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atacă din Finlanda 
boala lui Stalin. Planuri pentru primii zece ani de după răsboi 

nou 

STOCl(IIOLi.~, 29 (RADoR). - o ŞTI RE A BIROULUI U\iTEERNAJ'IONAL DE 
, lNFORJllAŢIUNI I~ETKANS"llSA DE CO RESPONDEl'i'TUL AGENŢIEI DNB. A-

NUNTA.: DUPA o PAUZA DE DOUA. LUNI, 
DUPA CUM ANUNŢ.\. AFTON l'I1lNIN- GEN DIN MOSCOVA, PRESA SO\'LETI 

CA. A INCEPUT DIN NOU SA PUBLICE ARTICOLE VEHEl\U:NTE LA ADRESA 
}'INLANDEI. 

PRESA SOVIETICĂ FACE RĂSPUN ZĂTOR PENTRU ATITUDINEA FIN
LANDJ:<:I GUVERNUL DIN WASIfINGTO N. 

ACEST LUCRU NU ESTE spus IN 1\'IOD DIRECT, CI EXPRIMAT PRIN CI
TAREA ANUMITOR PASAJE DIN ZIA-RELE NORDAMERICAJIoIE, ATAI' PRAV
DA CÂT ŞI L."VESTIA ŞI CRASNAIA SVEZDA RJ.;PRODUO NUMEROASE EX
TRASE DIN ZL"-RELE NORDiL'\IlmICA 1\'E. 

Cum a 
6.~RLlN, 2~. (.tîauor). Svonurile (.are 

~u (:U"c\llat la Stol'idlolm acum câtva 
llmp iu lebattl1'1l t:U o gravă. boala a lui 
:"!taJin, Svulluri în privmţa cărora. nu se 
c.b~inllse pană a,cwn nici o eonfirmare nu 
ar [i fost nejustilicate, după tum rezul
tă din infl>rmaţiuni parvcnite în eeI"euri • 
te presei intemaţiollule din Stor,kh.olm. 
După infor1l1aţiilni Stalin şi'ar fi pier

dut În mod subit cunoştinţa m. sfâ.rşitul 
hli I<"ebl'll{ll'ie sau in('eputul lui Martie, 
in timpul lu('rului său de noapte obişnuit 
şi s'ar fi prăbuşit pe birou spre conster_ 
hurea se<'retarultd de seryidu. 

Mc!1il'ii chemati imelli:lt au <'QDstatat 

r>Il acest aecident se dntorf>Şte surmt'na~ 
jului. Numai după. mai multe zile Stalin 
s'a r~tabmt. 

Ar fi f'i<;t vorba lk> un n~r atar de 
'\tlIl1"l'exie. IA ÎnpPrt'Jt Stalin fiind În('a' 
llff hH sii. vorheasdi.. . 

Biroul politie wnvooat lme.diat 8 roSt 

decurs boala 
mai întâu cuprins, - s'ar putea spune 
1'ă.ră exu.gcl'are - de panică până în eli~ 
pa când a sosit dela Leningrad, Jdanov 
si a hotărât să se treadi sub tă,('ere toa
tă ae('~stă. afaeere si sănumeas('ă ime
IHat un înlocuitor aÎ lui Stalin În l)ostul 
tie comandant suprem al armatei bolşes 
viee. Astfel S('l explil-9 numirea lui Jueov. 

Molotov şi Kag.tnovid par să fi fost 
doo~bit (le Dli~ooţi în vreme ee J(lanov 
şi Cerbakl)vJ care este mai tânăr, au ară
tat Il fi personalităţi tari in ochii birou
lui politic În tot eursuI a('estei afa('cri. 

Dup.ii ('\e Stalin s'a restRhilit Mpe urma 
acestui (le pe umlă atac elE" cord, medidi 
km gfi'ituit 116 \1r~entă să ia un eoncl"n· 
flin tl('l mai multe luni. sugestie resninsă 
de St:' Hn din MlUZJl !\ituatiei ad:nale. 

I.ni Voro!'iHov. Shlin laT fi d('{'lal'nt "ii 
flin t'1I117,!l ~ti.rne sn.niU.ntii Sl'Ilf1 ~'m~.i 
Rlf'S ft\"itn!l in ver1E"re (f~~lnratla Jllf'\llif·ilor 
e8 un asemenea. a~ldent star putea ~ 
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LORD!JL CHATFIELD A DECLA.
RAT CĂ ACEST CONSILIU URIUEA. 
ZA SA 'jNTOC.i\!EASCA PE BAZA 
STRATEGICA PLANURILE ?II"ECEo 
SARE P}<]l\'TRU DU'ERITELE RA
MURI AIJE ARMATEI. ACESTE PLA· 
NUIU IJRl\!EAZA SA PREVADA AR
;\IA~lFJNTUL lIi'ECESAR FLOTEI, 
.'\. VIATIEI ŞI I<'ORŢEl.()R TERES.
TRE, AID'IAMENTl:L (;RMAND SA 
FIE MOHERl\"1ZAT. 

TOTDEODATA CONSILIUL AR 
TR!':BllI SA ALCĂTl:IASCĂ PL ... \NIJ· 
RI PJ<:NTRU UZINE DE AR~L\"ENT. 
ŞANTIERE NAVALE ŞI LABORATO
RU ŞTIINŢIFICE PREClTM ŞI PEN
TRU PRELlTAR~..A ŞI MĂRIRK", IN 
CAZ DE RAZBOI A rZr"'ll'~T.OR IN. 
DUS1'RW,1 PARTICULARE DE AR" 
lUAMENT . 

. Amsterdam, 29. l1taaor). - Cores· 
pondentul agenţiei DNB. tranSID1te: 

La Dama.::;c s a aflat Marţi, dupa Cun1 

anunţâ Serviciul bntaruc de iruorma
ţiuni că Arab~a ~aU(llca. a recunoscut 
inde.pelldenţa Sinei ridicând la rangul 
de l~aţle consulatul din Damasc. 

Această masură s'a luat în cadrul 80-
lidă.ritaţii Arabe, 

Cam priveşte Germania ,ti 
rea cu pr' .... r~ Ja Gem .• ia 

d. Eden 

lui Stalin 
petaJ el Cl\'orua l'ea Ulai mare valoare 
unei cadeu·te tllt mai aCl't~lerate a Înain~ 
tării armatei so\"ietit·e. 

In aceeaşi privinţă se află că b.t·cmJi
nul este interat să poată faoo apel, data 
mnd pricinuită în uni\mea SO\ietiri. de 
pierderile Sâllgeroase suferite de. arma
ta bolsevi(·A la rezervele Ulllane dm Bal
cani a'tât în seopuri militare cat Şi pen. 
tru munea în industrie şi agri(,llltuJ'ă. 

In aeeastă privintă se rele"ă, nlh~{'U.l'e. 
mllDcitorensdi. comunistă Ilesiilonţ1lită de 
Mo~va în seetorul ~Iediteranei ~i în
deosebi În Italia. de SUf) şi în Afrh'a de 
Nonl. 

A('est-e afirmaţii dnnlând În ooreurile 
presei internllţion:lle al' fi fost transmise 
la Stoehholn de (',f>l'rttrile sovif'tirf' dIn 
l~ondra în contaet permnnent ('11 Krem~ 
Ijnnl. 

Evi::Tent pc;t.f\ ~i C'~te lmpo.~ihi1 să se 
verifice la Stockholm, vera.etitate8 lor. 

• 
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Jai 6 Aprilie se vor cânta compozitii pe cari nimeni nu le-a auzit 
D •• orbă c. DA. A.n. Voilegn .. Nico,,,ă despre cORee"ul ei de muzică român.ască 

Joi. 6 Aprilie Ta &Vet loc la LiCeUl. C0-
mercial UD concert de mUZică. ramâneas
cii. dat de dona Ana VOilea.tl:U Nkoară. cu 
ooncuLsul d-nei Silvia Seooşa.n Humiţa. 
Din acest prilej am pua câteva. intrebări 
d:istinsei pia.ni:>te ~ene, rugâ-nd-O 
să. spună Ceva pentru Cititorii • .l>a.ciei" 
in legătură cu acest concert. D-Il& Ana 
Voileanu Niooara mi-a vorbit mult în 
limba ei inspirată ~i poetic&, pe care mi 
voi forta s'o redau cât mai fidel. 

da.te de d..na Veturia. Ghibu împreună nsou1te ee au de spus, ce au de mărturi. 

- Spuneţi-mi Ceva despre concertul 
. de JOi, 2 Aprilie~ este prima mei 

întrebare. 
- Un concert ,.~ un program ca. a.cee

ta ce vom avea plăcerea să-I oferim, 
d-na Silvia SeCoşe.n Burniţa şi cu mine, 
în seara de 2 AprJje publicului timi
şorean, ar constitui, în timpuri nonnale 
şi mai ales în Apus, un eveniment ar
~istic de prim odin, la care s'ar g.ăbi 
oi !LI:>iste nu numai localnici Ci şi muzi
cleni şi amatori din alte oraşe. 

_ Prin Ce iese din comun acest con-
('eri' 

- Pentru motivul că se vor executa 
ilL prima audiţie nu mai puţin decât 
şascsp;'.;;.'cze lucrări muzicale. Şi • .primi 
a.udiţie" nu vrea să spună ci aceSte ope-
re mu.z.cale .se cântă pentru intâia-oară 
in. Timişoara, sau Transilvania, sau în 
ţară, ci că vor răsuna. pentru primadată, 
păriisi~ld mall..uscrisul unde au 8Jjfepta t 
lumina zilei; că nu s'au eXeCUtat înca 
niciodată, de către J'imeni, fi că atât 
creatorii lor, cât şi auditorul VOI' avea 
prilejul să as:ste la un veritabil act de 
creatit moment unic, care odată consu
mat: t:ece deadrt'-ptul în istoria mmicei. 

_ Trebue se, aveţi o emoţie deosebită 
inlerpretul1d aCeste compozIţii. 

_ Hotărât, da! ;ii lUi vrea să impăr. 
tă.şesc prin dv.cetiloruor ,Daciei" o fărâ· 
ma Uin emotia de care şunt cuprinsă la 
gândul că p~in m:jlocirea inimei, minţii 
~i a trl\~ei mâniior mele, semne moarte 
~e vor presch:mba in Viaţă. vibrantă care 
So:! va prelungi prin veacuri; când Joi 
seara \"oi aşeza mânile pe cla.pe. 
~'oi simţi (e\'a din fiorul care trebue să 
[1 Cuu'cUlurat haosul in clipa când s'a 
rostit, "sa se facă lumină". Simt toată 
raspunderea Ce îmi apa,si pe umeri. căci 
o lipsă de inţelegere. o falsă. intUiţie 
poate influenţa la ma.x.im drumul Vieţii 
acestor plăffil1uiri ale frumOsului. CăCi 
au O viaţă a lor. 

- Afară de acea.stă calitate de inedit 
Il compoziţiilor execurate~ Ce caracteri.!~ 
tlC4 ii mai vedeţi concertulUi ae Jo. 

- Indrăzneala, de a executa intr'o 
audiţie de muzică in ţara românească, 
exclusiv muZică. . românească. ~ tncă. 
aceea a generaţiei tinere. Oricât de 
curios ar părea. In toată cariera mea 
muzicală de pes1A!l 11'11 sfert de veac, am 
intAJ..nit un singur caz cA..nd arti~ti r0-
mâni au executat In public exclusiv 
mUZica ţării lor (mă refer la muziea. 
zisă •. cultă") trei concerte de Lieduri 

DeInografie 

cu mine la. Cluj. (Audiţiile Societă.ţii sit d-nti M. Negrea, S. Dr.igoi, V. Ijac, 
cx>mpozitorilor români dela Bucureşti Z. Vancea, 1. Tod'lţa, N. Popa, E. Cu· 
. au purtat pecetea oficială a rostului lor) teanu şi C. Silvestri, nume de fală rumâ-o 
Actul de dreptate datorit muzicei şi mu- :leQ.sr-ă, care ne întăres6 oredinţa in ia" 
zicienilor români contemporani, tre-buia bâ.nda. de mâne a neamului nostru, 
înfă.ptuit de mult, căci muzica româneas- - Evident OOtI"acrarea pe care 1-0 
că demult nu mai e minoră, Şi poate trăi· acordaţi prin aceSt concert, este o ade
prin mijloacele proprii. ACest lucru voim Ziune la muzica De o cântaţi~ totuşi vă 
să-} demonst. ă.ru, dona SOC09aJ1u·Humiţa rog să-mi mai spuneţi părerea du, §i in 
~ cu mine. cuvinte'. 

_ Credeţi că publicul va ră.spunde - Vreţi să mă întrebaţi dacă sunt 
invitaţiei de u ~i.sta La un ~tf el de con- convingă de valo~ll-ea m~J.Zicei ce. o cânt? 
Certl O ador. Dou.ăz.ecişicinci de ani am slujit 

marilor idoli ai umanităţii: Bach, Mo. 
- Afiuenţa publicului ne va uita zart, Beethoven, Brahms. Amurgul vie-

doar gradul de mândrie rumânească ce ţii mele a.pnrţine de acum incolo. eât va 
trebue să fie răspunsul înf'ăppirii noa,. mai vrea Dumnezeu, m"lZicei neamului 
stre româneşti. D'na Hu.m.iţa ~i cU mine meu. Iau asupra mea sarcina. aceasta 
nu. clD.ti.?D- pentru eventualu~ succeS _~l grea şi binemvântat!, eare de drept ar 
ltptltUdl~llor noastre în ma.te~le de arta: t.rebui să fipE'se pe umeri mai lY1ternici 
sunt~m ~ sluJba ne~~ului Ş1 a e:.llturn decât ai mei. Voi fi glasul, poate puţin 
r.omane~tt.: car: asl~l t;'ebAu~. aflnnată ob(lsit, al tin-erilor mei colegi. Doreso din 
!;l dovedita. cU lllze'etta llldarJlre. Dau toată inima să vie câ.t de curând o for
a~igurarea prie.tenilor artei .r.mele ei y<>1 I ţi proaspătă care să-mi Imite gestul 
cauta. C'Il aceeaşI ardoare, dinar _de 8 ar de (le'·otament ~i desinteresa~. 
afla numai zeoe persoane in sala - dar Protesrrflld impotrloo extremei ma
mAndrla mea romAnească ar suferi I (l~"tii a dis1in.'~i ,",ele mterlocatoore, 
una din cel~ m,a~ crânce~e umilinţe. Nu mă asor~ez ~a dorinţa exprimafă de d-~ 
pentru noi InVItăm prl.bhcul romlnesc la oa .,i altIi sa Se consacre nobi7ei mislunl 
ConCertul de JOi. - TI invităm să 7't cari {ri..a a,'~u,rnat-o d·8(J. N. IV AN 
: ............................ ~ ............................ ....; 
Spiritul universitar gerlnan 

C.nferin,. DI.; Dr. Ine. Valer Patriei. 
Dumineoo inainte df! mQ8ă CI avut l04 voltarea istorică a Univ~"itdţilor g~" 

in organizarea filialei Timişoara a Asoc. mane~ a arătat naţionalismul de totdea
RonuifWooGermane o conferinţă. ţinutel una al studenţimd geTmanet in,si-stând 
de d. prof. ar. ing. Valer PatrÎ.ciu, dea- a.sup'ra comunităţii Ce există intre atu. 
pre ~Piritul u.niv~s1t~r ~n". in denţi §i p1'ofetrori in faoultăţile, acade-
8Gla cmelat?grallllu\ "CaplloZ B'a ~u- miile şi politechnicile ge,·.,nan.e. RecrtI! 
tlat un .~bllC num:eros •. co~PU8 dln tnte" tarea profesrrr{lor universitari germaniI 
lec!Wlh ş~ studenţI, a~and tn ZI',«:ntea lor eotre se face prin invitaţe, fiecare Uni. 
p~. d. Gen~aZ Alexandru Saldac~ d. Versitale căutdrld sti câştfge personali-
ajutor de pnmar Petrn Warth, Secreta· tVţ'l fr t ?, ţ" .. ţ'f' 
rul general al Â80C. Român.o-Germane, a~ ţ e un a.şe. a~e .u:e " ftun 1 ~ce pu-
filiala Timişoara, d·r. V~ctor Rădul.escu, ~~u-le la d1~ozlţte cat fTI4~ multII 
a. Sepp Koman,schek, Kreisleitentl gru_ mlJl~e. matertale pentru contl~uareQ 
pului etnic german din Tim.işOara, d. ar. cer~~tan1or lor} ~ I~t ~ dl~ cel, 
Ion Ţeicu din partea filialei româna- mas lnt~~"ante parii fi conferlnt~ d·Ztt.1 
germane din CarW}, eto. dr. Pa::rwlu.... . 

Inaintea conferinţei d. prof A.fttOft Legaturile prletetteşt1 . cari s'au de'" 
Valentin felul "erviciului cultural al 1X?ltc:-t ~ s'a,'"' păstrat in~re tinerii .![Uo 

G. E. G. a vorbit în numele Asoc. Ro. d~l român! §I prO/eron Zor, .sunt tOI 
mâno-Germane, salutând pe CO'flfeTeft" at~t~a ~egaturi 1tesdru~?lcinatee intre 
tiar in limbile română Şi germană.. 8ptntualttatea celor doua PO'flOClT8. 

D. dr. ing. Valer Patrieiu luând cu- Ccnferenţi4nd fi..a termiflat ~~" 
vântul şi-a desvoltat conferinţa pătn"'· ~,ar4tândth,'ri ered'i,.ţ4 f~ În tT'ăt" 
8ă de o adâncă cunoa~tere personală a I niCia legătu1'ilor româno-german. fi 
vieţii tmiversitare germane, cu toate vrotOTia finală. 
particularităţile ei de organizare de trtJo După conferinţ4 ti urm4f proectarea O 
difii Şi spiritu.alitrde. D-!Ia ti arătat des- două filme din Viaţa tineretului german. 

Aviz 
Vlneri .e pan in vânzare bitelele penl:ra i'trufa 

NU TE LĂSA TĂNASE I 
ee i!Ie " .. jnca in zilele de '7 şi 8 Mal, Matineu fI seara. 
Reţineri Da 8f) admit. Agl"llţia TaDl3fla 

m 

deficitară 
de Şlef.n Gembeşia 

e"ivind hot.ărârea CU oare Ban.a.tul ,i :loest luoru prin bunăvoinţa băl1ăţcanu' 
mai a.L~ llUCleUl 'llmişor~ sa angre- l:li Dr. ilie Toma. 

ţin osteneala şi sa judecăm in oe măsură 
această. problemă. hotueşte rostUl celor., 
J.alte acţiuni Căci mă tntr~ pentru oine 
pregătim cele mai alese miJloace de des· 
volt~re spirituală, pentr.'J cine instituţii 
de cultură .,.i artă, dacă neamll se pră, 
pădeşte! nat intr'o laudaoilă m~. oultrll'al& ti Docl:oru1llie Toma n'a pătruns acea. 

":l'/llizatorie, am fost toweau.na .tentat ai sti ahestiu~ numai prin competinţa 
[.-loi intreb: CUprinde oare această. mir SpeCiallLii\li sue, numai prin priceperea 
C~ toate compartimentele şi mai ~ sa ,tiinţifică, ci după că te ştiu a stră.bă. 
seamă în mă.sura in care graVitatea unor tut" eolindat prin satele bănăţene, ori 
probleme o cer? Sunt mr.uţumit că. n'am de eâte ori ()6"lpaţille sale din oapitulii. 
,,'uLut ela un răb-pu.us negativ acestei in- i.au ing,ăduit. Interesul ce păstrează 
i.rebă.ri, pentrucă. de fapt o griji demn.ă nocf;,t.ei probleme 1,& mărturisit in câteva 
t..Ie luat in seamă, s'a dovedit prezentă articole edificatoare, publicate în zia.rul 
r.rezentă pretutindenL Totf.lşi. o greşală "Dacia.". 
s'a făcut. Greşala. de a nu se fi dat pro.. Am stat de vorbă cU d-lui şi l,am a"lzit 
blemelor o iera.rhizare in raport eu ur- exprimâ.ndu.se elogiOS despre toţi aceia 
genţa şi importanţa lor. eare 11"~ desbătut această Ohestiune de-
Căci n'am putea sp-me, de pildă, eă demogra.fie defieitară ._ a Banatului. 

pentru rezolvarea problemei depopulării Dar constat§' cU regret că lucrurile aU 
Banatului s'a făCUt tot ce trebue să se IăAl:.as totuşi numai la, aceste cercetări 
facă.. Banatul este şi continuă să ră.InJ., ale oamenilor de ştiinţă, ,i n'au trecut 
Iti deficitar din .acest punct de vedere. încă pe plan de realizări practice. 

Chestiunea aeettsta nu intră în pr& Iată că şi fapbl acesta mi indreptă. 
-oeupările mele, decât in măsura tn care ţeşte să constat acea lipsă de ierarhil".are 
ati. obligă calitatea mea de cetăţean şJ It problemelor după, importanţa lor, ea 
fi!'l al B"l..natului. Şi îndemnat de grija ce acţiune civilizatorie şi de culturalizare. 
mi se impune prin această calitate am Este o prryblemă demog-tafică, de sănă· 
.e1.':t:J.e.,.~_Q ,~J1rir~ ... .Am. ~t tate publică, e drel!tt dar să ne dăm pu. 

~".......... _~_'_'-'-"-_"'-T" ,-.r-,.- . 

• 

Fără Îndoiala. forţele trebueso grupate 
pentru rezolvarea acestei probleme, 
fiindcă numai prin contribuţia oamenilor 
de ştiinţi nu este posibil acest lr.lcru. Şi 
de bună seamă, după cum spune doctorul 
Toma, vor trebui luate, ba ooiar legife· 
rate, mĂS'"m de ordill moral şi financiar, 
Hotărât oi de această problemă până 

acum nu. s'a legat decâ.t interesul ştiinţi
fio al doctorilor alte interese nu s'au pu. 
tUt lega şi nici măcar tentaţii de altă na· 
t.ură. Chesti".lnea deocamdată nu oferă 

I
lIimănui poSibilitatea unui nimb de glo. 
rie. Pe de alti parte SCăd.erea populaţiei 
nu S6 faoe IlŞa de uşor simţită şi mă. in
doiesc daCă. toată. lumea s'a lăsat convin.. 
si de cele ce oamenii de ştiinţi ,,'1 oon-
statat şi afirmat. Strigătul lor de alar
mă, de către mulţi a fost înregistrat 
doar t'U un zâmbet distrat. Se prăpă. 
deşte Banatul! Ba nu, zău, Bhestîa asta 
are hu, cum o să se prăpăde&3'C& ? 

Pierderile, scăderUe; ninwDi ,.Dfl le-a 

NOTE 
"FRUCI'E OPRlTE", titlu SimboliC Şi 

sugest~v. va fi tipărit pe volUlllUl de 
versuri a poetului dela. .,Contrapunct" 
d. Iulian Popa. Sensibilita.~ d-sale ne 
face să aşteptăm apariţia acestor Oer . 
suri cu destulă nerăbdare şi curiOZitate, 
Inca. o ca.rte anunţati de "Dacia 
Traiană4oI. 

• 
IN COLEGfIA "CLASICTI BĂNĂ

ŢENI NEEDITAŢl" d. Ion B. Murel}!a. nu, cunoscutul istoriogra! bănăţean, in
grije-şte tipărirea operei lui Paul Iorgo.. 
vici "Ob.'lf>rvaţii de limba românea&::ă". ............................ 

Foi 1)O'u,.'" 

[JJJfJierea 
Se apropie m4rea sărOătoore ti In, 

vierii. Anul acesta o C1.§teptăm cu sufle' 
tuZ _ mai c!t'inu~tt, pl~n de gânduri grele, ).' 
de ţntrebări Iara raspuns. ~ 

Ni se pare aeparte acum când ome· 1 
nireG întreagă urcă drumul greu. al Gol. i 
gotei, când inimeZe 8ângerea.zd, câna I 
ochii numai au lacrimi "ă plângă, câtld . 
frumosul a fost tânâr ifi mocirlă, roM 
SUfletul încearcă zadarnic M ajungă la ' 
cer. 

Invierea. '. persistă toru, undeoo. .. 
noi~ marea Jăduinţă pe oare o m~ 
răm in rugăciunile noastrf! pe oare 
NeamuZ acesta trebuie ro aibă ditteolo 
de toate durdile, aiMOlo de toate u.. 
genuncherile. N«Jmul GCf!8M de pă4gori 
care n'a dorit ftimio decât aci lie l4sat 
să trăiască pe pământul părinţilar z~ , 
să-§i clădeasro biserici, .tă 8imtă iA Iif. .. 
care prim<ivară mirOftU cala al bmzdei. : 
Insetat de ZibertatJe fi dreptate popond ; 
ace~ta a Ioa! incununat cu 3pi-tli, G 101/4 ' 
frlint pe roată ~ -'CUipat in faţă, " tre
buie 8ă cunoa-'Că ~ clipă a 1'PWl~ 
pe ro". o a.,teapt4 '" ~ele ar.te: 4c • 
Sete CU ~fletul rMtignft pe crtlct>tI fM. 
1"ilor dureri. 

MIA MARIAN JAL1!Ş ........ -.-.~ ................ .. 
CRONICA. f'lLMl!LO J 

DON CESABE DI BAZA.N (APOLLO) 

Un toal"t* ban mm de a?8nturl !nu-. 
cadru il:to.ric. E mult IlUperior lui ,.,P'an:tun. 
da Lodi" au altor tllme cu spadasini. Oina 
Cerri ""..e lD1 awnturier romantic, &fa CUII ; 

n viBea.zl publicul, iar Annell.e8e UhUg fra. 
IllO!IS! ,i m tsterioad. l.I'ihmzl e perfect 11 
locului la Apollo, eu perlpeţlil lnt de far
West, eu fmpu~lrl eu ~ OArbe eU,. 
Regia dl 1111 ritm -r1ol " b'ezi8tibll de d' : 
trenaut filmului. 

IN U1tlBB/\ FEBICIRD (THALJA.) 

O cir&m! ~ car. poate li placi 
UD« anumiţi epec:t&tIoIţ IDĂ e:&N Ya piJo. 
~tsi. pe oei mat mult! prin Incetineala cu an 
se desf~ră lIDele diD. 1Oel1e. Filmul pe.n 
foarte luni fi. wtufi • mat ku..""l ea. OI 
obieoL (nle. tor.) 

:::.imţit. ba pânâ .aoum D.tmeJlJ. nu 8'a S1J11,. 

~;t păgubit prin m.ortalita.tea infantilă fi 
prin scădere. populaţiei. Dar toomaI 
ain această. oauza Wcrurile devin mai 
grave. 

~viuetnt. problelna fi~ una de sănii 
tate GQlectivă., .J.b a..oest raport trebu~tl 

eeZolva. t. Aoordâ.nd aprecIerea CllVen.it'l 
.:elor exprimate de dvctlJl'lll. Toma, Il(Ij, 
~,upii. cum spune D-M, va trebUi să ni' 
zu!ln până la a avea rJ.1l reprezentant .: 
sJ.nătăţll publice in fieo&:n!! aat-t aŞa d1i' .. 
pa cum biserica, şcoala ti autorităţil! j 
.wmioistrative îl au. Ţara este obligllti 
i.a acest sacrificiU. ş.i de bună. seamă pe~ . 
tr-~ implinirea Mestei nevoi, chestiunea 
unei facultăţi de medicină. in eapitall· 
Banatului este primul pas pe care ci, 
zuinţele noaStre trebue săol faci. ])1 
aceea apredem străruinţa acclott onft 

&'"1 pus ·această prbblemii., eonvi~i ci 
prin rezolvarea ei, se va rezolva şi p~ 
tlema depopulării. . 

Aceiaşi apreciere Re cuvine acordati 
autorităţilor bănăţene pentru stăruinV 
depusă la fixarea limitei de vârstă tlen 
tru contractarea căsătorlilor. Contrî1::rJ 
ţ1a bănăţenilor la. noua. legiuire este 1D 
(,rim Pus pentru stârpirea răului care f 
incePUt să. ma.oine B~tr.ll. J 
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~;f..ctu.(l,t.i.ta.t.ea. 
lŞi r::n ===,,,,!=r'>..., 
:~ 'R01d.A..."ilA ŞI \'ALOhILE CULI{)RA
ne i LE. Oril.&ecil.wori se pune în d~~u!jtl 
~ema vaJoriior eUlo.,ene, poporul ro

>er-
Ue. ..au are de spu» cuvinte de &u'-or\{aie şi 
.eia .. experieuili În ~tă. chestiune Jkum., 

:, ~ul ru.zlloiuhli - ltrobabil ~ntru ca 
'risboiul să oII-şi pianlă scol/urile - se dis

~Ă- ;.atA problema valorilor europene. Aceste 
!!a. 1ilori sunt stabile, tola au o wchime de 
in- ,_Ite seeol~, DU sunt de facturi artificială 
g(). _ 8en~ !'Oii distingă superioritatea "piri
:ă". 'IaSii a europeanului fată de celela.ltt' nea
.. ,",ri şi ra..'ie. PO}HJrul român a fost intonu. 

jlSt eo demnitatea de npirltor al crt'lstillÎs
tf.. jIlolui În marea epocă " Jui Ştefan C~l Ma.--- ~ şi corn creştinismul a concentrat In sine rate idraluril"" şi nă:,-Itinţele de culh:ră ~j 

~ivili:laţie. poporul oGStru a apărat aceste 
In. l'a 1 ori ca fiind ale sat.e. Şi in apărl'n:a lor 
f1 1- poponll no!'!tf'l) nu .. 'It 1e!qllÎnţit. Jn plus, 
et' ,o\mte m:lTiie viziuni de prosperitnte mo· 

e, lrnlă. vlzi~n.i!e }ibforfăţii, ale frăţi:tă1ii şi 
me. l'le e~!ltath f",.t~tl, pOilorul rom!'lO le-a 
~ol. ,lnohilflt prin lom'na şi ţnunuseţ.ea (', .. .din. 
i1Ul !tf'i !ilalf'o M'f>5tine, Co aCP;J.,sta. popor;!l nos
itld jtru le-a statornicit ca n'ori eterne 1l!E' Eu
ifld 'I'(lpei ,t a~ omenirii Înhegi. 

• la • , U "IHYf"RSI1':\ TEA l\HjNCTT(!}~f':::\S· 
~ .. CA Tnsfitnl1a nou!i. nă~('ută il1D ini· 
'"'" ~ativa 8.('.t'lor int(\leduaH români, c'\ri 'St.u 
ar. f!I1oorea prncti('A a rult<Jl"ii. Itlstituţ'e c4' "!'J 

:01.0 tm~te Universi1ateR ~ibf"ră munf""'tor~~lS
u.. ,ei. fi-a Inaue:nrnt fiinţa in prezf'"l't,1l re~I~ 
/OrimhmţiJor A .. trel adică t'I cmlfurii, PT'O; II 

~ !rOlti rl)mfinf>şti şi a inrlu",tri4". l(l'·aliSr.1r 

l~ jln"ltructif! intp'ellttJalli. mon .. a reală ~ i l'1'f'8' 

fie- iloare - fatA imdiatia e:imboiică a ţir.teluf 
~ei. illari, pe care It' va urmirl aceast~ Il"I~ti· 
lf"Il itntJre. Principiul culturii fO!Dln.eşti u farE' 
roae jsi fermf'llllt,eze In oonşWn~a ro1'tlâne9L~l 8 
tre. jnm'bi"torilor-vniveNrlt.'lri IlOI'"le rezidnr1 trn
~ iaiflon1l1f' df' hnnin!L t'!tr~m(l"lld .lIră df! 
· lIt les~ ori~ pro~""" momI ~~f,8 ilu,,-orin. In. 
Mo !rtTnctia. pe care o va ·:la l~~tJveT8ihtu. '" 

j~bide int.f'lectului nl1lndhtre~ drumurile 
, jţilnt~ nl't'ei",". Şi (',adrul tehnic In care !!II! 

•• Jm dAAf!l':mra, Indiră natura ţraetid\ 1\ tn· 
\\r..~"l\Ji iny1l1rul1l\nt. Astfel incepe în Ti· 

) ~şol"ra - ca pildă şi pentru alte oraşe 
m~ri ~in ţ.qră - fn(1'1I~tt" lIn~itarl\ 8 

~) mon('itorlmii, un ideal ("3", ia forme con
~ • m-f.f! pMltru ."inele Patriei româ.ne. 
un. 

C 
ATRA COPILULUI. De acum ina· 

lina " inte copiii moţilor nu vor mai duce. 
nul : ta in tim}lurile politicianiste din trecut, o 
~ . viaţă de nlUI.te ori vagabon~ă .~ intotdeauna 
• . oosiv;ura. prin oraşele man din Ardeal. Cu ,ar- • ~.:t-ete . cafă pasiune presa romanea5('..a cerea SIl se 

, ia măsurile demne, urgente şi cele mai po· 
d· trivite, pentru a salva pe copiii moţilor dela 

qmilillţ~le unei vieti aproape nomade. A~ 
Iă.!.i Consiliul de Patronaj a rezolvat intr'uD 

aci chip "minunat aooa. ... tă problemă., prin in· 
li» fiinţarea Instituţiei .. Vatra copilului". un. 
an de copiii moţilor sunt admişi si ducă. e 
..n viaţă de şcohtri, de ucenici, obţinând ou 

OI Dumai in7-;rijirea materială, ci l}i o cultură 
rr.} intelectuală şi Vatra morală suficientă. 
_ copihI1ui arată încă odată cât de inţf.>legă. 
lJll,o toare este condurerea. Consiliului de Patro
~ fi oaj, care îmbrăţişează şi rerolvă probleme]e 
ilai el-idente "i necesare ale . rea1itătilor ooa
Ilai !!tt'e romanl'şti în conc.ordanţă cu demnita-

tea României moof>rne. 

nil T }~IWKIS~\IUL L'\I ·FRA~ŢA. Franţa ti are tradiţii "cla;;;jce" de t.ercrism. 
t~ I A.r.olo terorismul s'a practicat Ull UIlIlUU 

~!, individuaJ şi de jos in sus, ci a fost orga· 
11&: nizat câteodată ca teroare de masSrl, de 

~:' ~i1d.ă a~sinate]e di~ Scpte_mlT~-Q anul.l'792 
.']1 1 IJliţlate de Danton, U"lr altadata terorIsmul 'ti ' 1<'010 a dev"nit şi regim, ca llC timpnl Te
~~ oarei lui Robespierre; inc.epând"'eo dOi an; 
lei' m<\i târ.du, In toate cazurile in care :!"le ma
ali' nif~ .. t1;. !eToarrR, ea exprimă numai ura ce-
0.1' lor CA o prnrti('ă şi nieilJdată nu atinge un 
]JI 1I(\0P de armonie soeial~ şi de progr~ rut· 

~rt ţiMal. ACt~sta p.~te mvătământul t.erorl'imQ. 
ci lui din Franţa. teroare care acum bântuie 
~ acolo ea mijloc de a 1'C7.o1va probleme. In 

SATUL ROMANESC o uZfRă ii 
Satul românesc, pana mai eri.~ cobai 

de exlJedenj.e poatwe §i (J,(:l1wyuyLCeJ 

e/.ogW,t pate,'-C ~<;;u;ru V.n.UjL/.te Lu, uw
p()uj,lCe ~i mOI"'-Let du.r rareorl CO;"i$~' 
rUt ca o vwoo're eC;On01i~lCU, tretFu/,e SU 

iu~re in atenţia iuturor" ou, arat m.al 
mutt az~ cu C<.U el a n;pre:rentat rezistei.
la noa~dă poH~u:ă ~eaL/.mguJ. istO'l"lCi Ş' 
o va repreZenta l1lCU. 

In cun/ormal,a economiilo-r europene. 
ţara noastră este îndemrw.tă Jatat SP1'~ 
o .ecmwm!e cu caracter agricol J• des~y"Ur 
ca aceasta fatalitate trebue însă acOIlW
dară Şi i7ltereselor noastre specifice ca
re cer inwrneie1'ea unei i:ndustrh nalw
nale ptntru a menţine un echilibru per
tnanent intre IOfjele noastre de Jn"o. 
ducţie. 
Dacă econom ia agricolă la noi nu a 

mers ch.ar strălueitt motiVele nu tre
buiesc căutate in mărUinte abcese de 
suprafaţă, Ci trebuieşte priVit in inter
riorul p1"Oblemei în sensul că economia 
agricolă este o activitate vie care Cere 
~ toate organeLe ei să fie complect să:
natoase pentru ca să proo'ucă; ori na.
tura, capitaluL, munca şi mai ales omul 

• • . j 

care ca ŞI ,n corpul omeneSC scheletul 
inima, mu.şchii Şi creerul~ cooperează ~ 
re.aliza'rea producţiei Şi Vieţii, atâta timp 
cat ele se bucură de O validitate aproape 
absolută. 

Economia agricolă s'a bucurat prea 
pUf'in de terapia ştiinţelor moderne În 
raport cu Celelalte ştiinţe emamcipate 
destul de mult la noi în ţară. 

Satul românesc a fost inţe1e8 din 
punct de ~edeTe cultural căci i s'au tri" 

mk'1 preuţi §l invăţătoft, de(U;emeni el a 
JOs, mgtobat deJLilli.V jil eul/c€piia de 
~ta. jI •• /l repre~eulaiiJ.ti sui tturaL' nota
rui '1' J'u~l"flj,ul, CWr dm punct de t>t: • 
dt;~e I;:C v'1O'mi~ et a fOSt ~at aproape ta 
VOUl t.mLtinpWrii. 

Măsurile ltw.te în Viaţa economică 
sunt in,sufic;ente~ dar eLe toate mar
chează incepu,iuZ. Ingille1"ut agrcnom 
pus ca speciallst peste 15-20 de comu' 
ne nu este Şi nu poate fi decât un fum;· 
ţi?*,r care a realizat prin slk.rijiciuJ 
sau şi aşa destul de mult. 

It, cou.pLe::mJ.l economiel naţ;OfULLe, sa
tul r..0u/.WHesc rwndne dezavantujut, i,l
trucat el eSte exploatat dU'ect §.i ttui.i.recl 
de economia crra.Jelar. 

Cu toat~ că in t)"paţiul rural, presiunea 
de-rrwgraJu.!u este utarmantă ea semna.. 

. I 

lUnd 02 de L()cuito1"i pe 1,.l.ornetl'U patrat 
de teren agri.col~ Jenomen sesiZat şi de 
ecmwmiş-tii străini pentru SudrEstu~ 
Europei, ş! r:are-ş'l cere conseCinţele lui, 
satul romaneSC poate să imite munca 
aLbme/.or, cure m'uLie mtr'un spaţiu mic 
real~ează i'nfinit m,ai multă producţie: 
decat oamenii unui sat consideraţi în 
raport. 

România are 12.000 de sate, in care o 
populaţie de aproxim,a,tlv 14,000.000 de 
suflete trăesc din agricultură şi rudele 
ei, exploatând o întindere de 26,000.000 
ha. teren de cultură, păduri, pă..şuni, etC, 

Aceste cel~le organiCe de producţie, 
stttele. considerate ca nişte uzine aso
Ciate într'un "trust" cu o conducere Uni
că Şi exploatate organiZat ro în fabrici, 
ar produce cel puţin de 3 ori atâta cât .. _ ........................................... .. 

fdăsuri de evacuare În afara ~'unicipiului 
unui bombardament În cazul 

~ 

Se aduce la cunoştinţa populaţiei ~h· modificări. 
nioipiului Timişoara că pentru oazul P~bliC"JJ. este invitat să ră.mana III 

unr~i bombardament aerian care ar pro- grupurile ce se vor infinţa pe comune, 
et'lOO mari stricăduni, s'a studiat misU4 nestiLnjeuind eU nimio mersul rapid al 
riIe de evacuare in afară Municipiului luorului, ci contr~O".lind 1& desăvar~irea 
Pentru ca operaţiile de evacuare să de- lui. 
curgă în cât mai perfectă ordine, publi. Se atrage atenţia că. în coloana de 
C"ll este invitat să respecte următoarele transport se vor depune, în primul rând 
măsuri: bagajele, se vor transporta copiii, bătr~ 
Să nU părăsească individual oraşul, nii şi bolnavii şi numai dacă. mai este 

cunoscând că la toate barierele VOr fi loc se vor transporta rest.ll cari, in ea21 
postUri militare care vor opri orice eşi- contr~r, vor merge pe jos, în urma co· 
re din oraş. loanel. 
Să se prezinte la autorităţile insir- Inai.nte de evacuare sinistraţii lşi pot 

cinate CU evacuarea., c~lri, - d"lpă born. lua alimentele 00 le.au mai rămas iuta"" 
bardament - se vor găsi în următoare- te, vase de gătit, etc. 
le punete: In eazul când ar fi cantităţi prea 

_ Pentru CIrca I"a, în p·ţa Unirei. mari, cari ar înpovăra transportul Si~ 
- Pentru Cirea ILa., in Pare, Regina nistraţii le vor lăsa în grija unui ~em. 

Maria. ,~)1~'l al ~amiliei şi imediat ce va ajunge 
- Pentru Circa m-a in curtea şcolii III localitatea unde se evaeuiază, vor 

Po1iteJhniee. anunţa autorităţile comunale, cari vor 
- Pentl'!"l CirCa lV.a în P-ţa G·ral forma o nt)uă eoloană, ce vOr aduce ace· 

Drag:llina. ste alimente. 
_ Pentru Circa. V"a în p.ţa. Avram Se reaminteşte grija permanentă ce 

Iancu. Cioare trebuie s'o aibă pentr.'l a avea re-
In aeRste puncte sinistraţii se vor zerve de apă, de hrană şi mijloace de 

prezenta eu obiectele cU cari urmează a iluminat. 
fi evaC'uaţi (îmbrăcăminte, medicamen· In ultimul timp s'a făcut, din avion, o 
te, valori, acte, etc.). verificare a camuflRjului şi s'a consta" 

Publi(n! va păstra ordinea desăvâr.. tat că încă mai existi, prin ~lrţj, Iu
o;;ită Dentm ea inscrierea, distribuirea mini necamuflate. Publieul este stărui
earteielor, E'tc.. să se facă cât ma! re" tor invitat să verifice în fiecare seară 
oorle C'U putinţă. oamuflajul şi să nu aprindă nicio lumi-

Sinlstraţii pot sii'şi nfere serviciile n.ii, până ce mai înainte 11'"1 a făcut ea-
r.entru mentinerea orflînf'î şi întocmirea muf1.area. 
~U(,l'ăl'i1r,t' arătate mai sus Se face cunOSellt nOl)ulaţief că se va 

In hta I'omir:;iilnr înf';h~innte C"l evri- incepe ('Ontrnlul dară fiecare imobil are 
"t1a,re~,. famf1iile Sinistratilor se vor "Ore- i"lrg'ani~ate si flotnte echipele de A. P .. 
'>:enb rl<.>onntă, pentru' '" putea fi re. conform Tn!ttT"tlctilmi1or ~l ~i 00 nu S'a"l 

""larli7Jlte in 'Iceil'ls comună. ('llnOSl'ându- conforrnnt "'~n\i în prezent vor suferi 
se n* ilună, înscriere. nu se vor mai faceimefliat r i g"orile leg-ale. 

T R ,.\ T R '1 I~ 

~oi, 30 Marti-e 1944, ora 20' 

Tara Românesscă teroarea DU a existat I 
~tl l'1roope nir,iodată, afnr;: (k> pprioada grN"O-
1V ciOf'oial'lCă a F:'\n.lti(lţilor. când teroarea Îm· 
en pot!'i V'I\ OO!lOTU hll nostru fTa aprigă şi ne· 

TURNEUL TEATRULUI M. FllOTTI 
cu triumfului succes 

ROMANTA 
1D 1a nof. a flII"O("~"\t mari'e m. '5C'ări ale lui lJo 
~ f pia, \'~m lanr'n, Tudor Vlndimtr~u. Pn. eu: TAlII""T.l1 COCF.,.o\ R. SULl'lNSKY - C. LUNGEANU 

pn:rol POmlin o<iiindpştf' t"-l'nrismu1. din 000-

pmduce prin conducerea hazardată il 
providenţei. 

Multe zile de lucru sunt irOSite în za
dar, mult teren nu eSte expioatat cum 
trebuie, adică in sensuZ intensiV de euL
!ură, care este o dimensiune a spaţiulUi 
in producţie. 

ApropiindUrlte acum de sediul eoano
tn,iei rurale adică de satul romaneSc să-J 
'Lunoa.şte7n, vom vedea că geografia sa 
economică preZintă un aspect variat, 
(leZa gospodarii de frunte până la cei mai 
declasaţi gospodari Şi deci avem deaface 
c'" un material uman în permanentă fer
mentare. 

Factorii m.otori ai economiei unui sat 
sunt a.şa de m.ultiplii, deOSebiţi şi i~ 
coherenţi î·ncât diSCiplinarea sau dirija
rea lor cer neapărat un C011ducător. 

SatuL romârn'sc luat între 1000 Şi 6000 
de ha., reprezintă o intreprindere eco
nomică cu un capital de 700,000.000 lei 
şi care ar putea produce azi direct şi 
prin itUlu.strii agricole, cre§terea ani~ 
lelor, industrii casnice, un venit de 
100,000.000 lei. 

Ori o intreprindere care rulează u.n 
capital infinit ma~ miC, o fabrică, tom 
ateLier, etc., are ingineri, specialiŞti, 
şefi de echipe~ pe când satuZ românesc, 
această vastă u.zină unde se plămăd6.Şf€ 
pâinea milioanelor de oomeni, eate lă
sată in gnja emp,ncă a agricu~torilorJ 
ale căror ir,tere8e despre rentabihtate 
§i producţie t)'Unt reause la min~mum 
necesar. 

E.':Iw deci absolut neCesar să Se inter
vină în eConomUl sateLor, eJeCIW fi 
pradic. prin formarea Unei eZiLe de ta
rani agricultori, reprezentanţi ai p'ro
prietăţii mijloci4 condu.şt de un i1/.gmer 
agronom care să dreseze toate vicistu.
dinile existente Şi să canaliZeZe toate 
măsur,le bune pe car te ia Statul Şt care 
numai. aSIJd VOT avea rezultat şi nu. vor 
rănuine sil,tple paliative. 

Satul ronuinesc 00 trebui să devină o 
tlzină in care să se producă aprool-f. 
Melaş pTOCent de bunuri, comparte, ~ 
in indu.strie ŞI care in ace~ timp .ţ,l 

I 1 ămâ?lă iZvor permanent de ttitalitate ~i 
de speCifiC naţional. 

Atunci şi numai atunci; !tatul roma· 
11eSC va ajunge la un standard de vio!(i 
~ idicat la nivelul cel pretind", C"itl'Îli,Za(iD 

""uu cel puţin la exigenţele m.ai mode.!lct 
c.e culturii Şi care numai în unele "-Qn111-
ne ale Banatului a inceput să se demon
,<jtr~ ze.. 

Ing. NEAGOE NAUM 

CUM' ~, •• 

Am văzut eri îJ~ guru locaLI o 8Cetu. 
impreSionantă. 

Un copil, venit de undeva de departe. 
obosit de drum §i copleşit de necuno.s· 
cut, dormea sub ochli unei mame dcs
orientate? cu capul pe o mică paporniţă 
in care se afla un câţeZ. 

Printr'o deschiZătură a paporniţei 
câinele scoseSe capul şi privea cu ochii 
blânzi La chipul COpilulUi care nu-l ui
ta.Se, care iz luase ca tovară:J. 

M'i-au venit in minte in acea clipă 
toate ştirile citite in Zegătură cu cem
!loiul erorilor înregistrate în curme aceS
tui inegalabil război. 

Cei care au df'slimţuit această urgie 
şi caTe caută să diStrugă tot ceeace in· 
seamnă civilizaţie.. tot ceeaCe con.stitue 
dovada superiorităţii omeneşti, au fost 
şi ei odată copii. Au avut şi ei 8Ufletu~ 
COpilulUi din gară, cald şi iubitor. Cum 
au putUt să se preschimbe oare in fiare
Ze care în ura lor oarbă, faţă de tot 
Ceeace înseamnă credinţă şi ctatură, in .. 
cearcă toate posibilităţile pentm 4 ~ 
înlătura definitiv. 

Este "Il grea încercare prin care tre
Gem,. dar pe oare - dacă avem 8Ufletu1 
drept ,ti credincios - o vom birui. 

iTJ crntltoare, In schimb uroart>.a ~trăinilor I~ 

'ta snlrifuTni ,,~It M cumintenie, olIULllitate Pf'nf.ru cel mai frumos spectacol al sta giunei l1umaJ câttwa bilete mai sunt la 
_~u~tur~ ______________________ A_ge_o_t_ia __ T_am __ aş~i_u_.T_. e_l_ef_o_n_5_~_O_5 __________________ ~ (e, j.) J 

'1 

J ,. 

" 
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Aprobări de stabilire A In zena militară 
Vechiţa ,i copii Veronica şi Oljmpia, 
Brătianu 7; Neurohr Ecaterina, Ştefan 
reI Mare 47; Vlădica. Ioan, .soţia Livia, 
Mătăsarilol" 39; Pec,ioreanu Florian, s0-

ţia Carolina, fica Maria, Iorgovici 5; 
Frischer Carolina, Cantacuzino 4; Cri
~an Simion, soţia Ana, Teodorie 30; 
Kocse Iu li ana, fica Aurelia, Lonovici 2; 
~ocanu N:colae, soţia Stela, C. Sylva 3; 
Kaufman Ioachim Ichil, soţia Rfghina, 
Gen. Drăgălina 5; Mateuţi Valeria, :Mă. 
răşeŞti 14; Oprişa Vas ilie, soţia Ana, 
nepoata Dârleanu Elisabeta, C. Moldo
vanu 3, 

Schafer ReveCl\ şi fiica Mat.ilda D. Stur
za 5; A1.anasiu Nicolae soţia AlexandrQ 
Gljdu 33; Bercovici Laura Porumbeseu 44' 
Păcurar Brutus soţia 1nnia fiica Dia M~ 
ţianu 6; Adler Emil soţia Flora fiica Klara 
Dragalina 15; Teban Ioan soţia Suzana Dr. 
Babeş 8; Rauş Iuliana Carpaţi 52; Sofer 
Margareta Brânf!oveanu 2; Mandler Elvira 
Ciordaş 9; Voniea Paraschiva Zlatna 1. 
Epan VOisile Domăşneanu 27 ~ Vasti El~ 
beta Bertelot 10; Bj~ Vasijje soţia 'Ierezla 
fiica Elisabeta, MIli'tel 28; Varga Aladllr 
~ţia Margareta, RomulWJ 10; Gheorghe 
Gloşescu, soţia Margare:a, fiul Mircea Sră
tianu 15; Bogdan Vasile soţia Valeri~ Ido
le9CU 53; Stan Ioan soţia Maria Gelu' 16' 
Stainer Mar ~oţia Elena, Calea Şagului 40~ 
Marx NlColae, Raneti 46; Dubovschi Ee&
terina, Leta 48; Fauer Elena LăIJtariior 
:''2; Maria Pârvuţ, Pop de Ha·st.Ştl; t'etre 
Aurella, Caroso li Dacici Marina, A. lan. 
cu 12; HeUer Ana, Cermona 1; StQia IOaIl 
soţia, O, Iosif 15; Guia Margareta, Pra~r 
24; Nechlf Ana, T. Ionei>cu 40; Stoian Eca. 
terina, I.t'ilipescu 9. Oacheş Avram, T. 10-
n~,u 63; Bala Ecaterma, Iustinian 8; Căp. 
iS'imlOncSCU Alexandru soţia Maria, Moisă 
Nicoarâ 4; Popovici Emil, Frobl 65; Vilium 
Marin, Melodiei 5; Franch Elisabeta, Cluj 
24; Bucuhe Elisabe~a, Cluj 24; MangI Adal
beTt, soţia Berta, mătuşi Mintie Ana, Po
rumbescu 87; Dragodan Rusalim soţIa E
carerina, Cogiilnfceanu 19; Farcaş Ernest 
.soţia Maria, mama Hermina, Turich 40 . 
S"!.eainer Ecaterina Eneas 77; Cuban Iosi, 
Octavian Goga 4; Maria Duşech Asaneşti 
2; Guitner Edit, Gloriel 2; Mau~r Andrej 
soţia Maria, copiii Matei şi Vilian Vlad 5' 
R 

. , , 
etnpofer Ana, Chiriac 20; Dudilă Vi0rica, 

Mare gală de 
Dumine1. 2 Aprilie 19«. diminea~ la 

orele 10 fix pe a.rtma Circului Kra~ely, Soc. 
Sportivi Chinez.ul-Camt-C, F. R. W'gani
zeazi o mare gală de box-amateur, ear~ este 
cea mai in teresan ta gală de primă vară. Cu 
ocazia aceasta echipa tintişoreană ara ad
versar pe Soc. Sportivă "Boeşa-Română" 
U. D. R.-Reşiţa combinat. Echipa de 
box U. D. R. eu ultima întâlnire avută 
cu timişorenii la Reşiţa, au ~rmintl,t vic
torios rezultatul fiind 1 :5. 

Gala de box d~ Dummecă, 2 Aprilie in
cepe fix la ora 10, fiindcă programul este 
alcătuit din 8 partide, matchul oficia1 şi 2 
partide amiea1e. Programul definitiv 8llS· 

ţine 10 partide din eele mai bune elemente 
din boxul românesc din Banat.. Dl pre,e-

BO(~Ş.'\ RE.'IT.~ 
Ca~. Hârtie Bali:nt J. 3x3 m. 
.. Mu~că Seeoş.an V. 
" Coc~ Lukăcs H. 
.. Cocoş Bonica J. 
'f pană Borduz L. 
.. pană Sucle 
f, U~darl Moldovan (Th 

" Semi-miR Nicolaev:!ci Gh. 

box la Tianişoara 
~.Ă! al grupării C. F, R.-ului Mihaijovici 
;i Dulacska organ iz.., torij galei de Dumi. 
necă., au fixat preţurile de intrare foartA! 
ieftine aşa eă toată lumea care 8im.patizea. 
ză cu sportul eu mănuşi, poate să vadă a
ceastă gală. Preţurile de intrare sunt lei 
200, 150 ,i 100. 

Circul este foar".e bine Incă1zit. Ca.Il8 St 

deschide la orele 8 dimineaţa. 
Pentru matchu1 de Duminecă domnul ing. 

Kiriţeseu preşedintele şi conducătorul 3ecţ, 
de box a Politeclmioei a oferit • cupl bre 
de argint. 

Gala de Duminecă va avea o mare 8UT'. 
priză, In caz el $OSE'1Şte in ţară boxerul greu 

I dela CrUJana-Arad Pota Re-Il]. care a plecat 
în turneu In Franţa Inainte ('1] o lui. 

TIMIŞOARA 

J1I1'j Nicolae Chin.--Camt 
NM'Il GlI. C. F. R. 
Stoicovici N. Chin.-CaDrt 
Radiţa J. Chin.-Camt 
Cristodor P. C. F. R. 
Lichen L, Chjn,-Ctunt 
German Cr. Chin.-Camt 
Kirily J. Chfn.-Camt 

MATR DIt REZERVA.: 
fteIlt"ual r 

Cat. grea = Pota Belu ::::r Menze1 Paul (Chht.-Camt) 
Cr~ana Arad = cap. Naţional 

PROGR.>UIUL DE ACTIVI'I'ATE A OLASA."tIENTUL DtfPA ETAPA A \'n. IN 
COMlSlUNn DE POPICE A DlSTRIOo OAl\IPIQNATUL DE FEntA v A.RA. 

TUI.UI rIl\lL50ARA Electriea 6-6-Q-1333-11()3=12 p. 
La 30 Martie .. e. arena C. F. R., orele C. F. R.. 7-!).2-1672-15OO=10 .-

ro, Chinezul Cari CIrca ll. arbitru d. Cht~ llsa 7 -5-2-1b73-14Q5=10 .. 
pei Ştefan. Prima Banat fH>-1-H20-1278=10 • 

lA 30 Martie a. c. at'ena C. F. R., &rele Chinezul Camt 7-4-3-1473-Ul07= 8 " 
21. 30 Av)"am Iancu-Rapid arbitru d. Pe. LJ."'bermtea Ofr. 6-4-2--1317-1151= 8 .. 
trovici. Victoria 7..3-4--1393-1468= 6 .-

La 1 Aprilie arena C. J'. R. 0!'8 1~ DM- CIrea 11. 6-3-3-1138-1180= e • 
Electrica arbitru d. Kremer; ora 19,30: Pri- A'V1"8.lll Iancu 7-2-5-147T-15()8= " • 
ma Banat-Ljberta~. arbitru Munoşan; Bănăţeana 7-2-5-1264·14Q5!-· -1 .,'" 
ora 21: Victoria-Prieteni. arbitru Mure- Prieteni 6-24-1195-1291= 4 .-
şan: La. 2 Aprilie al'ena CFR. ora 17: Bl- C. A. IL 6-1~1098-1285= 2 • 
năţeana-C. A. M. 8T'b. Neamţu. Rapid 8--"-111!-1348= G _ 
• ........................... -... ~ .......... -•.•• -........... 4MiA 

FAPfE DIVERSI 

Condamnat la un an închisoarepen:·' 
unui sac cu cărbuni tru furtul 

In faţa secţiei II-a a tribunalului Timil
Torontal, s'a judecat as~ăz.i. pl'ocesul in ca
re Weber Emeril! de 48 ani, domiciliat In 
strada Moise DoÎ><lt}"m 16, era Inculpat 
pentru delictul de furt şi mitu.i.re. 

D&li., 10,000 Je1 ::t:n~.:J.dl şi 40.000 lei deIIpit 
gu"biri civile. penlra că în. zina de S llulJII 
1943, ~ .. prezeIltat la aăteanu1 ~ 
Apă:teIm,. ca o a:r18oare faW provenJDd .-1 
din partea tai Catman VlLleriu, prin ~ 
acesta cerea. Imprumut 8llDl8. de 20.000 liII4 
bani pe eva i-a ti 1ncasat dela Nie0ia4 
Apăteaa. 

Ultreofu 
Acel"" complfr. • judecat de emt.nd ~ 

Următorilor locuitori domiciliaţi ta 
~~ li .'a aprobat de Corpul 7 .AI. -"'ti. 8tabillrea în mna militară. Toţi 
aceştia se vor p~nt& la Comenduirea 
Pieţei Timişoara cu buletinele de în
.c:dere la Biroul Populaţiei pentru a fi 
:vi&ate, in fiecare zi intre orele 16-19. 
Ungur Maria, RRgina Maria 5; rrţntt>a 
Ecaterina, fica Floarea, Mărăşeşt1 H; 
;Martinesz Pavel, Câmpia 49; Kirschnef 
Felici'&, Brătianu 14; Răduţi Emili8.r 
Câ.mpia 49; Ba.der Ad-eia., 3 August 9; 
Weisz Isabela., 1. GhÎca 24; Tatjiwna 
Pavloviei, rica Maria, M. Vodă 11; Albu 
D.arion, Regele F€Tdinand 1; Sdhaz1 
AdoJ:f Carmen Sylva 9; llle Nioola>e ct1 
soţia UVia, Ma.rtirul Cone,;atu 22; Blajo. 
van Ileana., Domniţa Bălaşa 4; Preda 
Catinca, Prota Dragomir 7; Pal Ioan, 
soţia Sofia, T, MaioreSCU 18; Tomlej 
Nicolae, soţia Elisabeta.. Cloşca 10; 
Piscolleanu Nicolae, 80ţja Elisabeta, 
fiul Ioan, Mărgineni10r 13; Kulh~k 
Francisc, Piaţa Lahovari 5; Văd. Ghmrle 
Edelca, Romulus 5; Săbă.u Fiw.ca. Eroi
lor dela T.sa 4; Mureşan Pavel, soţia 
Maria, Canonic Moldovan 8; Sucală. Va
l-eria., Gelu 48; Radosav Slobodan, Preyer 
10: David Gheorghe, Nero 26; OItea.mJ 
Violeta, Calea Bogdă.neştilor 22; Brehar 
Floare, (}doO't'GCu 33; Sovei Constantin', 
soţia loa.na, 10 Mai 3; Melma.nn A..n.&r 
Domniţ& Bâla~ 2; Csokany Elena, C. 
Porumbescu 19; Bota Ioan, E. Delavr8Jl.:' 
cea 22; Haioş Iosif, soţ;a Elisa.beta., 
Odobescu 57; Gerbi Eva, Plata 6; RUS2 

Elisa.lx'la., Spl. T. Vladimirescu 16; 
Maier An~tasia, Carmen Sylva 36; 
Steinberg Ella, Romulu3 23; Weissber
ger Susana, Martirul Ciorda.ş 2; Rozvan 
Marta, Regel.e Mihai 2; Maria Roman, 
soţia Leliţi&, Regele Mihai 2; Stefu Ana, 
V, Vlad Delamari.n& 1; Oswald Vilma, 
C, D. Loga 46; Lascu Barbara., 1. Gro
Zt:scu 1ti; F'a.ibovici Kohe Racheta, Da
c,lor 8; Kovacs Ana, Regele Ferdinand 
2; TuSZlllg luliana.. 'Brâ,n-eovea.nu 24.; 
Remimyi Ana Vilma, Regina Maria 26; 
Pop los:f, soţia Elena, copii Cornelia. 
Paul, Martirul Ciordaş 25; Manu Gavril. 
soţia Rozalia, f:'cele Maria, Elisabeta, 
Gh Lazăr 1; Iordan Petru, soţia Wilhel
mina, Eneas 16; Dr~ea.nu Petre, s0-

ţia Muria., Ştefan Cel Mare 6; Adam Pa
vel, sofa Iuliana, Virtuţii 4; Ember 
Iean, soţia Terez:a, copii Vasilie, Corne
ha, Ma.ria ~i Veronica, Noje rudă, Bul. 
Regele Mihai I, 3; M1klosik Pavelcu, s0-
ţia Piroska, LivezilQr 7; Tuleu Ştefan, 
soţ:a Ecaterina. copil Ştefan, Iorgovid 
5;Gold,stein Eugenia Ioana nă.sc. Kra· 
mer, Grozescu 35; Cornea Vasilie, soţia 
Maria, fii Ioan Şi Maria, Grozescu 35; 
Pricop Carol, Eneas 56; Izsak!da, M. 
Costin 7; Irimies Sim:on, Meţianu 8; 
Ban Vasile, soţia Maria, T. Vladimires
eu 3;. Giu,rgiu Victor, soţia Elena, copii 
Valerl&fjll Catiţa, Odobescu 7- Lervy 
Vilma, Oltului 41; Armin Silberstein . , 
B<lţ:a P..ozalia, Porumbescu 18; Peruţiu 
Baziliu, soţia Rozalia, I. Văcărescu 37' 
G<Jidoş Rozalia, mpia Traiana 18; St~ 
Dim!trie, soţia Maria, Siretul 9; Nanţ 
}.~arla, Si_tui 9; Barbi! Teodor, 9Oţi8 

Mihai Viteazul 19; Konig Ana, Brâncovea. 
nu 57; Daici- Leopold soţi'a Aloisa, Eneall 
~; Oacheş Vioara, Aida 9; lung Elena, 
Barnuţlu 7; Slovaca Cristina, BrâncO\'eanu 
85; Varvolg Magd~lena; Lidia 3; Miclău 
Iuliana, Gojdu 9; Jurca Petru, Gojdu 9; 
Harnoell Olga, Romulus 9; Fridman Izidol 
soţia Elisabeta, fiul Petru, Prayer 2 i Scher. 
bach Ştefan soţia Ecaterina, Bonaz 11; Co
vad Alexandru soţia Magdalena, Pindulu.i 
11; Mtiler Elisabeta, Sibiu 2; Teler Ioan 
Regina Maria 11; Grincă !oona, Veneţia 4; 
Haţegan Adalbert so~ia Aurelia, Ber.helot 
12; Calociai Elisabtrta, Badea Cârţan 5' 
Rafiroiu Remu", iOţia Mana, fiicele Rodic~ 
şi Lidia, :Meţianu 9; Pop Iosif soţia Maria, 
Moţilor 4; Cam"bat Ecaterina Colonia 
K ' unz 5,2; Goia Ioan, Puma 3; Făt Vasile 

Acesta, a fost pri~ in z.iua de 16 August 
194:2 de un gardian I>ublic, cu lm sac de 
cărbuni pe care-l furase din tr'un vagou 
staţiona: în gara Domniţa Elena. In timp 
ce era transportat spre comisariat, Weber 
Emerio a oferit gardianului public suma 
de 100 lei pentru a-l pune în libertate. 

I Pentru cele de mai ~us, Weber Emeric • 
fost condamnat la un an inchisoare corec
ţionali şi 25.000 lei amend!. 

I 

lut tn~ de Gheorghe Bereneanţu, _ 

potriVIt IfJD.tintei prin care fuseee eondamo 
bat la ~ luni IDIebisoare ooreeţionall, fi. 
3000 lei amendă.. pentru el tn timp OI .. 

at1ă <teţtatd: !Il penitenclantJ. ~ ~ 
:rina de 18 Deeemvrie 1939 a ultragiat PI' 
prdianul Coc:rtantIn Boşie&, aflat 1n ezer
ciţ'lul fnrwţimdl. 

J~ 

Frobl 57; Gola Iosif, Gen. Hobberg 2; Făt 
Atanasie, Frolll 57; Filip Adolf soţia Ghi
zel a, Cluj 11, 

HOME·SPUN 
, iodastrie ea..miel 

propr. EMILlA Dr. SARBU ,i BAASZ VICTOR 

Vinde din nou produsele sale ~tofe 
de primăvară de dame şi bărbăteşti 

namai la sediul.iq din 1'IMlŞO.UA IV. STR. BONNAZ 14. Tel.: 33-99 
, Inreg, Cam. Com. 69/130/1943 1728 

Lumea elegantă 
se Îmbracă la croitoria 

TUDOR SÂRBULEŢIU 
• • '. i'n 

- -

Inşelădune 

Benceu Comelia. in etate de 19 ani, do
micilia!ă in comuna Şistarovăţ, a. fost con
damnată la şase luni loohisoare coreeţ-lo. 
~ ...... ~ ... _ .... . 

Serviciul A~lor Re-g. X-a Timişoara 

No, 003 din 13 Martie 194.-4. .. f 

PUBLICATIE DE LlCITA'fll!: 

In ziua de 3 AprHie 19U orele 10. Servi
ciul Apelor va. ţine licitaţie de tratări pr-In I 
bună mvoiall pentru: . 

a) Livrarea unnătoarelor materiale de 
cons!.rucţie: 

.25 me eherestea de brad; . 
2.150 me pietriş pentru beton; 
60 mc nisip; 
650 Kgr aqutUti.t sau alt materia! di! irn. 

permeabiliza.re a Dl.ortarului. 
b) ttmtsportarea pe şantieTele respective 

a: materialelor de mai sus precum şjl a &l~ 
tor ma'teriale. 

Caietul de sarcini referitot" ~e poate ve-
i!e!l IA Il~ Seviciu ln tO'lte!:ilele de lucnl 
fntre orele ~H. 

Lioit8.ţ!a se va tlne oonConn art 88-
110 din L. C. P. 

Seful ierV1ciulul: In,.-te! ION SA V t\ 

I.lU.6l 

Tribunalul a ad:m.is apelul in parte. re-
ducând ped.:apsa la o luni mchisoare 00-

raeţional1. 

O· 
.~~~"") 'v t\; 

.~'V': 

A.!ou.~ cop.ie, brioep, 
f_deci. brice de ras ea 
maşinI speciale ti lucrători 
apecialil!lti 

CENtRALA-OPTICĂ 
SDUON BUR.~ & {)ti. 

Timi",oan. 1. Regele 1. No. 2. 
ln.r. Beg. Cam, 6111211/941, 1646-2 

LINGF...RJE ŞI (lIQRAPI pentru dame 
in mare Mort-iment la 

"LUIZE" 
propr • .Kiss IAiza nA.ae. WaJket 

Timişoara IV. Piaţa Drăgălina Nr. 4:. 
Inreg, Of. Reg. C. Nr. 346/10789j94l. 
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al 
ZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 

445: •• _ W 

ea· 
a. _ UN ARHITEL'T TL.\IJŞOREAN Ex::E- - PBEM.l.ERA .. DOHNIŞOABA NAS.. - OONFERINTA DLUl ŞTEFAN CRU. - PENTRU RANITI. Şcoala primari dll 

fete Nr. 6 din Timişoara Mehala a org-an.i. 
zat In Liua de 28 Martie o frumO&!i ser. 
bare la Spitalul de răniţi Z. 1. 517 Pionşti, 
având în frunte pe dna directoare Aurora 
Iordan ~ dnele tn"\t. Matia. Popovic:. Sofia 
Creţu, Silvia Simion ,1 Florlca Bolosaebe. 
Pe lângă frumosul program di'ltt'Mtiv exe· 
cutat, s'au tmpllrţtt răniţilor 220 r.rhate 
cu prăjituri ,i eozonaci. 1500 ţtdrl, !5 ba· 
tiste, 10 per. CiOTl\Di, 4ft cutii ehibrittlri I,Il 
150 cărţi poştale. 

lei OUTA LUCRARII.E DE PIETRĂRIE ALE 
OArEDBALEI TDIIţiOARA. Lucrările de 

TASlA" LA NA'j.'JOl'oiL. Sâmbăta 1 Aprilie 
are loc 1& Teatrul Naponal. dln CluJ-'l'imi
şoara premiera. "Domnişoara NMt.a.&a.", c0-

medie trgieă in 3 cte ilO t8:blouri) de Ge. 
orge Mihail Zamfirescu, cu urmă:'oarea dia
tribuţie: Nastasia dna Magda TâLvan, IOD 
Soreovă, d. Nae Dimitriu. Vulpa.şiu. d. n. 
tus Laptet}, Luca d. Titus CrOltOru, Veeina 
dns Puica Perieţeanu, ParaB~hiva dna Vio
rica Ştirbeţiu. Niculina dna Veturia Duşa, 
Ionel el. Victor Popescu, Luca Lacrimă dn. 
FI.orica Pop, Omul Necăjit d. Mihail La.po 
~, Cârciumarul d. Ştefan Vardaru, Hai· 
maDaua. d. Ion Sarea. Ce.rşetoru1 d. Sabin V. 
POP, orbul d. Du.mi:rn Pop, Pacoste d. MÎl'
cea Adam, Gazda dra Deana Săniuţă. Paseu 
d. Radu Ionescu. Direcţia de scenă d. Puil.l 
Maximilian. 

CEANU. Joi, 30 Martie, orele 18, va iL~a 
loc la L.i..ceul Comercial confennţa dlui <!r. 
Ştefan Crucianu d~or al Băneij TI.nti
l1Oarei, despre "organizarea economică a 
familiei». Conferinţa faef) parte mu ciclul 
de conferinţe organizate de "Oficiul de 
studIi al Astrei BAnăţene". Dat fiind inte
resul pe eare·l avem in legătuT1l. cu cu~erl· 
rea economică a oraşelor. conferinţ:l este 
aşteptată cu. multă curiozita~e CU aUt mai 
mult eu cAt d. dr. Ştefan Crudantt este un 
adl00 eunosdito1' al problemE'i. 

se pIetră.rle ti zidărie s'au început la Cate-
drala ori.. română a Timişoarei. Lucrările 

ng. de .. ietrărie la tr.aptcle laterale se f'a.c In 
'Jeţ. mgie ela sf. Episcopie iJrin arhitectul Gh. 
ar, Munteanu din Timişoara. 

I 
- DESmIIDfi:;REA OFERTEWR PEN. 

Ul" • mu SCULPTURA L:\ CATEDR.'\ 1,1\ TI. 
reu 
cat I HIŞOAREL Vineri, 31 Martie crt., la orele 

I 13 se desahid ofertele pen.-au lum
I rt:t. de i!Jotd~rl ~ timplă1'ie dela Cate
I drala din Timl:,oora. La arcastă licitaţie au 

.. 

il 

fost lmitate 9 firme, din Timişoat"!!., Are.d, 
~, Mrtn!stirea Isvorul Miron fi 
BmiIJt.e jud. Ca~. Deschiderea. ft avea 
~ ]!a Episcopia din Timişoara. 

! 
-Oa\NTAREŢ B1SERICESC. Se pUrblică 

· .-cani ea tennea de 5 zile pentru ocuparea 
· ~ de clntăreţ bisericesc la parohia 
· fIII* din protopo.pia-:ul Balinţulul. Salu 

UOO led plns todemnizaţîe de lei 1140. Cere
... .. tnaintează l'a ConHiul eparhial 0Il"'t00 
.. c!bl Timişoara. 

- CANTINA LA FABRICA DE STICLA 
DIN 'I'OMEŞTI. Fa.brica de sUclă din TI>' 
~ estA!I obligată a !nf-iinţ8. o cantină pen. 
tra a!ariaţil săi. Aoeastă ean tini se va tn. 
fiinţa In 1lermen scu.~. 

- EXPLOATARILE IN PADURILE 
lUDE'J.'ULUI TIMlş..TORONTAL. Dela 1 
Sept. 1943 ti pAnă la 1 Martie 1944 in pă. 
durile din judeţ nu exploatat peste 4000 
vagoane lemn de foc. Această. cantitate a 
aeopst"i.t d<ler o parte din DecesităţUe jude. 
ţalaf. 

- PL4.TRA VANAT,\. Sindicatul Vi:ico] 
a ptIlII la dispoz.iţie până in prezent 5 va· 
goane piatri vânătă viticultorilor din ju. 
deţ. Mai este vorba de 3 vagoane pe cari 
le-ar prlm.i b1 curind şi care s'ar distribui 
imediat. A~A piatră este numai o parte 
din cele 40 vngoane (le care este nevoie in 

- ADUNAREA GENERALA A A. L. 
A. V. I.·LOR DIN 'lUll~OARA. Comitetul 
A. L. A. C. I., Filiala Timişoara, iZlVltă pe 
toţi membrii jiU ÎJlscrişi Oi nein.serişi de a 
lua parte in număr cU mai mare la Adun .... 
rea Generală ~a!'ă ce ee .,. tin. ba 
ziua de 2 Aprilie 1944: ora 10 a, m. in sala 
Uceului Come~ial, Adunarea ee ţine pen
(;ru • dGua oară, d.eoarece la prima care 
a avut loc la 21 Martie 1944, DU ,'au int..rn
nit numărul membrilor cerut de Statute. 

- APROBARI DE BEGULAIUENTE. 
Prefectura judeţului Timiş-Torontal a a
probat următoarele regulamente ale comu
nelor: Săcălaz: menţinerea in vigoare a re
gulamentului financiar pe anul 1944-45; 
Bulgăru.ş; regulam.entul pentru functl~ 
rea serviciului de curăţirea ooşurilor; Giul
văz: regulamentul pentru funcţionarea ser
viciului de curăţirea coşurilor şi Foeni ace
laş regulament. 

- STATELE DE PLATA. PENTRU A. 

- DONA'fIL Se autoriză Admini .. traţla 
Casei Şcoalelor şi a Culturii Poporului, să 
aecepte pentru Liceul teoretic de băiC'ţi din 
Reşiţa, donaţia Primă.riei Reşiţa, const&nd 
din imobil, proprietatea sa, inscris în car
tea funduară sub N'r. 245. a comune! Re
~ţa-Montană, parcela Nr. 300. casa Nr. 25, 
având curte ~ grădină în suprafaţă lotaiă 
de 503 stj. p., spre a fi folosit de acel iiceu. 

- EXPLOAT.4.REA CĂILOR FER_-\TE 
PARTICULARE. . Se va publica în primul 
trimestru al anului curent, urmiitoa~ele da. 
te referitoare la actele de concesiune sau 
autorizaţii1e de construire şi exploatare a 
cănO!' ferate particulare .,1 la rara~t eristl· 
cite a~or linii: DenumireA liniei. !l\umele 
ooncesionarului sa'! autorizRtului. N'unlă. 
ruI de inregistrare Al !I.~ului. Lungimea li
niei. E<",artamentul liniei. Tipul de ş!nl. 

- ŞOOLARE. In Monitorul Oficial Nr, 73 
din 26 Martie 1944 a apărut deci7junea 
prin care se nume~c eu titlu definitiv maiş
trii şi agronomii, fn învăţământuI primar, 
candidaţii re'\lşiţi la examenul ţinut ig. şco· 
lile nOMnRle de băt-ţi din Bucureşti, In Au· 
gust 1943. 

- ('OMPLFJCTARI mI; PORTURI. Co
muna Belinţ a public"t concurs pentru 
complectal'ea pos:ului de agent administra
tiv vacant. Ren~tRnţii vor trim1t~ eerenle 
fn80ţite de actele p1"~văzut~ de an. 3 şi ~R 
din Coriut Funrţionarilor Publici. 

- PI,i\TA PENSmA>R 1. O. \0-. Plata 
pensiilor I. O. V. grade ofiţeri pentru l'Q.lla 
Martie 1944 ~ face la Administraţia Fi· 
nandară - Biroul penoHlor - In ziua dt! 
31 Martie 1944 Intre orele 8-1l~2 dimi
neaţa, 

- PRELUNGffiEAVALABlLlTAŢII 
PER;\IISELOR DE V ANATOARE. Prin 
decizia ministerială s'a prelungit valabili. 
tatea pennisului de vânătoare pe' anul 
1943/944, p~nă h 30 Aprilie 1944 incIU3iv. 

- REDUCERI DE TAXE. Termenul dd 
aplicare a dispoziţiuntlor decretului-lege 
NI'. 4{)5 din 1941, publicat in Monitorul Of-,
cia} Nr, lM din 6 Mai 1941 relativ la re
dtt<:erea la 3 lei pentru suta 'de kg. & t&xt>i 
de autorizaţie fixată la importul păm1ntu. 
rilor fiI!.rante prevăzute de an. 871 din 
tariful vamal, se prelungeşte pArii la 1 
Septembrie 1944. 

l' judeţ. 

JUTORUL DE FA1UlLIE LA SATE. In ve. 
derea plăţii ajutoarelor famiHilor celo:" con
centraţ! s'a dat dispo:LÎţiunea ca statele de 
plată de ajutorul familiar să se tntocmească 
la 26 ale lunei, iar pe ziua de 28 ele si f1e 
predate cu condi~ă perceptorului de agen
ţie ~au circumscripţie, 

- PENTRU PUCTATURI DE 'In, ,u
RILE DE RENTA. Se aduce la cuno~titjţa 
purtătorilor de tithIri de rentă română in· 
temă că ministerul finanţ~lor, prin dire(!
ţia generală a Datoriei Publice. a di3fU
ghişeelor plătitoare s1i pun! tn pla~ă lnce. 
pând dela 1 ApriHe 1944, titlurile e.şite la 
sorti şi cupoanele cu scadenţa de 1 Aprilie 
1944. 

- ANULAREA SU8PENflA.RtLOR DEl 
URMARIRI FISCALE. Mini8terul de fi. 
nanţe rerlmlnteşte contribuabililor el in
t.rucât la 31 Mflrtie, ert. toa:e SUtne!e da. 
torate in contul exerc. bugetar 1.9i3-·-19<l4 
din orice reI de impryzlte şi taxe trebuesc 
lichldl'lte, 8. hotărlt anula:r1'8 tutut"OI' 8Ul':· 

pend~1"i1or de unn!rlre, in afară de eel~ 
obţinute pe calea "udeci\toreasl"n. 'De::O.se. 
menea organele de urm1\rtre au primit dt·· 
pozitiuni C'll acolo unde vor eonstatl\ resi
bilitliţl de plat.ă din partea t'ontrihltabili
lor, cari au obţ.inut 8oroMri de I!!'ialomtr!')a 
debitelor peflte da~8. de 31 Martie. sti J)ro
cooeze imediat la incafl~rea 81lml"lol;' d"t~ 
rate nerestlecUnd Mtfel nIci o inl"!!!Inire 
obţinută anterior din partea ministerub!. 

- FRONTUL MUNCII ŞI CURS(lRILE 
J)E LIMBA GER~IANA. La ct:.rsurile de 
limba germană or~nizate de !frontul Mun· 
di prmsne au participat până In prE'unt 
.!5oo.000 tranc~nt. Frontul Muncii gennane 
a rrograma-t şi cursuri pt>ntru cehii. 1510· 

Y8~1l, croaţii şi sârbii cad lucrează in Ger
mania. 

- ~fOD1FICAREA I.EGn PENTRU 
EXPROPRIERF.. Art. 76 şi 71 din legea 
pentru exproprierea din cauză de utilitate 
f:,'h1i'ii au fost modificate In sensul di dac5 
T'i\.rt.i1e nu Întele!! nrin bml/1. învolalii, !';urtea 
Vl\ hoHiri exp"oTll"iE'N'a imcbi1nluLfixAnd in .. 
{I"m1"!t'7.a.tiile. Deniz:ia nu va nutea f·i atacată 
(lal"~.t I"U reI"Tl!'S. 11\1" cei m~hiiiz::\ti fn mom"''1. 
~1I1 pronllT1tllrli v.,,. mlt~", I"I"~ ~'iiuirea in. 
"~mTlizati('I tn termen de 90 zile. 

: .......................... -.... ~.~ ......................... .. 
Pedeapsa cu moartea pentru furturile 
de bunuri încredinţate transporturilor 

Bucureşti, 29 {Rador). - MOllitorul Ofi- derea operaţiilor de evacu.a.re, preoum ti 
cial de az.t publică un decret lege, prin care distrugerea bunurilor sau valorilor de orice 
se modi.l'ică articQlul din legea nr .S09 din fel transportate in oricare din modurile de 
3 August lW3, ce prevede .,..,..j~,,,,,,, cu 

.r"4 r- mai sus, aflate in zonele de paroare a tre-
moartea pentrl1 unele infrac~uni aivârşite 
in timpul războiulw. nuriIor şi convoaielor. In cazul când infrac-

Noua lege prevede aceaşi pedeapsi şi ţiunile susamintite sunt flallI"8Jlte. ort;anele 
pentru unnătoarele in!racţlUDi: Ifurtul in- publice care sunt Îlli!ărcinate cu paza bunu· 
cercat sau săvlrşit &supra valorilor şi 00- rilor publice sau particulare, precum şi ofi. 
nurilO1' încredinţate spre transport Căilor ţerti de poliţie Judiciară. sunt in drept a 
Ferate Române, direcW-unil generale p. T. face uz de armă, cu somaţiuni le~ate, daci 
T., seviciilor publice de transporturi aeri&-I'illfractoril încearcă să fugă, dcă DU ae 
ne, terestre Bau pe apă sau convoaie lor, ori predau sau dacA opun rezistenţă ,i nu este 
transporturilor făcute in orice mod. in ve- al~ mijloc de a fi opriţi. 
.............................. ~._ •.• " •••• _ ...................... l 

Convocarea Soc. corale "Banatlll" 

- NU~IEROT."'REA REGISTRELOR 0-
BLIGATORII. In Monitorul Oficial de azi 
8. apă!'ut un Decret·Lege prin care se adao
gă unele dispoziţii la articolul 26 din C0-
dul Comercial. Modificarea. constă in fap. 
tul că formalităţile pentru numerotarea :re
gistre!or obligatorii se va putea efectua la 
începu~ul noului an chiar dacă. regii;trele Domnii membrii ai Societ.ăţii corale .,.Ba-
folosite tn anul e.'tpimt nu au fost incheiat. n.n.tul" dw. Timişoara, ee convoacă. la adu-

(22 Deoemvrle 194.0) pA.ni In prezent. 
3, Raportul casierului. 4, Ra.portul C0-

misiei de control. 15. Alegerea Comitetului. 
G. Eventuale propun~i. Potrivit wsp. ar.. 
9 al. IV. dIn Statutele Socleta.1-ii întrucât la 
data de mai sus DU s'ar inttuni 2j3 din DU

mărul membrilor Societăţii, adunarea gene. 
a.rIă se va amâna pentru ziua de 23 Aprilie 
1944, aceiaş oră şI loc, când se va ţine adu
narea generală fiir!i considerare la numl
rul membrilor prezenţi, 

fi vizate, ia1' registrele acestea vor fj pre- Darea generală care se va ţine la data de 
zelltate tribunalului la finele fiecărui aII 15 Ap1"Jie 1944, or&t 12 a. m'l în sala ljeoa-
comrcial spre inchee1"e şi vi7.ă. lei primare din curtea bi&erici.i ort.. romÎLne 

din ~oara·Fabrică, cu următoa!'ea or· 
- rOSTURI v ACANTN. La primăria dine de zi : 

comunei Sec~igil1 aunt vacante următoa· 1. Deschiderea şedinţei, designarea nota. 
rele posturi: pa!xu po.sturi de guarzi comu- rului de şedinţă l,'Ii a celor 2 membrli veri-
nali de noapte, patru posturi de paznici a~ !ieatori ai pro~llhlÎ V8rml, 
grieoli de câmp, Ull post de agent sanitar I 2. Raportul Comitetului asupra aC".iviiă.-
veterinar, un post de hlngher oomunalt un ţii Societăţii dela ultima adunare generală 
post de desinfector la serviciul sanitar 

- ALBINA FACE CEARA. NUMAI 
18 ZILE. Albina e8te În stare si c·ort· 
8t~~iaacă. faguri numai tilllp de 18 zile, 
fiindcă. dupa acest termen glandele care 
fabrioă ocara. işi inoeteuzâ funcţiunea. 
Dacă se ia albinelor fagurele termuw.ţ, 
se produce o regenerare a glandelor de 
rears. şi albinele Pot sl comtruiasci un 
altul. 

- EXPOZIŢIA DE ARTA GERMA
NA. Expoziţia de arti germană. care axe 
loo în momelltul de faţă. in cea Dlai re-
l'rezentativi casă din Lisabona, Socied.a
de de Bellas Artes, eontinul sii. se bucl.J· 
re de oel Dlai viu interes al publicu1'"J.i 
portughez. Numărul VizItatorilor, care .. 
atins din prima zi 3000 pel'8oane, rămi..: 
ne şi mai departe uimitor. Expoziţia va 
fi transferată act1m mai int!i·l in oraşul 
universitar Coimbra ,,1 mai apoi la Por
to. DupA. aoensta ea va fi trimisi in Spa· 
nia. Mai multe oraşe iberice aU cerut d~ 
pe acum să primească aoeastă expoziţie 
in miJ1ocullor. , 

_ DĂRAMAREA OAZINOULUI DE
LA NISA. Diirâmarea Caz.ÎMului d(!la 
Nisa, aooastă clidire caracterlst!~ a 
oraşului Nis9.. hotărltă tnră la Sfârşitul 
linnlui trecu t, a fbat incepută zilele ,re ... 
~~ . 

- INTERZICERF.A CON8tJMULUl ' 
uman. 

- DllliPTURI DE EXPLOATARE. Se 
acordă. Societăţii BDOnime nwuere "Ba.na:", 
eu !Mediul in Bu~ure~ti, bulevardul FilantrO
piei NI'. 1, dreptul de exploatare pe bază d' 
permis excluaiv, pentru căutare de sub
stanţe din cla;;.a il-a, sub clasa a şi b, d~n 
lE'gea minelor, in limitele unui perimetru 
tn suprafaţă de 100 ha, situat pe teritoriul 
oomunet Bozovici, jud. Cara" astfel CUlti 

.n. eonfigurat bl J)lanu) vi%.at ~ a.flat II!! 
+:-.m1 -.uaL i 

A N U NT CAFELEI A.CUM 1 JO DE ANI. Este ~Dte. 
rel!ant d. amintim că &cum 150 de aui In 

• 

C t I M Suedia a exfl'ltat o interd.i~ţle pentru eoft· 
oopera va unea sumul cafelei. La 1 Ianullrie 1794 Re~l~ 

iia comuna BQCŞA ROMANĂ. jud. ea.... 'tuştav Adolf de atunel al Suediei Il intel'. 
m imţtOrtul ~,18 t Auguat a.l acetttlll~ fin 

oferă omummul CRfelel In gO!fflOd~rH. Călcarea 
acestol' dknoziţii e1"9. nedepsitl eu msri 

pentru vA.n:tare ~perattvfllor fi Co mereian~nor tot (ehl de unelte agrlenle R.menzi. Din e5t1ZS ft'!1l".t nemulţumiri a 
pluguri, gra.pe, rariţe. cormaue, brăzdare, plazuri, fier lung, potcoave pen. poporului faţă de acea.stl mi~uri. f*gel~ 
tru oai, precum şi sape in orice cantităţi la preţurI finte de HiQls~mI s'a decis să ridice ha 24 N~emvI'J'ţ tT~ 
F.J(',on/lmlel NaţioDllle. 1708 __ --______ ~ ____ ~ _____________ • ________________________ ~~-a~~ m~ 

• 
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~'ICA p'im,L'f:JJAJE ' Cum se ajunge din reclal1'1anl", acuzat III ua. lu II I ~"'U p"w~slte'a sumei de 38,J.Uuu Le. 
,~ '. . -- l'luganli IJunH~lu ANeleunu, in etate Parchetului şi ha acuzat pe Dumitn .. 

li lei .""aud :1 pare. )~ 'le~rE' .u. ""','" :'i I u.e .lJc;",~e vv <It: ă.lll lIln CUhI.lJla ;::)oco,",Ol', An1eleanu de I:ulllnlnte, Caz.ul a aJ.1ns 
le prl~~ la. AdminIStraţIa zIarul" 'II' ~ Juue."ill Al'dU, a lacut (1enul1~ p<!llal la ,u faţa Tri:,unalu!ui din loealiate, care 

llara.,'leşta Nr, 1. l'elefon Ni. i JiilUdnui[ uw IOc<tIWht:a :sa lUc~ In zlUa dupa ce a ascultOlt mai mulţi martOl'1 

Cereri şi ofertcl 
de serviciu 

\'1zitaţi cu Încredere şi faceţi comenzile 
Dvoa,.,;~ă la salonul de croitorie Şi lingerie 
de damă şi lingerie bărbătească a doam
nei FELICIA IONESCU,Ar'ad, S:r. Vasile 
Stroescu Nr. 51a. 

Vânzări -- Cum,ărări 
~UMPĂR răsboi de ţesut, sbiciu de mâ 
nă Adresa la ziar. 

B-l VâB1Jare covoare smirna veritabil man. 
• ea 3x4 IIltr. AdrE"s!l.: Agentura Gh ef). 
II1II11 Str. Emmescu li. 

Diverse 
Wi;JlI(1irea loeNiuţ .. 19]' gQale şi (':uaetiIHr mo

bilate. Agerltura "Coman" Strada Eroi
.~~::u 17 , f'taj 1. hrt:g la Cam de Corn. 

. btd. sub Nr F. 11334'943, 

Cel mai frumos cinema e 
Capitol În Arad 

9'·,4 WMli 

Altl"nturll Generală de- vâ.nare ~i cUJnpăra
raa iDlobij~lol'. COMAN f;:HIWR:}HE 
Ara<i, ~tr. M Eminescu .'\1!'. :'7 p.taj, 1 Te
!ef..:.n. 26-iH, Inreg, la Can: de Corn. şi 
FnQt1~L,.ie Sî.lb Nr, Fi lJ::;3·~ 13i3 
Ca"*, ti .. ,·:'nl'1Te: Ca.q"i p~rlJcu.ară ~o' 

.erni; 'lt r ... merii, de baie si ~!·iidil\ii.. iân?ă 

~tr Cc-găJ:>lctnrlU, 2 m:!ioane - Vilă 
"},(jd~rnă cu do.;ă apartan~eJ.te, g:-ărlină şi 
ga.~fll in centrLj 6 milr<Hrll!, - Casă mică 

eu ~~idlllii. 288 m. ti. IllnJii. S~rada Sava 
":"i. \! SllD mlJ lei. - Casi part,cular~ 
cjmŢ>lI·;ii d .. n 2 ('am ere '~i d~pendlfite eu 
~doil'lă 1:10 JIl p. 1 mUio •. - Grădină 
c.! pom~ tructlferi 135 ~I P. :ângă Mică. 
l'Ica-NouA 1;,ooJO lei - Căutăm r"ntru 
(;umVlr:,:'tl parr,Îlnl arab-;! 10-12 jlJgh. În 
jULI,,~ul r. md. 

.'abl·iea a'u:m.iei 1r../,denlă eu instataţiuni. 
eauo "tabiJ, clădit cameră eu I&a~inărm03 
c.!.e mai .t:lOllo..."Ile l:-ca! de fabt'ică, bIrou, 
apl'oviz,.)I;lată ~'U culori pentru fabricarea 
erlcăror ~!":jcoJe ctlimi~e, din m(,uv fami· 
]';'a: urge!1t cl.0 v&.R7'l!"e lei 2,OO(l.OOO. In 
u..rtierul VIlelor ca:.1\ .::u 6 camere "i eu tOI 
eomfort'JI 6':)(;0.000 Ici. Casă ew 1 X 3 ea-

· JIIl~re, 10L eomfcrtul $1 1)( 1 in eiu!ru cu 
3,500.000 ;el, },{ică,acCl cao;ă parliculară 

80Uă cu 3 amere. cu .IOt eoltlfortul 
1.300.'J'JI) le!. L)tsă particulară cu 2 (am. 

, eu grăJ;Ilă uWI'e, ce.::.ă RGuii ÎIl. Pârr.eava 
1.3Cv.:::<lQ lei, Agertură văd. lui Albert 
H!U.I.S7., "tr L Pet.ra!! t'g. 3. Tel. 22·24. 

· rureg. Cam Com. 3031 / 194~. 

Att-lit>rul de grayuri şi ştampile CSAKY 
IULIU din Arad, Str. Brătianu NI'. 11. 
Caută spre urgentă angajare specialist 
gravor. 

Căutim repre~ntanţi în reşedinţa de ju
ieţ.e ŞI plase, precum şi voiajori corner. 

<,ialj pentru materiale de apărare pasivă.. 
Oferte se vor face firmei "AZORIN" Va. 
'eril'! 01' BJedea Ardd, Str, Gh. Popa nr. 9 

Df't \'Îin:;:arp 46 oi cu miei. Arlresa Aradul
· Nou, Calea Banatului 103. 

Cinema FORUM Arad 

• 

Telefon: 20-16 

A Z J ! 

. Un film captivant din seria marilor 
spectal'ole sen7.aţionale 

DOCUME~~TUL 
SECRET 

cu: Marie Dea - R9,ymliolld Rouleall 

,i 1W1and Toutain 

Etepr,: la erele 3, 5, "1 ,i I fix 

" .... ?Tt 
, & ţ; . 

ue ~ IuLie lt.'.td, dt'fltln~nd pe femeea ;n a('est prooes CI (lat sentinţă de con. 
l<'loriţa Sabau, a,,·,lzanJ·o că iar fi furat (Lamnitre împotriva bi Dumitru Arde' 
Sltma de 3Jt;.lIUO lei. Uin.orClinul şetuiu i .eanu de calomnie. Cazul a ajuns în raţa 
postulUi !le ,anUanni sa desehis jme> fribnnalului din localitatt., care .lupă 
diat o ~II1(:ne~a. bănuita tle de f' .. i-t fiind ('e a ascultat mai ltrllţi martori în acest 
trimis<l. in t'a,.a ~Ilo\tiţiei pentru vina ee prOCes a dat sentinţă de condamnare îm. 
i s'a impus. Cazul a(·estll. a fost judecat p'ltriva lui Dumitru Artleleanu şi l'a 
pe eăl!' judel'Jtoria din eomuna Chişi" "t>ndmamnat pentru I,alomnie la 50 mii 
neu-Criş,·~D:n de:obaterile care au avut lei amendă cOTt'CţionaIă. obligându-I să 
luc şi dlLpă pl'obaţiunile respel'tive acu ~1'ăt{'nscă ~i .:!O mii lei desnăgnbiri I-C. 
vatl! a fost a~hitată,· ea nel'iind ?,ăsită damatei ofensate. CaZ"ll rum era firesc 
vinovată pentru furtul ce i,a fnst impu 9 fă put O vâlvă flestul de mare, mai ales 
at, In urm;l aeestl"i sentinţe dată dE I'ă din rel'lamant a ajuns in~u}pnt. <>ee;). 
dtre JVflecătul'ia elin Chişineu-CriR. C'e pe alU parte Il produs şi un deose< 
f('meen Floriţa Săbău a reclamat <'a:nl bit haz. 
; •..... ~ ............................ . 

Un croitor îşi omoară tată-I, un deget 
o int .. rr,8aD'ă desba.t .. rt" la I'rib •• aiul din Arad 

Seeţia La a Tribunalului din locali, 
tate a judecat în cunnl ar·est.ei săptă' 
mâni lin caz dintre eele mai interesante 
procese şi anume caZll1 tânăruIui croitor 
Viehentie Bla,j, din ('Ilmuna ŞiIindia. 

CllI'e a fost trimis în j'.1decată prin r~ehi 
zitor pentru vătlimare de integritate 
corporală mânlală. Da iată Ce s'a întâm· 
plat, In ziua de 26 Noemvie 1934 inl'111 
plltul Vi('.henUe Blnj s'a certat cU tfltă1 
şău Adam Blaj, cu care de timp mai în-
___ ..._w,&WU4S!&W4ASaw:== 

IncelJând de Joi. vom dehutg la 
acest cinema: 

cu râs 
M uzi că divină 
continuu 

delungat n'"l era în l'elHţiuni familiare 
cintre ('ele mai perfeete. Din ceartă cei 
doui indivizi au trecut la bruse·iri şi 
upoi la bătaie. In tpiul luptei ee s'a dat 
între tată şi fiu. cel din urmă, cum sus-

I ţine aCUZa l·a muşcat pe tatăl său ele 
un deget din care cnuză Adam Blaj a în, 

I retat peste I?âteva zile din viaţă. La d<'s' 
bate ea care a avut loc iClllnatul s'a 

apirat prin ~ceea ea batranul său tată 
1 & aruncat din pod inca inamte ca el 
.:la se fi putut apara. Cand l-a apucat de 
~at Şi a vqjt să>! S'.l.brUme ia. muşcat de· 
oelul tatălui său, fără nicio intenţiune 
le vătitmal'e corpurală, ci cU scopul de 

'" scăpa (lin mâinile părintelui său atât 
(le purnit jm.potirva hi. In continuare 
-;'/l mai făeut constatarea eă băiatul şi 
Cu tatăl său trăiau foarte rău din care 
.~rlCină se şi certau mereu, Tr-iJymalu] 
;iupă.ce a ascultat mai mulţi m,lrtnrj a 
()nrlamnat pe in('ulpat ~a două' luni în. 
hisnare coreeţională. 

•••••••••••••••••• 
A INCERCAT SĂ TREACĂ 

F'ORNTIERA. - Stefan Mihai, agri' 
nultor din RaVine ,a fost prins pe când 
voia să treal'ă f,'ontiel'a în Ungaria. 
d;). 4 Al.;;' a:p!#uaz"Ufi!INIA'l14H', toOA&C&4&&' 

r,o~icii de altă~ată Pat şi 
"atachon În Cavalerii veseli 
......,...'"' .. ~:ty~.~""''''''~.''' . ....,..~ 
Asupra lui a fnst găsită suma (le 1000 
'ei. Trimis în ,iwleeată a fost cOndamat 
la 2000 lei am""·lilă. pf'ntrll ('Ontravenţie 
"1 1pO'pfI r1pvi7f'1'-'T. I ..... ",.. ~~~~.~ ............ ~ .......... R •• ; ........ ~ 

UNIOTECHNIC s. 

eutoaie de fier 
şi rezervoare, 
diferite capaci
tăţi, execuţie 

solidă. 

1I!!IlflIIIIIUmilll~jjH!IIIIIUH IllilIlUI~IlUl!kU!«l 

A. ARAD 

Cinematograful 
filmelor grandIOase CAPITOL Cl.miaul 

l.dustria.ilor Arad 

A ZI! " NUMAI 5 ZILE! 1 ! 
FlI.mul hazolui şi al râ.suJui cu lacrimi 

PAT ŞI PATACHON 
in 

CA V ALERtl VESELI 
z o~ de copios amuzant! Pentru copii buni şi ascultă.tori! Pentru tinerj şi bătrâ.ni! 
Lăsaţi grijile ~iJei şi grabi1i-vă a vetleu pe regii râsului la .. CAPITOL" 
PAT şi PATASCHON Repr. Ia 3, 5, 7 !Oi 9 

Aprobat pentru tiner~ JOURNAT.. 10i 

Farmacil de serViCiU 
:~o .1I.\R'I'U; 19H 

Omescu. Bul. Maria Tel.: 12-81. 
Angel, PIaţa Catedralei Nr. 1 fi. teL 1~-~ 
~Jumujanu Calea Aurel Vlaicu 60, servi. 

cm l pel'manent, 

-------------------------lnforrl'l.aţi uni 
-"' .. ...---..... -~_ ... ---~ 
t'n·......,..:,4"Arl4"t&Ji"hl1m 'tttr!'3ki M"' •• ~ 

~ 4.;UJ.'i.L!d4<li".c~:t.l r1!..J.'j J.1'I.W i:>iU:.>\... 
TA.... '- ,.'-'uq:;ue .J.".)l';,,,,e l.<iud.Car 1.1 .. -' 

~ 'Ii a,.ua.: ... Lv",," CUHU<l.,.ulld.~ !CI. Ull G.ll h~ 

ulu::.van!, cU ~U~.t:'~UI.li."·;;: ",cii",! Uua a 1.\>". 

1:'1'111::> ~au. ... lHHu t' I t:! 1.11 1LlIJ(., e.el.rh, t;::; ~111, 

- ~ IcuLa.1! '-'l'1!;'<Hl, paH l.Ul1;l.I" uLli ClJ. 

mWla \I...,..<I.[Ul'l, a luSL ClJW.laJIHla~ la IJ 

1U1l1 jlltcrnare lil lagar, cu su::;ven"{t.e, 
i'e1.tru ca a raC:'lt rcpara~ii cU pre~ ue 
sJ.>Cculă. 

- .\i.J.thail Sandor proprietar de maşi
nă de treerat, cu domiciliul în comuna 
Dorobanţi, a fost amendat cU 100.000 
lei, pentru ~ă. a trecut în regisn."·ll spe, 
cial. o eantJtate mai mieă de cereale 
treerate decât în realitate. 

- Silviu Mure!;!an Maria Bitia şi Ana 
Pup, toate <lin Petroşani, au fost con· 
damnate la ('âte una lună internare în 
18.găr, cu S:Jspendare pentru că au fost 
prinse transplll·tând făină fă,..i Il avea 
autorizaţia nef'€sară in acest sens, 

- ALTĂ CONDAMARE PENTRU 
F-ABOTAJ. Maria Deutseh. cnmer
cinntă din Nădlac, a fost condamnată la 
2000 lei amendă. pentru că nu şi·a eti· 
chetat marfa. Rf'curs1l1 la O·.1rte a rosI 
respins ca nefondat . 

'.'t.': 

L. IOSIF 
AR,>\. D, Strada Brătianu Nr. 21. 

PANTOFĂRIE DE LUX 

SPECIALITATE IN PLUTA 

In filmul hazului Si al umorului să
nătos Pat şi Patachon la Capitol 
tS m 

» 

Cinema URANIA Arad 
Telefon: 12-32. 

Ciaema de premier' 
A ZI! 
~larele eveniment muzical al Aradului 

Filmul melodiilor divine 

NEAPOLE 
sub sărutul focului 

Filmul celor 4: vedete 
VIVIANE ROMA.NCE. TINO ROSSI, 
MICHI~L SIMON, ~IIRtULl"E BALIN 

Repr. la 3. 5, 1 Iti 9 
,eM 

E •• ta:-': 

Cinema ROY AL Arad .. ................ ... 
Telefcn: 19-38 

Difuzart>.R sonoră - )<;xcelentă. 

Sala bine În('ălzitii 

l' I 

Azi ~ 

5nlnmfO 1 

O grandioa....ă realizare a studiourilor j 
italiene care va uimi tot Aradul 

Repr. Ia orele S. 5. '1 şi 9 - _uz t' -
Râjnitoare de zahăr 

şi colgniaie 
RlEDL FRANCISC 

ARAD, Strada ":minl'.';('u l\r, 24--28 



L& I 
YăJcani :Iisiune religioasă la 

f :DwUnecă 19 Martie l' Com"ll1a vă.l· 
~ & îmbrăcat haină (sărbă.toa.r~. ,m 
~~ zilei, & aosit în~ltate P&rm· 

~'Iie NlOOla.e Terfeloat' profesor la 
~tul de băieţi pnclpele L.'8l'ol" 

vi. ,bn Sannieolau1,Mare ~~oţit de aoţia 

- kţ";.ru". Den,/";, .. "ltAde .AtI"< 
::: ' . prof. Niool11;,:.terltf)S,gi ~1 ~otul 
.1 ~ltli IOan Ga,tiIă. 11.01 participat ml 

..... , il" mare d/oredtr,.,tl)şi: v Dease.menl 
Sfânta Lijlrgie .'!-avân;ntă DumlneeA. 

... ,jmtneaţă. b~rit',~ a devenit neîncăpi

.t..' jOare. Cu aA'St prilej s'au mă.r"C'lrisit .,i 
," ,~pi.rtăşit peste 100 bărbaţi şi femei, 
,,- ,ond.§. ei slujitorii bisericii 1şi fae eu 
11, ~ţ! datoria. ţn aceste Tremuri 
lJ' r' ele pe«rn ţ&ti. şi neam. 
IJ " bI după. masa acelei lIilf!t, şooa.la pn.. 
~, E. lI.n lin 10°, fi. dat o reu~ită serbare a1"'l 
je '. OD-O"llturală, la CaSa Naţionali din 

F]
un!. Programul serliril s'a buou' 

;1- t de eancursul nepl'ecupeţit al :!Ubcen· 
la 'ţ,ldui .extra.şco1al" de fete, de sub eonrlu. 
)0 ~~ea D-soarei Mia Radu prof. maestră, 
e, ',' al !'IeJui de băieţi eon.d~ua eu mu1~ prl~ 
le ',pere şi dragoste de ea!l"e destoInlcul 

v. dir. Gh~rghe Stan~lU, 08:1"e a. eân-
~~ tat mal multe cânteoe Pltriotice Ş1 0&' 

, ţonale. 
Ln ! In oadtTJl programului. Cuee:m1ci~ Sa 
~t?ă.rintele prof. Nioola.e Terfeloag,a. a 
~a . ~ţinut o euvâ.ntare despre: "Pencolul 

, ~onrlial este bolşeVismul". 
U 1 Intreg programul a fOlt bine execu' 

jtt. S'au întrecut în rleelamări elevele: 
la ~)elia Stand"!, Georgina }[unteanll:. Fln: 
'-

i-I,euţa lle,ău, şi elevii: UCia.n MIU Şl 
;1 l13an Ardelean. 

l' Piesa. patriotică "Vremrransilvania", 
• 'uoată de catre elevele cu-sului S'lperior 

l;e fete de sub conducere( D:şoarei Mia 
i. adu, s'a jucat cU multă }ricepere. ~u 

I ~ ai prejos s'a. jucat, piesa~,Mun:a ohil>-
: ,i.tă ~i munoa nechIbzuită' de catre ele
,li curS"~lui superior, de Slb conuucerea 
\.IUi înv. dir. Gheocghe )tanciu, ea.ro 
1,ăturl de intreg Corpul Ddactie şi se-

, ,ndat de autorităţile locae, depun mult 
" /' \01'1, {lentI"'l riclica!"ea C~onunei, la: UD 

.. . ~' ,,,,",li i,Olilt nivel de, cultura..~i mora.llta~e. l- f: J.!~intele de lnţhe;:re ~ fost rosute 
, .,. :~l ah. ~\.Ull~U.' -' 

li 1'· Intre cei prezenţi am nmarcat ~:
, ~Lna EU,lilia Terfeloaga, ma Ana Mar. 

iti ' • nea.nu, Dna Valeria MuIteanu tnv, tn 
: : i şo1trn,' i na Floarea Sbtn1iu, preot Ioa.r. 

: ·avrilă ~u Dna. ŞI oopilul, )1 Petre Bre
'"In notar, 01 Nicolae MacNei eu Ona şi 

, ~tiţfl Dsoara M{'di Kin~ D~oara Ma,.. 

li 

l. • j ,. 

. ~.(Iara Daju Sanclrl ,i alţii 

t SCHIMBARI. . ' 
Noul crmand[lnt al Plutonului de gri

ilt: «ri dÎn loc. Domnul Alexanclru N!co· 
IL:~, a soşit in localitate unde şl·a lrJ.at 

: N',stul în primire.·' , 
'Fostul comandant al plutonului, Nico. 

I~e Ma('avei a rost mutat tn interes de 
~ervielu în com"lna Beb:t<Veehe. 
... _~~~~ ••• ~+-••• ~ 

CI N El\1 A CORSO 

~ I 

j 
) 

I 
j 

I • 

..... ~. -
LOTERIA 
DE STAT 

._ •••••••• _ ••••••••• n ••• e •••••••• ~ .... = • .:-~ .• _ •••• _ •• _ •.••••••••••••• ___ -•• 
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m 

Co:rnuna Târgovişte judeţul Severin 
Dela reşedinţa plă§ii BaZinţ~ după o Intrăm in oom.ună. 

cale M 2,9 Km. pe drumul jtAdeţean spre E un coZţ plin de poezie Şi sălbătid4 
Paniooo~ ajungi la o i1'ulicaţie, de toată naturi4 căutată atât de mult de roma. 
frumuseţea, care arată că, imeaiat în. cieri. Ca8ele văruite, cu grădină 14 le
~ăm in comtma TârgO'lJifre. reQ8tră fi muUe dm ele ati motitJe ro-

In faţă OUe7n panorama. cu dealuri mân~ti sub streşini pe albul imaculat. 
deasupra cărora Se profilează piramida Aşa au vrut TurCii ca să fie lângă Ce

unei biseriCi dintr'un sat aln Timiş. La tatea lar ale cărei urme se văd şi acum 
dreapta uMUieSC dealurile apre Panio- 8pYe ~,săliştea(t când cobori la şanţ. Ar 
00, Secaş fi satele ce:te in§iră 8pf'e l' cum ar fi dar fte-aU pustiit-o Maghia-
CheeMş. rit, ne-au tăiat mândrele păduri car. 

Din faţă, dacă prWirile părăseSC pira.. GOOpereau cât vezi cu ochii. Erau ste. 
mUia turnului de biserică timi.Şană~ dacă prii de ftU-i cuprindeau trea oameni, 
86 ooboară 8pre noi, găsesc 8CICe1'dotaZa m4nă ele mână, unul Bingu.r, dintre d. 
maestate a bisericii ortodoxe care _tră- Au Început cu topoarele fi ne-ou 8'ărei
jueşte altarul credinţelar sfinte, care cit ••• de aceia le zicem noi topoare • 
păstrează în rada aducerilor am inte Nu mult după ne1WTocire ,pe la amd 
Vi/arul relelor prin care a trecut; gă3~c 189~, au adu.! o oolo1lie întreagd fi au 
!rmnoosa constrUCtie a coperifUlui băii aşezat-<> peste role. Şi Cd să tIU vină ~ 
populare, care, în bătaia razelor de 800·IJea mare să-i innece, ne-au pua pe fIot la 
re, arată semne de civilizaţie româ- robie de le-am făcut zid din pământ, CII 

"easoă. .tudorile noa.str. În juruZ oolonid Jar. 
--.................. e· .................... tebt...-- s,_.;e 

Ştiri din Caransebeş 
SPEGrACOLE. In urma succesului lent, restul programului fiind eomplee

vbţinr1t de Opereta •• Crai Nou" a.tât 1& lat ou ootf'.u'i, decl.am.ăr1 fi orubest.rl.. 
Caransebeş eât ŞI la Lugoj, Reuniunea Nă.dăjduim ci exemplul '\fa fi aumat 
de Cântări .şi Muzică a luat hotărîrea ,i de alţii. 

I 
de .. cânta această operetă din nou, peI1" EXERCIŢIU DE APARARE PA· 
tI"? pUbliO".1l oare nu a PUtut vedea ~- SlV A. - In Jlua de 21 Martie s'a desfă,. 
l/llera.. Astfel" Crai Nou & fost juoat şurat tn oraşul noStru r.ln mare exerciţiu 
din nou, in seara zilei de 20 Martie ert. de apărare pasiVă, de către Garnizoa.na 
cU aceiaşi distr~buţie in afară de rolul din Ioe, eu eoncursul autorităţilor oivile 
b:li Bujor care a fost interpretat de d. şi poliţiene;.ti. 
ah. Matei8Ş in locul dlui Dimitrie Beu- Scopul aeest'li exercfţtu a roat eonlu' 
('8. orarea In cadrul planulUI de A. P. a tu .. 

şt de data aooasta, nu putem deolt să turor eohipe1or prevăzute In plan. Oifa. 
repetăm elogiileaduse eelor ee au oon- ritele ipoter.e au fost rEtZolvat.e in mi
tribuit dJ. munca lor la succesul a.ceste1 fI'lr8. posibilităţilor dotă.rii eu materiale 
IJiese. a. p. cODstatândn-se cU aoeastă oeazie o 

SERBARE şCOLARĂ. DiD frimAn- perfectă organizare a diferitelor echipe. 
tări1e de toate Zllele se na.sc nnperati\"e COr-..TFERIN'l'Ă,In ziua de 26 Martie 
la IL cărot' e<lmflndamente este ohemat ert., CU eoncurSul Consiliului Eparhial şi 
fiecare român. AStfel, elevii ŞCo Normale a CO!"'ll Reuniunei Române din Ioa, a 
cari au inf.t:>les aceste imperative. au conferenţiat în sala TeatrulUi Comunal, 
hH.t iniţiativa de a aflltora elevii el. Dl Dia Lungulescu primcpreşedinte al 
VIII, refu!'{iaţi, organi7.ând O serhare Curţii de Apel din TtmiS(lRr&, TOl"blnd 
'\rtistieă in ziua de 20 Martie 1944. desnt'e Ener!!11l Surletellscă, 
~ ~1\8tă. ocazIe s'a :T1Ca.t piesa .,Co.. S"lblel'tl11 inte1"t"iIIA.nt, a adunat un nu· 
nIlul Stiinţei" interpretl'ltă eu mult ta,. meros Ri Iilele<'t pnb1io. ..................... ; ................... ~ 

Din Ciroc-Timiş 
GESTUL FRUMOS AL DOAMNE-l i.rali. la Prefectura judeţului. secţja. 

LOR DIN GIROO. Doamnele românce ~ontabilităţii. Ple(\&rea OsaJe din frun· 
din Giroc: Setiţis Vişoiu, Maria Baieu, te. comunei, e regretati de către toţi să. 
Aurelia Ionescu, Dş. LoII Baieu şi Silvia tenii şi intel~o1;laJii, Dss, fiind un deStui
Stoi~l, alături de ţărancele _ gospodi- Ilio fun('ţionar şi bun român. 
ne - fruntaşe ale comunei şi de eleve]e SERVICIU DE COU>ORTA.J. In ca 
t"U:rsnhti SUpeT1ol' ,,1 .,eoalei 'Primare $1 orele "Astrei" lora.le, din iniţiativa Pă. 
Mttl"n!'!(\olare. în 3 zile aU eug-l+ pentru rintelui Horia Vişoiu. în curând va lua 
~l)l0Rt11 eRcRrll'08,n",1"t" l1J'\ul t'Mrim~nt rlE' mntă un servidu de colportaj al ziarelor 
'ftO$i ort , ~. 400 bno. fnf de curt. ti Girţilor. pentr".l răspândirea lor în JW,' 

"~st ,.",=t fl~t! dA fi ~t'!ol'lC'l'h;tl\ ''''1',.", \Ce" se»e poporului. 
'", Mt-rio.tr!l s' wrbeste dela sine. Cin· DONAŢlr PE SEAMA CATED~A. 
G:Hl.10'1"· , LEI. Primăria comunei prin curopA". 
NFMTp,~ n1 GM"'n~~ T .... 1t nnbT' rea mal m111tor bile-te "Liga Navală! , fi 

"-MMI'Ol\l, din r.IToC, ft foRt rnmit de pl. vărsllt autorităţilor în drept 12.500 lei 
'''t'! 'tYl.,,1«tt~l'111 ,.l .. ;f\t!'r!lfl', M~ ,"" .. n",,,,,", ~~'" pe sea.Dl& catedral.e-J Timiforii. 
la 1 Aprilie 194.1, fn administratia een· .Crăişuru1<'1 

U itaţi~ oei Bc ~. Bi priViM CII' toţii 
Wtu.l ce ingrădefte COLonitJ waagh-iară. 

Inainte de a vem Magh.iari., coniinNd 
t'J\OŞUl, fIoi ne .timţeom bitW - GŞ(J imi 
8pUnea- $fTămoşii - fi ici "Ocoa.le,r II .... 
de era comuna inainte; dar când _ iti-
ceput Ungurii 3ă s. bată CI6 TW'Cii~ am 
Jugit in vale că era CIfJd fi iarbă tn<K buo 
ftă pent", "it e. 1" vale am venit pc la 
anul 1790. P~fttCI fIO(I8tr4 era până kI 
Fnt - ,.001 Bega .., până la locul _
mit ,,Turculin'l core era proprietatea 
beyului din GCe8te locuri. M aghtarii ft.6o' 

au 1tt.a/~ când "QU ookmizat ·crici fi fi' 
noi l'Ie-GU mânat intr'Uft gaa car, "e «ae: 
pe coat84 lIpr. Paniovo, "Me crette "". 
mai mărăcini fi păuni. Â~ şi..au bătu. 
joc tU: noi. Când o pasăre a noa .. '!f:Tti tre
Ce valea trebui • • ă plătim Cinci coroane 
amen4â. N" fie 8Ufereau. Dar fi Ml tir 
am purtat bine. lA ei era o cOrelum4 Q 

lui .WU1nOf". l"t1'Jo Beorci mot """fi 
ILăoă. IWrfki'l. au trecut oolea, ",. au.! 
la carcw1nci fi. aşteptau. Maj târaiu, tmtd 
din Al agh.ari a 8pU8 ceVa de "biciof· 
olai" • .ÂtUncl lJ'. lm-sn.s o bătaie. 

BioBet'1DC1 vere/1-', fi 1011& Milă Dând "0 
8a.tul bdr;nitl pe locMl lWMit "Ocoal." 
spre Bahnţ, pe culme; ia acel loo II rei· 
ma& ~tenire dela acele vreme () C1'aU'e 
de piatră. Era făcută dan iemA. Până 
1G 1866 oredi~i mergeau iti bişeri· 
cuta din Mol. La 11166 6'a COMtrUit o 
biSerică din lemn pe Locul unde eSte CeQ 
de azi. In 1900 "a demolat, deaarece p0s
tamentul., l l ma de lemn,. putr~e. 'Tot 
pe locul acesta r CI Îft('eptd a •• mtea o 
b~d din oărămiM. Oând b~ CI 

f08t ridicatG iti TOf'I't la eiua _/ifltei înăl· 
ţări, rond trebKia -'Ci i .te Gf-. crucea, 
turnul lJ'fI pr~it Iăcând tm VieUm.s. 
Până iti anMl anul 1926, oâ1Id.,. _i4iC 
ootuala biserică. OCImenii n>OU avut unda 
Se inchillG. Dacă ,It, aveam Româ,uo 
Mare~ fi olt am li Iărd looGf cţo inch~ 
Mff. 

ComUM are Uft hotar d. S-t38 jug.ărc 
teren arabil " p~. Are 801 locuitori 
ditl care 86% Romei"'; 4M restul Jla,. 
ghiari, Germatti fi o OOJonte de ~O-SO 
ţigani. .' 

BXist4 În comun4 o lăptărie. ~ OOOfCl
rafivă şi o prdvdli. mjXtil. 

EXistlJ ateliere d.e: cojoc!lrif!_ lier4Tie 
şi croitorie. ' , " 

Şcoala prtmor4 este în oolnntea m. 
gh.f.ară lueru fteCotttletiit lromâtHlor. Vot 
"Il aducCl IJcoala in parten romdl'lt'dBOd flI 
comu.nei. . . 
. LDCUiforU !'Ittlt inteli9E1t?.'i·: Dftdre t!'i 
SUnt abonaţi, după etam ",..",.1!Q.t4. ltI d~· 
fP:rit~ .i(1rett j la Unh'er,ţttl.. 1. la Ovrpn· 
tfd.5 la Dacia. 5 l~ V,~me(l şi 'rara. ! M 
Vie(f~a; au lUt căm!tt C'uIM~r(!7 otJ tI,tI ro?' 
'l"ettumit, ~(l.t J din m'lUM p1'imt"ZM ,te
mente . care S'Uftt de1Jn,"f. tie ţrtf'i1, opf 
"'mt.tttl de est, etfntlf dUf'ern ~ "'tct""lIi 
m'ew~.stite de t>r(';( 1'eflfnl "",>mea ~nd 
11017t (J1)e(i 'adi ţara etLfIt fJ lOIt'. ~"d 
munţii mI 1:01' mai nvea ",.,f.,.",. .. et,J.tUI 
001' asculta numai ~el~ ftbllStr .. 
• 
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Fiecare punct de sprUin sov!cticii trebue să~1 plăt .~~scă C~I mari jertfe de sânge 
Actiunea trupelor germane şi române ia regiunea Bă/ti-Chişinău lu~(e grell~ Intre Nistrul şi Prutul din Galitia 

lI.re,alul Rommel _ Thdtat 
eoast.: olandeză 

BERLIN, 29. ~(Ra.dor.) - Mareşalul 
Rommel a vizi tat din nou Drlmeroase 
baze de pe coasta olandeză. Şi din Flan' 
dra dâni:lu,.şi in special seama de forţa 
defensivă a celor mai recente fortifi~ 
caţii. Mareşalul SperIe a vizitat dease. 
meni bazele şi instaLaţiile aviaţiei ger_ 
mane depe coasta Canalului Mânecii. 
Cu această ocazie el a luat cuvânfll in . 
faţa. echipagiilor adunate vorbindu·1,e de i 

misiunile actuale şi viitoare ce le revin 
remiţând totdeodată 8-viatorilor eari 
s'au distins diferite deCOraţii. 

.. -__ 0 -ee.! •• ,. Mep"M. r 

ti. ela cartierul gt:neral al j'iihrerului 
" inaltul eom4Juiamtmt al forţelAtT 

.nnu/e gerrnume CQinun.că.: 
In apropiere de N icol.l-ev, câteva 

atacuri so'lJieti·ce au fOSt respinset i-n 
eUTsulunor lupte cTuncene. La nord
vest de acest ara.'j, vanăiori Şt vânătoTi 
de munte au zădărnicit, pTin contra
atacuri îndrăzneţe, O încercare a sovie
teLor de a lărgi wpul de pod de pe Bug. 

In sectorul Balta, luptele au continuat 
cu Tltar~ violenţă. 

Intre NistrU şi Pna, puternice detaşa
mente de aVioa,ne de luptă germ(t.ne al/: 

intervenit pentru a distr'uge numeroase 
tancuri inamiCe Şi un mUTe ?turn/iT de 
vehicule motortwte sau tra~e de c.ai. 

La sud d Proscurov, la nord-vest de 
Cernăuţi, în apTopiere de Tarnopol şi in 
sectorul Brody., bătc'ilia defensivă con
Wmă, cu O' viO'lenţă nemic.şorată. Tru
pele noastre au opus o resistenţă înve~
ş'unată forţelor sovieticelor care ataca. 

GarniZoana Kovel a 1'espins din nou 
alar1lrlle i·namicului. 

lmre Nipru Şi Ceaussy. trupele noas~ 
{re, sprijinite de mtmerO'ase tancuri şi 
1.1)joane de asalt. au obţinut O' n01.Iă Vic
torie dt?/en8il;ă completă asupra bolşe
tJicitor veniţi la atac. ltmm.icul a pierdut 
eim nou, mai multe mii de morţi, precum 
Şi rw,meroase arme grele şi u.şoare. 

In sectorul dela sud-est de Ostrov au 
fosl lupte locale cu rezultate schimbă
tOa.Te. 

In nord, pe fronml LiZa, vânători de 
munte ([in M arca de est, au, hUl! cu asalt 
mai multe poziţii şi înălţimi inamice. 
di,'~tru,qând lucrările de ame?Ul.jare Şi pe 
oC1tpanţii acestor ].u.('Tări. 

In Italia n'a fost ieri niCio acţiune im
portantă. 

AVioane de asalt germane au atacat 
cu succes, în largul por1:u.l1.l.i A nzio vaSe 
i,..,n.mice. Un cargobot a fost scufundat, 
iar alte trei au fost avariate •. 

Unitătile germane şi remâne 
lUptă cu lndârjire În regiunea 

8ălti~Chişinau ' 
B erI in, 29 (DNB). - Presiunea 50-

\'ietică din sectorul central a frOnltului 
de sud german, alimen tată de aprovizio
narea continuă cu di\'izii de puşcaşi şi 
intăriri cari sosesc diG spaţiul dintre 
Nistru şi breşa de front de, pe Rug prin 
Trallsnistria. spre Galiţia continuă.. Acea.
sti mişc-aNl de aprovizionare este ifl con
tinu sub controlul aviaţiei germane, care 
bombardând podurile şi şoselele înce
tinesc în mod \'Îzibil ofenziva sovietică. 
In altă parte unităţile ~ermane şi româ.~ 
nt' luptă În regiunea BăJţi-eChi';iinău cu 
o tndâr jire extraordinarA. Fiecare sector 
de teren, fil'('.a.re sat, fiecare punct de 
~pti.iin sovieticii trebue să-I plătească. cu 
mari jert.fe de sânge. Şi aici misiunea 
aril'rgănilor gennaoo este de a asigura 
~ell~erea forţelor princiPale spre Pn1It 
în poziţiile- de contact şi să câ.5tige timp 
Jlf'ntI'!t această mi,eare. Cu toate acestea. 
nnp'~ 1{rupmi bltndate sovietice an reu
qi. să st' strecoare nână la Prut. care B 

'AAt atins în mai multe locuri ·aar nu a. 
fo..f trecut nici unde. 

COl\TTRAM..\.SlJRILE GERMANE 

Mersul acestor operaţii este foarte pu
ternică influenţat de contramăsurile ger
man~ cari pornesc dtrl ambele aripi im
Ilftf.riva breşei sovietice şi cari devin tot 

. mal e'\idt<nw. Pres1une-3, de atac în di
~tia C~măuţi a prilejuit Între Nistl"U "i 

Prutul din Galiţia de nord gn'le lupte. 
neasemt'!!~ea atacul soyjet ic Împii.rţrt ÎJ1 
două. grupe şi care intre Tarnopol şi 
Proseurov a ajlflls la Kamenez Podolsk 
de pe Nistru) mijlociu, a fost oprit de 
('olltramiisurile. germa'lJce. lUi~('IăriIe tit' În. 
văluire a acestei prt'siuui .1U a<\'Ut ca re· 
zu1tat faptul că grupul de luptă dela 
ProsJwrov. amf'ninţctt pe ambele fIancu· 
1'i a ÎIH'eput să se df'sprindă spre sud-est. 
In Îndirjit-e lupte defenzive a 1'esi)ins 
inami('ul e1lre Înainta fU!lid şi s'a degajat 
până la Nistru cuplâlldu-se la forţele 
Ilrincipale germane. 

~IUTAREA ATACl'RIUlR INAl\IICE 
Dl:LA VITEBSK 

C'l totul alta este Situaţia la poziţia 
de baraj de sud Nicolat>v-Pervltmaisk. 
Capul de pod al inami<'ului de pe BUglll 
mrprior a fost strâmtat pe un spaţiu 
foul'tp restrâns. Toate încercările inaJUi" 

eului de a·l extinde, au fost zdrobite cu 
mari pierderi pentru bolşevici. Pentru 
Kovel se dau lupte crâncene. Pe frontul 
t'entral, incercarea sovieticilor de a stră. 
punge din spaţiul Mogilev-Cia~lssi la 
linia f('rată Orsa-Vitebsk a fost ză3i!!'o 
nicitâ şi în a treia zi a luptelor. Mutarea 
atlol"llrilor inamicului dela Vitehsk spre 
sud nu'l a avantajat cu nimic. 

IN NORD ACALMIE 

Pe frontul de nord este în general 
acalmie cU excepţia activităţiI de re~J, 
nOl\ştere. Numai în sectorli Narva gar
niZOnnfl germană dă ataCUri zilnice pen
tnt a asig'llr& linia de lUPtă, AtIleuriie de 
rpcuno3.!':tere ilin nordul fndepărtat sar.t 
pe f!''1ntul Mm"VHm rif'.notă o vi~ activi
tnt~ (1 .. 1undt Momenhn trupele ger
man ... f''n'1(\"!l.t(->q71. "i aid Or1{'f' oeaziţ> de 
li. (\f'.l1Ţla importante poziţii de pe inăLo 
Hmf. ... 

Cea mai mare traflf"'di 
• acestui răzbehl 

Măsuri pentru Înlăturarea svonurilor in Finlanda 

Amsterdam, 29 (Rador). - D 11 

tra;nsm~te: După. cum anunţă agenţi i 

Reuter, d. Wa.n<iell Willkie a declarat 
Milwaukee că una. dintre cele mai 
tragedii ale acestui ră&boi este faptul 
atât in politioa. internă, cât şi in cea ex 
terna s'a. pierdut calea. dreapta. "Că . 

HELSINKI, 29. (Ep.) - Dieta a fost 11a hulărirea ca în viitor pentru evitarea 
convocată în o şedinţa care a avut ca re :"vonurilor vor trebui complectate golu-
:i':lltat o discuţie mai lungă cu privire la riIe din măsurile de cem;lri. 
cenzură şi atitudinea presei. S'a ajuns ' "".~~.# 

tot mai adânc in noroiul interna.ţion.al. 
a. spus d. Wil1kie. In politica internă 
am Putut să mergem dJ.'e'pt spre ţin; 
pentnl care am inceput. ,nsboiul. In 
trârngere& pe care am 9Ulferit-o t .............. Traficul postal aerian din lnglia a fost suspendat dom<!'nÎ'U se res:frâ.n.ge imediat şi 
celuilalt". D. Willkie a mai suhliniat aperi 
că !a că nu se urmăresc ţelurile p' .,n:,:;-'1 
la Inceput, !nsufleţirea poporu1;~f." '~lj 
ca'n pentru răsboiu scade, Pres1 i;,!,i1l1 ;;.... J 

STOCKHOLM, 29. lEsdJ - In urma 
unor ştiri din Lisabona în cadrul pregi 
tirilor pentru invazie, tral'ieul poştal 
aerj fI·n spre Portugalia, Spanj.3., Tang.er 
~i Gibraltar a fost suspendat D'lpă cum 
comunică corespondentul din Londra a 

Incidentul 
Stockhvlm, 29. (Rador). - Cores

pondentul agenţd UNB transmite: 
Ministrul suedez de externe al Suediei 

a anunţat că în unna protestulUi făcut 
de guvernul suedez la Londra în legă· 
tură cu sborurile pe deasupra teritoriu-

lUi "Afton Tidningen" că reluareatrafi
,"ulUi va fi posibilă după opers.ţiunile 
din Marea Britanie. Afară de aceasta se. 
l.şteaptă suspendarea traficulUi poştal 
ameri('an cU ţirile neutrale. 

telor Unite in faţa lumii se mie.U:;l..:u:;5 

~~boiui ~ :n& are mai un . il !,,~ 1-'.. 11 
"""~''''', ~ de Răsărit popoanle ee hltH.·"~~ ~'; 

--J--"jl oaei e&it La A"a:!f'lbttJt[d~~~~ 
lu: Suediei meIidjonale dn Z11ele de 24 bilă acolo. Este drept ai d. Ce." .i,:1 .f_q;J 

şi 25 Februarie 1944, cu care prIej & a spus că a.rta Atlanticului ~h' '"':ll,.> 
fost aruncate bombe Şi a fost rem~ răs-
[mnsul guvernului britaniC. bilă. pentru toate popoarele, da!' '.:<' ."' •.. ~ 

La acest răspuns guvernul britaniC fericit - a spus d. Wi1.llk:ie, - Ij'ţ:~;; ,-.,~ &1 
declară că regretă inCidentul. fi valabilă cel Puţin pentru lm~2":J. . 

.......................................................................... ,. .• a a •• a.a. a .••.••• _ ... - .... ' ..... ~ 

Berlinul despre ştirile asupra Ungariei '" 
dacă în Ungaria s'au ivit lloui eVenimen'l asuI.ra numeroaselor svonuri :f-.use, care ungare_ Dimpotrivă li6 tinde tlocm&i el. 

te după declaraţiile de eri, s'a constatat se răspândescin străinii.tate despre eve- armata ungară să. ia. Parte în măsură. 

Be r 1 i n, 29 (tp.) - La o intrebare) La \l'ilhelmst.ra.s&e s'a atras atenţia I nu s'. intentionat o dezannare a anna 

la WilheJmstrasse eă nU sunt de semna.- nimentele din Ungaria. şi în Care se VOI'" mare la lupta comună. pentru ap.ă.r&; 
lat nici un fel de ştiri se>m.aţionale, deO&-\ beşte de reVOl'tle, lupte şi rezistenţa tru· Europei. O Parte a svoourilor, ră8pâo 
reee ts'te vorba de sta.re de fapt logică şi pelor angare faţă de de'r.anna.re şi altele dite de ziarele străine, după cum anUB 
forluită. Oricine poat-e înţelege acest de aCf'st fel. Nicăeri nu au fost revolte şi ziarul suedez ,..svenska. Dagb1ade1f' del 
lucru dacă se ţine seama. de int.eresele o rezistpnţă. B trupelor ungare impotriva Londra. intâmpină chiar ,i in ea.pita) 
care sunt în joc astăzi În Europa.. dezarmării lor nu poate exista deoarece euglt"Ză un putemic scepticism. Se 

cli. astfel de "tiri SUnt ră.spâ.ndite in 
ţionat de anumiţi agenţi, care V<l'l' să d ~._ ..... ~ ........................... -

Complectare la comunicatul pentru cei ce nu 
de zile de concentrare fără Întrerupere 

au 45 impresia în tabăra aliaţilor d Uoop.ria 
opm1e> ('ODJU(!rării Cu Germania.. In reali 
tate au fost numai citeva eercorl 
strânse ungare, care urmăreau o astf 

, 
In numărul 71 al ziarului nostru, am 

publicat "Comrmicatul pentru cei ce nu 
au 45 de zile de concentrare fără intre-
rupere"; la care adăugăm urmă.toarea 
complectare: . 

Organele poliţieneşti. jandarmeria şi 
"OmenduirHe de piaţă. vor e[eotua Cu in
cepere dela 15 Aprilie 1944 controlul 
spre a. descoperi pe toţi cei cari întră în 
prevederile przentului comunicat Şi eare 
nu vor poseda adeverillţa de wJoare al
bastră.~ eliberată de ool-eurile teritoriale 
pentru executarea vizei speciale pentru 
R·i sancţiona în oonformitate cu pun~.tu" 
tui 3 de mai sus. 

Directorii personalulUi dela departa' 
mentele, instituţiile de stat, judeţ, co
mună. regii antonome şi directorii 80-

(·ietă.ţi1or şi intreprinderilor parti('ulare 
(le orice categorie, Împreuna ('!U şefii ser· 
vicilor şi comandanţii militari dela În. 
treprinderi - acolo unde existi - vor 

verifica actele milita.re ale întregului 
personal masculin supus obligaţiunilor 
lIlill tare. 

Cu începere dela 15 Aprilie 1944 eei 
de mui sus vor fi făcuţi ră.spunză.tori şi 
li se vor aplica sancţiunile prevăzu~ de 
art, 570 din eo(llli justiţiei milital'e al. 1. 
pentru orice per~ană din instituţia sau 
iJltreprinllerea respectivă, ('Alre intrând 
în prevederile prezentului oomunÎl-at nu 

I 
vor poseda "devcrintă de culoare al
bastră sau da(~ nu v~r coIDlmlt'a autori. 
tăţile militare pe cei Cal'e nu s'au pre. 
zentat la Vi7.3. 

Pentru întreprinderile de oriee natură 
care au personal angajat însă nu a,u un 
şef al personalului salt un. serviciu 
MONT, vor fi fă<·uţi răspunzătorj şi li se 
'Vor aplica saDeţiulliIe prevăzute mai sus, 
directorilor sau patroni1or respectivi. 

Prezentul c()JllunÎcat va fi ,1in OOu arJl' 
şat in toate mUllicipiile, oraşele şi comu. 
nt'le. 

de tendinţă, Iar presa eng1ezi nu arat 
acestor cercuri acum nici tJID fel de 8im 
patie. Faptul că ştirile senzaţiQnale. răi 
pândite în străinătate nn sunt adevă.ra. 
reese şi dintr'o ştim a agenţiei ,.,Uni 
Press". dela 21 :lUartle că. legăturile 
fonlcp ('U Ungaria a'o fost intn> 
chiar d~1a Începerea Msf~llrănl e'V('Jft, 
mentelor, din care c.Ruză o ~~l1rare 
~tirilol' din Ungaria in st.răN1ătaf.e ~ 
imno .. ihi1ă. 

J>a o altă lntrt>ba."" În If'jTilh'rn -
efel'tl'lp acestor e\T("nimf'nt.f> asupra :R 
mnnipi S(" (!'M1 .. ta.tă la WHhf'lm"tras9' 
Ro~q'li~ a realizat un mare SIlO" 18 i , 
rorfTftl'f>'I\ (".flmu,,; <lf' l"d.7'.:OOill in ort~ "'. 
rlX'ţ;e ~f cil-"It inder>litJMtt' ~rtori-r4'l 
TrllY""n ~omli,ne nu DU tre·!'~nt granita i~ 
ga.ră"'3 "..8 ~i ~tiri1e. reft>rlto~re la o """1 
zisfE'tltă :l trupelor un P"''rf' impCltr;..1/ 
lmtrnnMrii unităţilor române cad d'-

Sociff.atea Naţională de Editură ,~ Arte Grafic. .,Dacia Traiană" Timişoara 1, Bul !II a I:.ele Mihai I, Nr .•• tnmatt .sub Nr, 52'11,8.13/1943 .8 Rf'f!" Of ('.omp-tn1u llmişol'l"'ft 
Tilm.rit' la 3(1 ~Ia rtj" 1944 
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