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Interesele Angliei cer ca Turcia' să Între În' răsboiu 
finlanda refuză conditiil e impuse de soviete. Badoglio declară că demisionează 

r~ . dacă d. Rcosevelt cedează o parte din flcta italiană Soviete:or 

Jilutlţ1a. po_fitlcă 
:&3 __ ss_ 

• r um-r_- = ---ti) a Londm se va tine în cel mai scurt 
li tili~P o conferinţa a aZ:aţllor. După 

ce ia 1fI OSGova Şi la 'l'eheran rnini.ştrÎi de 
ext"mte şi şefii guvernelor aliate n'au 
stabilIt ca .punct de vedere comun decut 
/ItI/Mi concesiile făcute Uniunii SoVi13-

r'o ~ceJ relevate din plin şi in chest:unea 
te- poJom;ză şi în cea jugoslavă, puterile 

vestice se străduiesC din noua acum să 
~ia atragă interesul opiniei publice a întTe-
te' 

Ce' gei lumi, către această nouă conferinţă, 
Dm pmgTamele schiţate. în legătură cu 

Ind , această conjerimţă, şi cari au fost publi· 
lor cate de presa britanică, rezultă, însăJ că 

a 

"iCi la Londra nu Se va produce 'IITeUrl 
fapt i'nedit şi esenţial în contrast cu 
Cieace aliaţii au stabilit la Moscova şi 

If Teheran. După cum subFni.ază "Daily 

ite: : 
'an· 

Herald". Se pare cI} guvernul nord-ame· 
rWal'l vrea să întreprindă o încercate de 
a pune din nou pe tapet cheStiunea gra
niţelor POlDno-sovietice, ortică să revind 

013 Iti înţelege't'ile stabilite la Teheran, pe 
'âs· care însă ruşii le-au călcat intre timp, 

La f~l conducerea nord-americană refw 
iu ză să recunoască comitetul W.i De GoolU 

eli' 

ca guvern legal al Franţei aliate. Apai 
Ziarul menţionează ca un impartanf 
puncf din program chestiunea care s'a 

llV!' relevat a fi un m.are litigiu între Anglia 
s.u· ~ Statele Unite Şi anume chestiunea re-

nu zt1"velor petrolifere din Orientul ltIijle· 
ciu, fFTecum şi problema Palestinei care 
a a<Y/Cs aşi§derea kt o rivalitate între 
Londra Şi Washington. 

dor 
.cun 
, 
" 

brio 
deia 

Foarte interesant este, accentuează 
cercurile competente germame, faptul că 
fntre punctele programului nouii con
venţ;i dela Londra ins eraI în ,.Daily lle
rald".. nu există niciunul referitor la 
Pinlar.da. De bună seamă, nici engleZii 
~i nici americanii nu mai îndTăznesc să 
8e amestece în această ch.estiune, lă.-
sând-o spre a fi tra·tată Şi rezolvată ex· 
clusiv de Uniunea Sovietică. Aceasta de· 
motlstrează fără nic~un echivOC, fapt re· 
revat de altfel şi de un comentariu al 
agenţiei "Reuter'{ făcut în noaptea tre
cută. că nu poate fi câtu.~i de puţin vor
ba de 'JTeo garanţie americană ori bri(a' 
Iică în chestiunea Finlandei. Cuvântul 
~t~iei este suficient şi pentrU Anglia şi 
pentru Statele Unire, şi in consecinţă şi 
Finlanda trebue să se mulţumească el' 

fJCe.~t cuvânt. 

. . I~TAMBUL. 6 (Rador) - Coresl)ondentul l\genţiei n:NB eomunil-ă: 
ZIarul "Tasviri ~rkiar'( ~stt'l. de Ilă,..rel·e oă ultimele comeuta.di ale presei 

engleze asupra TurCIei sunt UlSplrute de guvernul britanic . 
_AStăZi - scrie ziarul - este sÎg<lr. În interesul Angliei, ea Turcia să intre . 

i~ razboiu I;lreeum, odinioară presa. engle~ feHdta. Tunia. pentru neutralitatea. 
el de atun<'l eare li ('100 venea Anghei. 

Art}eolrle pub1ieate acum de pre-t;;a engh~71i ar p!1t.ea să sllrundne în('r~lE'
rf'la Tureiei În Ang-lia. Tur('~a va fi o prietenă adevărată a Anunei atâta vreme 
cât a('.easta. DU va. căll'1\ principiile de li bertate şi justiţie o • 

Atitudinea tovietelor 
BUCUREŞTI, 6 g. P. P. transmite: 

DIN ANKARA SE ANUNT.o\. CĂ (;EI~ 
CURILE POLITICE ŞI :DIl~LO~lA'1'I. 
CE DE AOOLO. SUBLINIAZA DE
CLARAŢIA Alffi • .'\SADORULUI 80-

in chestiunea Turciei 
VIETIC VINOGRADOV, CĂ 1\108CO
VA NU ARE NICI UN INT"~Rl'.s CA 
'l'URCIA SA L'iIRE ACl.iM IN RAZ-

BOI. '_'A"''''ţf f'~1.V"'.-'.J..... ," 
~'~';-',1:;T .: X 

Cât m~terial de ră,b.,iu au livrat aliatii Turciei 
BUCUREŞTI. 6. S. p. p. lTansmite: 

Presa tu1'că a luat în discuţie relaţiile 
tu,rcv-britanice. Astfel, ziarul "Vatan" 
se întrwbă cât -ma.terial de războiu au 
livrat al;a.ţii Turciei. 

Marea Britanie a livrat numai 4% din 
materialul esenţial făgădu1.t la conferin
ţa din Adana. Prin material esenţi.al se 

înţelege arme ofensive, tancuri) avioane. 
tumui, etc. 

Materialul de războ~u secundar a fost 
liwat aproape sută la sută. Acest mare.
rial se compune din ha.me. cisme, cărţi; 
etc. Presa fUrcă observă că alia·fii fac 
prea mare sgomot în jurul încetării de 
a mai livra maferial de război, Turciei. 

Intreruperea importului şi exportului între Turcia şi Anglia 
ISTAMBUL, 6 (Rad.or) - OFICIILE I PENTRU IMPORTUL DE MĂRFURI 

COMERCIALE ENGLEZE DIN TUR- ENGLEZE DIN TURCIA PRECUM ŞI 
CIA REFUZĂ, INCEPAND DE SĂP- PENTRU EXPORTUL TURC SPRE 
TAMANA TRECUTĂ AUTORIZA'fII ANGLIA. ' 

Expertii englezi de lucr ăr. strategice la şcsD~e şi porturi 
au părăsit Turcia 

BUCURE..5TI, 6 S. P. P. transmite: 
Zial'ul oficios "Ulus{( după. elim inror
mea.r,ă oorespondentul agenţiei ,,Euro
pa Pressa

, publică ştirea că. amenajă
riie şi lucrările strategie.e la şe,sele şi 
porhtri, pe care le executau englezii, an 
ststat şi că experţii englezi aU pără:;it 

Turcia. Faptul acesta. 8 produs impre
sie &Supra opiniei publice din Turcia. 
Presa turcă scol\te în relief această in
oordiare în l'3porturile am.glo--turce şi 

consideră ca un mijloc de presiune, pe 
~are Anglia ti ineearclt, asupra. Tureiei. 

D. Saracioglu a convocat o conferinţă de presă 
ISTAMBUL, 6 (Rador) - D· Sara· 1 Ankara pe şefii redactori ai c.otidia.nelor 

cioglu preşedintele consili"llui de miniş- din Lsta.mbul, cu cari JJ. aVUt o conferin
tri al Turciei a convocat Sâmbă tă. la. ţă de presă. 

Misiuni diplomatice bulgare ÎI Turcia? 
BUCUREŞTI, 6 S. P. P. transmite: 

Corespondentul agenţiei .. Transocean" 
Rnunţă din Sofia că cercurile autorizate 
tnlgar'e nu aU nici o cunoştinţă de o a' 
numită misiune diplomatică. încredinţa
tă arhit€'ctulu Î Sehoff, care a plecat ra

. Aceleaşi eercuri consideră .atât de si
gură poziţia 'externă şi militari a BuIga
riei. încât afirmaţia propagandei ina
mice care face sondagii pentru·· eşirea 

din războiu 8 S'llgariei, este lipsita de 
orice seriozitate. 

Finlanda rp(uză 5a. ac
cepte cond*tHle iOlpulie 

de So.,.ete 
, TI u cur e şti, 6. - S. P. P. trans
mite: In cele-urile de presi din Berna se 
află că d. Paasiki\"i s'a reintQl's la. Stock
holm P!lItru a ('onlmlla discuţ.iiJe cu rep. 
rez('lll'tan1-ii su"ietica. Se creJe că d. Paa ... i~ 
Idvi a intrehat pe repl'CZ€uiallţii so~·je. 
tiei dacă ~los{"o"a ar admite ca trupele 
germa·ne să se rt't1agii. în mnd liber. 

ACt'astă ştin~ se potrh'e!;te cu informa
ţia din sursă finla·nde'l.ă că. Finlanda nu 
po~de at'cepta condiţia pusă de &;.xsia in 
legătură cu ui\"i1.iile ~pl'maue dc sub co
ma.nda generalului Dietl. 

Namarul •• 8t"'lor italieae 
carp vor li erdate 

So .. ifl'tl" lor 
S toc k hol m. 6 (Rador). -'- După 

cum alllmţă. cure",pO'llUCllţa particulară 
a tll.tru1ul .,svenska. Dagolatiet", din New 
) ork, cercurile din Statele Cllite sunt de 
parerea. cu prh'il'e la declara.ţiile d-Iui 
Roosevelt, referitoare la împărţirea. 
flotei it\]il':ne. l"ii \JtliUnffi Savietieă va. 
primi două VU!Se modcl'ne de luptii.> 3-4 
crtJci~atoare, lTh'ti multe dbtrugătOfil'6 şi 
~ submarine. 

Hadottlift dpetară Cii. d,... 
misioneaza daca RODIiie-
velt eORtinuă sa pretindă 
crdarpa flotei ita.ieB..., 

hovietplor 
Am s t e r d 9. m, 5 (Râdor). - Cores

pon...oontill ag~ll~:'ei JJt-ig €Xunsmite: 
După cum ~lrată. o teh·gr-.ună a agen

ţiei .,l.iwted Press" membrii guvernului 
6adoglio au dec1amt că. Badoglio şi gu
vernul său vor demisiona dacă declaratia 
pr~edintelui Rc,osevelt. prhdtoare la iin. 
părţirca :flotei itnHC'lle, nu va. fi aten~ 
luată. 

IN SITUAŢIA ACTUALĂ GUVER
NUL BADOGLIO N'AR ~IAI PUTEA 
SA RAM_iNA IN FUNCTIUNE. BA~ 
DOGLIO AŞTEAPTA INFORMAŢU 
~'1A1 PRECISE PE CARE SĂ LE PRI
l\IEASC . .\. LUNI CU PRIliffiE LA 
SOARTA FLOTEI ITALIENE ŞI, IN 
UR1\IA ACF.8TOR fSFORMA'!U V.:\ 
HOTARî DACA T.REBUE SAU NU SA 
DEMISIONEZE. 

La cererea lift Badoglio - rontinuă 
telegrama agenţiei ..,Unjted Press" -ge
neralUl }Iac Fad·.tne pl't'şNlint€'le romi· 
si\mii interaliate dl' cOl1'trol B făl'ut Sâm' 
băti o vizită guvernului italian dar nu a 
fost in măsurii. să. facă declaraţii mai 
precise cu privire la afirmaţia preşf'din
te1ni R~osevelt !le care a SPl~S ca el i'tl
~uşi a fost tut atât de surprins Ca şi Ba· 
doglio. tEl 

~l(Ii 
oui/i 
da!;; 

1lt'lor 
lui al 
inut~ 

ACeste comentarii reliefează faptul ~ 
prin eliminarea chestiunii jinlandeze 
dela iminenta con.feri.nţă diplomatică d& 
la Londra a aliaţilor puterile angro.· 
8axone abdică integral şi în ce priveşte 
aceas/li, ultimă problemă pendinte de 
1!:ltropa ră8ăritp"·nă. după ce in ultimeltj 
!1l1'F rtCeMtă a bdicar,:, ~a dovedit un fapt 

cent în Turcia.. ...... .-............. ~.~.' ....... -... -.-.-.~.-....... -.. -.......... -........... .... 
Guvernul emigrant polonez protestează impotriva "comitetului national" comunist 
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Im ll linit Şi in privr'nţa Sfa.telor Baltice, GE~'EVA. 6 (ESS). - Agenţia Ren. 
a Poloniei .~i a irdTegului spaţiu baIca- ter anunţă din Londra: Cercurile gu
nic., predate bunului plac al Moscovei. . yerna.mentale polone'Le dela. Londra. an 
Nunlirea prt-,r-dintelol publicat Joi conţinutul unui protest al 
SU"rPM .1 llovletf"lor mişcării sect'ete polone împotrtva acti-
s vltăţii comuniste din Polonia şi împotri-

tockholm, 6. (Rador). - După Mllll va ,,.comnndatnen,ttdui suprem, gener·a,. 
~~ţă postul de radio Moscova, ş~ftll Inl RoIa", numit de "Comitetul· naţio
!indlCali .... t sm.ietic Svernic, a fost numit la nal'" comuni!.t. 
4 Martie preşedinte al consiliului SlW1'eIDl In nota de protest se sprme: .,Grupe 
al republicilor sovietice JRSFSR).· cOllluniste străine, ear6 opere azi pe ~ 

I mâ.nt polonez în numele partidulUi mun
citoresc polonez, amerninţA, prin activi
tatea lor, interesele vitale ale Poloniei. 
In Înoorearea lor de a slăbi si sfărîma 
unitatea naţiunii in ~ti f~z:ă 110tăd
f:OO.re a războiului, grup'ul comunist a 
format 1l'Il comitet naţional, a numit un 
eomnndam·t SUPl'NJ1 al al'matei populare 
N a. făcut c'Ulloseut toJ. ya formu un gu
vern de tranziţie. 

Reala ueÎ'IlsentJ1(ltă.te a. forţelor şi in~ 

semnitatea. ac.estor iDstituţiuni inventa· 
te sllnt evidente şi ele au fost concel'u
te pentru a influenţa asupra. străină,ta.. 
~ii. Noi condamnăm ae·astă activitute a. 
pa.rtidului muncitorilor poloni e~ pe o 
trăda.re a poloniei. In pt'otcst se spune 
apoi eă numai guvernul repllibli(-ei poJo-

I 
neze. rel)l'e'J.z.f>ntanţ.n lui din Polunia şi 
enmandulltul suprem al armatei din poe 
lonill sunt împuterniciţi si dp.A ordine. 

, X. 
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LU eiA B E R'C E S CU 
"T os«:aU şi ,,~ida", două §pe~laco!e «::0 u.area no:a§lră c:ânlăreaJă 
. In l\j-!l, mu":-,Ul nwnăr din luna. Mar- ţiurJut şi genul Cântu1"li, aprederile au desprinde dintr'un temperament, ritm, 

tie - a<:um trei ani - al1.iarului .. Ro' iust Ulilll.llue în favoarea marei Schroe- căldură, frazare şi pronunţare, care răs· 
mânia Nouă" din Cluj-Sibiu. scriam In Jcr-Devl'lent. Odată cU creaţiile veris· pund la calităţile naturale ;,le vocei 
cronica muzicală, cu ocazia reprezenta- mului italian, CU muzica naţională. fran- Il-sale. Aceste calităţi, care se instruesc 
rii lui "AlexandI"'l Lăpuşneanu" de Ope- cezi şi cu o parte din operele l"li Richard dela Sine putere, aproape în m,-,d invo
ra Română. din Bucureşti, următoarea Strauss, am putea spune, că. s'a. stabilit bntar, rimân străine de sonU1"i tăţile 
apreciere: "Dintre punctele muzicale şi tipul de primadonă. Viena, in ultimul medeşugite ale eântăreţelor virtuoase, 
cele mai reuşite menţionăm aria Ruxan- timp, a cunoscut tiP'"ll Maria Jeritza Şi Tosca d-nei Lucia Bercescu va deveni 
drei din tabloul n., cântată in chip ma· tipul Selma Kurz. cât mai curând, un mo(lel de interpretare 
gistral de d-na lIlcia Berceseu". Atunci, Lucia Bercescu face parte din tipul asemănător Cu eel al Mariei Jerit7.a. Căci 
pentru primaoară am luat cunoştinţă (!e primadooelor Maria Jeritza. Este genul Jeritza în asemenen ('ren tii nu este câ, 

~ d-na Lucia Berce$('u, căreia i-am proro' cântăreţelor-protagoniste (Singende lu..':Ii de tylţin demoni că, dună cum nu de-
cit un mare viitor. Dar tot atunci, a luat Schauspielerin), adecă. a <!ântăreţei care nă!'le.~te limita Bentiml"ntR1i~mul.lll tea
cuno5tintă şi Vlblîcul bueureştean des· se imp"lne prin talent, personalitate şi traI. ci îşi interpret-oază rolul după ins
pre cnlităţile vocale ale cântăreţei noas· cultură muzicală. O asemenea primado- tinctul natnral ce·l are pl"ntru dr!lmn 
tre, deo<1rece până atunci debutase TIt'.- nă. Încarnează pe femeia-bestie, cllre de- mm:iMli a 'hi Pu C'C'i ni. ).:da este 1'01111 

mai în "Faust". Dună .,Lăpuşn1?!lnu" a la Nietzsche şi Strindberg pred"min.i în ""refer~t pl cântliretei Ex:v't ('a ~i în 
urmat "Nunta lui Fi<;aro" şi "Maeştrii literatură. Tosea, de Puccini. Salomea, Doml1it ll, Rmtnn-:rradin "Lăpll'meanu", 
cântăreti". Cronicarii bucureşteni în. de Strauss şi Mona Lisa, de Schillings. (1.,,:\ B?rCeRC'll. în A ida. Bre fi formld3.-
eeD So â,precieze mai sincer. In a nu1 ÎmT)rE'ună cU creaţiile tnoderne ale tea· hi1l'. t'reatil'-. fimcl inepl1;?O:abnă in AOnn-
1943, deci anul tre~lt, ajunge la Viena: trubi muzical contim!>oran. ne au sta- rifate, vocii; o vor.e MTe rlil:"mme de 11n 
A trebuit să debuteze pe scena Operei bilit tipul şi, prin l'rmare, ne-an creat t'n"tnl fO!ll'te nretios. In CP llri'TE'"!'!te ;0' 

municipale în Aida şi Tosca, pent1"'l ca ~ gel111l El('~~tor cantl'i.rete. eul "'e ~f'enă, ... 1 ef'lte dee-nht si tinde ~~re 
precierile să fie unanime, iar dna Lucla Viena, in afară (le Jeriha, ne-a dat pe P?"rr~cti·1Tl(,!. lJTTmp~ "~a~tră m117ic"'~ SI' 
Bercescu să devină un n"lme consacrat· L(ltte Lehmann: M'lria Nemeth şi Vio- poate mândri oe şansa de a fi numărat 
B ere e seu să de vin ă un nu ro e rica Ursule'lC. Dnr dintre român~]e printre Orlspeţii Onerei Române o artistă 
00 n sac ra t. Cu toate astea. dacă noastre, străinătatea a lansat şi pe Ma' autohton,i, cu cele mai frumoase pers
ţineri\ seama de intervalul celor trei ani, ria Ceb')tari. In galeria a-eestor soprane psctive. Astrel se explică entuziasmuJ 
putem veuea. in cariera d~nei Luciu Ber· se inşirud şi Luciu Be re·eseu, pe care u4 publicului şi Enccesele extraorcJinare ale 
cescu o ascenziune rapidă, care este ca· mişol'enii a;l avut fencitul prilej s'o as- spectaco!elor: "Lucia Bercescu". 
raeterîstică talentelor mari, naturi in- culte în Toaca şi Aiua. Lucia B:;;rcescu, Dealtfel, illterpreta celor două roluri 
zestrate cu harJ.! divin. Aceeaşi aseen- deşi la în-ceputul c:lrierii mari, deci in titulure - cum însăşi a declarat îl1tr'~m 
ziune a avut-o şi tenorul Grozavescu, în- plină dtsăvârşlre a artei şi tehnicei Vo- mic intezwiew acordat d-Iui Nicolae 
tre'acelea.şi ziduri de pe Waehring şi la cale, la fel ca pe Maria Jeritza, nu o pu,\ Ivan - a fost îndemnată in cariera dsala 
Staatsoper, judecat după aceleaşi crite- tem numi nici când de cântăreaţă vir- de soţul ei, d. Constantin Ţurcanu, noul 
rii de aceeaşi specialişti in materie de tu (ras ă. Vocea d-nei IJlcia Bercescu este dirijor al Operei Române din Cluj-Timi' 
bel-canto ~i de seelnŞ publi~ melomall. v clară, CU puteri nebănuite, care străbate şoara, Cu atât mai mare ne-a lost S"U'-

De când existi operă. fiecare epoca peste ori ce diflcultăţi tehnice, încoro- priza în aceste spectacole, întrucât ele 
şi-a aV"lt tipul ei de primadonă, Inainte nân,i cu cel mai pUternic fortissimo acu- au fost dirijate pentru prima oară de d. 
vreme cânta arine de soprană c:tstrntuJ tele fermatelor. Natura i-a dat o rezo- Ţurcann. D-sa, de asemenea tânăr, la în
Caval1i~re BroSf>hi Farinelli, anoi a ve- nanţă unymătoa.re. Acutele nu întâmpi- ceputul carierei sale de dirijor, este se-
nit "'u,., .... a unei Faustinn şi rivnla ei. nă nici O greutate în emisiunea lor, tonul rios preocupat de principiile artei diri~ 
CU7.7.'1'Il. pentru ca, I't'>va mai târziu, să străbate ori ce regIstru, pri!llind o atră gent:Jle: asimilarea. şi exteriorizarea 
df'vm:t pn vozue cânt:>i"!"pt .. 1F' de rOl(\ratll~ lucire chiar Iji în acele caZuri când .di·. creaţiilor muzicale. Alăturea cle o tova
ră. j\!'IUeI, ne timnul bi Meverh"l":r. an- namiea este depăşită de temperament·· răşă aşa deproemlnentă, d. C. Ţurcanu, 
mi",ti::J. 'nul:>]j('11hll a fost lYlnniff><Hntă Asemenea avalanşe de S"mete SUrprind nu ne 'ndoim că va păşi cu SllCC,?S peste 
-pc"'+7'll H .. "r;"t+ ... ~ntJt!!lq' !'li .T"nv r·iN1. aUditor"JI, ele străbat cu o elementară, aşa numita fnză de "Sturm und Drang". 
iar in epoca lui Wagner, care a revolu- ch:ar primitivă originalitate, ne'nvăţate pentru a ne face pli'i('erea de-a vorbi rât 

şi neinstruite de nici o şcoală de bel- mai C"lrâncl de sotii Ţurcanl1, ca de două 

---
Ifta va, de dtpa~'e 

Dela celalalt capăt aZ ţării, din capi· 
tala Buc01-'inei, îmi vine un răvaş pIm de 
gandu.ri bun,,:, dela o cititoare care a in
ceTcat să-mi desprindă sufletul din rân· 
durile pe care le aştern aiCi, sufletul -
jr{i,mcîntările lui cât~ odată inaripa~eJ 
alti/dMă pline de neguri. 

Este f) maTe, e nemărginită bucurie 
ace'?fI pe caTe şi-O dă un gând împărtă
§it, care a plecat din inimă §Î a ajuns la 
ta. 
Mă întreba printre alteZe, cititoarea 

mf:tl - car": f:ste una din tnteleciualele 
de elita aIR Bucov.neÎ - de ce ating nu
mai tangenţial untle prubl"me ŞI dece 
uneori lrts în suspensie un gând fără să-; 
dau tălmăcirea. 

lnp Wl1rea e Ioart'! justă. 
Aiq Hi co.~ Ui mtu InuUf:;8l. n'am cău

tat altCeî:a decât sa înfăţişez anumite 
a;,pect<; aU: vc(5ţil /ie de ordin sufletesc, 
fi. 8()~ tai sau nu; ,anal, lâsdnd dtS'egareu 
celor competfJ1f. sau celor v~zaţi. 

Em.otiviiatea mea le-a d~8coperit: 
gâllJUl meu le-a a<}lunut pe hârtie. Cit.
torUiui tet randullu, ii rămâne rolttl de a 
primi ~moţia mta de a ,nă aproba sau 
de a mă dt:zaproba. 

De a ceti pe marginea cm:lntelM, dt? 
1 desprinde s'"nt&mt;1itul ca~d pe c.J.re eu 
l-am strecurat în fiecare rdnd Şi ele a 
reactiona daCa crede de nlv:ntă 
E~ nu sunt decât un modr::sl c~oniCl1t 

al vieţii care se de8fă.~oară în faţa ochi. 
lor mei. Problemele mari şi deslegarea 
lor trec dincow de 8fera mea (L~ actiVi
tate. 

Cât priVeşte ţ/ândul care rămâne in
totdeauna el! tiilmărit - iubiiă cilito(!~ 
r~ - el StărUie acolo în fiecare cut:ânt. 
UlI mic efort, şi poate fi descoperit. 

MIA J1 liRIAN J ALEŞ 

cant, ci mânate de Instinct. La dânsa dă· ren re7.€"l1t'ltjve fi'01ri file muzicei nO/1S
tător de ton este acţiunea dramei, pen- tre l'"ynA'1e<\ti_ In celell'!lte roluri am 
tru Ca vocea să vibreze, să.şi primească S'I,1)l'niqf; aporhtl adus de- (1-1 Nicola.u in 
dinamica necesară şi să se contureze în .. TORI"l\·· nao: AVT1p,'eanu, Simionescu şi 
chin desăvârsl't în ~ele mai frumoase Lya P p in A'da" . ' o ,,1 • 
t"antilene. De aceea, în cântul cI-nei Bel'- 1 

cescu nu găsim nimiC coru;tr'"lit, totul se FILA'RET ~ARBU 
....................... _ ............................ . 

NOTE -euEZL>\ BĂL'VAŢEANA V AZ\YfA DE 
v, t'J.i,.u .. '. UA{. L A'.i:Al'iasUJ 

Am semnalat in a.cest loc I:Itudiu] 
"Poez'a oallăţcană" pe Care l-a pubilcat 
J. pror· Gh. 1. Atanasb într'o serie da 
;:>r".cole apărute în "Viaţa" reproducem 
mai jos c.oncluzia acestui studiu: 

"Am văzut pe rând, deşi foarte rezu
mativ sufletul Doetului din Banat, Am 
PUt-lt remarca in versul eel mai preten
ţios şi in poezia cea mai tânără pUter
nica legătură, evi51enţa comuniune psiho
logieă dintre poetul bănăţean ~i satul 
băn-ăţ.ean a cărui manifestări in divers~ 
fonne şi în felUrite aspecte S"wt cântate 
de falanga contimporană a scriitorilor 
bănăteni. 

"P~ezia bănăţennă este prezentă, miş. 
en.rea literară din Banat este activi iar 
condeiul creatorului bănăţean fecund. 

Simţire românească este fondul lor, 
inr valnarea estetică a poeziei işi are ca
drul etnk C'u adânciri în sentimentele 
bănăte-anuhi din sat. la ('are se adaugă 
notatii sociale S1'Je('irice. In tntalibtt!a'ei, 
po~71a acestni ţinut. este o trăire în via. 
ta. Ml1ăteană: tristă. veselă. credincioa
să, Vifp~e-"'<;că, morală. sel1timenhlă, în. 
('!tdrati in: snt. lanuri. deal, stA. 
nă, e uun b o gat m e d I 11 in
coniurătM. luni. npus, cirinlt. linişte, 
eodnt. ('olihă, C'hiot, car, tă1ă.ngi, isvoare 
S?IP,q. OTWe!, etc. 

•• P·lT''PJl''le cu 1ll11til rle valorir;c~T'@ n 
drent'ltoft,..,r nf\nstre etniM!!. poe7h hănă
f"ană mqit~pz'i ne o!!"orlll f!"-i f'l'te cleJ5ti· 
-"t. D1lT\1Jt; 1"(>'1'1t .. o p"",HT1t~le sllle ve<;-

• ,';c!";:i mnrf'l", ~-':n d"'·Hil1. Î1tr rt"ehn c"'_~ 
re ezită şi acuma a se pronunţa .supra 

poe~ei bănăţene şi asupra valorii poeţi· 
~(}r băn,~ţeni, le spunem fări teamă de a 
putea fi contrariaţi, 'O strictă realitate: 
valoarea poeziei bănăţene este inountes
tabilă, iar prezenţa ei în marea lirică 
românească. este o cerlit"ldine<4. 

D. ION CLOPOŢEL 
eunoscutul publicist ardelean, directo
rul revistei "Societatea de Mâine", Scrie 
în revista "Câmpia. Libertăţii" a confra. 
telui Vlaieu Bama un documentat arti 
col "Transilvania la răscr-lcile istoriei", 

Renroducem a ceast! frază delllllă de 
a fi învăţată pe dinafară pentru a se 
avea in inimă întotdeauna adevărul că 
Românii din Transilvania au fost sortiţi 
peirit, dela inceput, de către năvălitori: 

"Indată dună revolta din 1437, chiar 
în 2 Februarie 14R8 seJeglferă domina
ţia cunosC'"ltă sub numirea istorici': 
"Unio trium nationnm'\ "UnitlneR celor 
trei n"tiUni" (an .... ('.~ m.lmaf nHlIrile lor 
c.oD1hcătoal'e. îmnărtinnu-se Transilva
nia tn trei teritorii di <;tiY1cte: 1) al nohi 
'i'IVI;; TYH""hi~l"<> gn"l al 'T'r~}'!'tilvrmipi: 2' 
:'11 PQ!'l'l\Cfr !'1t ::n !Il Rn"llor il"! Tl'." •• fl1"nn~ 
l'e,"1'~". - r"mf\.Tl;; flină l;S~1tt.i tn"ral'l> 
(\r~,,~<"p'; l ... ai !'Il ",,,,,li ... t; (lp o,..i(>~ (l~(\nt O" 
.,::"":;!!: ... + co ""rlrezentare In - forurile con· 
du ('?lf.l">"rn". 

NnTTT, 'RnM:'~ N Al. ~('""Rrrrn A T:!mt 
R~1\ŢĂ'T'F.NE }'NI~DARA ODEANU 
Dună eum aflăm din preSa fiin Cani

tnlă. nf'l"11 roma" al scriitoRrpi băn5+e,. 
. 'le d·ra A ";~"ar:l Oilenl'lll (DO;"111 Pe-· 
~t"am') nnqrt,., t:tlnl ,.nnnnv tnt.)IP'('P 

i "! .... "t""e V:","-ji<l p,. .. ,.,· ........ l v,. . an",.", in. 
tr'o cuno8~lIt.ă euiturk. bucu~şteani . 

CJ.\lEi'l DAR, 
= .au J 

8 Marlie 1868 
Se decoperă la Cenad, de către lIens,'" 

mann, fundamentul Şi rămişiţele unei 6ttă, 
ve.:hi biserici. Ace~nta cu ocazia constru.;. 

• r"i bu;ericii pa.!clltale aclllo.le. TOl a:U\1ci 
s'a des"openi Şi cristelniţa dela inlral'ea in 
biserld. Toţi istoricii şi arhcologu, CIll'i. au 
sludiat aceste rămăşiţe ale unei veclli bl. 
seriei sunt de părerea, că vechea. ;)lse~ 
ar fi din veacul al XIl .. (vezi Hcnsz.!:nll!lI 
"Bul. Arheologic, apoi Ortvay-Sze:l.lklâ. 

ruy: "Magazin IstoricU şi in sfârşit Ka.~ 
csonyi ,Viaţa SIân:ului Gellcrt' pag. 107_ 
108 cam şi Borovszli.y: "Istoria com. Cenl' 
doll·Ji). llltersant e feh!l ,:cl.strucţiei ct'l~t(l. 
niţei, care nu numai că răstoamă anu..ni~ 
păreri istoriografice, ci arată şi faptul, lk 
altfel confirmat şi de către Henszlmann că , 
pe timpul acela ~i la ca:olici ritualul oot.l-
zului se făcea ca Ia o~odoxi, şi anume ee[ 

botezat era cufundat de trei ori în api ti 
nu era numai, ca azi, turnat cu apă pe r.ap. 
Acea,ta in ceeace priveşte catoicii dm Uil

garia. Cristeln-iţa in sine era un bazin, care 
era alimentat cu apă printr'un canal ,! la 
care trebuia să te coborî pe trepte. Dt t:t. 
fel din biografia primului episcop de c.. 
nad se vede, că atunci, e1nd au fost llIU. 

taţi călugăril de rit grecesc din Cenad, ca. 
re aveau ca. venit 'h din veniturile o:a-

• \lului li s'au dat la Oroslamoş, unde au t'oIl 
mutaţi. alte venituri şi donaţiuni. dre~ 

recompensă. Oroslamoşu1 se află de a.ltfti 
tOt in nordul judeţului Torontal. Din Cf!lt 
expuse ge vede, că. creştinismul în fol'IJla 
b:sericei apusene, 11 putUt pătrunde m Bao 
natul creş~in, dar aparţinând biser_cei rilsf,. 
ritena, numai făcând anumite concesii celei 
din urmă. TRAIAN BIRAl!iSOO 
-~-~ ........... -.~ 

CRONICA FILMELOR -
CONTELE DE )fOXTE. CR.l.STO 

(CAPITOJJ) 

Titlul romanului lui D~tatăl ajWli! 
singur pentru a atrage publicul in să.lll& IM 
cinema. Pericolul mare pentru reaUzai.o:-ul 
de filme era tocmai această facilitate. Din 
ferIcire pericolul a fost citat. Scenariul" 
tras din sutele de pagini ale romanuh:i • 
seDzaţie este foarte in~ersa.nt. atât pentru 
aceia cari n'au citit cartea cât şi pentru 
aceia cart l-au citit. Regisorul Robert \'er· 
nay a făcut şi el treabă. bună. Natu:oai liU 

e vOt) să priveşti filmul cu acelaş spiri~ eri
tic fever cu care trebue să priveşti CI' mek 
eu pretenţii de artă. N-ici romanele hti Du· 
mas-tatăl nu se judecă prin aceeaş p:.ună 
ca acelea ale fiului său de pildă! fulerprt
tul ales pentru rolul titular Pierre Richard 
Wilm nu este ideal - acţiunea palpi".aniă 
te faci să uiţi momentele mai slabe a:e l:li. 
Ceea~ nu not însă l1\sa nerelev~t este U7.un 
('O'Piei. Nu inţcleg de ~ n'am putut Mi 'i'!' 
dea acest film în acela., timp cu Bur.1lr.:t 
tiuI! Cinematografele noastre comunait) fe'1 
prezintă un cBen": atât de imnorla.nt iu~ 
oricare casă de filme poate fi oblig.1tl; 
le dea filmele ei bune din timp. 

PRIETENA lUEi\. IOSEFINA 
(THALIA) 

Un film de serie ertrm de amuzant. ScCll& 
tiul e~te de (\ ,.,~;,,;tate a.mericană: o Udri 
fată (HiIde FI) ajunge de azi pe lllSJm 
patroana unUl mare salou de croitorie, )1 • 
nele prim (Paul Hubschmid) este Don Jual 
şi mare pa~ron in acel aş timp; steaua O! 

• varieteu (Fita Benkhof) renunţă CU ~c· 
rinţă la pr:etenul el bogat etc. Fondul fJ 
mului insă este atât de mOl'8.1 in sensui CIt 

bdian al cuvântului, îndi.t toţi spocf.a.tr.J'Î; 
t'li p~ umnle inimile cu căldura înc~~d~:1l 
in vifltă şi in drenrntea al c!irei ceas t:elJ1f 

si ll<!H mai curA.nd SRU mai Hr:iu. ;1-:nt!'J 
cei vTednje-f. ClI un a.!:l~fel de film .. e ~lJN~ 
'"I111 1te ~r"}"eH fi'inute hnnotri"f! ~hi1it-:";';i 
'4C'c'al or1n SN,nllTii scrise 'l turna~e 11& 
-.... \1 ... \,1~ n·,. ... ' .. Î Of' rl""~lll ..... h·,..:t;~; unul 
' •• ,~ ("olt ,.., .. : ",.~:f m'. Reghorul H fer 7:~~'eK 
buz, ca totdeallD!:l.. ("i~ jf.; 
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OOPERA'J'IA NA'jlONALA. La lini-e versitarea Radio-Bucnreşll CO!llduca-

T~~eiurile UniV2rrtaw lib~re muncitoresti din Bannl 
Infatl$ate de d. Ing. ~tefan Ardeleanu,directDru: şcoalei Industriale lehnice din Timişoara 

ltiIauto.rizaţi ai Cooperaţiei Na!iQnale fW.. 
1:: titI8 au vorbit in chip foarte extins şi Am C~tit în presa locnlă şi cea din 
a. jIIIÎIIlunţit despre mat'ele rol, pe care J-a Bucureşfi unele comunicafe Şl informa-
~. ~t OOOl)e['aţia_ în 'fara. Românească in ţiuni in legămră, cu infiinţa/'ea unei I 

riZe pregatitoare, mai al·es că despre 
problema infiinţă"ii unei universităţi 
libere muncitoreşti s'a d;sc1.dat în şedin
ţele mai multor SOCietăţi, ca "Astra Băr 
năţeană" , "lnsdiUt1~l Social Banat-Gri
şana«. etc, 

lei lllIlPul acestui razboi şi nnensele !Servicii, UniVe1'sităţii libere muncitor <oşti în Ba-
In ~e&re ea le-a făcut ecooo.miei nationale, nat. Din ziare nu s'au lămu.rit d,epli:' 

Sa este o. exagel""dXe, dacă se alinnă con- temeiurile unei atan Universităţi şi cum 
D_ inq, Ştefan Ardelean. iniţiatorul 

acestei r;niVer8if{~fi, a binevoit a ne da 
inform.aţii ample as'upra nou.f'1 institutii 
de afirmare si promO'OOre a elem.entltlUi 
romqnp,"r dd't flrn'l1i f n rle 1.'f'.<J,. nl:'clara· 
tiile il-sale le împărtăşim ceritor;lor 
nO·1tri. 

&b \iagerea, că fară ajuto-rul - ca să-I uwnim rolu,l, său socialt educativ Şi instructiv 
bi, Ifpnic - al Cooperaţioei, econumia noa- cuprmde un câmp vast de activitate des· 
~ .[ti ar fi suferit prefa(~ri dezastruoase, f' t - • aşnm a tnrro pătură socială foarte 
l!~ ceoperaţia a B\'llt rolul uuui schelet În eco- însf1nnată, am simţit neVo:a unei 
" JllIIIia generală, pe care s'a rezemat şi a 
li' . Jiit econ()lllia co.mplicatA a războiului. Dar documentări mai deaproape asupn 
:i. . !liŞCl1rea C6operatislă, care nu mai este miş- stadiu lui în care se gă:Jesc lucră-
- ,r!', fiindcă, a d(wenit r"gim, şi care II cu- I d· d b ~ 

la, 1riDs intreaga tară - trebuie perfe('ţiOt1ată ela e aza a Uni versitătii lib eri muncitoreşti 
:&\. ,rin stlfrlii şi pral'tkă, prin marf'ft E"mula- CW-e este :deia de bază a Un·\-vb>-"ita-tl-l' '" ,.. armatul'ă şcolară bine inch_gata, nu le 
~~ "lltriotieă_ S'a l'e('oma"dat a nu ~ mai Munc:tore-"{i din Banat? ' . • _,.. y compiecteaza aceste ooDoşti-nl =. ' 
•. , ·,fiinţa nou <'ooJll'ratil, pan~ când cele - Idel'a ce m'a p""""""upat, de v"""' ..l'OJ· D 1 Y" \li .. ~ ''O'V U! ar, ucrătorul român, în formarea 

!tÎ,tente nn vor n ajuns la marimum dt ani incoacB, - spune d. ing, Ştefan Ar- l' f că li pro esională, mai are jli o alta pie· 
III:1IR.izare ~i perfl'dă fu'!('ţion.nre. F."t~ d~lean, - a fost şi a rămas Şl' "ln p~"'nt d-_ 1 -' '<:,u<.- .ea .aproape de nem vins: l'ipsa de cărţj 

.t~ ~varnt. ('~ popoJ'll /~man t are ml~1t sa alcătuirea unui program de cursuri de tehmce Şi reviste per;O(ljce de speciali· 
cel su.~umeasl·f"1l cOdope-:.a, lel pen ro mnnl: ser-I pe- fecţionare, m~nimal, pentru mese- tate sc1'ise în limba română. 
I li lifn, ce i e-IL a us m vremea grea a razbo- riaşi1' românl- c"ndidati la exam·"""ele co' 1 - 1 Il eL • ,,,. - n tntaesu nost.u ca neam, trebuie 
ap. ~11Ii. ! • misiilor de calib:lare de pe lângă Came- să. ridicăm lucrătorul român din starea 
JiI' OKI<'ANII DE RAZBOlU. PUii n cât.e l'a de Muncă. Gând, de altfel suO"erat si a(el"ta de inferioritate, asa cum &Ceas-
are puţin, grija pentru olfani1 de răz- de către Ministerul Culturii::> Naţi~ tă problemă a fost re~lvată in toate 

i'lill, devin - prin generalizare - grija nale. Anume, aproape la toate ~:Ie d_n Apus, prin cursuri de perfec-
la l!3 de tunte zilele a Statului român şi a in- examenelp de calif-i:are, pe care le-am ţlonare, de complecta, e, prin conferinte 

a:t. gei Ilatiuni. MinisteMll I!;du{'aţiei NaţlO' prezidat d'n 1938 ÎncoacE>_ am a;llnS la de popularizare ştinţifică, mijlQ~e 
C&. I~ ordonă din nou comitetelor Ş('olare să aceeaşi trisfă con3tatare. de a nu' fi fost destule pentnl inmulţ:rea cunoştiinţelor, 
:Ull. ~ 11l-'ie niciun orfan să suf~r.e de lip!!uri, nici eu si nici ce'Jalti eXRm:T'atorî prea pentrU ca în lUf'la de toece cl'pă cu Cei 
ca. llii ales dară mama este femeie nevoiaşe, mulţum'ti do C1lnO-C\tîintl?"lp profesionale de alte naţionalităti, să poată răzbi mai 

D:lr IIU numai grija oficială este reconmn- al~ canrlifl<!t'lnr, Cll11tfi"rJ să a11gH'l,.qm bine. 
):&0 :O/t . bilă. AClidtatt's cetă!enf!asril trebuie ne· cu bUl'lăvo'nt::t. Rm putll~ să g:ll'im {'au· Spre a gi?-1lr a cleln inceput o reusită 

(dat să ~ indrt'pte spre stiingerea. fon- :;o:ele in~l1ficip[1te'i nr~'P.'sli i a hv't'ii' .... ri. dep1inăllnei asem{'l,i lnst -tuţj cu ca~ac' 
~ llrilor necesare l.entru o suficientă el'{'Ş' lor români Ş; 8:TIll'Tl": ne d""1')~rtţ> fi'ni/rq tel" per"'1anent. am ('0re 'tat si m'am con' 
tfti re şi illzp~trare a o.rfanilor de războiu. 1.... unii p~tro'i';, străini de l1j>;'Imll1 nfl«1trn, sult"t ~11 <,ondlH:,ă 4 or;J 3(,cktăţilo- ('ultu· 
c~. Iti, - in timpurile aocstuj războiu - or· nu 1'" off'r!i bn('UTf\C\ clHHl!"tlil't",l", nro1'f>- rale c-: "!",,.ţp~·of'ale, C'11 di.\,VH 'ndu",tr'al';i 
i'IlIl /&nul d(' războiu este saC'otit ca fiu al in· f4io"!'ll~. !Ii nI? de altă n"'~~_ ,,; ....... ll,.",,,,,iIe mai (1" ",p",..,.,;t din T:mi",flilra. TFn t rll-;;, 

B& ~gei naţiuni, Nu este lN'mlisă uicio ne- profe~;onale care nu di.'Ipun thcă. de (} sunt sigur că numa: prin colaborart'u 
isi- ~re fată d.e el din partea acelor puţini ........ -_ ..... ____ ..- ...-•. .". ... _ .... _-_. ,h-~'~ .. '-# ... __ 

(IID!Ilni egoişti, cari ]a~ă totul în seam3 
;eloi ~atului. Orfanul de ră ... hoiu este piatra de 
iC11 ilcercare a conştiinţei noastre patriotice şi 
~ I~timentelor noastre de' moralitate woa· 

" Nu Sol' ponte trăi răsfăţat şi "in belşug 
[)I nă când orfanul de războ.iu nu este per. 

./ct asigurat. * 

B01\lJJARDAREA VATICANUI.Ul. A· 
cum nu mai existâ nicio indoiaJa., că 

IIIglo-americanii bombaraeazil şi cetatea 
l&t,eanlliul, care - dupil cum se ştie -
li este obictiv miHtar prn faplul, ci este 
!lŞaIinţa sfinţitii. a catulicislllUlw IDomlJ"l. t 

1.11ltdea1W& cand se oonstată bombardarea 
~urilor sfilltet apar c.omwlicaiell' OU, CI" 
III .... angloamericane, prin care se aduce la 
rntI6ştinţa lumii intregi, că ele nil numai 
li an putut, din oonsideraţii de ci",ilzaţie, 
li ordone bombardarea Vaticanului, dd.r că 
Iiei nu au cunoştinţă de aşa ceva. Presupu. 
tind că guvernele acestea ,.elibP-ratoni" 
\imI de bună credinţă, rezultă. ÎrecUZ3bil, 
!i piloţii angloamel'icani işi fac de eap. 
fiindcă, dacă ei bombardează făm ordin 
litrile 3şe71unint.e religioase şi cnituralf 
l~popoarclor - asta înseamnă că in 8vin· 
Ii& l,elilN>mtoare" do.mneşte o annrhle foar· 
\! ~ustiitoal'e. Şi in cazul aresta pilotul nu 
ali est~ un ekmt'nt de mboin di5tCÎpHl1at, 
li un a)ia~in şi barbar desfMlctiv, OrIcum 
t! fi - f'xplirările pot stl'l·bili imlirel't mto>l4' 
r!noYhli _ dar din a .. f" monulnente!t. nn 
!f rt'f':lrfi "'; mai al~ sufh·tul onump,,(' ntl 
~t~~"ii ... li "'Jf~re 1)f'J1tru 8hsurl1it8te~ 
ur~ lc\-ituri, care degmde.az.ă pe aui, C~ Iti 
PNldue. 

C • AJIL.'\f.l':LE Cl.j{,rmtALE. In 8tma1 
::iDlillUl Cllitural fiiutează allroape in fie, 
l3l'e comună. Acum aceste mici ootiltui lOle 
~~~tului llObtru naţiOO1ul no început o z,c
~lta[e fel'\entă pentru a strânge f('(ul~ri 
II \'ederea terminării Cutedl'l~lei timiştl!'e-

u.;c' le. Git de adânc n pătrWls in COilş1iinţa şi 
t1 t: • drag~tea rumânească ideia Fr)l' '1~lui 
11- ~ I ~llul'al, se \'cde şi din :lceastă atlt,vitate li 

iminelor culturale. Romanul este pretut in. 
Imi lin IlTItl1ziast, când e "'orOO ~ r~yoJv, 
I Ptoilll'm1i. Ii cugetului său religio41 !In-li (l 

~l'Oblemă de 1Jrestigiu nath'nal. Cunl am şI 
~\·ă:r.llt iură dintru inceput, Fonll'J/ Ca. 
~l'all'i ,-" Ul\:"iona infr~9.v..A 'urne romi, 
~,<,ă şI n.. ,'ti 1"ftlllii ne nkion sin~' lI" ro
!lin, {'are sit no-şi plăteaSCĂ cu bll":,l"I1'· 1\

~ tribut (Il' l'o"!;.tiintă reliid08!iiă si dl' 
I.,.;pi~ Datriotică. 

PATRIARHUL UNIRII 
~,Acum slobozeşte Doamne pe mbul 

Tuu Stapline că vazură ochh mei nui,n· 
tuirea neamUlui rom,ail68c". Aoeste erau 
cuvintele '(Osiile de Ghoo'rghe Pop de 
Băs~i i ta 1 Decemv1'i.e 1918 când a pre
zidati..sto1'ica adunare na/ionaLă dela 
Alba-Iui.a. Glasul său de patnaTh al 
unţrii era binecumint<l.1'ta ce o dădea ge~ 
neraţia de jertfă a premergătorilor asu
pra marilor impliniri. Dwnuezeu i-a as
cultat rugăciunea) căci nu trecură nici 
trei lUni Şi ,,,Badea Gheorghe" îşi dădu 
sufletul. 

l -a·m. văzut atunci la Alba-Iulia in 
fruntea făuritoriZor unirii. Am descope-
?'it in înfăţişarea lUi venerabilă §i impre· 
si;:na,ntă icoana trăil'·ii în zbuc;umări §1 
nădejdii a poporulUi nostru. Figura lui 
SimbOlică era in mijlocul nostru ca un 
monument viu al vooc'urilor de lupte ne
contenite pentru biruinţa idm1-urilor na
ţiOnale. Dumnezeu l-a învredniCit să va· 
dă înfăptuirea visuluisecu.lar pentru 
care s'a trudit şi a suferit atât de mult. 

u. Df'~ Aurel Cosma 
Gheor::;he Pop de Băsesti era cmu1u· 

căwrul sp~r'itual al partidUlui naţional 
român Şi luptătorul îndrăzneţ} care în 
repetate rânduri şi-a rost;t cuvântul Îl! 
parlamentul dela Budapesta. Prin gla
sul S,tU vorbea neamul românesc care 
î.Ji cerea dreplW'i Şi libertate rw,ţionază. 
Pentru atitudinea sa demnă şi intTansi
gentă s'a împărtăşit *1 el din soarta Me· 
morandi.~tilor. Asup-riWtii de ieri nu p-u
teau să-l i.erte mci în clipa morţii, căci 
au tras cu gloante în cortegiul care l-a 
condus la locul de odihnă vesnică. 

A!ţfăzi. după un sfert de' veac dela 
moartea .~a, sufletnl luminat al lui 
Gheorqhe Pop de Ră-seşti pluteşre din 
nou in mijl.ocul nostru ca un semn de 
îmbă7'biitare Şi de nă,(ltide. Ide,(Jlu.l şi 
izbânrfa !1e11PrI1.ţiei !ttr7e, şi-a1l făcur drum 
de crf'rfirlfli i,n 8lTiida.niile şi simţirea 
noastră. In ac"st CTf'Z a,m cre"~C1tt ~,i pen~ 
tru bir'1l'n+a In! lu:pflim, ~ă nu ne indoim 
t/ici o dipă, căOi dreptatea romlÎnell8oo 
va veni. ... -l ........ -............... e •••• a ...... .. 

Iniţiativa lugojenilor 
Cât de r,odnică este iniţiativa unei spus prof. F. Barl::rl, p&sionatul iniţia~ 

energice personalităţi în domeniul aeti - tor - vrem să reînviem veooile inde
vită.ţii soci.de şi naţionale se vede din letnieiri ale gazetarului, să onorăm pe 
ceea ee fac în ceasul acesta intelectualii fruntaşul vieţii publice, pe virilistul de 
Lugojului. Această cetate & nationalis- altădată şi să dăm o afirmare cât mai 
mului românesc reacţionează întotdeau- autentică muneitor-.1lui şi plugarului ro
na din sponta.neitatea conştiinţei sale mân". Cele mai potrivite cuvinte sunt 
român~ti - faţă. de toate posibilităţile euvintele rostite de d. F. Barbu. Ziaris
reale de a realiza o llj(,Ylă operă de a măr-- tnl- fruntaş şi, legătura morală a oa· 
turisi o'nouă afirmare naţională. Gonsti- tegoriilor sociale. ldeahl etern româ
tuindu..se grupul ziarulUi JtDACIAU - nege referitor la intelectualul militant.) 
lug:ojenii (fl fruntaşii intelectuali, for- Şi nici nu se putea la.nsa din Lugoj o 
mulează concepţia cea mai nobil-ro· altă C()n~pţie. o concepţie mai plină de I 
mânease.ă despre presa şi normatiVele viaţă_ Doar în cimitirul de acolo odm
ei spirituale pentru vremurile aetuale. n~ Eftimie Murgu. Valerie Branişce 
"Pr;,n presa pe care o inaugurăm - a şi celelalte figuri neperitoa.re. 
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brav accident de tren în Italia de sud 
GENEVA, 6 (Rador) - După eulll 

anunţă serviciul englez de informaţiun' 
501 Italieni &11 murit asfixiaţi intr'u1 
timeI, in urma unui grav Sl'eident de ea 
le ferată, care s'a prr,dus Vineri dimi 
neaţa în Italia de· sud. 

Alte 49 persoane se găsesc actual
mente rănite în spital. Se subliniază că 
era vorba de un tren de marfă de eare 
'lumernnse persoane se agăţaseră. pen-
tru a putea fi duse către răsărit, 

frăţească a. tuturor intelecluJ.lilor dn 
localitate vom putea aşeza, pe ~f1l1elij 
solide, Universitatea pe care am Înl

ţiat-o, menită să d{'a aSistenţă sp . .tituGL:ă 
muncitorjmii româneşti din regiune.J 
noastră. 

Aşa, am luat contact cu d. insp. gen. 
Sabin Evuţian, preşed,nlele "Aslrd Ba· 
năţene'" cu d. dr. Cornel Grofşoreanu 
preşedintele "Institutului Social Banat· 
Crişana"; cu d. Margan, preşed.nlele 
Camerei de Muncă. TImişoara; cu d. C. 
Miu-Lerca, consil·er regional de presii 
şi propagandă, precum şi cu un insem
nat număr de p<:Tsona.li!âţi din locali
tate, cărora le-am expus proiectul orga· 
nizării acestei:nstituţii. Cu toţi., fără 
excepţie, au găsit id·~ia realizab;lă' ba 
mai mult, ş:-au ofer;t cu mult enluz/asm 
concursul, fapt pentru care ţin să-mi 
expr,m şi de data a2easta toată mulţu
m,rE'a mea. 
După cele spuse de dvs. instituţia se 

vede a fi foart~ utilă. Ce ff':l de organi
zare îi veţi da? 

Eu am CJ>.}'w..:>, 111~ !1>li:l..U iLtro confe
rinţa profesională a Şcoale] tehn:ce in
d~~~naJe şi apa. intr'u şedinţa a Secţiei 
ttllllicolog!ce a "lrLStltUtului soc"ai Ha
nat-G'r,l;iana" de :subt preşidenţia d-Iui C. 
Micloşi, d.rectorul general al uzinelor şi 
traIllva;e!or comunale, - sedintă la care 
a.u participat mai mult~ per~nalităţi 
tehnice b.necunoscute din Timişoara, -
un pl'oit:ct de program. cu programele 
anaâtice respect:ve şi cu toate detaliile 
~rEbu~ilclUase, încâl, din punct de w
riere al organizării inlerioa. e cursuri~e 
pOl funcţiona. Urmeaza doar' să ne in
grij m ca iDstituţa să devină persoană 
•. ,lr.dicd, făcându-se formele reterute 
.. e h'.;e, 

Am (ii: Jit ca unelt cursuri de per/ea
iio1wI t. JI. Id, u anumite grupe, ar fi in
ceput/ 

Da. Ex..acl. Şi aceasta numai graţie 
gândului românesc al d~lui 1. Margan, 
prepiintele Camerei de Muncă_ D-sa, 
prin subvenţia acordată, a făCUt posibil 
deschiderea primulUi curs de pedecţio
nare penlru grupa 1 (strungari, rabD
teuri. frezori) şi grupa Il (meCanicj de 
motoare cu explozie). 

Ce fel de secţii l'a cuprinde Universi
tatea liberă muncitorească' 

Am preconizat infiinţarea a două 
SeCţii : 

1. Secţia de perfecţionare profeSiona
lă, cu vrl'O zece grupe. dintre cart" două 
grupe şi-au şi inceput cursurile şi 

2, St"'ct1a conferinţelor de popularizaro 
ştiinţifică. 

Acest conferinţe de popularizare au 
caracter liber şi subiectele lor vor fi în 
funcţie de probleme'le specifice ale leh
nic:enilor de tot felul şi de necesitatea 
de a se da o asistenţă siprituală adequa.. 
tă exigenţilor naţ:onale ale muncitorilor, 

Pentru organizarea acestor conferinţe 
de popula.rJ2,a.re facem un călduros apel 
către intelectualitatea din Timi.şoar~ 
care de altfel este foarte bine organi
zată în divrae Asociaţii de cultură =2i in 
primul rând în cadrul "Astre! Bănă
ţene", societate prin difinjţie cu chema· 
rea de a difuza printre muncitorii de tot 
felul, cultura. 

• 
Expozeul d-lui ing, Ştefan Ardelan, 

clar şi explicit. ne mână cu gândul la 
munca impresionantă. pe care o duce 
lucră·orul intelectual pentru rid.fcarea 
lucrătorului manual, cjmentându-se ast· 
fellegă.tura sufleteasci dintre cele două 
categorii de munc:tori pentru păstrarea 
unei puternire sol'darit~ti românesti. 

Nu poate Încape nici O indoială că 
apelul a-lui ing. Ştefan Ardelean şi al 
d-Iui in8p. gen. Sa.bin Evu ţian , pre.1e
dintele ,,Astrei Bănăţene'() nu va li 
ascultat de cei ce se s!mt ale.~i să în
drume Şi să înveţe pe alHi. Ba mai mult. 
noi credem că UniverSitatetJ liberă din 
Timisoara \la constitui un ba..~imenf ne 
rezistenţă românească aici, dintre 'ce1~ 
mtl.i tari. 

QJlIGORE BUGARIN 
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SP~)RT -
Politechnica s'a 

de finală 
calificat 

din Cupa 
pentrl.l optiInil~ 
României 

In şasesprezecimile de finală ale Cu
pei RonuÎ.iie au participat trei echipe ti
mişorene şi două din Re.,r'ţa. Misiunea a 
două grupări ttmişorene a fost dtadrep-
tul ingrată, căct Progr6sul a avut C4 ad
Versar pe O. F. R. Turnu-Severin, deţi· 
nătoarea Cupei Române, iar Ohznezul· 
OAlrIT pe campionii naţionali, pe It'. O. 
Craiova. 

Natural în compania unor adversari 
de aceasta talie speranţele de t'Îctor;e 
nu puteau fi decât foarte reduse Şi tlic-
torta nu, Sf: putea produce decât in C(1'.2'I!l 

umti cumul de circumstanţe favorabile 
pentru gazde. 

Ori tocmai flcesre circ·u.mstanţe favo
rabile au Zipsit eri. In primul rând fC."'~ 
nUl nu a putUt c011'L'eni echipelor timf. 
şorene. cari cu cea mai puternică armă 
în elanul lor, care ieri s'a inpotmolit in 

noroiu.. La Progresul a mai fOSt un ghi~ 
nion în p!ttSJ (~Cl a lrpsit unul dintre 
b6Ci, deci apărarea tm a putUt face faţă 
ca în trecut. 

Torw,i felul in care nu luptat în prima 
reprizei ne satisface, deoarece confirmă 
CTc(h1{a noastră în existenţa talentelor 
tinere. 

Al trei1(>a repI'<'zentl'lnt al Tm:f70arei 
echip!\ stml"nţi1ol" - PoIit1:'1<!ll"lca - a 
avut de su~tintlt un maLb difkH, căci 
ttdVE'TS9<TUl S. H. M. R. este o fch:1'~ en.re 
in toate oca..-:iil", p-oate l1rf·.-luce v'ctorj 
nea"t~P!afE'. D? f;1Ţlt la R('''i~a a fo.st un 
n::-.,:'h ~eU in C::U'f> cel!'! n1111:5 ~chipe s'au 
Înn'e("ut C11 mult:c'l voinHi di' a smulge 
v]!"·...,ria. atât de prE'tjor>~ă. 

Prin n ... e!\st!\ vi"tor'e Po1it·f:1.,n· .... " n 
r:imnq !';'pO'!.lnl1 TE''ir:z''nh<nt al Tîmi
~;oarei in Cupa. României; la m~j mare! 

Politecllnica - S. S. M. R. 2: 1 (2: 1) 
Pâ.nă. cand la Tim.lşoara. vremea a fost 

.ngl'd,Ld. la l<'<.:şlţa cle::>cil.derea oJ:iC1a.ia a 
~Ui.UlUi de J:txJt,ball s'a llUCU1'<.l.t a~ u.u 
timp lrUlllOS ~i drept cOl1':;~inţa. ae p.L'~ 
zeuta l;111ui llWlloll" mare de spt.ctatu.ri. 

Jocul PoLlechn.c":Î a fo:st <l.Ştcptat CLl 
mult iui;..:res la Reş ţa, deoai'tOC;; faillla 
c.d.vr Cl0ua jOCurl susţinute în u1lim~O 
duua sapLâ.rufuJ.i a UlllV1ul oraşul. 

. Partiaa a cor~spuns numai in parte 
aştept.arilor. CăCl jocul dictat de Poli· 
technica a purtat pecetea tip că a mal" 
churJior de cupă; prudenta.. 1ntr'ad~viU' 
PohtlOchnica a fost foart;:; prudel1(ă, ne· 
r,s_ânj nlmic în fata wlui adv~ 
cum este S. S. M. R. 

Cu tuate acestea jocul - deşi a fost 
prunul match oficial - nu a lăsat n mic 
de dorit, şi ne promite un st.ZOll CU 
matchuri bune 

Jocul incepe" cu o serie de atacuri 10 

trambă din partea gaz1elor, Pol.t~ch· 
n. .. e. tezumâ.J.Au-se la. inceput la o tac· 
tlCă. defens.vă.. Ill<:elul cu inc.:tul acţiu
nile s~ e<:hilibrca.za şi Polilecnnica răs
l'unde prompt la toate incercăr.ile S. S. 
11. R.-ului, 

Soarta matchului se decide inel in 
a:~usta part-~ a joculu.. căci la un gOaJ 
l'e~ ţan, Poli1:echnica răspunde cu două, 
marcate ne Dee şi D01;a, 
După pauză jocul pare a fi dirijat mai 

mult d~ c5tre g~d2, dar sistnnu! de joc 
n! studC'nţilor ~ defetJ'\~iva Intăr tă l)i 
ofensivă susţinutii de dou: mărgina.'}i 
mobili - nu permite modificarEa s~oru~ 
lui. 

Polit':'(,}l''l'ca a ju(':tt fn l.lrTnătoarea 
formaţi(>~ Boroş - Corbuş, M!trieiu -
Ram:s. St~flan, Ch:ra - D01>,;a, An
(l1"oos:u, Andrei Rădulescu, Bugar~u, 

Dee. 

C.F.R. Turnu Severin· Progras:l14:0 (0:0) 
Deţinătorii Cupei Române au aVUt un 

advs.sar pe care nu l~au pU1ut invlLt..: 
decât III wtimele 25 m,uute de joc. 

In prima repriza scorul a r ... illas alb, 
cu toat-eca atacul oaspeţilor a făCUt ne-
numarate înc .. rcâri de a luat în stâpa.~ 
nre s.tuaţia. In l,psa lui .H.orua.n - Ca.te 
a avut dUl'e ea de a~i pierde mama tcc~ 
mai III z.ua matChUllli - fundaşii l'ro
gre::."1l1ui nu au putut arrgaja ter~nul, 
permiţii.nd oaspe~ilor sii. rev~ mereu 
în ata.e. 

Cu toate acestea eompol"tar~a Progre
sului a fost laudab.lă. căci au d..:pllS 
mult zel pentru a echilibra forţele şi sl 
pur.ă des"o i în d.ficullate triou} Pavlo-
vlcl-Felecanu-Luca, cari au fost si
!.ţi în repetate rânduri să se intrebuin. 
teze s;rio$ de a zădărnici încercările 

Progrl?-sului. I 
După pauză C. F. R. măreşte alura, 

iar jo:ul ce-l impun d€vine mai dur. Se 
produce învălmă.ş2U. In m. 52 C F. R. 

deschide scorul prin Ludw.g, care prof.
tand de faplui ca MorariU a lost a.c.opel'it 
de apara.I'l:. reUş::şte să. marchEze. Tot 
el incsrie şi al do.la goal in m. 75. 

De acum jocul este jucat. li'aptul că 
Reit·:'l' mai înscrie două goaluri în ro. 81 
şi 86 nu ma: surpr~nde, <:ăci apărarea 
Prog esului, care până aici a mune.t 
foarte mult. în fTUllte cu Murariu, a. fost 
Silită să cedez~. 

D. HWltig a arbitrat următoarele for
maţ:i: 

C. F. R. Turr.u·Sever:n: pavlov'ci -
Luca, Felecan nI, - MuntEanu. Pârjol, 
)Iarcu 1. - V.dan, Cosma, Ludwig, 
Opr: an, R~!tt>r. 

P'Ogresul: M"Y'IlT:ţl - TaborRki. Tari 
- CheVerfr:a.n, Cc>tl. Slatin? - S:.'eOf}an. 
Pctrovici, Malcoci, PurL_~, CerceI. 

• 
In d -~h'deT'(> 8':\ d.SfJl1taf .iocul de ju

nior~ Progresul--E!ectrica 2:2 (1 :0). 

F. C. Craiova .. Chineza.:1 Camt 4: 1 (1: O) 
Campionii lla~iona1i au reputat o viclo:l" 

destui de gea in campania tinerei e~il~pe 
a. (.;llllle'l.uiulo 

Terenul desfundat a fă~ut că vict'll'ia 
craiovenilor să pară d.firală in pr~ma l''!pri· 
ză, cimd gazdelt', mai uşori, au înfrunt:\l (.I! 

succes noroiul, care a fost Ull handlCI:'.O t;e~ 
dos pentru FC. Cra..ova care a venlt cu Q / 

BenJ pă. grea" • 
După" pauz.ă însă superioritatea lecÎlllidi 

IL tnumfat asupra elanului. iar acţiunile 
mai rafinale ale Craiovenilor le-au produs 
pentru goaluri şi priit aceasta o vict~r.e me-
titată. 

D Petric a arbitrat următoarele le:-· 
naţii: 

CRAIOVA: Papescu-F('lecan Albu
q'1stor. M:'!.ti, Nicules"'u--Cova~, Banes, 
:"h;eriung. Dur:ăreanu, Bă~rân. 

CHTNEZtJJ ... : Ross-Gerber Kalicl\
'an, Bozgan, Dittr1('h-Lippai: Andro.,iei, 
Jklenarlk. Coian. Batb. 

In repriza primă se desfăşoară un 10e 
egal. vR.riat ... , initiative multe din ambele 

"pă.r,ţi 

Jocul devine vloiu in jumăta~ea a ;..1oua 
reprizei, după ce in min, 21 CQjan Qschiae 
scorul Şi 811~te Craiova. 6ă se intreb'lU1ţeze 
pentru egalare, care se produce in min. !..9, 
prin goalul marcat de Covaci, Chinezul Ht~ 
tează 2 ocazii mari. CralOva repli:ă la fel. 

DupA. pauză alura jocului nu slă~~e, 
de.!}i tzrenul e foarte b'1'eu. In min. 'i a. )ă
rarea oaspeţilor face hands. Arbitl"ll r.u 
poate recunoaşte lo-cul unde s'a prod'1$ ,Tt· 

şala şi în fme nu acorda 11 m. reclamaL ':e 

Chinezul. Totuşi lOVItura de pedeapsă e t·t·· 
irculo8.să, goalul insă e ratat. 

L."i CURA.ND 

Dela PETR1J MAI ~R 
la OCT;\d\N GtGA 

STUDII ŞI EVOCARI ISTORICE 
de 

V 4. ~ l 1, t<~ N ~ l' ~ A 
Editura .,Cug'.lta~" BUt'ul't"ştt 1671 ~ ....... 

In min. 9 Covaci marchează un nou goa!, 
apoi după un sfert de oră Bătrân decl~' 
defmitiv soarta match1,l1ui (1 :0). "1. fin-e 
nici Tllierjung nu se la.să şi în DUl . .30 S~!l.
bileş:.e seoul final la 4 :1. 

LUPT:: GRECO-nCrr.,'tWE 
\ 

CFR~ Timişoara • Vu:turii-Lu~oj 4-3 
După cum era de aş!eptat, CFR Tim:şoa

ra în urma victoriel de eri repurtată asupa 
Vulturilor din Lug(.j, a trecut in frumea 
elas:lmentului championatului Nat,ion.al r Cl 

acest an, 
Sala c41ematograflJui LYRA CFR a fost 

d:n nou mult prea mică pentru nd.iJto.i~jr{;:l 
public~;lui ce a ţinut ~ă fie prezent ta nu
măr ncolll!'i:luit de lnare la această gală. 

A ... ând in vedere că programul oflClal ti 

fost fixat pentru ofl:;le 10,30 fix, gaIa. Se 
d"sch~d~ cu două alltE.-matchuri a:nkale. 
Pr~mul a a\"ut ll>c între Crenuner-Lu.;~,j 

::oi Corpedt;)anu Alex. Cl!·R.-Timişoara am
b;i de categorie minimă. 

In :imp ce micii combatanţi işi încwrcâ 
forţele. galeria. formată din elevii Ş !,)alei 
eFR îşi incurajc:.\ză colegul prin "ll<li ';Oi

iule" p!'reclă dată !ui Corpodeanu t~maf 

pentru ~iretenia inu-ebuinţată de a.c~ta in 
lupte. 

Al 2·ien ma1ch am~cal s'a o:li<:pu~c.t In ii· 
mita catet~orieî pan~ ~n~re Ona~1\ Alex. Ti· 
m:şon,ra ~i Gati -- Vt:1t. l,ui!uJ. După 20 
dE' mmUte do lUNii f;:;Ti. ~utate de !>us, 
m:'i,t~htll a tr'bu;l 'Iii f:e intrcrllnl ŞI dcdll' 
rut n':l, In cursul lur·~!. Ona~a U 81':'ihl 
totUŞ.I o e~rccro.re 101i.p.:-rÎ('Intrte in t\cţit,n.i şi 

techni('a lntr~bu;'!'tn~ă. 

In cadrul p~mlllui mat('h of:~{1\l 'n Hm~".'l 
catcg. hârtie coih;rite arenei &,". fo~t r)~U· 
pnte da Or·:Ci}-VUltlTrii. Lugoj ti Ilie (!h. 
Cll'R~Timb'!0Qrn. Inf1~<căraţi, ~\. 'Ut dat 
drumul mpx;mnhti JOI' de puteri din prImele 
s?clmde. Prima a~ţ'nne o are me Gh ~·:u.; 

!naearcă un tur d~ cap ce era !!ă-i fiI.' ~. 
laI, adversarul profltând de un mO.L-ent 
l',hb al său. R'.?"ăzut pe picioare, dupl \ir 
riisdlu de mulţumire, trece mai Si~ll' ~! 
ID'li atent la atac fii printr'un splendid E~ll 
de QUS îşi troc~ adversarul ţu omoplaţii pe 
saltea. 

In limita eateg. flR"ii. ,~ fac apa!';ţ;,. ne 
teren Precup Carol C1"R-Tlmf!;!oara :,1 Mi. 
10:l;a (('hpmnrOIl n!'l.f'ion!\n. Prectlp tn fer
mă ex~"ţ{onnlA a t>Yecl1ht ('ilteva ~un'~t\ri, 
~ltl1l'i O~ !ft''IIt pt!' . rl~Tld lnnt~i o n(lf! ~pec' 
ta(,1l1,,~q~, Af'f1 nn; ,'!"'hPT'H~llte l"r'n~rle "Ari 
au d,." l')g ... ( 'n a-l Anl"P,A ţ'lt> 1-... .\1,..,il\ t,., 
,...,.I')tI?YI\ nl""h"<:fTei . M'"tf'h'11 a f",~ eil .. l.hmt 
de Pr"""l'l !\";ntt"',," tnr de cap de s!.~ng9 
fl)qT'l" I""H'_ '"'n. 1~, 

1" lf...,h" ("l t,..... u<ltl'l'l1'll Qu luptat tJ~glei 
CT.~ - y.;""""'1f: "I'C"I"I" 

A!'eqt m"~l'h s's tf>1"rn~'"'I'II.t ,.,. mA' puţi;..:. de 
t,.,\ l>1;""t 1'\1':., V;f'tn,,'a ht~o5anul'1{ a.<:tmro 
lui B~<!leţ pr:"'t"'11?'1 tut' ~~ ,a,., fll1'!~riH~, 

C'1h ..... "rill Wt»H,," IR f!'!l ft Hi,.~t rmtil1 
;::n"!,.. .. ~ ... ,..., d~""'~ .. ,.lo .. ""n1rmul ."",tl "'!1al Fe. 
rll! Ov'di'l - C'lO'R T·l!'1'!;",nl\nl "l'a ~bil 

sii-s; nll~l\< hll""h "dver<'pn11 ne V:r"'l! - Lu' 
... ~~ 'n 30 secunde, - printr'un tur de cap 
3t~T!I;'. 

In Ji1"'f.l1 f'Atp,!. "!!Oară. dnM emn ~l"a 
(1" R."tenf"t f!l1b1',1 I'ha'l"1I'Ii"n l'\'l.ll'l\.ni~ Bol'
lovlO.'I\ - V!1'~11T'a I"'l"o.1. 9nviTlVI'! Mlt;>?,o'lia 
t"'t n>4"l h1T' rl" '-"n n" elevul cef€':'Ist VeI. 
e"""'l 'TI ,,":ml,l rnl"'lt, 

n 1"nHi. f'"' ..... I'WI.~ !'I" ... ""tl t,,+~ Q.,tj 

V ... 1 ....... t1'" - "';"":"""'I"q .r (i .. ţt+n - T .ll"'oi 
J., ~;"'''''11 ,."1,, .. ?I) ..... ·; ... "t" it .. ' .. .,....lt T',.{lt~ a~~ 
ti""i d~ !'O'!iI " .. nU ",·1 .... f'p. .. t"'t. , ... ~~oa a 
p:,.-t~ ~"""",,"'."'l .. f ... ~"t" .. l!\ lni ft .. ~f. 

.A"',"'''~''-. ' ... ,l'11 ti ,.~n~ "nr~ t"",!,! '"i 
Bati, lu!nd locul capră de podea Creţn. Atâl 
li tl"ebuialni Bati căruia nU-i ~apă nimeni 
tn 8.cea..~ă situaţie, Primele lneercărt a lui 
Bati au eşuat dar in fine tn min. 23 Cnţu 
este vertiginos trecut cu umerii la pămân:, 

In cadrul categ. grea Trainn CFR şi Ora.
gomir Lugoj au pt"!\cti~t o lUPtă fără greu· 
tate mai puţin spectaculoasă. Victoria 're

venind lui Dragomir prin puncte. 
Gala s'a bucurat de pre:;e"~A. dIn; Pl"t"Şc. 

,:;~t(' 'lI Vnrl~ratjei d4 Iunie GreCO-~E 
Ing, Ra-tQ .... .,.., 

7rezentarea ventm prestatie 
ia l'imlşoara 

Conform publicaţiei .Nr. 532211944, Pri. 
măriei MUlllcipiului :fimişoara, lOCUitOrii 
din strme de Blai jos se \'or Pl'eUnt. II 
Pr;l1lări~. partRr. cmuern IW (întrarea Plia 
pa.rtea princ:paIă) svre ti. adlita prff!ta~ 
IJrc\'iizuti Îd Legea No. 7:~., PUblicată. II 
_IIooitorul Oficial roio. 33 din U }'ebr, lkl 

In ziua de M.uţi, 7 Y(l!rtie 19-14 

Cire. r, Locuitorii din străzile: E, de & 
voya, Gen. Deda, Palanca şi Gh. Lazăr. 

Circ. il a) Locuitorii din străzile: N~ 
cUlcea, Nouă, Cimitirului, Melodiei ti Lu. 
nei. 

b) Lix:uitorii din străzile: Ep. Teom. 
Ga:\'ani, L'\pon\a. Estonia. t'lImmer IJÎ Col. 
Radio. 

Circ. m. Lot'Uitori: din stdizlle; ~1'Ob 
Pumnul. Piata Adamachi, 1. Va~ii, pta A 
&"Vcr, PemrH, Co<minului D. Cor~!lA. a; 
ma, Nero, Deni, AureHanus Socra~~ SI 
Pavel, Nieolinţ. M il C o\" , Cf-t!'~':I, Diana. Î:M!: 
stanţa, Medca. Latonll, J)eliblr.:a".i Bul. 
Ero]or dela Tisa Ne, 1--39 !'ii 2-26, 

Ciro. IV. Locuitorii din strp.7ile: Cal. $a. 
.ntIu·i, dela No. 2-<50. T. Vladimir~}'cu dell 
:-:0. 13-85 şi Budul Deleanu. 

Circ. V. Locuitorii din striil'.ile: ~llll. 
Zerilm·. N. Bn10~~n, Al. Lăpu:;':1ennu, Ora
t.iu. Yidin. A. Ruso, V. M;cle. H"iducea.~că. 
T .iS"!:fl!'lR. B:>~nva,' Tabe>rului, Semicerc, ~ 
Raţiu '1 Amzei. 
~ .... -<>-........ ...-~- ........ 

Prim:ll"in. ]t.Tnni('hin'111 ~rirn;ş()nra 

~l'I'1:iciul Administrativ 

N'o. 5101/19·14 

PUBLICA TIU NE 

Noi, Primarnl Municipiului Tim~ 
In conformitate cu ordinul Minist~M1ill 

Afa.cerilor Interne Nr. 1556;'1944 şi al !Il!. 
nisterului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sonlrue 
l';r. 85722/1944 precum şi In Vir..utM atI. 
15 din legea administrativă aducem ta eu
noştinţa tuturl'lr proprie~riIor de Qutobl11f. 
autnmobile publice. cam·ioane. birji. el:.e. dt 
a ţIne in ab-olută curăţenie--vehicoleîe lor. 
fiindcă in 'caz contrar pe baza somaţim:e! 

med'cului de circumscriptie respectlve. da, 
că în urma eon:;;tatăril(\r fflCl1~e eu ocui~. 
nea controlului periodi~, ce se va ţine f(: 

B.~el scop, acele vf'.hieole vor fi desin~ 
tate la S'aţiunea de d('sinfeetare şi daiA' 
raz:t?re, fapt p'!'in care vor ţi scoase din 
cir!"ulaţte pe câtl'va zile. 

Tot aşa se va pro:,edp. Şi faţă de şorerll 

ş: oondur?torH acelor vehicole dDc! rJf r, 
gf ~if:i murdari. 

Timişoara, la 28 Februarie 1944. 
Primar, Secreiar gene"\' 

Dr. p. WARTII 1685 ION FILU' .......................... 
fnştiintare 

Prin această aduexm la cunoştfinţt 
abonaţ lor restanţi că, în interesul lor, 
sunt rugaţi a-şi achita abonamenl~~ 
scadente, în eaz contrar suntem nevoi~ 
a recurge la. mijloace mai drasU-ce, 

------------- ~ AJUTOARE PENTRU PERSONALUL 
VAMAL DELA FRONTIERE 

Mon:torul Ofic;al Nr. 51 din 1 Martte' 
1944 publici următorul decret-1.ege: 

Cred. tul e~traordinar special desc.hi3 
pe seama Ministerului FÎIl1anţelor. pr'A 
lf'g29. Nr. 674 din 1940, art. 1, alin.~. 
pentru plata remizei cuvenite şefil<x 
conducăto-i ai vă.milor, însărCinaţi ca 
vânzarţa timbrelor, precum. şi ajuloru; 
p2ntru personalul vamal dela frontiera. 
se majorează cu suma de le: 5.000.000. 

Acest supliment de cTedit va ave! 
aceea!7i acop:r're ca şi creditul in:ţial, 
a1ică din reT"';za cuvenită la t,mbrele 
vân r1 ute prin birourile vamale, eonfoflll 
art. 69 d:n legea timbrului. -'IOAN GROZAV si COl .. 

Timişoara 1, Str. 10 lUai S. 

APAR,\TE DE RADIO. -
CANDELAJlRI<; 

Inr. Of. Reg. Com. nr, 110/1392/42. 
1677 
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leZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 
_ I&J!IIIIiîLM _, ~Wî4W_1 ,.-, ttty'tr$J*1f!lG* D~U"'·"'_W.~. PWluQt.;J. ---ti· 

'tii .. ALCA.TUffiEA COl\IISIEI GUVER. 
It i1~~"TALE ROi\IANE Pl''':NTRU NE
tii ;ae1EB1 EOONQl\lICE CU BULGAUL\. 
ţIt , 1 Dioritrie 1. Baroncea, avocat public, de_ 
It ;:a,t al Ministerului Afacerilor Stră.ine, 
4l ;!numeşte membru al eomisiunei GU',ror-

:)1IItIlt&le Române pentru negocieri eco
:~ CU Bulgaria. 

Sa ... CONCERTUL ORCHESTREI SThl. , 
'. ro~[CE GERMANE. Joi, 9 Mar:ie, ora 
Ne. \130 va avea loc in sala festivă 8. Balla-
tu. ,;~ al treil!i''8. co~cert dat de Orcacstra 

~fonică Germană. din Timişoara de sub 
~' ~j1ducerea dlui prof, Richard Osch<lnih1d, 

"concursul ilustrei pianiste dna Vo::ra
, ,; Nicoară. Se ya exec,~ta Simfonia. in svl 

1'OtI :\jor de Haydn, concertul de pian in 111 
A. ' lior de Mozart şi Simfonia îl'tâi::t dt 

&. ';thoven. Biletele la Librăria Germană, 
S, 

::on. .. SE CAUTĂ .M.ESERIAŞI LA PRiUl
Bul. ~ GALAl'L Camera de Mw::că. Timişoa

! aduce la cWloştinţă, celor interesaţi că 

as· .rrimă.ria. Municipiului Galaţi are nevoie 
~Ia ~tru angajare pe data de 1 Aprilie 1944 

~4 maeştri homari şi 9 lucrători (caUe) 
eml. ::mari. Amatorii pe liingă condiţiun';~ de 
Ra- ~:l1itere în funcţiuni publice, vor po-seda şi 
scl. .In de capacitate profffiională p<mtru pos
c, L ,! solicitat, laI' in tenre y(01' arăta pr~is 

indiţlunile 101' de anţajare (salari,-~re etc.) 
..... ~rerea precum şi orice informaţii se vor 

,:imi dela Primăria Galaţi. 

- FILATELICE). Abonatii la timbre fj
.a!elice, bunt rugaţi a se prezenta la Oficiul 
'~5lal T,mlşoara 1, pentru reinoirea abona~ 
~tntu~ui. Ultimul termen este până la data 
:' 2:1 );!artie 194-1:. Dela data de mal sus cei 

'~. 11'i nU se prezin:!i., pierd termenul de' in
~~! .• :rier~, D!'8.l'!emeni se pot prezenta şi oori
'a'-' . ''l'Ii de a deveni abonaţi noi 
~wt . • 

arc - CU~l SE DISrl~ml.JE ULEIUL CO
~ eu' l~IImL. Servlc-jul de aprovizionare nI 
)IlR, '~UIliclpiuh.ii, faţă de unele reclamaţii r~fe~ 

de ',loa~e la re.r;artizarM ulciului, aducf. la cu· 
lat, clŞtmţâ. c()Zut>rcJ'allţiior că în viilor numai 

itn:eI 'ela vor primi ulei PC~lll'u disLi:ibum~, ca-
m· au vase proprii p:mtru a pu!ea rid.':~ 

lU~' :'ia Federala Goga cel putin 100 k;;l". U:_1, 
:c It ,fiecare distribuire, In vederea unei apl\'" 

l~ :'ate di~tribuiri amatorii vor neclara in 
la~a· i"J'ÎS la Serviciul aprO'Vizionării capacitatt:a 

dm ;uelor ab!lolut proprii pentru 'ldm!nuL
", 

~?i uleiului 'până la data de 10 'Martie. Va
~ferii . ;ele angrosiSlUlui nu pot fi !mrrum'l~ate 
:)f r. 'iind destinate pentru conservarea gtocu; ui 

. ~ rezervă. 

'l!L . - TRANSFERARE. D. dr. Miuţ Aur~.l 
[p I Cost trecut din funcţiunea de medie ve

,~r;nar In echipa volantă la D~rec~lU;:.;,j 
:eşterii animalelor din MiniBterLll Agrtcn
:mi şi Domeniîior, ln runcţiun~ ele meri',: 

tinţa 
lor, 
n~~ 
voi~ .. 
LUL 

;etermar al ocolului Vinia, jud. 'Iimiş-T'; 
:Jlltll.l, 

- NmfiRE DE DACTILOGUAFI. Au 
~~t numite pe data de 10 Martie 19U tn 
~eţ[unea de daC'tilograf fără de grad3.ţi'i, 
lTUpa H/40 tipul de salarizare 35 prin de. 
iia ministerială. nr. 114,517 din' 29 Feb
:arie crt.: Roşu Maria la. Vama. Timiş
,1trepO'Zite; Ardeleanu Elena la. Vama. 
~ I , 

.,rn'(l.Bega 'al' la Administraţia. financia-

;ehi.! 
pr'a 
n.2. 
filO! 
;jet 
oare 
jeri. 
,000. 
avea 
'tia!, 
3tele 
[ol'lll 

i Severin Petruşca Elisabeta. 

.1" li~ELTE AGRlCOLE rE~:TRU Jt,\. 
~L BIroul t O. V. R. de PD 'b.go\ Pre. 
:~~ura Judeţului Timiş-"oront' .. \ a pril1.~1 
:.il nou Sl.)C C:c unelte agricole. f!l!l'e sJ. C.t 
!.iţtr;blllte in mod gr&'lUlt CU11f<rm J .. llU. . , 
lI! ),:L'lrcşaluJui Condm:at:>r Ion Anvmes.ll 
:Ulltit 1. O. V. R. d·in jude\.ul aces!..l. 

- SPUI,fINmEI\ NOCILc,n l\1ES.~, 
RI.~ŞI. Consiliul Cam.;rd de Murl'ă -im r: 
illişoara. lucrează la. intocmirea tablOUlUI de 
~OUi meseriaşi carE; s:t fie $pr:.::.:.,~; d4' a· 
teasta instituţie, pru inzc~lrarw lor cu ;.
nellelo nece,are. -

o. 

) 
'. 
1 --

- NOUl TIMBRE P. T. T. DiTecţ~Ul:.e'9 
6~era.lă PTl' este autorizată a emite un 
~,bl1l special pentru comemorarea tml'li' 
nll'.l a 30 ani de activi~ate a Rugby ul'..Î 
ROlIlânesc, in valoare de 200 lei, dintre Cil~ 
16 lei taxă pc-ş~ală şi 184 lei BUpra1J'lxă 
:l1»brul se pune In circulaţie în numar d9 
~,ooo exe~plare, d~h 16 Martie crt. :Jâr l! 

31 Martte inclusiv. CnYolll'p.!'I timhrU;~li 
tata ~,' 

- NOlJL S"F,{:RETAR GENERAL ;\t 
l\n]\"1S'l'r~RULn DE JUSTIŢIE. BUCU<fŞ' 
ti, 6. S. P. P, transmi!;e: D. Mircea Şe!":)('~' 
cu, avocat public a fost numit secreta!' ge 
neral al MJr.isterului de justiţie in lvcuJ 
dIui Alexandru Constantinescu, ca.r<:l fi. tl~· 

mi sion at. , 'C~. '.,.'C 

- RECTIFICAUE. In numărul no.::Cru 
de Simbi'ită. la pagina II, tn titlul ar~l::O

lului Dlui Ştefan Gomboş;u s'a slre()ura~ (J 

regrettl.bilă greşală, din cauza neg1iJGLţci 
corectorului, In loc de "Astra. bănăţcan~1 
gloria nltora" trebuia să apară "A.ta Li.· 
n.ăţeană ••• u 

- CONCEI~T OORAL. Duminec;'i, 12 
Martie, ora 11.30 va avea 100 în sala '1 ta
trului Naţ:onal concertul corului Con;;~r

vatorului de Muzică şi Artă. Dram~tid. ~Un 
Cluj-Timişoara. Intrarea liberă. 

- CO'-'TF:RL1\'T ti L\ JNSTITUTUI~ 
rRANCEZ. Miercuri. 8 i,rartic ora lS.3<J 
va avea loc la Liceul Comer.cilll cor.fer_nţa 
dlui prof, Marcel Gr;ffoin directorul In· 
~itutului Francez din Timişoara, inur:da
tă "Elle et Lui a.prea Venise". In\.Iurea 
liberă. 

- N{,'70llREA DLUI PROF. nĂNl'~SCrl 
LA ACADEMIA TEOLO(HCA DI?IJ ec\J 
IUiNSEBEŞ. Mtndcrul Culturii: Nationale 
a rl;"~l1it asupra deciziei prtn ea:-c i. f'rl~r, 
dr. M!l1"CU B?iJ'es~u a fost n ~lmit la cnt~d "11 

<'le teolode pract'că dela Ac::1.demia Te:),:;· 
gic5. din Caranseb:~, pe ziua de 12 lanuo!'l1~ 
19-14. !'ecunO!'l~â.ndu·i numirea pe data de !~ 
Ianuur~e 1944. 

- N'U:\TffiE L,\ INSPECTOR.\ Tl-TL 
1mNCU DIN THlll';O\RA. Dra in3~Cu 
Elen'!!. a fo,,-t numită prin decizia, nr, 
121.213 ătn ~5 Februarte 1944 cu data P'.l-

- NOUl FUNCŢIO:.-iAItI LA SF. Frig.. 
COPIE ORT. RO:.'tI. A TBIlŞORU. Cu d~. bHcării in Monit. Of7cial, dactilografa. fă-
cizia nr. 9251 din 25 Februarie 1944. a fost ră gradaHi grupa. A 4013.3 la. Inspeeto;,.lul 
numi~ă dactilografii. fără gradaţia la Can~ Regional al Muncii din Timişoara. 
ca1aria Sfintei Epi~cooii a. Timî:;:orii dna _ CONFlR11 ARE. Prin dedziun~a j!llj 
Elisaheta Fibi!}i\n Zar~e, cu salaI' d"l lei ministru sub3ccrdar de Sta~ al românlU'. 
6000, bruto lunai'. La fel cu decizia nI'. rii col o'!'liw.r ii şi invcntarului, se confl:-m3 

• 8255 dna Secan G, luHana. in a.celeaş con- angajarf!a dlui dr. Cornel Breban in ('JL.-:;' 

diţii de plata, grad. etc. ţiunea de a.dminHrator girant rural la 
_ CI;RSUm DE ŞOFlilll. La Liceul m- Comisiunea judeţeană Timiş-Toro.-..tal. 

dustrlal dln Timişoara a.u inceput în~crie~ pe intervalul de timp servit. 

• 
- YERIFICAI~EA BliGl.'"TEU)R PA· 

~',CXJLtm nOICXE ŞI CO!\:llJ:SAI .. E L\ 
j~r;Ş.r.;DDiŢ"\ DE PLASA.. Bugetele păş« 
niler. anul acesta nu se vor maj,.,renflca 1. 
l'i;şcdinţa Camerei de AgrlC1.<ltur>1 ci iu fi ... 
care centru de plasă. Pentru ~>{;astii verif 
~at·e. se deplasează do-umil directori şi e. .. o
dire,1.on ai Camerej, in fic.-:are plasi. 

- nF.R)\R~;\Rl. Dna SăIăgcanl1 Al! 
~'!"i1a. "i d, Gherman C. Victor au fost de 
:zărC'Î11 nţi din fun~ţiunf'a de administratt1f 
Jcrnnt CNR d'n jud, Ttmiş-TQl'ontaf. 

- AVANSARI L_o\ C/L'UJt.Rl\. DE AUh'. 
C1JLTURA TJl'dH}l'OIW:\TAL. La 0\, 
mern d~ Agricultură din jud, TimTş·1'oron
:ai s'au facut t:rmă~,)Rt'Ole a.v4.!ls~ri: Ft'. 
pe~~u Andrei la gradul de su~?f ~c biro.t 
Vădin;('u Gh. la. gradul de contat-\! eu ': 
gradntle MUflteanu Gh. agent -drr.:ni.8tra 
tiv el. IU şi OlaIiu Vichenţ1U m.)f~'\.llie el. 1. 

- SlTUAŢL\ JNSA:\L\NŢJ..RlLOI~ DE 
TO:UINA. După informaţiile primite dela 
Camera de Agriculturi. Timişoara, Sl:uaţia 
sa.mănăturtIot' de toamnă. djn jude~ul nos
tru este foarte bună. Gl'âul in special 11 tre
cut iarna u~or deoarece tot timpul n'a fost 
ger. 97% din însămâ.nţăI'ile din ~Oflm.'li. vw 
ajunge si dea roade. 

rila pentru cursurile de şoferi orga.n~.lte }' UI E STU'D 1 I - ŞF,DIN'rA C ·.ROUl.. D ~ , • 
de mo~omecanizare. Inscrierile, in COlin- Micr:tl"i, 8 Martie, ()r~le 19, va avea lot> la 

- CATF'DR.\ VACAJ\"TA. La Politehni' 
c!'!. Timişcara este vacantă o asiRtenţă. la 
C~lb:!t'a de E!ectrotechnic:\ şi Electridtate. 
Numai elerner.t~ dis!jn~e cari doresc sl1-ş! 

facă. O carieră în invătământul su.perior. sa nuare. se primesc zilnic la secrela..;-i.uml ~iul din Bul. Regele 'Mihai 1. Şed,lJţa 
şcolii, până la data de 25 Martie crt. "Of1Ciului de s~udii şi propagandă al Ast. 

_ AXGAJ'ARI lA C. N. R. Dşoara CQ- rei B:in3.ţene''. 
dreanu Laura şi dşo-ara Haraldmbie Ma.:-iu _ NOUL PERCEPTOR. Recent a 
au fo~t angajate in funcţit''1ea do da.::Uo-

li fost numit in postul de perceptor al Per-grafe pe lângă Comifiiunea judcţeaC1 1'~11' 
~nl admini~tTarea bunurilor intrate in lM.t· eepţiei fiscale Giroe, d. Alexandru 
l'imonlul CNR din jud, "i'imi.ş-To-l'ontai. Balldea.. 
~ .................... "",."""", ••••• """ ••• " ••• 0111 

FAPTE DIVERSE 
• 

Ccnda:nnaţi pentru vătămarea grzvă a integrităţii corporale 
Iakobi lor.n de 42 ani, l"loţ\a acestuia 

lakobi Ioana de 3ă tl,r;i, K:efLer LU,do"l~ 
~ 15 ani §l soţia Mariana. de 44 am, tOţl 
dumici1i3ţi in eomul~a Bu1gltruş, aU fost 
(;~ndamn[l.ţi de judecătorkl. .Biled !a cât~ 
3000 lei amer.dă şi lODO 1el despagubln 
civile pl?'ntru deEctd de vătă>rnare grava 
a integritătii cO!Ţy()rale, comis împotriv! 
Iemeii M~ria SC'legean, pe Cl-re au 00-
tut-o cu pumnii ~i Cu Pantufi cu talpa de 
lemn. 

Ape-l111 făcttt de in,exitva~.i Imrotriv!1 

sf'ntirte~ dr- mai sus, a fost resrins de 
Tribu~al s. n ca ncfon~Jat. 

('C'""'f'm.,~t opntrn f'lrnVorPlr~ 
rr 

de lez uni 
GUleneea. Iulinn, de 39 ani din eomuna. 

OhevereS"Jl Mure, a. fost condamnat la 
500J lei:amenJă 2000 desp:i.gubiri ci";'ile 
şi 10. plata chelt~elUor de judecată, d'! 
către judec.ltoria. rurală Buziaş, pentru
"ă în ziua. de 29 Aprilie 1943, întrân,l în 
~aj~ul femeii 'f'lliana Ştefă.nescu, s'a. 
luat la reartă cu nceasta, lovind·o grav. 

Apelul inconlpatului, Il fost respins de 
tribunal s. TI. 

Accident 

ţe, Tribunalul s. II-a fi admite in' pano, 
suspendând amC:>I.!.:Ja şi făcâ.nd a.plicarell 
art icolului 65 din c. p. susr>endă p€deap~ 
sa. de închisoare pe termen de trei ani· 

1 JltrlltO\l 
Totn Emeric de 49 ani din Lugoj, 8. fost 

condamnat de judecătoria rurală Bu7.:aş, 

la 2 luni Închisoare core2ţională şi 200'J lei 

amanrlă pentru faptul că în ziua de 23 No
ernbrie 1&12, venind cu tl'enul dela Ja.mul 
Mare la Buziaş, a vrut să c()'coare din mo
tor pe la clasa il, deşi el avea. bilet de 
clasa III. 

P, B~llta Ccnstantin, controlor CFR ea· 
re ae afla şi dânsul în tren, i-a atras alen* 
ţia să. nu cobmtre pe acolot dar TOoth, care 
era beat l-a lnbrâncit ş1 insultat. 

Inculpatul a făcut apel împotriva scn~tn~ 

ţei~ Care fiind judemtt de secţia TI-a. 3. Tri
bunalului a. fost admis, executarea p:mep
sei. fiind suspendali. pe Wnllul de 'p~vbă 
de 3 ani. 

Ca.uz,da de mai sus au fost judecat~ de 
::;;l~ţia il-a. a Tribuualului în completul 
dlor Lucian Ianculescu, preşedinte. 1. Po--

t 
pescu, aSNor, 1. B1ănll.ru~ procuror şi Gh. 

Astăzi, 6 Martie, între orele 9 şi 10 . Baloş;u, grefier. 
dimlr:oea~a, batrina Doma Ana, in et!l1.e 
de 58 ani, cu domiciliul in sbada IOSlf 

Galll, a smerit un grav accident. , 
Minori hoti --_ ... . - -

In timp ce cobora scările locuinţei sa- In seara de 13 Iunie 1943, Szabo Ca-
le, Doma Ana a ahu:ecat pe trepte ~i a 1"01 de 17 a.ni şi Wagner Gheorghe, 
căzut In cădere~ ea" şi-a fracturat picio- aceia,ş vârstă., a..11ându-se în localul lui 
rul stâng. 1(011.1 14'ranciSl~, au furat din buzunarul 

Cu ambulanţa Salvării, bătrâna a fost lui Rastetler N. SUIUa de 12.000 lei. 
transportată la spital Un::1e i s'aU dut pri- Făcându-se cercetări, s'a constatat că 
mele ir:.grirrl. cei dOi eeltuiseră in chefuri O parte din 

d - bani, lar restul de 2200 il a.seun$~aeră 
_Sentintă SUSD~~ intr'o grămadă de cărămidă din curtea 

Judecătorja rurală Giulvăz a oondam' lui Szabo CaroL 
nat la o 1t.:IIlă închisoare corecţionahi, Pt>nt u acest fapt, minorU au fost 
1500 lei amendă şi 5000 lei despăgubi7i r()ndamr:aţ~ de judecătoria rurală. Buziaş 
civile, pc Staiţi Vichent~e de 2Q ani, di:1 I la. eate 50GO lei am:ndă. . 
corouna Crai Nou, pentrucă în seara ZI- Apelul făcut de 'parchet a fost admis 
lei de 17 August 1942, a bătut pe feInCil<l. in parte, S. II-a a Tribunalului, a.pIi
"!aria :opovici ~in ,aceia~ comună, cau~ 1 câ,!l~~-le inculpaţi,lor şi pedeaJ~a ~ll1U~
z.;tnd\'~l grave le7.llm~ corporale. ~.rurll, amenda fiInd sus~ndata 1llU'U' 
FăWd a.oeţPPL~ţrlvaa. __ ~sţ~Jlep~ .. c C:!\!suma furată..II.Jps~ res~tuit.ă,. 

pot prezenta la supHnire. . 

- D. AYOCAT PETRE NIThIOL\.NU .. 
fost numit in calitate de pr~.edlnte al Con
siliulUi de admtni~ţ;'e 9.1 Ofidului ex.pol'J 
tatorilor de cereale şi furaje. pe timp de 
trei ani. -

- TRANSFlm.ARl IN (JADRlJL IUr 
NISTERULUI AFAUJmUĂ)R STRAlNE. 
So transferă la. con~ulatele şi legl\.ţiils .re&

pective. următorii funcţionari din Mini&
terul afacerilQr străinl": Dşra Georgeta 
Canc1ulescu La Consulatul General din 
Oradea Mare; Grigor.e Dan la Oficiul Con
sular din Belgrad; Ştefan Ion şi &rco
man Gheorghe la Co;nsulatul gelleml dil'l 
Viena.: Min:ea Patralageanu la Oradea· 
Mare.. 

- C.oNCURS PENTRU OCUPAR.ti DE 
POST, Se aduce la cunoştinţA. că pe z!ua 
de 14 Martie 19,14 se ţine concurs pentru 
ocuparea postului vacant de iInplegat dela 
Ii'acultatea. de Agronomie TimişOara, .pla. 
Iul Tudor Vlacli.mi.rescu Nr. 10. Dnii can
didaţi îşi vor înainta. din timp cel'erile 10.
soţite de actele etrute de eodul Funct.ior..a
rHor Publici. 

- POST VACAJli'T DE ADl\IJN'tsrB.\.
TOR. La Faculatea de AgrQnomie 'Iun" 
şoara, splaiul Tu.dol' Vladimlres\:u Nr. 10, 
se poate ocupa. prin transferare postul V4;~ 
cant da Administrator de Institu! (ş~ de 
birou) cu sah'!r lunar n~tto de le116.500 
plus sporul de familie. . 

_ CO~'VOCAJ~J!:A ADUNĂU,U Gl!1.Nt;, 
RALE A .,CRUCII ROŞU". j'ilia1a "C!'U.· 
cea Roşie" 4in Timişoa.ra, in confol'm.l.tat:. 
cu arr. 26 din Regu~ment aduce la. cuno:,
tinţă. membrilor fillal!>i Timişoara, că Ad-.l· 
narea Generală va avea loc in ziua de U 
Martie 1944, ora 5 d. ID, în sala fes"Jvă al 

I Primăriei. Ordinea de zi: II Desch'idere:a 
SAiunării; 2) Darea de aeamă. a COIllJtetului 
pentru anul 1943; 3) Cetirea. situaţiei fi~ 
panciare, pl't'C'um şi a. procesului verbal al 
cenzorilor; 4) Descărcarea comitetului filia 
lei de gestiunea din anul 1943; 5) Ratifl' 
carea cooptirii mcmbrl4.OT tn comitet; 6) 
VO'tarea bugetulUi pe 1944: 7) :Diverse. Pre
otidenta: Zoe Coste. Secretar: C. ştefan. 
.... __ -..._ .. b~ ...... -.-,'· •. _-~ ..... _ ... 

PENTRU DEPOZITARII ŞI COI.PO~ 
TORU ZIARULUI DIN PROVL~CIE. Ru
găm pe toţj depozitarii ,t eolporlorii zia
rului .Dacia" din provincli)t cari, din anu
mite ;otive nu primesc zl.'l.rul. ~ă se adre
"e2e direct Admit1\~!raţiei :7.hlMllui Dacia: 

1 Bul. Reţ('1r Miha:l 1, Nr. 4, TUni~oQJA L I! 
. ")" fi &eM'iţi pron;wţ. 

'-
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AR-ftDUL SI EDUC ATORII SAI 
Existil. to!qe argumentele pe cari pu· 

tem să. le mtreb:.unţăm pentru expI1ca.. 
rea unor uparenţe s'au conflicte ce se 
gisesc în toate ramurile de acti,::itate a 
oamenilor, dar nu gasesc cu toata tr.uda 
zadarnică nimic de obieetat educatorilor, 
<'ari deşi, nn lŞl divinizeazâ misiunea 
101', a r 1 tot dreptul :;.i li~l cllnfirm eu t;.a~ 
Lă plăcerea de-a trel'e III ne-munre CaţJ 
?dueatori eelebrii nu a r 1 cunoseut lumea, 
câte condeie nu a udat r!)a deIe muncilor 
lor şi câte berări nu s'au consacrat pen~ 
P'u afirmarea şi ridil-are;J, educatoruhu 
la ran2'ul ('el mai înalt ce-l poate OCUP,l 

un om'in om{'.nire. Cu toată vechime<l 
ce-o nre lozinea lUi Senecn şi astăzi e 
t"t valabili şi de actlalitate. 

Azi mai mult ca "ri când se cere şi se 
Stărui"" j'''arte mult pentru cunoaşterea 
şi respeetarea celor ('ari. şi~au dat sufle
tul pentru a ne lăsa no'la sambur~~e ~ul: 
turii. Câţi prcmergătnri ai C'~J~U~ll. ŞI avl 
educatiei nu a avut Ara'h!1. InJos,bil sa 
nu fi {{Ist, dilr <lcf'~tta premergători şi 
Conlll1ua[t.ri ai 2ducaţlE'1 se pier~ in ano
nim;.t ( De('e să nu 'lam ee este al cczar~
l'Ji c{,7,8.,·',.;llH ŞI ce este ai e,lu('alorulu~, 
ed~('ato .. 1l1ui, " br',şura (·;it de ~ieă, fi, 
ţ~.l'>'" S ,!lI o în:t~raie <iJ zIar ar fI foarte 
bl11c. . 1 lnl~a untle Se:!. lle tre('ul, din can~ 
in Ca;1t1 l'oanele lnâre~<, h lJ::d\lra CarI 
s ... nll,a.nI:~lJ lil.c';l,.n sp"'i.uall, ee,e câtev4 
Ş' v.i ,,1> W1 .C\ce '?I ne .. un:ăraLt:!e pllmar: 
au 1 5, ;,u",ţmute de ReN premergatOTl~ 
edUCllWI'I, cari poate nici coLogii lor nu-şI 
mai a.!1IllteSe tie ei. 

blam la şeoală nu înţelegeam rostul 
exprimariI lUi Sene.ca: "E':/ peny',u ~oa 
Iă ci pentru viaţă Invata ~staZl ~and 
toti "tim carte ~ând rasfoIm lueranle 
l!roase ale aubrill'r .. trăini s'au indigeni 
trebuie să ne gândim şi 8ă ne rugăm 
pentru cc-i ce 'ne-au dat iniţiativ,3, <p-

noaşteri şi c.etirii alfabetului ::;i pentl·~ 

I (lceasta in tll.ate oraşele ar trebui sa 
existe bro:--uri şi luerări asupra adivită, 
ţii pers nahlll i diu:1etic şi puse la Îlule-

1 
mâna tutur!)r. 

Alt~x. P. Băbuţa .. _.-.... -..-..... _ .. _-----------. ....... _------....... -..-

~a da oare 
de 50 mii lei 

d. 
că 

Vasilescu premiul 
i s'a găsit soţia la 

of~rit 
Arad 

ChestiunEa dispar,ţiei d-uei Vasilescu 
li cei C10ui copilaşi al sai din Bucureşti, 
~t.;: mai mUlt d€cât bine cunoscută 
a::>U:Lzj tuturor arădanilor care o comen
teaza 1ll fel şi fel de ch puri. Adevărul 
e:>!e ~ă d-na a fOSI găsită la Arad Şi că 
c.::eace illlUe::>Caza astazI este premiul 
oferit de bărbatul său, care sulerea în 
urma plecării :soţlei sale Şi care prin z'a
rui "Universul" a ofer~t Sl.ma d~ 50 mii 
lei pentru acela car", îi va ind ca drumul 
Sa.-Şi gasească. Jubita sa collSorală. Că 
reZ.l>î.atul premiulm oferit a avut t.fect, 
asta sa putut COilStata din faptul că. 
dOUI t~neri arădan.i au şi dat imediat de 
urma doamnei d n ~rhestjune pe care au 
văzut-o pe străzile Aradului şi potrivit 
indicaţunilor <in Ziarele din cap,ta1ă 
au identificat·o :':nediat. Rzultatul final 
însă este cu totul altul decât acela la 
ca e s'au aşteptat t;l1erii <ln chestiune, 
amator' de senzaţiuni şi iubitori de a se 
face cunoscuţi prin iBprăvJe lor sp,ociale. 

pe ire să poată gu8ta din aCeastă plă-
cere, 

Justitia are un rol cât se poate de 
greu. d~r 10{ alât de interesant în a::ea
stă chpstiune. Până în cele d;n urmă, 
crdem nOi că tot d. Vasilescu şi soţia 
d-sale vor trebui să me<heze mai bine 
asupra pOZiţiei în care s'au pus faţă de 
publc şi să contribue în mod onorabil la 
achitar2a sumei de 50 mii lei. In orice 
caz p emiul cu 50 mii 1('1 eSte cât se 
poate de s€'mnifi" arv, iar cuvântul re
v'ne astăzi d-n2i şi d·lui Vasile:'lcu. care 
s'au regăsit şi au oferit doar atât de pu· 
ţin pel!1tru a li se' reda fericirea. N'ar 
mai fi fnlmos ca justiţia să se amestece 
in acest caz, care a obţinut O soluţiune 
atât de firească. Deci d-le Vasilescu, 
plata, şi gata! In caz contrar cazul va 
deveni ceva banal şi îŞi va pie'de toată 
actualitatea, trecând pe afîşajul justiţiei, 
ca o abatere oarecare, ce se numeşte de
lict, ori înşelăCiune. 

:\TiN·f'l'ri. R '::1 rti.' HH4 - -

Agent fiscal condamnat la trei ~~ 
inchisoare coretiooală pentru 

delapidare 
Tribunalul din localitate a jUdet. 

zilele acestea caUZa agentului fi!ical Pa. 
veI Stoica din Ct,m'lna CenneiU, care, 
fost trimis in jud ceată prin re~hizitorL. 
pentrueă pe timpul când era ~n serVil:i~~ 
StatulUi s'a prezentat la cetateanul k. 
VIUlpa Dumib'ev, din a('ca ('onylnă. şi" 
ridie<lt stima dE' lei 1650, sumă ce tII:. 
fu:a s'o verse la per0epţ:a din comur,a 
Şicu1a. Inculpatul însă n~a vărsat suma 
în favoarea stnt-JIUi dupa cum era nor
mal să se întâmple, ci a fnlosit-o IH'.ntrl 
trebUinţele sale personale. In faţa just;. 
tiei aCUZatul s'a apă.rat că el n'a ridirat 
;;anjÎ dela reclamantul Cu senpul de a.: 

I 
vărs statu~'ji ei au fost pri~iţi P:~tru 
alte SCOpurI, dar pe care nu l-a mal Ina. 
poiat la timp. 

Pentru a se faC' ecomplectă lumină în 
C3.UZ3. au fost audinţi m,lÎ mulţi martori, 
care însă ar.! declarat in sarpjna acuza. 
tului. Tribunulul după ce a desbătut ca. 
zul a condamnat pc acuzat la 3 ani în. 
ehisoflre corecţională pentru crima d! 
delapidnre. Iată crlm ispăşeşte un inc!). 
rect functionar de stat, care în loc să.,i 
faeă clato'ria s'a dedat la afaceri neper. 
I'l;S~ -::i pentru că a fqlflsit suma de 1~) 
lei pentru trebuinţele sale a şi fost con
rbmnat în mod exempl:1r. 

NOi nn facem aci a1t('eva decât si 
;:rătăm că funcţionarul din chestiun~ a 
'ăC'lt un rău nu numai sie însăşi ci in, 
~l"eguhlÎ corp fun<,ţionăresc pe Cfire 1., 
blam<lt prin ţinuta sa puţin cf'recti 
JU:'ltitia Îsi snune cuvântul în toate 00. 

l'Tlrile' şi c'ondamnă mni a1es pe toţi are
ia care nu-şi indeplinesc datoria. 

A.rld·ll şi-a cinstit toţi cetăţenii Şi ia 
răSf\~01i.IC :ună faPte:e lor. tre{'·ând fap
te:e' mar,te 11 unora în n.emurirea aeestl1i 
oras! Da~ ['âţi e::luf'atori nu au rămas 
nf'C"ln"s uU (lin CH'lza că nu a rost C'ine 
să Sf' ;,:tE'~seze de rost\1l lor, Ed'lcato
ruj s",v t !':au (Iri cum ar fi el, rămâne 

Se ştie al1ume în l<>gătură cu Rl2eastă 
d;spariţie că un profesor arădan şi un 
poliţist din locaftate au dat prim'i de 
urmele dDamnei multă căutată În toată 
tara de sotul ei. Ceeace În3ă est~ mai 
intere"~nt în toată chestiunea cii nici
unul dintre cei dou' tineri nu s'a ales cu 
câştigul sumei ofe ite de soţul părăsit 
şi că n ici alţii care au colaborat în acea
stă chestiune nu s'au PUtut infrupta din 
rele 50 mi: de lei. Şi iată cum s'a mai 
complicat ace3t caz unic în ceeace pri4 

veŞte imprejurăr.le şi calităţile de detec
tivi excep-ţionali. Faptul a căpătat am
ploare prin denunţul făcut de către d. 
Ion Andrt'€SCu adresat parchetului locaI 
in care arată că d-sa este autorul p inci
pal al descoperirei dom'ciliului d-nei 
Vasilesou şi că el ar fi comun:eat ime
diat telEfoniC soţulUi dn-ei Vasilescu la 
Bucureşti. locul unde se află sofa sa cu 
cei doui copilaşi, împreună cu însoţitoa~ 
rea. lor. Şi apoi s'a mai constatat că tot 
d. Ion Andr::escu IO~1Jtenent in rezervă 
~te acela care s'a pus în legătură cu or· 
ganle poliţieneşti dela noi şi le-a indicat 
tot ceeace t ebue să facă acestea. Incur
cătura prOvine de acolo, că de îndată ce 
soţul părăs:t a soSit la Arad şi ~-are
găs:t soţia, a căutat să se esdliw7Ie de 
obligaţiunil,: ofer:te, arătând că :9uma 
din chestiune a depus-o la ziarul d:n ca
pitală în care a apărut publicaţ'unea 

.... ----................ ' ... ---.............. -.. .. 
\ tot e--!"w·br LeC'tiilp înv'iţaţe ('u "' bâta 

8,"t iMtr!lt "ll1i U<:oT in C!1 o, d""ât toate 
ceieltlJe .ecţli, Avem o indatorire pe care 
- cel ce-o nUiduese nu au dreptul la via
ţă - vl'ând nevră.nd trebtlie să o inde
plinirn,ri cine are cunoaştere de Carte, 
are !:li amintiri dela şCfJaEi printre cari 
se imoletesc figurile blaJine sau severe 
a aceJo-''l cari ne-aCl forţat să învăţăm şi 
să ne făurim prin a;nto1'ul scrisului o 
al'ma _ arte etica ee cU care să ne pu
tem apara viitorul pe care ni-l făurun. 
Eebcal ,rll noşLi'Î s'au stins poate aproa· 
pe toţi ŞI peiltm ac~agta si ~e gâ~dlm 
o cli[;â Jjcz;are la pnmul dascal la pnmul 
conta.{'t ce i-am aVUt cu tabla şi la pri4 

mele litere ale alfabetului pe cari le-alL 
invăţat oarţial pentru e;1 ma~1 tar~iu să 
Intern coneepe prima noastra SCrIsoare 
redactată după dictările părinţilor. A
radul ('flre are pretenţia de a fi un or~ 
Cu o cu1tllri a lUi proprie 81 afirmă uniI, 
ră ace!'l.Etă cult"lri s'a răspândit pe în
tref' euprinsul Transilvanjpi. 
Pt>ntrt Il. nu-şi putea dnverli exactitatea 
ac(;>!'!tei nretentiuni ar fi foarte vulgar 
si--am interpreta un fapt C"l totul greşit. 
Ori~inel> f'l;ltur}i edU<";1ţiei la Arad, are 
dat~ veehi şi aceste date au Înserate pe 
ele figuri şi momente ue reculegere prin 
car.i PUtem afirma. le~ii.tura strânsă ce 
există '3i a existnt la Arad. 

Avem o indatrrire dela care n~l tre~ 
bule să ne retragem, cU atât mai mult 
cu cât avem obir'eiul de-a ne considera 
oameni culţi şi pentru nceasta trebUie 
aă prea.mărim pe educatorii noştri şi-ai 
t'ltuTOr/i r\ându.le lrJ'{'urile de cinste în 
mbinoria n.oastră pentrucă ne-au dorit 
num<l.t binele, pentrucă atunci când um-

Cumpăr • vând 

1 d-sale şi că el nu poate da alţi ban.i, pâ
nă Ce nu va Echida depun{'Tea d-sale fă-

I <:1l!ă la ziarul din chest:une. De aCi ne
multumiri. plângeri şi intrigi. i n care 
fiecare din !re părţile inter€sate caută 
să-~i arăte eontribuţiunea sa specială în 
descoperirea d-nei Vasilescu, mai mult 
din amor propriu, căCi au putut face pe 

dedectivii" isteti şi d·n care fapt, după ~ . 
cum se vede profită d. Vasileaau, care 
şi-a gă'sit până. ună alta soţia cu care 
s'a împăcat la Arad, fără ca c-ei care au 
contribuit la această interesantă desco-

=~.~:.!: Biroul "BIJUTHRIH" 
Str. Horia 3. et. 1, deJa Z-5, telefon: 12-.;~1 

Cum a fost descoperită hoata pe 
care n'au căulat-o 
\Sau: UDae dai 

Un caz mai puţin obicinuit s'a petre
,--ut llU a.emult 111 comuna ~iir 1:\., am ju-
deţul nostru, ~i anume uneI doamn.e din 
a.cea oomună. i s'au furat ha.ne ŞI alte 
obiecte de casă, cauzându-şi o pagubă 
de mai multe zeci de mii de lei. D-na din 
chestiune s'a plâns despre Cele întâm
plate şi ver.işo ulu;. d-sale d. Ilie Lăză
rescu, de profesim,e comerciant, care 
după Ce a cerut să i se dea semnalmen
tele persoanei presupuse de a fi făptui
toarea i-a promiS rudei sale 'Că o va des
cOPeri. Omul nostru s'a pus la lucru şi 
a urmă it cu multă atenţiune pe toţi 
care plecau cu tramvaiul dIn comună şi 
care SOSeau a ci. Ba ceva mai mult, s'a 
dus Şi prin cârc:umile din acea locali
tate şi a căutat să vadă dacă nu cumva 
răufăcătorul se află printre cl;enţii aces
tora. Până aci n.mic mai important. 

Intr'o bună Zi de-barcă la staţia tram~ 
vaiului din CentrUl comunei o femee, 
care i să părea că este identică. cu per-
30ana din chestiun~ pe care apoi a înce
PUt s'o urmărească.. Era o femee. Acea
sta observând că omul din chestiune &3 

ţ:ne mereu de ea şi că este urmărită, a 
în.oeput să meargă pe străzi când mai 
repede, când mai înc2t. Dar cu toale 
acestea ea n'a. fost slăbită. La un mo
ment dat când a văzut că nu mai poate 
.scăpa, s'a întors îndărăt ş; a intrat foar
te agitată într"o prăvălie. Dar Şi aci a 
fost urmărită. Văzând de data aceasta 
că intr'adevăr ea este căutată, a ieşit 
repede din magazie si câr.d s'a aprop:at 
de un canal d::la m~rginea drumului, n 
scos dintr'un coş un mic pacheţel şi l-a 
aruncat în noroiu. Urmăritorul ei însă 
nu s'a lăsat indus in eroare, a ridicat 
pachetul Şi a oprit in loc pe femeca ur. 
mărită spunându-şi că a pierdUt ceva 
din coş, la care femeea foarte agitată 
i-a răspun3 că nu este nimic de valoare, 
căci este vorba de o bucăk~ă de aramă 
de care nu ma.,;: are nevoie. Cazul acesta 
:l făcut pe urrnăr!.i0r să băuuiască că se 
J.flă pe calea cea mai bună şi că el şi-O 

aijns scopul descoDerind ve hoata cara 

şi vade crapă 
i-a prădat verişoara.. A fost imedirJ 
anunţat postul de jandarmi. Intre timţ 
însă a întâlnit pe .strada principală dau. 
oameni al chesturei poliţiei din Arad 
care veniseră aci cu misiuni ofi~iale 
Le povesteşte întâmplarea cari apoi se 
arată dispUŞi să intervină în caUZlă.. 

La postul de jandarmi, unde a fost in
vitată şi femeea d:n chestiune tDtul, Ee 

lămureşte după sumare cercetări. SI 
I1flă că femeea din 0hesti"me se nw:nştt 
Aurelia Henţiu şi că. ea este de origini 
din CDmuna Rişca, judeţul Hunedoara 
In continuare ancheta introdusă imedial 
mai află că -numita este o cunoscuti 
contrabandistă de aur şi că pacheţelui 
aruncat în canal oConţÎllea tot o g~tl
te de aur masiv provenit din min,ele dell 
Brad, de unde f-emrea îl adusese la Şirjl 
să-I pună în valorificare. Aurul a fosi 
imedjat cântărit Şi confişcat. pe care. 
apoi cu cuvenitul proces-verbal I-au p~ 
dat Băncii Naţionale filiala Arad. şi can 
era de 670 g'ame, iar dosarul cu loalf 
dO::·llm~ntele a fost Înaintat parchetul~ 
Arnd. 

CamI cum era firesc a făCUt mare S('~ 
zatie în comună, mai alRs că .,dete<'ti
vul" ocazional lotuşi a ff!cut treabă bU' 
nă. descoperind o hoaţă, dar spre regre
tul verişoar€i d-sale nu pe aceea care I 
prădat-o de haine şi de alte Ocbiecte de 
valoare. Femeea d:n chesLune prinsă la 
Şiria că face contrabandă de aur a fo..<1 
Îna'ntată organelor in drept, care o vor 
şi judeca la timp. In orice caz d. Ilie Lă
zărescu, cum a mai promis, nu Se va lăsa 
bătut şi va căuta in vLtor să pr.ndă şi 
pe hoaţa pe care dealtfel o unnărise CJ! 
atâta pas:une. Rămâne de v~ZUt daca 
Înt ad('văr dedectivul nostru va mai pu' 
tea săvârsi si O a doua bravură. care să·] 
ronsacre <lef'initiv printre eei mai distin 
şi urmăritori din partl"a locului. Caztr 
este interesant şi el a făC'nt mare genZIl' 

ţi-e, mai ales şi pentru împrejllrăle 1~ 
care s'a a5uns ]a dpscoperirPl'\ ('1jJ1tr~· 
banwGt€i de aur 
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• I~A F~~UCITOTE 
i ~~. 1 _ I 

.fU ",,'.nd !lpare in He('srt" zi. AnWlţuri 
;n.,se la Adruiui!ooll'<lţÎa :tiaruhlÎ ia Str. 
lIir~,ti NI, 1. l"elelon Nr. 11·28-

.. -~.- . 
:~:.' Cer0ri şi oferte 
re> de serviciu 
orh~, 

H~: ~a ziarului "DAC1A" pentru. Ara.d. 
1 In. ~ta fU!l.:ţional'ii cu pl .. d.1Că.. 
~, -------.... ----

~ irt. ,ati vanză tori de zia re la reda.cţia. Arad 
nur:l ~ },{ii.ni.,e~ti N r ~ 1. 
;U!ria _ -.-, ~------<-_ 
nor- , CimeflA molnl.aal. CI,; intru. ~epi.U"".a, 

'lIllr j ':eals bal", Adrc"" 14 s~a ... 

iUstl~ ~ III'cat!tl"f'a!;CA perlecl;l la ",ouă r,ef· 
dleat :ane Adn .. sa :a ZJ.~f', ea.: . 
~~trll iali cu iucredere ,1 faceţi comenzile 
ma· 'oa5~ă la salonul de croitorie Şi lingerit:: 

,damă. şi lingerie bărbătească a doam
lă In 'FELICIA IONESCU,Arad, S~r. Vasile 
~tori, ;escu Nr. 51a. 
~uu·L-__ , __________ _ 

t ta.' C\UTA. UN TRACTORIST cu acte ln 
li h~ulă pentnt O("()lul Silvie Regal Casa 
~ dt ,:rde, Timişoara. 
lne', .. , .~. C .. OI. 
sa1;~nZ:-::~rl·- umparar, 
eper. 
16M ~ loc 'Ie c~-.a. in cartierul VP.elor~ Adre
eOli-~la R~ciacţla t.iarului "tJar,h", Str, Mă-

~ fi/eşti 1'\r. 1, 'Ieter m' 11·28 
it sh----------------
lDe a II in Mureşel de vânzare cu 2 camere, 
~i în· r,aid, bun pen!.ru gospodărie. Adresa: 
e l .. a~, str. Cantacuzino No, 48, apart. 2. 
'ectă 
e ca. ,;'lll.8.re o manta nouă oriţerească. l~ 

aee- ",gazinul "Basarabia" str. Meţianu 4. 

rânzare un dormitor, cameră combi
.... iAtă, masă de scris, dulap şi un roca-
~ !Ier, Str, Bariţiu No, 1, uşa No. 4. 

~ .----------------------rinzare o casă. Str. Grivitei No, 160. 
~. --------------------
~ de \"il.nzare în cartierul funcţionari1or~ 

.edirJ ~[ormaţiuni str. CăIăraşilor 12. 
tIm; !--
dOIi loc de rasă de vânzare în cartierul func· 

!\rad ;:onarilor. Rusu, Piaţa Gen, Cernat 18. 
cîale~ 
Di ~ 11nzare un şezlon larg, curat şi perdele. 
" ::lormaţiuni Duminecă inainte de masă, 
Si in Strada Mihai Veliciu 5 ,a.part. " lâ.ngă 
ll, 9 Ca,;a",igurărilor Sociale, 
~ 1----

ins~e ~r un ventilator electric, 1. Pavel, Str. 
'igi11l "PlSCOp Radu 7. 

0ar;: hinzalt, rraf <.le '1:.r pi'n:ru iugrăşămâ.n
edl~: :ul artificlai al pă'1lâ1.tului. Adre.sa Bul, 
scut; ?~gele Ferdmand M Arad. ~~lc~ ______________________ ___ 

'€1lta <ă nO\l1\ de vânzare, langi\ ~alea ferată. 
'«kli Arad, Str Rânduni.cii Nr, 9. Preţul 
Şirii 5.10 lei, - 'Adresa: âl Sima ,t1'. Alex. 
~ fost (Javra Nr. 21. 
cart r--- ----------

: pr" ,tinzate ~'>\'Of'.re smirna \'eritahll lr.i'iri-
car! l:ta 3x,1 mtr Adrl"S3: AgeMura Gh. Ca· 
!oa~ lIlIl Str. !~nl1nt'.scu 17. 
iul~' I 

Diverse 
:!li)('irrll locr.inţd&; :;~nle şi t:tmpri1llr mo
~Iste, AgeLtura .• C·lman" ~tr .. da EroI
~~~U 17, daj 1 l.lrl::g la CJ.m de Cam 
bd~ sub Nr, F. Jl334 :~-t3, 

, se~ 
:ecti' 
i bu 
:gre
l.re ! 
te d, tt'-."lt-a-r:1-... -c-ne-r-u-Iă-d-~-v-â··~-z-a~r-~-~i-r-u-n-1 p-ă-r-a. 
să li ~,a ill':l'bji~ll)~, CO~! AN rmr~·cp. ;JHF. 

fO::I Arvl, :::tr. M Em:r,c$ctt .'1!'~ ~'7 r:t<\j~ 1 Te
l v(l! :~r~n. 2lHH. lnt~~ la Cour, de Corn. ,i 
~ Lă· bua'l~jc Sub ~r. Fi. 11::;~t 1;J~:J 

~ ... _D-mt __ ••• I!I!I __ IttIIl_IIII._.w_"II ___ .. _.1Ii.1I·1I-....... II§U1Ut; __ :liI ...... I!iEii!l,, __ ::uua~ __ ±_=_aBrlaBlJl 

CALEIDOSCOP Lăsaţi casa, lăsaţi. masa 
.. , 

sa vedeţi 

Cenusireasa 
tril Il 

FARJlAcn DE 8Ji:RVICIU 

6 1I1ARTIE 1944. 

la Cine:rna ROYAL Arad 
Stublc, Bul, Reg. Maria NI'. 8, tel. u.~ 
Niedermayer, Piaţa SfAntul Sava. 

MlJMillANU, Cu1ea. Aurel V1ai~u 60. 

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

Seryi~iul pennan~nt. ; 

CIX EMA.tOGRAFB 

&~IIF3 • .,~ ............... d ...... A .......... &b. 6 )URTlE llH-l 

CORSO: Valea Diavolului. 
FORUM; In umbra teroarei. 
URANIA: Noaptea fant.aa~că. 

Lincma ROVAL Arad ---------,_._-------
Teldon: 19·33 

STRADA ALECSANDIU S 

Dîfm:area sonorl nrelentă. Sala lnc!lziti 
AZI! 

Un film in genu1 vrăjitorului din Oz 

CenusăreaSH 
Pentru copii de~a 3-7 ani. 

I Repr.: 2,30, 4,10, 5,50, 7,30 91 9,10 

CliMn+H'''' 

Cinema FORUIVI 
leJ .. ~on 20 ... U 

Repl',: la orele 3, 5, 7 ~i 9 fix 

"ZI: 

In umbra lerofirei 
Senzatronal11 Inscenare cinematografică, ca. 
re marebea7..ă. sbuciunl1l1 unni pot!)or sguduit 

de fl-ământăriJe unei epoci. 
Re~ina LinW\Dkeimu. cu distribuţl. dln 

(Si-mi ctnţl ţigane 1) 

hW&_4AA!iI An=-- XUtS~"i 

Se caută servitoare cu acte in 
Iegulă la Baia de Fier Arad, 
Btul Regele Carot Nr. 30. 

De vânzare loc de casă -
În Aradu~·Nou (Mureşet). 00-
litOlii se vor adresa in Arad, 
Str. Gh. Popovici Nr. 6. 

Fabl'ica chlmi ... l} m,,1il"111ă cu insta.:aţiuni, 
eau.n :stabil, clădit ca:neri ';;} mll~inăriil..: 
C.'hC mai t.:1;)Qc_'lle l .ca: Je fabrki, bIrou. 
aproviz."nată ~'u. ,!u)?ti pentru fabrit"urea 
or:~ăror ,r:lco~e c'limbl, din m(,th' fami· 
Ha: ur';-~:tt ca v§.n:Zlr"e !al 2.000 (100. In 
cartierul 'deloT ca.>.\ .;:u rj C::l-merC 'Ii cu tOt 
cCimfort'll fi ;'1,(1.00~ 1\11. CBl'.9 cu 1)(::1 ca· 
n1'lre. tOl cntr.fortut Şi t 1< 1 to cen:ru ('\1 

3,500.aOO 'ei, ~iic);·llci.l '!asă particulară 
n')ull r'l 3 camere. cu ,nt cnmfortu,] 
] ,300 )ul) lei. L,'l:l~,\ partieul:u! ('u 2 (am. 
cu g;ăJiOă mt're, ct':.â ncu~ iT. Pâmt'3.V8 
1~3CtJ.:<lO ld. Agertllră văd. hti A lbert 
Haas:'!, :lU' 1. }'at ren NI), 3. Tel. 22·2t~ 
Inl'cg. G&m Cent, 3uSi, ifl12. 

~~;;p.~!!"_I1P-.-_,* 

,=zm'" M·W..,.,sm_ 1"'-
Cinema CAPI TOL Arad 

Teleion : 23·22 
Cinematograful lfilmelor gr,mdloaM\ 

Repl'.: la S, D, 't ,i • 
AZil 

.' Ull r:lm 00 nn·l veţi uita 1 
Uo "hn ce ,,_ rămih,en \e~~atir întipărit: 'n 
roemorÎlIo Dvs. Un film unie In ana.lele 

cinematografiei 1 
I.U:S\. FERIDA, eroil1ll filmuhH .,FEJ)(). 
RA" alături de: G IlS" O (l E R V I ~n 

Urauonnl vietii 
Bucllrtile fi durtrlle unei vieţi I 

Urn18&zi :: 
ANEHLlSE lTHLRIG GINO CERVl 

In illmul monumental de proportii 
gigantice 

DON CEZARE 
(Pozau) 

• • • Duel. • • l\1U2icl • • • Jertfi. • _ • 
Pasiune. • • Dragoste. " 

Peste 10.000 figuranţi. - Aprobat pentnl 
tineret 

ROYAl.a: Cenuşărea.sa.. 

CAPrfOL: Uraganul vieţii. 
•• ...... ~ .................... I .... .. 

Fiţi mai !It ... 

DarniCI 
Nu a.~.w.W. îllu'l.I w&re U1Cl~&;w'e cii. 

arme- luarele ra.zu.oiu in cat't'l şi Ţara 

uaa.s~~ră este a.nga.jut& peutru a-ŞI a.pă.
ra di1:lllturHe sale pWle probleme, peste 
U"r8 ntmerni nu are drevtul si treacă 
nnpăsâtor • .Mai ales oamenii cu l'ispun
",ere sunt insistent chemaţi Jlă...şl Iacă 
datoria. şi să stea in slujba. celor mai 
Inalte comanda-menta ale Patriei şi ulo 
KaţiU'nei. Şi fără. ca să exagerăm. atât 
antoritălile, cât şi societăţile de binef ... 
cere de tot felul. îşi fac datoria eu cea 
mai mare a.bnegaţiune şi cu toată trag&
rea de inimă.. Pilde de binefacere şi de 
ajutorarea celui Hllstt am văz~t nu ~ 
~i destule şi iari am mai văzut şi tra.ge
l'ea de inhnă ale inimilor earitative, ea~ 
lucrează pentru înlăturarea. suferinţelor 
0:1 pentru adaoorea. unei mic-i Ucărir1 în 
t<late sufletele desnădă.jduite. 

Arădanii, eu excepţia celor care DU.şi 
d .. 1U soo.ma de e"Tenlmente, t~f fa.e da.-. 
wria şi lucrează neÎlu'.etat şi riiră a cru
ta ceva. Am d,zut doamne din inalta 
l10astră s(li{'ietate, care s'a,lI JmS in ~tuJ. 

."1m'jGlIli"'_I.l~lPiSRm_.ai.'IRl'llU-IIIII" __ m __ .·a_. ba neamului şi a societăţii. Ne face o deo 

I sebită. plăoere să remard,m munca 1lC'8S
Q!lŞ , .... SiiiJj. JiE.Esai. __ el ti ,.. tora, mai ales eă ştim eA ea porneşte 

dintro inimA. cura.tă şi din SNItimente 
URANIA nobile care nn pot li t9.giduite de ni· 

.------__ ---:------. _.M meni. Societatea buni de'. Arad ~ 10S{ 
Telef~n: ~2-32. ,1 rămâne şi pe mai departe o societatCl 

Cinema 

eDem" de premiere, Proeclle lrepl'OIJabUă, alea.să <,are lurream şi care işi fMe da.-
AZI! toria. Nu vorbim aci de bârfitorl şi nici 

Filmul senzaţiilor şi sltuaţ.lilOl' eomplkau de trâ.ntorl. Există şi dintre ('el dintii .. 
51 de cel din ca~f't1'ta a doua. Aştia DO 
i.'nnnenză. rleooamdată preocuparea Doa. 
stri de raţă. 

Noi ne adresăm şi pe ueastă t!ale ta
tnroI' acelora eere pot să mai dea.,. ~.'; 
dea din tontă in'In::t. cMi dau pentru • .el 

Ia rolul wistriosului bandit l:apatoata CBI"t'l intr'ade,'ăr, n'aa şi care Ou din vi--
Si. ELA A.RPVO 119. lor an ajuns in această situ!l.ţ.ie. Mi. 

Noaptea IHntastica 
eu: Al\IEDEO NAZZABI 

Repr.: la orele 3. 5, 1 fi 9 fix 

IQ au 

"MU ?HariM! p. 

E 

zerla. nu·i nici o ruşine. când eei care 86 
găses.~ în ea., nu pot face mal mult pen
trn înlăturarea eL 
Războaiele ea asprele lor legi.p im. 

prejurărl impun fiecăruia dintre Iloi 
C I N EMA COR S O cump~tare şi cuminţenia. Cei eare eâ,. 

Telefou· 211·fi4 
Garanţia rHmohd de luteel 

AZU 
Primul mare film din seria filmelor eli(· 

cepţiouale care se vor rula in luna Martie. 
Un film aşteptat de tenti lumea. 

Valea Diavolului 
cu: Mar:na Beril, < Andrea CheC(!hi, Carlo 
Ninchi, Osvaldo Valenti. Regla: !I;'\BIO 
~flATI'OLl Reţineţi bilcle l 

Repr. la orele 3. 5, 7 ,i 9 fix, 
~(.i~, ,"" .' • ~~ 

tigă astăzi mult să se gândeari un mo
ment eă au ajUlls la ac'Jf8Stă. situaţie 
toomaÎ pentru ('1. ne anăm In războlo, 
[lin care prfrinli alţii nu pot da inainte. 
Avem d~ ::tjntat fRmilUlIpslte de bărbaţi 
c'h(\mati b datnrie ,1 avem de ajutat eo
!,41MI rima!'!1 orfani de pe urma SUltI'eo 
tnului sacrificiu pe tare l-au adus taţU 
lor ne r;unpruile de luptă.. . 

HiS2 r~",- d.. ,.:;,,7.,\ Te ~ Ca.::ll p~ rt H'tI.:l ră rrn
iă şi lert~ ~1.l "bmeră d.,.l:.Rlc ~! ~";ldin1.~ l!'in~ă 
;e CII ~lr Ccrid-=,lce·~lt:. 2 m:lio~mc - Vilă 
dacă ',(d~rnfi cu do,;ă al,artan.ede. ţ~ăI'Ul".ă!!I1 'R IED L f Il Alt C I S C 
i pu' fll'l'.j. in centt'il 6 mil~olne - Ca.-;'i. miel\. !1 ~, 
,să .. J ~u ~~(i(!lI1ii 288 m, p. Io\:r;:::â S~:-adn ~U\'a 

Domnii doctori 8tomatologi dcntişti 
ŞI tehnicieni sUIlt rugaţi să. viziteze 
no..u 

1 Ne !<"ă,sim nstăzi t>tltusi, not cei dela 
,\,ra."I f'Iltr'o fonrte fe-rfdtă situatiA fat~ 
cte n!ţU Plll'e nu o a11. Şt ne găsim şI spo. 
n~m pe fa ţi arest ]n('ro intr'on colt de 
rain, l1nlle ma iorităţil nu-i Iips&.:te ni
mica. Iată. pentru c!' cl'ed{'lm de cnviinţ1i 
să arătăm f" (:'ste tine ea zilnic să ne fa
Cml fi~re dintre Doi râie O mi{'A, soco.. 
ţeali ~i sA desrnef"m larg pun$!"ile nu~"" 
t.re dind eftt mai nfnlt În scopuri tIe bin&
facere, in S<.-opurl UJlUt,ne şi r()mlll~tl. 

~tin ~~~ li. $\)0 r,m lei _ C.lS~ part)mlad Râjniteare de zahăr ,i co1oniale 

~azlll')l'f!"Il:il d~n 2 ":J,~e!'~ '}Î dc-pcn1il'1~e- ~u ABAD. strada Eminescu Nr. Z4--26 Depozit Dentar 
nza· 'rBină l~O Dt p. 1 m!lion. - Gd~ină 
re l~ '~P1mi frut'tt!f'rj 135 In p~ :~ng5. Mică r.'''fillil&:e:mU:iJI'JHlft 'GIIILE& tA tiR E. ll.t'\RJilIENL"iG 
ltr~' l~ct.Ncl\:;t 1:1%10 lf!i _. C:~u~iim r~r.trl De ,'âllxare o vie 7 jug-are şi jumăts.Le, co~ AR.\Dt str, Eminescu 30 

1. D. D. 

ziarul 

·,U~lţ11r..L:( PJu,~Il~ ar:,.o~! !O-··12 juZ-h. it ::.ă~ p:vniţă, pres zvon pomi fructlfer~, (PalatuIOrtutay) 
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In Răsărit Sovieticii au trecut la marea ofansivă 
Bulgaria somată să-şi retragă trupele din Mace(onia şi Tracia. Tragedia trupelor comitetului din Alger 

de uşurare în ciuda Violenţei lor 
BOLşevicLi au mutat cf;ntrul de gra '. 

l 1 'l' t, tale prmclpa a atacun or ln teyilt. 
'i·t 1.~'· ".~ J!; t'ovn::u ş. 1,n regiUnea situată la ~. 

de LuEz~. Un alt centr1!: de gravitate I 

aCivil!1.ţlt sovu:tice, se ga.seşte în j14fl(, 
d~ nord al frontulut Şi. anume în regiur., 
dm/re lacul Pe,pus §l Golful Finic 
aq scopu1'ile urmările de sovielici ~'r 
foarte limpezi: bOlşeVicii ar dori să ~ 
pună încă oda'fă Statele Baltice re:~ 

=2ZL -, tsnt~_ '<'"SI** rt ...... 

eUl cartierul general al J;'uhrerlllUl 
V inaltul comaJ.aun/el.t al JorfetVl 

armate germane comun,ca: 
La sud de CI',woi }(,og) I.uptele de apă

rure continuă. 
La sud de ScpelOvka, după o prcgă

tu'!;: pUttrn.că ae afillerit:, Vui:jeVlCii a/t 

tt'8Cua La at(J,c cu jortt supeTioun~ de tn
jallter'e şi tancuri. In HlIIp ce în unele 
Sf;ctOllTC, după rlunicirw a 59 tancuri, 
sov,etiCii au fost respinşi) ei au re1t.Jit 
sa pătrundă iCi Şi colo îll 1inile germane. 
Lupte cr4ncf'ne sunt în mas. 

La Sud de Vitebsk au dnt greş şi în 
oursul zilei de eri toate ince, cările d3 
străp·/tngerB ale SOvietiCilor. 

In spaţiul dda Pl.eswu şi Narva, so
vienci. au ccntil!1wt awcuril·e lor cu 
forţe proaspăt adUSe in lupte. Trupele 
arma.fei si ale armelor SS au sdrobit, 
in. luntl! grele. toate atacur;le sovietice, 
lllt zih;orlÎf străpunqeri.le locale Şi au nt· 
mirit 17 farwuri hlfl.mice. 

Vene (ramurile din U'17irl se anunţă 
nU~i a~:tit'itate reCiprocă de artilerie 
şi de Şr)('. 

'In orele de amiaz(( ale ziIei de 4. Mar~ 
tip' formaţiuni cl.e bomliardiere nord
ampricane au dat mai multe atacu.r? de 
teroare împotrim localităfilor dn Ger
mania de.llest. Mm aLs În rartifrele de 
locuinţe ale ora.şelor Bon Şi [(oin au fosi 
pl'ovocate pagube. Mat 'multe biserici, 
sp~tale şi clă4irt publice au fost lovite. 
O formaţiune mai sZobii de bombardiere, 
escoT/ate de av-ioone devâm!tottre. a 
ajuns deasupra Berlinului. d<lr a joSt 
impiedecată de forţEle noastre de apă
rnre antiael'iană să dea un atac în j01'
m.aţiune închisă. 41 avioane inam·ice, 
dintre care 21 brJmbardiere cu patru 
motoure, au fOSt nimicite. 

-
AtilC soytetic ntJ'r~uşit 

In Jargu. coastei 
1'01' veglt"1 

Berlin,6 (Ranor). - Avioane torpi
loare Şl bombardiere sovietic;:: au atacat 
azi la ora 13,20, în largul coastei de 
nord a Norv€giei, la sud de peLinsulaVa... 
lang.:.r şi în aprop ere de punctUl Ehkoe-
rty, situat la est de Vaeisb2, un convoi 
german, asupra căruia au aruncat fără 
succes. în mai multe rânduri, numeroa
se bombe torpile. 

. F02ul plin d:, efect al apărării şi 
avioanele de vânătoare din escorta con· 
soiului au impiedeat avioanele inamie 
de- a-şi efectua normal operaţiunile de 
ochire. 

Nu s'au primit încă amănunte cU pIi
\tire la pierderile pricinuite avioanelor 
illamice. 

La Ca~slno ataeQrlJ~ 
an,:;lo-omt"ricawe a'1I' 

fost respinse 

Berlin,6 (Rador). - Pe fronturile d';n 
Italia de sud, un puternic grup de şoc 
inamic, care pornise lilIl atac in regiunea 
Cnssino a fost respins. Cu prilejul mai 
multor ciocniri îr.tre formaţiunile de 
patrt:IIă, in faţa liniilor germane din sec
torul Cassino-CastE'lforto. i namic1ll a 
suferit pierderi grele. In afară Cle o foar. 
te v1e activitate de artilerie . alte lup!:e 
importante nu au mai feost semnalate 
::Ici. Deasemeni, pe frohturile dela capul 
de pod Nettun;) ziua a trecut în ·linişte. 
:;ât(>va operaţiuni ale trupelor de şoc 
gp.rmane au decurs cu succes. 

l\olADRID.6. (K P,) IN PORTt:I. IH~ ALGER, AU SOSIT I'RBIELE 
MARI '.lRANS.hJRTURI AM~RICANE})I<.; ~IAll<~JtlAL IJ~ RAZllOI l'I.;N
TRlJ ECllIPAREA AIUIA'l'EI CO:\llTt.:~L,LVI DJ<~ ALGER. 

SITUAŢIA SOlJlAJ'U .. On ACJ<~ IEI AR,lL\TE l<.:S1E TF~RIBILA- SPI
TALELE SUNT PLINE DJ<~ I>WŞ~ITE ŞI I'ĂDUCHL FOSIE PROSTI'fUA
',n~, EXERCITA FUNCŢIUNEA DE SU RDRI DE CARITATE. ITNIFOR)n~LE 
111N DEPOZITELE VE F~CHJ.PAMEXT PAR COLJiXYI'I1 DE SDHEl'.'TE 
ŞI IN CANTONAMENTF.I.E DJiJ OFITI':R.I AU LOC (,H~'·FITJn. ORELJ<::: ilF~ 
INSTRITCŢIE SUNT COND(TSE DE S FRfl}'l'rJ<jIU. CARE ARIA ŞTIU SĂ 
SeR,..::: ŞI 8,\ CITEASCĂ. RJ<X'ROTII AC(il\f INCORPORAŢI, AR PREFE
RA S:<\ PLECE IN LAGARE DJ<i CONCE~"'l'RARE D}~('ÂT LA CAZARMĂ. 

E FOARTE GREU SA FACI DIN ACEST HAOS, CEVA REZONABIL. 

Cele trei focare ale frontului de Răsărit 
BERLIN, 6. (E. P.) - In (de trei 

focare de luptă de pe frontul de ră.sărit, 
cal'e ex,stau dinaintea începerii ofens..
vel d~ ia, nă. a soviet.cilor, operaţiullil~ 
duse cu forţe mai mari au făcut 100 Îl, 
prezent unor lupte de importanţă locală, 
după Ce comandamentul supr'ZIll d,la 
Mos~'Ova n'a putUl 3ă,-şi atingă &Copu
I'.le. 

Timpul va arăta în curând, dacă a
ceastă calmie este semnul perîoad~~; 
noroaielor care a apărut anul aceasta 
foarte timpuriu, sau, dacă indică adu 
cerea a noui divizii soviet;ce, cum ara
tă şi pregătirile din celelalte s.."Ctoare. 

Numai în nordul frontulUi de răsăr't 
au jntreprins S()vietio~ atac .... tri mai pu
ternice la sud de oraşul N arva, în di· 
recţia de nord, sud şi vest. Numai ata
cul spre sud a :reuşit să {'Â~tige într'un 
SinZlll" loe. un spaţiu de 200 metri, 

Atacul mai ;mportant din punct de w· 
dere strategic, dat în d:rectie nordi~. 
n'a putUl să s: atin~ă scopul, !!olfll1 fi
nic sau calea fera.tă N~rva-Rf'v<l.l P.o
zit'a g-cmană de baraj, Narva-Pleskan, 
stă rH'''Hr,t:tă dună ce atat'.l1riJ~ ~ovietice 
snre Ple<.-kan au fost respinse de trupe
le germane. 

Ca şi atacul frontaI înspre nord, tOI 
aşa şi atacul dat în spatiul de la nord
vest de Nevel spre Dubno, a putut fj 
~prit în spatele liniilor germane. Alte 
atacu i sovielce au fost oprite şi în 
punctul de sudură dintre sectoarele 
l1<>rd;c şi mijlociu ale frontului de răsă. 
rit. unde ruşi: au căutat străpunger2;01 
prin angajarea a zeci de divizii, 

De oprirea atacului soviet,c dela Ro· 
gacev spre Bobruisk pe Berezina, .se fa
ce reSponsabil inainte de . toate timpuL 
Temperatura care s'a ridicat la pesL~ ze· 
ro grade ş: terenul mlăŞtin03 a prici
nuit: dificultăţi pelltru mişcarea liberii 
a trup"lor. 

In vâ fuI cel maJ înaintat spre vest ~ 
frontului german de răsărit în spafUi 
Dubno--Lu:3k-Rowno,· sovieticii au 
masat noni forţe puternice, aşa incât 
se poate conta aici pe o îndârjire a lup· 
telor. 

In sudul frontului de răsărit, sovieti
cii, care au masat puternice forţe şi for
maţii blindate în vederea atacului spre 
sud şi regiunea Krivoi Rog, au continuaI 
să rămână in&etivi în poziţiile lor, de 
plecare. 

au 

l . 1 ' I mu Ul 01' sangeTos. . 
Pe de altă pa1'le conducătorii d,r 

Moscova speră cu să se poată fmtai, 
landa, la. un aT1uistiţiU fapt 'Gar~' 
făcut comandamentul inamic să des/â 
ţu.e această ofensivă de mare ampl()(jr, 
împotriva Statelor Baltice. 

Nu mai încape "icio îndoiulă căl 
Stalin i-ar place să câştige prin bătăI 
drIa Narva O bătălie nm7f mai imp()Ttn 
tii care este aceea pentru r.oo..,ta fjnl~ 
deză s·i pentru, coasta baltică. pe Ioa 
întinderea ei, ' 

Narva" central celor 
mai Yioleote lupte 

G&'\'EV A, 6. '(&ador) ServÎf-,iul brLa 
ni(' de informaiiuni transmite: 

primăva.ra venită pe neastep1a 
adâUJ~a'a(1U-se la reusten~a eXl.eplioua 
de înuâl'jim a germanilor a in~fui 
pentru un moment înaintarea arma 
roşii 

Narva a devenit În Jocul Soskovul 
centrul celor mai vio,lente lupte la POr,' 
le Mării Balti(·e. 

După. ultimele veşti primite de 
frant rezistenţa germa.nă in arest Sf('to 
este extraorlHnar de înve~unată, ger 
manii au revenit la tactioo. ,,.atM1lril 
p~iho!ogice" din primelQ zile ale răI . 
lui din ră.. ... ărit. atacuri în oore compa 
niBe nu se Împră""tie pt'!ltrn a Î"lainta 
prudenţă., ae1ăpostindu.s ... , C'li se al11Jl' 
la asalt În rân{htri strân<>e, asupra pa' 
pilor n 1sesti Î" S('{)nul de a produc(' 
niC'ă printre apărăto-ri. 

Bombardar~a Romfl'i III sectorul 
trecut 

Sepetovka sovieticii 
la l11.area ofensivă Berlin, 6 (E. P.) -In legătură cu a 

BERLIN, 6 (Radar). - Se dau urmă-lior, printre altele a1'1nata S-a blindată d(; eul bombardierelor americane asupr 
toarele amănunte asupra situaţie~ de pe gantă, precum şi c01'purile 2, 7 şi 11 oraşului Roma, Vineri la amiază, 
frontul de răsărit: , blindate din armata de gardă, forma- anunţă în complectare de către foruri' 

In general situatia de pe frontul de ţiuni, care au trecut la atac Sâmbătă pe competente germane că, în special ei! 

răsănt nu sJa schimbat faţă de cea de un front foarte întins. tierele de loc.Ulit din jurul gărilor Tibu1 
Sâmbătă. ' Intenţia bol§evic,lor este limpede: la- luia şi Ostienze au fost l'Ovite distrugân-

Trebue totuşi să se semnaleze că în vitura se îlldreaptă împotriva regiuni- du-se nlllmeroase case. 
seetorul Sepetovka Şi la sud de Lutzk) lor de S'Ud-est ale guvernarnântului ge- Cifrele exacte ale pierd~rilur pojllt 
bolşeviCii. au trecuJ la marea ofen.sivii neral, adi.că împoiTiva regiunii Tarnopo) laţiei, nu se pot ir.ci da, fiindcă nu s'at 
la care cercurile germane se aşteptau dIJ -Lemberg. începUlt lucrările ~ degajnre a ruinek! 
mUltă vreme. Intradevăr de mai multă In comparaţie cu aceasta acţiune cele- .Dintr'un adăpOSt subteran., în care 
vreme avioanele de recunoa.ştere ger'ffUl.J Zalte lupte care au loc la aripa de sud a adipostiseră 200 de perSoane şi care 
ne §i patrUlele tereStre observaseră că frontulu.i de răsitrit nu preZintă decât fost lovit în plin, s'au scos de pe 
inamicul punea pe poziţie în acest sec- caracte'rul uno1' lupte de diversiune şi 150 de morţi. 
...... __ ., ........................... -_ ................... ~ ...... "IIIt ..... -.-•• ' •••••• ' 
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Aliaţii au cerut Bulgari2i să-şi retragă trupele din Macedonia şi Tracia 
SOFIA, 6. (E· P.) Un refuz categoric 

al somaţiilo.r inatnicoe de a retra,l:l;e tru~ 
pele bulgare din Marooonia şi Traoia., 
m.seamnă. diS(:llrsul ministrului bulgar 
de constTwiii, d. inginer Vasileff, ţiD..ut 

Dmninet8 În prezenţa pr~edintelui COIl
siului de miniştrii Bojiloleff, intr'o mare 
adunare p<'J!mlal'ă. ţinută. la Va.ma. 

D. Vasileff a Jnl)tivat pretenţiile isto
r~ ale Bulgal'iei asupra acestor douA 
prnvlncii. ' 

Charta A thntieulni concepută de dni] 
Roosevelt şi Chur('"hill promit.ea llOpoll
relor tw.S1hi'it~,tea de a şe e~tinde în cad. 
rul granitelor lor etnb·. Azi prona!':1tn
da inamiră T}l'~tinde: ,)Evacuaţi 1'Iaeedo-
nia şi Trn.l"ia !'~ 

O împJinire a. acestei somaţii ar fi b-ă. 
(lare faţă, de sa.erifieiile fAM.lte pentru 
Hbel''lrea ft.f'e'iit"r OTovi'rlnii ~i o crimA 00-
pCfriva onollrei n3.ti9nale. ' 

1I1awj~'lJ înl'eal"f"ă să dish'U2't\ ~nir'Hl1 
naţiooal ,bulgar prin ahtNJrI cu bombe-

Dar să se audă ia Lonrlra şi Washington 
eă în graniţele acestea. tr~te o Bulga
ria unită şi Bici un popor strlin. Bulga
ria va avea grijă. l.a nid un picior stră.in 
să nu calce treritoriul ei. 

Despre ra.po-rttlriJe cu Tur~ia d. Vasi· 
leU a decla.rat că. după războiul ba]<,anie 
n'a mai rămas niCi un litigiu între cele 
druă popoare. 

Prietenia trarlition~'ă a B:1J~~ril"j eu 
România a fost resb\bilită rlur-q. înlătu
ra.rea litlp'j"l·,i lJ{"f1tru sud-nI D()bro~.~i. 
"'Tin tr8htu' dp\a C"fliova' Cele două 
t)\1'1 t>ohhort"'7ll st~'as la CPtJţ,;tl"uirea 
unei noui (,;T{11ni În F,UTopa rle- s"d ~st /'l,Î 

('Xtlresia sim~f>.lieă a a-cestd "plTltl estA 
,,:lăr·r~;t:t ccno:ho .. rHe a nnui JlI"l de cale 
f~-~tă. iN1"I'I ni~I!,Q"iu .. i R!~S{>iuk. 

fOl.i "ll ,.nl~'nh .. "'''' .... ''' .. 1" .. ,.11 f><'re nIl 

~..,t~ i .. ..:t.'7ooiu întl'etine B'~l~ria rela
H,..., ""TOI'I. 

Jnf",.p,.!"" .. ~ .... ~ .... ,.,.:,n._ .. .,.,.,.n..fp ___ .,...)C ,1~ ft T"lI"ll'f 

~" , .. " .. h~' '"4-n -a l>1'{" hom"" "''\u "rin 
nrnmH~qntls. n':ll"1' Il;"; n ~Tlsă rlP 0; ............. . 

bulgarii ştiind că ţara lor ar devePi ta
tru de război aşa. cum a devenit Italia' • 

IncJ.leind, ministrul şi-a. exprimat ftl' 
ma convingerea că. victoria va fi a putt 
riJor pactului tripartit. 

In urmă a voriJit prel'ledintele ('.()I1siJ,k, 
lui de miniştrii d. BojiÎoH, exprimândtl 
~i n.cordul (,"u eXIlunerea ministruh~i ~I 
construcţii. Dsa a oferit o privire ro~' 
tuaţia eoonomjcă. a ţării. Venitul Dat]@' 

"al ru BuIgarlei a erescut dela 84 milJal 
de leva din 1938 la 186 miliarde }el'. ~ 
1943. Din această. sumă. 94 miliarde leva 
rezulti din munca sat~l(!r. . 

Lupta împotriva in l'laţ)ei a fost dUSI 
cu SU('I('es. Preşedintele consiliului ti. sul!
liniat di, eheltuelile războiulUi au M 
Jl('flnerite in Bnh.t',aria, e(l'lltral' ee)orh]tl 
~ăl'i f'xf'lnsiv prin Împrumuturi. •. 

S;t:~f!ti~ ecfl'llomicl a mrii este saJl8' 

tClI"?i. ,s;::i in nlină. rll'Svoltnre- .. 
Am~nrlfHlă. dis<,uT!i;llrP" j>.Tl fo~t pr lf11" 

h~ f'I'l f>,"·HI?;R~rn fte asistenţă. Ele aU fost 
tr3llsmis(> la, radio. 

Societatea NaţiQllală de Editură ,i Arte Grafiee .,Dacia Tralană" Timişoa.ra J Lonovici 2 Irml'ltr ~t "r ')? l1x8 1913 'f> r> "ul Of. Comerţului Timiş('Iara. 
Tipărită, la 6 Martie 1944 

2&]& 2 Fa. 
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