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Stabilirea relaţiilor intre guvernul Badoglio şi 
Stalin bolnav de congestie cerebrală? 

ta il,.,... t' IIl,..',. .. 
OVjE'~Q" La. po..""",,","Q. 
iini, a _ _.: 
erai p 

rest; 1 n problema finlandezA se evidenţia ceea 
~ 00 s'a. afirmat, in momentul potrh·it, la 

mal; Wilbehnstrasse, anume că nimeni nu trebUI! 
SlJn "se aşt~l}te la. o intervenţie britanică sau • 
ecl~ mtrieană. Londra şi Washiugtonul inţel~· 
qeţ, 6nd să acorde intreg ooncursul lor l\losco. 
[ ci'.ei In c~tniniIe pe care a.oeasta le consi· 
l1e~1 ari in sectorul sau de resortul ei. Dacă, 
1r!11 je pilda.. .guvernul Statelor-Unite n'a rupt 
• 111· JânA. acum definitiv relaţiile diplomati~ 
aSe' CII guvernul finlandez, aceasta nu ÎIl8eamnă 

fi nu e de aşteptat ea el d le rup§., trlmi
'~i, llnd un ultimatum la Helsinki tocmai cu 

ItlOpul ca Fin]a.ndezii să cedeze cererilor s0-

vietice. 

Cât despre atmosfera din ctt.pitals fin. 
leţ!.: Iandezii.. se eita un oomentariu difU2a.t de

altfel de radio lIelslnki, a.părut in ziarul 
eonservator Hufvudstadsbladets, CU prilejul 

PARIS, 16. Ep). DL. lIENRIOT COl\'UUCATORUL SECRETARIATU· 
LUI DE STAT AL INJ:"ORlUA'fIlJNILOI' A }!'ACUT El"I SJ<;KZAŢIONALE 
DEClARATII CU PRIVIRE LA DE.~OPERII~EA UNUI CO"U~LOT ARMAT 
I~lPOTRIV Â. GUVERNULUI FRANC·EZ. UN CURIER AL ]tUşCARll fi..E.. 
GALE A FOST PRINS IN DRUM SFJ;E LONDRA. HAR'rIlLE DESCOPE
RITE LA EL PRECUM ŞI CEI..ELAJ,TE DOCUMENTE PE CARI MUJ:ŢIA 
LE-A CONFISCAT CU PRILFAIJL DIli'ERlTELOR PERCHEZI'fIl, AU :D0-
VEDIT CA ESTE VORRA DE CEJj lUAI ~IARE COMPLOT DESCOPERIT 
Dj;J ZJ<~CI DE ANI IN FRANŢA. CERCETĂRILE SUNT IN CUR. .. ~. AMAN1JN· 
TE MAI APROPIATE NU AU Fo..~T DATE DEOCA.'IDATA DIN PARTEA 
SECRETARULIJI DE STAT, ACESTA A~rrN1.'Il\"D DOAR CA PIJŢIN 

INAINTE DE CUVANTAREA LUI J"A RADIO A FORT DATĂ O LOVITURA 
DECIZI V Ă DIPOTRIV A BANDEI DE CONSPIRATORI. 

La lyon a fost descoperit statul major al mişcării de rezistentă 
Vlchy, 16, (Rador). Corespondentul 

agenţi.-i DNB transmite: 
turate şi CiOD.turile, telegramele şi seri
sorile 00 urmau să tie trimise la Londra 
precum şi luI Marty şi Negrin la AIger. 
In baza. 8A'telOlr găsite se ~tie acum eine 
au fost omorâti si cine urmă. să. fie ueis. 

In haza 1is~J.or se ştie ee sume au 
fost plătite lunar ~lQl' ee aveau mIsiu
nea de " ~mil-e OI'l'lo'Mui. Se t"Ult0ftl!!te 
c.:t~ 9J",1ttte DliliOllne !le ff1\n<'i au f6St 

A RAD 

tramv&i s'au dow~lit Il fi terorişti şi au 
fost arestaţi. Gl'Uţie, acestui fapt, mHiţia 
eare a judecat un rol determwa.nt în aceas
tă. che~tlune a reuşit s& ajungă până. 1., 
Lyon la sedlD1 statului major. 

Din is,'or competent francez, se da.u &-'". 
gurări cl\ in ultim~1e săptămâni a.u f~ 
anihila.te toate re.mltatele obţ;innt.e de te
rorişti in timp de doi ani. 

Acpune..a militiei şi a forţelor de sigu
ranţă, iese mai ales la. iveala din faptul ei 
la Lyon au fost supuse unui ret--ent control 
50.000 persoane. Ou aoost prilej au putut 
fi arestati 65 terorişti sau agenţi stl·ăini. 

In cursuj operatiunilor au fost gă.site pe 
lângă arme e.ngle:oo şi arme al~ fO!oOt.e1 bei .. 
gnde 95 spaniole roşu. 

Stalin b o)nav de congestie 
cerebrală? 

Buca reşti~ 16. - S. P. p, trans
mite: ştirea lansată de agenţia ameri· 
crună .,A. B. C." }lQ'trivit căreia Stalin ar 
fi bolnav de congeStie cerebrală, este 
considerată. la Berlin ca fiind pe Mantre
gul inventată.. 

ea i C!el6t de a IV ... aniverări a păcii dela tfos. 
:: tlOva, dintre FmllLDda şi Rusie, pace Inehe-o 
~' .ti la 12 l\ola1"tie 1910. 

,.Cea mai pufernid armă a Finlandei) 
.rU"1J1a ziarul este in definitiv meu ţinerea 

Marele stat m!ljOlr al aşa numitei "miş
cări de resistenm frăne,ezeu a fost des
coperit la Lyon de tiitre ml1iţie şi forţe 
de siguranţă. france7.e - după. elIm a 
ammţat d. selt1ret. de stat lIenrlOlt
Într'o euvântal'e la radio. Şef al a.oesttU 
sta t maJor, dllpă ",mn s'a oomsta tat este 
un evreU ('10 n"mele BIt,el{ Ml~!"-i luase 
psM,do'l'11'11.1), fl'~nl"eZ de Narhonne. 

Au fo .. t l"'Anturate Retele ~OV\tni .::.t~t 
major ~M!l.lll~lm şi materhl e:xrtlo
siv, anne 'l')l~nm'i si dfY'11m~te. d;n ('"'re 
l'ejp..;f'J a""+;,rit8f4'1t, ~, f'rim",1e ml'1ln lt .. U dE' 
resi"'tf\nt.ă.. Jn arelaşl timl) HIl1 fost co:ap-

I 
arun('at", MI nnl'1l"'llt~le t1e ('H,tre e!1!?:ll'zi 
!'li S'l'I afl"t ~, S'fl rlfstribt11t l1m1'lr suma 
f\e 17~ millnane fr<tn.rl noentr1I tnfă-ptui
rea ('l'imAlol". Tn sr~" .. r!'ltt ~ mn; Ftie - a 

, lu ll"gi'itură. Ctl ac-est s\'on, din Stoc·k· 
boIm se anunţă ci in cursul zilei de eri, 
postul de radio )fos~ova a tnm'imis mu· 
zică fUllebră.. 

U!l: 

* ur 

Il(~ 

. , 
pntemicl a drepturilor noastre. Aceasta nu 
Wa.mnă. că poporul finlandez adoptă o 
atitudine rece faţă de IDet>rcărtle de a lk'Oa. 
le Finlfmda din rizboiu. El nu ~te atât de 
nrMn de realităţi, fncâ.t să nu r16 impre
sionat de desfăşurarea lucrurilor ti. de eve-

I 
Sll'US .t. llf"nrint t~ in<,hMre.· nntn('1e 
enl'n"'l~](ll' 00 lucrau pentru ambele 
părţi. 

Rezultatele obţinute de terorişti in 
au fost anihilate 

ultimii doi ani 
Cercurile engleze surpnnse de sta" 
bilirea relatiilor intre Soviete şi 

guvemul Badoglio 
nimentele în a.fara graniţelor )ui., VIClIY, 16. (Rador) - Core~pondentul :resistenţă naţională, sunt condl186 de agenţi Buooreşti, 16. - S. P. P. ti'ansmite:-
Semnificaţia uestol' d<esfăşu.ră.ri este de agenţiei DNB tram.I~ite: . ... oom~i:;ti eo~dalt de M~va. Aoeş~. Stabilirea relaţiilor diplomatice intre 

bună soomă mai limpede pentru el decât Capl.urar('8 statu)m maJor al mlşcArll de agt>onţi sunt m mare parte ev.rel, polOlle'l;l, Urr'tmea Sovietel r i guvemul Bad glb 
gâ.nde.so 001 mai nerăbdătOri propagandişti rezisteuţă. franceze in zona d·e la sud de unguri, sau spanioli roşii. Astfel din 9 te- 1, . o ~ . " }.' 
a.i păcii. Lyon, a. conlirma.t din nou faptul că toate rorişti arestaţi de curând 6 sunt spanioli. ~. ocazlOnat Zlnwrul~l .. Tim~s u.n , articol 

Oea mai importantă. şti't'e a zilei relevată organiz.aţiile Şi grupurile de resistenţă fie Capturarea [orţelor franceza de la Lyon I cun care rezulta ca cercurile ofICiale en-
la conferinţa presei deJa WilheJmstra.O!se 8 că. se chiamă gauJlişti, giraudişti, ierori5ti este rezultatul uMi Împrejnră.ri. Ocupanţii gleze au fost oarecum surprinse de ace~t 
frno.t luarea. raporlurilor diplomatice dintN refractarj, arml\ta. secretă sau nll,eare de unUi automobil care se cioouise cu UD îapt. . . . '. 1 

r. 
'8 

Uninnea Sovietidi. şi ~vernul BadogUo. & .............. _ .............................. __ .................. ___ ....................... 1 
qrbUTlill.,ă faptul că aee~ .. t aet la fost • '-1 v • '-1 V • 

~U~ in funcţie. fără o intelegere. prea· V~ctDria fmala va aduce o lunaa perioada de propaşlre p'-ntru Boemia şi, MoraVia 

Ş 
e 
II. 

labili eu AnglIa şi Statele U.nlte in \ • I O -., 
sOOBStă privinţă. Şi a.oon.sta pentru Scrisoarea'" uehrerului c.ktl'e OJ. Dr. Hacba 
că agenţia .,Renter'" anunţă numai ei Ba- Berlin, 16 CRador). _ Dela cartierul bună. atat pentru Reieh cât şi p!'ntru ţă- plin de răspundere şi vă. doresc să.uata~ 
iloglio s'a. adresat simultan Uniunii 8ovie- ger...eral al b'Ue.hrurului se OOIn!u'nicâ t.r- rile.J3,oe.miei şi Moraviei. I 'ji putere pentru il 1,lutea Iamant." şi mal 
ti ee, Angliei şi Statelor Unite 00. rugă.rnin· mltoarele: I-n vreme 00 alte popoare europe-ne s'au u.ep~arte În tru?te->ct ~ullcţiei ~umnea.\'~. 
tea d-e a-i fi acceptată reluarea relaţiilor. Cu prilejul celei de a 5-a aniversare a lăsat atrase de in mic in războiul pe care stn de preşOOiute al sfatuim peD'tru bt. 
Comunicatele difuzate de a.genţia "Reuter" . ,. M .. Boe' R~ 'cht'l a 'nele pro'-AI>tor:ah'I'" reumru araVlel cu mla cu <.'.1 " 3C('St inamic l-a hnpus Reichu1ut, lUl SU. ""'" • " ... -. _ • . 
au da,t in vileag puternka consternare dt>.Ja reichsministrui dr. Frock, protellt.Jru1 ferit cele- mai mari jertfe singeroase şi Ou. cele mat bune salutăn. s<;mnat, 
Londra in ac.eastii. c.bestiune, oocentuindu· Reichului în Boemia. şi Moravia a fă',mt o se văd acum lăsate pe seama. boJşev'.zmu. Adolf lilUer. . .' 
!le a.r;;unra faptului clt. şi de asfMată. Sta fin vizită d1ui dr. Hacha preşedintel e statu- lui de către foştii lor prif't.eni' poporul La manuscnsul trimls de Fuehrer cu 
a fiieut nn pas ma.I dl"P1lrte depăşind AN· lui căruia l-a înmânat un m31Thu.r~cris din • . . '. prilejul împlinirii a5 ami dela Înflinţarea 
GUA şi in acest domeniu. pa~tea Fuehrurului conceput în termetn'i (:;~h Şn.diI·~h~IUtut)pădstra. nt~atlDbse bUt nu, riie protectoratului Boemiei şi Moraviei d. 

Ş1 00 1'>1 e sa e ~ Via /110 ~u se:..L.~ Ar: dr H cha resedintele statullui 8 trimis 
S)'IIQ tllt .. butt FrJllţHle dipJo cor~'iali. matei germane. Prm leabtatea ~raiata ,.u p, . 

Aceasta scriSoare SpUne următoarele: . d . ci •• . r w '1 d' (, scnsoare in care spune mtre altele: 
mal~c. Intre tJl1verllal Domnule preşedinte al statului: t1mp e C11'~ ~nl ŞI. prm re:' lZ-lUI e fU Cu:vintele vOastre mi-au reamintit de 

Rade -lio f' Tito l'a 14 Martie 1944 se aniversea1Ă pen- cadrul ordUl!el n&'lll, populaţia proteC'to- acele vechi legi ale ţărilor Boemiei şi 
Bucureşti, 16 S. P. p. transmite: Ziarul 

elveţian "Bassler Nachrichten" a anunţat 
ieri că s'au stabilit relaţii diploma:iee între 
guvernul Badoglio şi Tito, şeful partizani-
101' jugoslavi. 

Din sursă engleză se a.firmă eă un om dţ'! 
In-credere al lui Tito se află la Nea.pole. 

• 
Gen("ra'ul Slmov'ct va II 

suce..,50rul lui Paricl 
aUCUREşTI 16 S. P. P. TRANSMITIi : 

8E CREDE CA GENERALUL SIMOVICI 
VA FI SUCCE80RliL DJ..,UI PliRICI IN 
FRUNTE:\ GUVERNULUI JUGOSLAC 
UEL4 CAIRO. ..,----

I 

1 ratului a lăSat să se vadi că esta COlt- u~ ., b ~ 'a luat hot;in~ tru a cincea oam ziua in care mi ('nara. stipnta de acest fa t ..w.uraoVlel pe am carora s . ~. >." 

unire dintre ReicI1 şi ţările Bo~miei şi '> P . • • r~a în noaptea aceea memorabila m ca.re 
J\[oraviei a fost refăcută datorită vederi- In le!ul acesta ea a desmint~t In m()~ul la rugămintea mea aţi luat sul> protecţia 
lor oamenilor lor de stat şi inţele-gedi ~:I ~ :.1' ::: toate SVODuriIe rispan- Reichului ţări ale Boemiei şi Moraviei şi 
pa<.:nice, lte m s l'l1 te. poporul ceh. 

Prim. ii cinci ani ai proteetoratului an I Să dea Domnul că in poporul erh să se Cea mai s.inceră mu~ţ\lmire vi exprim 
trecut aproape În Îll't.regime sub ~emtll1l adinceasei şi ~l mult ~vin~erea că atât eu cât, ş~ popo;Ul ceh, pentru .a~igu-' 
luptei de soartă a Em'ovei ~ i'l~Pamni ~S'trarea formei sale de, VIaţă ':11 uivcl'Ul rarea marlrumoa~ pe Care a-ţi c~t-o 
deci o dOVada istorică 8, n0l1i1or îm}l"l'eju- ~UA central eu~pea," n!l pot fi IJă.. .. trate conlCetăţendlot' mal !)el1tru. Y':~ea ea.rd 
răl'i statnle din Bof>.mia !1;i l\'O~9.vill. Nlre de-eat prIn ocrotirea Re.chullll Dacă po- va fi Pace. Cu acest pnleJ lmt expr,m 
est,e mult mal <'ouvinrrăt.rtfln>~ ... "ne- porul ceh îşi va face da.toria in acest spi- încă odată convingerea ei armate-le ger
'!'ilmtp,le .. ~,-e S'fll' o ... tea latle in m~i rit pentru patrie, peDtl'1l Reieh ,i pent.-ll ""ane conduse irn mod eroie vor câştiga. 
"l'\n"i 7.ecj dE'! a11' ;t~ Jl9C'e. Europa, a!o!,cll'lf va paJtlcipala câ",ttga. V!ctorl.a finală ~i ei pentru B:.)em~a t:!i 

"m df"Osebidi. nH''''''-,. o;;ă ronsfat Ifi rea vi(~tonet noastre. Mort\V1n va, urma o lunga penoada iM 
..;:.fâ.rsitnlll('~<:ItHi mt('~'l\l de tinlp "A DumneavoastrA domnu1e pre,~inte I\l propăşire. 
~ ...-.-diAe lf.tAtala.'ti c10vetlit $taflului vă mulţumese pentru conducerea . 

----------------.............. I 
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SECTIILE CULTURALE LA 
INTREPRINDERILE 

CAlENOAkr 
INDUSTRIALE _~_~III,"' ___ ,",--= ~ 

Iti NI.rlt. 145' , 
CuItur. .. prochoe fndid:tual aau 8-

H()O.im. dar ea se răsp&lldeş-te organizaţ, 
<:ln<i dorim să devină regim. De multa 
vreme intreprinderile industriale dm 
Banat - în Banat tna.i mult oa oriunde 
_ oferi spectaoole eulbtllie rn~nc~t:· 
rilor făcând o educaţie a lot' ~rtl~tlo~. 
literară Şi patriotică. Aoest(' llnpart~ 
Şlti ale mun.citorirnii eU oultUl'A nat~l. 
şi-au păstra.t însă BaracteI"".Ll Spo!aehc, 
produeându-se la !ile mari şlla rastiru~ 
puri Il.l.11gi, prezentându-se PUt'J I ~a 
un. f~ de tlfiet4ntkm:l fi de dh.. ţ)(~ 
u,oară. Statul nO'l ,i conoepţia. p~ ,ute 
a adopt8t·O referItor la Ill:uncit~i ~e:e 
el/i întrepri nderile ind ustr1ale sa para
lJensoi oultur.llizarea ca dlve~ti6ment !I 
l'lii. tre[l('ă In principiul (\oltUrli oa ,vi":.1ă, 
,'Il (18');1.t' if' de perfecţionare, CI. R:ba:n-
,Ioi a f Ha/oaţiă, a. mOl'alei ,i R patr~otJ.800 
mtllui Acest ideal se completeaza în 
non('p'1tla lui şi cu ideia tn'"lllcîtorimii ti
zî"es:t,· v;gllr'la.s~. sănătlltea fiind eon~ 
f;:,;r>"H '~I l'a stare a omului cult. " 

p~,,~ .. ., <l ::bee la bună înfăptuire a.ce· 
"te d': '''rate ale neamului şi pentru a 
ela n i lf[··tuire postulaplui oultural 1'11 

ajuo!'! ia conoluzIa, mure ,i impu~ă. 
tOllre. d la intreprinderile industr131l' 
trelTJle !Iii se in!lInţe)je .e(lţîil~ omtura' 
le, SprE' !loeastii. înfă.ţltuire R păsit la 
noi. Îh T!ml~oIlNl. marE-il 1t1treprindere 
"Tndll~:t1'Îa I..ânei" inftirtţ~nd o Se<lţtil 
('lutui'a!ă pe bază de experienţe, de su. 
g~tii, de nbuinţl şi - mai t>reSU8 Il~ 
tnat2 -- pe ba~1i 'Hlui jj9ntimen t de sin. 
('eră si părintf"as(',i dragoste din parte~l 
Dircllţiu-nii şi a C(lmandnmentnlni Mili· 
tRf pentru mUnf'itnrii şi tnuncitoareir 
rab!'jeii 

In l'un!'iednţă, Direcţia "Industriei 
I..ânei" impre:mi. ~u Comnndamentlll Mi. 
litar. a rrcat Set"ţia Cu1turaJi., c&re neti
vikd in p('rma,ment oontaot cu .. Munca 
şi Lur"ină", are II. realiza stări cultura
le printr'p a(·tivitate constantă şi planifî. 
eată, Seeţ in CJlturaHi a luat fiinţă, decI 
însărcinat fiind cu conducerea ei, - care 
(',onsti, intr'o zilnică. indrumare variată. 
dat n1er€u cUltUrală, a tlluncitoi'llor, -
bn UUrl{l$cllt inteleotual, e.gnl de OOlt1:Pl' 

ten t in chestiunile de culturi Şi de pre~ 
7.enblre a ei programatică.. Activitatea 
Radio - ca.re le Va Y.ltroduce foarte în· 
curând prin difu,zoare in toa.te înciperile 
fabricii cum se face în străină.tate. h· 
rism, r:~(lrt. şi vizitllrea. aJtor intreprin
deri. eli scop educativ. 

Pentru aceasi:.a. largi planificare Oi 
reuţ1a şi C01t1nndamantUl Militar au in~ 
'dicat personalul de realizare. penmtlal 
(le a.jutoart' a. şeful-l! secţiei: aCeşti fun(l. 
ţionari sunt cunos0uţt pentru experien
ţa ~i devotamentul 101', pentru ()pera 
cti1turală a Intreprinderii: Pelici Tralan, 

, 

Azi 
Vineri, 17 tA ar tie 

Premieră! 
c- - ~ ~- -.... - z-, _" r_ _ ..... , 

Reilr. 3. 5. '1 &i 9 

I 
Romescu Ioan, Raia Toma, Andrei Vai
da Simon Homulus, Cornel Andras. Li. 
vi ~l Bădesou şi deleoaţii perlllan<:>nţi ai 
muneitorimjl D~na petrovici Elena şi 

I Fono Ion. Pentru teatru - Ecatarina 
Munteanu, confluc.ă.toarea. eohJp~i ~tra' 
ş<,olarilor. COl""ll Şl edUcaţIa mll.Zl.cala ri. 
mâne permanent sub abiIa si competen-
ta eonduct:-re a prof. Sevlci Caiu!!I. Iată 
cum S~ 81<,.ătne,~te o se<'tie cultura.lă la o 
în t~ptindere ind'lstrÎfll!. 
Itămâne &ram activItatea pt"opriu zi-

să. Ea. ~ va. desfl~ura !noet, dar met,o. 
tlle, fiindcă şi cultura oere O adaptare 
spirituală la ea. Principalul momettt este 
trezIrea voinţei nr.tncitoru1ui de e.otiva 
În diverse ipostaze: Oa .. elOT, c&ntlreţ, 
6scllTSlonist, radiodifu~nt şi radto
asoultător propagandist al ~alizări1or 
estetice eto. MUIl(>Ă ŞI cultură. - iată 
lozinca cU care "rn(b~'ria Lânei fl 8. d~ 

1 
S0his această istorică epoel de viaţă 
culturlllă in marea sa importanţA, socia· 
iă 4i umană. Gb. Iv. 

V.ata şi opera lui Robert Kock 
Conferinţă ţinută În ziua rie 14 Martia 1944 
la Politehnica Timişo:ra, de Pref. Titu Vasiliu 

-Robert Koch a trăit '" Q dOlUl. juflllj.. 
.at6 a secoltdui a XJX-l·ea oont~rnporan 
Ct& fnQ.1'e16 P(I.$teur §i tm.p1'e1ln4 cu acesta 
est, tntemeietorul Bacteriologiei., 
Âceastă ştiinţă este umd din factorii 

c~ 1l1ai importanţi in eooluţIa medic-lnei, 
aducdnd un ~vor nou din cele mai mari 
de binefa~ a omenit",e{. Viata lui Jto.. 
bel't Koch e&te aceia. a unui i""Pirat, 
car. CU Bacribcîul oricărei mulţumiti 
p(ffscnmlt: crrnene.şti !l'a pus in $erlncittl 
O'1nt'ntt"et peh.tru ducerea 14 Victorie a 
ideilor 1zvorâtlÎ din mi7ttM lui, tmn m,e. 
todtk (l;.90opertt8 de ~lJ dând pOBibili· 
tat~ contemporanilor lui} să deSoope'r6 () 
mare 'Parte di" dohwftiUl bGclefiologiet) 
as/Mi cLMfcă, 1'dm4nâftd tlf! de~coperft 
ptnt1"U geneNţii'llf t)iitoart~ unele grupă 
HO'wi de fiinte producdtoare ds boo+~ iH .. 
fecţiQ(1.8e; &Geea a lt'fT6vt~f'tlof' .. 

Pe ~t.rt opera lui Rob-ert Koch "e p0a
te spuntt că eoMtă în descoperirea ~t 
CI'u'Ioa{it(?ren bacilului daiacului (ahtra· 
XulUi) Şi in special a biologi~ ate8tni 
microb, el fiind văZUt de ma; rnulti (J.lţH 
(naintea hti insă neclarafioat incit in 
multe punate, în speC'ia.Z allormării spo
rilor. 

Desooperlrea OOc!'!tau! tu'bercuJoze!, 
eare în pe1"pet1teaZă numete, făcându-l 

fiului. AoeG8ta e8~ opera "e"IJ mal mare, 
pentrUCă 6(J e8t6 cona1derao.ilă pt"'in .... 
mări16 08 le-G aVUI 4I8'Up1'G ou.n<;lOff6rii 
<JC6-8tei ~ p?"ifl traMmiterea bacilu
Ztd la, animale ~ 8tabilirea fJ~elM '13 
infecţie. fi imunitate .71 unele baali> in
feoţioase, deo,Jebite tMJ acelt! din febra 
tifOirlă~ diftert'6 şi alteHJ. UNn!!ază da,. 
oope11r ea bal]Hl~ltlt M~i fi apoi .ttu-
diile Ju( asuprG Boolei .fOtnhidut, Ma.lu-
rid, Pt'TTJPla.smoteJ.or~ lI'tIIdif fi cer-oetdTi 
/ăC1U6 pe tot globul păm4nte..!C. 

Rob8rf Koch e8t. ti" int8111-eietor de 
şr.oală şi elevii lUt apropiaţi It f'1t4i 'nde-
părtaţi lm-measă şcQal.e1lf3 mari de bacte
riologie de pretutiMenit dar mai C'fI ,ea
mă ceo germană, oare aZăturea dfJ cea 
franoollrl li t»ntribuit in OelJ mai 'l'Pt«hf 
mă.m1'4 la 'mbunătăţift><J ed1lătăţ4 ome. 
"eşti. 

Robi!t"t lrocJl& e8t~ +tft g6'n1tt al rQ.'4!1 
qe1rn.an~~ (dăturen de 8'tm'ten,ii lut pe titte 
domenii de cmliură ~ ştiinţă tmitJe,.&:tlll. 

PaSfe'U'r ~ Koch .,i.-att lubU .tam lot- l'U 
pasîtme, dar amând~f mt hlblt tl11ra1tita· 
ten şt au 1tterat pent1"l" binele ri~ m.eri
Io.nd titlul 48 bi'lle/licătari ţii ei. ambii 
fiind reprezentantii ttpeci/ici ai geniului 
(J.ce,<:;tm- ! naţiUni m.an, cari trebu.i. să 
co~ăuM destinele Europei.' <"'~'!lk~~.· I u.:~ din ~. mai 7,1:" oomMi.ait:~~ 

TEATRUL NAŢIONAL 
7 L L $$ J LI 
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.lot. J3 Ma.rtie, ora %O 

TUDOR MUŞATESCU 
marele autor dramatic pre!fntA t*htrlitoa. ~opet'I 

CERŞETORII IN HAINE NEGRE 
. - după ENNERY Şi OORlION 

AnsambloJ 60 de persoane sub eondueel'e& per80bBli a. elIm MUŞIl~ - « • 't. _ • « 

lIl" o dAtă, care • legati ~l de ~ t. 
mi~oare:l fi de viaţa celui ~ai popular reg. < < 

al Ungariei. In aoea.,tA &l e executat tU 
palOfUl unul din tu lui 10&0. CcrrviJ!u4, 
are5tat al douilea. Aceasta dupA ce recel. 
Ungariei promite, in oapela din ~at.11ll. 
Corvineş"ilor din Tinl'i~ara sub j'urruntn~ 
că DtJ va rizbuna 11.101 oda ti ti eub Iliot. 
fwmă uc1derea collltelui Ci1!€lY de elttt 
partizanii fiului celui mai Inare a hll IOIJI 
Corvinul, intâmplată la. Belgrad. Penu. 
Mmoaşterea mot&vur-!1or vreDl.'urllot 6t 
atunet _ inter~l'Iant faptul, că după _\de. 
re. acestui Cilley, care reuşise să a-. 
tu ~etuJ regelui bănuiala, că fii lui I08II 
Corvinul 'tind să acapareze tronul Unga. e 
rf&i. el bt drumul sAu .. p1"e nuda t'@g~le lJ~. jeIII 
gariei $'a oprit şi in 'rimişoara. In tx>arta 
C'utelului COt'Vlneştflol' văduva lui 10IIII ~ 
Cor-vinul dimpreunâ ('JU fiul ej Matei,_ 
cel mai mare era eomandantul oetăţii ~! ... ~ 
gradului, - au aşteptat In genunchi pe I J'( 

rege cerând clemenţă pentru fiul ~ frl. )!!il 
tele' cel mat mare, dacl curtlva nr ti ghlt tiri 
vinovat, san b1Inu~ ht omm-ul lut cnte, •. !«lI 
Regele a ridIcat de jos pe V'ăduvii aslgur!n. lai 
du~o de clem:.'tlţA lI!ll pentru fiul ei ti B. 111 
când, in Câpel8 oll!Jtelulu-l fi jUl'Rm8.nt fu : amJ 
acest sens, don.illd apoi ,,11.(1\1"81 $1 1111 oot . 'Îl 
tom de hlline de m!it_A .. trpUMl1du.l

j 
• 

l11t II ~ f'Qle, c'" Baţil1 aceluIa, cG.re Il I!III.lftt • 
Ungaria pa Beam .. ~tfnătăţU fi pe .. 
ma _, eă Umble tu dol1n pentru un bl"ba~ ( 
C'are s'a ridicat dea~pra tuturora, o. I 
urmat d.upA .ceasUI. d~lanl.ţle ~ ftlt, ' am 

TRAIAN BffiAESCV . !CI" 

o<>~<Xl()~<>oo~ . Jl'II! 

NOTE 
L & :_'ma 'fit_ 

'II! 

• 
OII 

..... lIDU'lJ1f,A ..,1JAUlA.l1\:A1AN!1i 
din Ti~oara, de sub oonducerea tâ.n1. 
rul'lli gditor d. Valeriu RăobJţ.antt. 91-
inaug"'.1I"llt iotivitatea prin ti piri", 
plaohebli dfl Versutl ,.SiIhfOl1ii nootume" 
de N~tor Prlsda. ".ri.nărul Ncstor Pria
ca O6t9 un poet de frumoase pOilÎk"ilităţ1. 
uovadind o ;. aonsibilitate ram.a.rca:bi1i. 
Placheta. .. Simfonii Dootume" este IlDa 
dintre .cele promiţătoare oU caN .. 
inaugureci aeest sezon. 

pe 
llII 

di 

O NOUA. Rl'NISTA Ll':rEltAltA .ni 
RIlNAT. Zilele Mestefl 'Va aI'}.ate ~ 
tl. "Cosa~a." !tub direl:'ţl:t cU!1oseu
te! şi taletttatei p~ â MoţUor F101'Lc.t 
Ci"ll':'t Stetăn~. VO!' b()la!bora. eelt 
md !lUi.hlclt~ ron.d~ dtn ea,pttall ~ 
Bl1tLat. Cttflof:lcAnd P(J8!bi'Ittăţil~ aflti80 
tiee BIe p~tel nOl'i('-)! Ciura şMt!1'le~ 
I1'WMta este t84repta.tl.eli leoftf1ttA M' 
ribdu.. .... ~ ... ' ........... .... 

fi". v"'aft'. 
~,;~:; J 

g,uJr4J'u,; ! 
N' mIrăm dece v»fC cJom.en, tt1"ăMt .. 

Viaţăj ajtmg la ';'tt.taţl' 'trălUCitocw~ 
PQAttd ţării. 'ă liS tocmai (:Qt"e.ypuw 
toaf'f ~tăIă' şi pregătirH lor. 

In. majOfitt9tea oa2UN()t bărfî'mJ ti 
fft1JtniMm de _ci ~ tf'IIttZdt6~ ruutăm l1li 
... b?I\i~ 8d a(.dC6m. ".... toa~ mi,loiJi ' 
cele 1'8 acel CJne'tJ(J ~ ttt fie par. ~ 
• ajUM prea ăep!t11f!r. Ne pr8oC1f;p{J .. 
fl~(I mă.mrn inodt trită'1l'l de hOt fi M 
akM ".tăm M lI~ foart~ tm'ţ'Oft 
tmtt; !tii tlf1ăm tmm CI ajuM omul ocel~ 
ardr .. t!Utr. Poot~ om putea 'nooţd 
fJU&Uf!. 

Alte ori ne mttlţum'm eă aptmem.: il 
IHmt noroG', eu n'am ftOT()C §i pace şi ft~ 
lă.,fîm p1'adă apatfe!. 

Su,cc6~ul altl1Nt tribute 8tl fie anime, 
să ne intăt"MScă, "ii ră.!colească în net 
dCfrinţa de a ne ridica. Să MUtăm să i~ 
vmgem "U 07'we prEt obstacol.ele, fără 
st1 fU! t"e~emăm bine tnţele.!. de diCfontd 
f'.wtt d(J fr~ovettt: ,ficopul if~â mtjlon· 
ult!. O birumţă c&,tfgar8 f'rlt'l pUiet! 
propri, prin luptă cin.s{ită. dar dArză, it; 
dă O bucttrie nef'yflVtfă. Te tnaltă Şi ds 
fjr~<(făt(>,~ltt p(f?1'tt'1l. aJte ltlptt ~i alte 
biruinti. . 

Sunt atât de adânc{. aMt de p7:'I'Ie de 
2m'ri.<r;'ninfe C'lwirlfe7.e ~1 n1'lttlitONJ1ui: . 

1,. lmnl tteC'azttri veţi avea.. Dar tn--J 
dr~iJf. "Eu I'tm birt/it lfnntta". 

, .• 'MIA MAR/AN JALEŞ 
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1lftN1TIUN1 BOMA.NEŞTI. J)oad De 

gândim bine. VQIIl tnjelel:e ci. neamul 
a tl'ăU ÎIl ultimele decenii fări. d6-

pndse MlU.p1'8 vieţii " a dewJtln .... 
..w. Le dăduse Ern.ine8cu. in ohip patetic 
Idblim aoeste cIe1iniţhm.i, dM Emine8CU 
dIn'flI1Jse incă aorma.ti'V1ll 8pirltual al 

oi. mii. acum Mareşalul Condu.cător 
dA et.t8va sinte.rle de gâ.ndire, slmţlN şi 

ţi. romi\n~ fi si spunA oricine,. 
ele nu (lUptind in a.dânclme iii tn 1nă.l~ 
Integritatea l'OO1âueaacă. De pildă: 

DOStru este clns-' Puterea Doa
este muuc&. Oştirea JKlt\stri este jcrt

tn. (lua D<l6Stră este eredinţa. ~lul 008-

llflII este izbâ.nda. In a.oeste propoziţiunl t0-
ga. este ('lltegorie şi. intru'un ehip integral, 
tJlI' j(allt. De pildă : drumal DCl8tnI Mie cin
rta .. _ .- judooi\m in poerspectivi i'storlci. 
:JalI ro~ ti vom yedea. cli. .. a 

timp de mH de ani ealea ooa drea.pti 
~!, '1 româ,nilor, pe care el au ajmul pâ.nă. Ia 
pe ~al snper'b de astăzi.. Sa.u : casa D.,... rac _ .. 

!It Jbi este orodjnfa. Oa:re, nu toate IMUletele 
e)'. . _neşti stau impreunate tolul lângi al-

ln. 1111" nooespărţ:ite in credinta creştină ti 
n. .. btcrederf'a divină, pe care a avut-o nea
m ; pgl românesc in izbitnzile sale morale şi 

tl/Io . 1P1ri'tuale f 

• 
'It • 
: CASA ŞCOAI.ELOR. Ca. multă. greu

ts.te ajung până la DOi cil.te VftUDa 

I ,lin ediţiile Oa.'!ei Şeoalelor, in care apar 
· !Criftorii noştri elasici, In intregimea lor 

~ 193\1. D. Nicolae Bagdaaar. Ooodncl.tond 
· ~tei in.<dituţttmi de euulturl §l de lndru-

• mre intelectuall, este onm.J. pe care l-a aş
iepta.t intelectualitat.ea rom§.ne&BCă, ~ nu 
• nitat pe unul din conducătorii de odini· 

• . oară IL Casei Şooalelor. p1'of. Mihail Po-
lii pescn. Astă'loi d. Bagdasa.r lucre&7.ă. acolo 
1" 

CIl o râvnă ncintrecnti1. şi cu o pricepere 

I 

iii 

din cele mai seigneu1'iale. J)..sa ea filawf 

ti profesor de fiWzofie, autorul operii uni
fel în Iitf'ratura noastri "L<rt.oria FiIOlZOfieJ 
Universale", care se OOIl1plete3ză eu ,.Isto-

ria FiI07,ofiei Române" IL făcut o splend idă 
aplicare a ştiinfei s..~1~, care inseamnă : 
i n ă 1 ţ are p rin C l, 1 tur ă. Şooa la 
românească are acum mul~ legături de 

inimă şi de speranţe cu acest tăcut, dar 
inoordat şi uriaş muncitor, pe c:â.mpul eul
tmi. care este d. Ni'OOlae Bagdas81'. Do. 
ritn ca toate cărţile, care apar in editura 
Ca~i Şeoa.lelor să ajunga. la noi, adică. in 
tcQlile şi casele noastre de eUltură, in can
tităţi mari şi inepuizabile. ?u ele ne pu. 
tem mandri intotdea.una. 

• 

F F;MEIA RO~IANi\. Ea ne d& intot
(lea-una prilej să vorbim de. .. pre 00-

U,·itatea ei şi de puterea. 8ufletea.seă. din 

care porn~te. Ieri - "Darul Ostaşului". 
alaltăieri Cntoea Roşie. mai deunăzi As0-
ciaţia Femeilor şi in fiecare zi prin nenumă
rate in"tituţii femeia l'Omână ÎŞi arată sta .. 
tl11'a sa de umanitate şi iubire de soră, pa . 

\ frontul muncii. al jertfei, al sacrificiului 

moral. Acesta este românca. de totdeauna, 
româncă pe ea.... ni-o d('-SC()~re istoria ea 
pe o t1oa~ de frumuseţe şi de tnduioşare 
parfum'!Ul. Noi, În consecinţă.. nu run idea. 
Ijzat;..o ca pe \) .,regină. a abstractei frumu

seţi". cum făceau romanticii noştri dt' 
acum aproape una sută de ani, dar nici nu 
am diminul\t-o prin fiJowfie pesimist!. şi 

oonigr:u'Î de c.afenea, cum flkca un oare 
care pesimism de ieftină ooncepti~. Ci dim. 

l'olrh'ă.. - r-ealiomml neamului nostnt s'a 
inoorvorat în femeia română, care În :zi. 
lele grele şi mari ale nea.mului. a stat 
alături d,e românul eroo în făptuir-ea ope.·e-
14.r eroice. La această româncă. să 'le ~il.n. 
tiw orideci.teori vedem in lume pest"iţi din 
aiară exccptiile ambulante, care cred că 
idealul unei perfecte femel începe dela VID

Jlua 1llbastră li se tenniDă la vqhma 8r

,m1..w. ••• 

-- .~---~. --~ 

JIt~CIA Pac.s. 
• 1 __ ' 

Reglemenlarea Si ocrotirea personalUlui din serviciUl casmg 
1" ,.J(OfI.iforuZ OficiaZu di1l 9 Martl,e 

a. G. a apărut un Decret-Lege cu privi I a 
la ..,Organizaret, ocrotirea f.i controlul 
peraonalulUi di1l SeT'Vl.Citd ca,mc". de o 
importanţă 8OC'Ială ()I) iese din (''01nun. 

lJecretuL-Lege COrnSideră ca aparţ" 
'lâna personalului din serviciul oo.mic, 
toate persoo1leZe, fără deosebire de sea;, 
oor6 in 8ChimbuJ unei plă.J~ ou ara, :ril
nic, săptămânal, Junar sau anual, $" 
bani sau natură, indepline8C următcxz... 
rele Servicii: lemee la toate, jltpânea,.săJ 
fată i1l casă, fecior, menajeră, doică., 
buoătăTeaStf, spăliit01·ea.să, rândQ.§, ar~ 
gat, tnZlitiu, partaT, etc. .. 

EVREU NU POT A~'GAJA PERSO~ 
NAL CREŞTIN . 

Evreii snnt opriţi a. angaja şi menţi. 
ne s&u utiliza.. sub orie.e formă. alt per
SODlIJ decât aeeI de ~Hgie mozaică. 

Sunt insi ~ptii dela. dispoziţiile de 
mal sus. 

a) Familiile evreilor ai eăror memvU 
ll.,uind irupreWlă slLll't toţi ~iaap 
ÎDa.inte de 1 .hw.uarie 1938. 

b) i'amiliile ÎIl care unul aÎllWe ..,ţi 
este creştin şi de origine etni .. româai.. 

o) Medi~i1, pentru personaJul intre. 
buinţBt exelur.oiv la. cabinetele medble. 

Autorizaţii pentru ea.tegoriile de mai 
sus se eliberează, de către Ministerul 
MW!Cii. Să.nă.tăţii şi OcrotirUm- Soe>1aJe 
cu avizul Ministerului de Interne. 

PREGĂTIREA PERSONALULUI 
DIN SERVICIUL CASNIC 

Pentru pregătirea acestui personaIt 

Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotiri~ 
lor Sociale, va inrfiinţ&, pe lângă toate 
Oficiile de munocă, plasare şi indrumare 
a MinisterulUi. cursuri de instruire pro-

I 
f<:'s"iona1ă. 

La intrarea. in serviciu" fiecare &nga' 
jattrebuie să obţină o Viză. mooicali. 
Acea3tii. viză va fi dati de către ea:bi.n& 

tu! medioal de pe lângă Casa Naţio11llllÎ 
& ÂJIigllră.r:ilor Sociale. Viza se v.; da ~ 
mai personalului găsit să.n.ă.tos. . 

OARTEA DE Jh NOA 
Ca.rf«J de muncă infiinţată prin k~ 

Nf'. ~ pentru organizarea ~ 
plasn fi mdrumării muncii in ind .... 
tT1e fi comerţ, eate obligatorie şi pen.tnl 
personalul dn seroioiile casnice din t .. 
te categoriile. 

Atât la intratea În seTeiciu cât Şi .. 
pără8irea lui. patronii sunt obligaţi ari 
inscrie aceasta în cartea de muncă fi 3ă 
semneze, iar personalul casnic eSte obli. 
gat ca, la fiecare schimbare, să se pe
~nte pentru vizarea că:rţii de muncă, kI 
biroul personalului casnic. 

Patronii şi ei sunt obUgaţi a anunţa 
fJC!'st birc;m" m termen den 3 zile, orice 
scl!imbare in personalll.l angajat. 

...................................... i .... 

Biroul persona11/.?ui ca8niC, înainte d~ 
ti da o viză,1Xl lua informaţii dela orga
".€le poliţiene~tj cu privire la purtarea 
re"pectivuTui aplica'ni spre a se Şti dacif 
este sau nu om de încredere. Şedinta Despărtământului "Astrei Bănăţene" din Vinga 

8e inţe1.eqe că, pe" tTU angajaţii oare 
nu Z1u:rează 3 zile consecutiv tiU este ne-
voie de a se î)Mm"ie ~n carfea de muncă 
intrările .<ti eSiTile. Pnsmurlul din acea
stă cateqOrie' este 1''ltsă obUga.f a se pr~ 
Zenm trimestrial biroului personalului 
ca.mic. 

In cadrul acţiunei de reorga.ni.ure a 
"Astrei Bănăţene" a avut loc in comuna 
Vinga o importantă şedinţă. a. membri. 
lor- acestut despărţământ condus de pr . 
protopop .Al, Bueşan, in prezenţa d-lin 
inspector Marius Bucătură şi a dnei Mia 
Marian Jaleş eonducătoarea secţiei de 
propagandă. 

Şedinţa a fost deschisă de d. inspec>
tor Marius Bucături care a arătat me
toda după care treb'"lesc să. activeze cer
curile o:u1urale. 

Aeea.sti metodă - a spus ~sa - nU 
este o metodă. statică, mă.rginită la a1e
~a unui preşedinte, ci o metodă vie. 
dinamică, care trebue să inmănrmche716 

I 
pe toti oamenii de bine, eoru;;tienţi de 
misiunea pe care Astra o are in vremu
rile de fată. 

Astăzi 'mai mult ca oricând trebue sa. 

fim solitiari, evenimentele ne cer fapte 
şi nu vorbe. In primul rând trebue să 
cream apropierea necesară. între pătura 
de jos şi intelectr.lali, apropiere care în 
ultima vreme lasă mult de dorit. 

Pentru atingerea scopului este nece
sar să. creem· această. celuilă. româneas
că, care este cercul cultural al Astrei. 

S'a constatat - spune dsa - că bi. 
serica, ~coa.la şi administraţia. dacă. 
activează izolat nu POt da rezultatele 
dorite, Misiunea Astre! Băn.ăţene este 
de a le inmănu.nohea pe toate, ea acţirJ.
nea lor să fie unitară si deci siguri că 
va ajlln<7,e la reznltntul d(")rit . 

In continuare faee apel hl toti condu· 
cătorii nesnărlaminte-lor si ('ercuriJ0r 
tnltl,lrale să-si 'arlune cât m~i multi cola
boratori si să ('~m'mi('e de ut'!re'ntii con
ducerii Astrei Bănăţene rezultatele. 

I DREPTURI ŞI INDATOIURI 
DispwL.iţiiie din ~ legea . ~u~mL ~n. 

tra(lk'>lor de mlUltud., se aplrc3 ŞI persolllr 
l~\li ~in sen'ic!ile casnice, OU completă.-
rile ŞI uerogă.l'ile urmii.f.oa.re: 

Frea.vizul de 14 zile, În caz de desf,,
eerea. eontr~tlllui de mun.că, va. fi C(J

municat (<eleilalte ~ţi verba.l, Iar bI
roului pel'SIOna.lului casnic în S{'ris. 

Patronii sunt oblk~aţi sl a<',ol.'de an
gaj~~ilor lor 4 invoiri pe lună., în 4 dUIlă 
amlf'7A'. ... -.............. _ ... ~ ........... ~ .. Ane;njaţii nu pot gă.zllui in ('amera lor 
pe niM o persoană rără învoirea patro
nului. 

INFRACŢIUNI ŞI PEDEPSE 

AŞA SE FĂUREŞTE r~ATIUr1EA LUPTĂTOARE ~ractorii la această kge şi anume: 
acel care deşi plasaţi. pleacă din aervio 
ciu. fă.~ă caU7Je bine justificate, cât şi 
aC:1,a carora dey~ li se oferă posluli pa
trlvlfe 'CU pregatll'E'a lor, refuză in mod 
repetat şi fără justificare să Se anga. •. 
jE'ze, var fi pEdepsiţi cu o amendă dela 
2000 l'e'i până la 10.000, iar pentru rect" 
divă, cei vinovaţi vor fi pedepsiti cu În
tfTnarea fn tabere de muncă obligatOrie 
deja 1-3 luni. 

ZUUl eroilor 1l.ermaDI la Ti_işoara. - ~ărbăterjre. Ia c mi. 
tirul militar şi cămiDul german. CuvAntarea ("că"lt. Peuckert 

u.I/Ili 13 Martie a avut loc la cimitirul 
miJ.itar,m J:n·c:f.tu~a a~\..Ul·lta.~llvr g{}r
mane din loca.litate, !>umelll1re.d. . erO'lor 
cazuţi. ~ual'ele incepUt-ULui ele prlD1â
vara straJ.ucea. prin .La.şii u.e nori arbi şi 
in clmitirui frUJllOS llLglljlt eântaa pasa· 
relele. Niti un suJlu de ffi'llaTte nu ama 
in acea sti dimineaţă. de Martie peste 
morminte. Să.rbătortrea a fost exprima.
rea puterii de neînvins a popor.-llui ger· 
mao, care priveşte jertfa celor căzuţi 
Ca o ohezăşie pentru dreptul de viaţă a 
naţiunii. In cuvântarea sa, căpitanul 
Peuckert a arătat că fiecare eroU căzut, 
fiecare jertfă. adusă. este un imror de 
forţe noui pe drumuil, care duce la· vic
toria finală. Deaceea doliul popo~llui 
geI'JllJan este plin de mândrie şi dătător 
de puteri pentru viitor. După discurs 
s'au depus coroane pe morminte Şi pe 
moIV'l.mentul eroilor. 

Sărbătorirea d ela căminul german a 
fost introdusă de murzi,c.ă corespunză
toare, dU'P3. oare căvitanU!1 Peuclterl a 
tinut rIn nou discurs. 
, Intr'o vreme grea şi înălţătoare - a 
spus oratorul - stăm la mormintele 
soldaţilor căzuţi. Soldatul cunoaşte câ 
n}meru altul, eterna lege a lnptei în na
tură, ca şi în viaţa popoarelor. Renun
ţarea la această luptă. înseamnă. renun
ţarea la viaţa însuşi. Dar viaţa se naşt~ 
numai din bptă şi jertfă, aşa o cere le
gea divmă. Fi~care generaţie şi-a adus 
tributul de sacrificiu pe altarul Patriei. 
Şi Reichul naţional.socialist s'a înfăpVlit 
(lin sânge şi jertfe. Lupta pentru înlă
tUTarea duşmanului din <nprinsul ţării 
'1. fost crudă, dar biruinţa ideii şi unita4 
tea popor"llui, a fost răsplata pentru 
':oate greutăţile îndurate. 
Duşmanul nimicit în interior ataci 

'cum din afară.. Ac.nm popoTul oe:rman 
-lptă de .cinci ani pentru "a fi sau a nu 
'i", fiecare soldat ştie, că dacă uitE. 
"1umai pentru o clină această realitate. 
1"Q.O.i _M de sa.criiieii ar fi t ost zad.a.r· 

nice, tot ce au clădit genera.ţii înaintea 
lui s'ar prăJbuşi, iar naţiunea 801' fi dem~ 
ni de şters din istorie. Onoarea soldatrl
lui care Luptă până la victorie. CăCl voin. 
ţa celor morţi este, ca Germania să 
trăească şi astfel să se împlineasc.ă jert
fa lor. 

Niciunul dintre soldatii căzu ti trl Va 
fi uitat, ci va trăi mai departe in marea 

I 
comunitate a poporului ge-rman, pentru 
care a TIl"ln6t şi a luptat. Moartea poa
te sil învin.nă pe cel izolat, noar nidodată 
comunitatea. pooorul, daca. acesta r.g,. 
mşn~ cre(HnclOoS te1111ui pentru eare au 
murit ,camarazii bi. 

Cu ce-i de pe front au suferit în acest 
ră7Jboi şi cei răma..~l 1).ca.să. Un duşman 
dirubolic duce ră?lbniul /}{Jlltra femeilor 
şi cppiilor şi ii Insă să moară de o 
moarte, care 'Până. acrlm n'a fost .cE:rută 
deoâ.t snl.d::ttului. Astfel moartea li unit 
naţiunea. Frontrd :şi patria sunt uniţi tn 
si î~ vointa de a lnving-e. 
, PomPlllrea eroilor ~ăZ'lţi a fost în
cheiată eU cânteeul "Cerul cenU!:liuf< si n 
ţne'hin!"lre l')entl'1l Fii'h'rer, r05tită' de 
. ('.{'Insuhl Dr. Ricfuard Kuhna.._ 

Angajarea şi menţinerea d>e p€rsonaJ 
casniC fă.ră carte de muncă, 13au fără 
Viza obligatorie de întrare sau ieşn'e, se 
p(>(i2pseşte CU amendă dela 2000-10.000 
rei. 

Patronii, cari la ie!;lirea din servidu 
nu vor elibera poseSOrilor cărţiJ.? de 
muncă, vor fi la fel amendaţi cu lei 2000 
până la 10.000. 

Personalul casnic care vine în serviciu 
in stare de beţie va fi pedep3it cu amen
dă dela 2000-.,1){)OO IoeL 

Evreii cari vor fi dovediti că au an
gajat sub orice fonnă. sau vor menţine 
in serVi'ciul lor casnic alt personal d':>ept 
eel îngădUit. vor fi peQepsiţi cu 'amen~ă 
dela 50.000 până la 200.000 lei Şi cu in
Chi8ioa.~ dela 3--6 luni. 

Conform acest<"i 1p.cri . parlicuh'll'ilor le 
este interzis de q. înfiinţa b:rouT1 d'''' nla~ 
sare, iar cele eX!<ltent-e s(> vor (I·e"li';;"h . 

"~~"'.~' ".,1, . 1., .. '.1 .... , :'. ';.: I ;,.. 

TRACTOARE, 
Valţuri Buhler pentru porumb, Trioare, 
Site de Dlătase pentru mori, ELECTRO
MOTOARE, FERASTRAIE pentru gztere, 

găsiti În depozit la CASA ELVfIIANĂ DE IMPORT 
" . E D U A R '~D H O :.. N 5 -s o r 

Bucuresti iV, Str. Lirei Nr. 4. .. - Telefon 2-39-74 
Reg. Cam. 6814J1932. 1745 

--------------.......... z ......... I 
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• 
- Administraţia Co:m~iaIă M. A. T. 

1 prelungit până. la &oeastl datA. ter
meDul pentru preluerarea. boI"h0tu.Iul 
de prune. 

• 26 Martie 19H 

- Te.rmen până eând trebuese lichi. 
date stQeurile de wetm eoD8istente. 
După această dată listele ~ preturi vi· 
~ate pentru astfel de unsori, rimin a. 
hula te. 

;L{ci.t4tU , 
jlţi '4 t' 

21 Martie 1944 

- La &.l:bseeretarlatul de Stat al 
Aerului pentru vânzarea a 7000 butoaie 
goale. 

- La W-nisterul Maeerilor Interne 
pentru procurarea de veselă.şi ta.câmrJI'i 
neoesa:re acestui departament. 

- La Primări. eoroonei Satu!tmg, 
JudetJI Br~ pentru vâ.tM-.area mate
rialtlhu lemnM din pădurea. eomunel. 

- Convociri. Ba.n.oa "Creditul Bina.. 
teanC< Soc. a.Il. din Lugoj a oonvooat a
dunarea generală ordinară pe ziua de 30 
Martie 1944. 

- U~nele de FI81' ti DDm6nUle dba 
Rcşiţa. va ţine adunarea generalii ex
tra.ordinară în ZiUA da 19 Martie 19«. 

- II08l'a şi Tesitorfa. &.e. An. Lu .. 
ooj Il eonV'Ot'lat adunarea. generali. ordi
na'ră, pe ziua de 29 Martie 1944. Capital 
so-eial 15.000,000 lei. Fond'"lri de rezervă 
8.38:).141, plus 2. 301.117 plus 350.000 
plua 31.703.883 lei. Ben~eiul anului 
1943 lei 7.877.139. 

- ... Huuoooroa.na4" Cassa d& PăStr .... 
re S. p. A. va ţine a.d"llHLrea. generali 
ordinară. în ziua. de a6 Martie 1944 

- Prima Ba.ncă. S. p. A. Casa de (h-4e... 
lift PDpu1ar din MOl'iţfeld, a oonvocat 
eihnnrea generală extra.ordinară pe ~u.a 
de 20 Martie 1944. 

BANCA TIMIŞOAREI 
: 

şi SOCIETATE COMERCIALA 
PE ACTIUNI DIN 

TIMIŞOARA 
&duce la. cnnoştln~ a 

domnilor acţionari "ă, 

moopând 00 15 )far tie 

a. c. a Început p1a ta dilli~ 
dendul'ui pe anul 1943, 

hotărît de Adunarea go

nerali. OrdJna.rl, ţinută 

Ia Ş ~lartie a. e. ~i aa.u~ 
lM: iei 40._ brutto de 

acţiune veche p lei ~.
după. o acţiune emisia

nea. \94.8. Plata Si! f"oe 
la I"hişeele Bă.n~ din 

OeotralA sali sueursale. 
1146 

-A,el • ................ --.. ----........... 
AGRICULTURA 

COMERT 
I • DUS T R I E 

de încălţă: 
pe baza 

Cantităţile de materiale 
minte ce se pot obţine 

'bonurilor 
Serviciul de distribuire şi control al fu· g) Ghete pentru copii pâ.nlla NI'. ~: 

călţăminrtelor tiind sesizat de eomer· Talpă 0,300 până 0,600 kg. piele 1,!)O 
cianţii de piele că posesorii de bonuri până 2,50 fuse; 
pretind C8.lltităţi ro.a.i mari de materiale g) Ghete pentru Copti dehl. Nr. 28: 
decât cele legale, se comunică pe acastă Talpă 0,700 până 0,800 kg. Pie1e 2 pâr.! 
cale tuturor că deciziunea S. A. A. Nr. 3 fcse. 
1208, publicată în Mon. Of. Nr. 114 dio Pemtru repa.t'aţiuni ae vor atrfbu.i ur-
18 Mai 1943, prevede unnăt.oarele c-anti- mătoa.rele cantităţi de semifabrioo.te. 
tiţi maximale ~ minim.ale: a) Pingele bărbăteşti: 0,350 kg.; 

a) Pantofi bărbăteşti: Talpă 0,900 pâ- b) Pingele femeieşti .!iau ~opli sub 14 
ni la 1.000 kg. piele 2,50 fuse; ani; 0,250 kg. 

'b) Ghete bărbăteşti: Talpă 0,900 pâr,ă As(>menea, se pune tn vedere tuturor 
la 1,000 kg. Piele 3,50 ffilise; s:oJi.dtanţilor de ~lUri că eliberare;:t ba-

e) Pantofi femeieşti: Talpă 0,300 !,â- nului nu se va face decât la mâna tituIa
~ la 0,700 kg. Piele 1,50 fus·e ,i până la ntIui sau la mâna. unui autOO'i.znt nI aees-
2 fuse; - tuia ~u procură scrisă. f!!8Zl1;tatl de tit~. 

d) Ghete femeieşti: Talpă. 0,500 până laT. In procură se va sene obIig-at,m,u 
la 0,700 ks'. Piele 3 fuse; 111lmele. domicfliul şi numărul buletinu~ 

e) Pantofi pentru eooH până h. Nr. 28: lui Bir. Populaţiei Pl'OOUl'fitoru}ui şi al 
TaInă 0,300 până Ia 0,600 kg. PIele 1 pâ. pr OC11riStuJUi. 
ni 2 :fuse; Bonurile angajaţr10r tntt"eprfnd~rlbl' 

f) Pantnfi pentru eooH dela Nr. 28: mari. pot fi ridicate ~Ie> un dt'l~at al ftto. 
"raloo. 0.700 Pin-li la 0,800 kg. Piele 2 pA.- mei Cu pI'OC'llI'ă SI:1Mnată d'e reprezeW'.rul" 
ni la 2,50 fuse; ţii firmei reapeetiw. ..... .... ..• _ .. ~ •.• ~ . ......, .................... -.1." ..... .. 
INFORMATIUNI ., 

X PENTRU IMPORTATORI. Came~ X PREŢUL PAINEI IN OOMtJNE. 
ra da Comerţ şi de Industrie din Timi- LE RURALE. Ministerul de interne a 
şoara, aduce la CUJnoştinţa importatllrilor făcut cunoscut ol\. preţul de vânzare al 
comercianţi şi imdustri8J}i, înscrişi în Re- pâinei fabricate in brutăriile săteŞti Sln 

gistrullmpoÎta:torilor cari au coma.!ldat brutărille oomnna1e dela sate, poate fi 
mă.rf,uri în ~ania după data de 1 Oc~ 
tomvrie 1943 ~ nu le-au viimuit, SAU majorat de prefecturile de judeţ !n re.-
cari vor eomanda. mă:rfuri ee nu sunt au· port eU costul majorat aI făinei prod':Yl 
pu~e regimuLui autoriMţiilor de import, din cauza transporturilor dela distanţe 
că sur.t obligaţi, a Înainta Subsecre- ta4 

• 

1
. mar!. 

riafului de Stat al Industriei, Comerţu Ul 

şi Min~lor, Direcţia Exportulll1d, o iec1a- x CO~"YOCAREA BURSEI DE 
raţie (scrisă Ia maşl'nă). in triplu exem· l\'lĂRFlJ1U Comitetul Bursei de Măr~ 
plar , după primirea Confirmării ComE'nzll furi din Timi,.'}oara inVită pe aceasti 
de oitre furnizorul german, potrivit for~ cale pe domnii membri să participe III 
muJaraior Bati se prooud. dlela Camera ~ adunarea generaLă Il Asociaţiei BUl"Sei 
Comert şi de ]jl~dustrie din Timişoara 

I 
(prin Cass!erie) pentru preţul de Lei 20 eare va avea loc la data. de 26 Martie 
gNJIp& de 3 exemplare (unul pentru Di- Qrele 11, in localul Bursei din Timi;1oara 
recţL'l Importul. altul pentru Vamă şi al- 1;. Blll. Regele Ferdina.nd Nr. 2, eu ur· 
tul pentrn control). Jurnal 5300:944. mătoarea or4ine~: Alegerea birf1"Wi 

X T.\XELE OENTRU MAGAZfNAJ. adunării generale, Raport astlpr& aeti· 
Camera de Comerţ şi de Iir.dustrie din vităţii bursei, PrimiPI de Iloi membri, 
Timişoara, atmge atallţiunea firmt"lol' Eventuale propuneri. In caz .că. la acea.
importatoare, re2~tive destit\ntarilur stă adOOare generală nu va ha pa.rte 
pe numele cărora sosesc mărfuri impo1" nutnărull-e;;a! de meanbri, adunarea, ge.. 
tate cii a{lUlnni când este cazul să merIţi;'}" ner(l.l.ă viitoare se va tinA 1.& 5 Aprilie 
D.e~ Ja magazie CFR. că vor fi depor;Îta4 }'U"" 

te in marea sosirii actelor vamale, fă~ 1944 orele 11, oU aoeiati ordi~ de zi 
c:â.nd dOvada ro acte pentru a H 8& pE"l"" şi ea orioe JtrJiInă.r de membri, firi. Vft'IO 

cepe taxel-e de magazi.naj de Lei 15 pe zi altă. co!l1VO C3are. 
pen.tr? 15.000 ~g. dilOare-ee in oeII~lnJte X COMUNICAT. In legătură eU tim.
C~1zurl de. ma.~azmaj, se percep taxel~ U;"I brarea. ohitanţelor. dăm unnă.toarcie li .. 
mare obişnUite: Ae~a.sta În conf,?rmltaLo muriri: Cine are cont la CEC nu este 
611 a~l'esa Direcţlel Gen~ra1a. C~. obligat să emită ,('Uitanţă. timbrată niei 
l2.792194.1. (eurnal Nr. 47591944l. pentru S'".Lmele intrate în contul său de 

X PREZE..1\"TAREA ACTEU)R l.lA Cill nici pentru sumele rid!~ate din 
't'.\XA 1'. Administraţia F'inallda!'ă Ttmi. oont. Soeietii.ţile comer6Înle eare primesc 
ş"ana, aduce la cunoştinţă tuturor con4 'SUll\e eare nU au treClt prin oontullOl" 
tribuabililor eli. în vederea. kchid~rif de CF..-C sunt obligate să. emiti ohitante 
exerc. bngetar 1 943J44 , toţi cei :!are au tin:brate. Dani fll'iee operaţiune făcuti 
de tnxat diferite contracte, facturi, ete. prm ~C(}~t ?e CF1J este scutită da Bhi. 
IJumt ru~.ti să se prennte mai t3!in vreme fanta EI1 hm:br-l. In .conseclnţli. pentru 
si a nu lăsa. pentru u!timHe zile ale lunii "llTll'T'HflI'Rrea ()pel'Htjunilor 8f~ttllm fn~ 
l'vr:'lrttE' taxarea acestor nete. Contri~lIa: tre~~11 hter:ne eomerehlPi. Ri indUstrială 
bilii oari nu se prezintă din vremt' nsea a-şI de~l1!fle cont In. CF..c. 
~eă nu li se poa.tă fll.?e taxarea !a timp _ 1\r,ONTTrl, PF.NTRU SFO,"R.\ DJI,; 
a,. actnlof "fl'mM.ate dm cauza. agl()mera- M'<\SlNA TRF.BrE J)EPlJS. Toţj aceia 
ţie! d('ole. e-M14ee. Clrri s'au anunta!, dar n'au clepu.,; aoemtul 

X EXPORT DE SARE IN S~"'ltBI:\. pentru ~ft')ara de maşină necesară seceri .. 
Pentf'U menţinerea debu.şeului pe piaţa "'ll1l1 I1Jiuhli curent, sunt tn1!tiinţaţi ca 
Serbiei .'a Aprob8it exportul în e.cea8(ă ~Fn~'i(lPtul A?l'Î!'ol eOl1<lider:i ca nule fu-
~ră a 10000 tone sare cu plata. La R. 111. o/rÎerile 10"- dn<lă nlln! la data da ro )fa.'r~ 
şi fără eompensaţie. Exportul se va faco tie nu de])un 1mnii. I.a fel aceia cari au ne
după terminarE'a livrării celor 20.000 wfe. ~mTtt sflituitt ~ă facll in~l'ie.rile deoa
tone aprobate In 1943 şi tn curs -le ex- rece Pir.diNltul după ce fn--e comanda lIll 
port. mai primeşte ninio comandă. 

• 
6\mhl~. 18 Martte -

FI"AITE 
M ESERII 

LEGI .. DECIZII 

LEGI=DECIZII,~ 
=tlUIWtiWWIIi4lIIIIIlIIIIItlWIlIIIII"UIltI"IIIUIWUI_~" 

- Lege~ NI'. 127 pentru evidenţa, 
pla.sarea .şi controlul personalului din 
serviciile casnice ( Monitol""ll Oficial Nr 
58 din {) Martie 1944). 

- Legea Nr. 129 pentru apHCIU'e& 
impozitului pe cifra. de afa.ceri asupri 
vinurilor şi rachiurilor din vin în sto. 
eurile eomercianţilor (Monitor'lI OfieiaJ 
7\'T, 59 din 10 Martie 1944). 

wp.ONAREA ŞI RATIONALIZAREA 
PRODUCŢIEI FORESTiERE 

Casa Pădurilor Statului, COmlUle.Lt 

comunităţile de avere., composeso-ra.t~ 
fi exploatatol'ii pădurilor Q(:estora, S'lml 
obligaţi .să. fasoneze în pădurile din 10-
Ilale menţionate in lemn de mină, tamD.u1 
de foloase, ,tejar. cer. carpen, anJ, 
Dle8te:Wă.n, tei, plop fi .ealci8, cal e c.ore .. 
punde condiţiilor dimen.sio.n.a.le fi calita. 
tive cu excepţia, acelui destinat pentrU 
acopUl'i mai valoroa.se piloţi fi stâlpi. <W 
telegraf fi acel d-estinat scopurilor mm. 
tare. 

Ele sunt obligate să vând! lemnul dt 
mină H~zultat SQcietă.ţii Petroşani-Lot:ea 
fi Societăţii Mica, la preţurile maximale, 
franco cagon staţia de îneărcare, Slabi· ' lt' rte de comisariatuI general al preţUrilor 
in Vigoare, la data livrării. 
, Zona d-e aprovIzionare pentru lllinel. 
din Valea. JhIlui este următoarea.: 

Toate pădurile ale căror produse le 
scurg la starile de pe liniile: Alba Iulia· 
Arad, Zlatna-Alba Iulfa., Radna-T:mi. 
şoara, TIill-Lugoj. Lugoj-Poartă, Sime-
ria. p Subcetate - ("'. "anse~, Sub~8.te. 
Lupeni, Piatra Olt-Sibiu-Vinţ. Jibot. 
Cugir. 

Pădurile de salcâm din regiune!. ea. 
lafat-Corabia. Esenţele mot dis-pou:bfle 
din pădurile de pe vllle8. Dun!ril, dcllt 
Moldova. Nouă la. ~va, dll'pă acoperi. 
re-a nevoilor minelor dln acea regiune. 

Zona de aprovi~lonare pentru miMlC! 
.oc. Mica de pe Valea. CriŞ'Ului Alb, va 
fi con"it!tuită din pădurile de pe aceas1ă 
va]e, linia APad·Brad. 

Societăţile Petl"Ol;tani-Lonea. ~ Miea 
IrUnt obligate să aibă fiec~_re în zonele 
resp"'Ctive organe care să dea tndru
mări şi să su!>ravergheze fasonarea. lam
Iluhrl de nrln!. 

~ ....... !!ISM'tiMzt _III" ~Mic.l'~~~~ 
~~~Wo~~~.-.. ~~~ 

DOAMNELOIU 

Salon de modă 
fJd'tnc- DOAMNE ~ eOPlI 

r«Ie~ch.i8. 
Ccm!eeli{)ff.aTtI ~lega"tij ~ ~/~ct' 

garantată. 

TEREZIA COCA 
Trmi§oara~ 1 •• Bul. Diaconodci !toga. 

Nr.13. 1654 
Inreg. Cam. Munca Nr. 496/VI. 941. • ...D ..... ;_ 
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ELLlCTRO .. RADIO 
IV, 8dul Berthelot 6, - Tefefo" 12-22 
Reg. Com. No. 18"lfl0091/1U40. 16~,j-l 
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ILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI , 
. tEBSONALE. D. dr. Gh. Ciupe ins

pneral adminiatl'&tiv ,i d. general 
·cea.nu prefectul judeţului, care au 

I lf,lătoriţi la Bucureşti în interee de 
... 11 s'au reintors la localitate, 

: 1'BAHVAIELE TDI.lŞ().REN. I}1 
E CE LI SE ADUC. lJl nu.mărul 

in. al ziarului nos:ru vom pubUa un 
t a.rtieol ~at de d. Dr, Ion 1)0.. 

primarul Municipiului 'l'Unişo8.ra. 
problema dificult1iţilOl' actu~ ale 
101' de transport in comun t.im.iţ!o.

fi rAspunzând tuturor eriticilO'l' ridi. 
la ~Ulloştinţă de calJlZi. Atragem 6i! 

tcUDl atenţia cititorilor nQftri asupra 
,. Â(OlulUi d1ui pl"i.m1w. care va ~'bera 

ţi& <le lipsă ~ intet'eli adusă condu
. tramvaielor comunale cu prea multă 
. ţJ, in unele $Iare. 

... D[PORTANTA DONAŢIE PRIMITJ 
BIBLIOTECA MUNICIPALA. La in

ţia. dlui prof. C. Nedelcu, Casa Şoo6. 
a clonat Bi!bliotecii Muniei<piului Timl
un numAr de 100 de volume preţiaa· 

printft cari Dicţ.iooaru1 romln-geI'Ill&U 
., Tiktin, o lucrare foarte rară. Imbogă.ţi· 

aceasta • Bibliotecii Municipale este 
. de binevenită. 

il- .. DELEGATUL MINISTERULUI MUN-
11 PE LANGA OAMERA DE MUNCJ 
~ O.A.RA. D. lnspectar general, P.u. 

u 

, ~ ln5peetoratului regional al 
. TiJDlşo&r& & 108'; n'UlJlJt delega.tu1 

*,,~""""nlui pe 1lngl Camera de ),{uncă 
.-...;............ Ia }.oeul dluL inspector vun. 

dela aceiqi iDst1tuţie, 

• _ lUUTAREA OFICIULUI ,,1\1. 1.,." O-
a 'ul .,Muncă. şi LUJmină.", din Timişoara 

':lui, }teg. ldaI"Î.t\ '1 (Palatul Cioban) s'a. mu
'. . ~t începând cu data de 15 Martie crt. la In. 

!pEcloratul regional al Muneii, strad1!l 
. Mercy 2. 

_ ŞEDJNŢ.l LA. OAl\IERA DE MUNC.l 
ziua de 15 MarJe crt, orele 1!5 a avut 

ţ ~dinţa Camerei de Muncli. Dintre pune~ 
:ele importante la ordinea de zi, notăm: 
Ajutorarea ucenicilor ct1, îmbrăcăminte, 

_ INZESTRAREA mT(J. FRIZER CU 
iTELIER. Camera de Muncă. din Tlmişoa
ra in dorinţa de a inzestra Un meseriaş 
t4t'bier. caută spre cumpărare un atelier 
de frizerie Vânzătorii se vor adresa ~Unie, 
intre ol'el~ 8-13 Camerei de Munel din 
Timişoara r. Bul, Regina Maria. '1. 

_ MANIFESTAŢIE •• M. L." In Pala
tul Cultura.l din Timişoara. Asoo. creştinii. a 
femeuor române, va. da 1n ca.drul "MLUlCi 
şi Lumină." un concert de gală cu concursul 
artll}ti1or dela Opera Rllmini din looolitate 
cit Şi din Buaul'e.şti. ManifestaţiA va. avea, 
100 Vineri 17 Martie crt, on. 2<l. Venitul va 
fi dat pentru oăminul şi canttna Orfa.nelor 
de t'li.zboiu ~ refugiate. 

__ RUI.;.IENTUL CA-l~EREI DE AGRI
CULTURA TIlUIŞOARA. In decursul exer
ciţiului bugetar 1943--H Camera. de Agri
cultură din Timişoara a. rulat suma de' ch'· 
Ca 1 miliard lei. Importanţ&. sumei ne arati 
,1 importanţa instituţi.ei in economia na.ţio
aali a ţării.· 

_ "I1ITA NA'1'URALISTULUI GEJt. 
~IA.N TiUftJNEMANN IN CAPITALĂ. Luni 
a. 1!00~i.t ia Capitală d. prof. dr. Innrust 'l'hie
nemann, directorul Ins:itutului german 
pentru c~etări hidrobiologice "Kaiser-WU. 
helm" şi unul din cei mai de seamă natu
ralişti g-ermalli. P·sa este invitat de către 
Universităţile din Bucureşti Şi Odesa, pre
eurn şi de către Institutul german pentru 
ştiinţă, pentru" ţine o seri~ de conferin
ţe. Cu aee-st prileJ distinsul oaspe va vizita 
fi o purte din delta Dunării, 

_ APAR,4REA. U.IPOTRIVA. BOMBAR· 
DAl\{ENTlJI .. UL Este yrudent şi inţelept să 
avem totdeauna tn casă liimyi CU petrol, 
felina:re CU ulel sau lum~niiri, pentru ea
zul când reţf"!\ua ekctrică al' fi distrusă de 
bombardament. 

- 'nF~tA C. P. 1'1, D. ing ş.ef sflvie Tr 
&toe.a a fo~t transferat disf'ip1inuT dela 
~tul (lU~rje fH.rv.8.va U\Jd. A!'alil in ~. 
i!Pah d{Tf'!"ţ;t'i re~inTH'lh' ~';1"i( .. CluJ" ,",o 
J,l!wt ~ .~iul in Alba Iuli:a ,-. ~~.- -

- BUCOVINENU PENTRU CATEDRA-
1...4. DIN TL'lIŞOARA. Guvemă.mA.ntul Pr0-
vinciei Bucovina. prin d1 geni::ral de corp de 
armatii. Corneliu Drăgălina a. eomunicat 
contclbuţia su.mei de 300.000 lei. drept sub
venţie pentru. Catednl.la ortodoxă din Ti
Dl~. 

- şCOALA PROFESIONALA. DE FF..-

- EXEC'UTit.REA ACORDULUI DIN
TRE RmlANIA ŞI FRANTA. M·inisterul 
de Finanţe este autorizat să execute acol'
dul din 4 Martie 1943, incheia.t tntre guver
ntd român şi guvernul francez, privind re
glementarea furnjturilor de 8.păra:re naţio
nalA., dtnd In ~ aena m.tnreţhmi dinf 
Radu Pl€'Şia ata.,amt eomerc{al al României 
in Franţa, Incheift.nd convenţiile n~cesare 
eacut!rft lui eu S8oefet1l.ţHe pet1'01ifere ,1 Tii Or. II. din Timişoara, a romis lei 17.600 
cu p!'efJe'tatoorli bi1'OUTilO'P ~. drept donaţiune pentru "Pala.tul lnvalisi-

_ REDUCEREA PR'R1'URILOR LA 100"'. D. 001. Tăn!sescu, dkeetorul aee:stei 
MARMELAllA ŞI CONSERVE. Faţă de Subscripţii Naţionale, a adresa.t o scrisoare 
marile I!tocun de marmeladă J1i eonserve a. de mulţumir~ tloamnelor profesoare a acel!· 
limenta!'e aflate !n fabrleele ministerului lei ~oij, pe care o transcriem mai jos: 
Domenmol', se ammţă cl mmilfterul ~_ Avem onoa.~ a Mllfinna prbnirea. sumei de 
ti" "' pune In "Anzare aCMte CO!\JFe!'V'e eu Iei J.7,600 ee ati binevoit a ftUli~, repre?ell-
reduceri shnţitOlllT'e de preţurile existente. tâ.nd donaţiunea DV'S. pentnl .,Palatul In-

_ OONS'I'lTtJIREI\ OOMrl",TElAlft valbilor". '" numele DomnnJuJ l'tlareş.·l! IOD 
SPO Antonesen, Coftdurot-oro) Sta.htlul - din 

RTlVE LA S.-\TE. Prefechtra judeţu.. ordinul şi prin pija ('Jind ... se "a ridica Pa. 
lui Tim!.ş·Tol"Ontal a dat un ordin circular latul InvaliziIor - vi, rogăm să prinliţi di.l. 
prin care si dă dÎl.q>oziţiuni primpretorllOf dtJl'OOse mnlţumirt, Cu distinsă stimă: Sub-
~ proetorllOl' din judeţ g const.;tue de 'CJI\o 8erlptia Naţional' pentrn Palatul lnvali71 .. 
genţI. comitete de eondllt!«e eportlvl la JOI'. 

care V<:Ir fi eooptaţi toţi -primarii, not&rli ti I _ PlAT" PENSIILOR IOV d 
alte pe:r'&Oanfl eal'8 prin preJleDţa ,i aetivi- ofiţeri ~t~ Juna Fe'bruar:i; 1944' s:7ac: 
tate. lor pot contn1roi la promovarea In Zilele de 17 fi 18 Martie Intre ~rele g....,.. 
~ărU apoltive J'm'&le, , 11 dimineaţa.. .... ~~ .....•. -.-.. ,.... ,--................... ..--. .... -. _. 
Serbare pentru răniţii la Sanatorul "Bega" 

In după amiaza zilei de 13 Martie B.. e. 
în lII11a de recepţie a. Spitalului de Chirur
gie "Or. A. Cândea", Secţia I-a, frumos 
aratIjată, a avut loc o reuşitA. $el'bare, 
dată de elevelc cla.sei a n. B. dela Gimna
z.lul de Fete din Elisabetin sub conducerea 
dnei profesoare GbOrgescu, la care au luat 
parte toţi răniţii tn frunte cu domnii me
IDei şi personalul spitalului. 

Felul cum s'au 4 produs micuţele eleve, 
a produs o vie impresie şi o adinc! mul
ţumire !n sufletele răniţilor, amintindu-Ie 
~ frumoasele cântere şi jocuri alese, a.le 
bogatelor ţinuturi româneşti.. 

Au recitat poelill ~i eânt~: Eleva Dom
şa. Alla .,UNIŢI-V.\, ROMANI", eleva Vlo
pe! Livia ~ spus anecdota "Un, mare eco.
nom", a. urmat un duet "Trece un car cu 
4 bol" foarte bine reuşit cintat de elevele 

Loneanu Silvia şi Magda, 
ElftV'a LonElU1U Silvia a cântat "Plânge 

eod:rul' iar eleva. Cufban Maria a spus p0e.

zia. "Pacea". 
Au c!nte.t apoi "Lopătarli", ,,sun! buc!n

mul de alarmă" şi altele. Au urmat jocuri 
naţionale executate plăcut, elevele fHnd lm
b"r1l~ate in costume l1'8.ţionaJe, 

Eleva MlUia Rozalia a f!cut un scurt şi 
reusit program de g'imnastidi. 

Pe!1tru atenţia ~i strldumta. depusl de 
mi~uţele eleve, d'm partea răniţilor fn cu
vinte frumoase le·a multumit dl 10('ot Po-
Uei Gl,eorg-he rănit de rii:>;boi. . 

Au împărţit apoi daruri destul de fru· 
moase; 

16 kg. pd.jiturl 40 pac'hete ţţglll't na· 
tionale, «1 bue. cutu de C!bibriturI, fi 40 
cărţi ~...ale. -.. --..................... : ............• -...... .. 

Pentru tinerii născuţi A 

In anul 1926 
Tinerii născuţi i1\ anul 1924 din Timi· Emest Ludovic, Horva.th !a.cob, Jebelea.n 

,oara, actua.lmente Cij domiciliu necunoscqt btf, Lovaa Mihai, Lich~uu Iosif, Lang· 
.care urmt"ază • fi l'€'Crutaţi, aă ie pre- mQ,isor FTancisc Ioan, MUller Franeisc, Ma-
zinte la Ci~. In, Puliţie, până. la. da41 de yer Mihai. Maurer Ioan Ola.h Antonie, Pe-
2Q Martie 1914, intre orele 8---13 ~i 17-20 c-icall Petru, Petcrl Mi,hai, Roma.nov Vi-
pentru a. <ta relaţii se pot prezenta rudele 1te.m. Rrtman Friderie Viltam, Sebcs:tyen 
sau eunoseuţH numai daci ,tiu unde se Pavel 8tefB.ni Gheorghe, Silagyi Mihai, 
află cei pubUcaţi. Spontit Carol, Schuch Rudolf, Ştefan p~ 

Adam Nieolae, An('l"~ F.Pallcisc, Bido Vi. tl'1l Şternn Carol Ji'e.T'd., Toth EmeMc, Var
hai, Belan1(o Ioan, 13oneiu1escu Eugen'l sandf\ll rOSi!. Anton, Vagner Alex., Pon Ale, 
Dan Ohilian Clan!, Fabian Gavril Alex., xandru Ştef~. 
Gaubner Alfl'ed Ferd, Hehn Adam, Hfulig -
.. ~ .............................. ................ _:'-'··,v_ ... 

, FAPTE DIVERSE 

A vândut cu 800 lei kgr. de un t 
Instanţa de sabotaj de pe lâ.ngli Tdbuna

lul 'l'irniş-Torontal. Iilo judecat zilele ae~tea 
procesul intentat femeii Floarea SiM.u, re
fugiati'!., domiciliat! actualmente tn Str, 
Samuil Micu 14, de m~.3el"Îe precupeaţă.. 

Floarea Săbău a vândut eu B06 tei ln1o
gramul de unt i..'l loc slt-1 dnd! eu preţul 
fixa! de mercurialul priml!!riei. Pentru acest 
motiv, precupenţa a fost l'onciamnatl la 
~ase Iun'i mternare tn taglr. 

Infern6tă \0 Jenăr 

Femeia Paraschiva Toth diD Jimbolis., 
de meserie preeupeaţă, • fdst dată in jude
oat& de organele pentru reprimarea specu· 
iei ilicite ti • sa.botajului econonâc, pentru 
ci • cerut in timp ce le afla b1 piati 14 
lei pe \Ul ou. 
Daşi la intervenţi$ unu1 eontro1of, pa', 

N\sohiva TcrJl a tn~efl'Ut 1\& dndă ouăle (\\1 

10 lei bu<'ata, a$l onm ... fix~t ~f' prim1iric, 
tIIli.w.l ~~tIL. • f~ CQUda~ 

" ,.. ... 

de instanţa speciali de sabotaj de pe lingi 
Tribunalul Timiş·Tol'Ontal la 6 luni iute"" 
nare la lagăr, 

SOfl'rulă ,licitA. , 
Tribunalul Timit-ToTon~l. iD.~tanţa spe

ciali peI1b'U NPrim~ saW...ajullli ee(m(>o 
mic fi a 8peotule.i ilic1t8, a CQJ1da.mn .. t la 
,ase luni internare tn lagăl' pe femeia Deom· 
nlca Jecula., casnică, din eomuna Bucoviţ. 
Acasta a pretins pe un ou 15 lei .,1 numa.i 
la int~Ml'enţia ultui comisar a eot1simţit ,ti 
lI! Tân..j! eu 10 lei hunata, după cum prwe
de merrurialul afişat de Primlirle. 

Poo('9psa dat! '!l fO!lt tn'!!l suspendati pe 
termen d~ a ant ~ e h11lni. 

CoU1ţ)letnl raJOe a judera! toate cel(" trei 
cazuri de ma'i fiUl! II, fOl't fOl'DlFlt d~n dnii: 
Elrgeon Ci-hosehl., J'I~Minte, Tiberiu pop, 
'ai'!~Cll', r.onstgntin P(1)orM\, ţ»"QM't'~ fi 
~ Ploto~ ~ret1f~.r • 

, 

w 

- FJLlALA ,,DARUL OSTAŞULUIIUI."i 
PESA(J DONEAZA. PENT&U OR8AX" 
ZA1'lA CENTRALA. Dna pnloŞedin".ă JU
ria Brinde:a, Elena Tăutu casieră. ajubl-tl!l a. 
tJlembrele: Silvia MagduJ. eoţla primarului 
ajutată de Lucreţia Marian, Elena F&1)U 
Că.rămJ.ca, Liruruţ4 Bogdan. Iull.ana Anghel 
au colectat pentru organizaţUl Darul Osta
şului următoarele: % kg unt 510 bucăJţi 
oul, 42 sticle bulion a 1 ).:g. 19 te IIlizUnl. 
413 kg ceapă, 150 kg fasole, 889 tI' eartofi, 
323lh kg făină, :n kg BU'JlIavat, 4. q ... , 
11 kg gris, 42 kg murături ,t 21 kg _pun. 
Cole:r.$. l'a (Atut eu IIpl"ijinul d1ui ftMAP 
Tăutu şi Il dlui primar Traian Mal'!llu ca,. 
au pua la dispoz.!ţie dnelor trăeurt ti ee.. 
meni de serviciu, 

- UN GRUP DE FlJNCTIONARI cnt. 
IN SLUJR\ PATRIEI. Dnele Ve~rla 

Drencea, Virginia Deliu. E;lena Gheorrltin, 
ViOric& YaI'(\!e !d Virginia Palel! ,i dnii 
Florian Paleu, Cri!!tI'Iehe Cătilfu functio
nari ai Diviziei e Financiară CF'R Tirni40'4-
ra, organ,izând serbări culturrJe, au JtriJ\f 
un fond care I-au donat tn felul următor: 
29,675 a fost văr6at in intregime Filtalei: 
Crucii Roşii Timiş.oara, din 18.343 lel s'llU 
eampărat ţigărI, prăji:uri, cărţi poştale 

pentru răniţii din spitalele din T'u:nişoa.ra., 

iar nDl& de 60.000 lei a.u fost trimişi Coo.. 
siliului de 1dln1ştri pentru mărirea fondu
lui eonstruirU Palatului InvaJi;llor, tati 
eum acolo unde este entuw.sm fi il,tmre Qer\ 
Patrie se pot realim luerurl maIi. 

- EXAMEN PENTRU OOUPARE DE 
rOSTURI. La ministerul lucrâl'ilar publice 
şi al comunicaţiilor, re va ţine exlun(m la 
20 Martie 19(., pentru ocuparea mai mut· 
tOl' postUri vacante de impiegaţ! şi dacl11o
grafe. Condiţiile de admitere sunt publilcate 
in. Monitorul Ofioial nl'. 58 dIn 9 Marti_ 
8. e. 

- LEMNE GRATUITE PENTRU V"" 
DUVELE ŞI ORF.<\.ND DE RAZBOIU. Ou .. 

vemul a luat dispoziţU si se împartă inv .. 
lizilol' de războiu, văduvelor şi <>rfanilof 
lemne grştutt. Lemnele vor fi distribite fa
miliilor nevoiaşe" :prin a.dm.ini.lt.raţia Ca_ 
PidurUor. ' 

- POST DE 1N8PV.AYIOR GEN'mtAL 
FINANCIAR VACANT Ministe-rul finan. 
ţelor va ţine un eoneu~ pentM1 ocuparea 
tmui post de in"pectol" geMl'&1 tlnaMiar " 
2 posturi de in5~tori finaneial'i ..,a~nte, 
in ziua de 22 Martie 19«. Pot COft('U!'a 1 • 
ocuparea ll.eesttlr posturi, funcţionarii din 
ministerul finanţelor sau din direcţiile de 
con~a:bll!tate dela ministere, subaeeretlll'i_t. 
de stat şi instituţiile eu bugete aut(lnmne. 

...... DE!\lISIA DmEt'TOJ'ULUI GENE
RAL A REGUlI WTERlEl DE STAT. Il! 
iutendan-:, colonel StaJl Rirescu " deln:iai.~ 
nat din funcţiunea de d!.recto~ gert~ral .I!.\ 
Regiei t.oteriei de Stat pe data ~ 10 Mar~ 
tie 1944. M;iniste.rul de Finş.nţe prill'lindU-j 
demisia a ţinut si-i exprime ttlulţumirt pe.D~ 
tru activitatea depus1i", . 

_ ŞEDIN'J'A PLENU'\ A OONSWU.. 
LUI (J01llSULTATn' AL MUNCII. Conai .. 
lhu eonsul!.atiV' al mUl11)H va. ţine ~:iinţl 
plenară sub prefidenţla dlui mblistru arbi .. -
tect d. En~u in EU" de Vin~i 11 Marti~ 
o~ 17, la Casa NaţionalA a .siitltărU~f 
Sociale. 'La ordin_ de ai va fi discuţia 
asupra noului proieot de lege penbu Ulsti .. 
tuirel.!. conmisiUor deeolaborare şi informa
re soemlă in tnt:reprlnderile industiale şi 
r.om~ro!a1e. Pl'ob1ema s!llal'i7.ăl'rii şi pt"erbl~. 
ma armo.nizărit aal~ilp in tntret>tinden1, 
eco!\om.i<l8. 

_ §'." GASIT UN' CAUClUO DE AllTl) 
;,IOmL, Prefectura judeţului face cuno-.. 
cut că goarzil com\lnali dela priml\n. Je" 
bel au găsit pe şoseaua nRţională ce t~ 
nrin .T~b-"l, nu d~rte de primărie. un, <:au
("ue de !'\utomnbil. P!'Oflri .. ..arul O poat. n". 
d~oe. d~la pT'imlrf.e. Jebel. 

A "OOATUL IOAN BlZEREA 
nud dE'seoncatmt, anunţ! eA fi-a reluat 
?ctivaat~a profeşiOQ8.li. tlironl -.r. Df! .. 
l'aules.cu Nr. " 1~ .. 

stt':, 

-... 
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Fraaldele dela Căminul de Ucenici 
dilI Arad in iata justiţiei 

Alte arestări În, 
legătură cu sparge.;' 
rea vagoanelor din' 

staţia Arad In e.J.respondcnţa tret"utii. am auunţ.at 
('il în faţa '-'urţîi de Apel din localitate 
& reiu('eput desbater('~ in fond a proce. 
!'>J,llui pornit Împotriva lui Alexa au i"U 

l)ert~, fostul diJ"{ld.or al Că.miuului de 
'tJ{'enk'i, trimis în judN'ată pentru dela
pidare, dift'rite gestiuni fraudllioaS8. ("li 

1,;:0 capete de 3,f'uzare, ('ă ar J'i păgubit 
fo.tatul, prin mijloae.ele fraudulDllSC, cu 
rind mHiua.ne lei si la inventar ti avut 
j;psă obi('('te În v .. 'toaz·e de patru mili
oane lei. Ff!stul direetor Al. Şerban a a
jllOS în postul de dire('1or al ('ăminU]UÎ 
~J~ !.(.,..nid în ail:Ji1 1935. inainte fiind În. 
":V'" t f)!" În ('nm'ma Chi~ineH-Criş (lin ,ju, 
(le~' ,1, nl~StrU, !'rin ('f'll<"'rsd pl{\n)Nltf'!t~~· 
pf1j:.<' f" at'IRf·j la pUtere. 

Alex:mdru Şerban şi-a încenut 8eti, 
vitatea. conduc-ând căminul de ucenic'i, 
fări ni('.Î "lll fel de .contabilitate şi fără 
a pretinde faetnri pen tru mărfurile 
fl;lrnizate. Toate acest(:' eraU notate zil· 
nie. !l" diferite hâqlj sau c.'irneţele şi 

nnmal UllerlO"!' erau trimise ministerl. 
lUi! < 1',<1'11 orl!ua~'tIlţarea farlurilOl'. El 
s'a Ll;! ~it de sltuaţla a~l;;o.sta, tl'ăind pe 
piCW" dlare, uueând o vJaţă luxoa.să. jl. 
"'<l.lHI I,; ... r~i, fllna imura~at e!€gaJ1t, iar 
utenlct, d.pro.:tpe ;)00 copiI, t.râiau în 
coU ... UţiUlll tiin cele mal inacceptabile 
atat util pllnet ae vedere al cur[tţeniei. 
e.ftt ::-i din cel al alimentaţiei. Din cota 
tie zahir primită pentru ucenicii din că
min, Aiexant1n Şerb:m a vândut în mai 
multe rânrlUt'i, prin intermediul bursei 
negre, diferite cantităţi - f:1pt rel'u. 
n05{>ut şi de el - iar bani i i-a foloSit 

pentru interese proprii. Alexandru Şer
ban a mai afirmat în eurs'll deshaterj. 
lor, că ar fi dat - zahăr şi mnrmelndă 
- drept cadouri inspectorului Petre 
PI'peseu, dar noi nu credeln că f1-sa ar 
fi fost capabil să ia zahărul din gur:1 
ue€nirilor. 

ANCHl<-:rARK~ ACTIYITAŢII 
LUI ALI':;X, ŞERBAN 

A(~tivifatea. lui Alex<lndru Ş ... rha.n la 
ăm1nul de ucenid a fost de mai multe 
,ri an~ ",etată. De a IHei a.ndu·tatorii 
~'8<1J !W'rjndat, la căminul de u~enid des
ul de des după e6 au fost inregistr'ate 
'rhr>(.'j(' demmtpri de!iillre felul N!m el 
~(mJnr-ea jn .. tit,.~ia. Dar {'biar şi !lupii 
<tt'ein, a11 f')st ~1'1f'le 1'.00ntraz~:,<eri Între 
1 W'll'''b h·ri I P:>tre POlli"so:>u Şi Ct,lrib. 
:flr Virp:il J\hl+:Ifl. insp.""'~or ~~P1"<t.t in 
'l'1inistef"1JI mmwii - rltim~ll a'1~}optR
~flr _ n'a, P'ăsit nlr'i n fantli imn"h~HlI 
'''<'I,.~t·~l,ti. !"n"nî'tY1-l ",<Ii~!. ('R. <o:,~l'I tnl 
"u a ',,<;It J>~'l"'l,tt !,l'jn f"", .. l>e ..... >~~ ~" 
,\pf' .. --:i·'l. clJ,.,tinpre, fI·nil Pf'ttP PI1'r1t'<;I>!'" 
-1 (" ..... :n" "u!"t:n ('i'> f""h.l r" ..... -'#'''' .. ~1". 
~~n .... I" ... ~' ~pr-",tln !1 fl"fY'1~"'jt" nrţl1 ~-;-.f-O.f'I';J,O 
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I bale şi I'upoartele dIui insp. Petre PO" 
pe~H'u, eou1in 65 file, Însă in niciuna nu 
se pre<"izt'ază <:ă inculpatul şi-a însuşit 
\"reo SlUnă, Apărătorul mai arată că 
inSlt. general Petre Popescu, cum şi 
a/ţi inspf'('.tori au venit mereu la Arad, 
negăsind nidodatâ vre.o neregulă... Iar 
"adi există vreo vină in saN'ina inculpa., 
tului, aeeasta provine din lipsa contro
ltdui. InsJ)el'ltorii veneau mereu să facă 
(·ont.rol, dar În )()(' de control - după 
eum aFirmă apărătorul - Petre Pope
S(~ a des d1teva cutii de z~Lhă.r şi mar· 
meJaflă. 

Pledoaria dlui dr. Dante Gherman a 
ţinut până la orele dooo. fără un sfert, 
~ând îneheind. a cerut adIitarea incul
patului. 
După amiazi, la orele patru, procesul 

a fost reluat, iar dş. dr. Perslua San
clor si,a rostit pledoarea, spunând că 
AI~x<~ndru Şerban nu e vinovat, intru
f'ât neavând personal,. n"l li pu:ut fa~e 
totul singur şi astfel s a produs Ulcurca
tura ru,-e.asta eure l·a adus pe banca acu· 
?aţiInT. A in,,'heiat, cerând ae.hitarea lui 
Alexndn Şertan, deoarec<e nu oote vi
novat ,nefiind făcut un control sufi
cient şi pentru că nu S'a putu.t dovedi 
în sarcinoa inculpat'llui, ca alimentele 
cU'Prinse in facturile aprobate, n'au fost 
consumn te. Astfel, nu poate fi trimis în 
judecată pentru delapidare, pentrrl că 

""""''''~'''". ;"1'""'1 ": .... , .. ,fIn 8 .... -. .... r; .. "t~ nu sunt fapte imputate. iar nefiind au· 
fi\,. .... 11'I .... ' .... t .. 1 ,ta "zi _ ~l fod"l fU, tor !lrineipal, nu pot fi nici c()mplici. A 
.. p~fn" ,'1' p .. j _ ...... 4-.. r~""''''''A''''. f't:>+ rerut achitarea atât a Irli Alexandru 

Şel'1:'!'ln, cât şi a presupuşiRor săi com-
pUei. • 

..., .. +" .. .;~,;,,-~ ~~+ "'i mfbra1ic~f,f'\, p1"n. 
ţ"", tOr-4:6 pn~.tl"i'p, ~ -

In cQrespondenţ&. privitoare la des, , 
NJ{lerirea spargerilor săvârşite de ban. 
.la condusă de "profesorlll" Heim Ber, C 

(·oviei. am arătat ('ă poliţia îşi continuă' 
cercetările, deoarece tIre indidi (·ă llIai .. I 

sunt şi alţi vinovaţi. 

De abia a fost expediat Curţii Mar. 
ţiale din Timi~oara primIti lot de vinI). • 
vaţi şi in ('(ursul nopţii de Vineri spre ... 
Sâmbătă., agenţii dlui Gh. l'lihalcea, se. 
fui birouIui judit,iar din Chestura Pl} ..• 
litiei au reui"it 5'1. arest~ze, într'B ('âr- Oli 

• J ·f , 

dum! din ('al'tierlll 1. G. Duc·a, alti dull; r~ 
speciaHtşi În spnrgerea vagoanelor şi : D 
tovarăsÎ cu eeihdţi. anume pe mJm('it~h : d, 
!'ii Pet~u Stroie ~i Gheor~he VllsHe. Ei D' 

:tU f~t arestati intr'o (·â,rchrmii. nDIle S 
ootrel'eau NI vin şi lemei In haZ.I' indi. :u 
caţiilor date de ei - dupA (~e au roou. i b 
noscut pal,tidparea la span.:;e-rell vagoa. __ 
nelor si incasatnl (.~'rtigillui - poliţia ·:all 
a opemt o Două rJescilH{ere la lo('.uinţa a 
j'e-meii Floriea Boio din str. V. Pagubă -
NI". 10. unde a fost găsit un nou lo-t dl' . tiu 
r:ân7..eturi şi stofe, in valoare de. Îl 

6GO.OOO lei 
In urma indiraţii10r acestor doui 14 

muncitori, indieaţii preţioase, poliţia 

şi-a îndreptat oercetările şi în alte părţi. 
I A0e-ste cercetări SlUlt în curs ~I se ('re
I de dî. ele vor duee la o nouă s('rio de 

dese{l;periri St'>nza ţionale. 
Trebue să arătă.m aci, clă opinia publi

n 

că ară.dnnă e pronmd tndignată de acti, -
vibtea a,eestei bande. II 

Vinovăţia inculpatului 
•••••••••••••••••• In af'e1.aş sens a ţinut ŞI d. dr. Al. 

~toenescu, o pledoarie interesantă. şi 
bine documentată. - COMUTARE DE PEDEAPSĂ.-

De-sbaterile de LJlli aU inceput la 
bre11;: Uiit Jumătate prIn pledoariile re
preZ(,;il~atului minieterului mUţlcii, <!r. 
Iulian Trifu, care, arătând cetallat fap-
tele savârşite de inculpat in calitate de 
director al căminului de ucenici. Intru. 
cât atât prin cercetările făcute, cât şi 
tn cU/:::.ul desbaterilor s'a dovedit vino~ 
văţia inculpat'llui, care a defraudat 
Statul cu milioane prin subalimentarea 
ucenicilor şi prin lipsurile la inventar, 
d. dr, 'il'il'U R cerut cond.amnarea inc;ll. 
P-aruiLli !-il obl'2'u'ea lui la despăg".llbir; 
c.jvile până la concurenţa sumelor ară
tate mai $"1S. 

f'reşedllltele Curţii a acordat ouvân
tul dlui procuror general Victor Lehrer, 
care într'un rechizitor de înaltă con· 
cer'ţie juridică, a ilustr::1t mod'11 eum a 
Cl<l!' :ns inculpatul importanţa instituţie 
în fruntea căreia a fost pus şi C"lm a 
tras foloa.se pe"'sonale in dauna ueenici-

\ lor. p1ăt1n,j. atât banii pe~tru nevoile 
pr0pri i. cât Şi cele ale căminului din 
ace!as bllZ"lnar, ca "i cum căminul ar fi 
fnst ~verea lui pronrie. Procurorul ge
neral e'inshleră toate act€le justifiea
tiv€' - JT.:lrtori şi 0hitanţe - ea fictive, 
deoarece ele aU fost proC"lrate ulterior. 
In ccnduzie, d. pro('uror gener:11 Lehrer 
a ('erut c0ndamnarea inculpatului. 

NU EXISTĂ DELAPIDARE? 

D"!lă. or~le 12 au ÎUlf'eput p!edo'lriUe 
a"5rării. Primul a vorbIt d. tIr. Dank 
Gherman, apărăto-rul lui AlexandrU 

VilitaU CU Încreder~ 

Firma ILIE ~10TIU 
Postăvărie-Textile 

ARAD, Piaţa. Avram Iancu 19 
Telefl)n: 22 48 

M 

n Şerban. D-sa a combătut teza susţinută D. dr. Romulus Coţi"l, apărătorul Pedeapsa de un an Şi şase luni inchi. 
Ue partea civili şi ministerul publio şi eCnn0;lTYlei Maria Dra~oescu. trimisă în soare, aplicată Veturiei Botaşiu, im· 
spune că părerea d.sale e că nu există jlHleca.tă tot pentru complieitate, a ce- plkată în procesul de sabotaj a fabrieei . n~ 
delapidare, deoarece nu este concreti- rut a~hiare!l tH rleoarece in sarcina sa de plele din Pâncota, a fost comutată, Il 

zată, stlstragerea şi de1apidarea nefiind 'Ou "$'a stllhiHt nici o vinovă.ţie. -
nid măl'ar pr~izate, peste tot menţio~ L ... ora când scriem, deshaterile con. ~in De,cret Regal, in 250.000 lei ameD>' 
nându.se numai lipsuri. Procesele ver- tinuă. da... ... : '._ ... 

_ ... - ••• ~ ... < ...... .... .-._ ............ ..-.... _ .................................. __ .fIIIP •••. 1IIIiC ••• __ ei ' 

Cursul profesional de ucenici din Arad _ 
. In tOn te oraşele există cursuri pro· 

fesionale pentr"~ ucenici, a cărora Va
loare şi importanţă foarte puţini o cu, 
nosC), 

Indrlmarea lor se face după aceiaşi 

reglementare condusă de aee1aş condu
cător. Curs-ll profeSional de ucenici din 
Arad de sub cOnducerea dlui director 
rraian Orătleanu, a fOSt intotdeauna o 
instituţi··.me, în care s'a pus atât pro
blema strict mllucitorească. de calcul 
Şi legislabră, prin care meseriaşul işi 
poate dobândi noţiunile elementare prin 
cari se poate orienta în lupte ce·o să O 

ducă fiecare cu existenţa sa. Profesorii 
acestei şcoli pe care cU toţi o denumim 
Şcoală de Ucenici - sunt cei mai buni, 
ei a"l făcut totul ce le-a stat in putinţă 
pentru a da elevîlor lor, toate secretele 

I atât de necunoscute a celor mai. trebuin 
cioase materii, domnii profesorI: T. Ve· 
Sa, Ing. Dimitrescu, M.oţăt, Amar, Ra
du, Ostrovăţ etc. etc. 

Părintele Mihuţ, împreună eu prof 
ing. Dimitrescu şi Vesa au subliniat 
imporbmţa unei cunoaşteri mal bine a 
materiilor. 

D. director Traian Orădeanu a inst~J
it pe toţi elevii d.·s:lle cari au treeut pe 
băncile acestui Curs Prnfesion.al. pe 
care d-l!!a de câţiva ani îl conduce CU 
ryricepere ~ conştinch:J!Z.itatea cea mai 
exemplară. 

Secretat"'ll nceqtei sroo1i d. Uărgineanl' 
~"'i faf'e (lq,t'l'l'i, în mor1ll:r cel m~i eon· 
ş1.incio~ . .IoaJl tul~eu.Jii!!ş~.rvigiul a.ce~ei 

şcoale, care de mai bine de un deceniu 
lŞi face datoria, sunând 6"l regularitate 
incomparabilă toate intr,ările în clase şi 
creaţiile, 

Pe aceste bănci a Cursului Profesio. 
nal de ucenici din Arad, aU trecut toţi 
acei ce astăzi S"lDt mesedaşi, a cărora 
ateliere, f/lc numele industriei Arădane 
de a lua avântul neeunoscut. 

D. profesor Ioan Niciu, care a predat 
'În câtiva ani de.a rând"u Limba Româ
nă la' acest curs profesional din Arad, 
este o personalitate care nu va fi uitată 
de nici unul dintre clevii săi., 

Avem astăzi în Arad câteV'a mii de 
meseriaşi: zidari. tâmp,lari, dogari, tini
ehigii, corfari, lăe.ătuşi, cismari, eofe
tari, frizeri, etc. 

Cu toate aceste toţi acei cea:J un re
nume de o clientelă vastă sunt şi au 
fost elevi a.i acestui Curs. 

Nu pot să ll"~ menţionez calităţile 
umane şi bunătatea exemplară a lUUii 
Jirector Traian Orădeanu, care a făCUt 
sUipraomenesenl pentru a da copiilor 
săra,C'Î d<:'la această şcoală, haine ghe. 
te sau ehiar şi bani, 
După cum afirmă unii, avem mese

riasi de elită. Noi nu lăudăm, am inre
gistrat însă toate creZ"ui1e şi părerile 
ce le au unii despre şc('alele de ucenici, 
~i am ,a5l1'tls la ~on('luzia ife fond şi ha. 

l
In anul 1920-21 au fost 9,3% dintre 

Ucenicii Români e"l un tOtal deA 114 ~o· 
mânî oare procentaj s'a urcat Incet, in

cet, depăşind în unele perioade proce~' 
tajuI celorlalte şcoale din localitate 10 

privinţa Românilor. 
Dela 114 elevi ucenici români se urei 

numărrll lor la 578, în anul 1926-27, 
menţinându.se eontinurl în ace1aş tem
po. oocilând între procentajul de 5Q--
80% din totalul elevilor. Această şcoală 
de ucenici a avut şi momente precare în 
activitatea sa, înregistl'ând un număr 
de 542 totalul de ucenici înscrişi la şcoa· 
lă în anUll 1941-42 astfel de lipsă de 
u~~nici ~ mai fost înregistrată şi 111 amI 
1931-32 înscrişi fiind n tuncea 555 
elevi. 
Dacă dela 2177 de elevi înscrişi kt 

şco,ală, în anul 1923-24, s'a ajuns la 
628 elevi dintre cari 611 Români, având 
astăzi procentajul de 97% Români faţă 
de 9,3% inregistrat în anii 1920-21 

I 
ză: "Atâta timp cât Va fi meseriasul 
Român, el Va Învăta num. ai dela şMakl 
,le ~Jcenîci mânuil'ea tuturor armelor of' 
~~ri va Rve., nevoie 'P~"t"'l lupta ('.f' Q' 

tlu~ .fi~~ OU ~stenta s~ ---- < 

Dacă lnmărul a scazut simţitor, S il 

ridicat şi sperăm să se maj ridice pr?~ 
cetajlul Românilor, caci această şcoaj.j 
a făCUt Şi va fa,ee întotdeauna meseriaş~ 
Români dela Arad, cu atât mai mult ca 
aoum este cea mai pl'incioa"ă şi cel mal 
bun anotimp pentn ridicarea şi influ' 
enţarea pluoarului să-şi dea fiii la me· 
serie, căci Singur'l noastră misiune e CIt 
a şti toate me15eri iJe şi de a avea aiei ~a 
noi tn tară tot felul de meseria~i a ()~, 
rOl' viitor este de pe flt>um ('â::tig~t . 

!I! , 
• 
I 

~c 

r 
) 

1 
( 

j 

Fal 
( 

c 
b 
( 

1 
c 
Q 

E 

1 
c 
j 

J 
] 



-..4J';: r :;;~_';1i..-__ ~ _________ • _________ D.A_C"I.I_A __________ ._-______ w_-. ____ ;=~_I11>1."._r_' ._"",,",~~ _ 

OCIAL .. ECONOMIC 
~ .. --------.. --------------------.. --.. ------~.--.. --------------.. ----

II .. CA PUBLICITATE 
I ri elvllld !lpare in fieearp:d. Anej;uri 

. ,moe!O la Administraţia ziarului in Str. 
ge, . )lArăşeşU NI. 1. l'elefon Nr. 11-28-

j;n. Cereri şi oferte 
de serviciu 

b
des• ţia aiarului .,bACIA" peatr. Arai, &", Cluti fU!lc.~ionară cU pl'llctică. 

r, 1--------------inuă' •• tă vân:z.ători de zia]" la red:l(:ţia Arad 
.mai' S".r&Ga llărâ.geşti Nr. 1. 

\~I\r, .. ~t .:ater;;' JBtllulia':i. e~ intrarI! iepara';ă, 
1no- .... la. baul .. AGre!a la 1iI&-... 
~pre 

-; .~tât9rtl'tM'i lMt'tectă lI!'. ~.11l ~e!"
I se. 
Pf}, . lfIlI. •• Ac:tn-... ;a MIU'. 

C"âr- ... * $111 • 

IOlli ilZltaţi cu incredere ,1 f&.teţi cometlzile 
si l)voa.s:.ră la. I&lonul de croitorie ,i lingerie 

it~, : de damă şi linierifl bărbătească a doam-
"', nei FELICIA IONESCU,Arad ~r. Vasile 
~1 ' 

n!le Sttoescu Nr. 5/a. 

loi. ;;; spre dumpărare un' do~ito~ mod:; 
('JO. in bun' stare, Adresa ha. Ziar. oa,..... . le'? 

ţia . :ali' IlaIDiri mobilatii. cll lntraf9 Iilq,liL~alăI 
lţa acces la baia. Adrl'S& la riar, 
Ibă "O" 1 C • '15 It M = • l 1 tc 

dl' ~utii.m .pl."8 cumpărare Q maşini tie 'ScriA 
de . III bună. tltlu'e. Adresa la ziar. 

tlli lânzări .. Cumpărări 
:ţi.ti.a . :lJMPĂR răl!!boi de ţesut. Ifbici" de mâ 

nă, Adresa la. liar. 
'e. 
de ;:aţl tn Mureşel de vânllll.t'e eu 2 catbere, 

~'jd, bun pen!rtl gOsţlodll.r!~. Adresa! 
li. Irad, str. Ca.tltMUZlnO No. 48, apart. 2, 
ti, .......... t:!% ,.reF ~ •. , __ t n OSt «, fi au· 

!De Yân!aft) O manta nouă ofiţere8!IC1 li!!. 
.. lUgUlnul "Ba.eal'Qbi"u Btr. Meţiâtul i!l. 

i. 

t t ne' r 1 _.. rt ti II'" 

iIt vânzare un dormitor, cameră combi· 
I!.at!. rua.!'lă de ~t!rl!!, d111all Şi tll'l r~a
miei'. Str. l3ariţ!ll No. 1, uşa. No. 4. 

\_ "'· _______ ' __ ' ...... • ... H ... • ____ ._ 

~i ,!le d,uare O;)\+~ &mima veritabil mări~ 
mM Sx4 mtl", AdrMl.: Ag~mtur& (;h. Ce
•• Str. Emmfillru 17. 

I, 

Diverse 
1Ij1~ir'. l't!~lltţ('('" ~Il'~ fi (,lH.u~ri1of nu)· 
~I.t. Ag61.tura .,Cnlllan", !!tt1ltla E1ttt~ 
• t'~C1l 17, ntaj 1, T-:l.h1g II. Cadl. •• Ocna 
In4 .• ult NI, FI ]133-*1943, 

't" ner t ,""It I'n ,,"''''05'' 

Ag;onhlr .. (ienerulA dE' vu-.;o;"r. ,i turnpăra
tU imobii:!lot. COM AN OHfWR::rHIG 
Arad, ::::tr, M EmlnclScu :-l!.", :7 otaj\ 1. Te
!efon. 2(H17. Inr~!f, la Carr. de COIR. ,1 
Ina,HLt'je 15<11:1 Nr, Fi, 11~a1:'1~H3 
(':\"'f'l dt' ,'iTlnTe: C/Ai'ii p,~n lru;arii roG
dern:; ~\I ... .;;.mt!ra de bftlc ai ~Tlădini\, lângă 
Str Ceg ăl:uce ".r.u, 2 m]iollne - VIlă 
~Mdernă cu dodi a"artan.ente, ţ:-ărUn! şi 
garAj, tn eenttll ti 7lliljOilr.~< - Casii mică 
eu ~rudină !?s8 1'1\. p. 1!lr.<Iâ. Stra.da Sava 
t'!r~i;t: S00 miJ. let. - Ca.~~ particulară 
c,~mpl\,;ă d,n 2 ('amer~ ')Î dC!petld"iI1t~ C\l 

~t·5.dinrt 1 ~O m P. 1 mHioll. - GrăJinĂ 
"J pomi huctJ!~ri 135 m P. ~~ngă Micâ
!'en-Nouă El(){tJO lei - Ciiuti'im r ... ntru 
tump~l'a:,e pamint arabi! 10--12 jugh, In 
jucl,.ţul A !'r.d. 

.. 

-
Cinema ROYAL Arati 

SU~AnA ALECSANDRI Z 'l:elefoll: 19-33 

1\IARM. DENIS. eroin. filmului (CELE 2 ORFEUNE) in 
V 

PARADISUL REGASIT 
dop!\ tomannl lui DARIO NIOODEMlt aa tornI ple!lţl (S<,6mt101o) cu NINA 
BESOZZl, \'lRGlLIUL REl'rI'TO. RtlprttetttaţiUe la orele 3, 5. '2 şi 9 fl;( 

SA • r • ., . 
Cinema FORUM Cinema CAPITOL Arad 

Telero .. 20 .. 10 

A.Zll ~« '1,,,-:' 1"'" : 

Filmul ea re \Ta. impresiona pe toată 
lumea. 

Inimi frânle 
cu EMMA GRAMATICA - LEO
NARDO CORTEZE şi SERGIO 

TOFANO , 
Filmul ca.re repre&intă un triumf 

in arta cinemntoorafică 
kepr.! la .. reli 3, 5, 7 şi O fix 

TeI.,fo.8 • 28-21 
CIUDUltograful lilm&Jor 11'lUIdioase 

Azi şi in &ilele următoart: l\latiJleu n lei 10 
pentru ,00Ial1, filmul iat9ri4 de prop()l'ţii 

giganti" 
ANEllLlSlC 1JHLlG GINO CEBVI 

Don Cezare 
DI BAZAN 

Osândttl 1& l1'loarte... dueluri,.. dra· 
goste. '. muzică, .. pasiune, .• 

Mal hUlfe ~a Coroana de Fiet. 
AprUbat pentt'l.l tineret, 

JURNAL O.N,e. Rezet'faţl Joourile • ,w .-, V 

're 11 «. 'F "71 'rtsd'" " r • • r fUC 

Cinema URANIA Arad 
zr' , ].. 

T~lefon: 12·22, Repr~ 3, 5, 7 ŞI 9 
Clt1~1L d.~ premier •. '1'0" ~i t>t"olecţie ireproşabilă. Sala bUle thdil1iU .. 

AZI 
fUmul t1rA.go:st~1 $i alBufednţelol' ornen~şH 

PATIMA 
(Doul \-leii ihcru~lfkte) 

două vieţi, cari nuse pot întâlni cU ANA MARISCAL 
GUtTART 1N PAmlA MARE. 

• • t 't • 

i = $' ;' 

ŞI ENRIOUE 
• 

propr. l\L. REUel ARAD, str. dr. Ioan Robu Nr. 6. (lAtlgi. telefolne). 

• 

Î'rezintâ şi vinde \lele mai eleg:ante modele de pardet!i\.1ri, ta.ile-olrluri fi 
roohii de dame. Calităţi superÎQare. ViEitaţi magazinul fără obligaţia de a 
Gumpa.ra.. Termene Mcurte de Hvra.re la c()Dlen.zi . .of, Reg, Corn. 10861~1942 

IIM • 3 ;; , 7 ' ei. S $ M_ 54' 

t~f~ INFORMAŢIUNI ~~~ 
;..-. H01 PRINS. - Ol'gaIWle poli

ţieneşti aU prins pOl Ioan Topan, oriai. 
nar din Adeftlul ele llord, fiind urmărit 
de tribWlulul din Dej, pentru brt. 

- S'A DAT DREPT CREŞTrn", ...... 
Evreul Andrei Barta, fiind trimis in. 
'Lr'un detaşament d.e luctu, & t~'.tgit de 
acolo şi a voit să treacă peste Îl'ontie
ri în unguria.. F'iinll prins Il d~cIlU'n.t ~ 
a fugit dmtr<un deta1&ment eVreelil~j de'" 
oarece e crer;tin. A fost ttLmis in jUde
cată. ljIi eoode.mnat la trei luni înGhiMt\. 
re pentr'l dezertare. Cum numitul şi în 
cursul desbaterilcr a susţlnut ~ă e eA!Ş
tin, parcihetul a. Ortlonat cercetăril~ d~ fi. 
3'0are pentru a se stabili dacă .firma
ţiunile MrIc sunt sa:'" nu exa.cte. Natu" 

"spon" 
E. SEITZ. Fisrârie 
....... MCW«'" PW". 7 r 

M2şini de gHit specÎa!e 
Arad. Piata Avr3~ Iancu 4 

raI. orceările au dus la l1on.atat-Na ei. 
este ENI'eu. In. urma IilcestUl fa.pt i .'. 
desohis acţi"me pU'Dlică 1 iar ca.binetul 1, 
1l1!8tructia a emis mandat de arestare 
impotri~a aR, Mandatul a fost confirmat 
de secţia n.a, a tribunalului. 

&.- REjCt.I'LAMENT MODImCAT.
Printr'o decizie a. primăriei locale, re
gulntnerttul tJentr'l \;Xplo3.tnl"M ~a.trtl
ltti a.,thutHtl a f(}~t trtorlifil'.at 11'\ seMUl 
că primarul po!tte â.Cord., sMltit1 sa~1 re. 
(hlceri de taxe, atullri când spectnco1,:Je 
a<u un c1,I.racter oult'lral sau de blnefa
l!el'e. 

- COMPT jECT A {{EA LOCURILOR 
VACANrJg J)lN AbtTNAREA EPAR· 
T-lT lI, LĂ. - P?ntru comolecfrlrea loau, 
tita!" V~ ('aftte in Ar1tUi ""t'E'lt ~"lr-l,iltl;; 
~!-!\U !'"lS (':\f1.di t1ntl'''a 11 ,nH: flt, ro.R~< 
.... !'\r>!Hi~"tl. 'r'l:"oto'PO'1 TIi~l1. gen~"rll t t. 
-::"""'hl 1:'!~f"I ~Iu, fll'!'>f"i't."l ~l'rţM"hl. r oan 
">":'n!~~~ ţ'I,\~", ~!1jnef\ţ.ilJ, !osif Stchn ~i 
T)~ttu V~'·I~(\ft.n. 

Fab"iea Mlmlf'1i lilfJ~"n1îi cu in!Jl:t1tt\iunt 
Caz.d~ .stabil. clădit cl)~ed t:1l llla~inăl'iil", 
C~.C mai laJtlc.'1le i .('a: Je tabl'it~, birou, 
aproviz;,tnată ~'U culryri lJentrll fabricarea 
or:e.ăror <ţ:":ico:e c'limi::o!, din m"ti~; fami, 
Ha: ur~~:lt GG vinZl!"e :el 2,00(\ (lOO, In 
cartiert.ll '/llelot ra"ă ;;u 6 C:lmt'ro .. j Cl.: t.Ot 

câmrorbl ti,bl;(J,OO:: Id, CasB cu 1)( 3 c,,
lllt:re. '1oL cmdcrtal 9111(1 in CCIl~rt1 cu 
3.500.000 'ei, i.iică nCeI 'Ja8tt particulară 
rVlu'i ('" 3 camf:re.. cu ,ot comfartul 
] ,3I)O.~)·JC) lei. Ca~? particuhrl ('1.1 ~ (am 
eu grăJ:nă rn~l·e. cr"â ncuii. it:. PârnE'r.va 
:t3C/J.:-OO lei. Agertur:i văd, 11.11 A 1 bfi! rt 
Bila'),"!, ~tr I. Petr!-l\ r,t), 3. Tel, 2,2-21 
Inl'eg. C~m t,;(.;m. 3e3i,l~112,,· '_"-________ .. ___ ... ___ _ , 

...... f"'I"1"~'t!E nr.; PŢ'r\'Fl'\~ l'N' T,Ţ 
~T;'!n'T';\"1"'E,..... Trniflft. D~lViil, 1'.'t'lr1!1Tf1· 
"I1t h. ;111 I'n ~i h "i it'l(l~~r,1"(>< T''''t1~~1 
""ht'l"rl1-,\f"'11 r1" ;I"!", "I'tl r"t fl11"'flt'II1. ; .. 

'1:l<o .... ~t.,~,... t'1 !I't-httl,b~1 """li 1'l1'1"'lt'fif tll" 

""O ,,~ l.!ll "r~t1Jii ln .!,rl'~I''''''(I" !'I1"'Itlht?!,i 
'l'"'",.,..,."~ 1> r"Mt 1'1.:1,.";,,,1': A n<,,~n1 '1.'5 tI d<" 
Ibă tut la 17 llurtie., ' 

CftlEIDOSCOP 
FARMACII DE SERVICI11 

17 MARTIE 1944 

DI', I>ich, str. Consistoruluf eolt ca: Mi· 
Iăş~ti, Telefon: 11-68. 

Dr. Karpati. GtLra Podgoria. 
MUMUIANU, Calea Aurel VJaJlC1l tlO 

Serviciul permanent. 

OINIi'.MA'IOGBAFE 

1'J MARTIE 1944, 

ltOltUM: !nl.tnl ftânte • 
coru;o ~ O (etntie in periool. 
URANIA: Patim. •• 

ROYAI.t: Paradisul reiăait. I CAPITOL: Don Ceau-e di Bazah: 
~--------...... --......... 

Spectacole 
Teatrul Comunal Arad, Sâmbătl 18. 

111 1944, ota 8 seara Mata <lOlWert de 
gală dat de di. Niculeseu-Baslu, prim IlO" 

iist al Operei Român@ Buureş.ti, Qy \lOR'" 
cursul d-mei Emilia GUţian14 primachnă 
şi dl. I. Popescu Buftea dela Opera tto
min' Bucure~ti. La pitlh ~ MfrcM :Po:p&, 
şef de orch~!!!tri din Opera 1toni~t11 Cluj
Timisoara 

Pentru ACest grandiol spectac'Jl reţi
neţi bilete d: n timp dela Agenţia T".g,· 
tralâ "llieşH, Telefon: 22-55. --..•...•..•... ~ 

ATENTIUNE 1 
Blănuri de vu1pi argintie pii'itlnat. 
şi DurCi ~ritabiIe in mare asorti
'::nent la 

BIănăria "ST AR" 
ptOlJf. l\1J.N"A ti: tiOMP. 

ABAD~ Stroofl EMi'n*it Ni, t4 

Milricl Vladimir 
Croitorie peatnl dunwti 

- A D~ ~ M:fi..tTA • 
RE. - Ete1ka Balog a fost gg.ndamnatt 
':le triîtflnalul local la un an mahisoare 
Şl 3-0,000 lei despâgubiri ln favoa..n& 
Ministerului Apărării Naţionale pentflol 
că la ea s'au găsit mai mulţi sBci mili~ 
tari. Făcând apetl impotriva sentinjei; 
Curtea. ia- r(l!d".lS ţlt:d.eapsA la trei luni 
tnohisoare ~i 21.000 lei despă.gubiri in 
favoa.rea MA.N. 

..... ALTE CONDAMNĂlU. Ladislau 
StretCl1 dia Arad .. foBt oondamnat 1. 
tU\ a.n InchisMre Mr~ţi()tHtli ,i 3000 lei 
!ltnendă, pentru. in~umieittne Il!ăvâl"fŞftă 
in da;lntt soţiei lui Stmtntt Ot1AcfU'J.. 
Curte! la.' respins a.pelul f!icut. M It&> 
fondat. 
.- Ioan Fu.ur, miflor din Brad" & fost 

('(lnr] 'Imnat (le tribunnlul Zlire.nd. bl Base 
luni in('his06t'e eorecţionali fii 10.000 lei 
att\emll\, pentr-l furt 4e aut', Apelul fi, 
C'ut la. Curte.. fOltt tidmiS In IensUl ~, 
i s'a. $\~spehrlnt exe~uta.ree pedepsei, 

- Pavel Motol'ca, din Caporal Alexa 
a fast eon{l:lmnat la o tună internont"e in 
13,gă r şi !"\OM l~i nmcndA, pentT'"J că fiind 
la pinţă in Curlld\ n'a t-li11erat notii., 
nl1Jm1"1~rnt(1ri1or ş.i n'a !lVut inorra. eti·j 
,~bet~ttă. ". 

-- Vnsl1e Albn, d\n tlhmUnn Dealtll 
~\Jal'e, • fMt co-nt1c:m1.fHlt llt !lAse lunI in.. 
·-11 \!;O'lt"e Mt'e{'ltl.,!laUi "li 75000 'ei ftme~~ 
1/\ .P"C'1".tru t""1 t't l.l~ aur, Fi\t'~"d ApelJ 
""p,.t",,\ h. rer"f"T"l'lt ~~ ... H ... ~., f'\ g.ens\ill 
f .. i"f\ Zi-:~r-C!nrt'1+ ţ\;~;{,~·~lt::\·~').·"t ~'" :":'o-,.ş;t°Î JM 

tlll1'I' tiE:. trai ani 
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Sud Estul Europei Îşi păstrează onoarea şi ali31'1tele 
Londra şi Neapole bombardate. Cum a târit Anglia intreaga lume in două răsboaie gigantice 

5c.tua.~f.Q. 
I ~-•• rn._'" rr-effl'"m= ........ 

ela cartit:.rul general a] fuhrerului, D Înaltul comandatn"nt al foIielor ar
mate germane comunică: 

In sectorul sudic al frontului răsariteall, 
forţe inamice puternice au încercat în u
daI' să străpungi\. miş('ările germane de 
desprindrre. Pe 1n!.'1JI, pe Bugul ucrainean 
centrul, la sud \>~t de Pog-rebi500 şi in 
Hl,aţiul deia est de Tan]()pol s-unt in curs 
lupt.e grele de sl)':-lIaoo, în care trupele ger

mane au dat ma.i multe contraahwuri cu 

SUOC'I'!'S. 

I.a lIord vest de N ... "cl, violenta atacuri-

lor ~,·ietic.e a seazut, după ce atacurile 
imuniee au fo.. .. t respinse, cu pierderi grele 
pentru sovietici. 

La. capul de debarcare dela Nettuno, 
~amicuJ a dat mai multi atacuri sprijini
te de tancuri, după o pregătire vi'l)le~tă. do 
artilerie, care au fost zădărnicite cu pier. 
deri grele pentru ina.mic, 1'1 umeroşi priro

Bieri au fost r.aptura!i. 
Artileria cu tragere lungă a luat sub fO-

eul lor traficul de vuse inarulce din fata 

porturilor Anzio şi NettUilo. a lovit un va.g 

BERLIN, 16. (Tp). tIn corespondent a pus azi întrebarea la Wilhebn· 
strasse daeă s'au răil:~t oJert.e oin partea sovietelor şi altor aliaţi iti Germaniei 
sau dacă corespund afirmaţiile di aliaţii din sud-estul Europei vor participa la 
războiu eu forţe mMite. Ministrul p1enilJ otenţiar Dr. &hmidt a declarat {'A este 
atH~\'ărut d~ acţiunea războIului nervilor a aliaţilor s'a Îndreptat în ·ultimele zile 
mai mult in sud est. fiind mai rezervată în pro.blema finlandeză.. Cu toate ace
~te-.a la Berlin nImeni nu are intenţia să se ()<'rtlpe ,eu aceasta şi să se de-e atnţlun~ 
:lt"estui val de propagandă.. S& erede de prisos ca să se cr~adă bănuelile, cU cari 
sunt Înconjuraţi Wlii aliaţi de presa aliată sau chiuI' ziarele neutrale. Tre
htJe să. se aibe în vedere îndeosebi manifestările proprii .le ţărilor vizate. Astfel 
au fă.eut"o oamenii de stat slo"mci c:m prilejuI sărbătoareI naţiO'nale, exprimând 
Cu fermitate vointa lor nestrămutată de a continua război·U) până. la sfârşit ală
tl1ri de GermSJlm: In România aJ!enţia oficill1ă. precum ~i presa. au luat at1tufli-
'le fată de alee;aţiile aliaţ,ilor şi au de('larat energic oa România sti pe punctul 
de "ei'ere al ono/lrei natioJJ.-ale si a alian ţei ei ~i llrotestea7Ă impntriva. i'nS('lena.
ri1~l" prol)a';8n{Jei jnamik'e. Şi din partea bH'~rl\ s'all făcut un de mult dOOlara
tI. in 3("(':19$1 senS. A(".f'ste sunt tlf'llirms pentru ră.~l)nns la sustineri1.e inamiMl
'111 ... nre nn ~" ~ă ereailn. (OIl\ ReHl'lt Un se Iasă. inflruonţat prin a.gitaţli in si
.... , .. "'"h1 "'It :1\ flift>lÎfM'f"!1 aHlltilor săi. In 00 ", .. iv~t.p 'Partea a (toua a 'J)roM~"m~j 
,,-in ~i+e 11\ În"~nut. C ("","fi,nH torul a d~l'I, rat "ă nu ~te autcrizat de a. face declara,.. 
~H ,... .. "<;nm~ le :"Ii nid să. f3ll'li presupuneri. 

~ondra şi. ~eapole bombardate 
BERLIN, 16. (Rador). - Noapt~-a tre

cută aviaţia de bombardament gennanâ 
şl-a dovedit din nou putert'aJ Londra şi 

Ne-apale {'rind puternic bombardate. Sute de 
aviooue 00 bombardament au luat parte la 

aooste II.faeurl, Despre atacul dat împotri
va Londrei Biroul Internaţional de Infor
maţinnl maj află amănuntele ullnătoare: 

de aviatia germană 

man:i in regiunile Orşa şi Vitebsk. 
In sectorul nordio lupte mai impli 

tante nu s'au dat decât la nord de Ne'; 
Aci bolşevicii au atacat in mai rn\ll,~ 
rân<l"J.l'i liniile germane cu sprijin de~_ 
nt1r~ dar au ~ost ~pr~tutin~enj. resP~:,' 
dupa ce suferlsera pIerderI sange~.· 
In celelalte şase atacuri, dintre cart ni. 
~iUll':ll nu a ajuns în prinCipala linie ger. ~ 
mană de lUPtă aU fost scoase din lUpl.1 
în total 14 tancuri bolşevice. 

Activitatea de hlptă redusă nrl a adll~ 
însă Vreo modificare a situaţiei înre. 
~istrate şi în zonele O,;trCIfV, Pleskau 
Spero şi pe frontul Narva. . 

O Bouă aJarJtJă .a '.and ... 

Lisabona, 16 (Rador). - După eum 
anunţă. serviciul britamic de informaţii ir. 
cursul nopţii spre Joi a. fost da ti alllJ'lni 
aeriană la Londra.' : 

I 
Lupte aerleRe t. spaţHd 

Ha •• "tel 
Berlin,16 (Rador). - In SPaţiul Ha. I 

novrei se desfa:iurau in oursul dupa ~ I' 
amiezii de Miercuri violente lupte aerle. t 
ne între formaţiuni de bombardiere nord. I 

americane care au sburat în SPaţiul ae·. '. 
ria.n al Germani'6i, profitâ.nd de cOOiJ.'itiu· I 

nile atmosferice, esca.d!rele germane' de, I 

vânătoare şi distrugere, pornite imediat '1 
la luptă. Luptele aeriene se dăBdeau pe' ~ 
dflutnul iniţial urmat de bombarwt>:rele ~ 
americane. , 
Pl"ia Roma .a II., Mai 1r.nli" !I 

pertă . material de I'Ăsbei 'u 

d-e trnnspol't şi a siHt mai multe vase să se 
iutuar('ă Ula/nle ca să ne caI>abile să de
baroe încărcătura lor. 

Pătura de deasupra Londrei începuse să 8Ie 

risipească in jurul orei 23, când primele 
1l\'loane germane de bombar<1a.ment, eon
duse de avioane de roounoa.ştere au apărut 
rleasupra oohlfui Tami~j. 

aruucate, avioanele de bombarda.rnent ger
mane s'a.u indreptat toate spoo obiectivele 
Lor, intr'un aiac concentric şi violent.. Re.
flexele focurilor pătrundeau prin pătura 
groasă de nori. Atacul dat in spaţiul ae
rian itaHa}J a tintit portul Neapole cu in
~1alaţiUe lui de încărcare şi obiectivelil na-
"ale din port. Aoeste ata.euri au fost date 
mai ales dela mică inălţime de avioane 
JQ 88, vizibHitatea. fiind bună. Numai două 
dintre avioane germane nu s'au inapoiat 
Ja bazele lor. Mal multe serii de bombe au. 
pricinuit distrugeM instalaţiilor de pe ehe
iuri şi mai ales in depoziteIe de aprovizio
nare a.nglo-americane. 

" cerJU•• II 

Formaţiuni de bombardieoo nordameri
ea.ne au dat UD nou atac de teroare impo(;.. 

Berna., 16 (Tp). - Corespondentwl 1) 

din Roma a Ziarului "der Tat" cu prii;:.. b 
jul unui reportaj priVitor la diStrugeri. 

J'Î\-a oraşului Roma.. In mai multe< cartiere 
ale oraşuJui au fost pro,,·()("~t.e distrugeri şi 
pierderi în clndurile po.pulaţiei cÎ\'ile. 

Cind primele bombe luminoase au fost 
le unor părţi din Roma. prin atacurile &()o B 
riene date de aliaţi, ooMtati cii. nu se va '> i 

In ('Mrsul nopjii trecute~ a,,-ioane de lup
tă germane au atacat istulaţiunîle portua- . 
re din port-nI N oopole şi \1;J.Sele inamice din 
faţa portului Neapole. Patru vase de hans-
port, cU o deplasare totală de 18.000 rone, 
au fost )o\'itegreu. Au fost prOl'ocate mari 
distrugeri În magazide de apro\>izionare şi 

împrospătare, 

Puteroioo f<lrmaţiuni aie a"iajieÎ germa.
ne au atacat, în noaptea spre 15 Martie, 
oUz n<lo, Londra. Aruncarea. bombelor in
cendmre în ma.l>~ă a l.ro\'ocat mari distru
geti şi numeroase incendii întinse în cen
trul oraşuluL 

Războiul nervilor nu induce În eroare Berlin~1 =t::~~&~f:~~=~Ciunfelde 
Berlin, 16 (Prin telefon). - In pro- va. opune Oricăror condiţii, Cari oontra- .... thjtat ...... t.ti.i Cer.aDe 

ble:rua. fUllandeză. nu Se deţin.e afară. de ZiC mândria şi eXistenţa. acestui popor. pe tronta' d. 8ă8Arit 
comunicatul oficial a şroinţei parlamen- .Ln ziarele finlaooe2le <1e dimtnea}a pro- Berlin, 16 (Rador). _ 1u Ziu.a de 14 
tului ruei o altă. informaţie. Acset ca- blemele. actuale n~ ae .comen~ dlel~: Miartie avioane germane au atacat Ce 
municat .spun.e că. probleme în discuţie 1U gene. al la. ~erlin lJllpresIa este v ~a Illl.a.i multe ori traticul sovietic ~te Si
au fost amânate pentru o. şedinţa pro- p~opaganda dm u1wnele zIle a slabIt V j Un pod recent oonstruit a f st mtre
xima. Faţă de aceasta agenţia Reuter ~'lnl~nda Şi s'a. i~~eptatA spre sud-~t. ~Pt pentru multă vreme Prii: lovituri 
crede a. şti că rezultatul şedinţei în care ~rlll~'ul nu s: lasa ~us m _eroare _Pl1? date în plin. 
a'au discutat cond;ţiile sovetice de at- ra,sho~ul nervilor ~~ Impotriva na.ţl~- Bateriile antiaeriene inamice de pe 
mistiţiU a fost negativă Şi că oferta 80- lor ahate ~rmanlet, Se 8:t.r.:gA

e a,!-e~ţlu- coasta Sivaj Br.l fost atacate în sbor fa' 
vietică. a fost respinsă. La Berlin se ab- nea numaI ~u:pra !aptulu.; ca msaşl ~- zant de aviatorii germami 6U focul arme
ţ.tn de a lua o. atitudine şi se exprimă din vern€l~ naţlUllllo:: lfi cauza. au resplllS lor de bord iar depozitele de muniţii ala 
H{)U convingerea eă poporul finlandez .se a1eoo-aţIi1e neadevarate, ina.mieului IrU fost distruse. 

O Încercare inamicâ de debarcare in insula Iau wei b~:;:ţ~ ~~=în g~=i~ 

A r" t" . ti' poneză ue pe insula Na uwei a dat o vio- loare şi un vas special de debarcare. Ina- trece peste Bug, Numeroase bombe 
Uabaul~ 16. tRador). - Garnizoana ja-I mai mulţi oameni duşi de o vedetă toI'pi- puternice 1n.oe!rcl.rile ~ui de I 

,ng la a an umea In lentă luptă cu o formaţiune inamică ce a micul a fost nimicit complOO"'... căzute în miJ10cul coloanelor de imak 
~O"d r ..;sboaie ~'6antice I incercat să debarce pe coasta de vest a Insula Nauwâ este situată la circa un terie şi a concentrărilor de vehicu1.e au 

acestei insule in cursul zilei de 13 Martie. 1 km.. de insula Manu din arhipelagul amira- priCinuit inamicului pierderi in1portante. 
Formaţiunea. inamici era compusi 'din lităţii. Pe N1prul inferior avioanele germane 

. JJiflftL1N, 16 (~"itt tel~Jon)" - Cercu- , de. asalt au distrus două. punţi awciliare. 
rUf: gt;rman-e l.a,a supra e8t,~ cnitcete I Luptele din reg.·un.·le Orsa-V.·tebsc In regiunea Proscurov a.u fost loVite 
a68ClhSe ate zmrelor engleee f.11<~otnva . al ._- .... _i .. _ de bl·n.1~ . - mal €:S oonoen .... an Ul~-..c: 1 04" 

guve!nU~~l_ brlt~mc, se atraţ1e .atet~tlu. BERLIN, 16. (Rador), Se dau urmă~ Intregul sector central al frontului de te Şi motoriza1:e. Numai intr'un 100 a.u 
~a la Herltn a.:>upra t~PtUl~t ca re(~t~t~ toarele amănunte cu priVire la bptele 1 răsărit operaţiunile s'au mărginit la foot distruse 3 tancuri inamice. Celelalte 

laOtltzf.4. "l-.oAntemlPOia,ynz _tepWl.et:::'ea:a din sectoarele central lji nordice. acţi"J.IJi de curăţite intreprinse de ger~ fiind silite să se hlapoez.e. 
cereprosutca nguza 008l u .....--.......... .-......... ..-~ .. _ ......... ~....-........ _ ................... ...... 
1II,ondiaZă pentru a aTunca lumea în 
două răsboaie gigantice. ACeasta mărtu
r/8l're engleză câ§tigă după părerea de 
a,c~ Şi prin aceea. importanţă ca revista 
am,inteşte critică aspră a zzurului ,pa
tholic Herald" care se îndreaptă impo
t, it-'u politiO€i externe a AngZiei. Proba
b!! că tratamentul aplicat polom:ziZor in 
eri? de către guvernul britanic a d<ll pri" 
kj reVistei săpu'imânale de a pmnunţi.. 
critica. ))Catholic H era14~( ajunge la 
~(''1'Iâuzia că în problema poloneză este 
mposibila a rezoh>are pritt compromiS 
între dreptt.ate Şi nedreptate. Revista en· 
rrlr ~ "făse:jte de asemenea de nedreaptă 
1!7(>!dunea exercitată asupra ţărilor neu
tmle ro: Argefltina !!iau Snania Şi declarr~ 
ctl Anglia dUCt faţă de Europa o politi
~ "egativă. 

Senzaţionale atnănunte în legătură cu 
oribilele crime ale doctorului Petiot 

P.1' i 1i~ 16 (Ra.d0l'). - După. cum Uu{m arestare d-na Petiot era intr'o sta· poliţie este fapt suspect foarte mult ti 
llmmţă ziarele locale. soţia şi fmt.ele re de plâns. Fratele criminalului, Dumi't I fratele lui PetiO't a părăsit locuinţa. Du' 
doct.ornlui criminal l'elÎot aU fost 1\-laurice Petiott s'a Încur~t în minciuni miniei, înapoindu-se abia I.uni inainte 
liIrestaţi la AuxerreJ oraşul natal al asa- la interogatoriul luat de poliţie. In ('asa de JDtlsi. 
<;inulu.i. Soţia doctorului PetiOl, împotri- lUi s'a găsit U'l1 pat În desordine, Mauri- Este foarte posibil că arestarea doeto
va căreia s'a lansat doosemeru m8nd!lt ce Petirt declarând ci acolo doarme 1111 "ului Petiot să fie O chestie de câ.oo,'1I 
de arestare, a fost prinsă. în garaAuxer- eunOSOOt al său din oraşul COllrsoD. Ct>r~ ore O cercetare amănunţită a vilei din 
re pe cs.nd incerca. să. se urce Într'lNl tren. r.etându-se imediat s'a dovedit itlsă (-ă ~tr. LesOOUT NI'. 21. a. dus la desonpel'îri 
La primul int:erogat,o,riiU d·na Petiot a acest cunoscut al său nu-şi I~ărAsist' mtt'r~ante. A~tfel, se ştie tteum că. ~
declarat eă nu şti~nimie despre locui prOJlria-i rosii de mai multe zile. Demn toruI Pet·iot observa cum mor victim1'IA 
unde St> as.etmde în prezent soţu: ~u. In I de sublini:.tt este fa!1 tu1 că. Petio[ j'ulinf.f· ~ale din Camt>ra. deSC!loorită ipri. stânli 
acelaş timn ea a declarat că nu are ('u- de a fugi din Paris lăsase aoe:nstă adrl"să tot timpul Într'un f~l d~ cl.marli sittrtfă. 
noştinţa de crimele comiS(' de ":»etiot. Ia una din easel~ sale m'D Paris. pentru im~tJiat Jân!!.i C'amf>rt\ nI' tnr~, 
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