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Re 450 de parlamentari turci au participat la şedinta 
[lI. 

teresele turceşli coinCid cu interesele 
Bulgariei, căci atât Turc:a cât Şi Bulga.
ria sunt imere3ate ca în Balcani să fie 
păStrată pacea. Şi a d~darat spre ştiinţa 
tuturor că noi nu cerem nimic dela Tur~ 
eia şî că Turcia, la rândul ei nu cere 

secretă a Marei Adunări Nationale 
~ .. ~oarta Poloniei şi a Jugoslaviei. Anglia acuză Bulgaria pentru pretenia cu Germanja 

nimic dela noi, ' 

:: J,ltao.ţ.la- "o~eltl.c4 
~ pre.. --In . _r, s_.· .... ·eW" •• :=w== 
• 11 n uUimiLe zi.le pr~8iunea anglo-ame-
~ ger. il ricană ~UPI'a. anumItor state a 
le ,r~şcut. iJupă p' tj/)'twwa exercltate iiSu..--

ar pra bpantel§." l"intanae1" a urmat rupe." 
pr rea rew.ţ~tL<n- cu Argentina. DeSigur cu 

. p6Utru partea sudest.cii a l!..u1'opta) lnte~ 
.!le III re8eaza jm pd,m,'ut ru,'1'1..d problema 1u, c~t:i 
lne.· pe care AnglUJ încearcă să tărescu i" 
~. râzboi. E oot-tu.şi numevră engleza de tA 

face popoarele să lupte ptmtru imte't'esete 
~D. Imgleze. in acela§ timp se remarca pre· 
I!! şiu.klea tOl mal accentuată a RUSiei, pen

tru ca,'e Anglia e-08"Ută să lacă orice fel 
tldeo,' de joc. 

Soarta guvernului jugoslav deza Cairo 
râinE pare acum, - după părerea cercurilor 
nire] tk aici, - definitw pecetluită. Ştirile 
: stai potrivit cărora d. Purici, aotualul prim 
tic~r mrnistru, U1'mează a fi înlocuit, fie prin 
'edea ~r. Bro;noo Ubrilovici, membru ai parti· 
mlli: dUlU~ agrar sau prin Slano Simioi, aaua-
een+l, lul ambasador al Jug oslavî.eiLa Mos. 
d ex, cava, prind din ce it, ce mai 1Ju,4 lid c<.m. 
a. jr.. sistenţă. Dealtfel, i3vorul acestor ştiri 
Uni, îl con.stitue afirmaţiile ,.edactorului di
,,In plomatic al aceluiCt§i Obs.erver, care 

l-am mai citat Şi du-pă care s'ar putea ca 
laţii· in lipsa unUi acord între regele Petru şi 
soli· mişcarea de reZistenţă jugoslavă a lui 
Pen, Tit?, (acord cu privire la caracterul Şi 
;oat< pohtica unui nOU guvern), regele Petru 
mtu· /IT putea să înlocuiască guvernul Purici 
la1'll print7'un "comitet militar". Acest 'comi
rgin. te, ar urma să se ocupe numai de ches· 
tiţia· tiu:ni militare, chestiunile politice rămâ-

llând să fie discutate între regele PetrU 
Şi guvernul provizoriu stabilit în [oam

•• t na trecută în Jugoslavia sub egida miş-
cării de "eliberare naţionaUi'{. 

4. IZ·. aDiversare • încoronă-
den· rii "apei PiU. a. XII-lea 
ITla. ROMA, 9 (Rador) - Corespondentul 
[a.rţî J.genţiei Dl~B comunică: 
4 _ Cea de a 5-30 aniVt!i'sare a. încoronării 
ului Papei hllS .l~ va fi să:rbătorită. în mod 
telui role.mD la ll; Martie la Vatican. Slujba 
rupă' religioasă. care se f.ă,cea în toţi anii in' 
lmis ::!apela Sixtină. şi la Care asista;'l de obi-

şi ~i Colegiul Cardinalilor, Curtea Papa-
lă, precum şi diplomaţii acreditaţi pe 

~~, lMgă. Vatican, nu va avea loc anul aces· 
ta. din cauza împrejurărilor, 

~oa' După cmn se află din cercurile Vati-
tiei. C8.nului, se va. oficia o slujbă pontirioo.tă 

BUCUREŞTI, 9 S, p, P. transmite: DiN BEltNA SE TRA~S~U'IE ŞTI
REA IN LEGATURA CU ş~ll'ir.ţAl)E l\lA..W!'I A ~1AREI ADUNARI NA
ŢIONALE TURCE: 

SE M'IRl\1A CĂ IN ŞEDINŢA LA CARE AU PARTICIPAT PESTE 450 
DE PARLAME:\"TAR.J~ D. l\IENEl\iENCIOGLU A DECLARAT CA TRATA
TUL ANGLO-TURC RA..'1Â1"IoTE BAZAPOLITlCEI EX'IJ<.:RNE A TURCIEI ŞI 
CĂ ACEASTA NU CAUTĂ SA SCAPE DE OBLIG-Al'IUNILE SALE DL:PĂ 
CUM AFffiMA PRF-SA BRITANICĂ. 

ŞEDINŢA MAREI ADUNĂRI NA ŢIONALE A FOST SECRETA SI A 
Dl.JRAT 5 ORE. SE CREDE CĂ AU A-VUT LOC DISCUTII MAI AMĂJ."'-UN. 
ŢITE ASUPRA RAPORTI1RU,oR CU ANGLIA SI CA S'AR FI VERIFICAT 
SI CU"RE PRIl'ITOARE LA I'rIATE-RIALUL nE RAZBOI LIVRAT 'DE 
ANGLIA. 

Pretenţiile Angliei faţă de Turcia 
BUCUEŞTI, 9 S, P. P transmite: 

Se anunţă din Istnmbul ei ziaristul Sa
dac, publică în "Akdam" un articol pri 
vitor la pretenţiile Angliei fată de Tur
cia. 

prin tre altele se scrie: "Să vorbim des
chis. Materialrll pe C/lre l-a cerut Turcia 
An-gliei, este un minimum pentru du('e
rea războiului defensiv. qa.ntităţ\le fie. 

I
material ou au fost stabilite de noi, ci 
tie specialî~tii englezi, DilCă rrl se cere să 
Întrăm în r.ăzboiu, apoi avem dreptul să. 
cerem Angliei ... ă ne dea materialul d-= 
t·ăzboiu necesar. 
A~i Cnre scriu mereu de neindeplini

rea obligatiilor, trebue să ştie cii nu 
T'Tr<>il'l. ci Anglia nU şi-a indeplinit obll-
g~:tiunne -

,,~oi treb De să intrăm in război pentru englezi, in 
timp ce ei n'au salvat nici Grecia" declară un deputat turc 

ISTAMBUL, 9 (Rador) - Corespfill
tlentul agenţiei DNB comunică: 

Postul de radi() Ankara reprodul'Ie pă-

I 
rerile emlse '.le ziarele turc.eşti de Marţj 
asum-a. atitnclinei pe care O are Anglia 
fată de Turcia. 

In zia.rul "Tanin{( itelluta:tnl Yalrrin 
reamiute"'te dl".ela.rl1.tiile unui ~eneTal 
l'ug-lp7. -pe vrenw.â rn:o:l-tn;Hlui din Gr('!r'la. 
(1u~ care ar fi trehuit si se trimitll 200 
nvina"fI TW':'ltru !'1onhr,rea. ~lntntiel. Şi Doi 
"-.,. t .. e~~lÎ !'1oi\ ~t .. llm i... .,.l!.'7ho llt 1)f'nt,.,l 

"l1"'lezi cr-ntinui'i, Valrin, ('Rnd ei nu au 

pntut să. salveze niei măcar Greeiaţ{. 
Sertel declari in ziarul "Ta.n" ci nu

mai un ata.c direc·t impotriva teritoriului 
turcese sa.u avantagii earl ar reeşi din 
a~est războiu ar putea d~tt>rmina Turcia 
să intre în lUPtă.. Primul caz, însă., nu a 
avut 100 {'ană. aCQ,lm iar in eeeare prive~-
te al d(~ilea, Turcia nu ILre anue ea să ia 
mr,ear în consi(lerare o Înt-rare în mz.. 

1 
boiu. Posturile de radio engleze şi presa. 
nu reuşesc de{~ât a ajunge la efectul con· 
tra.rin prin a.eeasta. campanie. 

Atitudinea Turciei cu privire la ce jar~a vaselor italiene Sovietelor 
BERLIN, 9. (Rador): - In urma unei I Turciei, referitoare la problema livrărIi 

întrebări. s'a 1 ă."puns Miercuri la Wil· către Sov'.ete a vaselor de război ilaliffie. 
helmstrasse că în pr€zent nu există nilc~ Pe de altă parte se subliniază prescrip
un indiciu cu priVire la vre-o atitudine a ţi51e stricte ale tratatului dela Montreux. 

Doi membri .1 gavernu;ul 
jll;f.oslav la Cairo 

BUCUREŞTI, 9. S, p, p. transmite: 
Potrivit unei ştiri din Stockholm, se con· 
firmă la Londra că în cu;'ând vor veci 
aci, doi membri ai guvernulUi jugoslav 
de-la Ca.:.ro. 

Nu s'au dat nume, Însă se crede că 
unul dintre delegaţi va fi d. Purici, mi· 
nistrul de externe. Obiectul discuţiei at 
fl pregatirea unei baze de înţelegere a 
guvernului dela Cairo cu mareşalul Tita. 

.-\.oglo·amerieanii acuz.a BuL 
gari. pentru aUanta eu 

Germania 

SOFIA, 9, (Rador.) Corespondentul 
ageuWh VNH. tran:;3mite: Ziarul ,,!>veu
nik" in articolul său de fond se ocupă de 
acuzaţiile pe care auglo-amerlCallli Ioa 
a4uc Bulgariei cu priVire la alianţa. sa 
cu Reichul. 

Totuşi, scrie Ziarul, a.ceastă alianţă 
este pentru Bulgaria singura posibilă, 
deoarece numai Germania a arătat corn· 
prehen,siun-e pentru Bulgaria, dat fiind 
că ea se a.fla în aceeaşi situaţie şi luptă 
numai pentru apărarea drepturilor sala 
legitime, AIlglo-amencall:li ar ţine să 
vadă Bulgaria luptând cu tâ-nă..ra sa ar· 
mată împotriva Germaniei şi ajungânc 
intr'o situaţie asemănătoare cu aceea a 
Italiei. Conducătorii d-21a Londra ar tre
bui să ştie că istoria Bulgariei nu cu
noaşte tră.darea. Trădătorii sunt acej 
cari se află în seTVi'cliul anglo-americani. 
lor. 

. . 
Criza paa-amerieană 

StockhoZm,9 (Rador). - Corespon· 
dentul agenţiei DNB transmite: Cu pri· 
vire la criza pan-americană, corespon· 
den,tul din Washington al lUi New York 
TimeS r-elatew că Şi Brazilia este natu. 
raI StLpraveghiată d-e către Statele Uni
te, deţii nu se vede nici un indiciu în ceea.. 

Relaţiile Buleariei cu Turcia· CIe priveşte recunoaşterea guvernului 
, Farrell. Dacă Bra.z:Jia şi Uruguay ar re~ 

SOFIA, 9, (Rador.) - Cor€sponde:n
lul agenţiei DNB. transmite: 

D. Cristoff, minislrul de interne aţi· 
nUt la Vratza, cu prilejul unei înt uniri 
publice, un discurs in care a luat poziţ~e 

cu privire la relaţiile Bulgariei cu TuIX:ia, cunoaşte, în condiţiile actuale, regimul 
Guvernul bulgar, - a declarat d. ro:-

I 
Farrell, solidaritatea emi,3ferei occiden~ 

nistru Cristoff pril.'U'"e altele, - este în- tale ar fi sfărâ.mată. In aceSt caz poli· 
dreptăţit să afirtOO că relaţiile noastre bca de bună veCinătate s'ar afla în 
cu TurCia sunt eXCelente ~i amicale. In· mod seriOS JX>I"iclitată. . __ ... -~ ........ _-_ ...... ~.-. ..... ~ 

.... la Latrano în cursul ()iireia se va cele-

1.. bra. un tedeum, iar apoi papa va adresa P rob le m a 
1 a din "loggia" Bisericii Păcii, la orele 16, 

\1orOO de mângăiere şi' de credinţă 

Poloniei .nu poate fi ~ ~ - ,., Inca rezolvată 
şi în ri.ndurile arma.tei Poloniei. NO'ui 
personalităţi ar p!'ltea. fi găsite printre 
l'..,lonezU di.n 1\o1al'OO Britanie şi cei din 
Statele Unite. 

lin
Iela 

-

~tre popor, dându-i bînecuvântarea 
-postolică. Cuvintele Papei vor fi 
difuzate prin "hautparleurile" Vntica~ 
Il,"llui, care se si insbtlează în momentul 
de faţă. pe piaţa Sf. Petru. 

Noul aDlbas.dor al Japoole, 
,e Jânată Republica '.scis:ă 

MILANO, 9 (Rador), Ducele a pri-
Init l\lierc.uri la ~tierul general În pre
~ţa eontelui lUazzolini subseereta.r de 
sta.t la. Ministerul A~acerilor sti'ăine pe 
II.Dlbasadorul japonez, d. Hodaka, eate 
l-a. prezentat scrisurile de acreditare C4l 

reprezentant al imperiului japollez pe 
lângă Republkl' SOiCia.1iS~....I~iaJJj.. ___ • 

Geneva, 9 (Rador) Corespondentul 
agenţiei DNB com-mică.: 

Agt'.\llţia ExC!hange Telegraph a trans
UJis Miercuri dimineaţa. o ştire din Lon
dra după care răspunsul lui Stalin la 
dooJaraţi& poloneză eu privire la prob
lema de fr<mtieri., declaratie trimisă la 
Moscova. a sosit la Londra.. 

Textul ris01Dlsn'ui insi DU este 6U
lLOSCutJ este insA limpetle că punctul 
mort - Dn a putnt fi trecut nioi de data 
nooasta.. ŞalllSele pentru un aoord între 
MOSCtnta si co1llitetul emi~ant polonez 
nu sunt bUne. totuşi sfGrţi\riJe brita.njel" 
~l1"t ('IOJ'!tinuate. 

D-Iosooya persistă. in răspunsul e4 se 

lI-daogă in explicaţiile date de către Ex-. 
~hange Telegl'aph, că PolO'llezii artre
bui Să &<."'OOpte linia. Curzoo ca frontieră 
definitivi. şi aceasta contrariu propune
ril polOtieze de a. nu se oonsidera decât 
N .. linie provizorie de demarca,re,. regle
mentarea definitivă a. ('!hestiulIlii urmând 
a. se face n-umai dupA ră.zboL 

Propunerea polonezi de .. se pune de 
l4"Ubele părţi ale Uniei Cu.n:on ·obser\'a~ 
to.-ti aliaţi nu a. găsit nici ea. asentimen
tul MoscoveI. 

In ('I!e6aee priveşte ehesthmea. perso.. 
'Ia.lului. llniunea Sovietică persistA asu' 

I p:ra. faptului ci. va fi nevoIe de schimbi
ri in sAuul OOI-..o.....· ..... ut em.i.lrra.nt polonez -

Din partea Englezilor se mani[esti 
regrete prof'Wlde ei. după. două. luni de 
sforţări şi de energice mediaţiufil hri
tani(<:c nu s'a. putut ajunge până. acum la 
nici 'un rezultat scrie Times CU privire 
la. au:astăehestiune. Sfurţ.ările, obsen'ă 
mai dep.arte ziarul, sunt t".ontinuaoo eu 
dorinţa de a. face ea dupA războiu si re
nască o Polonie putemkA şi indepen
denti. în urma execUtării modificllrilnr 
d('l frontieră iIldi('I3te de o. Chllrcbil Ja 

_22 Februarie. 
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C .. onl~a Illerarii 
w 

MI-E BARBATUL PE FRONT 
Kumaa de tlJaria NlcDJau. hd. Cal'teoa HODlânpaa .. ·ă 

D-na Maria Nicolau este o scriitoare, reprezintă soţia idt>ală, româma desă.- eare îi creiază frumuseţea mornlă. Ju-
Care !1.IJll.l' OQ.cl.(,~ - (lin auullimaLLU OeJ. vâr.şită in iubirea, în eredinţn, în spe- C:ecând pe autoarea romanuhi ma.car ŞI 
ru~i Col.llp3.Ct - intri triU!lllato( .111 lm- ranţa, in certituJinea victorio'lsă, că numai după această creaţiune a ei San. 
peri:.ti .llteraturei r()IlliUl8. HomulltU bărbatul ei face .o f'Jptă dreaptă şi că dra, avem tot dreptul si. o considerăm 
"ALi-e bă.rbatul pe front·· i·a dest,;·his această luptă este a neamului întreg, literată. de mari posibilită.ţi creatoare. 
larg po~ţile oeloorită.ţii autentice, a ce- Ea. îl iubeşte Şi, iubindu-l. mO'are pen- Acest roman este viaţa însăşi e. nea-
lebritâ,ţli pe care ni.rnic nu o va putea. noei tru el, in braţele bi, de dorul lui. Omului nQstrJ în timpul războiului pen. 
tlimiDr.1a, nici deSJ:11llSa cu desavarşl.re. bandă \ie ex('roci şi excroace o lume de tru dreptate şi reîntl'egire. Este greu _ 
A fost suficientă o Singură. carte - o miri pro,or1;ii, d~r de mar~ .ofensivă în .cuprinsul unui articol de recenzie ga-

.. C~PO'-d'O'peră de realism }JISd.lOlogic şi So- l'ănfăcăto1tl'e. lzbute.,C' să sfiirâme su. zetărească. - să ex:emplifi('ăm C".1 cita· 
elaI - ca autoarea ei să. cuceraască. AU rtdul Ioauei, minţind că bărbatnl f>l este te din roman exactita.tea afirmaţiuni10r 
nu...'l'J.ai atenţia eriticei literare, ci maSSa mnrt SaU pri7.0nier pe front. Gântbl de noastre. Si luă.m la întâ'11p!are, totuş, 
]"r'.J8.re şi sensibilă a cetitorilor români. a fi d?snărt;tă de sci,lm"'l111 ~ot si 111t't1- unele p:is3.gii. De pildă: " Ioan a priveşte 
Despre D-na Maria Nicolau se Va vorbj tor provoacă unn din ace~e ca~stt'ore su- şi nu mal rt"cunoaşte casa fratelui ei, 
ue azi Înainte ca despre r,m talent tde fleteqti. pe care nu le po'\te c'1-vâN!i nici (OnţenII Traian, ca!'e e pe front). 
l'r .• .ri s~rante r(J.mânesti ce~ rn~i mf'l"e htWlri~. nil'i c'hil1.r h'lell- Camera îşi pierduse tentă veselia. ACllnl 

Romauul '"Mi-e b~l:>~tul pe front" -ria re .... c,le!'ii. Io!tT'l8, €'XT'Iiră eli () sfântă 'avea a.spectul trist al sălilor de club. 
este, propriu ZiS, o freSCă. de moravuri '.:n hl'llfele scum"'1.11l1f ei snt t"tOT'S !l('aq~ Peste tOt scrumi~re. pe măsnţe jmpro
şi de virtuţi. Moravuri, care diminue",- dună lll'!,)tele grele dela St1.1in<;rad. E vi7ate banri, pahare, sticle ~i un fum 
Z~.'l~ P?por în IU12tă, şi virtuţi care jllS4 vorba în acest rO'man Şi de Sandra, Clln1- de-ţi ftia respiratia. In această cameră 
tlflca Şl exalteaza energiile eroice ale !lata Ioanei. care cuprinsă de o d~mor.~- doamne ce ll~1'].l"tă nume romine;Jti 503. 
nAţiunii. Ser,sibilitatea mOrală a autoa- că.,i insunnO'ntabnă. paSiune l>2ntru un ca. cărţi. "Nu! Nu sunteţi românee. 
rei a eup-r::ns IDtregul războiu tocmai bărbat stră:n, al1lnecă din calEa Vil'tU- striga Ioana, nu puteţi fi românce, caeă 
in ."..GE"!I'? Este el: C'l Virtute de deoparte. ţii conjugale şi pentru a-şi repflr8 gre- faceţi f'e Iac;4i, când soţii vă sunt pe 
Şi ca negaţiune a lUi, pe' de 81ti parte. ~eJ.la şi a-şi linişti cugetul, merge pe front. Şi într'adevăr. e"lcGan~le nu eran, 
V:rtutr-a este permanent exter:orizntă frO'd ca să d'spară psihO'lori':lf'ş/e în ma~ n'ciur:a din ele, românee decât după ma
de rOinâ.nii natrioH, c~ri îşi jertfeso rea lUl'Iti pentru vict~ie. Aeelst3. S.ln- tiai. 
viaţa cu ff'ricire. fii ndeii. est~ jertfa rlin dra reprez:'lltă meralitatra romhească. Desnre n('eR.~tă c1T'lo-d'')~ed d~ lTt!'-
e::re cre<>.te in slavă~! în dreptate Pa. ce tr.l poate dweni imoralitate. dh e/lu. latură !)tltriotlcă vom avea. oca~ia să 
tri;l: - <:i mor;:1vurile neo'1'ttive ale indi- 7.'1 uT'ei trerătnaregl'e~eIi, ŞI care trn,;tS- mai vOT'b~m. In~,hei primele speste rân 
v:zilor egoişti şi fals-patril')ţi, cari au in· formă păcalul in condjti~ de reî'nviere duri cu recomandarea ce o merită in n~a 
fara nntimiide a snecu!a suferintele mOl'ală. şi de î~ă1t are sublimă. 1\ virtuţii fel, ca ea să. nil liPS;!RSl"ă. din ni ela bi. 
neam'llni si de ti S~ îmbozăţi în ep~a 1S"')9..Qitonre In literatura noastri-i rar bliotedi şi cn fieCi\re sunet rez"'rvor de 
h!' de- mlferinti şi de ~lnrîi.Aceasta este p-·5sim un p~~ona.g'il1 de rnm~.'l at..'lt re 1 bminţj, şi s~"'l'ltnte r!)"l1q,n~ască in tD-
f.e>Tr1!l i(~"'" logîei a. ar€stllÎ rOT}'l!\n. De ea- 'Plastic pre~e.,tat. - C11 t03te Înq-l<;!rile m:mul d-nei Maria. Nicolau. 
re autnaren '1 rrnhrăI''lt~o Î'lf.l'·o fOrn1X sale O'meneşti şi cu toate amănuntele . ~ ; 1..., \ Gh Iv. 
lf~"~"ă, py'\r;mân"-' T'll'n'lrinl enn"il1lJ~ 
s1.1fle f !"<l,(!, r11.1" e"'('r\,..,,,,,,ll,.,..-, si mal"t".8 ex~ I-loria Ursu: AU 
per;e'1i:ă a nati"mîl înh'E'gi.· 

TRECU7 TA TAnII 
Spunem că ac('st roman este o frescă, 

eeOlll'f'ct'e nutoarea ne i n făţîşe3.'lă. cu o 
plastică extraordInar de vie. C'aractere Şi 
suflete mari, ca.ri nu se rătă.c-esf' in BU' 

biectivismul din care se nasc situatiile 
si peripetiile ine:'Jl'cate ale vieţii Jndivi
duale ş: care- fO'rmează mnteria brută E. 
ro::rmull1Î prooriu ziS. 1.'7} cep.orul su· 
bllm si irn1"lJt1ător al ră.zbnbJui. - ro
mâ.nii ('::tri îl he p~ntru 8 obtine dreTltăti 
şi sRtif'!f:')" ... lj morale, - nn an nicI timo. 

~ n~ci conştiinţă să se piardă in ayYI~"'Jnte 
dn viata }0r llerSon'llă. Al' fi o tr5rlllrQ 

f:1+,1I, de Patr~e, ar fi o trăc1a:re f<1.tă de 
M+f.,.~'l. 11lT'\t'ltoare. Dar morAvurile din 
inter:orul ţării mInt P.'XMţ){'T'!I.Tlte, nu nu
Jl"Ia.i pentT'u un sunet de literflt. ci ~i 
pe,.,tru omlll sim..,lll. de bun simt. fli ('!"J 

o !'I1"Ceo--ă. d~1 "",,"'.,. eu ~ morT,.,q~ă dra· 
"..~t .. 11(> n(i!a."1. Ne hl'I'T1 t'ă POT\~ht~l"~'\. 
,.J;. ,,.,rl;,·r?:it " .. .,.. np"tţa, naţiu",l>'1 ,.,,,in 
faT'ltple 10'1' A.bj2cte nn ~m~ - ll\ 1.1""""ll. 

tll"J"1p1 . ...,r - cl~ o cin~ită ba'Ht,,; 1'1)'I'\"I.a· 

"~!'I~"~. fOi fini "q.-e n" (1" "TI "''' ....... ·1' n n~~ 
tl"Tl ~ , .... ~"'" ,.,.. m',", ~ ", ... ~t .. l'i. tl"1. ,,~,. t,., 
J'I'It.:'lnn·U lor pentr'l a-l e:'{pIO'ataşl a-J 
8:"';-; 

}<.C:,lura ... lIaehl 'J' ... t:ianl .. " 
Reeent apă.rutl în, ~Jitura. t,D.u;ia cartea cea nesfârşită încă, a suferinţe

Tra,aua" u'-ll bu..:ur~.~w, C~ {) cUJ:ieJ:i,.l;L lor milenare indurab do: poporul ROffiu.n 
executată ae d. r. l.Jmga Şi cu .1u::'I,.J.'aţii tIiI: Transilvania. 
iuC~i'lVa"e ue 9teian lxuill.JO](l,. can~ll Ducă despre cartea u..-Ji Hot'ia. Ursu, 
dlul .I:'':o1'1a lJl"~U, r.:aduce lU. a.~l:U.J.iltate nu pi!tem cu această. ocazie să ne ocu. 
trecute vl'eroi uill lJ.'.ol.UiJ,id;..1..r,J,e iS~U.l.·l~l păm mai pe larg, ţin:m să subliniem 
noastre. arta grafică cu eare Dacia TraJană" a 

"Sch.ţeJe sau po\',:sliril~ istor'ee cu· înţ~les s'o ilUStreze. " 
?r.nse III a C: 3L }V1Uill- s~une autorul Peniţ.a pictorubi Drt1gă •. ennturea.ză 
In prefaţa c~. 111 - au mal m~lt ,rostul cu eleganţă asp'~ctul grafic al cO'perbi. 
de a pOp:HarrZa aspactele (lin iswna lJ-C)- TI·t 4-"1 f . d' . 
porul ' ma' n d' n Tr Ds'Iv n', M ldo. u.s ray: e oarte SUg 2S. tI ve In 111 te-
. tli ro 1 atu. I el, O , t r d b~ w t Ş f 

va şi Ml'ntenia, privind în sp-zdal s~c, ;:.:~r ~:u~ ren. ~za!e ,~ anJ.,.{'~nu~ !e- an 
XV!". Unele sch;ţe au ca isvO'r istO'r;c uG1U, .;~ ••• u. ("u oscut.~l sculptor Şl pIctor 
documentat don.r un simplu fa!lt, cum st~::lt In l3rJcur~ştl. . "'(1 

este de pildă povestea fraţilor If'l'tam5.t, .t:j\:ltu.ra~ t>D~lCla ~al~,n~. ~untem 
ce se scrlcture:lz3. inteO'ral pe un e5ict cOnVl.nşl ca va. 1mbo'5aţi blCl10feelle noa' 

~ . ~ . . 
aI oră."'e"Uor din Sibiu la sfârşitul vea- stre, cu carţl vaIOI'O~ şi pr'n conţInut 
cului XVI, care eonstttue o pa'!ină din (la- şi prin a.spectul lor grafie. t 
'....-:rz-Jfi'F:.'tIHaFIii&lZid~ ~~,,"tVJ(,....~...-... ~~"* ...... q 

. ... ~ 

O P E n A R O 1\1 J-î", r~ A 

nam:np~ă, 12 lIartie şi Miercuri, 15 lilulle 
. Două specta.co!>e extraord:nare 

CAnMZN şi TRUBADUnUL 
Eroina roman111nj 8!lte lntâi loa'll8 cu concursul JD.3rilor cânlă.reil 

COStescu,8oţia col Costescu. eaTe ee r,,:a:-:a r.:o:t'.eanu Qi El11.il l\1z..rlneseu 
gr seşte pe front ,i care lntrupează. prm dela Opera RomfuJă din Eucu.r;;~a 

... 

II Marlie 1886 

Are loc, la Buda~...at conferinţa dru!u 
Victor Babeş, reintors djn studii făcule Îl! 
străinătate. Conferinţa .s'a ţinut la Sotie
tatea Ştiinţelor Naturale, unde distinsul Ba' 
'lan! a vorb.t despre remlt.atul misiunei sali 
de a studia la Pasteur, metodele eele n1a1 
potrivite pentru vindecarea mai exact COlii • 

baterea turbăr.ii. In sala de conferinţă afar~ 
de o seamă de profesori universitari, In!;. 

clici şi studenţi la medicină, era pr~1 
aproape Intreg guvernul. Profesorul Dr. Ba. 
beş, dupi cum am arătat ~i cu altă oea~le. 
a arătat rectificările pe care le_a a-lus se: 
rumului în contra turbării, cum şI rezulta. 
tele ()bţinute cu acest aerum in comparaţJt 
cu acelea pe care le-au dat inoculările fă< 
cute după vechea metodă, După această c0-

municare, la care au luat parte şi câţiva 
ziarişti străini Şi care a fost susţinută ~ 
dncumentată CU date statistice compara' 
tive, prestigiul de ~avant al bănăţeanulu! 
Vie:.or Bnb~ş a devenit cunoscut fi in !!trăi, 
nitate, de unde a primit mai multe invitaţii 
de a ţine cursuri. A rămas însă in rezervi 
până rând a putut urma glasul injmel II 
sut'letului său de român şi bănăţean, tre
când şi stnbiHndu·ge in ţara Uberă pentl1s 
a o servi pe aceasta. 

TRAI.>\N BIRAESCU 

r.1c:esfrul Ion Sârbui 
"<j, la "fimişoara 

Anlvel.areaL • ~jJ IaUI de ea
.... t;l'a 1& emiDe.~llalli .etel' 

ruma ... 

AfIşul ne anunţă pentru Sâmbătă 11 
~rt., la orele 1" şi ortl.le ~o, turneul Jubi
.!ar de ilO a.ni de carieră al maesLru1ui 
lon SarbuJ, - 90cietar al T-€atrului Na
ţiO'nal Şi profesor la Conservatorul Re-' 
gal d.n Bucureşti - care va illterpreta 
pe IO'D N~,bunul din pUtemi<ea dramă a 
lUi Caragiale "Năpssta". 
Născut in Baia de Aram.ă~ judeţul 

Melledinti , şi-a terminat Conservatorul 
şi studile un:wr'sitare la Bucureşti, du
pă care in 1914 pleacă. pentru a-şi dea
ă vârşî arta dramatrcă în Italia. Reve
nind în Ţară este angajat la TeatrUl Na. 
ţiO'nal din Bucureşti. f~ind calificat drep~ 
e~inent~ distincţ,e pe care n'o mai pri. 
m!se cimeni ina:nte. JO'acă pentrU întâia 
oară .,Năpasta" ca elev al Conservatoru. 
lui în 1912. După 30 d{' ani de sti ăluc:iti 
carieră. maestrul Ion Sârbul Vine ~ 
scena timişO'reană nUn de laurii câşti
gaţi in decllrsul glorioşUor a.ni, pentru a 
noe da în magistrala sa interpretare un 
Ion Nebunul de cea mai mare verOSim1-virtuţile sale ostăşeşti chipul de erl1'l J'Lctin"ţi dIa vreme b.lete la abea ',1" T:un.a;;'n. 1':' 11 Telefon: '.i6.t>5 

şi mucen! c al ostaşul ui român. Iuana ~. ","u._.. . L' , •• ,,',"' :tt:loI. ...... "'AI" .... « .j!':JlIS!:e.z..",..,ms:;._ .*_3.11* ·f .... ttate. S. 
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fAotive ornamentale 
La Institutul Social Banat Crişana a 

aVUt loc o importantă. ,e",inţă a aecţid 
ele tO'lclor şi etnogratie sub preşediuiia 
d-l.".lÎ dr. Aurel (.;osma consilier IUllliS.;e

riul, în cadrul căreia d prof. Marius 
Moga .a făcut o interesanti comUnIcare 
des,tlre "Motive ornamentale in. arta 
prelStorică.". ' 

Au participat: d-na Elena dr. Sp"oşan 

l.rta 
,. 
Il 
d-sa enumără motivele ornamentale În
tâ..lllle m cClaDlÎcă. îns,gtâ.nu aS.l,lJl·a ca
b: geomet.t'ice. Mvtivele Horare oji ani
ma~e - a spus d-sa - care apar destul 
tie timpuriu în ceramica preiSiO'rică cela 
no:, SWlt o influenţă asiatică. Ana!izân,1 
apOi evoluţia cercului din ornamentaţia 
preistorică, arată semnificaţia acestW 
motiV ca. simbol al soarelui. Dintre mo
tivele derivate din cerc aminteşte SV"'3' 

şi d-nii: .dr. Cornel GroflJoreanu preşe- tlva. şi crucea. 
dintele Institutului Social Banat Crişa· Ca o eomr>lectare 9. eonnnldtrji d sale 
na, prO'f. ".lD1V. Victor StancÎu, prof. d. prof. Moga eare este un adânc C~1n:;3-
univ. Al Borza, C, Miu-Ler('a consilier I'!ctor al problemelor arhEologice şi un 
regil}nal al Ministerului Propagan·1ei, pasionat cereet-ător,a arătat d'feiae 
d!", Aure1 Ciupe directorul Muzeul"li Bă- vase din epo~a n~l}1itic, eneolitică şi epo
nă+ean, prof. Tltal'u, prof. Maxim, etc. ca de bronz, şi diferite o-biecte stilizate, 

D, profesor M:1rius Mol?'!l, a spos in t~ din ceramică vO'rbin:i despre Pnrtjeu· 
le~tură (!"J subiectul arătat mai sus U~ 'rtrităţile f,li Imnortqnţa Ştiil1 t ifi(>ă a fie. 
mătoare'e~ '1 eăruia. subliniind tn specIal prezenţA 

A'I"tfI. la oI"l~ne este o ereatf.a in!lltine mAandrulni în ornalYlentaţi::! "reist(lri(>~ 
t:\"~, devi."~ B.."of o er.,.~ti(l g",lrittl'llă, m~3.ndl'u Pe~ I!8.re-l gi'iJ'm atât rlE' des ir1 

DI'I'tYlf'l'q1le In ellt'e "rPfstorl,.jf nu ptt "rtn noastra pop-llara. in speciul1a f' 

f:t~,. da ernrp~fo i!'.A,,~""11./'\.,. ~l"tfsH ... o sunt J:turl. 
ceramica şi arta plastici, In continuare Dură. Această comunicare d prof. u:· . 

A'. Borza a luat cuvântul mulţumind 
dbi prof. Morra pentru documentata 
c-sale expunere. al'ătând că trebue să. 
privim lucrurile nu numai în adâncimea 
timpului Ci şi în lărgimea spaţiului şi 
accelltuând că. ar fi interesant de făcut 
9(ldii com!larate cu arta populară a al
to·· nu!iuni pentru a putea dovedi astfel 
·;e~himea nOlStr~ pe aceste meleaguri. 

D. dr. Cornel Grofşflreanu luând cu 
vântul smne că ar fi intere.sant de !Jtiut 
r.~r~ sunt T"oT'\o'lrele c>U carE' avem afin,. 
t:'.':.i in materie de artă t)rmnlară cu rărlă4 
d'1i în T'reistorie. şi roa~ă ne d. llrof, 
linga să se st11r1ieze "eeastă problemă 
a'n T\u,nct re vedere etnOi!rl1fil). 

D. prof, Ml')gll spun€' că in 8:,...a..~fl di, 
rc~ţ:e 211". fop'!"te lntE'l"eMnte studU de 
fiiCllf. S'ublinf'nd eă (!lI tflluămii cinCisute? 
d:} ani j'"ainte de Cht";$i:~ eXista I'n!a 
ţ:nmetatl'i., care s'a ",fi.strat in ornam.en
t~t1ile făcute din aur. 

D, prof. univ. Vietot' Stan~!u faee ~ 
M::tr:a, că ~1'1l ",~tnral să ~ fi păstrat tn 

t tl.ur, fll'l!:tnlcă obiee!/'le d'n 8.U1" apa:t"ţ)· 
"'~."lt ram'1iilO'r bm~ate ai In m-rtamenta

~ ... lor ţ>~;Qta O lV'1Jmhl'i tT'lld'ţie. 

In eeea.oe priveşte dJeritele influenţa 
, -T _ .- .""'1 ... _______ ~-_ ..... 

pe care le~a sufelit ornamentul in de
cursul \lleacurjlor, materialul !ili teMuC8 

au avut un rol important. A,a se expl.că 
deCe betonul intr~'buinţat astăzi a dat 
arhitectur~i omamentaţia liniilor drepte. 

Ultimul a luat cuvântul d.. consilier 

Itn.;nisterial dr. Aurel Cosma care a. ară· 
lat că secţia de etnografie şi folclor a 
In,stitutului nu este un cerc de studii ci 

l-ea se mu~ţumeşte ca să facă doar CO':}' 
slatarea realităţilO'r sociale, urmând ca 
specialişt.i să se ocupe de !Celelalte la
tU!"i ale problemei, trăgând conc1uzDIiI 
necesare. 

Una din preocupările esenţiale ale 
aCestei ~cţii e3te cercetarea materialu
lui fO'lcloric şi et'llograr:c pentru a sta
bili ex:st.enţa noastră multtmilenară pe 
a:ct'!He plaIuri. 

Sfera de activitate a secţiei - spune 
d. Cosma - este Banatul, care din ace!!!, 
punct de vedere preZintă o deosebită 
imTlorlant,ă. 

D. dr. Co!':ma a in~heiat mu1ţum;nd 
d-lui prO'f. MO'~a pentru expunerea f'" 
cută, pr"Cttm şi tttturO'r celor ce au luar 
parte la discutie, 

MIA. :M.ARIAN JA.LEŞ 
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a.tlta.tea. . .--_ .. .. ~_'t,_n t 1 = 
: sn SlRLWI. lnsemânţările de t01UllJlă l infăţil;>eal,ă - după datele oficiale -

prosperitate de muncă şi de enerl,;ie ro
lu ~,~um rar s'a întâmplat vreodată 
i!I crecut, Ră2.boiuI nu a curmat voia. româ
it- ,tl1ui de lucru şi dragostea lui pentru pă
sat '1IiD1ul natal. Din muncă şi iubire aşt>ep
als 'jjIl si se nască cele 97% de cantităH. câte 
1aI ',fOI' da holdele de griu şi de diverse ~ 
m. !IlIie la vara care "Îne. încii,rcată de roa şi 
U't .. bOPtie. Avem impresia, ci\, Dumue'.l.etJ 
Ill). ,dă anii cei graşi din Biblie, şi dacă ac
!n\ ~til.Dl ae>eastă. fa\'oare - trebuie să ne o 
~. !!ptieim, ca o răsplată. pentru virtuţiJe 
lit>,. 1l'lItoflre ale ţărănimii noast", harnice şi 

~ atbiroitoare. Dar ace!!t sentiment de pH~ 
ta. ·tate şi de har dumneze.esc - este marea 
·tit stri obligaţie cotidianfl, este porunca de 
fă- n\'dnicie şi de respoot }K'ntru munca naţiei 
~l) . ~ pentru IU}lta ei trudim şi victorioasă. 

,Va ('!ne tJ'ă.!'..şte pe acest pământ sfânt al ro
ti ; ,;oilor, trebuie să. fie - de e român ori 

ra· • ~teeva - CU1"ll.t, cwn e vlaga lui Iti cinstit 
JuJ !811'1 este energia lui rodnică. Pentru ca 
§j. ,";,nea româ,neas-dl SfL nu se transforme in 
.ţii ...... 
vă . ~tră şi blestem in viata celor nevred-

" Jid. •• ' • 
re· 
l'1I E

u<~vu CTITORI. Noi explică..m pel'o 
fectibilitatea unlană. prin farmecul 

~Idel cele bune. la1.-\ că. atnşi de pilda 
!lani a edor mari, t>leyii de lioeu se gri.
~ si adune câte un bănut eoonomisii 
pentru a-l transforma in dar Caredrale·j 

, 
IOIIstre ortodoxe. Uite pilda acestui om 

. . IOic, t'le"uJ Virgil Po)){)"ici, care Cf'OOa7,ă o 

faptă mare şi fermec.ător românească. "Eu 

f' .. 
u 
~i -
u.i 

a 

li toţi b1\eţîi de seama mea a..'jteptăm cu ne. 
ribdare să. se tennine Catedrala". Pentru 
te atâta graM la micul Virgil! Rispunde 
t~t I'l şi răspunde frumos, româneşte: 

,pentru fala românilor din acest oraş" • 
Vedeţi cum mica lui pt>rsonalitate s'a re-
\irsat in ooleetivn] naţional româneso 
flI'lD.tr'un sentiment de orgoliu. mândrie, 
printr'o conştiintă românească ce trebui,Q 
i& o aibă. fiecare român, de orice vârstă. şi 
de orice condiţie socialA. Aşa p:roepeNază 

ÎiI morala. o.aţională neamul nostrUy mereu 
prin pilduirea ce nu suporti. iuversări ÎD 

<lOlDelltarii Şi diminuări in valabilitatea ei 
r.reatoate, 

• 

I NVA.ZIA CA LITERATURĂ. Ce &.ni 

să fie această faimoasă. invazie, pe 
tale aliaţii o clocesc - deşi nwnai progrs,. 
matic, la. l\losoova şi la. Teller-.w şi in im[}eo 

riul imagInaţiei lor - nu ştim, afară de 
fapiul că. d'OOlCa.mdat.ă ea este lit.eratură, 
oratorle, dialoguri, monologuri, şi alte fi· 
guri de stil şi eom}lQziţie. ·Auzi că există 
eomitete ale apărării imperiale britanice, 
că aduuă informaţii militare, geografice şi 
politice şi că. fac ~reetă.ri. mereu în 
marca iluzie a succesului şi victo
riei. l}e'-nodământul - ~ic aliaţi - se 
apr01)ie şi el va fi hiperapoealiptic. Cu atâ't 
mai riiu pentru cei ee vor opera inva-zla, 
Istoria va judeca la timpul său, dacă Eurq, 
pa a a\'ut sau nu dreptul să se a.utodetermi. 
119 prin e\·oluţia sa. internă,. indiferent care 
sunt Îllc.t'ptnrile şi premiule actuale. da.r 
eu s\p;uldnţă ~ă istoria va. oonda.mna. pe 
&oei ee In numele democraţiei varsă atâta 
sânge pentl'U ,,-iewria sângeroasă a liber-

(U,ţii ş.i a demooraţiei'. Invazia este o nega
~une a. $teagnlui denlOcrat şi liberal. 

• 
N EUTRALITATE.\ SP,\.NIEI. Londra 

fave tot posibilul să. scoatii. din neu
tralitate Spania lui Fmnco, şi nu izbuteşte. 
Oricum ai privi atitudinea. britanică. faţă 
de SllaniB C!ltolică. şi naţională, - nu paoţj 
să. DU a,jungi la concluzia. că prov()('.aţiunikl 
Londrei sunt o fonuă foarte perfidă, dar 
eminamente britanici, de războim eu 
08meni. ('.ari nu vor in niejun chin războiul. 
Guvernul Sl'anie ţine sus stil;dardul in· 
tranl'\î~enţei şi al neutralităţ.ii. Spania a1'(\ 
Intoi răni proaspdl" de vindecat. Ea tţebuie 
sA-Şj beroneze făgaşnl evoluţiei sale sociale 

Şi mai ales, psiho--naţiona.le. Şi ce victorie 
de C'uminţ(>nie şi dt" maturitate politică. este 
a. .. tă7.! să ft' tii Iaopa.rt.e de acest războiu, 
~nd ("1 nu vine să-ţi rezolve pl'6blemf) pe 
ea"" le-ai l'fflolvat odlltă cu răzb&iu şi pier
"e-ti s('umpe. Aceasta est.e filosofia neu
t,.,ntJ;~" .," ..... 'olt' şi in zadar 1l1;"tii in. 
l.'4aPcă. să turbure o tinuti de demnifatll 

DoUa lea pămân,Uiui· ramânasc 
Atât J actorul grograJic cât şi cel isto

ric )H ~llwgraJt(; p/.t;deuzd p':.nrru WtL/,a. 

iea pallw,ntulUi 101Il.aJt€8l.;. A'ceste real.
tiiţi. tu esenţa lor, ~rau desăvârşit iri 
spatiUl dunarea-no-carpal1C sau dw:;ic 
l>pre nord §1. dunăreano-balcanic sau 
tmcic Bp7'8 sud, printro conlucrare ar
monioasă, Pe ţemeiuril~ geograrce da
te, iSloria a cunoSCUt poporul cel mai 
unitar d~n Europa, popm'Ul român 

- eChilibru european 

Cootopirea Q1nului ou pământu:. Pi 

aceste părţi, a creia.t l<; 9 ea per J ~, (J 

graniţelor §i anume lf;gea hOlarut ..... et
nic sirlgUira dreaptă Şi smgura ·în ~Ia/'e 
să confirme ideia de 1Iegitimitate a hota. 
rulUi politic. 
Ştim că firea popoarelor şi cultma lor 

specifică este adânc injlueuţo.,tă de me
diul geografic al vieţii lor. 

Prin urmare unitatea geografică a 
pământului românesc a jucat un rol de 
prim rang în formarea unităţii sult,;
te.şti. a poporuhu r0m4n. Nu este o in. 
tâmplare §i nici o enigmă a istoriei 
această unitate 8Utl~tească. Ea este re~ 
zultatul unei reguli cu valoare de axio
mă: legătura Vie dintre om şi pământ. 
Aşa numitul ''lntunerec al istoriei româ

neşti", epoca necunoscută şi neînregistrată 
tn fapte prezentate cronologic, evul fără 
cronică, am spune noi, cuprinde in sine in
mu!?Urirea unui popor nou, altoit pe ramura 
sănătoasă a dacilor cu sada romană. Acea~ 

stă operă biologică s'a inceput din momen-· 
tul când zguduitoarea dramă a lui Decebal 
s'a sfârşit. 

Fenomenul s'a întâmplat pe pământu1 
dac. O' ibia s'a copt rodul cel nou d'abia 
s'au' e'::nstituit aşezăminte vOO'Vod~le după 
mode: 1. ' administrativ-politic de>ttul de iru. 
propriu firii din adâneuri a poporului daa 
unitar suf1eteş~e dar împărţit in "ţări" con
duse de 'prinţi ambiţioşi, (cu excepţia epocii 
Buerebista şi puţinilor ani ai lui Dec!?'bal), 
~ când Dacia. este zguduită din nou, d~ 

astă dată nu de către o putere care venea 
in numele unei culturi, Ci de către năvăliri 
uriaşe batbare. 

In tot acest răstlmr. de primejdii tânăruI 
, popor român s'a llpÎ' de pă.mânt, pr-;~cum 
! copiii de sânul mami lor. Nimeni nu l-a 
despărţit de acest pămfit'\t al lui. ConcpeSCUl 
din el, ,,'a aplecat lui pâni a trecut fu'iuna. 

Cât de mulţ a iul> t poporul român pă· 
mântuI naşterii sale. ei o mie de ani au su· 
portat împreună. robiile străine. cu răbriaN 
şi încredere ~ Nici odată poporul românesc 
nu a plecat de pe pământul românesc. Ori 
cari au fost împrejurările istorice. 

V1EATA OMENEAf:;(,Ă 
ŞI PAMÂNTUL 

S;mţindu~şi-l izvor de vieaţă, păi-,::'ntui 

l'omâ,nesc a constituit pentru popol'ul .::'vmân .......................................... 
DI Dr. Ion Luca Ciomac ales membru 
corespondent al Acaden'liei rOln.âne 

de Agricultură din Bucureşti 
In ·sp.siun:ea ordinară din Februarie 

1944., Academia română. de Agricultură 
din Bucureşti, a ales ca membru (:0; eS' 

pondent, pe d. Co.rusilier ing. agr. d. Icm 
Luca Ciomac, preşedintele Secţiei Agra
re Şi de Econom.ie rurală din Institutul 
social Banat-Crişan~ . Aoeasti alegere 
nimerită, este recompensa cea mai fru
moasă pentru prodigioasa activitate des· 
făşurată de d-sa timp de 25 ani în do
meniul agricol şi eeonomk: tn provinCia 
de peste Carpaţi, unde Ca cercetător şi 
practician a studiat. a cercetat Şi a in· 
drumat probleme de capitală importan
ţă p€iDtru Viaţa noastră românească. cu 
un devotament şi O uitare de sine Ca.raIC" 

ter:st:că. 
Este locul aici sii amintim de cerce· 

tările sale asupra stărilor agrare şi agri~ 

cole din Transilvania înainte Şi după 
reforma agrară, apo~ vasta lucrare pr:· 
vind Situaţia din Munţii Apuseni - am
bele pr2miate şi de Academia Română 
- precum Şi o serie mare de alte lucrări, 
care încoron~ază activitatea sa de la Fa.: 
cu1tatea de Agronomie din Cluj la Timi
şoara. 

Această activitate a d-lui . dr. 1. L. 
Ciomac, se desfăşoară Şi în prezent cu 
acelaş zel şi elan Şi în cadrele Inslilutu
lui social Banat-Crişana. 

Transmitem noului membru al Aca
demiei de Agricultură, urările noastre 
dorind ca să de.să vârşea$('ă cu aceia,ş 

oomp2tinţă. Şi lucrărle de cercetare în 
domeniul Economiei Rurale, înCEpute tr 
Banat. G. COSMA ................. -.......................... . 

Ceremonia inmânării decoratiilor conferite 
unor ofiteri români " . de Fuehrer 

BUCCREŞUJ 9 (Rador) - In ziua de Tomescu, C-tin Zaharia, Gheorghe Zam. 
11 j{ebruarie in sala de marmoră. li. Şcow firescu, Traian Bort-.est.o, It. ooL Dumi· 
.ei Slllfflrioare de Uăzboiu a avut lOc CIe- t···, Şerb~u. Constantin Nestoreseu, 
recnonla. iumâ.nă.l'ii dOOoraţiilor eullîerite Spiril1ull Popescu, Pa.ntelimon Comisel, 
da }'tihrerw Ad'olf Hitler al lUarelui Victor Selesc'u, maiori Ion Ionescu, Iosif 
P~idt german unor ofiteri româ,ni. Klein, Constantin V. ~fur.cn, Aurel Că,.. 

Din partea misiunii militare germra.ne prese«, Popesou Nioolae. intendent ma
in Romania aU htat parte d-nii: general ior NiţuIescu Gheorghe, medie maior 
de eavalcl·i.e llansen, general Ritter von dr. Nicolae Pâ.rvuleseu, căpitani Ion 
)1ann şi numeroşi ofiţeri sUPel'Î()l'i din N. MaHa.t, AlexandrU Po~S('u. At&nasie 
~ i-unea germană şi eomandamentul MoldoveanU, Ion Negooseu, P. Cordesen 
acro-germaal. şi Nleolae Ştefă.neseu -Yulturul Ger-

Au fost dooOll'aţi cu Cruc-ea. de Fier el. man. 
1. d. 001. Aureliu şt. Balaban, It. col D. general Aurel Milicesen a mTAţumit 
Vilctor Fulicea şi d. It. colonel Cristesen 1 in munele ofiţerilor români tk<e.oraţi 
Mihail. nentru cuvintele adresate de d. general 

S'a, at'ordart d-lOT: goo.'erali Anrel Mi. Hansen şi distincţiile oonferl~ de Fiih~ 
lieescu, Dumitru Ba.L5-ÎCUlu, coto.nel Gh. rer. 

dtA 
Pe această cale aduc mulţumiri d-l ui Comandant al Regimentului, 

eamarazilor de arme, .subalternilor, prietenilor, eunoscuţilor şi tuturor 
acelora cari prin prezenţa lor la inmormântarea. scu.mpului meu soţ 

Locat. Cichindeleanu 'Viorel 
mi-au alintat d~a sufletului meU sdrobit. Deosebi1ă mulţumire pă

rintelUi Liviu Lă:rgeanu pentru cuvintele duioase, prin ca.r-e ro-a. făcUt să 
retrăeSC', in miJlocul durerii, trecutul f etic.it. 

1702 V ăd. M arga1'eta Lt. Oichindelea·ff;U.. 

DCI 

singura raţiune de a fi. Această !iuperbă u. 
n~tate gwgrafică a lanţului Carpau.: ~u~ţi, 
nand deopotrivă câmpia Tisei, câmpia d~. 
nubiană a Munteniei şi Olteniei, roaslvu} 
veehiu dobrogean, colinele Moldo\Tci, J.''Xi~. 
şul Basarabiei şi avându-şi centrul "eo'7ra. 
f · , '" " le m centrul biologic al poporului ~oInan. 
podişul Transilvaniei, - a creiat unitl",e~ 
naţională a Românilor aceiaşi ca lin'.OJă. da. 
tină, port, lIteratură folklorică, in tot are-si 
cuprins de pământ. 

v.~eaţa omenească in spaţiul gc'}gl'afic 
romanesc este desăvârşit unitară CU"ll rie. 
săvâ.rşit unitar e~te pămanlul. 

FACTORI NEGATIVI: 
COLONIZARI ŞI NĂV ĂURI 

Armonia dintre pământul rom&r,o>sc şi 
P.o~orul rO~ân e stricată de faql}ri nega
tIVI exterm: colonizăriJe şi năvălirile. A
ceste suprapuneri ulterioare au stricat ra~a 
bio-politică a României. - ~ 

C:â~ă stridenţ.ă au iscat ace.jti ~ac!()ri ne 
gatlVI Se eVIdenţiază Şi din con~9:ările fă,.. 
cute de ilustrul savant francez E. De 'Mar. 
tonne, cu prilejul vizitei făcute României in 
vara anului 1921. 
. ~ol"blnd despre ma ... ivul Bana'le narele 
Invaţat, face următoarele juste C011",caLări : 

_,,~mestecul de rase caracterist:t: ampiei 
b~aţene nu continuă în munte, e".e e 10-
CUlt aproape Dumai de Români. Corid )rul 
<:;aran.sebeş e pur românesc. In mur:.ţi atl'aC
ţia ml~er~le:or a, a~u~ ~e străini, :\temţi şi 
.?ng~11'1, pana pe mălţunde SemenicUlui, iar 
In cat~va pun~~ s'au instalat puţine sate 
de Bu,gan agrlcultori din Cra.şova. 

"Influenţa minelor şi industria ."{~him
bat ,mult in unele puncte aspectul ţinutului 
SOCl~,tatea Reşiţa, pose.soare a întinse dO: 
menn, exploatează pădurile pentru .'evoile 
~ale Şl a plan~at întinse regiuni cu conIfere 
In locul vechilor păduri de stejar. ulm ~ 
frasin". 

Şi mai departe: 

"Cărbunele se scoate dela Doman ŞI .se. 
eul, antracitul dela ADina (Liaş). Minereu) 
de fier VlIle dela Oraviţa (magn.etită cu 
f>O.-:-70% flcr, intercalatâ cu calcare şi şis. 
tun crLStalme). Inainte de războlU produo
ţia a~gea 150.000 tone, ~ (1921 n. n.) 
numal 5Q.UOO tone. Criza de care suferă in. 
d~ în. Ban~t vine din insuficienţa pro
ducţlel mmeralUlui şi cQmbustibilului din 
cauza. depreslunii generale ~ care v ~Ufe. 
ri metal urgia in toată Europa şi dm cauză 
~ sQeietatea particulară "Reşiţa", caro:! s,ă. 
paneşte mai toate terenurile miniere, este 
un ~ocar de maghiarism în ihima Statuhti 
roman. O astfel de situaţie nu va putea 
dUt'a mult. InS"...alaţ-iunile Reşiţei sunt Ia fel 
cu cele mai bune din Franţa,.. Acum 
(1?2!' activitatea e scăzută. în timpul ră.z.. 
~lu1ui 12.000 lucrători, azi numai 5.000 
dintre care 2.000 Români). 

Aceste constatări ale profesorulUi De 
~rtonne din 1921 şi până acum, au sufe
nt unele modificări. Ceeace rămâne însă 
~ern este fapt.ul că. atunCi cand munea des
făşurată pe pământul nostru nu se face în 
comun acom cu legile pământulUi atunci 
c~d se creia.ză foea.re de străini,,~ în pă
mantul nostru, cum focar de maghiarism 8 

fost odinioară Reşiţa, atund se iveşte şj 
desechilibrul economic. , . 

Concluzia generali. pe oore trebuie să o 
tragem din aceste eonsideraţii este cii atunCI. 
cind se strici unitatea pământului româ.
Desc şi atnnci când elementele oolonuate 
sau nă.vă1itoa.re, asezate pe aee."t pământ, 
lucrează impotriva. acestei unităţi. se pro
duce o ruptură. in activitatea DO',tltivă Do ţă_ 
rii pentru ecbiJibrul continentului. 

De aooea, toţi cei care r;ândp.-.c cii,. poate 
exista o armonie europeană fără ll!Î.\;tral't'.a 
armoniei dintre pămâm:nl l'OwAuc:sn \Ii p0-

porul român, gindesc fai ... 

Legile geografiei, existenta !'iră voinţa 
oamenilor, au creiat unitatea dintre Doi ca 
popor" dintre pământul nostru. ID conse
cinţă., nici o ,·oinţ&. omenead DU le poste 
înlocui fără să. comită o e1'08.", p'09,'midL 
Şi această eroare implică o rea"liulI(l ~)'rmll
tA şi hotărâtă,. dictati iară.ş nu. dA ,-moţa 
(JIUDooilor ei de legile eterne ale pă.tnântu
lui l'omii.nese" 

GRIGORE BUGABIN 
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1.eAfH.C2.ft.B ... -.... - . ------..... , 

15 Martie 1944 

- La Casa N aţionaZa a ASigurărilor 
Soriale se ţine conc'urs pentru ocuparea 
a ~7 posturi de impegaţi. 
-In zi'l4 aceasta Se vor prezenta la 

1118litutul Surorilor de Ocrotire , . .R<:gina 
!fariaU din Bucureşti, candidatele inscri~ 
8e pe'nf1'?l seria de primăt:ară. 

ii!i.Clto.tii . . --• 
. 15 lUartle 1944 

_ La Adm:nîstraţia Gmeral! a C. N. 
R.~uhti Cluj-Turda, pentru arendarea 
moarei din comuna Frata., fostă prop.ri~ 
tatea evreului Alexandru Mandula. 

- La Pr;măria oraşului Ca.ra.c.al, ~n
tru darea în antrepriză a lu:rl.rJor de 
repa.ra.ţiune gen~rală a calorlf€nl1~ 
Teatntlu: Comunal. valoarea de pe devIZ 
es~ 5.200.000 lei. 

- La Garnizoana Tg.-Jiu, pentn.l 
aprovizionarea cu 500 vagoane lemne d-s 
foc. . 

16 Martie 1914 
..;:,. La Ocolul SilViC Agn:ta, jud. T!r

nava-Mare se mr vinde dif~Tite lem.ne. 

17 Ma.rtie 1944: 

_ La Regia Autonomi C. F. R. pen
tru aproviz'onarea. cu plăci de Iaz şi 
ram·= de oţel pentru looomo~ive. 

....i.- IA D;reeţia tehn'că !f a EcoT!o!T':\.· 
tutUi P. C. A. pentru procurarea de 
becuri electrice. 

18 }!artie 194~ 

- La PirotdlUica Armatei Bucureşti, 
pentru v'nderea a o serie de IDl§.iDi ~ 
tl~lte vechi. '. ' 

- Fabrica Unită de Lacuri Şi Vopsekl 
S. P. A. din Timişoara., ş'a aprobat bi· 
lanţul pe 1942 CU un benef~c:u de Lei 
3.236.723. S'a &1-:'8 nou membru 1n con· 
sirul de administraţie: d'l dr. COTioIan 
Biran. S'au reales in consillul de admi
nistraţie: dr. Ştefan Crucianu, El-::m~ 
Kunjev ş: dr. Robert Pauss, precum '7 
c"mrori: dr. Antoniu Bogdan, ir~. Ioan 
An~u şi Fran,r'sc WiId, supkanţi: zry!tRD 
N'mles, Romu!us Simion §i Ioan Ghile
r::an • 

.....:. ,..Prima Lemnărre" 8. A. din P8. 
'tul-Nou, S. A. a tncheiat bilanml P6 
1942 cu un beneficiu de Le-i 13-5.022, 
S'au reales membri in consitul de ad· 
mini~traţie d.n'i: Ioan Umstater, IOSif 
B~ckeiT si Uml'ltate' Gheorghe, cenzori: 
d-!lii 'D~lfel :Mrrtei, Christian M<\tei şi 
N'colae Anwender, iar ca supleanţj 
d-nii: Mersdorf I06if, &eler Ioan şi MiI· 
les Ioan. -.---.......•.••.. 

Jud-riul 'l'lm!ş-Tormttal. 
Percepţia circ, II. Timiyoara. 

Nr.8701j1944. 

ANUNT 
Per~pţ:a TI-. Fiscală din Timişoara 

face cunoscut că în ziua de 11 Mart.e 
1944, la ora 10 a. m., Se va vlnde prin 
reitaţi-e publică în 'Timişoara, Abatorul 
Comunal, aVerea Fabrieei de Conse-rve 
de Carne S. A., din T:m:şoara. Abatorul 
Comunal, compusă din obiecte ee 1 s'au 
sechestrat lIPi anume: mobilier de bi ou 
şi :nstalaţia fabricei. pentru neplata 
sumei de Lei 3.614.111. drePt impozit 
M'TIer:ial ~i impoZit Excepţional de Rf>
intregire. 1703 

" 

AGRICULTURA 
COMERT 

IND U STR I E 

Formulare necesare întocmirii tablo: 
urilor de personal în întreprinderi 

Camera de Comerţ şi <de Industrie din 
Timişoara, aduce la cunoştinţa firmelot 
interesate, din Timişoara şi judeţul Ti
miş-Torontal, c.ă in conformitnte cu De
cretul No. 380 (l.{ O. 43) 21 Febr. 944, 
t'uprinzând Reg-llamentul No. 6 pentru 
nplicar~a Legii 634 (lin 23 Seoptembrie 
1913, pentru utilizarea perSf)nalu1ni în 
mtreorînderi pune l~ dispoziţie contra 
rost, - fnrmnlarele necesare intoonUrii 
tabJourilor tie personal. 

.Aceste tablouri 'lrmează n fi intacm1. 
te eonfot'm Instroetiunilor de comoleo-. 
lan tipărite ne fo~ularcle respective 
p.ari se Pot ridica d:la Cameră cu înce· 
pere dela 15 Martie 1944. 

Se atrage atenţiunea că aceste 
la.:llouri urmeftU a. fi Îlluintate în 5 
exemplare Camerei de Cornet;: şi de In. 
dustrie din Timişoara cel mai târz.b r â
nă la 30 Aprilie 1944, Firmele C;lI, a'.l 
rcprezent:mţe, agenţii, sucUl'salc, fa "lrici 
şi alte asemenea anexe, vor bgriji ca să 
depună pe lângă ta"tloul'ile de pen-ona] 
llIe ('entraIEi şi tablourile de pC'r!-<cmll 
ale acestor anexe, îmflreun:i cU ';11 talJ.. 
lou cent~.lHzator pe Întrenrinaere. 

Tablourile se vor c"!lln1ech si del)u 
ne de too.te într2prin(12rile ind !lsl:ri,~le, 
(>omercinle. brJn('ar~, mi'rte ( ral'e ocse
di personal administrativ şi tehnic), el. 

vjle cu caracter economic, minier ~ pe
trolifere dela 10 Salariaţi în SuS .,i sub 
10 salariaţi dacă intreprinderea posedă. 
cel lY1ţin un salariat străin sau dacă 
sunt prevăzute in planul de moLflizllre 
pe anul in curs şi cari sunt obligate 8 
declara pTsonalul utilizat in inveprin
dere fa 3'1 Martie 19<14, 

IlltfZprint1erile ca.ri AU sedi':l1 tn. străi· 
nătate şi funcţioneazi în România, vor 
c0m"'leeta tablourile de personal utilizat 
in intreprindere arltând şi în b::o.za că, 
rui Jurnal al Consiliului de Miniştri pot 
funcţiona tn Româ.nia. 

Fomnlnrele ce trebueso oomplet'tate 
de fiecare întreprindere sunt: 

a) alb pentru intreprinderile cU peste 
20 de salariaţi, neprevăzute în planul de 
mobiliznre pe anul in CUr3 

b) alb (\u dU\'1gă. gaJbeml, lu e-oJţul 
dr(':ptt pentru intreprinderile cu pfste 
""0 de salariaţI, prevărute in planul de 
~obiH.z'lre pe anul în CUrS. 

e, albastru pentr-l int:reprindAri sub 
~ de sab.r!aţi. ne""revăzute în planul de 
mobilizare pe anul în ('urs. 

dl albastru eu dungă gon,lbenă, în eol. 
tu) dl'e!1t sus. pentru întreprintbrile au 
~!!b 2Q de salariaţi prevăzute în pla.nuJ 
ee mobilizare pe nnul în curs. ................... ~ .......................... . 

IN FOR· MAT 1 UNI 
x m SUPILL.""7'El'E cu PlANTE 

TEXTILE SE VOR PLA...'iTA IN pp~. 

ftLi. VArtA. Ministerul agriculturii a sta. 
bilit 'I"lr...-:ueţete ce urm~nz.ă si fle însă· 
mânţ,ate Clt pl~11te textile in cursul pri4 
lllăverei: capepa. aproximativ 100.000 
ha: in W.OOU ba. aproximati"l; bumbac 
1C1,000 ha. aproximativ. le ve(Jerea ac~ 
to~ tnsămanţart s'au luat măsuri ca ju· 
deţele care au se-'!'.!!!ţ~ de In şi eân<.>pă, 
peste nevoile locnle, să. l~ expedj eze tol-
deţelor lJpsite {te aceste seminţe. . 

I -X-SElXOŢIONARE..-\·- SEMINŢE
LOR. BUC"lrz~ti, 9 (Radar) Pr;ntr'o de
Cizie a ministerului Agriculturii se sta.~ 
bilesc Oblijaţiuni1e pentru agricultori 
privind selecţionarea seminţelor. 

X TALPA PEN'I'RU LUCRĂTORI. 
lIinisterul aprov.ziol:ărei a t,imis in1.re
prinderilor înscrise în planul de aprovi· 
Z onare, comu:ni<căr. în kgăLură cu (ota 
de talpă acordată pe lunile lanuarie şi 
Februarie a. C., pentru a t distribuite 
lucrătorilor. S'a. acordat câte o pereehe 
di' pir.gele de fiecare lucrălor (c.rca 351) 
grame). 

. -

X PElIi"TRU COlfEttClANŢI ŞI JN
DUSIfUAŞL ):-rlmariil Municipiului, 
l'~aminteşte tutuNr0'~mercianţi!or. in 
dllstriaşilor şi acelOra cari fără a fi ('o
merci a:1ţi desfăc;oata. o uctivitate avâ..n;] 
ele obiect tranSfGrma:ca u~ produse S'lU 
9reJts~it'ni de s2rvici-•• (;ii potrivit dis· 
poziţiuni1nr an 25 punct 1 tiin ugea 
!?ab"ta~ului, sunt oblîgnţl Oi emi!.e pentru 
vânzările {~e protlnse sau mărf"lri ati
:nentaT'e. pâ"ă Ia ::WQO lei, no~ ,,~rnnp.t9, 
~i piUlă b 5000 mii I~j pentru 1T!l.r>~~I'i de 
pr,}duse şi mărfuri, ori prest:-:.ţi11l11 de 
~2I'Vid\l. iar Qeste aceste sume tHetUrl 
b reg-J1.ă. Dela aeN1stă obligat!".ltw:' :(tU 
au: t -exre.,taţi niei măcelarii; pila:1= 111" 
ryjcţe, eroitoril, frizerii, pantrfnrli. dt& 
Pere1e de croiforie de dame de lin~eril'", 
("f:c. cu lIn t'uvânt toU eomereiRnfii. 1Il' 
dustr'a"ji si meseriaşii ~e orice fel. 

X CANTLTA1'I DE CLEI BWCATE 
: .. Iini:;terul de Fin~nţe a făcut cunoSCUt 
organe:or în su:bordine că subsecretaria
hol de stat al Ind:-lStrlel Comerţului şi 
:.:inelor a. blocat pe timp de 30 zile tO:lta 
":\Ilt'ătile de clei kaurit pulbere. ai'l!\t 
:n t.ară sau care se Vot" imnorta in a('est 
tun:p pentru a lua măsuri in oonsecinţă. 

Depozit: 

5SCIJLAP 
S. A. R. Bucureşti 
~tr.Gral Cristi6n IeI, 11 

I elefon 5-01·39 
__ iW " 
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- Legea Nr. 113 privitor la cotnp1eo
tnrea. şi nlodificarea leg-ti Nr. 851 riill 
1942, pentru modificarea. leogilor reIa. 
t.i.vc la Îl:'Ze..>tr~lrea :u r:ă~urţ ~ mitropo
hllor. elns('opilbr Ş1 manastlrllor ofto.. 
do,Xe rlin România. Cy!onÎtorul Oficial 
Nr. 52 din 2 Martie 1944). 

- Legea Nr. 114 pentru unele modiIi. 
că..~·. ale ti.ecret".l!ui lege Nr. 41Q din ~l 
lr"bruarie 1941. tMollitorul Ofieial Nr. 
53--1944. privitor la. mutarea se.Uu;,ui 
snoietăţii) • 

7 ~Jtte- CO~ leftt,"-" 
--......-_____ ~T...:~'""'_ ____ - .. 

IY ATENŢlUNEA nOltL'\1"GEnllLOR 
ş; ClJl~'lI10i~llj;U" Dt: lL\I1\E 

Ministerul de Finanţe, a fum pentru 
plata. impOz.itului e.'l::eep~ional 0'/( d"lpă 
lucrările execut.ate de boiangcrlue şi 
eurăţătoriile de haine, ur.nătol"ul regim: 
La Operaţiunile de ~Vopglt, impozitul 
ex~ep~ional 5%, se datorează la 00% 
din Valoarea. mtre-gei lrjl!rărl 

Pentru opera,ţillnile de apretare. au • 
rv.ţat, etc. impozitul excepţional 5% ee 
datorează In 25% din valoarea luorărlL 

In aceste CaZUri, in'lpozitul excepţio
nal 5% 8e va aplit'1). pe actualele impri
mate folosite de boiangerii, astfel ca ju. 
măJ~aten de timbr-l să se aplice pe bonul 
Ce se elibereaz.ă. clientului. şi jumătate 
p:, ca-torul carnetului. 

f!al'netele menţ,ionate ma.i sus, vor 

I trebui insă să fie vjznte la Administra. 
ţla Fin~mciară (r~...ntru intreprinderile 
din Timişoara) J~:'j la Servo de Control 
(cele din t"estul comunelor). 

Atunai când se ridică obieetul vopsit, 
cU1·ăţit. etc. intreprinrlerea. în oa';ză 
e.ste obligată si păstreze bonul eliberat, 
Cn:~ i se va returna şi să-1 ataşeze la 
eo~or. 

Se dă t~"""'en p€ntru Vi73T'ea a('e~trrl' 
ea.rnote pân 1i la d::tta de 10 Martie :19-14, 
~llT'a.,tl ca p!l:: ... it la 8censtă rlnH ~ă se 
a. .ftă 1->(l1'mr, din ~;rnete nevizate.· 

La r~l"!lHl lor. ft!'('ste Mt"TIote se vor 
Vint, Ilun!'! fT1h-p1.T!r"hre 'n~1i nl''m ,,1 (!TI 

..... .,.,..l~ emise până la data de 10 MartIe 
1~~4. ....... -•... -.•.. ~ ...... 
Prezentarea pentru prestatie 

la Timişoara 
ConfOl"lQ publicaţiei Nr. 5522/1944 a Pri .. 

mă.riei MllJlicipiu)ul TImişoara. locuitorii 
din stribJe de mai jos se vor prezenta 1-
Primărie, parter. eamera 30 (intrarea plia 
partea principală) spre a achita prestaţia 
prevăzuti in Legea No. 72t , publicată in 
llonitorul Oficial No. 83 din 9 Febr. 1944. 

In ziua de Vmerl, 10 Martie 1944 

Circ. r. Locuitorii din ~trăl.i1e: NeptuD. 
Mars, T. Ionescu. Circumvalaţiunel. Chişi. 
nău, Pelet, Făgăraş, Sibiu, Iutrtinian, Piaţa 
Sf. Nicolae ,1 Cuza Vodă. 

Circ. n a) Locuitorii din străzile: ViI'< 
gilius, Torac, Col. Kunz, Buziaşului, Ga' 
roafei, Uzinei şi Mătăsarilor. 

b) Locuitoii din străzile: Ariadna, Pe. 
f!elope, C. Martini, Botia'.!, Ormoş, VIpia 
Traiană, M. Ciordaş, Scrobişte şi Milov. 

Circ. IV. Locuitor'J din străzile: GeJu, 
Olanesou şi N. Bă1cescu. 

Circ. V. Locuitorii din străzile: p. A
man, Xenopol, Apono, Banul Severinului, 

Radu dela Afumaţi, C, Ureche, N. Popeseu. 
Anvers, Doniei, Stefensohn. P,"lba .. th~; 
:Să.Ul~u,. 
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, .. OONFERIN1A LA. RADIO DESPRE 
u,\N VUlA. In seria conferinţelor or

,i t8 la Radio de către Cercul Bănăta
':)!'dill Capitală, d. ing. Traian Murgu va : I ',' despre Traian Vuia, părintele aY1aţiei. 

• , rAnGUL DE TARA, DE PRL'\IA. 
"-II 1R1 DIN 'J'I1\IlŞOARA, Primărie. .Muni· 
jjjM ,iului TlJl1Îşoam a.duce la. Gunoştinţă că 

i~'ţlIl de ţara de pnmăvară se va ţine Joi 
\'inert 16 şi 11 Mr!Ttie. In prima zi târg 

: 'bOvine, porci şi of, !ar a doua :ti targ de 
• Tărg de mărfuri în amândouă zileie, 

eGo .. DAT EXE;\lPl.tJ PE JUDET. D. Bran-
liA Mladin primarul .,;om. P~tr(lva.s~la, a co
la. ,~':at din comun", sa şi din satal Carlovăţ 
lo- "~ ® ::~O,OOO lei p?ntru const"ruirrm ,.Pn· 
to.~:uJtli Invlll!zi!()r" din Bu\:ureşti. A ",âncl 
411 ,'rOOere această acţiune, d. general eonst. 

<liceanu pr(.fectul }'Jdeţu1ui. l-a dat exem· 
Jj..'l pe judeţ. 

2'1 
~l'. 

_ O F'AI"TA DEW'fA DE LAUDA. D. 
'. g, Liviu Faur dire<:tor regional in ~Minis· 

~ui :~rul Indu5tnoe\, a don:lt suma. de 30.000 lei 
·:tntru ll.iu~orarea unui invalid cu procen
~i mare de invaliditate şi cu mulţi cc'pli. 
;.lându..se seama de aceste condiţiuni, su' 

tIt 

a fost dată. invalidului Luizescu M:uin. 
~tru acest gest lăuda.bil, d. prefect i-a 
1lS mulţumiri. 

- UNEl.TE AGUICOU!l P~'TJ{U I .. U· 
EA 1. O. V. R. Am arătat acum câ~,va 

ru 'ue el au !!Osit noui unelte agrico1e pentru 
lă ·l:nea I. O. V. R. din judeţul Tim:ş-Toron· 
şi .. :al, Aatăm suntem in măsură a arăta (ă. 9,. 
ll: :tSt nou stoc de unelte agr:cole constă in : 

iO pluguri, 80 grape,200 sape, 20 pr~itoIi 
% ,~totodată şi 16 perechi bocan~i şi ght'!luţi 
u. '~ntM1 a fl di;ttribuite lumei 1. O. V. R. din 

Jld. Timiş-Tol"ontal. 

ul 
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- FIL'\(AREA F~XPOZ!TIEI ATEUf:
&ELOR ŞI INTUEPRlNDERU,OR C.OMU· 
SALE. Operatori ai Mimsterului Fropa· 
!&'idei au filmat in cursul zilei trecute ex,. 
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Dozitia atelierelCl'r şi tntreprinderilor cemu· 
i31e elin judeţul Timiş-Toror.tnl, care se află 
;nsţnla~ in holul etajului doi al noului pa· 
at administrativ din Timişoara. 

_ POSTURI VACANTE. La primăria 
!OD1unei VăI cani jud. T'lmi,·Tcrontal sun1 
racante doul posturi de tmplcgaţi şi 1 post 
da dactilografă Ca.ndidaţii nu trebuiesc: I'V 
ne trecuţi de 45 ani, iar ca studi.i să aibă 
~l puţin patru clase secund9.re. r 

Il 
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_ CO~CURS DE PREOT P~NTRU CO· 
!tUNA. SiNIC. Pentru ocupan;& postului 
~ paroh in COmW1& Sinic. din protopopi a

tu! &.linţ. s'a publicat concurs cu Le;-men 
de 30 zile. Indeplinirea parc-biei se va tace 
prÎll numire. 

• 
e 

i. 
ii 
la 

• 
la 

II 
1. 

_ LEMNE DE FOC INTRATE IN ~IU' 
NIClP1UL TOUŞOARA. In decursul lunei 
Februarie cJt. au intrat in Municipiul Ti' 
mişoara 850 vagoane lemJ'l8 de foa. In ta· 
tal dda 1 Aprille 19-13 până acum au In· 
trat 15 mii vagoane lemne de foo. 

_ VOTAREA BUGl.'TULUI CJ\J\fE.REl 
;\GRICOLE TThUŞOA'RA. Pe ziua de 9 
Marti~ 19-14 s'a convocat consUlul de admi~ 
n~tratJe al Camarei Agricole din Timişoa
ra, care ca obiect principal are votarea bu-

(letulu'Î pe anul 19!4j945, 

- BAI IGIENICE. DE Cl.iRA.ŢEXIE 
MUNClTOnu.OR ASIGURATL Casa Na· I 
ţi[)~Iă a. Asigurărilor Sociale acordă gra
tuit prin Oficiul AsigurArilor Sociale băi 
lIIuncitori1of asiguraţi, l'entMl acest 8CO~ 

~il;'Uraţii 001i dv:-e~e a face băi se vor pre. 
renta pentru prenoUiri la sediul Of~c:ului 
~f! As'gurâri din T:mişoara Bul. Rag. Ma· 
tia Nr. 13, etaj I. uşa ur, 8, adu când CU sine 
t'!\rnctul de 9~lgurllre. f'ranoUîrile!'le fac 
!na:nte da ro!):>!. Eăil~ se fac la Călninal de 
U~c:liel nr. 1. 

-"STATll VAC1\l\'TE. Direrţîa mişclirii 
CFR. a declaP'tlt vacante staţiile de cale fe
rată Cenad şi Topleţ, ambele de categoria 

" X-a. 
~ ll!ROU DE REFtTGIATI DESFIlN .. 

'J'AT. Biroul refugiaţUor dlD SUbsecretaria, 
tul do Sta~ al Şcoalei ._ df',~f;c"t(,!i7," pe 

data 1 Martie 194~ 

- EXCEPTIONAI.,\ DI~TRmU1m A 
OPEIU:I "Ci\lnIEN". Duminică, 12 M:::rtic 
va. avea loc la Opera RomAnă din Cluj·Bu
cureşti un spectacol extl'aordinar cu con· 
cursul dnei Maria Moreanu şi a dIui Eroil 
Marinescu dela Opera Românl din Bucu
reşti. Ia:l distribuţia: dns. Maria Moreanu 
(Carmen), d. Emil Mar!ncs:':U (Don Jo~~), 
d. Gogu Slmionescu (EscanuIIo), d. Al, 1a
roţchi (Zunlga), d, C. Urnulcscu (M:oraies), 
dns Stella E-imon~tti (Micaela), apoi dnele 
R!tta Stane-iu, S'lvia Florca Soltischl. dnil 
Moarcăş şi Aug. Almăşanu. 

- I1\IPARTAŞANIA ELEyn,On ŞCO:\
LEI TEIl~ICE DE OFITERI. In cadrul tra
diţiei de in c1llhovnicirea. relig;os morală a 
osta.'}ilor, actiune pe cama O intreprinde P. 
S. <!r. Parlel1ie Ciopron Ep:scopul armate, 
ieri la ora 11 a avut loc in localul şcoalei 
militare de ofiţeri tehnice o impre~ionantă 
slujbă religioasă tn vederea impări.ăşaniei 
de Sf. Paşti După ce s'a făcut taina măr
turisirii p. S. Parlenie Ciopron Episcopul 

_ 'Iu·matei a vorbit elevilor despre imno.,.tanţa 
unpărtăşaniei apoi a urmat impăIiăş'rea 
comandantului şcolii of:ţerilOl' şi elevilor. 

- EXAl\'fEN DE CAPACITATE PEN
T..1U L1\'V ATĂ~IANTUL MliNCITORESC. 
Ca.ndidaţii la examenul de capacitate pen
tru învăţămâ.ntu! muncitoresc - sesitmea 
Nocmvrie 1943 - declaraţi corigenţi la 
P!,(lcti~a. pedagogică, se VOI' prezenta in 
z:ua de Vineri 10 Mar-ia 19·14, orele .12, in 
Amfitcntrul Pedllg'ogic dela Facultatea de 
ştiinţe Bu~ur('Şti. Bu}. 1. C. Brătîantt NI'. 1. 
etaj II. pentru a primimblectele la lecţii 
practice pe care urmează a le ţine in ziua 
de 11 MartIe 1944. 

- CU:\I VOR rI!On:D,\ ANGt\·lA'flI IN 
C.\Z VE EOAL,\. Atlgaj,lţi\ 111::(;r'~j in ~i, 
gurdrcH Lbligator;e in caz de in))()lnăvire 
vor in(\,;no:;;t;11~a m".Glcul Agigur.'irilo~ 80' 
cia\~ ilr.eu'al MU in cel mul~ 24 ore SP1"f~ a 
nu-,5i p~,r;cliLa aj'l~:careil" b~n('şti, Câ.nd 
boh'lvtlI e·te intrluu\1lorLtbil va R.rmnţa 
Jn~thcul As;t"'lr:rr·~ur la b'rohl de OOi\'ă, a~ 

of:ciul':i <lt. rv ghişcu G In caz că oo]nl\vtll 
S6 inlcrncn:l.l s;ng·tr in er.ptal, in 24 ')!'e vu 
R.nunţa prm membrii famiEci sale oţ:~bl 
lltf~~ r'stii să 5Uv0r~p sim('lr Cllc::ual':t' d(' 
in!.err.are. 1);\(3 nu sefii locuri în Spito,l v:\ 
oh2'n1a rred:cul Asigurărill')l' SO'~lale spr~ n 
nu-şi întrerupe calitatea. de asigurat. De
nse-meni 8s:gumţii cari eşind din splt~l n1' 
sunt apţi pen~ru lucru vor chema 1& domi. 
ciliu medicul Asigurărilor S<dale 

" . . 

- G1!.'NER,o\LI DECORA ŢI CU ORDl4 
NliL "MIHAI VITEAZUL" eL. 2-a. Au 
fos~ de.coraţi eu ordinul "Mihai Viteuul" 
cl. 2; d. general de armată Petre Duroi~ 
trescu pentru că dela. in('.eputul războiului 
se află la comanda unei armate menţin!nd 
cu energ:e vigoarea fizică şi morală a tru· 
pelor în subordine şi d. general de brigadă 
Modu:~ki Leonard. dela inceputul războiu-
1\li fiind necontenit pe front, distins prin 
exemplul său personal. 

- CO~tEMORAREA MEMBRnJOR FE
DERAŢJj<~1 DE FOOTBALL CAZVTI PI<.; 
FRONT. Bucureşti, 1:) (Rador). ln ~\la de-
1:) Martie la localul său din Capjta1ă. Fede
raţia de Football. in dorinţa de a ţine vi~ 
amintirea membrHor săi cari au căzut eroic 
la datorie pe câmpu1 de mIoare in ră~bojul 
~ntru reintregtrea. neamului a hotărît să-i 
comemoreze RŞ!\ cum se cuvine. Pentru a· 
ceasta Federaţia '8. rezervat \n sala!18. (le 
onoare: din locaJul Mocir.ţiet şi un colţ 

"Colţ al Eroilor". loc de recu.legel'e ~t luăl· 
ţare sufleteus.o::ă, O troiţ?>. şi două. plăci co
memorative vor împod('bi eoţţu1 croilor ~i 
vor amlnti tuturor jer:fa lor. 

- AFIŞlJL TRATIWLUI NATIONAL. 
83.mb~ă. 11 Martie Ten.trul Naţional din 
Cluj-Timişoara re!'rezintă in matineu ,:Pyg
malion" .• ,Hamlet!' se va :iuca f=t9.1!lbătli, 11 
Martie !'!Cara "t Dum·iT1~ă 19 in mnHnMl:. 
Dumbicit 1'2 in nmti1'eu se l'e-nre:r.intă .,0-
mul de z"i",qd~tI, l",T' g1l.>nbită 18 seS.ra ,.1'7e~ 

C'l!n"!l~U'r>" Joi 16 are lne :n1"'Pm1i<'l"!l anul'!
htiS. cu .. D'fllp C·'rn<\\~l,.tili" şi ,.RoII1 pn şi 

Junet!\ IA. u:::1l', In distr'lbuţ!e nici o t'Chim" 
bare not~h!lă. 

- CONFERIN'J'A GEP,,"'1ANA. La Lec· 
toratu} German din T~nU}oara (Bul. Rege
le Mihai S) are 10;:' Vineri. 10 Mal'tie ora 
16.00 o conferinţă in cadrul cursului de li
tera!ură germană, Do:neniul l~gende;, me
dievale fiind incheiat, in timpul ce rămâne 
p111ă la incheierea anului ş.colar se va tra
ta. c:lespl'e baladă, roman şi dramă I!ub Q 

formă do prim:rc generală. Eventualele do. 
rinţi spcC'lale ale a.uditerlIol". exprlinElte la 
conrerinţă., vor fi luate bt eong;:derare. 
Oa3peţii sunt rugaţi să se anunţe la eanee~ 
lar:e. . 

- INSPECTIE. P. consilier silvIc Flo~s· 
cu, d:rCf.;!orul gen~rnl al Direcţiei Silvice 
d;n Minigt3rul Agriculturei şi Domeniilor, B 

-08it în tiua de 8 Martie, la TimIşoara. spro 
a insp~ta unităţile in sub)rdine şi ,coala 
de condp.ctori silvlci~ "Casa Vercl,e'·. . 

fAFTE DIVERSE 

IIoaţă Înaintată parchetului 
Cu actele dre;;ate. a fost înaintati Par. 

chetului Chica Mar.a, din str, Popovici Bi\-
năţauu 19. are.stată ~tru furt. ' 

In noaptea de !..1) pe 30 Ianuarie 1944, 
dorlll.Jld !a rom~ Uoga Floarea. d,ln str, 
Uh. Coşbuc 2, iar aceaSla pie-când la fabr.
că, i-n. furat in lipsa ei de a..:asa suma. de 
2000 iei, un palton de blană, O rochie. o 
p~re~he de pa.ntofi. o pel'tw;lhe de şoşoni, Q 

pereche de ciorapi, un fular ,i o poşe:ă. ' 
După. furt Chica Maria a ple.:at la Lu. 

goj. La arestare. hainele &11 fost gă"tte 
asupra ei. 

Abuz c'e încredere 
Mesaroş Ioan din str. Mlhnea Vodă ş1 8()' 

ţia sa Mesar08 Adolf;ne.. au fost daţi in 
judecată pentru d·elictul de a.buz de incre· 
dere. Astfel, in lipsa reclamantei Olivia 
Togan de acasă, cei do! i-au ridicat lucru
rile, declarând la in~rucţie că ~u ridicat 
aceste lucruri cu autorizaţia lui Bungar. 
dian - deţinut tu arest preventh', ~ con. 

cubinul lui Olivia. Togan. Bungardian insă 
neagă orice amestec. 

Jude-:\.ându-M eau~, secţia. IV-a a Trjbu. 
nalului a eonqamna.t pa MesarOl Ioan 1& o 
lună. in('h!:roare eorEeţion~lă fi 2000 lei 
amendă, cu .. uspendarea. executării ~p.. 
gel pe tlmp de trei ani. 

Adolfina Mesaroş a fost achitat~. 

Anas~asia Tama., de 40 ani, uomicUiată 
in Str. Ghiea 19. a fost eondamnaţlla 1500 
lei a.mendă pentru că practica clandestin 
prostitutia, după cum ş'a. putut constata 
~~ din d2p01.iţille martorilor. 

Recul'Sul condamnatei a fost respins ca 

ll"motivat. 
Toate cau~l. ~ mai f;ua au fost jud&

eate de secţia IV-a a Tribunalului in. CGm~ 
pletul dlor Cuş.nlriuc, preşedinte, Ştefănîgă 
procuror (;eofg'lS<nl V aleea., procuror şi 
Prooopie' Rădulescu grefier. .. 

-
RO rtAN:! Sprijiniţi munta rO!1lâ~ea$ci 

Ia ,RUSU GHEORGHE 
'IISIClUGlU 

- OO)IEMORAREA J" UI nORIA CI..Oş. 
C.4. ŞI CRIŞAl~. Cămmu. o:ultural ItAvram 
IanCll'· al .refugiaţHor azd~i dil$ B • .,. 
l'e!}ti, va comemom. DuminicA 1.2 !lartie ora 
11 il. m, la Teatrul Naţional dia 8dCW'efl~ 
pe Horia Cloşca ,i Cril}an. Cu ~ prUej 
d. Va~ne NeWi\ va. ţine o eoofttri:n.tă iDU; 
tulată: .,E"l>Carea martirilol'''. 

- UEClTALUL J)..RJi;1 ILEANA PA~ 
\'''~L. In ziua de 8 Aprilie va avea loc la 
Timu,oara un recital de lieduri şi 8Cene mu
zicale dat de dra Ileana Pav~l. După. !!UC~
sete obţinute de câte ol"i s'a ~zentat ln 
faţ.!!. publkului aCCRI'tl. tâni'iră şi ulentată 
art:stă, reciialul acesta este aşteptn~ cu 
mare interes, 

- CR~Di'I DE 30 MIUOANE f'hlrl'Tat.: 
AJU'J.\'l".u~~A Jt~1"UGU'flL08 DL.~ 
l'R,.l.N.stLVAl'dA DE NORD. P,rintr'uu J..e.. 
cret-lege aparut ui in Monitorul Oficial ~'a 
Ue3:iliis. un cred.it eX~"aord'inar de ao mili
oane lei pe seama Colll.iuariatului general al 
refugL."lţilor din Transilvania de Nord pell
tru ajutorarea refugiaţilor arde1enţ. 

- INAINTARE. D, cir. Coriolan DrăguJ 
lescu a fost inain!At şef de lucrări defimtiv 
la. Laboratorul de ehunie 1U1organică dela 
Facultatea. de ftiinţa din Timişoa.ra. 

- CUM SE FACE EVACUARFA. Bueu. 
r-e,ti, 9 (Rador), O decizie a ministeruluf 
afacerilor interne stabileşte că nimeni lUI 

se poate evacua fără aUiori?a.ţie In care si 
l ilie arate zona in care se poate evacU& .• 

- LUCRAR,l'LE DE SJ:t'.\RŞlT DE A...~ 

ŞCOLAR. Conform dispoziţWot' date de nu.. 
nisterul Culturii Naţional~ lucrările &il 
s rârşil de an şcolar se VOJ:' face in IU}& fei 
ca Intreaga materie să fie terminată l'&.nl 
la inceputul vacantei de Sf. Paşti,. Elevii ~ 
trebui să aibe la fiaenre materie notele !'eo 

glementare se:nesLrialt>, ~a că situaţia ~ 
lară să poată 5. tf\Tm.ma!ă in fiecare m,. 
ment. 'I'im!ml ca" va. mai rămâne cUn 1U111J 
şcolar după vacan~ de P~i .. ". folO8i 
pentru repetiţii, !tjnt~ şi tnchierea situa
ţiei definitive a elevll;')J'. 

- DARURI PEJIoI'TRU ,.DARUL Ofi"TA. 
şULUr". Vopaelăria. Ios!( Krayer şi fiu.' ..... 
P. a. din Timişoara a donat organizaţM 
"Darul (k!.aşului" 2 kgr. terebentinl, II 
kgr'. vopsea de ule!. 1 ltgr. cret! de munttt 
şi 1 % kgr. sicat1v. 

- :\niTAREA ECONOM ATlJLUI f'CNO 
TION ARlLOB PUBLICL Econo.mat141 tune-
ţionarUor publki din TiInlşoora " tcnn-lnat 
mutarea tUturor secţiilor aşa că Incepând 
dîn 10 Ma.rtie a. c. s'a ~Ms I}i s.ecţia de 
coloniale, în fOIStul pa!at al prefecturii jc_ 
d0ţu1ui, intrare prin. I!tr. Llnovid. ' 

- NOUl DISPOZrrn lN LEGATll1U 
CU Nt~nltE.\. PERSON ALITLtll SANI. 
TAR .'\UXILIAR. Minwl.erul Sănătăţii 9 

dat ordin ca tn posturile de persona! l'Iatlit.s.t. 
auxl1iar (infirmieri, agenţi Nlnitari. etc.}
sll. tie l1\lmite numai per"$Oa11ele t'Are &U ~, 
plomu eUberată de o Ştoală de ~ita-te. , .. 

- ŞEDlNT.' DE COMITET. l..unf 13 
Martie, orele 16 va avea loc ..• spitalul 
.,Notre Dame" din Tim~ara ,edinţa de c:~ 
mitet a orbRUizaţiei .,Darul Ostaşului,". 

- l\SOCIA.TIA ftfRSF.RJAŞU.oR. OQ
:\ffinCL<\ N'flLOK ŞI JNDIJSTRL<\ŞfLOR 
RmlAl\, DIN TDIIŞOARl\ reruninteşte 

membrilor: săl cA lista. de "u1:flcrLpţie pen
trq fondul ca.tedralei este d~!!chi5ii. I;ti că 
sunt rugaţi a semna donaţille ~& d, AcirilUl 
Mârzea, corr.ereiant Timişoa:ra 1. Pţa Eră-
tianu care eate eastnd a....<lO('i~1ţH~i. . 

- F~ERCl'fIU DE ALARMA IN O.\.~ 
PITA.LA. Bucureşt\. 9 (Rador). Zianele a· 
nunţă că Simbătă 11 Martie la, ONll. 10 
dimineaţa va avea 100 in Capitală l.Ul flteJ;'
ciţiu de alarmă. pentru verificat'e& şi (lune
roea ia punct a mijloacelor seeundare de 
alarmare II anume: motoairencle, Ilren~ie 
fai>rieelol', lunetele elop<ltelor ,i semnale.-
lor de fluer date de gardienii publici, . 

vA. puteti apl'o .. 1ziona cU tot felul de arU eoIe de tiDichigerie - gata $BU de c&mandll. 
Timişoara, IV STR, 1. VACĂIa.;SCU sa fur. Cam. de Muncă nt. 414~9i194Z. l661-2 

4_ 4 ~ CJlO. 

- 27 PER80ANE .'U FOST IN1'EmfA
, TE IN LA.G.~!t. Prin decizia l'I'IinL'5terulul 

de interne au fost internate tn l",~.r zt 
nel'SOl\l1f): Printre t'lr:~~tl:t ~ FA..<;:~ III' 'Ptat. 

• ' ~iv. <!r. V.neoi! ~i Karl ~ Barhist.. : 
#-" .: ~~-~.",. 
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PGrUG«a uremH: mai multă bunătate ~~~~!!?':!.~~~ -
- AGENT FISCAL TRIMIS IN J ~ prin 6ltpele grele pe curi le trăim, runiă dumneze:as('ă In răsunetul eăreia I . Binefllcerea e Îuă.seută În fiecare om, 

fie4:-&rtl al'e (:â., mai m~nL{l uea';..:.n~uri 81 toţi trebuie să. aderim cu mai muhă a("i~l (~ nu poale şi nu vrea a fa.oe un bine 
cat mai m<lHe De-pJii.:el·i. Var d.wă n~i !Hlnă.tat~ şi at,eastă p(1ruJleă a vremuri- 'lri (·ât de lleÎnscnmat semenului său, 
('{'Iee avem ('asă, ma~ă şi serlidu:;;i l(lr e strâns lt\.e;afă de numeJe de Român, llkt'l.a. nu e fim. Grija Ilmmttdui Mareşal 
tu'(;u~i ne t,âniJirn tie lfl<tl't~ mult-c...r l ('ăl i llî..li mu:LI. bunătate llumllÎ Româ· -\ntonesou pentru eopii orfani de război 
Vai(1&Iâ.nuu-ue, (~e sâ spU".llă aceia cari n' a llUtut Şi va pu~ indeplini. Oi... -\,i a romandanţilor de Colege militare, 
nu au casă. si Did masa. minf'!le de zi, aziiurile de noapte, CuIe- .1 i'ă('nt {'a Rrei ce n'au pă.rinţi saucei<'c 

Aieea la iArad, flar aproape in tot ginl IUllrei:1~1 r,\ntr .. nes('u, Azilul rle cnpii, \i au, (Iar nu-i put intrp,ţine, să aibă in 
10 IL, aU existltt soeietăţi ('ari u,\,C.tU un ca.nt;nele ş.wlal'e şi alte> instÎHJ,ţitmj si- {piui acesta tm loC' unIle o să fie ejneva 
singur ţel a a.iutll pe N'·i s:1ntci şi orop- mi!nre din tllată ţara şi şi tie aid, d<l'\a "I'.l.re să-i instl'uiasdi, si o să le dee edu-
siţi. Astăzi atlele sodetaţi s'at! (1Hnto- Ar~ul, st;nt instjtnţiuni de binei'art'ere Caţia nt'l{'esură, pentn; a-şi făuri din 00& 
Plt intr'o sÎl!gură scdNute de hinel'a... pe ('ari le sustine o 'S~ngură s()deta~ mai fragedă. copilărie (lrumul spre 
ctlJ"e, ("j.'a,iJh~1 de p"trulla.i a Op'~rîlor dp, l,in(>f;w1>.re. a On<!'rPor S~dnle. \'iată. 
S~iale, de sub inaltul pat~ll~j al D-nei R0mâ.ni şi R,I:.mân{'e, nu nitaţi, D-n'a Domnul si Doamna Mare.<'trll Antones-
l\lart~al Allt3neseu. }\N'l:1.Stă. so'if.'~ate "":'t'po<;al ftnt"np'\r.;q Il fl:,t ('f'llor săra.ei cu 8.U fă{'ut tott'. ce le-a stat în putintă 
t';. distrP)llit nn!l~,] miliorr.ne şi a împăr- m&:lf>3l"t'I, hltin" ."i l>ani, !f'1" nf\"ă nnOl"a pentrn 1\ in fli>stl'l a !şi feri pe toţi cefă-
tit tr.t felul fle I}bj;>.~te. îm·-cr: nnd ru - t:l:1T f"llrt~ p7!~i;!Î - ni·e frid\ ~1 rU- tcnii ~('est(>i Hhi de tOHt.f'! relele. Bnna-
toate mlp'l1f>f'le să a,·;tt' pe {'ei săr.lfj <ine "ii, PHm ,'}l(>1' ,,:1.1'::1'1 tHl !f'u. Să!"- tat('Ycl A o latură ': sensihilă a tllt-aror 
şi (·hiar DO:lmua l\lar!,~, .. 1 Anto~H'S(,u a ma.ni\. avt'"'*(, ~: !,J~ .. m ... ·.; ~"'!"'l+j, oar~ ~,âţj Românilor şi pentru aceasta porunca 
tmnărij·t p.p,rS'·,>n.nl 1!r-)'cfI"Î ~i alÎm:>-nte 011. v'ati t'xed:; ~,,· .. r; ,'jf'flf' "'!lntelt'l ('elnr vremii S~ inl')lme dela sine şi fiecare ., 
('t'~or să.rrwi. St.atnl a fn['l1t îm~,!"'mă .r-.e anpl{'~7.l'\ la b\!~;;"~tf'a nVf>ac;f"", in Îndl'plj<n"r--te thlr-ă ('tIm ('rede el de <,,11-
rll sf'.f'i,.tl\i-:lp de hi'!f't':>"f'l"(> tru (,1' le· a. 101' să' t .. (J~! i cllva trcwcţi nepăsă.tori vii.,t\, răspunzftnd CU ooni7ti;'lm Împă,.. 
sfat in putinţă. dar mai avt'm o po- ne lângi. ei. cată, A. P. B. 

----~ ... _----~-------~--_._-----------_.--._----.---.... 
Va !lll va ::lvea avea §alll 

tl·anlV~lill electric 
Aradll) 
~ of 

• 
Studi";1 lue"răribr pe:ttru Întrodnce

rea. tr<lnlvaiului electl'll~ la Arad, conti
nuă si preocnpe intreaga opinie publi. 
că. Şi acesta mai cu seama in zilele Pl0-
ivase Sau ou viscol. canll circulaţia se 
fl.ce mai grEr.1 şi când trăsurile sunt in-
suficÎţJnte şi greu de găsit, Ş: lumea ma. 
e preocupată de aceasta chestiune ~. 
pentru faptul că pdn Ietnual'le, lntrt;· 
prinderea Comunnlă a dat "ln comunI
cat prin care a anunţat d la inceputu; 
{u:u.ei Martie, Va pune în circulaţie inca 
un vagon de tramvaiu, tras de ~Jn motor 
eu benzină, oonfecţi.,nat in atelierele 
uzmelor Astra. Luna Martie a înC'eput. 
car de punerea în circulaţie a celui de 
81 doilea vagon rrl se mai vorb€"şte. E 
Şi greu, pentru că a dilua linie - rc 
care ar urma să se facă circulaţia, încă. 
nu e terminată. 

Cum circulaţia acestor d:,nă vagoan.';' 
- chiar când vor eircrJLa amândouă -
e numai un paleativ, lumea e preo('u ~'.. 
tii de esenţialul ('Ihestiunil, adică de Î:1-
troducerea dd nitivă a tramva:ului el,x
Iri>, 8;t-J,aţia, in această privinţă e ur
mătoarea: 

.JID relatările noastre anterioare se 
ştie. că pentru a fi puse în circulaţie, 
tramvaiele nrăd.ane au nevoie de o sta· 
ţie ne reflresOri eleţ'trif,i Pentru prot'u-

· r9"~:i (lce.."teia s'a ţinut, ar.ul treellt o 
,;li ilatie t'''1hli('ă h. r:are nU participat 
, firmele AE.G., S.e-men3 din G€rmat:ja 
::~i Brown.B}lUvery din Elveţia. U1thna a 
r-rţmut fU'""lli;",area staţiei. Primăria, 

;. dqpă laprobăril~ df! rigoare a plăt;t CO-i

'tt' ·statjei de redresori, iar fabrica urma 
i-\q (l nvrţ:>7E' În cu ,.8111 toHmnei trecute. 
După indpnlinirea . formelor - care fa 

~ durat un tiMp d!.'stul de îndelungat -
· renre7 entflnh (lin Bucure!"tj R firmei 
el'"e+i<>ne a fi3.,.l1t CUJ1nS{'llt. ~ă preţ"Jrile 
au fost mn;orat,- rlU 50%. Evident, pri
mi4.ria nl1 PUtea de~mne difere'lţa de cost 
f~ră anrobal'e~ pl·e<1.lfll)i1~ a fUrecţiei e;x

ploa tăriL,r comunale din Minister-lI de 
Int,:,me Pentru obţinerea aprO'băriia 
incepnt cDrespondertţ.a de rigoare, iar la 

· Un moment (lat se fduns::,se la s:tuaţia, 
· ca primăria să fixeze f) nouă licitaţie. 
; Vi\."'â.,d a('easta, s'a trimis un deleg<lt 
. k 'BuC"~reşti pentru a studia mai de 

aproape chesthmea. inr acolo s'a con
statat eă majorarea de preţ nu s'a fă
CUI d;n iniţativa fabrice. din Elveţ a, ci 
in baza unei convenţii intervenită, pn 
vitor la modalitatea importului şi ex· 
portului dintre Românifil şi Elveţia, 

. ponvenţie care n"l fusese cun(~cută la 
,- .. Arad. 

. Lucrurile 1imurindu-se. ministerul de 

interne a dat, primăriei Araj aprobare .. 
necesara siJr~ a p.ăti lLfei~n~a de ('ost 
il st~l~lCi de re,lre.5"ri e1eetrîl'1, rapt care 
!o'a şi fâc.:tlt. Bine înţeles, cii tonte acest(: 
;tU cerut timp, cU',u t~mp cere il ['onfec
'.lunarea de C:ltl'e·.lZin::le Brown·Bc.vel'} 
,; staţd ele redr~sori, Sunt însă speran
~e, - cel puţin aşa S? spune şi aŞa a 
8s;gurat !epl'e;.:er:tan~a din Eucur~şti
.. ă la sf:h'::itll~ lunei M:1.JU, sta~ia de re· 
dr~sori va Stsi 1:1 Anrl ,!i în cftteva zile 
','a fi şi j!]St·\:,tR, în e]:i-:liren speeja~ 
rC'n~'niiă ~in p:,!,']Jri~ă şi pe::;le drun~ 
de statia Iramvaiului ~l"'ctric, 

Liim~IrinrJ a~est~, se pere să arătăm 
...,i do,.jnt[l puhlicului arărlan şi fi tutu
ror eel<îr pare vin lA Ararl, de a ave~. cât 
mai f'urânrl posibil "m mijloc practic şi 

rapid de transp 'rt. Pentru 1'.3. toţi cei 
care vi:1- la Arad - ea ii arădanii care 
se îna;oiHză d,n vre o eăIătorie - n'au, 
de cam Înc ep să se apropie de Arad, de
câ; o' singură grijă: vor vea cu ce mer
ge dela sară in oraş s.au vor trebui să 
al c·agă înlre aşteptare s: pl€'carea - cu 
baga.ir-Ie în mâil1~ - pe jos. Şi orice s'ar 
STY1TI? nro~,I"I'na circulatiei e una din
t~e cele mld tl11norta'1to' De Reeia, In· 
~rcl'r;nrl:,~ea Comuna1ă v.a trf'hui să 

f:lră tnate pfrtut'ile f'.i toate oe"1ersu
}·i1e. r?l'b'u {'a o;;tHti:l de reflre~ot'i elec
trici să sosească la Arnd ~ât mai cu-

I rânrl - î., nici un cnZ n~te terme1l111 
fixRt c1~ firmli - iRr t)~nă atunci să 
T"'JT1ii. <Ii Hl flnilea va'!on In clrculaţle, 

('~ei tot e ceva m"i mult ileeât nimic, .. 

ŞTIRI DIN REŞIŢ A 
In ziUa de 6 Martie a c. s'a ţinut Q 

~Btiiuya J.~ ... .o.Lu.u. ... !a or .... s>..t.ul pre.:ltlată 
d către d. primar insp. A. Mureşan, la 
I:al'e <1 J.llaw ,t>aqe şi ti. tir, Arcun, r<!pre
zentarltW .... am~rei de hlflJH:ă. 

S' a st.abilit saial'lz.J.reu cu zi ua a me
seriaşilor din oraş, după clilll uJ'mează: 

1, Uismari lucr·:itori calific3.ţi 724 lei 
pe zi, iar'necalifieaţi 550 lei pe zi. 

2 Cl'oitori de Dame şi Dl:mni, lucră 
ioTi califi""ţi. i24 lei pe zi, necalificaV 
540 lei pe zj. 

3. Dulgheri, IrU'ră tori califieaţi 640 
lei pe zi, necalif:,'aţi 550 lei pe zi. 

1. Electricieni. lu(""~' ')'r\ cl.lifi:,aţi 911 
lei p? zi, nel'(l!if;(,·lţ.i 640 Iei pe zi. 

5, Ferari. 1l'cr:;,t,,"i ('alifir·aţi 5.'50 le' 
pe ."i ne{'~Jifi,,~~j 4')8 lei pe zI 

6 Ge~,m.'Tii h,I'-~~'''>r; calificaţi J.-50 le' 
~e 7

' 
neC'H)ir'I' ..... j 11:;·g 12i. 

7. H'.rnnri. hJf'I,:;+,,"'i "n1ificaţi 640 lei 
ne 7 1. ne~'!lifiraH 50f) If:'i, 
• 8. Insblatnri. ll'r:'<jl "1'1 calificaţi 9H 
lei re zi, neclllif;f'n~i 5fg lei. 

9, Mel'anici, 111,,-:0; ',,~:,n'lIifiraţi 914 le: 
pe 'Ti, '"'f'ealifi('Rti 640 lPj • 

10. Pavatori:::e nsfa.lt. lUf'rători cali
fjcati 594 lei T'e ,.;j. ne!'fl1ifirnţi 503 lei. 

11, PotroV:1ri 11lf"rnt"ri f'alificaţi 64C 
lei Tle.,.i n",('..,lil';n!lti !'i{}0 lei. 

12. Tâmplari. IlI"'r~to : calificaţ' 64G 
lei ne zi, neealif' C';1ţi 550 lei, 

13. Tapiţeri: lu('rH0ri ealificaţi 732 
lei 1"1" 'Ti, ne('",Hf:"ir'lti 640 

14. Tiniehirrii, lurrHo"; (,!ilificaţi 732 
:21 I')~ zi, neealficnţj 640. 

15. Ziflari, lu{'rg t(lri calificaţi 914 le: 
De zi neca1ificaţi 686, 

• 
SERBARE. In seara zilei de 28 Fe')} 

~1944, ' Corul Plugarilor din Re~iţa-Ro- 1-

mână, dirijat tie către ti. Dia.ş.ă Ioan, a 

dat O serbare teatrnlă în sala Palatu
lui Culbral din localitate 

S'a jucat "Petr~; Rareş", piesă isto
!'ică, S'au rcmnrcat d-rele: Alexandrina 
Andrei şi Ruja lliosă, în raIul Doamnei, 

Deasemeni s'au remarcat tinerii: An· 
drei Petru în ro!ul lui Petru Rar~ş, Mini
ca Ioan II în rulul, Stefănic.i Vodă pre· 
t um şi alţii. 
După termin,ll'ea piesei, Corul a ['ân

tat: Nevasta credinCioasă, oor mixt, Sv-
10 D·na Victoria Nicolici şi alte cânteo!e. 
, La terminare s'a cântat Imnul Reg<ll. 

• 
- },IIUTAREA JUDECĂTORIEI DE 

MUNCĂ, Din ordin"li Ministerului Mttn
{'li, Judecătoria de MU!1că din localitate, 
care a funcţionat până în prezent, un
prellnă cu Judecătoria mixtă, se V'a mu
ta ihtr'un local n{1"J din Str. Preot I. 
Popoviei Nr. 2, 

Acest local a rost înzestrnt cu mol)i~ 
her în val0(lre de 1.500.000 lei de către 
Minjsterul Muncii. 

• 
- STAŢIE DE (GIENA.. Servicrnl 

Sanitar al OragUlni in colaborare Cu ASi
c:rlrărj1~ Sociale din 10't'alibtte, au Îna
intat !Iinisterulni ~ănătăţii şi Ocrotiri
lor Sn~iale, devi7.~lf' oentru clădirea unei 
Staţi: de spălare deparazitare şi îmbăe' 
~'€a populaţ!ei flf'VC';nşe Baia va ti in 
~tal[ltă cn şa!>~ lu:;:uri şi toate oomfoT
'"lriJe nel'esare 

Orasul Resita (jesi este un centrII 
mun('itoI"eSc, 'totUŞi n~ a avut până azi. 
llid () staţie de cur.ăţire şi igienă pentr'"l 
"·"i nevI'h.si. 

Cu atât mai m'llt se 'lc:;teaptă realiza 
rea acestei opere de 19iecl.. 

DE?ATA P~NTRU 1?ELAPIlJAr.~. Ce 
Ster~n ~at,. 1'us~agent fis~mt, ta u Pt., 
cepţle dm Jud. Bihor, a Just trimj" 1" 

jndeeată p~ntru delapidarea sumei" 
87.110 lei în d.auna St.atului Ntun.t'll' 'ii' 
încasat ac€ru;tă suma dela d v.rşi co:, ·il j 
trib~abili, ~ără u .~ n:ai varsa la p.::, • 
cepţ:e. Au fost audlaţl m,t1 mulţi lllat, d* 
tori, însă apărarea a ccDSiderat Pro~,,~ 
ţi-mea insuficientă, astfel c.:ă a cel'ut -;; 
tar~a unei serii de ~art()ri, cerer~ 1 
misa de Curte, care, In consecinţă, 
xat continuarea des-baterii pe 30 
tic, 

- O MĂSURĂ BUNĂ 
RIEI. '- Comisia pentru 
bonurilor <le încălţăminte ce funcţionea 
ză pe lângă primăria municîpi'llui 
anulat 400 bonuri de încălţăminte ~ 
nu fost ridi['ate de solicitatorii lor. 
tă cU aceflstă anulare, comisia am 
a hotărât înfiinţarea unei eVirlenţe : 
care vor fi trecuţi toţi aceia care 
ridie[ la timp bollurile de înc~ 
pentruca în viitor să nu mai prJ,meascijl~ 
astfel de bunuri. 

- NOUL ŞEF AL CONTENCIOSr, 
LUI BANCII DE CREDIT DIN ARAD, 
D. elI' Miron ButarlU, advocat, unrJ! din. 
tre cei mai VTlloro~i membri tineri 
Baroulu, fl fost numit şef al conte1leiQ. 
sului sucursalei din localitat", a 
de Credit Român din Bucureşti. 

~ P ALMUIT FĂRĂ MOTIV. 
Negreu bIrjar din str. Şcoalei. a 
mat polîţiel că Juncţionarul Stefan 
tezatu tiin localitate, l-a pălm"lit 
motiv. 

- A INCERCAT SĂ-ŞI FACĂ 
RAKIRI. - Muncitorul Ioan Grad 
g:ajat la brutăria Alexandru Cioban 
Şiria, Il încercat, Joi după ami azi, 
sinucidă, făcând:'l-şi "harakiri . 
cercetările intreprinse de jandarmi, 100 
stabilit că Ioan Grad, împreună eu Fh ~onl 
rian Baieu aU Cauzat proprietarulw 
bruiăriei o pag-lbă de 60.000 lei şi ace. liu 
sta. i-a tras la răspundere. După disclJ< !nfOI 

ţ;a avută cu proprietarul brutăriei, 1001 Btra 
Grad s'a retras în atelier lillde a luaI CasIi 
";n cuţit şi şi-a tăiat abdomenul In UrD1~ 
dispoziţiunilor luate de şeful ....... ". --Y-

de jandarmi, Ionn Grad a fost 
fat Ia Spitalul Central. Starea :sa e .v"', .. u. 

te gravă. mi I 

- REŢINUT SUB B.ĂNUlALĂ DE Reg 
FURT. - NkQlae Cerbu, originar 
comuna Sicleni~ jud, Sat'l mare a 
reţinut de poliţie, el fiind binuit că , 
furat diferite obiecte in valoare o' 
i)5.0{){) lei, in dauna locuitorului Gheor 
ghe Orga din str. l"lstinian 75. 
~ Soţia lui Ioan Bisac, din PiS!, 

Avram Iancu 3, a reclamat poliţiei pi 
femei.a Maria Totok, care sub 
pretexte a înşelat-o cu 24.000 lei. 

- HOŢ PRINS. Iuliana Brana 
Piaţa General Cema.t 19 a reclamat Il'" 
tiţiei că. necunoseut i-au furat 24.00: 
l€i. Poliţia, în unna cercetărilor in1:n' 
prinSe, a reuşit să prindă pe Ioan San 

I dor originar din Jimbolia, autorul fur 
tulUi. ASUPra acestuia aU fost găsiţi rea 
11.5f?O lei, care arJ fost restituiţi păgu· Ar' 
başel. Hoţul cU actele dreSate ti fost ina ler 
intat parchetului !ne 

- BIRJAR SPECULANT. BirjaTUrr ('a" 
Ioan Popovici, i s'au încheiat acte M de 
trimitere in jurlecată. pentru eă a inr~' ~tl 
sat, dela un f'ăIătnr. taxe mai mari d~ ~.( 
<'ât cele stabilite prin oooonanţa primă g:t 
riei. eu ............................ ~: 

Citit' ziaru~ 
, l~ 

DACIA 
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~I PUBLICITATE -!Ill.nd 'pare in fiecef'f' Il. Anunţuri 
~ . It la Adruini!4traţîa darului ia Str. 
I WifeflJ Nr. 1. 1'eldon Nr. 11·28. 

'. Cereri şi oferte 
de serviciu 

:'iJl.liarului "DACIA" peatrll Arad, 
: .:1 fun,~ionară cu praetică. 

, .Ii vânzători de ziare la redacţi;& Arad 
· rida 1&.iriteşti Nr. 1, 

Il' t in ~dJl~ri 1110. la.. CI: tral'e .eplU,..~ă. 
· r,..IS bal4t. Adro·. 1. SI&l'. 

OIutit~alCă pertectă la ~<.Iuă pe!" 
~I, Adrt-8& ;a ZLt.r. 

· liP cu incredere fi fa.ceţi comenzile 
;' ~~ă la salonul de croitorie ~i Jingerie 
. _ şi lingerie bărbătească a doam-

: 'FELICIA lONESCU,Arad. ~r. Vasile 
· ~u NI'. 5/a. 

· CAUTA tJN TRACTORIST e. acte in 
, ~ pentru. OC1>lul SIlv~ BeiaJ Cau 
, mie, Timişoara. 

.. • ' ânzarl .... Cumpărz.ri 
lIi!ot it Co1S8, in ('.&rt{!rul Vi~el(ll'. Adre-
II a,'!dacţla t..iarului .,l)S,ClLt.", Str. lriă-

!i!eŞti Nr. 1. 'Ielel)n ~ 11-28, 

.. Îll Mureşel de vâ.nzare cu 2 camere, 
Pîd. bun pen:ru gospodărie. Adresa.: 

, iId, ,tr. Cantacuzino No. 48, apart. 2, 

rware O manta nouă ofiţerească lf'; 
Iligazinul ,,Basarabia" str. Meţianu 4. 

rânzare un dormitor, cameră combi-
lat!, masă de scris, dulap şi un reca-
~ier, Str. Baritiu No. 1, uşa No ••• 

\inmre o casă. Str, Griviţei No. 160. 

~ de vân1.a,re in cartierul funcţionarilor. 
lnformaţiuni str. (;ăliraşilor 12. 

~ loc de caBă de vinzare in cartierul fune-
Uonarilor. Rusu. Piaţa Gen. Ce1ll8t 18. 

\iDmre un şezlon larg. curat şi perdele. 
lnforlnaţiuni Dllmineeă inainte de masă. 
Strada Mihai Veliciu o ,Bj;lart, • lângă 
Ca.sa Asigurărilor Sociale. 

Iinpăr un ventilator electric, l Pavel, Str. 
EpIScop Radu 7, 

hi~nz",l. praf de var peon"'ru Lllgrăşămln· 
tul al'1.ificlal al pă!llhtului. Adresa Bul. 
Regele Ferdinand 06 Arad. 

~ uvuă de vânzare. lang'l. ~alea ferati. 
Arad. SIr. Rânctllnlcii Nr. 9. Preţul 

ă'JO lei. - Adresa: dl Sima. itr. Alex. 
Gavra Nr. 21. 

~ \'Înzal'e '!.>voo.re smirna \'eritabil mări-
lIi8& 3x':l mtr. Adrps3: l.~e[\lura f;h. Co-
mi Str. l<:mtni>-scu 1'1. 

Divzrse 
j!nri, .. s locr.lnţr·lo1' gMll! şi t~m"l'nllr mlJoo 
bila te, AgCL.tllra •• C!}mar." Strada Emi
ft~,:u 17. I~taj 1. hrţ:g la C.tm de Com 
Ind. sul> Nr. F~ J1334I~H3. 

(jentrulA d(> vâ':?'l.re ~i cumpăra
rea irr.,'bii:)lot. COM.4...~ OHf<.:OR:JHF. 
Al"lft, ~tr, M Em;M!lcu :-1!'. :7 f!t<1:f, 1 Te· 
l~fvn. 26·97. lnreg, la Ca~ de Com, :i 
lnQa~~,.je Suh Nr. Fj 11~3t·HI'.I3 
('a~p, d~ \'3 P l'l Te ~ C~IJ. p,'l Tl i t'tI::\ 1'11. Irf)

derr.:; ~u ....... m~râ n~ baie !I! ~~;idină., iân~~ 
Str CCJ:~b'ce·~j~. 2 m·iio.'tM - VII); 
"','·d'.?rnn cu do.:ă Q!,a,rtaft.ede. ~:-ă1ir!3 !'!' 

garaj, in r:er,tN 6 lllill<l1TH;' - Ca.3' mir1 

eu 1!;!":'Hmă 288 m. p. I";,~ă S~;"<ld:t Sn"~ 
~ai. u SIJO ml1 lei, - Casă TlnrtltU!{',r~ 
C,)'n\1\!,:5 d,n 2 A3int>T'P "i .hpendil"~" ('!' 

~cl'linlt no m p. 1 trJl1on. ~ Gr?iI1;!'~ 
~J p"'m i frurttf,..M 19~ l'!! rJ :!'U'l'?ă Mic:; 
;l~a'Nm':;t l.")OO)O lai -. C~i \!tă~ rll:ntn 
eump1.r:l:'~ pan~illt ukbl! 10--12 ;utih. iI. 
jU,ll...ţul 1:. md. ,-- '.- ---, ~ ~ 

...... ........ i. 
Lăsaţi casa, 

Cenusăreasa 
Ia Cinetna ROY AL Arad 
.......... m. ••• p.tQ .. ~=n ................. ·.J __ ............ a?? .... ] .... • ... . 

Repr. Ia orele 2,30, 4,10, 5,50, 7,30·~9,10 fix 
• 

Itft!t m • , . Ai 

Cinema ROY AL Arad 
TelefoA: 19·83 

STRADA ALEt;SANDBI Z 

Difuzarea lOIloră oxeeleată. Sala iDcilxltă 
AZil 

Un film in genul vrăjitaruJui din Oz 

CenUsăreHSH 
Pentru copii dela 3-7 ani. 

Bepr,: 2,80, 4,10, 3,50, 1.30 ,i 9.10 
~tm=ISf5'?'St""M16i5'5li.'=""" 

Cinema URANIA 
Telebn: :'2·32. 

Cinema de premiere. Ton şi prcM!ctle 
iJ'eproşauilă.. Sala bine încăbită 
AZil 

Epopeea cinrm:l.togrufle1 itl\neD~ .. 
Grandioasa realizare după drama hu 

I -:! : SJL.1KESPE.UE 

Dinte uenlrn dinte 
cu: Carlo Tawllerlani ,i Calerina Boratto 

Repr.: la orele 3. 5. 'l IJi 9 fix 

Se caută serv:toare cu acte in 
regură la Baia de FIer Arad, 
BduJ Regele Carol Nr. 30. 

Cumpăr - vând 

. --
Cinema CAPITOL Arad 

'l'elefOD : 23-22 
Cinematograful filmelor grandioase 

Bepr.: :ta S, 5, 7 fi 9 

AZil 

ANEIILISE UHLIG GlNO CERV~ 
In filmul mQl1wnenta! de proporţu gigantice 

Don (elare 
.... DI BAZAN 

• . • PueI. • • Muzlci. •• Jertfi. .•• 
Pasiune. • • Dragoste. •. , 

Feste 10.000 figuranţi. --:- Ap,.obat. pentru 
~tlneret . 

Fabrica c'mni~ a:..Af'rn~ cu ine1.alaţiuui. 
eaun itabiJ, clădit ca:neri t::<l tt.a~inărlil" 
e~.~ mai t:1:)\l.c--ne i -ea: Je fabrici., bIrou. 
aprovlz; .. .ln8tl 1.'11 eul-:ti pentru fabrit'll'U 
or;o!ăror ":-:ieo~e c~inl1!o!, din mutiţ' fami· 
l!a: uq~:lt ta vinzu-t ~CI 2,00(\,000. In 
cartierul 'l!lelOf ca ... l ..:n 6 c~mt'rC "Ii ct: tot 
ec.mrol't';1 tl.a..;fr.OO:! lci. .Casă cu 1 X S efto 
m~re. 1(,1 CCtnfc!tul $i 1,1( 1 In een!ru cu 
3,500.000 'ei. Mică ,aCi! eas{l rarliculară 
Jl')u'i Cl.\ 3 camere. eu .ot ecnnfcrtul 
1.300:.rJI) lei. L'\l:,~ partlcubl'l ('u 2 (Am. I 
eu grăJ!nă ln~re, e!!;:,ă neuii in Fâmf'ava 
1,3CtJ.~!}O lei. Ager-tuti văd. lui A1be!1 
Hall.$!, str 1. Pet:osn f~o.:t Tel. 22-2t, 
lnre~. Cam t,;{.!l1. llC3Î,1012. 

De dozat. o vie 1 jugăre ,1 jumătaLe, eo~· 
ni., pivniţă, pres 2000 pomi fructifer!. • 
Preţul 2.900.000 1l'1. Adreea la ziar. 

Eijuterii antice, 
mooenle şi pietre 
8CIUU"~, evalucz Biroul "BIJUTERIE" 

Str. lIor~a S, et. 1, dela 2-5, telefon: lZ-·.o - .. 
Cinema Arad 

Azi marele film criminal: 

'RAIMU 
căI-ări întunecoase A 

In 
cu JuliEtte Faber, Jean Tis~er 

-- ABUZ DE INCREDERE. Gheor
ghe Ghiuriţa din localitate a reclamat 
lh)llţiei pe muncitorul croitor Dumitl"'J 
Sina, care şi-a însuşit pe nedrept, ~;tof( 
ji bani, in valoare de ',5.000 lei. 

_ lNI'ERNAT IN PENITENCIAR 
: ... udovic Faruk, din str. D-n,i' B~ia.f}a 

- CONDAMNAT PENTRU PUl\"E
RE D:ffi lfOC, - Gheorghe llieşiu, mun· 
dtor din TârnO'va a fost condamnat la 
trei luni inootsoare cCtrecţională, pentru 
că anul trecut a pus foc la ŞiTele de paie 
,lle pl'imarulu.l Gheorghe Moţ dm acea 
<!omună. 

125, n fost il1tern~t la Panitenciarul lI) I -SIl\"UCIDERE. - Ana N~dela. de 
001 pentru a executa o ped,apsă de tre ,.8 ani, din comuna Drauţ, S'a sinuc~ 
~,I!nl închisoare corecţlcnn1ă, la. eare il 'f';lUc~ndu-~e in, fânt~a d~n ~jrtea ~.." 
iost con\]umnnt pentru trcCf.ll'ea clan· :~mţel sale. ~otlVele smucldeX1.i llll..'i. a,1, 

l' AItMACD DI: 1J"~VJCnf 

10 l\'IARTIE 1944 

Kalman. Piaţa Avram Iancu. ~L 15-00 
Ghinaciu. Str. Măr~U 68. '[el. 18-01. 
Ml,JMUlANU, Calea Aurel Vlail!Q 60 . 

Servi ~iul permanent. ; 

CINZMA 1"OOIlt\FK 
10 M.<\RTIE li44 

CORSO: Valea Diavolului. 
URAl\flA.: Dinte pentru·d •• 
FOP.UM: P..almu in cărări ÎDtune«loaSt. 
ROY .ll~: Cenu~ăreaaa. . 
CAPITOL: Don Cezare Oi B'ftr.:Im. 

SPECTACOLE 
Duminică, vor avea loc In ldatineu fi ... 

ra reprerentaţii1~ Teatrului ALaAMBR.A. 
de sub conducerea dlui N. VIă.do1an~ C11 
opereta "MASCOTA" de Audran. In rolu--, 
riIe principale fa.voritIi teatrulUi rotnâ.ne&Q:" 
Ion Dacian Şi Maria Tbue. vor Itârni ..... 

I 
tuziasmul publicului. De ueme.nea; Tanţi 

Mavrodni, H. Nlcolaide,> Gărdeseu, M. Wau. 
\'Tina., Litlca Pt>trescu, etc. 

Bile!e la agen~la Teatrală ~, TetetOC1! 
22-55. ' 
,,,,., .ig; 

CIN E1.\IA CORSO 
Teld"'~ S~·"" 

> .r 

iN:. Oa!Uţia fila ... ~ _ 
~ .... , 

AZIl ,,! 1 ' 

Primul mare ro. dia Mr1a filmt!lor •• 
cepţionale rare .. vor ruj. ia lua Mart.J.. 

V. fillll .,teptal • toată 1 ..... 

Valea Diavolului 
eu: ~larlDa Beril. Andrea CbeeclU, ('....,. 
Nincbi, OsvaldQ Va~nlL Regla 1 MABI01 

MATTOLI Beţill~ bilete .' 
Repr. la oret. 3. 1, T ti , ~ ....... • '.) d F m ••• 111.'. 

'U • • 

, 

RIEDL FRANCISC 
RAJnltoue de aUr fi t»loaialcl 

ARAD, Strada EInbte8eu Nr. 24.-28 

ALLOl 
LA IlAGAZIN1JL 

• 

10ANOVICIU şi 
HARTTMANN 
TelefOll: 20-1' 

Se g!ises.c 091e mai fnunoase _dourt 
,i bijnterli, eu preturile convenabile. 

Incercaţi spre convingere t 

•• RSZZZ Mi .-- • OI = ~ 
, în; 

Atenţiune! 
UD pillD de eoooert Jnal'dt .0. tlECJlB).. 
STEIN" In .tare excelenti., de v~zue 
Doritorfl tie vor &dre!a: Arad., .tr~ Ep,," 

copiei Nr. 5. etaj n. aperl. 1. 

. -==:.,= . -
Domnii d~,t:J!'l s~omfttoJogi dentişti 
ŞI tehnieienl &unt rugati ai yi~tae 
n~t11 

Depozit Dentar 
E. HARXE~1JNG 

destir:ă a fronUel'ii: pULat. stabil\ :, ,.h. 
• _. • .. ----..-.,.... W t;:::;.:;. ... - l.: .• ' 
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In sudul frontului de Răs3.rit ITIarea bătălie 
e în plină desfăşurare 

11.000 tonescufundate În Atlantic. Roma bombardată. Un nou bombar~ament deasupra Berlinului. 
fcc;.n'u.c,t. o.c 

_"""0 .. - • • 'rrtr • 
IJIJ eJ.a canie1'!l,t general al h'uhrerulu, 
., ,naU~a COIlWhWLnWm al jUl'lţtW,. 

"', ".u-te ge/'lIt(J.lle (.;umun.ca: 
l.Ja sud de r..r~wo,-ftog, lUptele aân· 

~6}je continuă, cu put~T1w,ete forţe illa
tihGe patruilse in tLuLu; n0...t.:stre. l' Oima· 
tiwti ae inJaldt~ri.e Şî ta/wu,'j yeonalU" au 
~aTOott. ta vest at oraş, 1.J1 in con~ra· 
atucur., putt;1'htce grll.p«r. ae LUpta ale 
inamicului si au rf:(.;uceritmai rnWL(3 Lo
ealitaţi Pie/dule în mod vl'6l1lelnic. La 
vest ae Ao'owograd, bolşevidt au trecut 
ain nou la atac, dupa o pregatire pUieT-
ni-că de artilerie. bi au fOSt T6spinşi CU 
pierderi sâugeroa.se gl'tle. i il spaţiul de
la Sv.;nigorodca §, t}(:'p(;[ou~l;a-lampo~ 
trupele nOfUltre stau n-tincelat în lupte 
fJrele §i schimbătoare. 

In ultimele trei zi~~ au, 10St nimicite 
tlei 357 tancuri inarn!ce. 

Intre Bea;zina Şi Nipru au dat greJ 
nouile atacuri inamice. 

Pe autostrada Sm.oknsk~Orşa au 
fOSt respinse eri toate încercările, d.'~ 
străpltngere date de m?~ multe dlVl~H 
SOVietice, Mii de soviettci m.o-rţi zac m 
faţa liniilor noastre. , __ 

In sectorul nordic al !Tontulm rasa· 
ritea?l, inamicul a atacat îi! mai mul[{3 
sectoore, fără succes. La N urva, contr~ 
atacurile germane au lâcut progTese, tn 
ciuda rezistenţei erâncene opus de ina
mic. Mi.şcăriZe şi pregătirile sovietice au 
fOSt zdrobite de JOCUl COIlCfll[riC al ar/'
leriei germane. , 

In Italia. nici în cursul zilei de eT1 

n'au aVUt lOC lupte mai importante. Ba
teriile cu tragere lungă germană au 
bombardat, cu efeCt bun, obiective de 
vase inamice din portul N e!tW1O. Un va.s 
de transport inarniC a fOSt inCend:at. , 
. Avioane nordamericane au atacat dm 

nou Rcmw Şi alte oraşe d i 'fi !ta Zia cen tra
la In câte-t'(l cartiere din Roma au fost 
p;'O'Vocate pagube. 

Un nou eODtiJ!ent de ,,'o'onfari 

francezi au plre1\t 'Pe fronta' 
de Ră!lJA~it 

Paris. 9 {Rador). -După I~m anUnţ3 
;:.orespon.:lentul agenţiei DNB un n')u 
CO!l,tînaent de volun:bari fran.::E'ZÎ pentr.; 
:f;:~iun:a france2ă a părăsit P2.r!flul Pl~
~â:iJ.d spre front'al eia răsărit în lupta lrro." 
p0triva bo!şevizmului. 

"ere numet'oase bombe explosive şi in" 
~elldlare. 

N UmerO,lSe case de Jocnit au fost 1" 
.ite. iar b~serk,l San Giroiamo a fost 
{ .. m~l)lt'<'t distrllsiJ.. Ln m~re inst;f;lrt JII 
.',bc.ltie pentru cupîii păl.&.Siţ~ S'a pJăbn~ 
:it sub bombe. t'ână. acum nu a fost p(\
"iHI să Sf' st.abilea.liică numărul copiilnr 
"are şi-mI găsit moarte-a. ~ub dănîmă.-

I 
turi. Trei plflbuhmţ-e automobile ale Cru
('ii RGşii C'.:lre lUaU parte la salvarea vk 
timdor u(,(,l'itui uiac terorist au fw,,~ ata· 
,'ute cu fo('urj de mihaliera dela miră 
Înălţime de avi?anele anglo-!lmeru'8JJ€ 
l\umăruI VIctimelor din populaţia civilI. 
JIU poa'te fi ineă evahlat. Atdeul dat in 
dmlă. valuri a fost U\Il atac cu mitralierp. 

Un nou atac deasupra Berlinului 
EERUN, 9. (RaIT{lr). A \'10A1\'E DE 

,Jll.illARDAMI<~NT NORDAiUERICA 
..... E AU FACUT IN DtlPĂ AMIAZĂ ZI
iEI DE J\lnERCURI o NOUA lNCER· 
OARI<:::: DE A ATIXGE BERUN(;L 
'JU FORŢE PUTERNICE. ATACIJL 

Avioanele doborâte cu 
3ERL1N, 9, (Rador) După :;;til'ile pri

.uite până la ora 23 omologat nimicirea 
a 84 avioane de bombardament n'lrd
;lUlericane Cţ! prilejul atacului dat 
Miercuri împotriva BerlinUhi, Aeest nu 
T:"Jlr nu eSte În('ă rle.finitiv. Printre eele 
8,' avioane nimicite in mod sigur se află 
peste 6D bo::nbardîere cu câte Patru mo-

S'A F..f'ECTUAT APROAPE LA FEL 
CA ŞI CEL DIN ZIUA PRI<;CEDENTA. 

SE AŞTEAP'l'A UN NOU MARE 
;C(;(~I<:~ DEFENSIV AL APĂRARi~ 
:\.NTIAElUE~E GERMA~'E. 

X 

ocazIa atacului r erlinului 
toare. 

Bătăliile aeriene in cursul cărora a 
ft ,t realizate aceste S"lccese contează 
nrintre cele mai înverşunate din acest 
:,ăz:boiu. Pe lângă fonnaţii de vânători 
distrugerea antiaeriană berlineză a avut 
o contri'buţie considerabilă la succesul 
realizat. 

12 vase anglo-americane au fost scufundate in ~Uantic 
.tiERLlN, 9. (prin telefon), ComuOl

l:utul despre SCUl.untlar~a in Atlantic a 
Il! vase de comerţ anglo-americane Cu o 
deplasare totala de 71.000 te ne a pruvo
CE ': un deosebit interes în cercurile miIi 
tal'e ale Reielr.rlui. A trecut deja UII 
timp mai indelungat Je când se eumullie,ă 
UiI:. nou că S"rbmarine germane au fost 
intrebuinţate împotriva vaselor de trnll
sport inamice. Activitatea anterioară a 
submarinelor germane fi. fost concentra
tă asupra luptei împotriv,a vaselor de 
escortă ('a distrugătoare, corvete.şi alte 
le asemănătoare, De prezent comanda· 
mentul sllDmarinelor gennane şi-a moeli· 
ficrrt tactica de atac şi a treC"Jt la jnten 
tine anterioare şi anume nimicirea tona 
iullli .... trRnsport inamic. Noul sUcr'es Il 
fost obtinut în Atlantic. Serviciile de in~ 

fJrmaţii ale comandamentului marinei 
germane a"l vorbit în ultimul timp de
spre activitatea submarinelor în Marea 
NJl'dl1lui şi în Mediterană. Deasemenea 
"ste cunoscut ci păI~urile de suhmarine 
germane operează în Oceanul Indian. 
n.e-';'lltă deci că Şi in faza aetuaIă a ră,z
Joiului submarin, arma submarină gerA 

m:mă operează in spaţii mondiale. NaviA 

gaţia maritimă de aprovizionare a ang
lf)'americanilor cu toată scăderea inten. 
sit:.ţii de luptă a armei submarine ger
mane este totuşi Silită să treacă la asi
g.-lrarea transporturilor în mare măsu-

I 1'5. Prin aeest fapt după cum se sl1bJinia· 
ză la Berlin eou1ucerea de r.ă7Jboiu 
anglo--amerjeană nu a reuşit să obţină 
efecte maxime cu mijloace red"lse. 

Marea bătăU! din sudul frontului de Răsărit e in 
plină desfăşurare 

BERLIN. 9. (D. N. B.> - Cu privire la I germane plme de elan cărora. le-a reuşit 
situaţia de pe frontul din ră..~rit se acoon- recuoorirea Wlor terenuri prerdute şi nimi-
tuiază de cercurile militara germane, că Cirf'3 unor grupe de luptă inamic.e. Sovie-
marea bătălie din sud este în plină des fă· tieiÎ Înt1'2timp şi-au extins frontul de atac 
şurare, iar pentru a putea face o privire şi mai dcpart.e inspre nord şi au pornit la 
generalii. trebue să se aştepte desfăşurarea atB..c şi la v~t de Krivoirog cu puternice 
evenimentelor, At&eurile rUSf'şti, care pes- forte. fără a obţine Însa nici un 8UceeS, 

Înaintează din regiunea Sepefov!r& 
lucurile ÎnsIlre sud. COlltraatacUrilllell, 
mane Innşate după în plan dinainte 8ta~~~' 
sunt în plină desfă.';mrare. In WInparalie :,1 
aceste lupte de centre de gra\'itate _/ 
ticii in celelalte sectoare ale fl'o.ntulQj t 
~sări! au operat cu. atacuri mai slabe.~' 
ea şi m unele locurI ele au fost date 

~are, Îndârjir~, ele au n~mai importanta: 
\Damicul urmare,şte le~atu.ra şi tesPÎno 

I ~ rea rezerve or germane. Astrel de ab.e ' 
d . t' - • . te d t ' l1Ii au SOVl'C' lNi mam <e oaf.e 1)) tegi /) 
de luptă dintre Berezina şi Niprq unde it 
fost puse in linie numeroase di\'izii fa~· 
a obţine sUC<'.elSe mai remarcabile, , S 

In sectOl'ul autostrăzii ... 
so\'ieti'di au Încercat şi eri să. ci\ştige 
ren prin atacuri peTn1anenbe şi unde 
toate 9.('estea trupele germane nu 
un succes defenziv. In partea de nord 
frontului din răsărit faphJl mentionat 
comunicat.elt" gennane este 
pentnl ~i1uaţie şi anume că atarurilfl 
manc date dinspre SII<1 ÎmpotrÎ\'a 
de pod Na.rva prog-resea:!ă cu sucees cu 
tă rer.dstenţii. in<lâ.rjită a inamicului. 

Ataeurile aeriene tm otrl 
GermllRlei Bunt 

C:I tnc-eplltul inv.ziel 
Geneva, 9 (Rador) . -, ştin 

Londra s~mna..l(·ază. după cum 
Serviciul brrtan~c de infurmaţilllli că 
Wilkinsun n ţinut un di",curs în C{j 

Eeckham d:n Londra în cursua căruia 
Q()Clarat că adesea este Între.bată când 
fi creiat c('~ Idle al doilea front şi dacă 
va produce vreodată invazia în conu 
Europei. 

Se mentin.onea7;ă că Mi.ss 
este subs~retar de stat parlamentar 
interne şi munci. 

Oratoarea a declarat: creiarea celui 
al doilea front inceput depe acum. 
actUala perioadă a aviaţiei 
pG1blicu1 a J'ămas Ia ideea stranie că o ' 
vazie nu poate fi întreprinsă decât 
ajutorul trupelor terestre. In ' 
atacurile aeriene, date împotriva a1 
r.i€i de către anglo-americani 1O .. >,,.''''nl'l Ci, 
o parte iniţială a creierii celui dIe al i, 

lea front, 
In continuare, dna Wilkinson, a 

mat că populaţJ,a din Londra nu 
ta~ că în 1940--41 la înălţime cu 
ultimelor atacuri aeriene germane. 
pele de sa:vare şi cele din serviciul 
rării civile nu au dat dovada de a 

ni 
tG 

zel ea pe timpuri. 
In momentlll când oratoarea a spus fi ~ 

~ si 
d. MorriS(lll, ministrul de interne, a ~' 
cut mai mulţi membri din 
apărări pa!'!ive În. alte posturi ' 
importante, în sală s'au auzit strigi!e 
"Unde se găsea Morrison în timpul ro 
boiului trecut?" 

I 

D .t'uşJDOa8ă v •• jare a o.oarei 
unei ţări lri"iase 

Lisabon'1, 9 (Rador ). - COl'esponcl(:n
Lul agenţie DNB transmite: 

Ziarul "Voz" arată că hotărîrea aliaţi· 
)Or de a livra Uniunii Sovietice o parte 
din fostele t:nităţi navale italiene const:, 
tue "una din cele- mai amare surprize ak 
acestui razooiu". Este vorba, în acest 
caz, de o "ruşinoasă viola!"e a unoarei 
unei tări ir..vinse". 

te tot au fost date cu forte puternÎce s'au prosiunea rrin('ipală a sovieticilor se des-
concentrat pe frontul extins, în trei centre făşoară Întrp, Şepetovka şi Jl1.mpoI. Prf'",iu-
de gravitate Între Krivoirog şi Jampol şi "ea principală a inamit>Uhti indre!ltată în 
anUme în regiunea dela sud de Krh'oirog. direcţie sudw,stkă întâmpina o puternică 

Comandantul diviziei I 

2-a aeozelaudeze graf 
rănit 

în seetoru) dela ,,-est de Krivoirog şi in sec- apărare germană, Lisabona,9 (Rador). - După euma' 

c 
~ 
r 
1 

La "incef·tlt se creZUSe că vasele de 
risboiu itllJiene vor participa in mod ac
tiv la răsbdu de partea aliaţilor, insi, 
fapt'll de a se fi făCUt aceste V:1.SC •. ca-
dou" Rusiei Sovi€t:ce "este de o perfidie 
fără seam.ăn". 

A v;oa .. ~ anO!'lo-amt"l'lpnne au 
bnmbardat Rnma 

Rom a. 9 (Rndur). _ Duuă cum s'~ 
lttlunţat 'Jri pt) scurt, avirni.ne al~g!(), 
IImericanf' QU dat 1\'Jarţi un abc puternic 
.. ..,~Pra o!':.L<;mJui Rom:l. III rumă. valuri 
c'on~~cUth'€ ele uu aruncat aSUDra ear· 
tierelor Sl'In Paolo~ Testacio şi Transte-

torul dintre SepetovkB şi Jampol. La sud nunţă Serviciul britanie de jnfOrmaţjlll!! 
f tni. Lemb .. r .... -Odt"'§. a fost d W h' l 1 d vest de Krivoh'og trupele germane 8Ilnt de ~ 'n as mgton genera u e 

prezent în Îndârjite lupte defenzive cu for- d~păşttă Kippenberger, comandantUl diviziei 
te sovietire pătnm.'Ie. cari se pot caracre. Linia ferati de importanţă st1'llwgică 2-a Noozeelande2Je a fost grav rănit pe 
tim ea grele. Atacurilor rnseşti dela ve .. t Lembel'g-odel-lS3 a Jost depăşită. Aici es- frontul italian. Gt'neralul Kippenberger 

de Kl'ivoirog s'a ră."Ipuns prin eontraata.curi te vorba de 20nl1 frontului in care sovieticU şi-a pierdut ambele p:cioare. 
• • •• .................. _~--........ _ .... -_ ............. ", .. 

Dece nu s'a produs Încă invazia În Europa? 
lU a d rî d. 9 (tp.) - Colaboratoru! I ri~ militare Sd. maseze mari eo!ltin~enU'1 cu constaf:1,rea ci ~l1nailia disp.u~ .d~i 

militar al Ziarului "I<~I Espa'llol" exallli."' de trupe În vestul Earol)ei. f) (,Nc{"t~rf' Im~uI COastdol' europe.ne del~ Narv1.~), 
neam nosibili'::.ătt!e pro si confra. ale inva- ohiectivă a coastclor Eurovei aută, ct până la Saint Jt'3n de Luz lIlsta1a!I:n': 
"l'" , ~., • - • 1 I d Y • 'fO!lSe dh12l1 

ziei aliate în Europa şi aJunge la oo'11('}U' c:l mai p.r1ellli~ centru ~pentr~ oPi·r.a!lU· eo osa e . e a~~~re ŞI nume . m 
zia că in ch~da majorităţii n'tmerice ~ otIe 0(> lil"aZle se ,gascşte In reglt:.n('l't f~e soldaţi oţelIţi In luptă.. Un ~l~s !~~ ~ 
841g1o-saxOl'ilor, Germania va avea să ('oastRlor h-»]go~landeze şi În ~llnalH' bennanla pentru o eventuala. ~lane 

-, t ~lt' 11 ,- t F t··~ Y'. _. A •• l'en rezint5 avalIlsul de care dlSp.!1Je ~ r. . .(}Dun.e 'l.!.J lmt m!\ an, aplNI ea mV8. ~hn('~eI, pe ('and celelalte regI'1nI de !'. .' • h" b" jf'i SI 
Zi311U s'a prodlls până în mumenttti dA y • •• A, d.amenntl a\'JaţleI, ti' nH'~I, (' ,ro ~ 
f t.~ d ~..l te că l' tii· • t v coastă fIt' Jfi e

norrl, In sud SaU tU Sa.ldesi f"brl'''atl''Jn'''j arntanlf'nhll'I'. nl'Pf'll\D" 
a.3 QV":..i1·.ş ala, U'U In"er~a _ S3 A' •• • • .. ",'."·.v... atutnÎ 

erf"eze prm pl'opagnnda lor f) pSlhl1?'.d. a fiU sunt dN'.lt terlto1'1l pentru oper .. ţJuru moraluL 'jIl puterea d.e I~Jpta a .sold , 
mvaziei în Germania, determj .. ~nd fo-ni- de rangul al ~oilea. ArticolUl se ~lcheifJ german, rl'cuno.f>eute ehmr de mamle. -

Sooi&tatea Naţioaală de Editură şi Arte Grafiee .. Dacia Traiană" Timişoara t Str. Lono~'il:j 2 inmat.r~-'Nr. :i2J1488/19'\3 la Re,(iit.rul Of. Comerţuluj l'im.i.şoara 944 
. _ ...... ~ . Tipărită la 9 Martie 1 
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