'treubesc să lai 1941 Şi până. în luna Decemvrie 1942, 

zilet ':" - = Ofi"iul de informaţitmi al guvernului rle C()Ilsiderate drept eondlţiW1i elemelv acuzaţii au predat seCr~e militare şi au 
a publicat l\'Ia.rţi Wl oomunica.t oficial în tare şi că numai dUpă. acuepta.rea lor se L. în ~ ~ te 

N. B. caJ.'e condiţiile sovietice de armiStipU va putea diseuta despre incetarea ostili- ·v-rat· strainata importante docu-
sunt oara~teriza.te ca neaoceptBbile. Ou- tăţilor. Ulente. 

1:" p orespondentuZ Agenţiei D. 
te. Il tTan-sm .te: , 

10. §ii' "pentruce, - se in treabă Catholio 
!,ţ!U.! Herald, _ mai luptăm, când in Europa 
Iterej s'a iVtt o nouă m.are p-utJre care in toate 
l, lai împrejurările, este in favoarea tuturor 
lPll8llucrurilor pe care Anglia a pretins a le 
sec·. combate luând pe vremuri armele. 
pri-, Această putere este antio-re§tină şi tioeş· 
din· te a d.omiM întreaga Europă prin Vio

:.en.· lentă} adaugă Ziarul. 
li a In loc de a S6 ridica împoriva ei, An
a, a 9lia rămâne impasibilă l'ăzând cum des
njle. membrea.ză un stat aliat fi ameninţă 
.ac .. ţări neutre. Din tJartea englezilor se 

nlerge până la a Se încu"l-,Y.ja această pu
ce tPTe care -manifestă o enormă ade de 

dominaţie, contrarie oricărei tradiţii 
~n. europenetl. 

~i Anglia, continuă ziarul, arată, în
il". tr'o măs-ură din ce in ce trtai mare, o tan
$" drnţă de a reduce libertatea şi indepen-

m-
c d,. nta altor state. Ea nu permite a fi li--

bere şi independent" niCi Spania, "ici 
Italia şi nioi republiCile ibero-ameri
oane, ned.ovediM niCi un fel de inţel(? 
gere pentru credinţa creştitUl a ace8tor 

ce ~ 
ţari. In acelaşi timp aliaţii ameninţă ... 

i'9'. centrul creştinităţji fi i.istrug Cele mai 
\11 mari 'monumente ale Civilizaţiei occiden,.. 
u· tale. 

Răspunsul guvernulUi finlandez a 
~- ajum acum La Moscova şi desigur că el 
,i a şi fost supus examinării de către con-
1- aucer ea soVietică. 
le 

RăspunsuZ jin'landez e considerat ca 
un răspuns politicos dar crJtegoric, ca un 
răspuns plm de demnitate, în care S6 

cere ca Finlanda să fie tratată ca parte 
cu drepturi egale. 

Ca atare, răspunsul nu exclude posi
bilitatea continuării traH~iveror. 

ACeasta depilnde acum itt intregime de 
atitudinea pe care o va lua Moscova .. 

Discutând intenţi'ile sovietice faţă @ 
ţările scandinave, ziarul BtsleT N ach
T?( hten, sub semnătura directorului său, 
d Oeki: scrie: ,,Dacă impreSia acruaUi 
Vu li confirmată, anume că Rusia nu 

r
J doreşte să ofere Finlandei condiţiuni de 

pace acceptabile Şi preferă să continue 
răzbOiul, atunci 8Untem puşi în faţa unei 
6"igm e politice Şi PSihologice. Oare ur· 
măreşte Ru-sia să domine Scandinavia 
cu scopul de a-§i asigura o ieşire la Ma:. 
rea Nordului sau este doar o chestiune 
de prestigiu pentru armata roşie care 
!,.-rea să şteargă amintirea primului răz
bon, T1.tSo-finlandez' Ori tlTea Rusia să 
compromită aici pe aliaţii ei din Vest in 
!(,ţa propriilor Zor pop'lare, deoarece 
acqti aliaţi ori nu POt ori nu vor să facă 
1I·imic pentru Finlanda'!" 

Ziarul elveţian sfârşeşte crezând că la 
aCeSte întrebări ar putea răspunde con.. 
d1Jcerea SOVietică prin 1eeace s'ar chema 
.,1 eali8mul(t ()i., "realism'( ('{Zre ar înSem
na o politică d.e "neCesitate imediată" 
r:entru terminarea răzb'J,jului, - ceeace 
81' explica Şi atitudi~ea ln,ţă de Finlanda.. 

vernul finlandez spune în acest eomum. In afară de aoeasta guvernul sovietic U. Ime!l8 atae împetri .... Bal. 
c8tt, a fost în măsuri să anun~ paria- a mai cerut un răspuns pozitiv intr'un caniler deYine dia ce ta ea 
mentului la. 29 Ifebruarie condlţiunile de anumit termen. dat.. In urma acestor i.m.. 
Bnnistiţiu pe cari oonsilierul de Stat d. prejură.ri preşedintele oonsiliului Lin .. 
Paasikivi le prlmise prin mnistrul U.R. komies a fă.out eonstatarea în şedinţa 
S. S. Ia Stookholm} eondiţii ca.ri fusese secreti. a parlamentului dela. 14 Martie 
repllbl.ic&te. Aeceptal'6a acestor condiţii In t'MI'Sul căreia oomunira8e propunel'e'& 
sub forma dati. fiind imposibili., şi cum finllU1deză preeum şi răspnnsul sosit de
guv.-,rnu1 finlandez Dn a voit să decline la MOscova eiă. in aceste fflIldlţinl nU 

posibilitatea. unor tratative ulterioare. exIsti. alti. posibilitate decât a.('.eia de a 
majoritatea par)1\mentulul a &ooePtat se da un ri.splms ne;!;'ativ eerernor Unin. 
oo .... eepţla a.doptată de guvern. Aeea.~ta Da Sovieti~ Finlanda a subliniat din 
adusese la cunostinta Sovietclor cl\ con' non D0OOSltatea. de a fi Infonnati. de in.. 
diţluni1e de amiS1:itin făt.mseră obiee- terpretaJ'eB formală a diferitelor puncte 
tul UDor aprofundate examină.ri şi a pro' ""''tim ~t df'spre ('IOntimttnl exa('4 8.1 ('IOn. 

",1~ !o1i se dea posibilitate guvernului dithmilor. Cu toaiS dorinţa fie a resta
nnl-an~ sik~1 ewrimt'l părerea. asupra bUl relil-ţiunl tmetflre, guverrl1 .. 1 a I'onsi. 
tutnror proh1l'molo1" (oIe deonr.t (Hn a.et'Ste derat to~i 1'3 ~~e im~osH ... nă acrept8d 
conditiunI. Totu~i f{m'emul . savietJ,. 11 J"ea Mnditiuni10r .-are 81" Jn'luen1a PT'O\I 
(",onst,lemt ră.snn~srnl finla.ll~ ca fiind fm"l extstenţa natil111ii fă-Mi a nVt'lll, (';('I\". 

absohJt nt'lSatl~făcl.toT. In msntlrt!ml titudiue& en.TJrin~nlni şi int<f'1"Tlrf"ti\rii lor. 

Comunicatul oficial finlandez despre tratativefe cu Sovietefe 
HELSINKI. 22. (Radozo). - o ~tire 

a b1roU.lUi de informaţii, !'elransmisa d~ 
DNB. anunţă: 

Comunicatul oficial d~spre tratativele 
cu Rusia Sovietică este publica.t in mare 
relief în presa finlandezâ. "H-E."Jsingen 
Sanomat .. îl COnsidei ă ca una di:ntre uele 
mai bune fapte preliml:J.&re pentru vii
!oarea traw.re a problemei pă.cii, deşi şi 
In acest comunicat nu sunt cuprinse 
toate câte au fost discuta~ între guvern 
şi parlament. "Huvfudobladet" scrie că. 

în citate1:e propunerii făcute de sovietici 
a. fă,c:ut guveruul finlandez să se g"ân. 
·d.ea.scă. întâi la securitat=3 patriei. l{,ăs.. 
pun.sul negativ al ·sovieticJor la întreba· 
rc.--a fă.cuă. din pa.rt~a finl:l.ndeză de a se 
ex.plica că condiţiile îMeamnă că sovie
tde socoteau aceste condiţii ca ceva de
la, care nu se mai putea abate. "Karjala" 
Sl.:.bliniam că. &cc€ptarea condiţiilor so
vietelor ar fi insemnat acceptarea unei 
capitulări. necondiţionate ceace t:chiva
lea.ză cu o sinucidere. 

Turcia are un reprezentant pe lângă comitetul francez din Alger 
BUCUREŞTI, 22 S. P. P. transmite: CĂ GUVERNUL TURC A TRIMIS UN 

DIN ISTAl\lBlJL SE AFLĂ CĂ IN ZIA- I UN REPI:'EZENTANT PE LÂNGĂ 
RUL "NA'ION'c A APARUT ŞTIREA CO~IITETUL FRANCEZ DL~ ALGER. 

f~oul ambasador turc la Londra 

mai sigur 

BUCVREŞ'II, 22 S. P. P. transmite: 
CoresI)(tndentul din Italia al ziaruluJ 
»Basslsr Nacbri-chten" e6DltmÎ{'ă: S~'Oor 
nuri neeonfirmate circulă în Iialia, asu· 
pra unor pregă.tiri militare pe seară in
tînsă, pentru debareat"ea trupelor aliate 
in zona mediteraneană, Un imens atac 
impotriva Balcanilor devine din ce în ..... 
mai SIgur . 

Potrivit altOI' informaţii, englezii şi 
americanii concentrează forţe pnt.eo:-ID,,, 
in Sardinia ~i CorsirJ8. 

Aceasta p~re să indice plan'llrile gene.. 
raIului EiS('lnhGwer, de dHbarc!lre in mal 
nlelte puncte) indusiv sudul Franţei. 

O Donă serje de vleti_e ah!! 
lai Statia 

PARIS, 22. (Rador.) - Coresponden
tul agenţiei DNB transmite: 

In comenta.riile cu pr1,Vire la execuţia 
h:i Pucheu, presa parisiană subliniazâ 
influenţa crescândli. a Moscovei. Astfel 
Le Petit Parisien scrie ('Ă exeCUţia lui 
Pucheu doVedeşte că bol)'Wicii au deve
nit \5tăpâ.nii imperiului franCeZ Şi Stalin 
isi maU11f'sta autoritatea devenită. ori
C=~lm totală forţ.ând pe dizidenţi să exe
c-ute ordinul de a asasi 'la pe unul din 
p,l.rtizanii lor_ Zia1'U1 francez conchide în 
felul următor: "Oricine ~u urmează în 
Mod strict ordinele Mos·~oV€i. este im· 
puşcat". La Cri. du Peu91e conSideră pe 
Pucheu ca ftind o victimă a comunisti
lor. Această execuţie, ~ri.e Ziarul, 'va 
inaugura o nonă S€Tie de victime- alE' lui 
Stalin. L'Echo de France di'('lară că 
prin sângele lui Puche.u comunistul 
Ma.rty şi de Gaulle au Semnat pactul lor 
dE: alianţă. . BUCUREŞTI, 22 S. P. P. transmite: la Londra a fost dat. Nou) ambasador 

Potri~Jt unei ştiri din Ankara agremen-I se.,,, prezenta la poSt la înr,epntllliunii Timbre francrze depe cariHp 
tul brItanic pentru noul ambasador ture viitoare. I seşte me.Dgrama republicei 

. , D. Rooseve It bol nav Vichy, 22 (Rador). - Corespond{'fJltul 
BUCUREŞTI 22' . '> • .' • ~ v • _ agenţiei DNB transmite: Poşta francez3 

. ' . S. 1 '. P. _transmIte. I Casel Albe comunIca. ca dt"Şl nu are tem- va em'te în ziua de A riI o serie d-e- tim. 
D,n Washington se anunţa, ca preştdin- Pt-ratu. ră, me<iic:ii curanţi i-au Înterzis bIt 1 1 'al P 
tIR It bol Se 1 w ~ v - re poş a e ca onl e 
(: e ooseve este nav. cretaru sa pa: aseasca apartamentul. Aceasta seri-e va cupr;nde 95 valori şi 

Senzational proces de spionaJ- in Elvetia "Îa costa la n~m,inal w4~5.600 fra~ci. 
Trebue subllll1at ca m aCeastă noua 

BUCUREŞTI, 22. ~: p;.~. trar:,smite3 dC;:.bă.t~ri de patru săptămâni, trebuna- emisiune monograma RF (republ. fran-
Din Berna se anunţa OA-1elal ca dupa I lul tentor~al a pronunţat sentinţa îm- teză) lipseşte. 
--~~_ ......... --.............. ..., ............................... .. 

D. Huli desamăgit de recunoaşterea guvsrnului Badoglio de către StaUn 
GENEVA, 22 (Rador) Coresponden

tul agenţiei DNB comun:ică: 
Corespondentul din Washington al 

ziarului londonez "News Chronicle" a· 
nuţă. că. d. Hull, secretarul departa
mentului de stat nord~american şha ex' 
primat în mod foarte făţiş in cursul 
unei conferinţe de presă exasperarea cu 
privire la. )"OOun08.5tCrea N\,"imulul Ba
coglio, de t.ofă.tre Stali~ Atitudinea şi cu.. 
\-intele sate aU arătat limpede ei el este 
'~a.rnăgit şi extrem (!e enervat. 

D. BuD a.r fi declarat că "după toate 
p1'()misiunile făcute M HoseO"Va llIl' fi 

trebuit cel puţin ca să. deie informaţiUBi 
în prealabil de acest lucru. In 100 de 8$ 

oeasta Stalin nu a Informat uiei măcar 
comitetul meditemnean, despre pasul 
întreprins de el. D. Hull DU se gândeşte 
lIfi,t~i de puţin să. reounoască, În mod 
ofitia.l la rindul său regimul Badogllo., 
drept nJlIil guvern Italian prin numirea 
tIBni reprezentant diplomatic. 
,~rcursiunlle a.eestOl' declaraţii de

clari t'IOrespoo.denbul britanic vor fi de 
bună seamă doar temeri, cAei ele sunt 
in aontra.'it lSbltor oa optimÎSDlUl Mi.ta& 

cu prilejul întoar.c'6l'ii dela l\loscova.. A
tunci el. lIull uedarase că nu mai este 
nevoie de sfere de inHuenţă de acorduri 
Sfi-U de echili-bru de forp'. Totuşi astfel 
se poate vedoo. (-ii d. Huli a evoi'lJat in~ 
trun mod cu totul fals, efectul prodUS 
de c()Jlversuţiilc dela lflnS('I(lva. D1tpă 
conferinţa de presă. d. HaU s'a eRIS ia 
"Casa AIbău (OU d. Etettinius şi cu cola. 
bord-torii acestora. 

At'olo au avut loc ccnvers:lţii în l{"gă~ 
tură cu l'ro~Tumul pe r.are d. St.ettilliu8 
se va stm(lui să. cClIlWingă. Londra să .. 
prJmească., 

..... --



rac.' -I 

Soprana Cornelia Stroescu in "Traviatall 

CAlEl'lDAI\:, 
u - • _: _am ta::u::i 

uist&nd la primii p~ ai unui artist repetiţie în scenă. de altfel. Această iru- persona.giu morbid ea. acela al Violetei ~IHMilllWlilUIlIlWIWilIUib*IIUlWi~ , 
An dibuiril. îuoeputului, prea. des ez.iţi să prejurare n'a stâ,njenit-o deloo. Repede Găsesc însă. semnul inţelegerii su;perioa.. 
fsct un pronoatio oa.tegorio. Cronicarul a învi!lB amoţla explicabilă. a debutului, re In reţinerea. vădită CU oa~ îşi utiliza ~3 MarIle 172~ 
!trebue să-şi formuleze opinia în litere mişcan:lu<se sigur şi jucând degajat. mijloacele vocale. Este curent s'o aUZI 
Ido tipar cari vor dura destul pentru a Această splendidă incredere in pUterile pe Viole{e bolnavă .cântând ca o fanfară 
'putea fi confruntate mai târziu 011 ~e~: proprii este una, din eondiţUle succesu- triumfală!n aria actului lntâi, - ime-
~ 11. ap&riţta lor el'a doar un .vittor loi! diat apoi a'o vezi doborât! de un ~ 
nelămurit. El se mulţum€'şte deci eu ex. Vocea frumoasă, naturală şi puri de s1ăbicrune. D.ra. Stroescu are rezerve 
pre6ii vagi, cu "o promisiune" ~ ttO s~- a. acestei cântăreţe este remar'cabil de mari de volum - ~ simţea aceasta În 
rd.jă,t. Câ.teodată numai apare clar dIn cultivată pentru un inceput de carieră. ururinta e~do.urllor - insi are 
~tul unei oo.riere ce va. fi a.oeasta EmislUllea corectă frazarea. inteligentă bUnul gust să nu le folosească u,olo un.. 
le. apogeul ei. 1i dicţiunea de O rar.i perfecţiune tră- de n11 este loeul. 

Un asefel de ra.r prUej am avut la rlează strălucitele studii făcute de d-ra Fizicul ei gingaş, dar şi unele asemă-
specta.oolul de DumÎneeă seara al Ope- Stroescu. Act1tele sunt cristrrllne, de c nări de voce au adus în comentariile pu
rei R.omiI.ne din aUj-Timişoara &.Scul,. egală putere până 1'8. ce1<e mai înalte note blioului eomparaţia - desigur foarte 
tând in n'1'raviata" pe tâ.n~ aoprani (oontra mi bemol tn uTraviata), mă.gulitoare l;Ii premAtură eu Jeauin. 
d.ra CoOl'nelia 8troescu care lOterpreta, De o muzicalitate superioară) d·m Mieohenu. Să tie aceasta o fn.eurajare şi 
.ea oaspe, rolul ViOletei Valery. N'a~ Cornelia Stroescu se dispensează.cu uşu... O ţintă de ajuns şi de dep.?iştt ahiar, peu. 
auzit Gântă.reaţa în spectaoohll de ~~ rinţă. de aJ'utorW blLghetei dirtjorului tru d.<ra Corneli-a. Stroescu. 
toamnă al operet uMa dame Butterfly' • ~ Joeul ei. de 8Cenă, pătruns de o sensibi. Nu pot decât să regret, bnpreună eu 
Dicj in concertul dat zilele trecute la. Pa· litate artistică fnnăscutii, este contra· tot publicul specta.colului, că distribuţia 
latul eultural. prin Urmare rewlaţ}1I: a lat de inteligenţă, evitând exagerările care a incadrat oaspele a fost atât de 
fost pentru mine fără vr'o pregatIre prea patetice. Este advărat el tinereţea mediocră. Inceputul t,nrdiv, dintr'o eau· 
preaJa'bIl,§.. ei I!IXtremă, ,,1 desigur şi tipa&. unor indi- ză de torţă ma.joră a fost ,i el un ma-

Dra CornE'ha Stroescu a eâ.ntat pen' caţi1 de director de sc-enă, nu.-l penni: ment nefavorabil al serii· , 
tTn tntâia oară "Travlata", fără nLei O să exterior~e to"<l.te nuanţele unUi . (nie.lv.) 
. . _ ••• _,1' __ •••••••••••••.• ," ............... -.-.-. .~ ......... -.-. ••.• ,. 

Cărti 

AL. PREDESCU: 
"SOLDATI IN EST" 

Cartea de războiu 8e afirmi tot mal 
luminoS, pe' măsură ce se adâncesc pers
pectivele iar experienţa frontului nu mal 
tul'hură sufletul. Intor.şi de pe linii. de 
luPtă., scriitorii, tşi publici notele IDei 
.proaspete de cutremurul in ot.re auto
rii s'au abătut. Fără indolală nu toate 
,6()OOte cărţi au şi o valoare literară.. Pa.r .. 
:te din ele sunt simple transcrieri &le 
Ipeisagiului de luptă lipsinduJ.e OU totul 
pecetea transfigurării. Acestea vor con
$titui documentele vii, imaginile fidele 
ale frr;ntullli. Apar fnsă şi cărţi implini
te. Aşa este o tarte asupra căreia nu s'a 
stiruit ~tât cât trebuia, Este cartea: 
"Soldaţi în Est" aemnată de Al. Predea
cu. Trăe~e atât de viu fieoa.re el"OQ. al 
.a.eestei cărţi, palpiti in frază atlta e
nergie um.a.ni, se desprinde din ftecare 
fragtnent de J?O'Vestire eloootul !nflă.că· 
fat al ră2;boiului. incit tu. timpul leoftt
rii e.I}t.i cu.pri.na de O ~te oaraet& 
ristioă vieţii de 8IOOlo. Talentul -. eaA 
"sunt evoca.te profilurile de ~ .. 
cripţla frustă, eleganţa frazei, de stUi8t 
ce edânceşte sensul cuvA.ntului fi din,. 
4:010 de rezonanta ounoscut1t un patoA 
de litanie, toate a.cestea fao din ea.rtea 
Soldaţi in Est O frmoasă reali.z&re epică 
In oare trJ:€şte ră.2;boiul OD. toate inil· 

, ţările şi prăb~irUe lui 

Femeia română În 
lrupleb.a, pe ~ o produce eroul în 

timpul răZbOIului, este foarte puternică, 
ea IJlsi se pler~e, tleoareoe este inunda. 
tă. de un val de alte impresii. de senti
mente oŞî actmiraţiuni) care nu se pot sta· 
torniei in con1'tiinta unui artist, mai ales 
care în acord c~ r.oatura. 811 caută.. în· 
ceare.ă, vrea şi luptă. să le gă.seaacă 
ecnivalentul artistic, si .Le dea. expresia 
es~etică. Cele mai mari şi durabile ope
re deană., în .care s'au rapercutat virtu.
ţile militare ale unui popor, au f01:lt crea· 
te mult după sfârşitul ră.2lboilllUi, şi de 
sigur mult după dispariţia eroilor, în 
care s'au intrupat lnsuşiri - sublime 
file naţiunii, Epopeea grandioasă "Rb 
boiu şi Pace4

', a lui Tolstoi a început s5. 
fie scrisă cU 60 ani după sfâr$itu1 Na
po!eonindei tn Rusia. Se pot înfăţişa în 
că multe exemple, Toate drame1e eroiN' 
ale lui Comeil1 Racin l'i, mai târziu, 81e 
lut Victor Hugo, au Subiecte eroice ee 
dateAza ~hiar şi peste o mie de ani. 

Snnt, fnd. ~ excepţii rllre si terlcfte. 
Depinde, evident, de sensibilitatea. ar-

\0.... _ _, 

UN MUZEU BISERICESC 
TreCUtul istoriC al (JaTalMebeyului il ChF.(J Stemă a Cetăţii Caranseb~rui. 

~am ,mpteht p. firul ft. Grg1/tl.' al pri- Cercetând biblioteca (aproape jum,ă. 
t'IM!UQr liC<U'iri ~ Viaţă ffUgi0084. In ge- tate provenită de14 Ârhiereul ilr. FikJ. 
ne-ral .. fundamenttd Vieţii noastre a J03t fct Musta) îşi poate da seama oriom.e) 
cel bi8eMCe8c. De acoLo au pon1-it prime- d!l valooTea cărţil()'f (vreO 7000) adtmG
la manif~ă:ri ale 8CrÎ8U.ui după cu.m in te in fA. Majoritatea .tunt cărţi ~ ou 
tiMW b..,encilor 8aU a tnâf'&.ti8ttruor au caracf8r ftiinţific li teologic, ăocumen-
luat ~tere p"imele inceputuri lk infXi.. te şi manuscrise din SeC. XVIl·lea (anul 
ţătură. ' 1608)J 8crise cu "potcoooelV

, Biblii f1eCh.i 
Din ce 8'4 put1&! aduna ~ pă3tra pri~ ll"ga.te in pieJeo.. ,,Pra'Vila 0f.lIl JlM.·, 

",tor la Q,()6$t trecut, ,,'a in.jiripa' mu.- Op(JIJlO'lJ'Uf'i, molit!elni~ '" tot felul de 
sf'Ul eparhiaJ al Epi8colti.ei OaraMebe- cărţi bi"e1iOO1ti. 'i'lceofiCtJ fi literm-e 
şului .. migăloa8ă strădUinţă de fi adama d,,,tr6 cari, multe in pr;.mtJ f!lliţitJ, '" 
tut ~ poate vorbi despre îndepărtatele filele oorOM ,dăinu.e8O t"oci I""ivitor la 
vremuri ale ~enţet ~r.. 17jaţa (Jara~b~.tTm " ... g~, ti 

Muzeul est8 pZa8at la lUI loc CU biblia- t"ieţii bisericeŞti. Tot aet, 3e 1'6,,~ 
f((4 eparh~ală> conţinând vechi piCturi biblioteca ferici(.i.lM Epi~i' Popm ~ 
biserioe)'ti, multe in stil biZantin, ta.- Rftdesou. ~i a lui Ilie Cure·'ct' !08t 1T1'e!ft>. 
btouri Teligi0a8e. cruci vechi, un ico- dintele al Oomunitătii de Avere' din 'loc. 
ft('8tM~ ~, ~ni de Mrtie fi o mtU: MUZeUl ca şf bib1ioteOt', f{UJ cbt,'~ ve· 
ţime de piese reltgioose de txtloare ca" lr:r ce s'au strădUit. să k adune ~ "':ai 
oglituiesc un trecut; portretele fo.'jtf(.(Yf ((7et! să lI'! daseze după" reg'1I1ă oareMre 
epi3COp'Î caran4'ebeşeni, tabluul ,)1tnerii ~~ să le păst1"f!Zr? infTu eercetarea fi im.· 
in mormdn:- dtJ flÎctONţl MnăţeQft N'l",ifrtă.'!irea cu dll1!ul rrf'tC'!dtdtbi ,. Oekn' 
PC1Jescu din Zcrzenţul Ma:ret iar pe tm iu.bit01'i de lumină, 
peretele m'UZe'UI'~i lJe pMie 'Vedea t1e- SEVER DAMŞA 

TEATRUL NAŢIONAL: 
J.~ 28 :MartIe, wa ZO 

TUDOR MUŞATESCU 
_rele aatol' dramatie pre dnti nmuritoarea oapod'.rl 

CERŞETORII IN HAINE NEGRE 
după ENNERY ti OORMON 

ADsamblol 6() de persoan~ sub eon ducerea ~rsonală a dlui Mu.şatesca 

prezentarea literară 
tistulut, care - intr'un efort de crea· 
~iU1l6 ra.pidi şi total! - căutând parc.a 
a.se satlsface prin însuş faptul naşterii, 
izlbut€şte să dea. UU vestmant artistic 
sentimentului eroic din sufletul său Şi 
toată gama de .simţiri, legată de. acest 
sentiment, Astfel se infăţişează cazul 
cu literatura de mare actuali,tate D-na 
Maria. Nicolau. care a izbutit si prezinte 
femeia română, peadevărnta femeie, ro. 
mână, pe aceea al cărei bărbat fiilld pe 
front, izbuteşte din dragoste şi patrio.= 
tistn a ee înălţa. pânlla el. 

D'na Maria Nicoalu a fixat literar, 
cu multă intensitate artistică, eu un 
pTO&:9păt nuId estetic, figura îngereas' 
că a femeii române in timpul acestui 
ftăzboiu de Reîntre~re. Nu este nicio 
eagocrnre tn tf!Jul literal' a1 femefI ro~ 
mâne tn prezentllt'l'a d-n.ei M. Nioobu, 
ma! ales ... ,1. aceasta. figuri erolt'l a 1"0' 

mâncei este o identitate -perlectă en v~· 
ni,ea f€'Tneie română, CU femeia istont'ă 
română i n('nre stau ,.rista1f7,at toate vir
tuţile morale, toate dorurile patriotice, 

TelefOll: tiG-GI 

sinceritatea iubirei ei eă!dura eredinţei 
ŞI aueI devotament suprauma.n, pe eare 
.iFa ,avut numai femeia. româ.nă. pentru 
l'atria română.. . 

Iată imaginea literară şi, h)t'u"" atâ.t 
de eoncr~lă. a femeii române tu romanul 
,,Mi-a bărbatul pe front<\ pe care n.oÎ 

am avut plăcerea să·l recomandăm eeti· 
torilor noştri. 

"Cei ce tntruntă moarten şi mizeria 
fronttUUi au mare nevoie de lumina. rân
durilor frumoase pentru cei dragi de 
acasă". Femeia română este un gind 
de lW1l1ină. "Dacă. vrei să cunoşti român
cale şi felul lor de a gandi şi simţi VOI" 

beşte Ioana CoStescu, eroina romanului, 
- du·te pe front şi Intreabă de aviatoa,. 
I'c!e noastre. [)u~te în spitale şi OOlltine, 
nnde ai si g~t1, dela prima Doamnă 

I 
Il Ţării până la (lea mai umilă. servitoa. 
re, muncă fără preget, ab~~ţlune du· 
să. până la sacrificiu. Caută-le la ţară ,i 
te vei găsi pe brazdă, cU plugul, la tree' 
rat, ţii prăqit. apoi la tors ţesut şi ină}· 
bIt pânză. Gă.seşte·le In fnbrici şi insti
tnţiuni pub!i~. ~unt peste tot. munti· 
toare Şi cinstite. Priveşt~~le oohH în bi, 
:Seriei, tn faţa Altarulu~, când cer sini
tnte pen tl"U cei ~le('at.i şi pare victorioa· 
să pentru ţara lor. Inţclege·~ zimbeta! 

-~~-

il,; :r. fiinţă la Timifoaz'a ,.Soc.. coDllVclali . 
rerma.ni'· {Coro..toerc1eR Soei.Uit). ~ 
tea a luat fiinţă pentru a concura §i a ~ 
in mâna acestei SOCietăţi afacerile COIIl!r. • 
eialo aflătoare în mâ.na .societăţilor auW!.!1ii 
tClllO cele mai multe existente încă. de pe vi 
timPul ocupaţiei tureeşti. Societatea de el 'III 
avea un fel de monopol asupra. eomerţuJ.ui jIl 
cu grine, lână, vite, lemnărie, etc. nu a pq_ ia 
tut exista decât doui ani, căci ca o reae. . Iii 
ţlUne In 1725 i-a fiinţă, sub p~idenţia' ~ 
unui &nume Ioan Bibici Soc. comercială JII 

te li grecească, din care făceau par o seamă 
de români macedoneni, greci, sârbi t"'..e.; It 

care reuşeşte .să obţmă la Viena permlsiu. ; 
nea de a face fi ee comerţ, f'iindcă "ti in 11il 
trecut şi in prezent a servit, prin membrii II 

săit tot atât de loial, ca şi Dom colonişti", ,bl 
Administraţia provincială ,i anunţă, la Il 

25 Oct 1725 toate autori:ă.ţile 1n lubor· 
dine, că impăratul a permis şi "Soc. orien· 
tale greceşti, compusă din 78 membri, ea 
si fad. In Banat "i că in consecinţ! Il nu 
se pun! nici o piedică In drI11nnl activnăţii 
sale. Societatea com. greceasc!i stăpâni pe 
pIaţă, comerţul in mare rămân!nd fa mlna 

.' 

el. Numai b1 ceeace priveşte comerţul el 

cereale fşi eâştig~ un con'CUt'en":: prlmejdtOll 
in firma evreiască Wolf "i Schwaru. 

I I TRAIAN BmAESeU 

F.i •• r ... ,. - - t' 

St~lteg;; 

DiA .t In zi st?OnurUe care CiTC'Ulă aunt 
tot mai multe ~ tOt mai contradictorii. 

~ 

• , 
I 

Cum te 'ntâlne~ti cu. Cineva oea aif't
tâ:it6 intrebaT • • : ~:i a...at, ••• Şi In 
8ă mai aştept-fi răapuM pe fle'flisuj14uJ 
t~ trez6§.ti cu o În§iTare de elIen4menta \' 
wre tiar fi li petreCUt dela un capăt la 
celalal.t al lumii} dar În .peetal ceeace ş. 
~trece in ţarii. I 

Fire*te !ie:cartJ ca. JtOi ~buitJ M fi' 
iniţiat in mer8Ul ră.zboiu.~,i. fiecare tre
buie 8Ci ~ ciw'fn")UJ fi jrăf11dn.. 
t<it-ilc PGtriei.~ .. Tn:btMe N priVim 
C1i lUCiditate tot Ce 8tJ ~e iK junU 
nost",. Dar flCeste in/oN1ta.ţti nu le pu
ttm a{ZC. pe .n:radă .. Fi" trtJ1lW4ie .. "iCi 
",orooctile de riitor • ., StiM P,... 
ale "" X .. Y _ tle JIOt "t~ 

Ar fi bitlt! d<JCd '" 4IOt'fJBtă direeţ., 
ne-am impt.HtIJ o cmwm.it4 ooPIIduitti. 

Vorbăria .. 1dfă ,...jwt4 la ttimic .. 
oontrd~ 

B ~ 84 ,.. o~tm s4 mrf.>im '"'" 
friGi 41U1'ICi când cuvântul fW3tnc. ttr "... 
teci 8Ch_bo .. im.blmătăţil lMcrw.nll.. 

MIA J!ABlAN IALBŞ 

când tş! alipteui eopilul. .-au. eâDd. Il 
duce mâna tremuritoen a,....I ~ 
semnul era.eti. AsClultLle dUrerea ti do
t'Ul !n oântece1e eu. oare ae tntoro vara 
dela câmp sau "" aen Ifi amă.geao uri
tul in serile de ia.mă.. câ.ZId impleteec 1. 
ernri calde pentru eel plecaţi în iemtl. 
Silberiei. ComparLle frumuseţa ţe&ătu. 
rilor, adevăra te comori prin ambianţa 

I tolorilor ,i fmeţea execuţiei C$U tot ee 
1\ putut nă5<»ei şi mâinile femeilor dtJo 
Apus Şi vei vedea dacă rămân sau DU 

mai prejos. Pătrunde"le sunetul când 
işi vând 9I'llbele moştenire răma.să dtx 
generaţie In generaţie ea să-şi poati 
plăti drumul până laspitalul lndepărtat 
unde zace un fiu sau un frate". 
Această imagine este generală în 

sens rollll!neso şi perfectă in conţinu
tul ei artistic, In zilele a,cestut războiu 
creaţiunea literară It c.,nei Maria Nico~ 

. lan, ,(Iare prezintă atăta. sllevăr alături 
r'le atâta frumusete rn~~amnă o -pa!:ţină 
de tnlenbtli r~aliz"l.re si jmort.<t1i?'nre 'Il 
(emel! româ.ne din 2'n,,1,? no~~tre il1lilfnt! 
r.rin vhtn !'!11 ern!"ă 111 nivplnl rcmânce
~or din trecutul neamului nostrU. 

: • .---,--,.o,!~~!j:-~'~;C" ~ ~ 

Gh. Iv. ; 

'-



'o A..WIi~.Lh:. ţ;il llJBlRE. Se r.prop&. cele 
doua-1or~ ;W.e de uii.nu~ rvma-

, '.Nu Wl>tlIW.lW~. CM, rullULDlll et;w ua1'-

ali :' DUJ.lIai i.Il ~te Zl.loe, <UD 1'1l91e in (Jri.. 

ta.. du.r w ~to z.ue sw:rtimenLuJ. trebuie 
!!ee f/IlJ traworme .ID b.pt.ă Şi mpLa t.r&bw., 
ef. devină dar. Oride<:a.l.eol'l au UHi-t roma.-
)(!. 'ti ob6Jna.~ la amst tel de exameo ai pa
pe riot»omwui lor concret, ei au ră~puns cu 
li )ICQIie. lUai altlS a înmulţit darurile, po

lui '~ţia mare ji strâ,mtorată., care nu uită 
~u. • ia aicio clipi. a vieţii sale, că. viaţa noa.
le. • !Iti este - ~i ea - un dar din partea 08-

;ia laŞiIor n~trii. In aceste we, bogăta.şii ora
lă ,alui au prilejul să. uite eA sunt !iolujitori 
lă li banului fi să fie - după. pilda dată până 
" acom de mu1te ori - slujitori ai neamului 
" u. "ai patriei, dacă săra.eul este dator să-şi 
in aea obolul să.u, cel bogat trebuie să ~'e1'86 
'Îi uilionul • Ace&i; inceput de primă.varli. t;re. 

a 

l-

, bIUe să insemne În 8imţirea ro:mi.nea&ci 
, ~ bucurie a dă.miclei tradiţionale. 

• 
P

,;';sl.MIS~IUL PR.tM.EdDlOS. resiIn.Ls
..w1 _te meli.wu'ea lIilOl' UIUDeIU .. 

••••• _ .UCI'I1l'Ue OWDal ÎII. negru ,r să a.d..outa 
lM Ulllu.l Mte intotdeauna. m&1 iiJ.a.b deca\ 
&reUl&S-ue vie~ii. pe care el DU le poate 00-

VlU'şi. Uei ce cad vicWoir. acestei pudU" 
.., t.nwlS1'orm& in cada.~ vii ale 8OCle1ăpt. 
~ti p1âng'd.i mo.tipseI;C soc.te.f.area eu 
ltOa.la ior su1~ fiindcă este o boal4 
... ol'eZi eă v.iaţa ttite purW't'a o îatuDeoime 
ti că în ea existi. o1lJD.lli oeoorooiri. .Romi,.. 
0111 DU eunoaş1!& pet;imismu1, fiindcă • fost 
intotdeauna luptător, iN o lupti. incepe in
krtdeawJ.a - la Roi - CU 8~ fi ou 
eerlU.udinea &1Wşitului ban. Afuodi.Ildu-ae 
ee sufletul ia istoria oeamu1ul lQDlâ.net'lC, 

vei sim1i cum tIfJ revarsă pe8te cugetul tău 
Iwnina credinţelQl' mâDtuiW&re ti COIJlvm
prea biruinţelOl' drepte. Cum s'ar fi putut 
prăpădi neamul nostru de triste}le şi de pe
I.mlllsm, dacă ei itotdea.una au mers ca 

f Dumne-reu an. euget ti cu. Dmnnezeu Îna
inte T pefli.mismnl Dl()rtifici numai pe oei 
De nu cred, ei. cu noi este Dumnezeu - cu 
noi ca români şi ereştln4:. 

I
NSTITUTUL DE CBIBURGIE PLAS· 
~ t\JA. Si-a gălsit :refugiu ti popas la 

IIv ... L ţari. f1i in Timişoara grupul de me
d~ci r~i din Odesa, alcătuind Institutul de 
Chirurgie Plastici de sub conducerea repq.. 
tatuhli chirurg eL prot. Universitar N. N. 
SOoCOlov. Aflăm despre ~t &rUP de 0a

meni inimOiŞ'i şi recunoscători, ci din pro
prie iniţiativă. au Itrins lUI fond bănese, 
vreo :ro mii Im, pe ~ l-au dăruit pentru 
ostaşii răniţi. Este bine, că o aetivita~ a 
101' 800lală incepe Cit o faptă de omenie şi 
dragoste, cu faptă de recunoştinţă pentru 
Oştirea noastră. Că doo.r ţara noastră. are 
IWeSt bar dela DlUDD&.eU, să devină. ma.
rele 'Ii creştinescu adăpost pentru aeei ce 
eu aceea.ş oredinţă - ea. şi noi - aşteaptă 
si se instaureze dreptatea. pe pămâ.nt şi 
pacea dreaptă Între vecini. In tara noastră 
oaJl1'0nij de bine sunt frăţA>~te adăpostiţi 
at"1lJD ca şi in tot cursul tstoriei noastre. 
Darul medicilor roşi esre mare prin !iIP.mo 

oificaţia lui morali şi ereştineari. Să-I 
lnţelea.5!:i mai ales aeei bogaţi, ee aşteaptă 
totul llc\a neinfri.nta noastri Oaste l'omâ

neasc-.ă. 

• '\ 

B 
j:tl.6AH.DAR-bA j)lJ}>~ll't.il. A fos' 

. u(tlOblUoat. UUPU1ţa, ol·ă.]e1 din Hul
O~ ...... ~J:e nu a.1'e al1;ă. sewn.ifIca~le pe pă
w.i..nt, uecat sunplul fapt că. exisLă. Otilşei 
~e ruwlte, iHJil. obiectlve militare, incr& 
tDtlJlit m pl'imitivitatea sa quasi-turoea..-.eu., 
1'r1B exoolenţă - orăşel balcanic. Şi, totU!}, 
Il\'ia.ţia l\lajestăţii Sale l-a distrW'l. Fiindci1 
d'}uă. bombe de calibru mijlociu sunt bofi· 
ciente pentru a distruge un orăşel, B că
rei industrit' se re'lumă. la vreo două bra
gagnii şi trei patru osci\torii de prune. 
N-am extins 851JIU'tl a.oo-<bei dratlM'l, pentru 
lt O"Iiiro<1i flM'iun~ milit.arn a Marei BrihmH, 

('are 8t' ~ăs"şte in constantă oontradicţj .. cu 
pl'infi~)iill" dA umanitate. pe eIlre le procla
mA Cn,yn.pt'!> Oomufle'or şi !;UvemuJ dlul 
Cltmr1ll11 ThJnnltl\ Ut"M'amnA groapă ,; 
il! .('oefl.···tfi ~roapă 'l'a inmormlh\tat -!;'sti· 
!(in] armei engleze şi demnitatea în.săşi . B 

Imperiului britanic. 

S7" • r r . - ------
Adunarea generaiă a Crucii Rosii liliala 

1'1l sala de şedinţă a Primăriei a avut 
loc într'un cadru solemn adunarea gene
rată a )IIGrucii RO:jii" filiala Timişoara) 
de sub cxmducerea d-nei Zoe ar. Goste. 

Au fost prezenţi: P. R S. dr. Vasile 
V &Sile Lăză.'·escu Episc,:)pul Tim işoa.roei, 
şi d-nii: General Al. Saidae, dr, Gh. 
C~upe inSp. general adminiStrativ, dr, 
Ioan Doboşan plim.a.rul municipiului, cIr, 
Ma.nase Marcu subprefeci;, dr. Al. Marta 
f<'St r-e-Lident Regal, dr. Iuliu Coste, Lt 
cel. Popescu Radu. Loc, col. Radu Gă· 
văn.escu, dr. Mihai Gropş:an, dr. Corne] 
Grofşorean, dr. Petre Talpeş prim pro· 
curor, dt'. Patrichie l'iucra protopop, 
Ioan TeodoroVici, dr. Petre Boji,n.. dr 
Nestor Porumb, dr. CorneL - Ştefan şi 

Romulue Mi.l<JŞ lJi doamnele: Zoe dr. 
Coste. Viorica. Lunguleseu, Lucia Po
pifjtiU, Coraua Giosanu, 8llVia Farebee
cu., Sevastia Deleanu, Aurelia dr. Cio
ban, Valeria. dr. Mercea, Maria dr. Do-

boşa.n, Maria. col, dr. Stoica., Aurica 
.:ilavra.che, Cornelia LlffiiJO'ne. i.u, Zoe dr 
Răduleţ, E.:a~'ina Po~cu, Hortensia 
Mioo, Silvia Pâ.curariu, A,urora Ţ1Ucra., 
Maria. Trandafir, El'sUia Oniga., Elena 
Cloa.şe, Ma.rgareta. dr, Filip, Bela dr 
Şt.efa.noVici. Marica Ma.rillovici, Elvil"a 
dr. Lazar, Ma..ia Tat&ru, F'lora Barou., 
Na.ta.l:ia Pop d:rectoarea 1 iceului de fete 
Carmen Sylva, El-ena Dnigan, Constan· 
tUlovici N adia., ~aria Ştefan, Verdeţ 
Elena.., Sonia Prlacici, :l....\:1.ana Peveliu, 
Senia. Crisea, Stoian Emdia, Cristea. Iu· 
l:ana, Mia Mă.glL-e-run, l<'lorica Serban, 
Maria. Pe1:.elca, Maria Otologa., Ecaterina 
Măgurean, Anua Topff, dr. :F'reoot Ma· 
r~a, F'rancisca Bra.ta, Maria Orlea, Olinv 
pia VUia, Vionca Husni, Stela VUia, Iu
liana Petrinca., O!impia Coro:iU, Florica 
MO~e, Stela VUia, Iuhana Peirinca.., 
ValeriU Roşea, Elena. Dbdelegan, &ith, 
Florica Hălmăgea.n, preş€dinta. filialei 
Jimbolia. Şi Maria Târziu.' 

Discursul D·nei Prezidentă Zoe dr. Coste 
Spicuim din iDimoasa cllvântare-bi.lanţ, 

a d.nei Zoe dr. Coste, următoarele paaagii 
intel'ilsante: 

Doamnelor Oi Domnilor! 
Noi femetil.e româ.ne avem datoria a face 

dovadă, că fiecare clipă este şi trebue să 
fie o treaptă nouă pe ecara. urcuşuluj către 
deeăNâr,ire in lanţul şi in ordinea faptelor I 
generoaee, cr€lŞtineşti, oi umane, impuse de 
iubirea aproa.pel.ui ,i de legea eticei mai 
ales asi, c4.nd tabloul. zilelor noastre pare 

IL fi W:. mai ttist, tot mai sin'istru, tot Jnal 

îngrozitor: State ştene de pe harta Eu
ropei, popoare in cumplită suferinţă, but~ 

de mii Şi milioa.ne ucişi, oraşe cu vechi mo
numente culturale şi istorice distruse, mi· 
boane de braţe luate dela munca fi din 
gospodăriile il r pentru a pândi cu armele 
şi. a lupta pe viaţă şi moar"..e, miliarde ir0-
sIte in pregătiri de ră2lboi, cari toate ar pu· 
tea fi întrebuinţate pentru multe nevoi ar· 
zltoa.l'e. 

Contribuţia Doall'lnelor Rorn.âne 
In 1ISiWe, pe care le triim fmneile româ;n.e 1 jltoan! de cei răniţi, de oei ee nferă, de 

MI de Implinit • misiune de o co\'ârşi1;oare cei ee sunt iIl lipsă şi merită asistenţă. 
importan~ aoeea ele ocrotitoanJ ti lngri- In acest rol Doemnele romane din Tind· .. " ...... 0_ ......... _ .. ea •. _ •••••••••••••• • • -

o datorie de îndeplinit 
IG1ă au trecut trei ani de când ostaşul I p08t ăe urgia fOCULUi duşman" ne f~ 

român infruntă pe duşma'll cu o t>iteii~ oore, la rândul nostru ,.wtoria' Intr~ 
neasemuită, intr'o luptă aprigă, hotări- barea aceasta trebue să 116-0 punem cu 
toare pentru viitorul neamuLui nostru. toată curăţen~a cugetului, româtW§te. Şi 
Brewii apărători oi gliei ţi drepturilor i-am putea răspunde cinstit, că muncind I 
româneşti ÎŞi fac, astfel, astăzi ca şi in pe câmp şi in fabric4 pentru a pune la 
trectCt, datoria, ră3pun~ând la P01'UtICG îtidemânG armatei arme~'!, hrana şi im· 
mare a Patriei. Insă, cei rămaşi acasă, Corăcămintea, ne facem in mare măsură 
pe care Vitejia soldatului ne pune la o,(/Ji,. datoria faţă de ţară, 

AtOt, insă, nu este 
CONSILIUL 

~ 
AJUTOR\Jl 
DE IARNA' 
& 9 4 it 

• 

deaj'l.iJ.S. Avem incă o 
m.are uatorl$ faţă de 
osta.;li. Plecând fWl 
froo1;. ostaşul Şi-a lă.
sat (lnume acasă fa
milia, singură, neaju
torată, neputincioasă, 
in Zi~ oelui plecat, 
să fu.~ii faţă neVOilor 
VIetii. Multe din fa
milWe brav-ilor nO:jtri 
lupt.hori duc, de
aceea, Upsuri. Ba 
aceste lipsuri ale fa
miliill'W" luptătoriloT 
este marea, inalta 
noas+.,.ă datorie să ne 
gândt1fl.. Statu.l, este 
adeVărat) a venit mult 

DARUL ,VO/TRU 
E DAR CERE/C 

in ajutorul lOT" in 
feZU'rite chipuri. Dar 
statu~ trebue să facă 
astă~i faţă mu.ltor ne
voi, it,cât nu poate să 
le implinmscă pe 
toate lUIa cum ar dari. 
Deaoiea, a fost, in 
aceste vremuri crân
cene, dposebit de bine 
venitii strădania ne
intr·:ruptă a Consi
littlUi li e Patrona; pe 
ţărâmw aju-torării 
famiW;,or osta.şilor. 

Sute de mii de astfel de familii au fost 
ajutate pe această cale, cu hrană, cu 
îmbrăOOminte, inroL1ămtnt6, cu lemne 
de Joc fi CU bani. 

Toate acestea. Ootl.8iliuZ de PlItrona; 
7",-G făc1d din obolul pe oare l-am nru 
?'lOi, cu inimă româ-n.ea.,că şi C1'e§.ti
neucă. 

Această ittimă să vOf'bească din nou 
de Zi1UJ Bunei V estiri, ven~nd in ajutorul 
fllmiliUor ostaşilor, G§a cum 11 făcut-o 
intotdeauna: româneşte şi creştineşte. 
. l-.,7n1lUJi aşa vom putea sp-ume că ne fa
Cem toată datoria faţă de ţarti şi faţă dR 
aJiărătorii b'ravi ai m.. 

1. STANCA 

,oua illcadra.tJe in organizaţia. Crucii R0-
şii au dai şi dau zilnic exemple stră.lllcibii 
de abnegaţie. de je.rtfire de aine şi d. 1111 

patriotism luminat. 
Doa.mne~ din Comitet; au vizitat şi Vlzi..: 

tează mereu spitalele, distribuind r.i.niţilor 
zahăr, slă.nină, marmeladă., fructe lărua.i. 
prăjituri. medicam~nte. ocbela~ carji" 
proteze, cărţi postall\ Iar de 1Dl timp in
coace fac serviciu rotativ în Spitalul Z. I. 
518 'Ii inspecţii în toate spitalele. 

Am donat Kpital-elor de câte ori era ~ 
\;00 rufărie de pat şi corp. pantor.. făină, 
lapte, unt. La Paşti şi la Ccl .. lun Doo.mneltt 
din Comitet au impărţit răniţilor in toate 
spitalcle cozonao, ouă, bomboane, zahă.r, 
săpan, prăjituri, p~ări şi chihrit~. 

Graţie activit~.ţii c;rucii Roşii solidta.
torii au putut şi pot face oor~di\ntă ~ 
primesc răspuns din toau, UDg-hiurile ]umeL 
căei biroul Crucii Roşii tuncţionea7.ă in pe~ 
manenţă zilnic, unde Doamnele din Corn .. 
oot I'I'Jpa.rti7.ate pentru fte<'~re zi dan intor
maţiuni, mijlocesc şi fse ~poodenţ& 
pentru prizonierii noştri din Rusia şi Ame
riea. 

m anul 1943 au sosit in Timişoora 28 
trenuri cu răniţi, dintre cari cei mai mnlţl 
3.0 venit direct dela front. Crueea Roşie 

prin ft11'!mbre1e .sa.l-e di,. Comitet. fost ~ 
dMuoa pl'e:!\elntA la s~i1'M 101\ - distrlbn
indu-le oeal, !l.limente ~ ţi~ri, AbmtinJtf'3 
aceasta. JlM'I'1llCl!'ll\ bucurie şi ,-MitA. emoţ1o 
in ~ffet~,.. )1)1', 

1'U,7,o\RTfL OtUrn R~n 

Am orgaw.zat fl aranjat un mare bC:Lzal 
al Crucii Roşii in Saloanele Palatului CuI. 
tural.. 

Acest bazar a foet deeohis In ziua de 21 
Noemvrie în prezenţa Prea Sfinţiei Sale 
Domnului Episcop Dr, Vasile Lăză.rescu., a 
reprezentanţilor autorităţilor civile şi miil
lare şi a altor notabilită.ţi. 

Succe~ul moral şi material obţinut 81! 

datoreşte pe de o parte firmelor donatoa.re, 
care au con~ibuit cu obiecte foarte fru
moase pe de alta parte neobosite1or Doamne 
din Comitet, cari personal au adunat toate 
obiectele bazarului şi cari prin perseveren
ţa, amabilitatea, dră~ăIăşia şi jingăşia lor 
au ştiut să cucerească publicul vizita~or şi 
astfel să d~~acă toate mărfurile. 

Ţin să mulţumesc din acest 100 atit 
Doamnelor, cât şi vizitatorilor, cari n(Hi.u 
ajutat !':ă realizăm un veni! net de pest-a un 
milion lei. 

Pentru augmental'il8 fondului Crucii Roşii 
am făcut apel către lu.mea bancară, in· 

dustriaJă şi comercială, rezutatul 'IL fost 
400.000 lei, 

CRUCEA ROŞIE ŞI PRlZONIERl1 

Prizonierii sârbi din Germania prin in
tervenţia şi la stăruinţa noastră au putu: 
primi sute de colete cu alimente dăruite de 
Reuniunea Femeilor sârlle din Timi.ş<>a!'&. 

Delegaţi ai Cruc-ii Roşii internaţionale au 
fost Şi la noi in Ţară, unde au putut (;.On· 
stata, cu satisfacţie tratamentul ome:ueae 
~ plin de inţelegere, ce tie aplică priWllle
rilol' de război. Acest tratament de omenie 
este izvorit din firea blândă ~ miloasă a 
românului, care nici odată nu a fost sti.
pânit de ură faţă de adversarul. in nepu
tinţă de a se apăra, pentrucă bună~.atea ş.j 

')menia sunt legi întipărlte in inima romi· 
oului • 

Pri2onierilor ruşi din bărăci1e TimişORl'ei 
li se servesc mâncări bune şi nutritive. p.i 
au donnito~ curate. băi, cu tnfirmiE";"(, şi 

medicamente pentru îngrijirea bolnflVl1or. 
Noi am fi fericite. da.că am şti. !,{\ nr;zo-

nierÎi noştri, ce se g1h;e"c in Rll"';'l (!,ovi~· 

tk1i ~e bucură dt" ace1~ş ~at!lmp·rt 
prhmnierilO1' rusi le-am t'\;~tr ih~11t 1" 

PAştI 2~ ş; 1~ C"~";nn ?()M (,,'1~l't.f' I'~' ~o--

7.0nae, ouă zahar, <:i'iTltln. tI~""i ",: ""a, .. ,t4', 
bo1na.vl1l'11' eeai. o<""'~ll\r; ~; mprl;~"""'>"lte. 

ta'!' mt'!/'lici1or 101' lIn~erie {lI" 1"Ol"T' !'t, "lI n t1" 

Filiala n09.1'rtră R trimil't !ll ~,.,t,." c:!"'lt .... · 
lele de eamTltlTli~ dH'p ... H~ rvhi".,..+e <ti ,."rll~'; 

Am R.<:!!'tt!lt 1". 1'1n'T, .... l., m!li mn1' " .... li·,'" 
"u'OOl"t_"d fî1il'\la noastră che1tllp ljle !'tt"";~1 

necesa.re. 

VIZITE PRl:\rvn: 

In ,'Ura. anului tn'.cut am fost ono1't$t .. db 
vizita distin!'.elor Doamne: Bunl1hnu m~m' 

(Continuare în pag. 4) 
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.......... , ..... g-~ftt 1lJtl .l 
HOMESPUN 

lactut:rt. ..wi 
" .... Dm.tA Dr. a&&BU" BAASZ VlCTO:t , 

VInde din nou produsele sale, stofe 
de primăvară de dame şi bărbăteşti 

• .-1 la ....... dia 'l'IMIŞOAllA IV. STR. BONNAZ U. 'hL: JS..9t 
Jnre.g. Cam. Cotn. 69/150/1943 1728 

ANUNŢ 

Cooperativa Munca 
.... eomUn& BOCŞA ROlUN.l., ,... c:&rat 

oferă 
pentru d.u.are Cooperativelol' ti Ce DJenl.ianţilor tot fehl de unelte agricole 
plugurl. rrape. rariţe, oormane, brlzda.re, plazuri, fier lung, potcoave pen. 
tru cai, precum 9i sape in orice cantită.ţ1 la preţuri fJ.n.te de IIjnisteml 
Et-on()ltlÎef Naţionale. 1708 -

Adunarea generală a Cruc" Roşii filiala Tim~şoara :,-
(Ul1Dl8.l'" ctil1 pag. 3).. dna Maria Târziu, ~ mtlriti lauda. ti ~ i 

brl In. Oom~tuJ Central, Sootz1l iflnd.oerI ţuire!l, Doe.strl. '. 
secţia infirm.ierelor şi lOCUl direetoarl lNlOo Mi-am pehnia a contura &et.ivit.tea & . 
ţla prizonterilO1'. Dâ.n8de ali n.ut le«iru1 llalet JUl6Stre in linii generale, ~' 
prizonieriJor ruşi au oeroetat fi pe ~ bol- 1>1 ~ amănuntele din l'aport1ll <4 ' 
navl din Spitale ~i au plllcat foarte mulţu- mitetului. ce-l va prezenta dl secretar ~ 
mite şi încântate de tratamentul buD ,; fan. 
ordinea e:xemp]ad oonsta.ta~ pre)utin- Doamna Dr. Ooste a Incheiat RpmIlnd,' 
denl. Si tnt:ărinl ~ia Ţării noastre scumpe " 

DEVOTAMENTUL SUROR1LOR IN- ou fJII11eteie DOUtre, ee inimile DOft.'Itre p&. 
tl'1lDge de tot oe e bon. frumos ~ 1'OtDlnese, 1 

FIRMIERE temelie, pe ClaN .. le ridJoe ~ III se IaaIp .. dl 
Surorile fn1'irm{ere dela izbnenirea rir.bo. ltomAnJa de mAIDe .. - sfint ~ al ' 

iului l'JlUl1cesc CU rA"VIIi fi aeJ at!t la Spi· totmw 1'OIDi.nll()r, elnda si 88 Inchtlq. d 
uluI mfUtu elt ~ l'a Spitalul Z. 1. 51B din respoeet toată sv.fl:uoiea omenead. 
Palatul Piarişblor sub BUPl'8.vegherea fi. in· A. lI .. t apoi cuvintul L p. 8. Ep-PIII 
d1"Um.8l'M. doamnei Maria Trand&ftr blftr. T~ Dr. VM8e LM.:ă1'tI!J8ca eare a .... 
mf~ l'Olantarl. ~ dela fneepu.tat oftj. ţumtt ... 1IIIII!IIe bi8Iertdl pentra ftdllkla ... 
Iltăţi10r tnOOpHn~te aeeMtă tuneţiUM ffi.. ti'tflate depud. de Cnlt-ea Roşie, eare ... 
ră nfci G remuneraţie. dovedH • fi Intotdeauna la tnălţÎlllllea ca. 

Tootl !'I!'eUtlOlp"Jnţa JlGMtrI ~ mlrii pria Jert;ta de fieca.1'6 a Il membre. 
Trandatlr Şi dt'agl1<J1l' 8U!"01"1 pentro cln'& 101'''. 
tn.mentul, eu ea.re tngrf._ d~ rlnfţft 1Idl- A ml'd lut ettV!ntru d. In8p. genet'al !!r. 
postiţi In Spitale. GMorogh~ Ciupe, aducind aeelet\.Ş1 muJţu. 

Cantina din. Gara Domniţa l!i'Iena a foe1 miri banUceJor doa.mne ~ printr'o aetf. 
desohisl netntrerupt in anul ~, Ali fos'I rlta~ febrilA lJf nepl~it:l aa dat P.rII Tirani români! Cumpăraţi-vă articolele 

de tinichigerie gata sau de comandă, la 
serviţi 16.332 osta~ şi rlniţf tn tneer8 prtD ,f societăţii, sufletul şi tot timpul ]01' liber. 
acea.·,ta gară. AIci faee servicii bttne &tit A urmat apoi darea de seamă li Comi~ .. 
Magdalena Tltal'O. sub supravegherea tJ tului pe J.nul 1943 cetită de d. Ştefan Cor. 
4C'ondu~re& d~i Cimpoonerlu. nelia ~ tiHalei. 

AC'l'IVl'l'.4.TEA 8UBF'JLIAI...ELOB Ac:ea5t1 dare de I!Ieam! tUnd ~ ~ RUSU GHEORGHE 
'.rINlcmolU ROMAN o vom publ!lca !n numerele ttrm!tos.1"& a'lt 

Aduc mulţumiri comunelor, care !li lrI"D'W gazetei noastre. ~ ba fi Ietb. TlmlfoaraIV. Strada r. Vlcăresca Nr. 33 
apelului nostru. ne-au triJnie fiinl peutn D. Romlllaa MflOlf Il tlcttt da1'eD. &t iei. ID.rec. eu.. de Wunei ... U/f,99/~ 1635-1 
răniţU dil1 tpiWe. mi. a ~ tma.nclant cetfnd II( proceni 

~. 15.286Jl9U. 

PUBLlCAfIUN1!' DE UCITATm 

Adm:jnistnţia Generali & Bunurilor EI:. 
propriate dela Evmi din judeţul T~To
J"OIltal eu. aediul tu Tim:i~ L Bul. Regele 
Ferdil1Uld l Nr. 1Jb .mac. 1& eunottinţă 
pabJ.fd, d ....... de I Aprt11e 1944, ... Il 
a. al. ţine Ucltaţie pobliel Gll afer>..e blob:iBt 
la &ediu1 alu. pentru arendarea pe termen 
de 2 ani a bunului fost proprietatea emm· 
lui Guttmazm Henric ti lOţia nAactttl Sebeer 
Gbizela din com:llna Sila.giu, eompus db1 : 

IBa. 8.562 DI. ,. 'rie nobili 
eu preţul de mi~ de LeI 7 • .fOO 1lnual. 

OfertaDţii trebttte ei ne de origine etnici 
Pomlni fi 1'01' depaDe pranţf& de 10%. 18 
vaIO&l'ea 1lf'tIrIJri1 pe d1>i ani, th Ila.ntenlr tl8U 

P1'e7Jl!lDtA.nd reciplsa de consemnare a Caase! 
de Depunert " eon.emnaţiuni 
, Nu .. admit garantfl smb al'".e forme. 

Persoana lWlIp!'S căreiA 88 'f'II. adjudeca 
definitiv este obligati ca ta tennen de lU 
zile dela data oomunrelrli, II! aemne:e ton. 
tr'a4rt1ll de &t'fltldi, pllttmi toa~ taxele de 
contract şi impozitele legale, precmm " 
cbel~elfie de publicaţie tn ziare, dela pri_ 
ma licitaţie fi pA.ni la adjudecarea detlnI· 
tivi. 

Condiţftmile şi obUga.ţnmDe se gâl!'et'Ie In 
caetu.l de sarcini la Administraţia erlmerală 
C. N. R. Sel'V'ieiul Bunurilor Rurale, mInit 
atari de sărbători, Intr. 0I'tIl. U-l3. 

! 
.< , , . 

'l'ImWoars., 1& 18 Mutte 1&44 r-

l ;1. , 

1772 
Serviciu! Bunurl10r Rurale: 

Ing. Dr. MIHAIL LAZAR 

Convocare 
LA ADUNARB GENERALA 

p 

Prin care stim. mem~Ti ai Soc. Apf. 
COre Bănăţene din Timi~oara, cu onoore 

8e inVită 'la şedinţa O1'ditlJlră a AduMrii 

generale Il 800. "It z1U4 de (Marţi) !8 
Mariie 19~4 la ora 10 în încăperile Soc. 
cu următorul program: 

1. De~cMde'l"ea adundrli" 

!. Darea de seamă pe anul 1943. 

3. Bilanţul ~ inventarul pe mzul194". 
.... "'~ .. '* .. ~J ~ .. ~.'t-"''''' . _ 

,f. Raporf:ul ComitetuZui de CeftZort. 

6. Bugetul pe anul 19~4. 

6. Et7e7ttu4k pr~rt. 

TimfşOOra., 10 Februarie 1944. 

1787 tJON8. DB Al(Jl. 

Administraţia Oentrală a Sindicatelor 
Hidraulic. din Banat. 

Mulţumesc submbtle:1or din Ltpa,a., :nm. cenzor.Po!'. 
botia Şi stnn'icolaul-Mare pentru frn:rno&!I& In COIltinusre !'8.U cooptat 1MmMe tii 
lor activitate, dar mai alee ~turel l)O8<' comitet doamae1e: EIv1ra M. lA.. A'" 
stre dttt Oenadttl M&re eu-e ti don&t lIMIt'M zandrhaa~. Sflv1A Pliell1"l'l!'Îtl " ta 11-
pentru eantfna gA.rH 'cartofi, fasole, y~ ehefl!1'e S'A fI.cmt 1"Otaroea bug-etnhrl e.l 0.-

Nr. 480 din 18 Ma.rtie 1944. 
PUBLIOAl'lIiJ DE O,ONOURS 

Administraţia Sindicatelor hidraulice 
din Timişoara, IV., Bulevardul Carol 1. 
Nr. 2, publică concurs pentrU oou.pa.rea 
unui post de contabil buge-tar. Cererile 
L'lsoţite de toate actele personale nere.
Rare pentru admlsibilitate, prevăzute în 
c(',dul funcţionarilor publici, se vor 
inainta până la data. de 15 Aprilie 1944. 

şi alte alhnente datorlte f)eloa~i BeCt'etarf nimitate. III ... 1 ........................................... ' ........ ....., 
Sportul În intreprinderi 

Director-delegat: Secretar: 
Inginer-~ 1. Sava. 1782 1. Perian. 

Primăria C01n. Mailat, iudo Tim~.Tor. 
Nr. 640 din 11 Mtrtie 19,14. 

PUBLICAŢIE DE I~/aITAŢIE 
Prin aceasta aducem 1& cunoştinţă 

generală că, în ziua de Miercuri, 28 
Aprilie 1944, ora 11, 1&. casa oomunei 
·Mailat, plasa Viuga, se va ţine o licitaţie 
~ublici, cu oferte închise şi sigilate pen
tru furnitura registrelor, imprimate!or 
Şi reehiZiţiilor de birou necesare pe anul 
1944/1945. 
-~ şi caietul de s.arcini este afi
şat pe uşa administraţiei comunale. 

Reflectanţii în prealabil vor cons-em· 
na ga.ra.nţi& de 5% in nurnE.'rar sau ofer
te garantate de Stat şi VOT prezenta reCi· 
pisa de consumare. 

MaHat, la 11 Martie 19-14. 
Primar: Notar: 

Ioan Szijke. 1785 IUliu M o].d.(n)a,n. 

Comunitatea tU avere~ direcţiunea siZVică 
Nr.1352/1944 D. S. 

PUBLIOA'l'IE DE LICITAŢIE 

In confonnitate cu dis.poziţiuni1e In
Spectoratului General al Muncit. sportul 
în intreprinderi este pus pe baze DOUj 

de activitate cu obligaţia de 2 o~ să.ptă.. 
Mânal pe grupuri de câte ro-6O per
soane. 

Intreprinderile au UD. număr ma.! ftIo 
dus de Mlgaja.ţi, vor forma aceste gru. 
puri şi vor desfăşurA programul obli
gatoriu sportiV prin colaborare. 

Personalul tehnic de ('(·ndueere a pr0-
gramului sportiv, profesoare şi profe
sori de educaţie fizică, stau la dispozi
ţia. i+ntreprinderilor prin Districtul spor-
tIv local. 

Se atrage a.tenţiunea eondueerlt Intre
p"inderilor că sunt obligate si ~a· 
je2e terenurile şi să-şi procure dm timp 
E'chipamentul, sportiv n-eoC'esar, deoarece 
începând cu Itma Mar't1e actiVitatea 
sportivă trebue intEnsificatl l1i t!e n 
controla aCeasta activita~ Prin delega~ 
tnI rnsp~toratului Gen~ al Muncii, 
Andrei Chiuhan profe90r de educaţie 
fizIcă. 

In ziua. de 26 Martie Se iiesehlde d
Vitatea soortivă printr'un ooneurs de 
aJergărt. in teren v8l'i.at - pe categOrii 
- care consta lJpntru t~ 1200 m., iar 
pentru bărbaţi 2500 m. 

Aceste eotlCU!'SUl'i Se i'ac pe echipe ~ 
câte 5 participante 88.U participanţi fD 
costume sportive. 

O cupă. de argint - In. memoria eroi-
10l" marinart - constituie premiul prin_ 
ctpal al ~ probe. in afară de &ee&
sta se vor distrilmi di.plome de partiei. 
pare p1'11nel<.!r 1{) Intreprinderi. ' 

0::mCl.lTSUl ee va des~ra tn jurul 
Arenei ..Electrica". CQ înCepere dela 
<>rele 10 ... Il\. iar !n9cr1erlle de partiei< 
pare fi ordinea in conettl"8, va 1'1 la ora 9. 

Cupa.. In ro ".JJlOl"i.& eroilor ~ri 
este doo.ată. de către d. 1. Despot. eecre
ta.rul general al Ligi! Navale, avA.Dd .. 
car&Qter mobil (.chaI&11~), " va Il pbo 
trată":'!'"" după. paV8l'e& intrep~ 
câştigătoal-e - 1& lnspeet.ora.tul.GEoe
rai al·~ «1 ecopul d. & fi ... ~ 
preţtoe de ~ IncorajaN .. 
indeIDll, pEmtl'U. toţi aee1& ~ darwlo 
promova.re& SPOrtulUi m!ItlCitorese. 
Ace&Stă cu.pi DU va patea. ti ~ 

dsfinitw. 
Ocxoeunm! ft Il onorat eu prez«aţ:& 

d-Iui Petre Popescu inspector general al 
Munett eare se intereseazA. de aproape 
de mi~ Bp01'1;ulut 1Il1iIDd~ II 
lntreprtr1dert. 

In oonftmitate au Dec. Nr. ~/C. 944 
Şi 23/C. 944 fi cu DeciZiunea de anUla-

oo+~o~~~~~~~~~~~ .. +ooo~~~~~~~~~o~ 

rea l1citaţiilor cu rezultat însufic!ent, Serbare familiară 
I?rivir.~ material~ le~os d: esenţă fag O duioasA serba~ tamUi&rla avut loc la 
III pICIoare P~3 m vanzare In ~iile il, locuinţa. frunta.ş.ei familii expulmtă din 
V, VJ?l. gr. din ~olul n?Stru sllvlC O~~ Ardealul de Nord, dna prof. penz. Marta 
ba .Blstra. pubhcam Apr11l pr~zen:a, liCI-1 Iepul"e Fabiall. fost conzilieră II oraşului ~ 
taţla a 2-a pentru vanzarea In plcloare pres R.etm Fem dm Baia Mare - 'b:n., 
a maferialului lemnos de esenţă fag şi . -:_ ,_. .. -d 1 1 _ 
anume- "unoscU'!,a 1.<' lutreg fi,I' ea u pentru nu-

l. 6000 8teri lemn de foc în S rUt 11 moasa ei 8.C"'Jvitate eXtra.şcolară, premiată 
Meria-VOiSlova e. d~ patru ministere şi decomtă cu medalie 

2. 3000 8teri"lemn de loc în Seria V. de aur implinind vârsta de 70 ani: . 
Oireşelul-Oir~a ţ!i Cu aceasta oca.s-iune a fost felfclt'atl prIn 

3. 4000 neri iemn de foc şi 500 m. c. cuvinte alesa de către dna Maria Bo~i4 In 
lemn de lucru in Seria V/II. Râmniţa. numele scriitoarelor române, având activi· 
Glimboca. ' ' tate literară !l.predată. O frumoa:m vorbire 

pe ziua de!3 Marl'ie 1944, ora 11 a, m. t~a adresat dna pret, Iuga refugiat! din 
Ofertele inchise prevăzute cu recipwa Clul In numele lemE-Har bănăţene a vorbit 

despre depunerea la C3.Seria. Cam. de dna Percea pres. Reun. Fem. Rom. tn te-
avere a. 10% garanţie de licitaţie Se vor meni foarte că1duroşi şi elogioşi. In numele 
preZenta tn biroul Direcţiunei In Ziua fostelor eleve a felicitat o dna Dr. Bogdan. 
licitaţiei pAnă la. ora fixată mai sus. Intre asistente am remarl'Rt pe Doam-

Catetul de 98.n!ini şi condiţiunile de nele! Dl'. Chtea, !l01"8. Prea Sf. metropolit 
licita.ţie SUnt expuse la toate ~1"Vieii1e R~lan: Dt'. C!upe. I!Otia dlu; insp. fldm .. 
Com, de avere. ,VemT'la l.uc"."1u, fllca martiruluf nat .. Or 

Comuftitatea de Avere (Jaratlse'bp!j, V. Lttcaciu. IuU",na nr. Major Pl"e"!. R~!In. 
1781 tla:t:l--. .. l"Ol Tiwn. ~ Dr. _____ ._-... ____ ...o:.~ ... 

OpreaJly .. lilg. Bunlreseu, dna LNaJ 
cond. grf.:dlni.ţei de copii, Augusta CupeM 
soţia fostului \'br d:in Şim1eu., Maria Mo
ga, Silvia Tohătan, frinA Margd~, ~ 
le Elene ~lni. Elisa.'beta IrimiaiŞ, Maria 
Viorie& Vodă ~i lI1ul'te altele. 

Doamna iubfiantl adinc emoţionata, • 
mulţumit tutul'Ol' pentnl manifestaţia d« 
frumoasA a aentitnentelor &, iubire stirni 
fi rtICUD..o.,tin ţa. 
P8Ji§ 4 &&TiU tsAI1_4t::;s;;!MlPi' (, I#J .... 

GIANONE 
IV. Bul~rdul B~rthelot ~r. 8. 

Su('ursnla : Pi:.ftr, Brătianu 
Cam. Com, nr. 187/10391/940. 169.1-2 
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ILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 

• OOME..r,f,OBAREA LUI DlANOIL 
I 1 o IJ&&ANU. In zi 1.1.& de 25 Marb.. le 

'1.- 16 ani dela moartea. Dl.ILI'4tlui 1"0-

]Wnanoil Ungureanu. Din iniţiativa 

~ : dr. Ion Dclboşan, primarul Municipil1lui 
al ' - • CU ace:>t prilej vo.; av. loc .... 

o de cOmemorare cu urma.torul program 
.. "pel: Sâmbătă 25 Mar.ie paraataa pe:Il-

o odibn& sufletului lui Emanoil Ungure&
III li biHrica română din Iosetin: Dumi-
... J6 !na.fnte de m.a.să, oonferinţ& come-
.. tivi ţinută la Cinematograful Capttol 
~. d. dr. Iuliu Coste, iar după mul pele-
e. j la mormintul dispărutului in Cimtti-
e. din Cetate. 

REDACŢIONALE. Zl8.nl "Il'acla e&1l-
spre angnjare un corector. Sunt de pre.
t cei ce au mai lucrat in acest dome
Sala.r 10.000 lei, brutto. Inform&ţj.j la 

r. rlatul de redacţie. Telefon: 16-00, 

~ _ AD~UNlSTRA'l'IVE. Domnii abonaţi 
" siarului ,,Daeia" precum fi toti aceia 

trimit bani pentru abonamente. publl
,ţltmi " rec18.Illle .unt rugaţi • tz.eoe pe 

ul mandatului MU pe CEC.urUe po" 
o e numArul chitanţei, abonamentului, nu
'n.t! pu'blieaţlunei sau reclame!. 

_ INSTALA.RFA NOULUI PREFECT 
POLll'lEI DIN CAPITAlA. In cadrUl 

. solemnită.? aobre In ~ţa dIui ge
de COIll de armatA C. Z. Va.iliu mi-

. :nt subgecretal' de .tat al afacenlor in
e a avut loc i«'i instalarea dlui eolonel 

·roea Elefterescu noul prefect al poliţiei 
italei. Au luai ClnVttaJ. el. JIlllhstnl 

beecretar de 8tat pneral de corp â ...... 
tă C. Z. Vuflbl fi. bOUl prefeet al poll

~'ei Capi:alei d. colonel MilXlea Elefterescu. 

1 - INSCRIERI PENTRU CURSUL DE 
şOFERI. Pentru ,.Cunm1 de ,oferi" O'!'g&

illzat de motomeeanizare la. Şcoala TehnIell 
; mdustrială de Maţi, ~e mai primesc in
~rieri până la data de ~ Martie, la. !!ecl'e
tariatu1 (fCOlii Timiş.oara 1. Pţa. Huniade 3. 

\t - ADUNAREA GENEB.o\IĂ A t,soc. 
COKPOZITORILOB ROMANI". Sub pre

. ,edinţia ma.eatrului George Enescu, "S:lcie
. tatea compo%itorului români" a fo~ convo
cată Duminecă, la ora 16, in adunarea a
Duală, D. Vicepreşedinte prof. Mihail Jora 
a rostit in numele "societăţii" cuvinte de 

, profund omagiu şi devotament la adresa. 
, Majestăţii Sale Regelui Mihai L păstrându
: le apoi un minut de reculegere in memoria 
eroilor căzuţi In. lupta pen:ru patrie. D-sa 

: A citit darea de seamă IL activităţii socie
tăţii, care a cuprins In anul 1943 O vasti 

o campanie de tnregistrări pe disc in cola. 
borare cU ministerul propagandei şi In op
time ccndiţiuni de mumcl românească. 
(Tre.izooi de ~ de muz1cl, !n total). ~ 
esemeni ,;'au făcut importante euleged de 
muzică populară. 

- ORDINELE DE ~IOBILIZABE PEN
TRU LUCRU IN AGRICUL'lURĂ. Cune
ra de Agriculturii Timişoara a pri.mit dela 
Marele Stat Major ordinele de mobit~zare 
pentru lucru ale agr-icultorilor din judeţ, 
-tractorişti, agricultori, etc.) Ele vor fi dis
tribuite celor in drept prin Ocoalele Agri
cole din judeţ. 

_ TRA'fAREA SE~IIN'fELOB CU FlJN· 
GICIDE. Toţi plugarii sunt obligaţi să tra
teze seminţele cu fungicide fnainte de- tn~ 
ISămânţare. Fungicidele nooeqare pentru 
tratarea seminţelor contra boli1!n' cripto
ganice se află la Ocoalele Agricole ,i se vot 
distribui prin adminis'..ratorii agricoli co
lllunalL Contravenenţll vor suporta rigorile 
legii. 

- VIZA CARNET"~LOB DE IDJi.NTI. 
TATE C. )!'. R. PESTRU CALATORIA 
PENSIONARILOR CIVILI ŞI ltlILITAIU. 
Direcţia comerciali c.r.r. a da~ un ordin te
legrafic prin care aduce la cunoştinţă că 
In vederea inceperii noului exerciţiu 1944-
1945, toate organele autorizate trebue să 
lnceapă - de indată - emiterea legitima
ţiilor de călătorie, precum ti prelungirea 
,celor emise, prin viza anuală, In ce pri
,e,te marea cărţilor de identitate ale pn
wionarllor de sta:, eivill şi miHt&ri se va 
proceda In eonform!tate Cl1 prevederile in. 
Jrtn.Gţjei pentru t:ransportul eăIă.torilor. 

- IN .JURUL INFIIN'fABU EPISCO- - AMANAREA ADUNARD GENt.RA-
PIEI TUWjOAIlliL In legătură CU cele LE A 8L~D1CATULUI ZiARIŞTILOR DL.~ 
două artieole publicate in "Dacia" despre BANAT. Din motive independente de 1"0-

i5torleul Episoopiei Timişoarei fi stră.da- inţa Sindicatului, adunarea generală care 
nli14 depuse pentru intiinţarea ei, d. Pl. Vi- urma să se ţină in ziua. de 23 Martie a. c" 
cbeatie Pirtea, fost aenaWr, ilie atrage .'a .u1lnat pentru ziua de 29 Aprilie &. c. 
ateDţitmea c.i. afari de diacursul parlamen- Adun.&nl& genet'8.li se va ţine cu orice nu-
tId' menţionat de noI. s'au mai produs ,i lJlă,r de membrii, in acel aş 100 ti Sn la aceaş 
ake int.eryoenţii pentru tnfiinţa.rea Eplsco- orl. 
piei la tribuna parlamentulw. D. cir. Vi- _ AFIŞUL OPEREI. Afişul azi apl.rut 
obeUe Pirtea !n&uşi a oerut ia ftdinţa din 
5 Decemvrie 1935 • Senatului iDfiinţuea al Operei Române dm Cluj-Timi~ra anun-
Episcopie( Timişoara. Comunicarea foarte ţi urmă"!'orul pTogra.m: Vineri 24 M:u-tie 
documentati fieută de dBa este tipărită în ,,.8trigoU" cU distribuţia dela premieră, Du-
llonJtonIl Oficial {O, 11 din 1936 fi repro- minieA 26 fh tflatineu. "Martha" eu dnele 
dud In autobiogratia "t50 de ani de preo- Stella Simonetti ,1 Silvia Fiorea Soltisohi, 
ţie'" care e\lprinde toată acti'Vitatea pubU. cU Nicolau etc,; Luni Z7 .,Madame But .. 
ci a. acestui vrednic Ilujbaf al altarului. tertly" eu dna Ana R0Z8-Vasi11U lJi. d, Tudo-

raft, Miereurl. 29 ,,~ .. eu dra Lya Hu-
- PRl!."ŢURaE MAXIMALE ".u.E bie fi d. Jvănescu. 

FLORIWR. Preţurile tnaximale ale flori· 
lot naturale vândute fn magazinele din - ULTIMA ZI PENTRU ACHITAREA 
Timişoara, au fost fixate de primăria 1m1" 1'AXEl DE FRESTAŢlE. Primăria Muni-
Dicipiului in felul următor: Trandafir im- cipiului Tim.işoara aduce la. cunoştinţă pu-
portat finI 400 fi 2M, Lalea 160 ti 120, bl1cului el Joi 23 Martie este ultima zi pen" 
glU'oafă 160-120, liliac de Beră !OO-240, 1:ru plata !:axei de prestaţie, Se vor pune la 
fm'lia 60 şi 40, primulă ghiveciu 400-286, dispoziţia publicului ghişee şi funcţionari 
zambilă ghiveciul 500 şi 320, cala 320 fi In număr suficient pentru a face posibilA 
200 eiglamen 800--560, mărgăritar bnpor- operaţiile. Acei contribuabili cari nu vor 
tat 70-56, violeta 10-&, narei5&. 120-80 achita nici In aefl8Stl ultiml ai taxa de 
9i cinirarea 800-520. Primele preţuri sun~ prestaţie. vor fi obligaţi să plăteasc1 o taxă 
cat. 1, ~ eelalalte pentru cat. n. fndoită. ; ',. "!:!'''!~ , 

, ................. -.'..,.-......... -.-.. ----.~~- ... 
Examenele particulare a el. VIII-a 

a liceului C. Diaconovici-Loga 
din Timişoara 

Examenele particulare li clasei 8-a dela nă - dl prof. OssiaL.. , 
liceul C. Diaconovici-Loga. din Timişoara, Vineri, 31 Martie, orele 3 d. m. ReUgte -
s.u loc du-pă cum urmează: di. prof. Popovicij Religie gr. cat. - di pro-

Joi 23 Martie: !nlcrieri şi plata taxe.,;. fe.sor Pte&ncu. 
Vineri, 24 Martie orele 3 d, m. limba ro- Sâ.mbătă 1 Aprilie, orele 3 d. m. France-

tuână - dl praf. Topliceanu. r..'i di prof. Brasey. 
Sâ.mbătă 25 Martie orele 9 dimineaţQ Duminecă 2 Aprllie, orele 9 dimineaţa 

Matematici' - d1 prof. Hofer. Germană -' dl prof. Târnă-veanu; Italiană 
Duminecă, 26 Martie orele 9 dimineaţa - dra prof. Maior. 

Istorie - dl prof. Biro. Luni, 3 Aprilie, orele 3 d. m: Ştiinţe Na-
Luni, 27 Martie, orele 3 d. m. Filosofie ~ura.le - dl prof, Contrea.. 

- dl Uică. Marţi, 4 Aprilie, orele 3 d. m. Geografie 
Marţi, 28 Martie, orele 3 d. m. Drept - - d1 prof. Pau. 

dl praf. llică. Miercuri, 5 Aprilie, orele 3 d. m, 'Desen -
Miercuri, 29 Marti.e, orele 3 d. m, FiZică-1 dl prof. Sănduleseu - 5 d. m, Igienă. 

chimie - dl prof, Laţiu. Examenele se ţin în localul Liceului de 
Joi, 30 Martie, orele 3 d. m, Latină-E1i~ fete "Carmen Sylva". 
~ ................................ -•. .,.r.-.... .. 

Recrutarea tinerilor clasei 1 946 de 
pe raza municipiului Timişoara 

Se aduce la cunoştinţă, că operaţiunea 
Consiliului pentru recrutarea cla.se1 1946, 
MunicIpiUl Timişoara, va avea loc după 
cum se arată mai jos, in IDealul ,.Kiefer", 
fost "Novotni" t din Timişoara m" P.aţa 
Lahovarl. -

La recrutare se vor prezente: I l 
1. Tfneril măscuţi în anul 1924; 
2. Tinerii aml1na.ţi medical dela Consiliul 

de !'ecrutare al elasei 194f>, eărora li S'd 

menţinut amânarea; 
3, Tinerii născuţi în anul 1926 baca.lau, 

reaţi, absolvenţii llceelor, şcoll normale şi 
IWminarelor teologice, ai liceelor come!'cia
le, industriale şi technice - agri(!()le şi ori· 
('8 alte şCOli cu durata de ~olarltate de cel 
puţin 8 ani, precum şi absolvenţii a cel DU

ţin 4 clase de liceu sau gimnaziu, seminar, 

şcoală normală, gimnaziu comercial sau bl
du strial , ~h orice al!.e şcoli cU durata de 
scola.ritate de cel puţin 4 am. 

Itint'J"anu 
*n Martie 1944 se VOr prezenta tinerlf 

din Timişoara. I., Cetate; 
28 şi 29 Martie 1944 se vor prezenta ti

nerii din Timişoara II., Fabric; 
30 şi 31 Martie 1944 se vor prezenta ti

r.erii din Timişaoarn llI., Elisabe'Jn; 
1 fi 2 Aprilie 1944 se vor pre'zenta tinerii 

din Timişoara !V .. Iosefin; 
3 şi " Aprilie 1944 se vor prezenlă ticeriJ 

din Timişoara V., Mehala. -
!5 şi 6 Aprilie 1944 se vor prezenta tineril 

depe raze altor Judeţe. dar stabiliţi vremel
nic fn oraşul Timişoara, pentru a fi recru
tati provizoriu. ..•..••......•.. ~~ ................. .. 

Frum.oasa serbare dela şcoala de copii 
ntici nr. 12 din Timişoara 

Şcoala de copii mici de sub condu"erea 
dllelor Maria SllIlionascu fi Victoria Np.am-I 
ţu, a organizat un bal mascat şi costumat, 
cu un bogat donat de părinţii copiilor, (!8-

re venit. foet destinat in folosul .,Daru l 

Ost8.şului" • 
La. această serbare Il luat parte un nu

meros public fi părinţii micilor co~ilqi, 
care au con~ribttit intr'o largi'i. măsuri la 
reuş.it& serbărli, pentru nobilul scop urmă
rit, Părinţilor şi oaspeţi1ot se aduc căldu
roase mulţumiri ~t.ru contursul moral oi 
material dat. 

Se aduc mulţum.i.r.l tn apec1al 4-Mi Cnt-

ceanu, oare cu ocazia Sfintelor Sărbători 
ale Crăciunului, a donat suma de Lei .woO, 
pentru a. fi dată la copilul cel mai sărac din 
şcoală, Asemenea a donat ,1 matenalul 
necesar pentru vops.irea întregulUi mobi
her al Şcolii. 

Ce a rămas nevându: dela bufet, <inel. 
mvăţătoal'e, ifisoţite de citeva doamne, 
mame ale copiilor, alU distribuit răDiţilol 

dela. Spitalul de Stat 50 kg. pr~ituri, 560 
ţigări, 30 cutii ahibrituri, 60 bue. eărţi pot. 
tale, fi pa.ohete eu zahăr. cu clte " iăm!it 
fL 2 Iticle 40 1iMp" 

, 

- SPE(J'l'AOOL DE 1fUSI()...JIALI... DII
minecă 26 MArtie In matineu ,i seara, In· 
spectoratul Muo.eii Secţia. M. L. va premnta 
In sala Palatului CuitUl"al UD mare 1p8C.ta

ool de Music-HalI, cu COI1cunul unor cu. 
noecuţi artlIsti f~ti refugiaţi din Buc"n
na. Beneficiul apect:acoluJu1 eete c!etJ:lJIat 
pentru Imh~ 1Iee'Jliefl()!!' ,t ajutofVea 
răniţilor din apitale. Programul bogat ea" 
prinde, &fad de numere de ftl'ietell, ti .. 
media .,Doi 8ll1'S". 

- ŞEDINfA ()()MITI."TULUl DE CON· 
STRUClUJ A CATEDRALEI 081'. :ROM. 
A 1.'ll\liŞOBII. Joi 28 Martie al ora 11, Y8 

avea loc la Episcopia ort. roD1. dia Tio.11-
foa.r& şedinţa comitetului de eonstrut--ţ:ie _ 
Catedralei sub p~idenţia P. S, S. V.tsile. 
Dl profesor Traianescu Ion, oare lucrea.zi 
fr.tens la lucrările preliminare ale Catedra
lei Ta lua parte la această tedinţă. 

- SPRIJINUL PRL'\1ARIll.Oa P~TRU 
COLE(,.'TA CATEDR.4.LE1 ORT. JU). 

MA..""fE A TUIlŞORlL lnspectora:ul &t'IJL 
rai administrativ din Timişoara ti Prefectu
ra Judeţului Timiş-Torontal au dispus 01'
ganelor în subordine (Pretun, primArii) ea 
acestea sA. ACOrde întreg sprijinul lor or
ganiză-rii colt>ctei pentru c&.tedrala ortodon 
românA a ~r1i. 

- INSPlOOŢlE. Dt inspector Bilne F11Ul
cisc Terdie, • pleeat Ocolul Silvie ma pea- o 

tru conducerea lucrArilor de plan~ţiUDi "' 
primă.vară. şi pentru1nlocmirea lueririlorl 
de constituire a. perimetrelor de amehOl'
re din cuprinsul acestui Ocol Silvic. J:>e.Ia 
aceat Ocol dl inspector n. trece pentra .. 
eelaş lucru la Ocolul sUrle Beiu, ~i Tinea 
din jud, Bihor. 

- ŞEDINTA COMITETULUI DE PA
TRONAJ. Miercuri, 23 Martie, orele 11, • 
avut loc şedinţa Comitetului municipa"'. da 
Patronaj, prezidată de d. dr, Ioan Dobopn, 
primarul municipiului TimiatOara. La ordi
tlaa zilei s'a luat tn discuţie ul~mcle pre
cizări in. legături cU ooleeta din 25 M'artie. 

- PElLE DE LUX NESUPUSE nr..o
CARII. Ministerul Afacerilor Interne co
munică. că. Astrahanul, Karakulul, hreit· 
IOhwantz şi metls-Karakulul din estl'goria 
pieilor de lux nu sunt supuse blocării. 

- CARBURANŢ) PENTRU NEVOiLE 
AGRICOLE. Ministerul Agriculturii şi Do
ruenillor, sfătueşte pe agtieul~n, posesori 
de trnctoare ti alte maşini agricole, că este 
in interesul lor să 18 aprovlzioner.e chiar 
ae pe acum eu carburanţH şi uleiurile Jlt
cesare campaniei de lucru făc1ndu-f} clt 
xnai mari rezen'e In cisterne, nse ",1 bu· 
toaie de orke fel. Rezervoarele depozItelor 
fiind pline cu produse iar transporturile 
cu vagoane-kazane pu'!.ându.5e efectua a
cum mai cu fnlesrure eete de datoria celor 
interesaţi, ca in imprejurărUe actuale să ia 
această măsură de prevedere, CU ~ mai 
mare urgenţă. . 

. - DFĂ1ES. In ~ua de 21 Martie 1944, 
orele 10,30 a. decedat în Timişoara 1, .trada 
Brediceanu No. 4 - sora învăţă!oarei ~ 
Sigheti, - EugenIa Jipa, elevi În (}&&l. 

VIII-a a liceului Carmen Sylva din Timi
şoara, AstArl, la ora 9 a. m. corpul ei ne
insufleţit a fost depus in capela cimitiru· 
lui ortodox din Cetate, de unde in ziua. ~e 
23 Martie ora 3 p. m. se va face mhu 
marea. 

Bijuterie modernă 

----------------------........ -------;~ '" 
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nuca PUBLICITATE 
I lej 8IIviAstt :l-pare În ti8e&rf' zi. Altunţuri 

se priRaf.\!Ie la Administraţia ~iarlilui in Str 
IIără.şeşti Nr. 1. l'elefon NI'. 11-2h. 

Cereri şi oferte 
de serviciu 

Vizitaţi cu mcre4er. şi b.ceţi comenzile 
Dvoa,s~ă la salonul de croitorie Şi lingerit: 
4e damă şi lingerîe bărbăteli,5Că a doarn· 
Bei FELICIA IONESCU,Arul, ~r. Vasile 
Stroescu Nr. 5/a. 

Vânzări -- Cumpărări 
CUMPAR răsboi de ţesut, sbiciu de mă. 
,nă Adresa la ziar. 

.~ \'&AlI&l'f! ~o)\'Ol'.re SIDlrna veritabtl mări· 
,IItlN ~x4 Il'ltr, Adr~a: Agentura Gh. Co· 
mall Str. li;ml.nE'-scu 17. 

Divarse 
.Wijlfk'irl'a Jerr.lnţdo.!' gonle ~i cSDlPrilur m~ 

~Ha{8 Agehtura .,C'Hnan" Strada Emi
R!'1-::lI '17. "taJ 1, f".1r .. g la Cam de Com 
lnd, sub N, F, J1334/943. 

.... - ..... ... 
Ag,on!<ir ... Gener~Iă dE' va2?'!I.re Ş1 cumpara-

1'';& imobi;:!lor. COM A..:"i nHr~~OR :iHE 
. Arati. ~tr. M Emint:.>scll .'l!' :7 '!taj, 1 Te· 

!e("D. 2(i-gi. Jn re~. la ~an: d~ Corn. şi 
!nQ~p~-je 5'(1l:' ~<r. Fi 1l;;3!ltl'l3 

J (':t"e d .. \'i"nTl~! Ca.."1 ~artlcu.ară mI)
, gerr.<; -iii r.llH~râ !le haie si ~~·ădiBli. lângă 
.' '~tr ("c.!'ăl:llM..::",U. 2 D'!.'!io"ne - Vilă 

"'r.{ d-,rnă cU do.:ă allart;uh~!.te. ţ:--;trlină şi 
, •. 1 'II i in eentr,.i Ei 'llill-c Hil' - Ca~i mică. 

;u S:-~'~,<ilUi 2Sh m. t'. tit~Jii Stra.c1a Suva 
_~~) :r: 5uO lUll lei. - Casi part,culară 
e)''11">u';i'i d.n 2 1'a.;nt>rPJi J<'[Jen<ijr:~e cu 

, "l<~tJină l~O m p. 1 m!l1oll. - Grărlină 
, ;::: ~omi frllC'tlff>r:i 135 Ili P. !ângă Mică· 
"':1-Nouă IjOOJO lei - C~utăm r~ntru 
tumpira:t&< pan.int arah;~ 16--12 j\lgh. în 
jIl1Ir!;uI A~d. 

Ya""i(l& 8Âlmi~ J!lkvdt'111u' cu illsta:aţiuni. 
C<U..uJ sLabi!, clădit c3:lleră ':::1 n;.a~inări)lc 
c..! • .,: mai Ml.Jric~"!le i:tC&: de fabrld., blrou, 
;"l'l oyiz, Lltta.tă ~'Il cujryri peoutru fabrl('~rea 
or,,'iror ~~:i(:oJe c~lilla2<!, din motiv :ami-

. lia: urge::lt de vi.nnr<! ICI 2,(){)(l.rOO. In 
ealrtj~rul lI'deloT ca",ă ';:11 6 C3.m~r~ sÎ cu tot 
c(,mforllJ! 5.bt;f;.OO(! '.;,i. Casă eu 1 X 3 ea
In ,}l"e. t vl cmnfort ',lI ŞI 1 .( 1 in cen~ru cu 
3 .. ')00,000 'el, Mică'ac .. ~a.i.:i particulară 
• .,111i. cu 3 camere., cu .~t comfortul 
1 3()().~JO lei. l,.'.;.s.'! partieLll:ul cu 2 (am. 
eu grăd!nă rn1tre,'c(,~ă. nGui in Pârneava 
l,3lHJ.G{)(} lei, Agenl<ri viid, lui A lbert 

. Raa.'!Z, :otr, 1. Pet ran N.,. 3. Tel. 22·24:. 
InreJ:. Cam CC!U.. ::luai' 11912. 

Pentru cadolLri de Sfintele Paşti vizitaţi 

cU irlcredere magazinul 

VULPE 81 HREUER 
i,INGERIE şi MODĂ BĂRBĂTEASCĂ 

ARAD, Stra~a Odavian Goga N~. 3 
~ , in dosul Teatrul ui 
I 

• 

PANTOFAR 

ARAD, Str. Vasile Goldiş Nr. 11 

Casa de mo(e~e "ft.RCO" 
sa::. '1 

pr()J)r. lU. BELlel ARAD, strada 

. dr. Ioan Robu Nr. 6 (lângă telefoane) 
Prelintă. şi vinde c,eJe mai elegante 
moo('lp de pardisiuri. taiJeuriuri, ~i 

rocJtii de dame. Valităţi superioare. 
\Tizita.ţi magazinul fără obligaţia dt> 
• cumpăra, Termene S{·urt.e de Uvrare 
la ('(llnf"nzi. Of. Rtg. Corn. 1086111942. 

T 

, 

Cinema 
" 
FOR U ~.~## Arad 

~~~~~~~~~~~~~~ft~~:&~~~~ 
le.,",~oA 20-.0 It" ",1 t:'zvntaţ • ~, it, 7~ 9 fiX 

Azi! 
U n fii m captivan~ din scria 
marelor spectacole senzatioiia!e 

Dot:U5nentul secret 
cu: 1\t1arie 
h.oulles.nd, 

Dea, Raymond 
Rolaild Toutain 

Repr.: la orele 3, 5, 7 şi 9 fix 

~------------------- -------------------------~ 

I 

I 

~~~M;~<~~~j.':.~~ 

ICine113 URA~JL~\ 'rJ~: 
TelE'f'Jn : ~2-32. 

Cinema de premieră 

\ ZI! 

kn7_'1ţionaluJ film (11' ('jr(' a studIOuri. 
germane 

cu: Rene Deltgen. l\ngl'likll !fauff, 
Paul Kilin~ .. r 

Repr. la 3, 5, 7 şi 9 

.~~~~~R.·._.~~~~~~~~~~~ ... ~~~bCm.~~~4~·~~~~:~(~~~~~.~~'m.~.~ •• ~D Lupte grccn-ro~ian8 

A RAD. Bulevardul Reg~je l"erdinand Nr, 33. Telefon 11,41 anunţă 

in('~perea ucth>Uăţii pe anul 1944. Onorata clientelă poate fi servită cu 
ghiaţă igIenică, fie la fabrică, fie la domiciliu. lnreg. Cam de Com. Arad 
sub Nr. Fsec. 16Q-1931. 

cu sctnuai (ti bătae 
~ !. 

REŞIŢA, 22 In localitate s'a JiSpu· 1 
tllt penultimele matchuri din retul"ul 
campionatului naţi.,mal pe eehipe de 
lUpt~ gre(:o-rom.~e int1:e gru;,::riL ~D~ ~ 
Reşlţa-Vulturll Lu~oJ şi CFR Tnn'lo 1; 

~~~~~~~~MB.~~~~~~~~~I., •• ~~w.'Dia~.~~~,~~.~.t~~~~~~~~~~~~~,~~~~~.~~~~~ şoa~~S,~.R. Re~lţa. 

llaih:ri da firme 
judeţele , din 

individuala comerciale 
Severin şi Caraş 

UDR.,acasă şi cu o echipă mai omo, ~ 

genă a reuşit săcşi însuşească 4 puncte II 
(vicbrii) .preţioase în.,~IHuna Vu!turilor ", 
din Lugol, rezultatul flmel de 4--3 per;· . 
tru gazde. In cadr1l1 aN'stei întâlniM s'a,: 
remareat Dragomir Vulturii Lugoj, NI, 'l~ 

LA Camera (.tci ~CJule!'~ ŞI IUUu16tl'ie din 
J...I .... ei .. J v.1.l 1 UI>1. l'ed.u.jd.~e \.h<.w.1l.tO<l.rt-~e Lu 

in", ~Uillt;:~ el.d.1": !H\J.! \1 J U IJ die: 

Jin Cn.rauseoeş, Petru Ba1illton din Ca' re a d. esvol tat faze speetaculnase acti!)~ ':, 
ran,seoe:;;, lUa.t ~Cllle8mber tilU ..... ugoJ, nând frumos ~i in fine TE'11"'ina să.'si în- . 
duan,.?:l<- l"l'LllZ ui11 \..ourd.use:Jelj, FraAIClSC rrân~ă ~rlversal'ul printr'un SilIt de SIlS 

UJU ..... ~gvJ, l:'<i.v~a uaVluescu Uln L:aran- fnrmidabiL.l' 
seul.jl, J.Lo<.W. ~:t.e.,,6i din LugvJ, ,.Lana" In matrh ve{letă au fost programaţi ~ 

L'4tUIi\lll'..u HJ1.ul U,l.!l L~e1;t~a, Soţia lu, 
ReH .. lle lloJ <1 1.11 ... ue .... anul'u na::>c. J.)".(e.ll 
J.!,I·J.';~"la UiiJ. bOc~a ... '<1fJiiLana, Vd.,!U l'a. lUi 

.l~ll ... o::.a.a.lAa 9w:an d.I.ll bv<!911 ~vIollLana, 
\tVagner 10S11 din Reyl~a, l\uraşe;s.cu 
Eca.erilla Ulll keşlţa, ~Cl11ri lucol) din, 
Ke:;;iţa, Pulitzer IOSif nasc. Wei::.z din 
Reş,~a, Tănase Badea din Carallsebeş, 
Şteian PopaHi din comuna Feneş, 
.szeyrli Gizella din C~lrallse;Oeş, Eugeniu 
Dcutseh din Lu.goj, Atanasie Lazăr din 
Lugoj, Bernat Klein din L~lgOj, Leupnld 
Weisz din Făget, Pavel Voiehescu din 
Ll.!,gnj, AleXandru Epştein din Lugoj, 
Irm~l ReinJ1clcz elin Caransebcş, Petru 
Firnnda din Lngoj, Gheorghe DC>ohosan 
din Lngoj, văduvn Ana Jnsan , văJuva 
Ana Glljdos din Lu~nj, Nicolae S.1uer 
din Lugoj, Gh'zela Misrachy (lin Lugoj, 
Mnximilian Weiss din LUP.'oj, Mauriţiu 
Friedlander din LUţoj, Arpad Ho!("ur 
'lin LU'?",oj. I()~n Z€fu.1n din LU15oj, Di • 
mitrie P3ull'sf'u ciin Lugrd, M'lrta. Si
mes~u din Rnsl'aeMont'l<nă, SiIvi l1 Ba
rIer rlin Lugoj, Ioan Băk din Cnranse
beş, Barat şi V?nryeI (Un Lu~oj, Sucee
sorii lui Bel'nat FrîerlIănrler din LllgOj., 
Ioan Fisener (lin [.110"".1. Ri('haNl JUra
nesf'U dln Ll1goj, Ioqif SZtdon ,lin Lu~oj, 
Arthnr Amhru",l din Lur;oi, Is?c GrUn 
~în 1..110"01. EJi~!tl-P.f::t pm~<; rlin LuC?:nj, 
Carol Verteş d;" Lu<Ycl. WiJ-h",lm Hu" 
<:'7.a1" ,lin T,1',"oi, J"",.,i-ie Dt'lJ<S:-h din Lu~ 
'!oj, Iesif Baver d;n Lu~ni. J~·hana Ioa. 
r.ovits din Lugol Văduva R07.alia Aug
ner ,lin Lllgoj, Ludovic SZjklai (!în Lu
goj, David Spitzer din LUInj. Robert 
Szamebh rlin Lugoj, Sigismund Sala~ 
nlon ein LllgOj I'lan Ambruş din Glim
hor:'!. Iuliu FrierJliinrl{> .. din LU!toj, Petru 
V1ădiu ifin Lu?'oi. Er1mund RODa din 
Ohnba-Bistra, Snunei Irt'ln (Hn Petro~ni· 
ta AleX!'I,ndru S('~wartz din LU1'{oj, Va,.. 
sile Anilo]' r1in Cl1ranspl)eş, C~;:trr)l Twe. 
raser din Caranseb2ş, Maximilian Andor 

iulJlJca, ue "a,I:.eJ,wa, J!<duunl r'leuer Lu- CFR--SS,MR. Cu toate eforturile depu. I 
goj, loan lU's~peJ'ka tilU Lal'ansebeş, se de luptătorii SSMRului victoria a re- ,'1 
l'el'"j.n.ai'ld branu dlll GIJmboca, Dimitrie venit Timisorenilor cU !leela,ş scor de 
Radulovici din Caransebeş, Dimitrie 5:2 eu care' au f(1st învinşi şi la Timişoa· 
Armion din Cara..!~elJeş, Osear Sismits l'a. S'au comportat excelent FOrHi Ovi, I 

din Lugoj, Dimitrie Beuca din Caranse" diu (c-hampion Naţional), Bati Valentin E 

"'inema ROY Al" 'rad 
.......... ~ •• ~ .. uz~ ... P.·~M~q .......... . 

Telefon: 19-5S 

Difuzarea. ~onorl\ - F,xee1entJ. 
Sala bine Încălzit! 

Azi 

o grandioasA realizare II studiourilor 

ltaliefte care va uimi tot Aradul 

~pr. Ia ore]" S, 5, i şi 8 

• • ,.re • 1 ~& e iZ-"" 

beş, l'etru 'lalpeş din Caransebeş, Va- şi precum Carol. In urma aA'{'s~ei v1etorii ~. 
sjIe Stiinesl'u .din Caransebeş, Otto feroviarii timişoreni şh~lU aS1g11rat de· 
Braumann din Rusca Muntană, Hennan fini tiv titlul de <,ihampion naţionali pe 8' 

Mioc din Caranşebeş, Irma Lichtfuss din nul SlJOTtiV în curs. 

J 
1 
j 

Rusea Montană, Ştefan Vodicean din Pe lângă alte oficialităţi loeale ,galele 
'"iri,:,mQrt, Iustin Bal'zu din Bacăul de s'au bucurat de aSistenţH d-lui Preşe'l, 
mijlo.c, Victor Selcelenn din Tela, Ana dinte al Fefleraţiei Române ne Lupte l I 
Tripa din Că;:,rioara, Eeaterina Sehnei< ?€co'romane Ing. Rados'lv. DnmnÎa Sa I 

I der-FrierlHuHler din LlIgoj. a uMllărit personal jorurile f11ături de 
- ......... ---. - •• • ......... arbitru intervenind riguros acolo unde 

Vichy,22 (Rador). -- CONsponden- era cazuL 
tui ag~11\-wi DNB tranSHll!e; Jt;Vl'e1i şi Trebue să mai amintim .cU durere că 
cumu1l1şc..ii Ce comit tară.d~legile lor sub dela începutul galei şi până la sfârşiî 
masca rezistellţil naţion""l-e nu se dau publicul n'a mai încetat din flue:ătU1i 
in laturi' nici dela jetulrl'a. biseriCilor şi Proteste, insulte la adresa arbitrulUi 
dela asas.narea preoţnor. Astfel port a- adeseori sbura şi câte o piatră pe tere 
ltU unii biserid din So~s1gnac1 în apro- nul de luptă. Agitaţia în special a SSM 
l)i~re de Bergerae a fost sfărâmat cu R;iştilor s'a observat dela apariţia CFF 
âJutorul unei încărGături exploSlve iştl10r în sală, tratând. cu oaspeţii ne 
Gupă care a fost jefUită camera odoare- demn şi CU toată l~psa de sporti'yit~te: il 
lor. Geamurile clădirilo, înconjuratoa- fost suficient în fIne ca CFR sa eaşbg: 
1."(; au fost sfrărâmate de suflul exploziE'i, I in faţa SSMR.~ului pentruca publiCul sa 
Autorii acestei fărăde:egi nu au putut atace cu pietre şi apoi bătaie cu sâ.n~ 
fi prinşi până acum. Un preot din J:mtil- eto. Autoritatea d,lui Prei}edinte .allfe. 
hac, în drum spre o comuna vecină a deraţiei Ing. Rudosav a fost ins!lflCienca 
iust atăcat de bandiţi jefuit şi omorît. pentru 'potolirea scandalUlui, e,hlar ~om. 
Cadav4 ul €aU a fost găsit într'un şanţ. l1!ia sa trebuind să. se retragă III fuga 1--

iIM4 •• , .... 7 _ uşi lăturalnice fiind ameninţat şi acuz;.· 

Cinema CAPITOL Arad 
Telef6u : 23-22 

Cill61l1atografuI fiJme!&r &"l'aJuliolUle 

AZI r 
MICHEL Sli\ION NEUIT"\TUL "QTJA
SUIODO" din Cocoşatul dela l'\otre 
DlLme şi MICHJ:t4-.E lUORGAN 

In fUmul sentimentelor 1Ull&DO şi a 
dragostei nemuritoare. 

Inaerul Îniunerecului 
Repr.: la S. 5, '7 şi 9 fix. 

'.A 2&H ee li ti EL 

ATENŢIUNE DOAMNEWR! 

Vizitaţi numai Salonul de Cosmetică 

HAJDU 
ARAD, str. M. Eminescu Nr. 20-22 

Telf\fon: 21 cSl 

Autorizut de Onor Miniat. Sănătăţii 

că ar fi influenţat .ar iJi trul .cu ocazii 
unor decizii Cei 3 gardieni eu menţine 
rea ordinei, în 100 să disolve munci tCJ , 
constituiţi.În grupuri gata de bătae LI 
frunte cU d. Lovasz, au arestat câţiva 
timişoreni reţinându'i până dimineaţa, 
flă.mânzi sub arest, 

Aceasta nefiind la primul caz, o!'redem 
că federaţia de specialitate va interveni 
la forurile superioare a sportului din 
România să ia măsuri în consecinţă. De
altfel conducerea CFRcului Timişoara 
este pe cale a lua hotărârea de a sus
penda pe veri deplasarea echipelor cefeo 

riste la Reşiţa, spre a pune capat ac(>s~ 

tor stări de lucruri cari sunt departe 
de ideia de sport. 

D. Corpodean~ 

, Mitrlci Vladimir 
i Croitorie pentru domni 

I ARAD, Piata Cot.oral,'Ii",! .''''''':' _pau 

\. 
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, .• ~roin Sânnicolau 
~ ..... C1l\;"EMA TOGRAF Dumineoi. S 

. . ea. .. ,,'a desoois 1U1 BoU eiJ1e,ma.. 

!Vai in oraşul nostru, ÎD looalu1 "" 
pl4hlt etuematograf .,Imperial" prO' 
ţiet&te& lui Velimir Parlov, fApt ee 
jI-tr bucura .. vând astfel poai:bilitate 

it'lI ~ • ..-.ea In fiecare Dl.llllin.eoă doUă fUt-
,~, daei. DU. am fi constatat, oi. publi eul 

18 11 lmpă.tţit pentru cele două cinema. 
, ~e Iar re:ruitatul materiala fost de
ti fpitar. Onor. 'Minister al Propagandei 
V ,b,ţion:ale ar trebui să. C{)II8tB.te această 

·;rtuaţie fi 8ă ravină la cea de a doua au· 
u· 5 intru eâ.t cinematograful eo
ul' . pe JlDgl el. eerveşte propagandei 
je '.ţ:ion81e, dl poelibilitate de exi1!Itenţi a; 
R \U'ei vă.dUIVe de război eU 7 orfani, ,i a
lo li,at dorinţa Mareşa1ul'1ll Con. ducă-tor de 

I ~ ~1 prospera Intreprinderile G(),< 

~, IlIUnale s'ar _tisfa.ee. 
;e ....... e ••••• -•• • ... ___ · .. i 

rr 
l' PrimAria Mnntclpluhll TimIşoara 
1ţ 8eefIa eeoDOIIllcA 
h .1(.0. 6 • .260Jl9U ., 
1-

s Se aduct la _Oftinţl celor mtereaa.ţi, 
" ÎI1 5U& de 28 l4.artie 194.&, orele 9,00 le 

· '" ţine in loca.l.ul Primăriei Municipiului Ti
'. ~ etaj J. Sec:Iia ec:oDomicăt in circ, 
· L Piaţa LIbeI1J.ţii No. 1, kataR, pentru 
~ .. timp .. 1 ...... lIDui 1.eZ'e1l 

· proprietatea primăriei. tu. Intindere de 283 
· Itj. ptr. titDat !Il Timişoara Elisabetin, Str. 

S&tu-No.l 004 .. Bul. Eroilor dela. Ţisa, 
· wideuţ:iat !Il ~tarDl primi.rlei, wb No. 
; pac. 4M ti. !:Dreg'.I8trat ta. .. t. Ih pnr..ocoiul 

Nr. 1 'l"I..mJ.toara m cu Nr. topografie 8731 
475f51 f«S. . 

Tratarea .. ,.. ţine tii. eonforml.'tat.e cu 
.~ diIIp. ~ ta. Legea Contabilităţii Pu

, blice, regulamentnl O. C. 1.. şi nonnele pu
bll:cat4l tD Mon. Oficial No. 127 din 4: Iunie 
1981. 

Toa"bf ~el. cat! 1'0'1' tua parte la 
Ilcite.ţ1e Tor depune o garanţie de 25 la sută 
din arenda JIrlp.l.mală fixată, iar oferta se 
... faae JmlDaJ. fn eon1onnt'"..atlEl eu eattt!ll de 
l!Iaftlbd. ean ~ ft rimt In fi eca:l"e zi 
dela ora • plnIla ora 11 In biroul Szcţlei 
~~ 

~_.-

.A8 • .& 

! iMR M
' • il --

O-na Lucretia Gh. Opreanu a conferenţiat 
la Lugoj În cadrele ciclului de conferinte 

organizat de "Astra Bănăţeană" 
In cadrul ciclului de ovnjerinţe urga.- Conferinţa CI foat primită cu 8ntu-

niWtc de DespăTţă'm.ântul" Central al Bta.tm Şi aplauze de numerosul publio 
Mt1'et Băndţene di1' Lugoj d8 aub pr~i- J'Tifttre care am remm'caf: 1. P. B. Epi.!
d.enţia d-~ui pro}. ar. AUf'el P6teanu., at- copul dr. Ioan Bălan, P. S. preprozit ca· 
rt'Cwrul LAeeulUi de băt;ţi din Lugoj; a pitular canoniC dr. Nicolae Brâ7'lZău, 
aVU( loc intr'un cad", .9oLemtt conferinţa canonic Ştefan Bălan7 dr. Deliman tJeCre.. 

d-ttei lMcreţiOr dr. Opre<mu., despre tm' al Episcopie!, părintele prof. 'Borza, 
,,EducaţiA! Fetelor". ă-na insp. generalii (1 invăţământului 

D-na prof. Vtorica FăT~ dir~toa- Dufrrdescu7 Vier'iro Fărcăşcmu dire Şcoa· 
rea ~ Normal.e de Jl'el6 tU" Lugo;, ki Normale th f'!:t e7 d. Aurel dr. Peteanu 
CI pr~eAtat publiculUi p. cc:mferen.ţmră, dir«:torul Liceului de băefi cu d-n,a, 
Qrătând rodnica 6Ctil1itaee depu8ă in imp. ,colar judeţean Soma, dT. Bolchiş 
această direcţie, subliniind i7hporlanţa rrim mttdicul or~lui7 rrotopop onOTa1' 
pe oare t7'C'buic să O dăm astă.a& edueGţiri Petru Laieţ. magistrat N. Literat, prof. 
tin6relaT I~, care t10r li educatoarele Petru Felega, dr.nea tJirecforul spitalu
" mam~e de mâine.. mi. dr. (]rllŞQ"t)(m, prof. Ion Berinda cu 
, ContJ .şcoaZei Normale CI cdntaf ron- d,nll, d·na prof. Maria BudiŞteam, ~i 

tr:06 naţionale după care "CI Wf"I'7I,(Jt C01lfe- Mia Marian Jale§ condWt. Secţiei de pro. 
fiftfa d-nri ~eţia d:r. Opreattu.. paga~ a ,.AStTei Bcmăţe1lew ~ u.n ?mi-

D~ ~ arătat core ~!te miflocu1~ cel I re _tlU~r de inţ~~tuali din OTaf. 
"mi 3anatos de educaţt.tJ OOTespunzat()'1' - . ... . --
.".~ «teepţiOM" de ~. ., ;.. ~ ~ 

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

Ştiri din Caransebeş 
_ UN CAZ IN'l'ER.ESANT. - In 

comuna <.:ă.nicea s'a mlB.ml,llat următorul 
caz; 

}.Il siua de '1 Martie .ert. s'au prezen,tat 
la poo\.ul de jandarmi &\fie. Lorena de 
41 !.le ani lJi fiic& ei Maria lsb~ de 21 
ani, declaxand că. în urma. unei certe 
avute oU Lorens Simil.ln soţul celei din.
tâi, acesta. ar fi vrut să. arunce dina" 
mi tll. in foc pentru a distrug,P. .casa în ea:.
re loouiau.. Fiind reţinut de cele doua 
femei, în toiul luptei fil~ sa. Maria., i-a 
aplicat o lovitură. de topor in regiunea 
frontală. pari etală. drea.ptă. .. capului, 
atin>gând\4i şi oreeruL . 

Cazul fiind cercetatt s'au .atabUit ur
mă.toarele: 

doneazi Intregul salar pe seama bJse. 
rieii, dând pân.ă. 'n, prezent suma. de }ei 
50.000 • Pentru ÎInprejmuirea cimitiru
lui contribuie cu 40.000 lei iar pentru 
cel din comuna Zăvoi, cu 50.000 1eL 

Tot prin stăruinţa, lui :,l'i prin oolabo
rare Cu preotul comunei Şi a notarului, 

. rflorganizează. cantina pcolari la care 
ia.u masa pe lângă elevi, ii bătrâni Hpsiţi 
din comună. 

Pe plan cultural, lnzestrea.ză Casa 
Naţională cu un aparat Cinematografic 
C!\re rulează fihne culturale fi distrae. 
t"Te. 

Orfanii, vă.duvele de război. sărmanii 
şi li.psiţii, au găsit în orice Imprejurare, 
in persoPa dlol Gh. DobJ 4I8CU, .. apri
jinitor ,i un adevirat părinte. Indivldul Lorens Simion s'a eăsătorit 

.cu Sofia Isbaş.a fiind drvorţa.tă de pri
mul ei soţ. In timpul acesta, dă naştere 

'!'I1if .... râ. te Varlte 19« unei fetiţe, Mari&. - actuala criminală 
lT8G PI1mirta Munioipiului Timt.,oal·a, 1- pentru ca după. e!tva timp, să se re-

Fapta lui să servească de exemplu 
pentru toţi acei ca.ri s'au s'bătllt dela 
adevăratul tiJenIs ai vieţil pămlnteştl. 

[ 

I 
I 

oă.sătOl~scă oU victilma. Maria, ajun. 

PrimA"I1a ~ F", e t Jud. 
Nr. 294l194l 

gind al vârsta de 15 ani, a fost forţată 
Severin de tatăl ei vitereg să întrtţin·ă, legituri 

llU eL Sub ameninţpările lUi. fata a ft'C'" 

PlJBLlCAŢIUNE 

Pritndria comunei Făget Judeţul Severin, 
adUi08 1& cunoştinţă eelor interesaţi, că in 
ziua de 7 Aprilie 1944 orele 11, la. Primăria 
comunei, se va ţine licitaţie publică pentru 
procurarea unui aparat cinematografi0. 

Licitaţia se va ţine in conformitate eu 
d;spoziţiunile Art. 88--110 din Legea Con
tabilităţii Publice 

Concurenţii odată eu depunerea ofertelor 
"01' depune şi o garanţie de 5%, din valoa
rea ofertei, in numerarJ s'au efecte de 
Stat. 
Cai~ul de sarcini se poate vedea zi1n!c la 

primărie, in orele de birou. 

cepta.t a.oeastă. legătură care a. durat 
câţiva ani. Intre tim-p, r.umitul a fost 
concentrat, ~nind a.casă in Dec, 1943. 
e11 d.re &e8.Zie,« !ncereRt reluarea ~ 
ehnor legături eu fata lui. Aooam însi 
ra refttzat. motiv 'Pent"'1l oare !n oasa 
tor s'au născut certuri şi ~and!\luri. 

In ziua de 7 Martie crt. Soţia. sa n 
reclamă. că i-a răpit fiÎca. cu care a dis. 
părut. A doua zi, fa.ta 3'a reintors însă, 
ceeace a determinat pe bătrânul Lorens 
să. arunce dinamită in foc. 

Victima a fnoetat din viaţă dup.ă cA". 
teVa ore, în timpul c?ror& I s'a, mai pu· 
tUt lua. o declaraţie relativ la cele in
tâmnlate. 

Caznl Q fost de-rerit Pnr:e'hetului ea. Făget, 16 Martie 1944. 
Primar, 

I)ragomlr 'Iru lan 

Notal." ran."€'be,ş. tn cercet,.rea dlui prlmprocu-
1779 Dr. Sita Gavril rgr [)obrianu. 

PUBLICAŢIE PENTRU EVREI 

Se atrage atenţiunea tuturor bărbaţilor 
evrei intre 18--50 ani, că la 31 Mar!.ie 1944 
expiră ultimul termen pentru depunerea de
claraţiilor la taxele militare. 

Evreii aflaţi In detaşamentele ext~rioare 
au trimi~ declaraţiile ta acest Oficiu. Mem
brii lot' de familie sunt rugaţi a se prezenta 
la S~ţia lPuncii obligatorie d1n Timişoara 
II. SPl. Kt1u 2, pentru a vedeF.!. lir.ele pri. 
mte .. peTl+ru "evita 8etiel Inaintarea 
dubI! a decle""lţiilor. 

• 
- ALTĂ CRlMĂ. - In zina de 14 

Martie crt, jn·dh·idul Toma Iana din 
Glimboea. a tmpnşoo't mortal, cu o ar
mă de vânătoare pe locuitorul Ion Cr!s-
nic din aceia~i .comună. la ma.rginea sa
tului, la ill$ire1J, STlre Ferrlinand. 
Motiv~Je noar n fi ve~hi certuri $1 b~tR; 

.. ~ "'.u t~t intre nt1m l tIi locuitori. 
Ciazul se oeroetează. 

• 
- O FAPT~~ GRĂITOARE. - Ur 

om excenţional esu. d. G'h. Dcbr!'sc'-t 
11"!'()(,1lt'1~t1l1 fh-mei .. Mot'~\" .i,n I}ntn. 

- P ARASTAS. - Duminecl 12 Mar
tie a . .c" s'au tmpHnit patra. ani dela 
moartea regretatului profesor ,i diree. 
tor al Aaedemtet Teologice tItD ~, Dr. 
PetrU Barbu. Cu acel!1.Stl ocazie. s'a fi· 
eut un pe.rMtas pentru. odihn.a celui ris 
po8at. la ~ a luat parte P. S. Epieo 
eop Veniamtn, eonsilierU ~pa.rhiali, mem· 
brii familiei Şi prieteni fi ounosouţi al 
defunctului. . 

- CONFERINŢĂ PASTORALA:."'
Mercuri 8 Martie ort. preoţimea pt'Oto
presbiteria.tulul Caransebş, & fost eon· 
vocată la conferinţa, pastorală de primă
vară. 

După t'losirea P. s... S. Episcopului 
Veni.min, Păr. Prot. Isaia Suru săvâr
şe~te Liturghia., in cadrUl căreia Păr. 
Gheorghe Comeanu din e<lm. Zăgujent, 
desvoltă eonf-erinţa despre Sf. Taină a 
Impărtă..şirei. 
După terminarea Sf, Litnrghii, Păr . 

Ioan Clopoea.BolVaŞnlţ& desvolti con
ferinţa .. Activitatea preotului in oo,druJ 
In13titlltţiei Consiliului de patronaj", 
sl'b:ect la discuţia eărui& au luat parte 
preoţii participanţi, 

- EDn..IT ARE. Primăria. oraşului a 
lua.t măsura de a scoate pomii de eal .. 
eâm ee erau plantaţi. pe marginea dnt· 
mului .: străzii priuclpale. Probs.bll, 1'01' 

fi Inlocu~ ou tei, ...... u alt soiu de ar
borL . 
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Din Lipova 
- INSPEC}'lI şCOLARE ŞI E. E 

D. Ludovio Cibanu, inspector genel'al 
primar in. Ministerul Culturii Naţionale 
a inspectat Sâmbătă ciclul primar su: 
perior dela fOO8la dill Lipova eondns de 
el, p~mitrie Tim ,i dra Ana ignuţa, N
manand foe.rte mulţumit de eele eo"Mo
ta.t;ate_ Dupi. am1ad 1mpreun1 .,. cii. 
~rge Beuraa.. IlUbinspectorul plawei a 
inspeetat formaţttmf1e E. E. tIO!ldtU!e 
de d-nele Totoreanu ,i Ni~li, rltnlnlnd 
fi Mi foarte mulţumit de muDe& hrriţl. 
toarelor fi fnwă.ţAtor!1or loeali. 

- SU'PRA.OONTR01DL INVATA
MANTULUI PR.n.L\R. Una dintre feri .. 
eitele măsuri hate de d. ld1nietrU Sn~ 
secretar ck Stat I. C. Pet.reseu J>entn1 
bunul met'II al !nvlţ5.mântului primat 
este supracontrolul, obligând astfel ()t'g'a

nele de control si fie obiective fi pe!lLo 
văţă.tori să inţeleagă răspunderea ee.
pasă pe umerii orga.nu1ui de controL In 
plasa LipOV"a, inceputul lupracontr'olu' 
lui l-a făcut d. L Vârta~ l.nspeeforul 
judeţului Arad care a inspectat Inopinat 
şcolile din: Ohemlac, Belotiftt, Ususătt $f 
Lipova, ttlt1met.!J trei bnpreunl eu Jmb. 
inspectorul plasa! d. George Beurlln, !!tr" 
lat pe teren !n mspecţie la. Belotinţ. .................... 
Din Glroc:' Timi, 
- BUGl!,'TUL OONSILIULUI LQ. 

CAL DE PA'l'RON.AJ PE 1944-46. 
Eri. la Primă.ria OtlIllUlMll Giroc, Pr. Be
ria. ViŞoiu. 0& pr~ al Comitelulllî 
local de Patronaj. & aemaat Bugetul pe 
1944-45, in suma de 206.000 leI. ln1. 
preună eu d. notar Gheorghe IeU ,i 
membrii Comiteiululloea1. Cu acea.sti 
ocazie, la propunerea Prefedintetui d. 
înv, director Barbu Ionescu," fost nut 
blit şeful BlrOUlw administrativ al aoet-
tel orga.o.imţii, din Giroe. . 

- DUHOVNICEŞTI. In eadrul Sfin· 
tei Liturghii, aă:vâ.rşiti Dumineeă, Pl· 
rintele Vişoiu, a împărtăşit eu sfintele 
Taine, pe toţi ek<vii ,i eleve1e organi:lA. 
ţiEli Exu·a.şcolare de sub ooman,d.a d-lui 
Ion Blengeanu şi D.na Aurelia Ionescu 
vorbind tilrertlor, despre "Sf. Taină. • 
Cuminec.ăturiiU, 

- MOARTEA UNUt EROU. Dbt eri· 
mees, s'a primit "Vestea trist·§. a ftlftrţil 
tâniirului ostaş Vic:-nentie Dritguţin tiirt. 
Giroc, căzut in ultimele lupte. Moamtt 
aeestllt tânh ne-l\ tntrletat adlne. 

-FURT. Răufi\cittor1., !ntl'Odtlclndu.. 
se In MStt femei! Raehlla Petcu. au fu
rat mai multe htt'Mtrl cnsniee. Cuul e 
oercetat de d. Plot. Pop, ,eful PostuluI. 
.,.U •• ~U .... AUA! ••• U .••••• _., ... 

PUBLI0ATIUNR PEN1'RU EVREI 
Se aduce la cunoştinţa interesati10t 

că, distribuirea untdel€mnului se va. face 
intre 22 ~i 30 Martie &. C. t intre otele 
3--7 p. m., în cirC. il., in Str Titnf)t:ulUi 
Nr. 111)'1 în eit'C. m. in T1m:şoara, m .. 
Bulev. R.egtet.-e Ca:-oll Nr. ~7. 

Termenul de 30 Martie a. c. nu ... i 
mai prelungi. . 

Publicul va prezenta h0'111rUe ee ule. 
Nr_ 3, 4 şi 5. 

Ofici'UlludtfefJ" 1imiş-TorontCll 
1691. al CfJ1lt;Taltri E_~eil~_d_i,!~ 
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de baraj aII' rare?~ Europei 
Luptele dintre dug şi Nistru. Armatele j,,~onez€.: au trecut 
graniţa indo-oirmană. - Pe frontul finlandez au reinceput luptele 

nou sistanl pentru 

ţco"...tf.4,C,eo.~ 
no 

'D ... -...-. --
. €i.(4 c;areit:rul gf::ru:r4JJ, uţ li uurerulw 

*fi maU'ut com,<J,lIaamem, al. Jorp::w, 
Il. ".ule fjtdlluJ,tie cum·un.ca: 

.t...a nora-est ae J.V <t:().u!ov~ alacuri ma~ 
tI. t(;e nI.«' swoe au 1 U/}l.tJ,.j } ara rez·uuat. 

An Ucravw" pe 1SuguJ "~Jertor caiJe~t: 
de pod. Sovi<;:;t.ce aU Juse ci.uaţite sau TI:!

"'14~\; p"ln contraat<u;u,ri, 
In st:ctorul de patru,uJ,·=?ffe d~nt.re Eu.

pitL mtjiOC-iU ucra.nean Şi Nast,·u~ nu ma. 
/"i u/lI'UjJ1ue de i3menn{~l' ~<: .8:m.naleaza 
tu/ne vWiente, care sunt i·t1Ca Ul curs. 

AViufl(l noastra ou ]."J,ternice Jarma-
ţ luni d,f mpta §,i de asait il priclnu.it Pier· 
dUt g,-ele de oomem ji i,latenal bol-§e· 
t;.~ 1.LUI

J 
cun inainteaza ,'1pre N.siru·. 

j rt,"re Pro:'claov :jl 'lanlopol, contra
(j.'~/ui.;Î.I.<: n(}(J8t.re au pii.tnws în poziţiile 
~~.a,ml.t..e. lt'orţe so-rLei ,:Je au }OSt ni-mi
C'let tar (J spaJ'{ura 'J irontult,i a Jm:n 
sugrumată. 

In sectorul Kreme-nie~ li în apropier~ 
ti"! Ea-vel. forţa Ma~'IP:lor imtrnice a 
creSCUt. In cu,T~ul unor ~upteviol~nte, cu 
rezultate schimbătoare, j8 tmum.Ti ina
m;ce au Jos nimicite saJ~ captu.rate şi un 
y-' 1, P de luptă sovietic, r.are iS?1t!i~e o 
luJ.trunde1·e la Kovel} a f03t nUnlctta. 

La sud de Pripef, atacuri 1'epetate al'3 
br;;şeViC(~or au dat greş intre Styr Şi 
(iun!Y· 

De pe re.stul Jrontu!u; de răsărit Se 
8t mWl,ează num.ai acli/;ifate de luptă 
flJC.aiU. 

DeUL capuL do; pod N ett!tnO se anunţă 
num.ai o vie aGti1;itate (1 elementelor de 
feCWlGa.şlere Şi dE §oc. In O1·aşul Cas-
1<IIW, toate awcunle inamice~ Spi ijmite 
de puternice formaţiuni M tanouri s'au 
frrabw}it şi ieri .. în mod sângeros, _ sub 
lOC-UZ de apărare al Vlteitiar apăraiori. 

La nord-vest de acest orW), un gmp de 
l/lptă inamiC a fost înc-er,~uit. Pierderil~ 
inamicu.lui sunt de câteva ori mai man 
ca ale noastre. 
"iA .. ,rea eforturiler de J'ăsboi 

.n ~ud E!otu, eur.-pe,,_ 

BUCllREŞTI, 2'Z. S. p, P. transmite: .DIJ.'i BERNA SE Al'LA CA ORGANI
Z.i'l'IA 1'OlJ'.f })STE PE CALE DE A 'l'EH,llUNA A..uj~.L"AJ.<\~lliNTELE 
t'EL'i,{'RU INUNDAŢU ARTUrlCIALE DE PE COAS1'J; buLI,'VLUI RIS
CAYA. 

. EXPLOATA1\'J) LACURI LE ŞI GOLFURILE DE p~ COASTA. StAU 
CREIAT CANAL(JRI ŞI ZAGAZl,RI, CARE EVENTUAL VOR OPUNE 
INAMICULUI UN PU'.l:ERNIC BARA ,J UEAPA. 

IN CERCI: BILE OOMPETENTE GF.J~~IANE SE CREDE CĂ A~'r 
NOU SISTEM DE BARAJ, RnlICĂ CONSIDERABIL GRADUL SIGURAN_ 
TEI DE APARARE GER~IANĂ. 

Noua linie de luptă s'a fixat pe Dug 
llUCIJREŞTI, 22. S. P. P. transmite: 

vin tserlin se comunică. ştirea (~ă mişcă.
rea de desprindere a trupelor germane 
uin se<-"torul sudIc al frontului de răsărit 
s'a Încheiat. 

Noua linie de }\uptă s'a fixat pe Bug, 
R('ozistenţa germa.nă la Nicolaev s'a aC" 
ttentmtt consjde:ahiL Se prevede o int-en· 
Sm(~a.re a rt>vstenţei germane Între Bug 
şi Nis{;ru. 

De pe acum se poate constata că spao 
ţiulae pătrundere al sovieticilor peste 
Rug, este foarte redus şi toat gf(}-rţările 
lor de a~1 extinde, in special intre flao." 
cur!, n'au dus la nici lUIl rezultat_ 

Presiunea sovietică Il devenit foarte 
puternică in sJlaţiul dintre Tarnopol şi 
Kow"'1lo. ea şi În cel Il in tre LUck şi Kow· 
no, Însă niCi in acesw 8eetO&.re trupelo 
sovietic-e n'au putut e&';ltiga teren.. 

Sovieticii au reinceput atacurile pe frontul finlandez 
BUC1JREŞl'I, 22. S. P. P. transmite: I finlandez. In mai multe puncte trupele 

Agenţia Transocean anunţă că trupele germane au re.~pins atacurile trupelor 
sovietice au re-luat atae-urile pe frQntul de ~ s(tVietice. 

Luptele dintre Bug şi Nistru 
ht:RU.N, ~~. \tu'in telefon), In partea. 

tit! l!oUu a .lJ'iJni;ulw. .. in l'u..sa.t'lt 6\ibJlilleU' 

L'cte cu a{:~ tcDuinţă am cursul murei 
A.<' .. ~a,li hU.pa ~~irile Uiti sUl"sâ gCHlla.l14 au 
su.cel'it o stit, •. ur6 trecătoare. tnctteerea 
deHnitivă a mjş(:~rilor oe desprindere 
germane de pe flancul de r&să,rlt unde in" 
eer,"\:l.rtie ruscştî de a litţi breşa dintre 
Rugul central şi Nistru 8!U eşuat, sta 
reatizat_ Contraatacurile date eU succes 
între 'l'arnopo:l şi ProiSkuT()V precum şi 
continuarea. ata.<'ollrilo-I' ruse.., ti impotri
va flancului \'estie din j'egiun&" Kovel 
caracterizează imaginea IDnmentană. a 
siruaţiei. In cercurile milit.are germane 
se sl."oaW în evidenţă cursul nestinjenit 
şi rf~rl..\.~ita miŞcărilor de desprindere în
eheiate Între timp şi a('~1entiua7A ci l"U 
toate inoorcările de stân ien;re SO'detice 
cari nnnă.r6alU soopul de' a pătrunde in 
operaţiile germane peste Polonia, mi~A
riIe proprii aU fost con1inuate în ordine 
perfectă transporwndu'se Întregul ma.
terial de războiu. Intretimp ruşii an ao
«otunt atacul lor impotriva Bugu1ui mie
J'ÎoJ' care formează noul front defensiv ger
mant îndreptândU·~1i sfortiirile îndeosebi 
impotriva capulUi de pod dela Nikolaev. 
Aceste atacuri aU fost zadarnic·ite din 

tre Proskurov şi Tarnopol este stăpânit 
şi pe ma.i departe de cootraa.ta.curile 
gf"rmaue, ~ au 6prit oompleet ofensi. 
va sovietică. din ace."it spaţiu de luPtă şi 
câştigă inc~ntlnll teren, In regi·unea 
Tamopol până in regiunea. Kove} este 
Fla.neul de vest german al frontului de 
sud Împo-triva. căruia inamk>ul faee 
.... rort.ă.ri disywrate dtl a e.â...,tiga teren şi 
În spre vest in dire('ţia Jnlvemămâ.ntu1ui 
f!f'\Jle"N\ 1. Ataeurile aU fost zadaMlirite r(li 
f'ri fărl'l nid nn câş~~~ d", tel"f'n al inamJ
~'llui. O oare"'llre acttVit3te de hmti d~~ 
rî'i.~oară rW;il Ia nord de KoveI. unde 
'ront·,I ia !'i\Jlr6 est in regIunea mlaştine
lor Pri~ttl1ni. 

o PRESIUNE PTTS!'1l'''c:! .... .{ DEOSEBIT . 
DE MARE 

Presiunea rusească a fost deosebit de 
mare între Styr şi Gorny doui afluenţi a 
Pripetului, cari străbat regiunea dintrQ 
Luzk şi Rovno în spre nord, fără a obţi
ne niCi un rezultat. Din partea centrală 
ş: de nord a frontulUi el; (l răsărit se c0-
munica. numai Q activitate de luptă 10 
cală, 

PE FRONTUL ITAl.I:\.N 

ti.riI ruşilor 8pte TamopoI~ vrea. 
evite pericolul unei învii.luiri. 00 alti. 
priziooerii gennani luaţi de sovieUl ~ 
căror număr este fOarte mic nn cont' 
această teorie a prăbuşirii, Sute de l'Il 
de prlzioneri trebuiaAJ luaţi daci s'ar 
obţinut O reala stn\pungere a sist~nnll 
defenziv german şi daeă br.eşele Il 
fGSt exploatate CI' ~"'7IJltat. Numărul p 
zionerilOl' comun .. soviete ('nufi 

• 

ieolli11a. troei retra.... i la timp a {Ol'ţ~ . 
principale tăsându~se În urmă forţ .. 
E-iguranţă de acoperire. Această piil't'I 
este cu atât mai justă serÎp Udai,. Ha 
ca cât se ştie oii gennan ii tlt'tJrlir~c str . 
tegia retragerji incete. Pe Nîstrr! sta" 1 
pe o poziţie cur.gătoo.re carp, tle.ia pri 
puternicii mlJ'enţi aJ lui este Un "Iart' llI' . 
riool. Din toot,e a~t.ea ~1tă o pr~ 
sMlrlare :Il fr~l1'tul"i ~ermnn. ('1U'~ a~ O 
eCoof; fa·vorabil in av~nta.tul an~rlitoril()r 
puţilfli la număr. Din punct de Vfflfftlo 

strategic germanii al' fi pntnt ~~a Jmcj 'f 
n~or teren În parf,('ft, fle sud fi frontu!",' ~ 
deMit in alt Sf'Ct>or. Aip.( nl1 ffltt'l niM 1l~'" 
pl'rieol a ("ut., chiAl' :c.j JlierdprP~ fl"iei fn. 10 
rat.e T..emh~rg--OdeAA nu es~ "'''a, 'it" :l!J'll.1JI 
vli, clPO;:lrt'l('...e sunt rmmp"f!t'c;f' li?!:! f'''rat~ Iti 
din R<lmAnia eari sta·u la dispozit~e. la. 

FORŢE JAPOl\TEZE AU TRF,ClJT ' . 
GRANIŢA INJ)().Bl.TRMEZA 

Tokio,22 (DNB). - Forţe armate ja. 
poneze Şi trupe a annatei naţionale in, 
<iien6 au trecut graniţa indo-burmeză 
după cwn. anunţă. ziarul ,,M.oeinit.sehi", 
Gltvemul provizor al indÎ",j libere in]e. . 
gătu:ră eu aceasta. 1. lansllt un manifest 

I C',Rtre toţi patrioţii indieni şi ofiţerilor Şi 
AOldaţilor din 18oldă. engleză că în ultitna 

l.I.1aşin~i de războiu aliate prin sabotaj, iiţ 
Ol'gamzat., er 

fi deciziva lupta. pentru irdependenţa. şi .~ 
]jbertatea Indiei să acţione:re impotriva . 

Compunerea forţelor armate aliate de . in 
fle graniţa indo-birmană Ctlprinde Cir- , 1 
ea un jumatate milion de oamoeni, din 1Il-ll 

~ari. 400 mii sunt britanici şi 6Q de mii Ce! 

sunt trupe americane şi vest africane. 'ro,1 
Nl~ă.rul aVioanelor de ~,art dispun pe Ce1 
graniţă aliaţii se cifrează la 80(), ŞtiriJe. ga 
din Tokio caracterizează ,oartă diViZiei !t-l 
\7 Montbatwn din valea Maipur ca pe-. 
cetIiută. BrigăZi Intregi din diviZia com· . ck 
rusă din 9.000 de oameni în frunte cu 00. au 
mandanţii lot' au părăsit tunurile, O~l' :. ,'. 

?ierele Şi armele şi llU trecut innot !ltl. . ~ 
VIul Ma.ipur pentru 8. "e ul..1Va pe teritl).. 
riu indian, In fÎmp ce forţa principală li7 
a 8."'matei japoneze bima..'le fa.ce ţ)"re~ă- .: 
tiriIe Pentru. trecerea ~ ~tOri,tl il"'- • 
<iian, unităţile ja:oon~ {lin Acel district : ~ 
etectuiază operaţiile de turăţjre. 

f1 
Violent atac inamlo 

tmpotri-.a Romei 3' 

BERLIN, 22. (Rador), DNB. Tema des
bătută Luni de purtătorul de CUVâIl~ la 
Wilhe1m.strasse în urma unei întrebări cu 
pr;vire la marirea sforţărilor de războlU in 
E.lropa de sud est a fost Marţi Ul.r obi~~tul 
unei mtrebări la conferinţa de presă dela 
Wilhelmstrasse, Fă.cându-şe aluzie la dJie
rite svonuri, s'a declarat că nu se va jp.tra 
in!r'o discuţie amănunţit! a acestui rom· 
plex de probleme înainte de a se termina 
lUI anumit stagiu de evoluţie, 

FeşU ruşi lmpotl'iva bolşe. 

nou după lupte grele. Ca~ de POl) 80.< Pe frontul italian bătălia dela Cassin<l Roma) 22 (Rador). - Coresponden
vietice mai mici c'arl au fost formate pe se desfăşo8t'a în continuare, cu Prilejul tul agenţiei DNB comunică: Violentu) 
malul de vest al Bugurui ao putut fi căreia eS~ demni de relevat succesul aUlA} inamic impotriva Romei, din ziua 
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Vismulat curăţite prin oontraatll6 sau an fost defenziv4'i. germane. de 18 Martie, a costat după. cum s'a 
strâmtate. In secto-l"UI de lUPtă inre Ru- NISTRU O POZITIE SmATE- stabilit definitiv, Viaţa a peste o sută 

, 
BERLIN, 22. (Rador) - Intr'o mtre. 

pr.ind.ere industrială germană au vorblt in 
faţa lucratorilor originari din răsărit, fos
t:1l colonel sovietic Maltzov şi foştii cfiţ.eri 
aviatori An~ovitchki şi Didtcov care lu~ 
tă acum ca voluntal'i în rândurile VOluuta· 
r:lor din răsărit. 
. Toţi trei au fost inainte vreme bolşeVlcÎ 
convmşi, iar ultimul dintre ei era chiar 8Ş1l 
Zltl "erou al Uniunii Sovietelor", acum fIind 
in!"ă adversari convinşi ai s;stemuluÎ so
vietic, Adunarea s'a tenninat cu o mani
f<>s:a,ţie în care s'a afirma.t incă odată 
voinţa luptei împotr-lva bolşevismuluL 

gul mijlooiu şi Nistru asupra l"ăruia GICĂ PERICULOASA I'ersoane. 
apasă principala pre~dune a ofensivei Au fost rănite cam tot o sută de per-
inamice, desfăşurarea luptelor este de L o n d r a.. 22 (Ep.) - Impotrh:a pă. soane. 
neprevăzut, Inamicul face înoorcări de a rcrii că. rapiditatea înaintării sovietice Cu prilejul atacului efectuat în Ziua 
extinde spaţiul de pătr'undere relativ intre Bug şi Nistru ar fi un semn al prii-- de 20 Martile' o biserică. ei~tercian cu pa
strâmt care se întinde până la Nistnt, huşil'ii rezistenţ.ei germame ia. atitudine latul episcopal, ca Şi lai multe alte biBe-, 
şi exercită in a<">eSt scop o doosebită. plW Liddle-}[art în ,,Daily el\'lail" Dmtr'o l'jCÎ au fost grav avariate. 
sitmo asupra nodului feroviar Smerinka llarte refragerPa pe Nistru a devenit. o Populaţia a avut 23 morţi şi. 30 răniţi 
Şi in spre vest. Sectorul de legături din- necesitate dacă germanii in urma Înain~ J;!'intre care şi epiSCOpul de Anagni. ....... ~ .....•..... -~.~ ..... -._ ....................... . 

DEBARCARILE DELA NETTUNO 
Geneva, 22 (Rador). - Corespoaden- sarcina trupelor aliate este astăzi tot aceste' atacuri aeriene d'e mare amplo;:tr>· 

14 • ,ran; tele Indiei • Inceput tul agenţiei DNB transmite: atât de grea ca şi în trecut. s'a ingrel111aif: şi mai mult propria noastră 
!'ăiibrtiul de eHb .... rart" Atacurile frontale impotriva locali· 1 Nici a.tacurile aeriene tot maî puterni- acţÎ<tme dooarece acum tancurile Sunţ 

TOKIO, 22. (Rador) - Subbas Cfut.ndl'll tăţii Cassino, date in ultin1:ele zile ar fi ce date îmyx>trwa poziţiilor germane de. oprite în drumul lor de morma!ll~ de dă· 
llosse, comandantnl suprem al armatei trebuit să noU mai fie Il"lIeceSare prin exe- la Cassino nu an dus la rezultB.te1f' seou. râmături şi de pâlniile produse doe 
W'ntru eliberarea Ind~i, a adresat M..arţi I catarea d€"b~rcări lor dela NeUuno ~ tate _ continuă ziarul. S'a reuşit să se bombe. 
n'l apel poporului indian eerâ.ndo~i să par- scrie "Manchester Guardian" Da.r spe- Din nou aliaţii se văd obligaţi s~. tIi: 
ticlpe eu toate fortele la rll.sboioI de eUbe- fanţa de a sili pe german! să se r ... tragă facă din oraşul Cassino un monnan de mită tlrupe10r lor să ia eu aSatt stâne) 
rute care a inceput acum la granitele In- d-elpe poziţiile lor din sud prin deb:~rddle ruine, dar forta de registenţă a germani- abrupte şi masive muntoase spre ma:f 
dieI. . neta Nett.uno nu a realizat astfel încât lor nIU a fost de fel sIr.bită. Maj mult prin câştiga câţiva metri de ş<?Sea. 

Sooie-.atea Naţională de &iiturl 11: Arte Grahce .. Daehl. TTaiană" Timişoora 1, Bul. Rebele Mibaî 1, N~: ~matr. sub Nr, 152 11.1:88,1943 la Reg. Of. Comerţului Timi~oa.r&. 
.' . Tit>irlti la 22 Martie .1944 
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