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: ~~nditiile Sovietelor pentru 
.00) Presiunea aliatilor asu"ra 
eUl l' 

un armistitiu cu 
Turciei. Planurile 

Finlanda intrec orice 
Moscovei susţinute de 

aşteptări 
Anglia. 

Este vorba de Israel Goldstein, preşe· 
dintele consiliului ~inugogelor din Sta
tele Unite Şi al organizaţiei sionista 
nord-americane. Cu prilejul rmui dis~ 
curs, Goldstein s'a plâns împotriva a.n~ 

tisemitismului ce sporeşte pe Zi ce trec~ ~ ~ClţlQ, flO .. llti.cd 
P1'el.. • ... 

~-' . 
unu; ,apă cu,m anunţă din Londra agen-
18ll.! tia ,,ExchrJ/tlge Tdegraph" ~ un co
~trl, ',s-pondent special al ziarului },Obser
a. ~ rtr" sene că, Consiliul naţional pro-so-

)etic, jOTW:lt de curând. a numit pe 
'o ~nqă comandantul suprem '.Il armatei 
tiei "ll()/Ie, care să ia locul generalt.tltti 80sn-

.w'sJd şi un §ef de stat maJor~ ca1'e 
Vl· i)llr/ll p,seudon1nml Vitold. Noul ca
~ f.(Illdant suprem) g€'YI,eralul Ro la) a şi 
bjSe. : Ilimit printr'Un ordin de zi ~eciaZ o 
aVE!· !erie de comandanţi pentru unităţile pOo 
cum fme. El poate per.'!onal să numească 
~ gl, *teri pând la gradul de cOlonel. Gene
şi! -aIii nu pot fi nu m iţi decât de ),Consi

lcti, :iul r.aţionalu• Intr>un apel al Ocmsilit~ 
ICJee· IJi MtiOn«( .<;<: declară că acesta va lucra 

in strânsă legătură cu Uniunea SOVi6-
~el, !kă şi cu aprobarea celorlalţi aliaţiu. 
lIţe Pretenţiile ruseşti, referitoare la regiu-

~qe dela est de linia Curzqn au fQst ac
..... ""rwde de "Consiliul naţionalu• Cores
c~~ tlentul britanic adaoqi'i că t'H1verrml 'Vlal1 • :f~ 

,igrant polon dela Londra a fost in-
Ule' '1I!~$Wntat ~de această nouă situatie 
~p l""oape concam~fenf cu ctwânţarea l1ti J. I f'· . 
~an I'/tll'l"chiU in Camera Comu1I(!lor. De 

lUjPl cuvântarea lui Churchill a fost 
":oorimi/ă favorabil la Londra. Rapor
dina !urile dintre Polonia şi Rusia au fo:n 
uisti idsate să S6 indrepte spre o ţintă fie· 

CUMscută şi plină (te primejdii. Polo
~~ nezji SUnt convinşi că acti'll'Îtate.a Rusiei 
'reş; S8 îndreaptă nU numai spre încorpora. 
:a Ul rell regiunilor polone pân& la linia Cur-
1Q1iti zoo Ci ameninţă independenţa totală a 

it Poloniei. 
, °I: La Stockholm Se vede în aceasta U'l1 5Rue , 

Zia !emn în plus a prăpastiei tot mai mart 
lS.«; ~ se sapă între cele două tabere polo· 
le 10 line - Cea dela Lrmdra a lui Miko'laicHe 
într> ~ cea cu sprijinul M Q8COOei Şi Se 

ITede că din această 11.tptă de intâie
..... tate, panida lui Mikolaicik e cea mai 

~meninţafă de a-şi vedea primejduite 
'IDI !OOle pcrspeCtil't'le. 
el~ Tot in leGătură cu problem..a polo'neză, 

le t:ila Ia Stnckholm corespondenţa din 
~ f,fJnd,ra a ziantlui scotsman d?n Edin-

111 fntrg care scrie că ,.niciodată(( n'au fost 
lll1ik lI"~a mnri s1)pranţe7e că iniţiativa luată 
e ~ dp. d, C'1t.urI'Tti.n 'nP't1.tTU .,reqlemp'rlfarea 
:ileA .",opoIonă va da roade, dar că în mo~ 
iat.

t 
~wmwl dp taM arp<lte speranţe S't(,flf mai 

S81 
mi,.; "p~tY:t ork~"'llJ((. 

Se C1'pde - dn1)ă ziarul ci~at - că '1u-
..... l~l'I1(l sQ'tlie,ic vrt refuzn ."lă ia tn con.<li

dţmre contrl'lllrmw.neri.7e (HwPrnulni 
!ltJ11Jn .,; .1'1'1. inR';.~f~ nsumrn Ti-)'lif!i Curzon. 
1'11 1l"'.~'n;1ifl'lfe.a u'l'I()r m,..r1.firi'ir; r."Te să 
de" T.Jl"mbl"Tn1l1 in stăpânirea RWlilar. 

~A 
NI 

La Londra fie 'Va infilnţa UD 
birou soc.aust pe.tr. 

Şilll intreaga lume 
.ulf GENEVA" 3 (Rador) Corespondfn(11 

agenţiel DNB transmite: După cum a
nke 1I1Ulţă. revista săptămânală engleză, a
lea~ Parţinând stâ.ngei rad i cal€' , "Ew. Lader" 

la. Londra se va in fiinţa un birou intel'-
Il' lIaţional al cărui misiune va fi să ia 

contact cU întreaga lume. 
In ve(lerea organizării f.lllei jIltemaţio

hale sn~iali8te "apest birou Va Î1Lesni 
l~n sehimb de idei cu SoCia.liştii din toate 
hl'ile. 

-

BERNA, 3 (Rador) o ştire a biroului iternaţio'llal de inlormaţiuni re
transmisă. de corespondentul agenţiei D NB anunţă: 

In legă.ţl1rii. cu oondiţiuni1e de armi Stiţio prezentate de Soviete Finlandei 
zhlful social democrat elveţian din Bilila "Arbeiter Zeitung" cere este fa.vorabil 
sovietelor scrie că. eondipile date pubU cităţii in comunicatul rus pentru armis
tiţiu ('IU Finlanda de~.,eSc indooenţa şirl7.erva chiar şi aşteptă.rile celor ma.i 
optimişti. 

In schimb ziarul din Be.·111L "der Bund(ţ serie în arti<.".{)lul său de fond: 
._.Finlanda va trebui să. examineze ea. singură care este Situaţia. O îngenunche
re ~i o loviturii. grea dată. eonştiinţei naţj onale ar însemna dacă s'ar încheia un 
81'mi-;tiţiu Sau chiar p8{'.ea pe baza. artualelor condiţii. 

Cu privire la Internarea trupelor şi a vaselor germane din Finlanda ~ 
spune in' a<'elasi arti ~'nl: 

In lupta imp(ltl'iva ina.mieului cumu n trehue .să se fi stabilit Între Finlan
(lezi si Gennani legătura de C',amaraderia da arme peste cari un popor ce Îşi res
pectă onoarea. nu poate tr0f'lE'l \}.':I0r. 

La .. Wilhelmstrasse nu se ia poziţie in legătură 
propunerile armistitiului rusa-finlandez 

cu 

BUCUREŞTI, 3 S. p, P. transmite: I helmstrasse s'a atras atenţia că deo
Din Berlin se află că la o întrebnre în. le- 1 eamdntâ. nu se ia poziţie în această pro
gătură 0'1 C{)ndiţiile de armistiţiu pro • blemă. 
puse Finlandei de U. R. S. S.t la Wil~ X 

Turcia nu mai este considerati ca 
din tabara aliatilor, 

făcând parte 

BUClJRK5TI. 3 S. P. P. tra-nsmit.:: 
Nu Dumai în presa internaţjonalii. ei şi 
În presa britanică pe deoparte şi În pre
sa tur('ă. pe de altă parte, au ÎneeJlut 
discutiile relatiilor an~lo-turce. Astfel 
S6 afirmă di. oBatii VOI' să susnende, da
cli. nu au si SPsof>ondat. livrările de ma· 
t:erl~ll)entru Turcia.. 

Cnl'f's,,<·n·1f\'1tul din Ista.mbul al lui 
. .Daily ~hW( ~erie. Al" lwtea fi nr~ 
~l\ ~ .. f'~.rl,\. ('ă dacii ,. njYJia. este f'~n,,'in. 
Foll. f'1i TllT'eÎq 'ln 9:"e inte1ttla il", Il f~lnsl 
~re('tiv artnt>li'l primit~. ar fi de pr!'r~rRt 

ca aeeste arme să fie trimise pe aUe 
fronturi, în Binnania. în Italia. sau în 
Rusia.. Presa turcă s'a sesizat de ata
curile presei engleze., însă păstrează O 
re7.ervă prudentă.. 

Ziarele tUrce de ieri dimineaţă au pu
blk';tt. În prima pagină, eu litere mari 
lm text apă.l'Ut in pr~a {lin Edinburg 
in car('! se afirmă .. ii. T>.trC'Îa fiU mai este 

I 
{'f!n~l(ferată, ea făf'ând parte din taHl.ra 
n.Hati si f'ă alia'tii vor respinge c('oll1lue
l'arf'l\ ("1 la f>onfl"rinţa de pa('6. Presa 
turră se abţine dela orie.e comentarii. 

Bulgaria a cerut să i se formuleze CD n ditiile unui armistitiu? 
BUCUREŞTI. 3 S. P. P. transmite: 1 clarat că nu are nici o cunoştinţă că. Bul

D. Eduard Pepinius, locţiitorul 1IlÎnis~ garia ar Si cerut aliaţilor să-i formule
trului de externe al Statelor Unite a de~ ze condiţiile unui armistiţiu • 

In Statele Unite se cere o lege a muncii obligatorii 

in Statele Unite. . 

Propaga.da e.muaistă lIia 
Llb ••• c.nd •• ă dela .m ... · 
sada ••• îetieă dî .. Ankara 

ANKARA, 3 (R.ldor) - Corespon
dentul agenţiei Rador transmite: 

PRESA EGIPTEANĂ SCRn~ CĂ 
OUOANIZAREA PROPAGA..~I':I CU
MUNISTE IN LIBAN IN INT:ELF~GF:
RE CU GAUUŞTU ESTE cONDUSA 
DELA AMBASADĂ SOVIETICA DIN 
ANKARA. 

ACEASTA PROPAGANDĂ A IN
CEPUT DE CURÂND PRIN CALĂTO~ 
RIA MAI lnULTOR SECRETARI DE 
LEGAŢIE SOVIETICĂ DIN A..~KAR.A 
IN ORIENTUL APROBIAT. 

• BUU. in ••• ar •• ziariştner 
din paetul tripartit 

BUCUREŞTI, 3. S. P. P. transmite: 
Din Istambul se ant'.Ulţă ştirea că d. Ste
tin Carlel, directorul general al presei 
turce, a oferit Miercuri seara o masi 
în onnsrea loiarL5tilor din Pactul Tri
partit. 

O parte din răspunderile d •• i 
Edea trf"c pe umerit dlui La .... 

Londra} 3 (Ep). - Ministrul de Stat 
d. Richard Law a fost numit in guver:nul 
englez pentru a asista in vii tor pe nu. 
nistru! de exteme d. Antony Eden în 
conducerea afacerilor f!xterne, şi anume 
sub directivele cabinetului de - ră.zboiu. 

D. Eden a deClarat acest lueru Miercu
ri în Camera. Comunelor. El a adă.A!gat 
că. se va interesa. in acel aş timp pentru 
aspectele economice ale aiacrilor străi
ne. Presa neutră remarcă la aceasta că 
d. Ed'en vrea. să treacă o parte din răs. 
punderi pe umerii dlui Law. 

LISABONA, 3. (RadOr) După cum t gravele tot mai numeroase. . An._ 1944 va reprezeata cea 
anunţă. Serviciul britf.l.llic de Intforma- 'In cursul a,n!'llui 1944 vor trebui date _al I!.roasa.că fază. 
ţi':mi din Washington, d. Knox ministrul lupte şi mai grele şi pierderile Statelol' .. Azb8iB~U' 
ma.rineia nord-americane a deClar. nt in I Unite în toate părţile lumii vor fi şi mai BUCUREŞTI, 3 S 

1 - .• - A . . P. p. triJ,Usmite: 
faţa comisiei militare ai senatu Ui, ca 1) marI c~l. pana acum. cest lucru va cere 
lege a muncii obligatorii este necesară şi mai mulţi so1r1aţi şi armament, apra. D. Beneş, fostul preşedlnte al Cehoslo-
inStituţiilor unite pentru a împiedeca vizionare ţi vase. vaciei, a declarat într'o auvântare lu 

d 
Londra că înfiinţarea cehi de al 2-1ea 

Preşedintele sinagogilor in Statele Unite la Londra front in Europa Va provoca pierderi 

·GE~~VA 3. (Rad~r) Corespondent:l1 1 dian" u~a. din. personalităţile ey~eeşti, grele şi va. mări suferinţa p,[]poarelor. 
agenţIeI DNB tl'ansnute: cele ma'l de seama din Statele UnIte se Anu11944, a spus d. Beneş, Va reprezen~ 
După cum anunţă "Manchester Guar- află în acest moment la Londra. ta cea mai groaznică faz.ă a războiului. 
~--.-........•.... -.. _ ... _ .. _--_ ............. -.. ~---.~ 
Anglia sustine planurile Întunecoase ale bOlşevicilar În Norvegia 

Os 1 o, 3 (Dr-,'B). - In CA7.ul bol!jMM
zării Norvegiei d~ Nord, 200.000 de nor
vegieni s'ar refugia dio regiunile nordice 
in provinciile de Sud, serie t~ftenpos
wn" la invazia so"ietică, p1ă.nuită la. 
.:\loscovu, la. care face aluzie presa engie
'că. Ziarul arati cii. oolşcvidl IlU s'ar 
limita. numai la Norvegia de Nord, ui în 
Ilcest timO la toati Norve;?;ia.. PIRIlurile 
;ntUncooasl' ale bO!!:l(>vlcilor, aproba't .. de 
.\nglia, au provoeat În toată. Norvegia 
mare indignare, Când ..,8wtday Times" a 

I 
"orbit la sfârşitul lunei Ianuarie. eă ar-I departe cu un pas, fixând Nan\'jI{ul ca 
n~ata. rusească ar putea executa. o inva.~ ţintă. sovietică. Aşa se prezintă deci, 
Zle de către Nord a Norveglei, ştil'ftl a scr·e Aftenposten" Î!n incheiere planu-
provocat mare ~nzatie. Cum AngUa ştie 1" , , , 
că. df'cl;,traţJile de âcest fel sunt foarte riJe ela~.rate la ~Iosco~~ p:ntru Nord'l1 
nl."popuJn.re în Norvegia. aoeste ecouri in Norvegl,el, Aşa se exphca. Şl st"Dsul pre
presi nU se POt intrepre1:a &ltfel deeât tenţiuni101' fero,.iare bolşevice faţă ~ 
ca. rezultatul unor. presiuni mosc.ovit.e finlanda io. programul de plWe al Mos. 
asupra. Londrei. Această intenţie s}a şi cavei in 194.0. Este remareabil că dl'1l' 
"~')lUfirmat cu O luni În urmă, la sfârşitul mut, ('are trf>bue si. le,ge Uniunea So\'i~ • 
lui Februarie) de (''&tre ~,Sunday OlfO. tic! cu Atlanticul, a fost a.uuntat de lW 
niele". Zia.rul acesta a mers chla.r mai ziar englez. 
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De vorbă cu Dna Lucia Bercescu·Ţurcanu 
Sâmbătă şi Duminecă vor avea loc la 

Opera Română din Cluj-Timişoara două 
spectacole extraordinare. Se va cânta 
uTosea'· de Puccini şi "Aida" de Verdi, 
cu dona Lucia Bercescu-Ţurcanu dela 
Operele din Viena ;;i Bucureşti, în rolul 
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Dna LUCIA BERCESCU-ŢURCANU 

~rhai1 Jora iar direcţia de orchestră cu 
Nona Ote5Cu. A absolvit Academia din 
Santa Cecilia din Roma, un(l~ a urmat 
cursurile de şef de orchestră ('"u celebrul 
d.irijor italian, maestrul Bernardiuo MoI
ii nari , directo: ul simfonicnor dela "Au
gusteum" iar la ParÎ5 a studiat la Con
Eervator cu Philipe Gaubert, directoml 
Operei din Paris . 

Dar pe d. Const, Ţurcanu vom mai 
avea ocazia să-l apreciem d:rijând la Ti
mişoara., Apariţia rară pe SCena teatru
lui nostru liric este soprana dona Lucia 
Bercescu, soţia dirijoruluj. Iată-i intra
rea. Dela cele dintâi note' VOCea ei Se 
impWle prin timbrul plăcut, claritate, 
dar şi prin volum, Cea d:ntâi acută este 
aşteptată cu infrigurare de toată lumea. 
Toţi ochii sunt aţintiţi asupra cân tăreţeri. 

Iată momentul: gIa .. cml urcă triumfă
tor, pur şi puternic, E repet;ţie, deci nu 
se poate aplauda. însă fiecare simte ne
voia că se uite la vecinul său să-Şi ex
prime admiraţia măcar cu o privire'l 
"Spectacolul va fi un succes!" se citeşte 
pe toate feţele. 

- "Cinci minute pauză« - :iecretea
ză maestrul Ţurcanu. 

Am cântat - împreună cu 30ţul meu 
- in numeroase concerte, în ţară şi 
străinătate: la ViamlJ Zagrebt Salzburg, 
Danzig, etc. 

D-na Lucia Bercescu-Turcanu îmi 
pune apoi că e pentru futâia oari la 

D. CONSTA].;"TIN 'J'URCANU 
noul dirijor al 0p'erei Romane din 

Cluj-Timişoara 

Profit de acest răga:t; pentrn a mă pre
z(>nta d-nei Lucia Bercescu Cu o ama

dtular şi cu d. Constantin Ţurcanu. noul bîlitate seducătoare îmi schiţează carie
dirijor al Operei noastre la pupitru. 

Am avut prilejul să aSist la o repeti- ra d-sale de cintăreaţ.ă: Tim;şoara. Oraşul nostru i-a făCUt o ex-
ţie pe sc-e-nă a "A idei". Incă d~la pr:mele - Am lăCUI cDn8ervatorul la Bueu- celentă impresie. Teatrul nostru li gă-
măsuri ale uverturei mi-am dat seama, TcŞti, In anUl 1939 am debutat la Opera seşte admirabil: 
ca şi toţi ceilalţi prf'zenţi, că d. Const. Română în rolul Maygarelti din ,FaU8~f, - Ce păcat că n'avem o ~tfel de sală 
Ţurcanu nu este din acei d:rijori ca.i ee a·poi am cântat pe Domn,iţa Ruxanda, din la Bucureşti! _ . 
mulţumesc să dea din mâini indicând )JAlexandru Lăpu~neanu" de Zirra. Au Până şi scena şi amenajamen1ele ne
măsura şi inlrările, Cu o răbdare admi- urmat operele ,.11unta lui Figaro«t văzute de public- pe cari noi, localnicii, 
rabi1ă Şi o tenac:tate de fier, d-sa CiZ<e- .J[aeştrii cântăreţiu, ,,Freischiltz'~ ,etc, le găsim sărăcăcioase - o satisface pe 
IE:'a.ză fiecare frază. fiecare into.naţi{>_ Indemnată §i perjecţionată mereu de deplin pe cântăreaţa, care, totuşi, a vă
Sub bagheta d-sale muzica lui Verdi maestJul Ţurcanu, soţul meu; iim ajun-s ZUt şi scene mai pcrfecţionate .. 
primeşte din nou culoal·ea pe care o cam să cânt în 19.~3 la Viena, la Opera b!uni- - Care e rolul Dv. favol'it? pun tn-
pierduse la noi .. , cipală în.tâi. Aici am debutat in Aida, trebarea obl'gatone. 

E drept. că d. Const. Turcanu e de- apOi am cântat Tosca, Elsa din .,Lohen- - Aida, Nu spun aceasta fiindcă in-
parte de a fi un debutant. CăCi ~n ultimii grin, în "TTubadurul({, ,~Cavaleria msti- terpretez avest rol in faţa publicului ti
patm a.ni a dirijat ![li la Roma şi la Vie- oanău etc. mişorean, ci cu: toată sinceritatea. Gii
na:. având cele mai complete studii de I In urma succesului obţinut, am fost SeBa că în Aid<l :te poate arăta mai bine 
dirijor, fiind absolvent a tre; mari Aea- angajată la Opera de Stat din Viena, calitatea unei t)OCi cum este a mea. 
demii de Muzică La Bucureşti a studiat unde vOi cânta în stagiunea această ~. Pauza de 5 minute s'a terminat, Proba 
Ia Academia de MUZică, compoziţia. eu J:Cavalerul rozelorr. continuă. (nic. IV.) 

. '1' -_ ..... - ............. ' ... --- •••.••••••••••••••••••••••• ~ .. 

"CRAI NOU" 
1II1!1111l111~111!11!llllllllnllllllll!III!t!II!1111111111111111111111'111111111'" 

reprezentat de Reuniunea 
de cântări din Caransebeş 

..... v rOlllana 

Ve~ehea Reuniune rom, de cântări din r,Nschi şi Geni Gropşianu dela Opera hul arhicW10Scutului comio lugojan, 
Caransebeş, care de fapt Şi de drept ar Română. <lin CirJ.j-Timi.şoara. Astfel ro. .lJl'agomir, poreclit tie Nl~-L:ioara, in· 
b',-bru S.:l poarte numele compozitorUlUi h~ lUi Leonaş a fost interpretat de d. I.erpJ:etul aceluiaşi rol inalllte Cu 40 de 
Anton Sequms, cu o existenţă de 76 de Zl.amirovschi, iar de direcţia scenică a.'li. O fig'"lră. onorabilă a făcut d. Dim. 
ani, datorita d-Iui Cpt, Ion Manole, şef s'a ingrijit d, Gem Gropşianu. Prin a~ Bf"uca, în rolul lui Bujor, iar dintre 
de nY1zică militară, - a. reprezentat la ceste colaborări, spootacolul a primit l:1embrii v~chi ai corului am menţionat 
Carnnsebeş şi Lugoj populara operetă a .ritmul necesar, iar succesul a depă.~lÎt pe d-nele şi d-rele prof. Costinescu, Că
Lm Ciprian Porumbescu, "Crai Nou". a;teptările tuturora. Caransebeşenii L.găru, Jigorea, Anţilă, Andrei, Nimrl 
Aqfal s'a revenit la bunele obiceiuri ale nc-arJ. dat un "Crai Nou" perfect din şi pe d-nii prof. Buţu, Nimu, Matieş, 
rE>lllli"lnilor urbane, ca în afară de Mti- teate punctele de vedere. Soliştii dispun Brta, Anţilă, Stângu şi Atanasescu. 
vitatea co--aIă să se studieze şi să se re- de voci frumoase, chiar cultivate, cu ro- Con:1ucerea muzicală a găsit în d. Ion 
Pl,.. ... l._~'~ .;;i câte-o operetii.. La Caranse- lvri bine studiate, iar corul un ansmabJrJ Mflnole rlll bun dirijor, care a stăpânit 
U€"Ş această operetă, piatra de încercare de 80 de persoane, preds instruit, a exa. pan.ă in cele mai mici detalii ansamblul 
:l teatrului muzical românesc, s'a repre- ('l?tat corurile eU un belş"lg de sonorita- ~i a realizat un .. Crai Nou" desă.vârsit. 
.;evtat cu mulţi ani inainte de războiul te şi patos muziCal. O singură observa- Nt! mai puţin Şi regia d-lui Geni Gr~p
trecut, când maestrul Sequens, compl€c- ţie pe care O fac pentru a elimina ori ce ţ.i:l~u,~are. ~ dat ,:iaţă tablourilor co~
lântlu-şi ansamblul 80listio din societa- greşeli este în legătur.i cu timbr"ll coru- le ŞI a ~ngrJJlt de Jocul nabraI ~l lD
te'::,. românească, a repurtat un mare hlj bă.rbătesc - care, deşi în majoritatea t('~~eţilor., ?rche.stra a acom~aDlat cu 
succes. Aceeaşi predilecţie şi procedeu lui format din elemente tineri _ e u~tJta prec~lune scenetele mUZIcale, su-
l . 1 . 1 d' L . . - t At· . d I nnnd clar SI omogen au avut Şi rtnmuni e mUZIca e m u- OlTle sa cau e ca mal conturat, ferm u~ N t ' . 
gcj, Timişoat'a, Oravita şi Reşiţa, coru- .Eie astfel de coloritul corurîlor săte..<jU. t'o u pu em drec: cnlvetde~~~ eontritn-
l i urb'l!l!' l"'''~ puteau să înJ'2:l1ebeze şi ln schimb cor-li de feme' disp n d t a ,l~ pe care o au lIlte ec ua Il caransebe-

~. 1 U e e o - S:ţ>f1..! corului lor un gest e.a.re a f' b' 
".âte-o oC'chf'stră, sau nveau la dispoziţie ~e calităţile pe care trebuie să le inda. ~;.- Clil t__ 'y •• tI'" 1!:.· 1 !!l~ 
• b" . 'l't - l' '" - - .. a 'ţ' - lll::iUŞeaSca ŞI 1Il e ec"la 1] roman, 

fi!, n leeI, mUZlCa m, 1 ara. I P llla~Ca un mare COr ora.şenesc. t't celpl"'lte r s b- -t - . . od: .. A LA. .... , . . '. J 1 . ... o fi, e ana ene, eaCI numat 
:"-Lt!ste ~r ".lCţIl sunt ~e mare l~sem. ". n~d _soh~bl In ~rdlllea d~stri~uţiej, p:'intr'o coleetivitate în ~are pe lângă 

Dum'n~l., S ~'a;tfe 1&4t . .... 
CAlENDA~ 
M'.lIIIilIWIIJIUWlllijIUUUiWIlI1YWUHWiJililiiiliIllIllii:: 

5 Martie 1189 
Se ră.spândeş~e '.L în Ba:ua.t. P&Infletul ' 

cărUi au~or se dovedeşte a fI in ~ ~ 
anchete, contele NIC. b'orgacs. hZllfle\;;: 
se ridică. în eontra riisboiul cu turcii aii. 
turi de ruşi ca o cOn&eclJl ţă a ahantei dJ,. ' 
tre Iosu al n. şi impără.teasa Ecatenna~, 
Rusiei. Dar in acelaş timp PamfletUl a~ 
eşirl violente şi în contra felului, C1Un 
fac rechiziţiile. De fa!,!, ca. in tOtdea': 
în cursul istoriei, tari pe prerogativele il 
constituţionale nobilimea şi oligarhia 1Ila. 
glllară, era, cum spune romAnul "ÎIIaJD 
la plăcinte şi Înapoi la răsboi" astfel ci 
de data. aceasta. refuzase să dea Şi si tlans 
porte, la locul de des'inaţie cota-parte . 
cereale desemnată ca o contribuţie de că, 
organele competente. Această conu;bu: 
la greutăţile rAsbolului ne fiind dat! 1& 
timp de către nobilime, organele in ~. 
au procedat în mod sumar deschizând ~ 
gazinele de cereale ale celor reralci~,.: 
Şi încărcând In căruţe cerealele imp~ 
Pamfletul mai e interesant Şi pentru far 
tul, că deoarece in Timişoara şi tn 
câteva alte centre din Banat căruţele Cii 

cereale, - căruţe ,i cereale ţărăn~ti ~ 
nu ale nabililorJ -'au întârziat cu deacăr, 
care 2-3 zile, atribuie această întâ~err, 
ca o nouă măsură de persecuţie a impăra. 
tutui contra nobllimei. Pamfletul mai f&el 
un aspru rechizitorill ooliticei externe I 

împăratului "i e interesant mai ales pentn 
faptul, că neajunsurI ai mjzerii. in _ 
cărora sufetiau alţii ~i anume ţărănimea, 
sunt înfăţişate ca. nesiumrurl ale nobiHm6, 

TRAIAN BffiĂF.8CU 

NOTE 
PIANISTA E. FOTINO-l\EGRU 

Prin r~italul de pian al Dnei E. FI' 
tino-Negru, anunţat pentru data de 1 
Martie, in sala liceului comercial. A~ 
neui român~ filiala Timişoara, ~i eontJ. 
nuă seria de manHestări mrlzieale, înce
pută anul trecut • 

Dupi prezentarea quartetului Cutelll1'1 
şi a unul ansamblu de profesori ai A!$ 
demiei de muzică, de data aceasta, ti 
cadrele AtenEnlui, apare Dna E. Fotioo
Negru, distinsă profesoară a şcolii mai 
sus amintite şi reputată pinnistă a c0n
certelor simfonice din capiWă. 

Coborîtoare dintr'o familie care adi, 
mit neamlllui nenumărate valori ar& 
t.ice, Dna Ne~ este laureată a Con ser· 
vator"llui din Bucureşti precum ~i a 
şcoalei norma.le de muzică din Paria. 
unde a obţinut diploma de concert ~ 
perlagogie~ făcându-Şi stUdiile de perfeOo 
tionare Cu celbrul pianist Alf. Cortot. 

E cunoscută ca solistă în concertele 
n1harmonicei din B'lcureşti şi ale or, 
ohestrei Radio precum şi prin recîtalu' 
l'ile date în oraşele Bucureşti, Cluj. Iaşi. 
Craiova etc. 

Prin varietatea progrllmului pe eare-! 
anunţi recitatul din 7 Martie, preC"lm ~ 
prin reputaţia pianistei, nu putem să ne 
aştentăm decât la o seară de adevăra!i 
~nă]ţare sufletească. 

IN CURAND 

Dela PETRU MAIOR 
la OCTAVIAN GOGl 

STUDIJ ŞI EVOCARI ISTORICE 1 
de. 

D~ta~ pentru. m~mbrll corulUl. ~ ::.reg.s-ram, In afara de contr.lb~ţla .rea- !}'1tura meseria$lilor şi a muncitorilor se 
~a.r~,de dlVe~l.~m;.;ntul pe ~z:e~l ga- .11 pe ?are a ~dus-o succes~lU plesel d. nFflcÎază Şi Intelectualii nOştri, se pot 
f:kS ... !dn J,i(; ~l cantec, apoI pOSIbilitatea ZnnIrlJI'O'Vscht, pe d, AndreI J"lCOS (mJş f;H'e lucruri fnlmoase si demne de ve
C!p a i.ntrep:~nde .unele deplasări, tur- (I~rbu), d-na .Olga Sgăvârdea . ~Dochi- "hp$l tradiţie bănăţennă' pentrn cor s! 
nr-E", rl~~t: d: llVe ŞI eVO,eatoare .de frumoa- ţu), .d-~a Adnana ~opescu (Anu'a), d. r'~nzică. FILARET BARBU _ 
~a~b~-m~~I~~~~~~~ ~mlt~Bm~~~~~d.~nDrn~ ~ __________________________________ • 

VA!liilf ... J1j NF-T'r<:A' 
Editura .. Cugetarea" Bucureşti. t 6'11 -

i~r:";:t~::c~te cantareţilor din cor ure- mir (Ispravnic). D. Andrei Jucos (foort 
t.l.ea cu ansz.mblul orchestral, după cum • .::eval d, Dippon la Conservatorul din 
le ntrage atenţiunea şi asupra unei dijS- Ll1goj), dispune de o voce sonoră de 
c'pline mai prOIt"lllţute a artei dirigen- bns-cantabU, cu O dicţir1ne ireproşabilă. 
l.t1e, In ori ee caz, este o educaţie nece- A dovedit şi un inteligent joc de scenă. 
:oară, care se impune unui cor mai bun, D·na Adria~a Popescu, este o soprană 
Plltfll îmbunătăţirea rcpertorului m-J- de cea mai bună calitate o voce clară si 
z:cal, fo:-mnt după perceptele bine chib- bhle echilibrată, care a ~ântat cu multi. 
7.11ite ale dirijorului. c~1minicativitate ariile Anicuţei. D-na 

Reuni-mea r~m. de cântări din Caran~ 'J.iga Dr, Sgăvârdea 8 prestat în cond)
S6beş, sub priceputa conducere muzica1li ţii optime rolul Dochiei. Materialul vocal 
.. rl-lui Manole, având in fruntea comite- ,~i nl"1ziC'alitatea d-nei Sgăvârdea a in
tului oameni ca.re i"lbeSC Cu pasiune via- j::-eptăţit-() la un frumos şi bine meriht 

. ţI] de cor, au ştiut să-şi rormeze ansam- Sl.l('Ces. In rolUl L",pravnicului a escelnt 
hlul. apelâ.nd şi la concursul unor ele~ • l!. 10n Drn~om:r, un diletant CU un bO);Rt 
mente străine~ în Eersoana d-lor Znami. ş: lJ,8.t"J.ral humor, care este - dealtfel 

OPERA R,Olt'~NA 
Sâmbltă şI Dumi'll~ă, 4 şi :; Martie 1944 Două spedarole extraordinare 
date cu concursul eelebrei soprane, care a obtinUt succese într'adevăr sen

Zaţionale în toate eentre'e Europene 
LUCIA BE]{~CU-TURCANU 

dela Opera din Viena şi Opera RO!llân:t din BUC"lreşti şi al d iri j o r u ] u i 
CONSTANTIN TURCANU 

Se va prezenta 
Sâmbătă -1 Uartie 

ora 8 P. m.. 
19« Duminefă. 5 l\hrtfe 1944 

ora 8 seara 

TOSCA AIDA 
Opera T?sc8 se cântă Sâmbătă fI' matineu rHndcă Vineri 3 Martie, 

VlOere din Postul mare, toate S9€.('tRl'('1ele sunt sllspenclate 
Biletde la a~ellţia Tama..~ill, Tel. 5O~05 

& 

prirI'A 
1466 

-



~ ()uJII[n~l. 5 Martie 19U. .J }\ (' I ,\ pa .. 1. .... - "" ---
!~:.~. Coordonate ~conomice în B~;'t -.... 

C
OPIII ŞI BlSU~'L~ 1~K<L\l(jLUL In- De vorbă cu d. Inginer Teodor Suciu, s:JJdjrectJrul Camerei de Auicultură dia Oravita 
!.re bl,l.,,,,cr,t:wru 11~1l(.I'U terlltUul.t'ea t ... 
~i orwooxe lomane um 'J.ilU,,,oalU. "au,' erul ZOOIt><hR"C 10 judeţul Carau; 

lut" ~oril vieţll no ..... Lfe Slhr.~uate ~ ....... UlU<!, Din punCt de vedere economic dwse-I primăvară pân4 la sfârşit de toamnă r["ntâni suficiente ,adăposturi, răeători 
.~. ~ aeUD1, luwele Wllli cupu: 'Ll\,u.u.. l'V- bun în dant1it aCI/l,ă 11UJri categorii aie pentru un strop de rod, wre d'abea da- (stâne) şi cimitire de animale. 
fl~ fij\l(;U,I, ~Iev el. n, prunara, um 'J.1U11- so.lulut, dupa c~tiguraţ~ ~a g~ografi- că indes/.ulează neVOile casnice până lAh.\~Jl ŞI [)RAGOS'Il<:A PES-
, .• ,.rit ca: dealut cu pa.şuni.1.e §1. camp"~a cu O- prin Februarie. Pentru Il.-~i asigura TRU ANIMALE 
l 0;:,' , 1 d l .... ~ gaurele. J 1 --'1' 'lua. D. Dt. A exan ru ~ a ..... a primit urmă... trana pe un an, ei pleacă în regiunile de Ţăranii cărişeni, ca toţi ţăranii bă-

• ~ scru.oare: "DIJrunule l'rclie«hnte, Judeţul Caraş, prin înfăţişarea Sa g60. câmpie cu fructe, pe care le dau, de pre- năteni iubesc vitele, Le bbese, [tccen-
,l\'tJ IIIIBnUt dela mama, că. s'a început o oolecta grafică este îndeobşte delUros, deci ocUt- ferinţă pentru grâu, făcând schimb în t11ez, foarte mult. Se mânrlrese cu \f;
:uni; I"tl'll termUlarea Catedralei. J<..:u lount bă. 1Ja.ţta pnncipală a locuitorilot' nu trebuie natură. Alţii, din câştigltl r-ealizat pe tele lor, Le dau de mânMre surif"ient; de 
:~ Jlorfan de tată, crescut cu trudă de mama să fie cultivarea cerealelor ci creşterea ţuică Şi produse animale, cumpără ce- multeori pOrlte ]'uţia neraţional reparti-

l~ iJIIdin ~sia (le care ° primim d-ela. SÎJl,t vitelor. In acest judeţ agricultura ~e ""eale, Prin urmare, foloSirea pământu- l:ată, este distribuită ('u risină ne nli-
, ~' (li toat,eae.estea., au. crel.ut de bine ca cere ZOOtehnizată pentru ca locuitorii tui pentl-u cereale, dintr'un PUrICt de ve.. mQnte. . 
Al 1li<:i1e mele ecollomii, pe care le-am adu- să-şi poată int(J1neia gospodărli tOi aşa Am VăZ"lt cazuri (:ând vitelul fătHf 
... de ; .... "ta·r·;te I'n _<li cei d.t'n "a'mp;" boga- dere, nu este deloc rentabilă, Sămâ:narea '"'r a ~t t d' ~ .l • ~ 'r .; 1_ .. IOd in cursul timpului. să ]e dau pentru a- .,..... vw y.. 'V ..... - " °a.,pa ,es e a llS In (O:\sa OJaf'a a ara e 

"1IIIl ta a Tirniş-Torontalului. fu.-ftierelor ar da posibilifO,fW Imei des- rr;<! şi grajdul nu l'I~:"llră o bună !!ăz 
:e ' i!8i !jCe&D, , _ , ,1 l ~, '. '.. ,,~u tl tOţl baeill de t>cama me.a lllile-P- n majoritatea cazurilor, locuitorii sa· va t_l.ri şi mat mari creşterii ammale- (!Illre. până eânrl se intr~mE'a7.ă. Făt'l-
:l'~; cU neraoilllre, !!i& tie Wl"Jlline ()aLeuraia. telor cărăşene lucrează păm.ântul din Zor re' unui mânz, Il un"li viţf't fătatul oilor 

UlII! ,-,,, ... 1 d P -.:i $'('rnafelor. eSte un eveniment mare :;i 
ati tril falu. "wma .... or m ace.~t o~. ri- Pa v ma A ntul' t ·t ' t ~t . ~'" 'Ii cU bine, Donumle Preşedinte. micul ŞI creş erea VI e~f"r fu? ata de maTe bueurie la f'nsa omu-

d ~ ,eu dar de nou lei. pe cal-e-l dau cu toată Dintr'o convorbire aVtltă cu d. Ing 1 f ti> '~de • d' P",ntru vitele lor ţăranii ,'l'l în ma,""" 
1_ .. JllII& p~nh'u tt'l'nllllltrCa CatedroLlei nOll- !'le e au o &L'pra a\"<' nuca e pa ure, lai . ,,-
"'Oli Teodor SUClll.. suibdireelorul Camerei de 1 artl'C Iarl" ~lntr'o ma" sura· l' m 'nu 'ca· rt:atea e9.zurilnr srraJ'duri rlin zi(l, ('llraf:" 
"" ' >U't. Iimi)joura, 2 Martie 1944.. cu stimă J U 1 ' fj al' '.' ,-... "" .l"..gricultură din )'ud. Cara", ~lm aflat Fxrl()atare' MdUl'l'lor n onstitw'.,. 1','i bine întret,inu!e, Am va-Z"lt ad"s"''' 
1 

.":', k$Stl>ilă Virgil Popoviciu, ekw el, IV pri- • -'1' • ~ J! d t'- U C '-'t • ~ C1. 
Kr .lnele realităţi <iemne de .1 fi desbătu16 1._.:Y.Î., o asigurare ('li prin acest mijloc lOf g:':ljrlUl'j construite mll i Solid d~dt ca-
~ llil'ă str. ]<;purelui Nr. 6 şi luate în discu\ie cu toată sel'Îozitatea, LuitDrii ar r~uşi să-şi mărească staJodar, selp de locuit· 
e C'l )llnÎn copilului Virgil IPQpoviciu este cea precum şi necesitatea de a se munci în dd. de vieaţă.. Ei nu pot fi decât "Stân: TOt'lŞi. pentru eermţ.ele mnderne alt 
,ti ~. ai preţioasă dovadă a sufletului curat ca direcţia unei totale zootehnicări a agri- jănarl", tăil.tori de lemne şi nimic ma; z·-otehnizării agl'jrulturii, grnidţlril~ 
e8cir" 'IllIina soarelui pe care îl au copiii Nea- culturii in judeţul ChnLŞ, mult. nu sunt sufic'lent a~risite, Dat fiind "a 
~e1l, fiului Ilo.,tru. COllleşiţi de rnărinimia aces- Judeţul are o suprafaţă de aproxi" Pr'Opol'ţia mic-ă a suprafeţei arabile ţăr~nii ţin C'l orice preţ să Hibe gra~. 
IPă,n. 'IIi copJ, ne gindim cu îneredere la roti ~j mativ 420,000 ha. M.nj.Qritatea aeestei şi faptul că o mare parte dintre locui to..- durl perfecte, ar trc-bni ca în fiecare 
i f8!t ~re pot contribui pentru terminarea sfân- ~uprafeţe O ocupă întinsl' !>ăd\uri (60 la rii di.n nordul judeţului cu deosebire, l\ll-' comună gra)dul comunnl să fie o eon~ 
ne 11.'ui liieaş din TimiŞ()tlnt, dar. care din s·,tă). Pământ arabil se bflă cam 20 la crea7ă în mine le ~ uzinele Reşiţa şi în:a~ stru,-ţie model. Sunt slg'ur că t,ărn'1i: 
tenln ~.ti\'(' indellfmdente dt> \'oiuţa lor, nu ao sută, păşuni 15 la sută, res\'t1 vii, livezi fară de af"easta belşugl11 de păşuni din o:n Caraş ca şi cei din {'elel~lte rf>~i'lllî 
1Il"IllI Îlb-tit să facă Înci pa .. ul infâ.ptuirii unui de pomi şi pământ neproductIv AC{~ste le3iuni1e dl,ll!l'oaSe şi muntoase, _ toata bă'năţene, işi vor construi grajdurl 
!îmea,lint nllţional. A\'em aid in Timişoara des- t'ute Tll€ arată că factorul econ"mic pre~ arestp Consideratii nu permit o cultură i!~U'lti("e cu ("el comunal. model. Iată o 
Hmej tii 1. mnâni cu sunetul frumos C.8, sufletul ponderent în judeţul Cara..ş este "xploa, arricoHi intensivă, activitate pozitivă a ingineruhi ;jgr'r-
CU' \I'/'"tu' I"Oni1 şi care pOl să contribuie. cu tarea forestieră, Propriet;trii pa,~urill)r lin. stadiul ~ct\lal se pune problema ro' r.1 în Viitor: ~n'ajdiul model. 

,um~1ft "'''l'p''llI1nzătoal'f> nerii IQr şi pres- Sunt: Uzinele şi Doml"Ili:le Reşiţa, 1n pri- :nei alţri{'u1t'~lri ex"tensive, îndreptată SAL.o\ '5Jl~I-,E. FERMELE PLUG \.-
i:~'lIl1\: d~ ear~ se "imt indt-eptăţiţj a.l mul rând; CnmUirlitatea r!e Avere cu ."Q, mai ales spre- (;re~tprea ~nimalelor. deci RIL{)R CARĂŞE~,,] 
m~ft, n"ll .. n tpl"minat-el'l Ca11"drnIf':i din T~ c.~ul la Caransebeş şi C.A.P.S.ul, C()m~ z\}otehllizs.rt'a agrif"ulturii. Venind vorba de construcţii. a min U'11 
r,;şoarn. '!mt l\ştl'f1htţi ro tml.tri jrac;~tea • " • că plugarii C!lra~ului a-l un obicei u fe,.. 

U ~rll tO<1tă ~n('r"[I"'!"f'lt, Măsurile luate de autontatlle competente arte bun eeonlYmic, AC'esta este constrUi· 

F
. ren săluşelor. fermele lor, In tarin1.. 

• O- • ~ ~ " ' de 1 . _..' .'. " I PAAa acum s a faCUt un pas mare tn La munte găsim h\dt"~JSL'bi caii Huţani, :),' ,10 t'n:-le au pământ mai intins ("n su-
Att, \.fUNClr,HRiJL ~O:)~AN c~ l)rlh~J~l acea3tă direcţie. S'a reuşit să se int,ro. mici dar puternici Şl potriviţi pamru re, 1, ,rată, ei îşi zirlE'!-1e sălas, TWIt<\ mUT!, 
, ti- III dpCOl·a,..; n,U1H'lWI'lIor merltuo.'1i dm ducă in întregime ras de vaei Simen- giunHe respective, Locuitorii primes\! ro, 101' agri{'nlă se t\esfăsoară apolo :& 311cureşti de pi.t~e În~llq 1\1. 8: Regele, d. thal. Mai trebuie ea ra~a aceasta să se ou plăcere acţiunea organelor adminis- 1..1\ si:i,hş cari fân'll peste 'iarn,ă. la <',i: 

,ror., ,\1. Allton~'.1, "leepr"';.e<hntl'~ guver- menţină pl'in procurare de tauri comllnali trative competente pentru introducerea iaş îşi ţin unelte!e ~OŢicole, Salaşc>le 
'ealr.\ 'uliu, a,declarat Intre altde, •• r~glmul ~la.. care s'o Înnoiască incontinuu. Pentru în- ~ răspâm.Qira raselor de cai potrivite fie<' st.l1t mici ferme compuse Jin graj(\ pen-
'AIJ&. .1:lluIUl ~~t()1,le:'l'~' est~ un regim de m~ dc"plinirea aCt;stei nevoi, reproducitorii cărei regiuni. Prin îngrijirea servicluhi tl"t vite, staul pentru oi şi lOCUinţe rI,l 

" k :o\/rUL(hta • "~Vl(~ ... nt, tn !ljo;ta constă ma- trebue să fie aduşi din alti parte. zcotehnic judeţan, condus <fu d. dr. Pe<' llI'a sar.l doui camere, Imprejnrul fer-
tino- re,l& U1 1lI0ralfl şi rn .. lul lui in evoluţia na. Grija penitl"lu buni reproducători o rianu, a început acţiL"U1Ie~ de Întroducere mei se pl:l.ntează. pomi frctiferi, 

mal tlol1al~ a ne~mniui ... ma! spus şi alk.eva, poartă Camera Agricolă şi prin a.cţiunea 11 ras-ei arSJbă şi angloara[llS\ ~unt sate, de exemplu Târnovn, Ap'l
eoD' tGI afat (II' •• mlport!lDt. : ,.mereder.e în drepo dăclirilor de grajduri sistematice. To,. Oile reprezintă o ~amură economică 'ha, Deline.şti, Ohahiţa, Valadenii et'·, 

latea. muncii". Prin .... mare s'a st.abilii tuşi, din motive excepţionale, până acum import.lntă în regiunea (it" deal ~i de 'mde în timpul verii în sat nu găseşti 
l di, ~tru Il suta oarii. dogma vieţii noastre ro- s'a lucrat puţi" în această privinţă, In lhlbDlte, datorită regiunilor vaste ce le dE'<:ât babe, moşi şi copil. Rest'Jl pluga
trtis- nine~ti - dogma. mUbl'ii. Statul nostru multe comtme taurii sunt întreţinilţi de avem şi datorită tradiţiei ptlf>t.orale strii" r1101' bun de nnnuă sunt la sălaş, unde 
lser, !4e stat al muncii şi ai. C!1:"edinţei. !\lunci. Particulari ~ condiţii nu tocmai favora.- vechi a locuitorilor. Şi în a.ceastă di- î5i v.ăd de treburile lor. In sat vin in Du-
~i a toral - fie manual, fie blt.electual - eNte bile. Deasemeni se mai cere, tot pentru • _ ::ţie, până acum, intervenţia statului mlneci şi sărbători pentru Biserjcă şi 

'ara. elementul de elită.. Este, frin urmut'le, ele- i!l.grijirea raţionalâ a reproducă.torilor: şi a speeialiştilor a lucrat prea ~uţin. In horă. 
t fi I1\fntql reprezentativ. Cine .lU este mund- cultivarea sistHroatică, a lOturilor date judeţul Caraş se afli oi prea primitive. lama la sălaş' sunt toate vitele. Dela 
rf~ !&r, in sensul larg. spiritual, oaţiouaJ-creş- prin reforma. a~ari. . rrea putin rentabile. Trebuieşte să se sălaş mai uşor se duce gunoiul pe holde. 
t.t:n., al I'n\'intului, acela este OJl VYMSC, o !n ~_ace pn".~te creşterea cailo~, 10- facăne~părat Încrucisare ou oi mai va~ fiind clădit în ţarină. 
!'fele II<J(".ltnrii dacă nu are trista g'ol"i.e de a fi ')t~ltonl Judeţulu1 Cara,ş sunt deosebit de ~., . . A • A • A * 

1111 a
,,· t ·t D' . I ~"iJ'u'il' l"\"il' lor sunt mari Si' pllter"''''' loroase atat In pnvmţa lanel ·cat Şl m Pentru zoo-hhnizarea. a!.",rh·uJturi l• in 

! or, I'IP(' pamzl. e Jlu{ur repmu se va b" '. ~ • "...... " 1 1.' D ~ ~. bc .~ c 

',1 ' • • " la şes reprezentaţi prin rasa NoniUS prIVInta apte~U1. nea se vor ao,xuce r~ jud. Cara.', terenul este propiee, iar mo-
',vU' I'1lIlsohrl'l nrtn energia muncii w'ţionale şi " Li 't Cr 1 1 ' beci ,,'l)e rasă superioară în câtiva ani se Dlt\ntul este actual. 
Iaşi. 11 pl1n~ în atl1kare Cliteriile salt 'l1apela~ r~a~; ŞI pll,an,,j. eşulteret~ ca. utm r!E:e' .:~ a-i;mge !:Ii la îmbunătătirea~ ovinelor 

mli!" te i v ZID ..... un e emem< .. em: a lV pen: ru ....... S$j j T ' ' GRIGORE BUGARIN 
, ~~. ~;:e. e~ m~c !or. ae>e-Ia ~. şi hl1 acestui jude-t. Care de care se intrec trupă f'xemplul bovine lor şi cahalinelor. ... • • • ..... • ... • • • ...... 

a!'e-. {\7.1\ In Romania. 'fara mun.<ll ŞJ a v 'be . . fru . E ad w. tă Nu stiu d că gresesc afirmând că. n<i. 
m li ~~; .. ~p' V '1 fi ~ t sa al CaI mal moŞl.. o evara . a, .r-
:ă ne 1(11" 'f ~l'~~nn e. vpor 1 alrtJn? n plăcere să. vezi târgurile de cai dela Ora~ curarii judetului Caraş mai păstrează si 
,rală 1\1a: t''',f' ~t\" ,. ('e~"r~' ţopont ":'"011- .. ,.. viţa sau CacOv~ acum oile st;'ămosilor lor Daci, ' 

, f' "'1\.1::~ maglll Jt"C1l Il sWnrPIl a. trân~ , 

I , I 
I 

-

tOrilnT, Consideratii economice .. 
paOFJ<:SORUL ROIl-lAN. Adunarea W-' In judeţul Caraş a.vem trei CategOrIi 

. Rel'ală. a Asociaţiei profesorilor se- nw.ri economice, judecate după aşeza
ClWuar. «in Timişoara a atrali atenţia sa- 1>area geografică a solulUi, şi-aum~: 
4taţli l'omâul'~ti supra elli:pului gcneros kE>giunea p'~r agricolă care se întin:.le 
~:entU;I,iasfilllt al profesol'Ului român se. in depresiunea Oraviţei şi regiunile dela 
~ndar. Despre ~.est factor de cultură na- poalele dealurilor precum şi regiUnea 
~onala şi morali nu s'a făcut nicio ft'JC18l" Almajului renumită în ceeace priveşte 
lllă exagerată şi Ilki nu s'au rostit C'uvinu desfacerea prodr~selor la.ctice. 
ile nemUlţumire. Tootă. lumea. inţelege, ci I In ~giunea_ dealur~lor lapte:e vac~or 
Profesorul .. t"('undar are în grija sa _ peD' au se mdustnalizea.za. El se wtrebum-

tea.ză pentru nevoile casnice şi pentru 
creşterea viţeilor. S'au făC!lt unele in
$rcări, fără. vreun rezultat vădit, pen
tru industrializarea laptelUi. In regiu
.lea Reşiţei, laptele se valorifică proas
păt, vânzându-se pe piaţa munci torea.
Cică In"llt consumătoare. In regiunea AI
ir'..ăjului, se colectează. laptele de vaeă 
de către unele intreprinderi parti~uh
re fabricându-se brânzeturi şi unt. 

Iru a plămădi o fiinţă DOuă şi superioară -
i tlnl"}',,;ul român. massa imensă de ado- Va:orificarea IIroduselor animale 
~eel1ţl, IA care "e trt"zese laolalta inc1ină 
1iI~ Sl)re bine şi !iipre rău. Profesorul secu"," 
iar \'Îne ('n mUlJes şi devotamentul său să 
~~hidă di-umul lar~ al perfeM:iunHor po-
04bile - intl'"leet,nale şi morale - şi să 
~"jl __ l$ ~f'loreSl'ent.a. incttilJctelo-r nega
Ilve O"""l'Il 101i "1'<1' ~l"\'n.,ificAtia şi viltoarea 
1II111i a~toht. F.·1>?:111hat.ele ~cestut aposto

'-t eoostihti.e baza spirituală. a naţiunii. p()o 
~I român poate să fie mândru de profe
~l Sl'<'uudar, Viitorul neamului est.e ga~ 
~ntat de eătrl' I'onştiinta patriotică ~ din 

, 
c!'\ră, se prebcrează. în gospodărie, fă
e.ându-se haine ţărăneşti, etc. 

"l~nlismul lu i reresc. 

Produsele eeonomice în Cara.ş se va 
!.lrifică. în stil mare prin îngrăşarea vi
ţeilor şi a Vitelor mari, 

La deal şi munte se creşte tinerepl 
Cl! re apoi se vinde in regiunile de şes 
(<"€.realiste) unde sunt îngrăşate vitele 
şi-apoi vândute. Sunt renUmite în acel].
s~ă privinţă târgurile dela Berzovia, 
Can()va, Oraviţa, etc, in boi îngră.şaţi 
ppntMl export. 

Lâna oilor. fiind de calitate infel'i~ 

AMENAJAREA PAŞUNlLOR 

In creşterea vitelor, este ştiut că joa
el un rol important păşunile. Noi avem 
păşuni îndestulatet dar în ceeace prive-

I 
fl,lP. întretiner~a lor lasă mult de dorit. 

.

Tn RC'easti direcţie aU acţionat orga
n.:>l~ Ministel'\thj Agriculturii şi Dome
n' ;10r, dn încă mai este mult de fă~ut, 
Păşunile trebuie neap.lrat înzestrate cu 

CUM PUTEM FI UTILI 
Unele evenim€nte - umbre rătăcitoa

re din alte vreme - in aparentă de foarv 

te mică importanţă, Î?1să ţinând seama 
de efectul lor, peri.c'uloase pentru reîno
irea 88minţei discordiei Care o î'lnpră.~lie, 
au. venit să influenţeze din nou unele 
cercuri. 

Scontându-se anumite situaţii, însei' 
lându-se unele combinaţii ~i întocmindu
se proeCte de viitor, privite numai prin 
prisma unor eventualităţi, atunci când 
oriCe wlzuinţi de nuti bine nu trebu·esc 
trecute decât prin prisma strict ii a pre
zentulu·i, găsim că se face o mare 91e
şaZă. Dacă am sta puţin sa cântărim pa· 
Sibilităţile noastre de înţelegere, poate 
nu din lipsă de inteligenţă sau pregătire, 
c~ din li'psă de i'nformaţie seria'lsii, -
stngurG care poate sta astăzi Ia b(J~rr u
nei acţiuni, - fle-.am da seam:a că, noi 
nu suntem chemaţi să ajutăm la aT(l"~ 
jarea viiton.tlui dec6tprin solidaritafe 
desăvâr şitci. 

Numai G§a vom putea fi utiZi. 
(e. j.) 
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spaRT -
30 • anI de rugby A rOntanesc 

Cinstirea unui medic bănăţean, pentru 
actiunea sa În servitiul munc.itorimei 

Rugbyul românesc împlineşte 30 ani, echipa dlui Dr. Ogrin îl susţine cu deţi· 
vâ.rsla maturităţii pentru oamefâ ca şi '1itoarca Cupei, cu C.F.R Turnul Seve-
pentru sporluri. Se cuvine deci să allli.n, rin. 
tim câte ceva, dl!~pre acest sport, cal"e se Dacă matchul ar fi în toiul sewn:.:1l.ui, 
pra.ctică. mai nou şi în oraşul nostru. dupa. ce posibilităţlle echipei au PUtut fl 

Dacă. footballul a eâştigat masele, în v,erifLCate in prealabil. situaţia ar fi cu 
schimb rugbyul şi-a pâ .. '*at ~ln bhlZVll mult mal liniştitoare, căci prognostiou" 
tţtră1ucit. ramas într'un eera select şi de ar fi determinate de şansele stabilite 
deoarece cantitatea nu este la înălţime, pe baza PelrlormanţeIor ar.tericare. A~a 
în sohimb calitatea, jocului li a jucăto- Însă nimeni nu ştie care va fi desnodă· 
rilor este mai presus de orice cri1ică. mântul mat~huhii. Ftroviarii c'in Turnu 

Introdus in Româooa de către studen- Severin au susţimt Dumineca trecută 
ţii noştri ce studiau în Franţa. rugbyul 1;J. match foarte bun cu F. C. Cra~ova sj 
a rămas în ceroul a.cesta de intelectuali, s~rnnele d€lr.tOtă că sunt in fonn·ă, foarte 
pripruşit mai ales pe 14ngă Ur.iversităţi bună. La mndul lor cei dela ProgresuJ 
sl ~coli S\..>cundllre. De ce? Fiind un joc s'a.\! antrenat intens şi în setea lor d~ 

, .:;e încadreazi mai greu in reguli. .ictorie vor uza. neapăr~~t de toate rezer
iar combinaţiile sunt mai subtile; jocul vele morale şi de elanul lor pentru a 
t"t're It oarecare mlădiere a spiritului şi ~mulge victoria adversar:t1ui redutabil 
., serie de calităţi psihOfizice, pe care care pste C. F. R Tumu Severin. 
mlmai Un om format, de Caracter şi cu o LOGOJE~'1I VIN CU O ECHIPA DE 
l..:umonsă ţinută morală PQste să. le aibe. CAIUPIONI 

Cuvintele inimosului preşedinte al Fa- Pap'u tnatchui de lupte grOCOoromn· 
df:r8.ţlei Române de RlQ,ony, D. ing. Şer. ne, calC va avea loc Duminecă la Lyra 
han Ghica, cu OCazia şedinţei festive. C F.R , cU incepere dela. orele 10, î)"rtro 
SUl'::"t edificatoare: "R:.-gbyul este UD C. F. R., TimL50ara şi Vulturii LlL.;.01Oj, 
sport in care efortul se imbină cu !rlbtili· adversarii şi-a"u format ecl1ipzle. 
tatea Şl aulitatea speciiie oo.rooteascil. C.l''.!:L-lIl va alinia urmatoarea forma. 
Cu inteligenţa", ţie: llie Ioan, Precup Carol, Begleţ Ale-

KugoY'.ll este s~rior celorlalte xandru. ~'orRi Ovidiu, Bati Valentin, 
Bpurt~n IILnd lUl SP0l'( <-'OmV1ect, etortul00CO~ E'rauneiste şi Traian Petru. Lu
loca.l,zanou-se atat la trenUl il;:lfel'ior cât gojenii şi-au compus Q echipa din care 
9' 1<1 .;<.1 ~uperior. Un sport in care ce1 rac parte O szrie de Il'".lIlle eu reza.. 
I,;t~d pnt.ctie~, pe lânga o desvoltare ar- !1u.nţil.; Şoinuşi Mnola, Horvath 
:~luruca, va câ.ştiga :;;i frumoase calităţi 1936J, Savic:i, borlovan (fost campion 
p~iho-1izlce: forţă. viteza, rezistellţU, hQ-o ,.<'lţional).. . . 
tă..rire. incredere 1'0 fOIţelC proprii, jU'':1e- Orice comer.:tanu este de pusos; va fI 
carea in fiecare clipă a Situaţiel şi luarea l..n adevărat regal sporti.'!. 
de hotărîri re-pezi şi energi·c executate /1..JN NOU COr-~CLi{S nE Tffi L\. PO. 

Suntem fericiti ~ că. şi in Timi..CJOara, lJIBC.HNICA 
.. acest leagan al tU1uror sporturilor, s'au D:.:;pă succesul repurtatpâ.~l! in pre-
l-'us bazele rugbyu1ui, iar tineretul inte- zent. S. S. Politehnica .cQnt:nua campa
lectual va avea ocazie să. practice şi uia pe::'t~ difuzarea tuuluL 

a.c,-,st sport admirabil, spre fala sportulw Astfellll zmll. de 5 Martie, .orele 10 ,:,a 
românesc şi cinstea Capitalei provinciei <lvea luc u~ ~ou ~Qncu,rs d~ t;r, des('hlS 

La viitoarea sărbătoare a ru,gbyuiui tlWOr tJ:&.g"'J.turilol' din Tlmlşoara. Con., 
românesc, la o altă. aniversare, Va fi pre+ cursul este inc.adrat re} urm3.toarele con· 

~unt oameni, tari deşi desvoltă o /te
t".vitate excepţională in serviciul mul 
tiIT"li, trec prin viaţă disc~t, fară sgo
;l1~.t, I'''lgind de publicitate, c,ăutând dJaI 
în ?ropl'ia conştiinţă satisfacţia împli
nir:! datoriei. 

Un nsemenea om este doctorul Ni~:,· 
be BelIu din Reşiţa, care mai bine ue 
tln"ăzet'Î ani şi-a CODsa('rat intreaga f.H> 

ti-:itate în slujba muncitorimei. 
Un om modest, prea modest pent.-u 

tel!1~inic>a şi vasta sa cultură şi mni I'Ih'! 
;ct'!1trtt realizările obţiu"lte pe terell'll 
l'i(F('ării sanitare a muncitorilor româai, 
l}: consacră tot tImpul îngrijirii mm)r 
~i ~utel(lr de b "lIn avi, mineri şi mnD")· 
to~ i. astfel că tontă viRţa şi sufletu1 S1.11 
est"'· cuprins intre zÎel'"Jrile spitalului, 
n(l"1tru a (',firui ridicare şi orrrn.",îo:.are::1 
rbpl1S atâta energie şi a cheltt.it din ViH

h sa. 
!\'am fi scris aceste rânduri şi Un le 

s· ~i:lm dacă Ministerul Sănătăţii n'111' ti 
v<:r..it zilele acestea, să-l cinstească ;n 
m,d oficial, pentru m"JUca Sa de donă 
,:~('enii, acorllându~i gradaţia de mer.t, 
il ,·.,.pt recunoaştere a munm! şi aetiVl ;a-

1 
I·i sale pe terenul pr,lpăşirii slinătiţli 
n~amului, iar da('ă le scriem nu o f'l~ 
c·'m pentru cel sărbătorit, care S'"lnh'rll 
siguri, soeole~te aceste rânduri O imbt-
t;t.ne In mod-estia Sll- ci O facem pen~ .. n 
marele publie, pentruca exempLu! munci: 
~ 1 re1'Severenţei sale să indemne şi pe 
:\lţii, In. lU"ll1{'a pentru ridicllrea Şi im-
1i,~nătăţ.irea sănătăţii neamului. 
p~ tlocturul Bt;:llu hlm cunoscut "u 

dnci aui în urmi, Cfl vriiejul unei a,..'wh;;
te printre muncitorii minieri din Aniua. 
Era directorul Spitalului asigurăriI)r 
so.'iule ;jin acest important centru in, 
.l.istrial, spital care S'a ridicat ,i o:rga
!';:-at prin stăruinţele s~le, prin bpta 2a 
p 'rtru a câştiga înţelegerea Minieriln', 
p"ntru a. îmbunătăţi starea sanitară a 

munci tarilor. 
De sub nalatul di~ectorului de spit~;. 

"I:\ descoperit am pl'lmele clIpe fJn i~l, 
let mare ~i române.:>e, preocupat de l'idj. 
t·;.r~a. sauatăţii muncitunll.lr ~l bufenllvf 
din Judeţul sau, pentrucă d. tlr. BeJu 
e.::;:e căl'ă-şan. 

Aproupe toţ[ medicii noştrii celeo~1 
uup-ace se perfecţionează în profesh!l~ 
pii.răsesc centrele mici, provinciale, pen. 
tm a se va!idita in oraşe mari sau 0110:. 

t[.'ă. Majoritatea pleacă tiin eentre~ 
ndcI, modeste, tmtle SO~Ot că n'au terl!ll 
t"~ activitate şi mlli ales Nvh'u pentll 
I.r') irea vieţii. 

Printre rarele excepţii, curl tnţeleg. 
le/'ul mel!ieubi este în mijlocul mun(!Ito. 
ru1ui, intre massele ţără.neşti, Se nul\U
ră doctorul munritorjmli din Banat • .!r. 
N!colae Bellu, core ~i,a lpO'at Vil'lta de 
nnncitorii săi. 

Poate n'ar fi plecat d1l1 ali ma, J.ul 
in celălalt centn muncitoresc, la Reşi~1, 
r..u era nevoie de o energie pe măsuraCll
pacităţii sale, Care să înfiinţeze şi m.i. 
re~~că ,un spital munCitoresc, să~l dou. 
te Cu tot utilajul necesar unui tratam. n! 
'llr dern şi propice bturor maladiilor. 

S'a despărţit de Anina cu ştrâng~r, 
i''''' suflet. pentrueă părăsea o regiune In 
ra".'e-şi drămuise O parte de v:aţă, re
gretat de lumea minieră, dar mulţu,ut 
că lăsa urmalf.llu) său o operă: un spit.\l 
medern. 

La Reşiţa, a lunt munca dela incepu~ 
re1!şind ea în câţiva ani să organizeze J~ 
sl :ta1, care este o mândrie şi să asig'm! 

n:t!nc!torilcr un tratament mediCal S'p 
reTi(H' şi o ingrijire demnă -.,.entru a~s 
t~ pstnşi anonimi ai muncii. 

rinstir/"a pe ('are i-o aduce aZi Mln:s
t.:l''tll ~:l"!ătăţii nu poate fi pentru dnr,. 
t J'ut Belb, de('ât o rel'unoaştere 11 uneI 

1 
T.llncj cle?;iTltel'esate in ~f'r\'IC!lll mU'l,li· 
tt,,.lmii ~i în aee-laşi timp n încuraj1I'! 
p(·rtru munca de viitor. 

'ti si Timisoara asa cum de deeenii diţri: ' 
este m~rf'n pr~zenti in prima linie il spor- Se va u'agt"' din pozitie culcat nereze.. 
L:lui românE'!W, TI at la dis~anţa de 5{) m. Fiee.are concu, Examinarea sanitară a cailor din Timişoara 

Prnf. "n1f'll'1fin PnlnP1Wll 1 ellt va avea, cinci cartuşe de r(.glaj, în 
VA RFT1S1 PROGRFSlTI~ SA. SE CA,. if:l"JT1t'C .(\C!;) minute şi 10 cartuşe' de efect 

!,f"'I.['V 1\1:\, DF,PARTF.f în tinm de Z'2ce minute. -
In tabăr,'\ Cnmpinnflo1" di!;trit·tu~1i F:lt~ d(> acest cOUC'JTS fu1g.::r se ma-

es!e- o m~re ffrrr-t>!'('. },f,..,tiV11' E'l,"'t(' cl1iA.l' 1,' ,C'!';tă un interes deosebit, aşa că ar 
r..:::.t~hdl pentru Cu~a Români-ei -pe care ... :nea tragerii Va fi aceea a inscriC'f"ii. 

Popice 
PROGR..o\.MAR.EA ETAPEI IV-A CAM

PIONKflJLUI CU EC.l:ilP.hl DE 12 
JUCATORl 

J 944. oreI't" 10 Il. m. în sala de ~edinţc OI 

Clubului Sportiv CFR. Tuasa Emine~u 

PreşeJi.nte-: ing. Palade IoneL 
Sacreta.r: Golumb;rski Alexa.ndru. 

Servicjul Z(JoLElhnÎo si Sanitar Vete
rinar al lvlunicipiului '1. imişoaNl, in con 
formbttz cU art, 5 flin Regulamentul Ge
neral pentru nplil.'nrca Legii Creşterli
îmbunătăţIrii şi ap~lrării să.nătăţii ant. 
melelor va executa examinarea de Pri~ 
măval'g, a eailor de pe teritoriul M"lni
cipiului TimiMnI'3. tn zilele şi locul fixnt 
dună ('um urmează, 

ln Fl1bl'lC (Circ. II.) la 4- Martie R,. ~. 
qra 8-10 dimine~b'l, In Comiearintll1 de 
,?,'l;tie ~l rf,.,..,n"'''lr>Mpţiet 

fr.lminecă 5 Martie se vor prezenta Asoc GF'R-CAM 2 III. 944, ora 19.30, 
arena CFR, arbitru Muresan. Electrica
Rapid 3 nI. 944, ora 20.30, arena Elec
trica. arbitru Kaleh. llsa-Prietenii 2 
III, 944, ora 19, ar<:na Electrica, arbitru 
Cărăba,ş. BăJnăţeana.-Libertatea CFR, 
5 III. 9,14, ora 16, arbitru MUnich Av
Tl'lm-Ian-cu-Prima Banat 29 n. 944. ora 
20. arena CFR, arbitru Mlinkh. Chine. 
zul-CAMT-Victori.a 5 m. 944, ora 16, 
arena eFR, arb;tru Chipei. 

.. -........................... ....,. ......... , ........ . 

.AMICALE 

Avram Iancn-Cirea n. "m. 944, 
ora 19, arena CFR, a~bitru Măruşteru, 
Rezultatttl matchurilor din etapa 111. 
Prima. Banat-Bfun.ă.ţ·~ana 216-168, 

Chin~'IlI-CAMT-CFR 183---218 liber
tatea CFR-nsa 248-186. RaJid~ 
CAM 194-221. Victoria-Avram Iancu 
lS6-220, Circa II-EI:e-ctr'ca 167-227. 

C'lal9amenml etapei 111-« campionatului 
de primăvară 

C. F. R. 3 3 O 684-587 6 
Electrica 3 3 O 674 ......... '');::,0 {) 
Chinezul-CAMT 3 2 1 5ţ)7~62~ 4 
Circa n. 3 2 1 5!"i7-557 4 
Prima Banat 2 2 O 4~PO 4 
A "ram Iancu 3 1 2 666--6R2 2 
n~a 3 1 2 613----.f\88 2 
Vlrt"ria 3 1 2 rs77-.'567 2 
CAM 3 1 2 !')~q-fHO ? 
Pr'(>!enfi 2 1 1 4~5-(tm. 2 
'3J.~ţl'lt~a CFR 2 1 1. 41~-:-lm 2 
n",.,'d 8 O :.:ţ n!'\1.-fl"'R O 
~l!nlit!"~n'l ~ O 3 471~587 O 

~(\TI'Ii?ia Sl')OT'fhy;i d·e P("\"·,'Vo' y~ t'!",.. 
fl.d"ltna-rea gen·~t'aH'1 fn. dua d~ 12 Martie 

Instruirea formatiunilor sanitare de 
interes general din raza rriunicipiului 

'I'imişoara 
Comandamentul Sectorubi Apărâ.~·I; 

P.:;sive limiş-Turuntal. in baza on1in· .. lu~ 
i\r. 29657-1944 al ComauoJamentulai 
~'\ părării Pasive care prevede obligati ':1· 
tatea de participare la instrucţie a tU
t:.lrlr formaţbllilor de Apărare Pasi iTi 
ş~ în baza onlinului 11 Şi următorii ,jiu 
..... lea. pentru apărarea antiaerUlllă 9..!:;.i" 
vl şi P1l5ivă a teritoriU+ui. a orJo~r~t 
Ut:nă toarele: 

Art. L Toate formaţiunile sanihra 
d3 interes general şi ajJtor obştesc ."le 
muniCipiului. ale instituţiunilor pub~i'c 
şi particulare, ale intreprinderilor, ale 
caselor bloc, locuinţe familiare, Iocalurj 
}Ylblice de orice fel eto. de pe raZA muni. 
cipiului Timişoara se vor prezenta pen
tru instruoţie la Arena Sportivă. El€Oo 
trica, CirC, II. Aleia Octavia.n Goga (la 
sfârşitul liniei de tramvai Nr. 3). după 
cum urmează: 

- In ziua de D'Jminecă 5 Martie 1944 
orele 11 formaţIunile 8jlnitare de interes 
g'eneral !;ii ajutor obşteso, pre('um şi 
formaţiunile tuturor intreprinderilor in. 
dustriale şi eomerclale. 

- Tu ziua de Irlni 6 Mnrtie 1944. 
orele] 7 f(>nnaţiul'1il~ ~?ntt!l.re n!e fmrti
tufiIor publtce §1 partculare, caselo: 

'bloc ~l familiare, loealuri1or publice, etc. 
<.Lin L:ll'V. 1, Cetale şi (,;.rc. V, M~hala. 
~ ln ziUa de ,M,ir~i 'l Martie 1944, 

oNle 11 formaţiunile saJ;.Jtare ale inst:itu· 
~iUllilor puulice şi PU1'ticulare, caselor 
~loo şi f.amiliare, lo!.:alunlor publioe etc. 
tiin (".ro. HI. litlisa:betln ~i 1 V. Iosefin j 

- In ziua de Miercuri 8 Martie 1944, 
orele 1'l formnţlunile sanitare ale ins ti· 
u"lţiunilor publice şi particulare, caselor 
bloc şi familiare, localurilor publlce etc. 
din Cre. II. Fabrcă. 

Art. 2. In dlele amintite ma.l!tlUl şefIi 
Je apă.rare pasivă ni formaţiunilor enu
mă-rate la art. r. vor aduce cu sine un 
Label nomInal, în dubh exemplar, des
i1r8 personalul prezent la cursuri. In w 
c~st tabel se va arăta şi ma.terialele aa
nitare de care dispnn.e eCchipa. 

I 
Un exemplar din ta:bel Va fi reţinut 

iar al doilea Va fi semnat de prezenţă. ii 
restituit pentru justificare G'",l ocaziunea 
controlulUi. 

Art. 3. - Instituţiile, Intr&llrin~ri1e 
şi proprietarii de oase amintite III A.l'Q, 1 
sunt obligaţi a trimite personalul la a· 
cest.., curS'lri. 

Art. 4. Neps.rtirlparen la 8N~Ste eUrSU~ 
!'i de instrll~ţie. va fi sanf'ţ.;onati con
e orm art. CA in. Le~ea. A. A. T. 

cu caii toţi acei proprletari care din di· 
ferite motive au lipsit dela examinare. 
in târguI de vite de lângă Abator, intl" 
urele 8 şi 10. 

La examinare se Va aduce întreg St"" 

eul de cai, mânji. catâri, asini ee posed! 
fiecare proprietar. conform recensămAn. 
tuhti. 

Proprietarii cari nU~şi vor prezenta 
tOl1te animalele indicate in ziua fi lotnl 
fixat, vor comite contravenţie şi in baza 
Regulamentului Legii de sub art. 16 vor 
r. amendaţl" iar a doua deplasare se va 
face pe contul proprietarului contrare
nient. 

Maleniz..'l1"ea cailor birjarilor, căl"".lţa.~~ 
lor expedltoriloT. măcelarilor. brutari· 
lor, depozitarilor de lemne, lăptarUorş. 
tuturor tabrici10r se va face în zilele de 
6-7 Martie a. 6. in piaţa săpt5.mânală 
de. vite de lângă Aba tor, ora 8-11:" 
mmeata. 

Toate aceste operaţiuni fă('ute in lo
cul şi timpul de mai sus sunt g-rat'Jite. 

Jngrijiţi-vă ochii purtând ochela.rl 
dela 

CEt~TRALA-OPTICĂ S.1. N. C,' 
........... %2& ... 5 ....... • 

snnON m,R" & Co. 
Th"1\i,oar{l J. J:(rgt>l(' MIhai '. Nr, ,. 

Reg. Corn. 6.11211j19·11 1646·1 -
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ZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 

o:. .. 
ele. 

• - .an 

_ OONJ<'ERIN'J'A DLUI PROF. UNIV, 
1f,EX. BOltZA h'\1 CAmt .... LJ:<.: A'1'E.NJ!;lJ. 

LVI BOMAN. lflLIALA 'l'JAlllWARA. Ate· 
neul Romim, filiala 'l'imişoara, desfăşurând 
~ activr...ate dcorebită, prin conferinţele şi 
1Jl1Lflife5tările ce au loc la Timişoara, invită 
pilblicu1 timişorean să participe Sâmbătă, 
,J,lartie a. c. orele 18, la conferinţa dlui 
profesor univ. Alex. Borza dela Facultatea 
de ştiinţe din Cluj· Tim işoara, care va vorb; 
despre ,,Dovezile etu"botani.ce ale continui-
:Wi noastre". Conferinţa se va ţine în sala 
Palatului Cultural. Având în vedere însem· 
,~tatea subiectului despre care va vorbi d, ,'III ,~ 

tII< oret. unrv. Alexandru Barza, credem că pu-
Iâ- ~leu1 timişorean va participa. într'un nu-
df, măr cU mai mare 19, această conferinţă. 

rit· _ şEDINŢA PIWTOPOPILOR DIN E-
p.UtHIA OUT. Rmlt\NA A TmlşORII.1ll 

d liua de 2 Martie a. c. a. a.vut loc ~edinţ8 
It1, Dro!opopilor din Eparhia ort. rom. a Timi· 
Cll- ~rji sub preşedmţia p. S. S, Vasile al Ti
I\~. 

;nişorii. La ordinea. zilei vor fi chestiuni Iti. 
,nt in legătura. cu măsurile de pas tora ţie asu' 

pra intregei EparhH '[Xltrivjt vremurilo! 
m )(tuale. 

dn _ DONATIE. Familia Malor Piieurariu 
Il- Simion, din Tim·işoarn a donat pes<-ama .r. 

1lit :nâuiistirJ "Săraca" 103)00 It-i, de 85emeni 
it~ şi Invăţătvrul pensionat Ştefan Ştefan din 

Ivln Sl4"lla. (ko 1000 l€·i, iar Cercul Invă1,.ăto-
IU~ rilor din pla..oo8. Vinga suma de 3000 lei, 
llJ . 

'U'e. - cmfPLECTARE,\ PAROHTEI fi, 

r.. DIN TT!lHŞOi\1tA-CET"TE. Consiliul Er 
~s ţarhial ort. român al Timişorii publică con· 

curs din ofi<,iu eu termen de 15 zile pentru 
~:!- 'om1"l1ectRn'1\ paroh iei II~a de c18~ I. div 
l~ l'imişoara.Crtate. Cererile eu act .. le se VOT 

l!le! inainta la Ofirful protoT\opei!Ie TimişO'!lra, 
1,11 pentru Consiltul eparhial. 
:1M 

- CONTROLUL PERSOANELOR JU. 
.. RIDICE DE SUB AUTORITATI~A ~IINIS-

'J'ERULUI PROPAGANDJ<~I. Se dcscmnea· 

ra li din partea MinÎlsteruJ. ui Propagandei N a· 
~onale urmatorii delegaţi, care să exercite 

. VJermanent supraveghierea şi controlul per. 
,dl' Isoo.nelor juridice de sub autoritatea lor: 
ire, lNnnii Octavian Neamţu. direC'!-orul Propa' 
ltre ;~ndd; F:mil Ciueeanu, consilier de presă; 

Adrian Corbu diredorut Oficiului N'aţionaJ 
8t\)o de T1lrlsm, Radu Teodorescu avocat CQn. 
:edi ;ilicl'. 
lân· 

- TRI\NSFERARE. ComIsarul Ură gm. 
'latie d. Ungur Aurel se transferă pe ace' 

inta :aş! dată dela cOnUsar1atul lteşiţa la de ta. 
~tn1 ~mentul Lipova.. 
lazi 

- CO;\IPLECTARE DE CONSILW lA 
vor oficiul registrului comerţului a fost fuscri< 
~ va si calitatea do membru in consiliu de admit 

-

fii 

c. 
• 

~~straţie al Fabricei Unite de Lacuri şi V-cp' 
>ele, ti. dr. CoTiolan Băran. 

- TARII<'E l'wlAXIl\Li\LE P}I~:\"TRU 

\NAUZEl l'tIEDlCALE. RADIOSCOPII Şl 
JnDIOGRAFII. Pentru reglementarea pre
!Urilor ce urrnează a fi plătite de suferinzi 
:lb:;ratorillor de analize medir'a10 şi pentru 
r.diografii şi radiosc:opii se vor introduce 
tarife IDaAimale pe specialităţi şi r~giuni. 

- CO~CURS DE PREOT prin numire, 
i)lrn intregirea. paroh iei de cl. IT din co
duna Cema, tractul Buziaşulul, cu termen 
~15 zile dela publicare. Cererile cu acte-

ne<'{'sare se vor înr.inta Vicariatului 
(:ln~ilîu EparhiRl ori. rOID. din TimtŞQara. 

- DJ<JFll~ITIV.'\RE. D, Dr. Belu NicoIM 
~l(l primar dc!initiv al Spitalului din Re· 
11\&, se numeşte definitiv director al ace
lu~ spital, in baza arl. 111 d'in legea pen. 
tru organ.i1:<irca sanjta.ră a Sta!ului. 

---..&itftat.'tWJlltiiW]§'ZC§}JI,;tfJ;l~::» 

Cinema APOLLO --l,\'ELIF..8E UlILIG CLi\tJDlO GOR,\ 
~IrUfmLLA LOTTI 

Intpto impresionantă dramlt ~IaIă ! 

- D. l\IAREŞAL ANTONESCU NAŞUL 
UNUI lUARI''; MUTILAT DE RĂZBOlV. 
In comuna Bilca, judeţul Rădă.uţl, In 15Q. 

tul lUi natal întors nu de multă vreme, ma· 
rele mutilat caporalul Gh. Irimest'u, eroul 
a pierdut în luptele din răsărit ambele 
mâini şi vederea la Ol'hiul drept. Dnul Ma· 
reşal Ion Antonescu, în dra.gostea mare CEl 

o are faţă de jcrtfitorii neamului l·a fost 
naş. la cununie. să, .. ârşită Dl1minecă la 
Bnea. Cf\ndtl~ătN·ul ~a.tulni a delee:-at p6 

d. Lt. Col. Gh. Benfa, prrfectul 5udeţuh1 Î 
Rădii.uţ.i ~ă·l repl"eY.inte la taina re.li!rîoasă 
D. col. BellH'F\. Tlrefednl 51ld"fnlui, din nar
tea dTui M[lr"~al. COl"dlH·.i\t01" a dOllf\1 
M.OOO lei. f1 ... "l; v~ci ('u hH)te. din parlM 
PretFf',('htri; P;:iJ;;'l!:t. illl\" dî'l'l narlea 8"\ l'el'
sonnl n ~l'O~~q, I'U !,T'!'o.,,;. n"AI''''''''enea au 
mai dăruit !',Il alţii sume imporlflTlte. 

- O ~RTAN'1'.\ ~~1)J"'I'Irft\ ~ 
CO~JJ'1'lijTtTJ~TTf mrm(;J'P AL DE 
PA'l'RONAJ. Vineri, 4 Martie a. c., ore. 
le 18, va. avea lOG in sala de şedinţă a 
Primăriei., importantă eonsf.ituire a en. 
mitetului munioina.l fie Patronaj, in ve .. 
derea !nfHnţ.ării Şeoalel familiei. Pentr"l 
a("tst scon l!1U fost invitate persoane 
eoml=~tente, printre Cf\re dnele: prof. Ll~ 
liana Mircu, înv. Livia Ciocu, dr. Stela. 
Hălmăgianu, d. dr. Fărcuţlu. etc. 

_ Ct\'NIHDAŢII PENTRU EX!UlEN 
IN AD~nNL.~TRAŢIA ŞCOIJAR.~. La in .. 
s~toratul şcolar reg-i<mal Timişoara. s'au 
inscris următorii candidaţi pentru examen 
în admlnistrat.ie: 4: impiegat" li secretari. 
36 pedag-ogi, 1 bLbliote~ar şi 2 ajuton dQ 
con1.ajt:ili. 

II 

INMORMANTAREA A]DRALU. 
LUI tiit.'u\.l~lJ. Joi, 2 Martie, la 
ora 15, a avut loc ia eimitirul Bellu, din 
Capitala înmormântarea. amiralului 
Gavrilcscu, unul dintre ofiţerii noştri de 
mal·ină. care a pa.rticipat la toate U'lll
mentele de seamă ale progre:nlui mari-
nei româneşti. La. trista, ceremonie, d, 
Mareşal Ion Antonescu, Conduc5.torul 
StatulUi, a fost reprezentat prin d. eo
mandor Popesou Deveselu, iar d. prof. 
Mihai Antonescu, vicepreşedintele Con
siliul"li de Miniştrii prin d. Gu. Darie, 
:lil'E'ctorul ceremonialulul. Trista ceremo
nie a luat sfârşit la ora 16.30. 

_ VACANŢA DE IARNA. Inspecto.
ratul ţ!t'olar re~al a am-obat vnc,1r~.Ji 
de iarnă pe timp de 20 zile, până la 15 
Martie, pe-ntru Şcoala de copiii mid din 
Beba,ve-ehe, urmând ca timpul să fie re
I!upeorat prin prelungirea a.riUlui f.OO1ş.r' 
cu 20 ula. 

_ NL~nnE DE MAESTRA. Dns. Eca· 
terina căs. Mure.şan a fost numită. mae. 
.strli snplimentoare la TimişQara, post 
~_.:rîu. 

_ PE!liTRU TINERU CTG. 1946. Tine
rii conting, 1946, refugiati din Ardeal ti 
Cadrilater in intervalul dela 11 {V'. 1943-
15 Febl1larie 1944, se vor prezenta la Sub
ins~oratul Timişoara atr. Lenau NI". 4, 
spre a ae ÎIl.:icrie la instrucţia premilitarâ, 
iar pe ham actelor depuse, li se vor elibera 
adev6l'inţa, pentru a fi depllile la Cercul 
Teritorial. spre a DU li se apli~ sancţiunile 
prevăzute de an. 64 L. R. 

_ AJUTOAREA ORF~'lI...r\)R DE. 
K.\ZBOIU~ Ministm'ut Culturii Naţio
Ilule a disţflS s1 se ajute orranIi de rii,~· 
b(\iu, care n'au primit ajutoare del&. Mi· 
n:~er, de c~tre C'omitetele 'I'olnre. in 
limita. posibilităţilor, 

_ ACTIVITAT.I!:A. ~S'rl1'UTljLUI so
CU.x... Conform programul u~ obişnuit Sec· 
ţia Etnografică îşi ţine şedinţa (tot la 
două. săptă.mani) in 4 Martie Ol-a 18, la 
sediul Instilutului, .sub prcşed<.'nţl(i d·lui 
Dr. Aurel Cos.m.a cons. mil;l,. \lrruii.nd ca dl 
prof. Dr, Nicolae Urau :să. facă o CvIDtluica· 
re despre folklorul mu~ical (colinde). iară. 
la 18 Mar:ie dl prof. Mariua Moga va con
ferenţia dt1spre: Motivele ornamentale in 
arta pl'eistorică, Membrii Institutului .unt 

_ INSPECTU ŞOOLA'CE. D:nil Gh. invitaţi a lua parte, chiar dacă nu adlvea.· 
Dumitreseu inspector g~neral şcolar, zi in această sec~ie, Ccmcomiten~ ti Seeţia 
preşedinte1e consiliului in..c~pectorilor ge- Agrară de sub preşe<lenţia. d-lui Dr. IOlţ 
!\erali ,oolari din România, şi d. A . .An,. Luca-Cjomac ţine şedinţa 2a plenară tot la' 
dronic inSŢ>P,qor gen'2ro.l secun~Jaf, aU 4 Martie. ora 18. in sala Nr. 1. a Facultăţii 
~sit la Timi;Joarll. CU acest prilej d10r A~nomioo din Splaiul Tu<ior \'1adimtrC'S-
VOI' faCE' mai multe in~li şcolUQr se- cu (fosta şcoala primară), când dl prot. 
cundu(l din regi.1.'lnea noastdi.. ing. a~. Alell:. Busilă va con{erenl:n des· 

-INSVRIERI LA Ctm8{TJ~ DE ŞO~ I pre; Promont~rul. A~ului liin pu~<rt ~ ~ 
FERI J • d . d S M rt' crt. vedero econOMU, ~, s<mal. IntT":'\rea hb:rr* ş~ 

~ .ncE'lPan eu 7ltln e. w o"a 'e. pentru marClle public ' 
~~ J')ot f"l.ce, la Şcoala Tohmoo Ind"l'1tl'la- • 
Ul d~ll TjmiMara. ll"emeN'a e;ln1tidati~o!' - ORAl'lERI .In Monitorul Oficial ~'"l-, 
~"tru ellrsLll d~ ~ofrri o~ni"rot d·~ 1 tiO partea. I-a din 29 l!~~bruarie 1944 a apă· 
m'jtnm~can;zaN". T>'I8~derile durează pâ~ rut Decretul Regal pl'in (':1re se fac mai mut 
ni in iiua <'o 2,5 M'1rlle Crt. te graţierl reduceri şi oomutăli de pedep;se 

- COXCURS PE~7RU COMPLECTA. - O FE.'U.:;IE D.4, NAŞTERE L.-\ 4 
RE.\ POSTUUjl DE }If:EOT~nISIONA:n COPII DE SEX ~L\.5CL"LL.~. Femela Veta 
AL CATI'~lm.\LEI EP1SCOPAL\. ORTOo r. Boboc în etate de 34 ani din comuna, 
flOXĂ Rm.MNĂ A Tli\UŞOIUl. Se publi- Bragadiru jud. Teleorman, a dat riw;.tcre 
că concurs OU termen de 15 zile pentru com- 1& 4 cnpii de sex mn.sctllin. Copiii au fos~ 
plec:area postului IV. de preot-misional' la bote7.aţi, dar n'au trăit deeât 24 ore, F~ 
Catedrala c.p-copată ortodoxă română din maia. este perfect sănătoasă, are 5 copii i.n 
Timişoara. Cererii.e cu actele nersemale .... ot viaţa şi se găaeşte la a şasea. naşte~e. . 
fi inaintate Consiliului eparhial. 

_ PI"ATA nfPOZIT1'IT~lTl PE SA~ 
LARU ~I l\10RRIAR F,\R\ A1\fJi:N~ 
n . .\ PAN,4, Li\. 10 l\fl\R'J1ll:, DAC'\' y.ru 
F.':\{J JlRESAT ACTE :DE CON'l'RA. 
VE~'TIE. Intrucât s~ !ll)foryie inehide
rea '9nrl1ni bugetar re exerl'lţiul în clH't!. 
ministerul finantelor aMrdă nn .ultim 
termen, până la. '10 Mirtt~ lN4, eânfl S~ 
Va mai putE"~ Tll"imi numai (lU mniorărOe 
le~~le, dar f~!'ă amenllă. v~rs"rea fmpo
zltuhli mcbi1ia't şi pe !'!~Jnrii oatOl'llt ne 
e'l:crl'itiul C".lrent, 8col0 unde l'q ~tftn in. 
(':heiat flete de ef\nt1"l\ventf~. După a~F!t 
termen se va proC'E'da imeeliat]n dre-sa-
rea el1W111telol" l1d'" ne contravenţIe. eu- - PENTRU LUMEA I O. V. Va~u· 

- PEDI'~psm ... :!.\ REST..\lJR,ANTtJI ... t:"J 
DIN G.4RA DE NORD DIN CAPITAL". 

nos!'ânrl di p"n ni... un ","tlV acest ve!e de ră7Ibo1U. lnva1izif, fnmiUlle eelor 
aVllnbi ~!"~,.a~t l""'\tribuabiln,,,.. ml fIIP. e<"'t'1e1"nn'fl.ţ" Yor "I"eZ(->onfl' tn-.te dolel'n-
va }l'1n; T"rehln~i. Tn {'o .. ţ::: .... c;ntă. t(l<tt:e I tele lor, bironl'",. ..1. O. v. şi ('IOneen
al)r,.,hărlle (lAte nentr,. ,.,l ... tq, "cestor îm- trJlti". f'!~,"A "'6 flfl;;' 1" p ... ;.,...;:; .. lq, "",,"1 .. i .. 
l)('l2'ittl>, T":ste d'l.h de 10 Martie crt., se 1'Iiu1n; (""ni TT. Camera S4. Şeful biroului 
snule'l?ă de dre:9t. tiInd d. Duma. ........................................................ 

Koui subscripţii pentru Catedrala ranalului 
Jn,ir;l.ndu~~ ;n riindura" ~l(\r re cU dra

l'(t~te şi eU l~rcdin!ă. contribuio )a t~rmfna
re" CatcJralel Jj~:lnatnln!~ d&mnii Dr. Şte
fan Galt"tnru a subscrIs SUrrL'l de 250.000 lef. 
d. Jon Oprf'lt, ~uma de 200,000 lei, d.· Imi 
0111'6:\, suma .«- 200,0(10 Ici, iar d. TeodoF 
Dozga.n, 8um:.\ de Z5.fIOO JeL 

Gestnl aeestetr frwttnşl al vi~tti .,Qrnii
ncşti din Timişo:ll'a e$to un exemplg. ~ 
meni eJif'wplului l~ caro loti Românii d" 
bine din mctrg.pola Ba.natulqj an tinut si.-I 
dea. in fafa operelor de pel'l'Mnentă I'OmA

neascA. aicL 

o PRECIZARE 
In câteva excm,.lare . din ~arul nostru I ficand tu ultimul moment cL~tele eupl"!riset 

Nr. 44 a.parut cu (lata de ~ }<·ebruarie în a:ea llotă şi constatAnd că afirmaţia re. 
1914 s'a publkat o notă la pag. Ii, in legă.- la.tivii la pel'Chl~,tjile domiciliare nu cores· 
tW'ă CU cercetările intrEJPrin-se la Prima. It'a- punde adevărului, iar cu privire: la evaziu· 
br~că d-e încălţăminte din Banat S. A. Ti· nila fiuale cercetările Bunt in CUl"ij. am 
rerşoara. şI asupra. cărora nu 8'a dat inci scos in timpul tipănrii din cupripsul zia· 
un comunicat oficial, in cuprinsul căreia se rulul nota respectivă. iar exemplarele cari 
afirn"i că in eadrul acelol:' eercetări a'ar eşiseră din tipogra.fie, in limita. posibilită. 
fi constal<lt evas~unj fiscale şi s'ar fi fă~ 
cut peroheziţii domiciliare la locuinţa. dlor ţilor, au fOflt telraae du,. vânzare. Facem 
Simion Haţieganu şi Aron Gothard. Veri-. prezenta rectificare tn interesul adevărului. ............................... _ .... -.............. .. 

FAPTE DIVERSE 

JJ~,(a:nnaU pentru că au fabr;cat ţuică din cerenle 

Organele de control aie In S'jX':"tm'atnlu; 
S:rnit!tt", din. Capita~ft au inspecbt '~stJtU' 
rantul Ghil de Nord. nUl"dă:r1 a si t1'~Qrdi' 
)'lea gTIsItă !l'I acret ~shUiant 8 fn!'!t Ma 
it.., ~"1"G, tncH l-a apH~at o amel'ld!\ da 
11\1) 000 lei <lA,I'lrlll·~ !oii ~v('T1imlf.mt de tn .. 
('"l-);~"t'~ il""!1$. fn timn de 7 zn~ nu or. ~"a ptl~ 
ne tn ordine cu prescl'Îpţiuni1(' ~!"I:~1.;-('. 

_ Il. PROFl':SOlt G11l'"A)RGH~~ "''f~'''''<\_ 

RlU năseut ln Stotojinet, domldilli. i'ltt . ' 

Cerniuti, eate rugat I.!-' treael p~llt Dlref:~ 
ţiunett, H~ulut comercia.l de băk1i din Timi" 
şoara dit mai curând. Director şt. Germl'ln. 

1678 
"" "44iP$C44L4 M,,&4::;;:;w:;::aw;amMWl''h::mll 

SOCIETATEA .. APrCOLA DJ.NA.ŢEA· 
NA. Timişoara·OetatB) Str. v~iad. Del('" 
marina Nr. S (Cam.era Agr;CQIă) ftlbli
că concttr.t pentrU ocuparea po~tU!lI.i de 
fU!'UJtionar. Reflectantul 8ii fie cetăţool; 
român ~au (JErr"ma)f. Să CfH1OO"că hmba 
română, ger~ană. eventua~ şi altt! lim.b~ 
fi să fie st'Upar, .să aibe cunoştinţe în. 
il~icultură. prefembil U;~l pen.si'11Hlr: • .Alt~ 
t:ondiţiuni da saZar ~i Qgt"ude ftO • .te pOl 

t-ede la Sooietate. FUm'ţiunea ince-pe ia 
1 ~If1rtie. i.'1 zJcle fără soţ a. 'm. ifltn 
ore!e 9-11. 1676 
..... -+ ................. ___ ...... 1<> 

fJ.o 4 fa. a.dfH,ln.ist\tlţlel 
..-",.. ... ~ .... _ 79 • 'b rM 

t. 
-1 -

~IHter DoloroSH Sz-cţia IV-a a tribunalului, in oomPle-1 t)ontru cA In vara anulUi 1943 a fabr:eat 
tul dlor M.hail Cuşuiriuc, pr.3Ş e<1l.u te , ;uică. din cereale. 
Paul Slani.m r, asesa!' Georg€.,s.eu V;'n~ea., PenLrll acela.ş motiV, feme:le Aua 

u procuror şi P ocopie RădulC'sctl, grefier'j Gaiti df' 23 ani şi Ana. Troacă. le 54 ani, 
Il mm b,tr& Jnt"!'fl~tn~ ~x"('iefltll. a condamn3.t la .5("~{) l~i amcmdl ţd SC,) ambel~ din GhHa.d, au fost cot:da111n::.~e 

RE'preu;;l~aţii la 11· 5, 1 ~1 " lei cLelt1!,:!li cr.e JlI':1":(;flf!l pe Danee..1. Da.- la câte 2{\."'O lei amendă. fiecare f 300 
..... n; .. ii"'II ... Ii, lIP. 1i1ili·j}iili3.IEI ... i1IU"5Yti __ \'fffili'<biiilill_II.$_..!. ... ~m~a.l~_~~u.. do S3 . ani,,_.,din -p-~u.!l~ ş~ lei .~.:lt.u~ll_~ju~~ .---. ..-

PE..1\iTRU DEP01:ITARII ŞI CQLPOY .... 
.rOlUl ZIARULUI DL.~ J,>ROVL..~C~. Ru. .. 
jam pp teţ. depozitarii şi colp(lrtorjl JOia. 
rului ,Da.cia." din provinc:e. cari, dia anu· 
mite ~oţive nU prime$('. ziarul, să se adre· 
o 1Z€ direct Admin\stratie~ ziarului Dada ~ 
~w. Regel~ 1iihaj 1, lXrt ,!~l~a.r~ 1, ti 

I tOl tt ~it.!prQJU.pf( . , 
' ........... _ ..... ' .. w ... .,,;...-....~ 
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Câteva alirmatiuni pentru 
proteguirea muncii 

:' -. 
Nu s'a intrebat, poate nimeni niciodată 

şi nici nu s'a interesat de adevăratul mun- I 
citor, de acela care nu ştie să-şi exprime şi 
să-şi motiver.e unele greşeli ale lui, căutând 
cu !oatemijloacele explicaţiile mult dorite. 
Muncitorul despre care voiesc să scriu e 
adiacent cu ceilalţi - cu toţi sunt la fel 
'- dar aresta spre deoseb-ire, nu cunoaşte 
istoria omenirii, nici nu a auzit de cutare 
s'au cutare autor străin, oare câţi nu sun~ 
la fel ..;u el? Pentrucă sunt sigur şi am 
CGnstatat muncitorul nu are poftă (:etitu
lui, ar trebui înfluenţa~, nu prin lucrări 
grele, cum am văzut unele În bibliotecile 
M, L. ci prin povestIri, basme şi poezii. 
Pentrucă nu am nici O atribuţiune şi nici 
na m'a Întrebat cineva, de ce scrie, m'am 
pus să aştern pe hârtie această problemă a 
aşa zise1 culturi şi pentru acea"':a, să tre
eem la fapte, căci asupra bibliotecilor voi 
mai reveni. 6 impecabilă ideia cu reali~-
tea, . aa.ca privim realitatea intr'o altă 

formă., dar aiCi unde ideia se impune ra
zele soareJu o luminează prea tare şi dau (j 

altă În fll,ţjşa.re a -ideii, aceia a CunOaşteril 
mai bine, Aradul a fo~ trecut de idei ca!'i 
de cari mai fantastice, a celor ce trăi~se in 
el şi iată. mă, duce vântul şi pe mine cu o 
idee proteguirea muncii - natural că in
digene. - la Arad, cum s'ar putea tran~ 
spune această idee pe fortispiciul realităJţii 
fără să se lovească de banal. Capitalul Ş1 
munca aces~e două diferenţe - cari fac !;ă 
se ivească un al treilea producţia - au 
st:3.t in tot1"~nma faţă in faţă sfidându-se 
recipro,: - dar au făcut ~ot felul de contro
verse Şi in totdeauna au L"1cercat a se boi
cota, fără nic o altă explicaţie. Ce-l ce dă 
banii doreşte o producţie mare pentru bani 
puţini, iar ce-l ce lucrează voieşte să de-a 
in schimbul banilor mulţi o cât mai mică 
cotă de producţie. Mentalitatea capitali
smului şi-a muncitorului sunt adiacentil ' 
ambii au acelaş gâ.nd şi acelea-şî idealuri 
&dTundnă raţiunea lor .,Inbogăţirea câ! 
mai repede". Capitalul, dacă e pus sub 
formă de imprumut şi munca se prestează 
cu convingerea şi cu siguranţa câştigulw 

pe care mnciutorui are toată convingerea 
ei va lua din acea asociaţie intre C'apital şi 
muneă de denumirea de întreprindere in 
care unul dă, altul ia ş.i al treilea câŢ.igă 
In acees~ă formă de întreprindere sunt cu 
tl'ţi mulţumiţi, ce·J ce dă banii pentrucă 
face un bUle, ce-l cea luat banii produce şi 
00-1 ce lucrează pentrucă caştigă. Aceste 
întreprinderi erau foarle raspândite la 
Arad, ele au fost susţinute de ce-i darnici 
şi nobili la suflet, cari pentru neamul lor 
ş'i-au dar. tot avutul lor. Afinnaţiunile ce 
«'au făcut şi s'au lansat cu atâta convin· 
gere de preaa minoritară care ae-aparest 
piaţa Aradului şi ridiculizează toate mani· 
festatiile meseriaşilor pe toate tărâmurile, 
şi i:rl"ă nu s'a găsit nîmenea care să în
tlUen~ze p.ugal ul l'entru aş c.a. fiul la 
m.:-.-•• ~ 9' P'" muncitor aşl face hul tot 
m~seriaş, f.ec:...re lllf)ucnţal fnud de afir~ 

nl<iJ.w.: ;.,,[d.ine, a,e suJ;letUl poporulm nostr~ 
s'a vâ.adut \;e .a. aVUl mal drag, pentru a n~
ŞI vedea Hul lucrând la braţ cu el şi amân
doi să ducă fara grija soarta zilelor de 
mâine_ Ce-şi-a vândut acel şi acei oameni 
se vor intreba foarte mulţi şi pentru a le 
lămuri trebuie să o spun au vându! viito
rul lor şi al ccpillor lor, pentrucă nu s'au 
în~rezut în lozmca. "Meser.a plug de aur 
~te pentru mesteşugarul Român", Avem 
o datorie ŞI în de"sc'oi nOt cei ce l5Crlem, 
avem m~re ră"pundere şi trebuie să con
vingem pa tOţi cu tf)a~ă lăria cuva...,tului; 
tnc.llrumâ.l,du-i spre meserii. De ee în Franţa 
şi in al:e ţări această problemă a meseri8:-' 
~ilor s'a rezolvat de mult pe când la noi 
abea. de câţiva ani s'a Înce'ţlut studierea ei. 
Au f(l~t rc timpuri aki la Arad meseriMi 
unii mai dcştoin;ci ca !(>i;,!alţi, dar această 
d~3toinicie a kr Se e:';'Ilic~ printr'o singurii 
replică. pentrucă" atunci muncitorul era 
aUtill.~ta.m1 ~ a 1~amJ19.1I ~ . 

li. ti 

lucrătorul neobosit care se forţa să-şi ter
mine cât mai reped~ lucrarea A~ta2:l Însă I 
foar..~ PU~lll me&)naşi SUt.t. cl"e&.toni lucră. 
rIlor lor, vedem pe tO"~E. mai'ci strâine, d€ 
ce oare? Pentrucă nu s'a dat Şi nici nu s'a 
luat in considerare illvenţil1e numai lto. 
mâneşti, pentru aceasta să ajutăm munci
torului să-şi ducă misiunea sa la bun sfâr
şit. Pc cât sunt Ulllj de inriârjiţi şi de înfo· 
caţi de sentimente centrifuge, pe atâta 
sunt alţi - Şi cel maj mulţj - pa...'}nici răb
dători şi inţelegători. 

Aradul a văzut foarte multe, atâ::: bune 
cât şi rele. "Căminul Industriaşilor". şi ca
!la "Arociaţiei" două R.şeză:minte cari au 
făcut furori culturiI t'i ~ educaţiei să pă
!rundă in rândurile mundtorilor. 

Muneitorii In gel,eral cei Români şi în 
deosebi aici la Arad sunt cu toţi fji de plu
gari, 

Ar fi foar..e multe de scris d~pre mun-

C1LorJi al'ă.dani, dar, deoarece o toă mai reviu 
asupra acestor probleme scriind despre 
unele meserti nob.le pe cari ar trebui să le 
~ra.:'tîce Şi câţiva Români, şi despre o in
venţie a unui inginer de-al nostru. Până 

atund să ajutăm cu toţii ŞI cu toate pute
rile nostre să susţinem munca Românească 
In acest colţ de ţară unde mai mult ca ori 
unde s'a încercat a se stagna şi sugruma 
ori şi ce dovedire a lozin-cei: Meseria plug 
d~ aur este pentru meşteşugarul Român, 
nOi să dovedim după pu;inţele noastre exac
titatea: acestei afirmaţi uni care e acum in 
toc mai aşa. Roadele frumoase pe cari le 
dă munca Românească Ş-i comerţul Româ· 
nesc ]a Arad intrec ori Şi ce îmaginaţie. 
dar totuşi o mică afirmare din când în când 
şi () nrotee-uire oontlDuă a muncitot'i1or nu 
~trică, pentrucă paza bună te scapă de re]. 

Alex. P. Bă1J.uţa. 

D. ministru Ovidiu VIădascu In inspect.e la Arad 
i:"bal.l.nl a CW1Uit9.e l!ltuu'"l'la la .ld~ lO

cului lU.lllU!;t.!"U (JVtUIU ~ .aue!>cu, SUust>Cl~ 

tar de Stat ia tJt:VarwUIl~llwU J(..I.)JlUlni.l.3rlt, 
Cok>nilArii '1 Ulvealta,·Ului, a 1IiSpoc .... 
toate awnullstraţide generale C. N • .K. aln 
tam şi înfl6putul de mstaia.re ti funcţiOflal<e 
a nOttor inspeo.-ora.te t;6nerale. a~ )liniste
rotui, astfel a făcut Î11SpeCţiel in Ard eal 
'i BaRat. 

In zilele de 28 Februarie a inspectat Ad
ministra·ţia Generali C. N. R. din Alb a 
I n l ia, În dimme,s ta ziJ.ei de:!8 .. ebruarje 
administraţia generală C. N. R. De v a. 
iar în 2:;:03 de 29 febr·uari.e administra1~ .... 
generală C. N, R. A rad, fiind prezent cu 
raport detBilat asupra situaţiei ~i ael. Geil. 
C. N. R. B i hor - Bei u s şi Turda. In. 
spector gen. L Gheorghiu. conducătorul In. 
spectoratului. - 1 
. La sediul Admini':'itraţiei generale Ara( 
din str. Episcopie, No. 2 după Inspecţia II 
birourilol', de faţă fiind DI Gen. Ba.nciu. 

prefectul .. uue~u.,u, .l'~*IL\.wr ut;u4;:;l"ai ttm
BIe ing. PU!po\lciu, dl i'fotesor Gh. lomiCb 
adminL'Hrawrul gCllerdl C. N. K., Arad şi 
administratorul gell4.wal C. N. R. Bihor, au 
tăcut l'apQsrtele {;enerale asupra situaţIe. 

din toate punotete de ,'euere. D. )linistru 
Ovidiu VIă-de.scu. e.erând lămuriri amănun
ţite, a dai dispo'liţii şi inl>trocţii conform 
cu noua organizare Il ~lini'Stt"1'lui Romani-
7.ă.rii, co1o-;.i:r.ării, şi a InHmbrolui. Dsa s'a 
intere:..at deaprmwe de toate pr()blemele 
romilllh:ări'i, vieţi. 1l0,llstr,l'l p.conomice, eu o 
romanÎ;r,are reală şi pf['cti"ă. !~ teren, dând 
instrucţiuni dlui illspe('tor regional 
1. Gheorghiu. cu nue ~le activitate pL"Ste 
judeţele Arad, Bihor. Huned()ara, Alba şi 

Turda, dt-Ia in~pedora.tuJ cu sl"diul in 
Arad. 

A aprobat allOi mai multe chestiUllj 10-
(;ale, care aştept.eu de,mai mult nt'rezol~ 
vate, MI mari pagube pentru economia na
ţională.. 

Asociaţia profesorilor 
Arad are un nou 

sec\.tndarÎ 
comitet 

din. 

Zilele aceswa s'a tinot în sala de fe.<lti'\'Î

tiţi li liceului ooDl(>rcial de bă.ieţi din ora
şul nostru, adunarea generală a Asociaţiei 
Profesorilor secundari, la {',sr>e au luat par
te mM\briÎ ei in număr d..-sbd de mare, 
De&'hiderea adunării e făcută de că-

tre d. profesor dr. R. Grapini, profesor la 
liteul e,omereial ck bă!eti, după care a.poi 
"i'a citit raportul d~ activitate a oomitetn 
lUi Pf"'ltru ultimul an. de către d. profesor 
Manole, tot membru al ('..()I'polui didactic 
deja liceul cotDerl"j,,1 de băieţi. A urmat in 
continuare raportul I\.<j;upra ,>jitorului bg.. 

get de către domnul dj~tor V. Sueiu, 
după care C8.!>ierul a.sooiaţ~i d. Ugrin face 
1Dl raport a.'Iupra sito.a.ţiei. lJnneaz.ă. apoi 
demisia comitetului care est~ primită de 

către cei de faţă, dUI)ă care in calitate de 

preşedinte al ale~erilor noui dl. dire{..~. 

V. Sucio ia se.awtui preşidenţial. 
După ce scrutinul a fost CODl'>llltat noul 

~omit.et pentru comluoerea treburilor Aso
rlaţiei Prolesorilor secundari a fO!'lt forma' 
pl'el'um urmează Păun şi Grozeseu dela li
ceol M. 1\01. Safta şi Pntachi d~la IicE-ol co
mercial de Mieti, ing. Negră.u şi P~to
laohe dela HeE'ul indu"trial, Rndnl"anu dt>la 
se. nonn" dna Bn{'ul'e."iCo şi dna Sodu dpla 
tic. de f('t~ Gh. Rirta. drn PO!leS{'u şi dn[ 
"Jrean. d"'la tic_ {'l\m~J'('i'll df> fere dl'a Io~ 
nes<>u MIa Iic indn .. tri~1 d*" fE-te şi d. Vi, 
~het;l' UlO'in dE'lq (!imtl~'liul I'fi'mî\n ilir 

<\l'ndul non. al ('arui d;rpctQ1' este. lntr'c 
viitoare şPdh,tii romifl"tul Îşi ,'a 91~~ bi 
ronl, wmnus din nreşf>dint .... ~ret!\ .. "1; C'l 

";~I' en pqr,. .. rl1 .. ; ".o ~", r. ... " ,., R<'tivitaf.f'9 
de muncă pentru anul in ('urs 

Şofer condamnat 
In ziUa de 19 19 Iulie 194;0 maJ}lna OU ţ.~i pe şoferul Iosif Hasz pentru omor 

Dl"_ 433 Arad care era oondusă de ŞlOferul ain împru.ndenţă. Procesul s'a judecat 
- ;zif Hasz, plecând dela Chjşineu-Criş pe ieri la secţia I-a a tribunalului când au 
~osea in hotarul comuIl'ei Silllea Mare fost ascultaţi mai mulţi martori, cari au 
prin nerespectarea legilor privitoare la declarat in defavoarea înculpatului. Vă
circulaţie şi din C3l1.:oza marei viteze a pro- duva victimei a cerut 500.000 lei despă
',ocat un accident. Automobilul a răstur· gubire dela îneulpat. Tribunalul l-a găsit 
.1<lt Pasagerii cari erau în ea şi i-a rămH vinovat pe inculpat şi l-a condamnat Iz. 
grav. Intre pasaşeri era şi Vasile Mun- .J }11ni rnchisoare corecţiona1ă, obUgân-
tea~ im~at de cale fer.~tă c:re a muri _.u-l să plăteasoă văd\uvei victimei 

~~~ treI z.i1; .. Jandermll au facut ceTce~ . '::50.000 lei despăgubi,re civilă. 
.an. In ~,a~za ŞI au raPortat ParchetulUl.l ~ .... ,~.,':; o .' .... _ • 

~~â'~\QI: &~ iIl.fata b.aQ.-" ... ~ 

IL 

~~-~~'cl!::" .. ~~ ., 

Dumin"('l, 5 ~Iartie 1944, ....... 

Pentru reglementarea 
circulatiei 

S'a scris în repetate rânduri şi prlll 
arg~mente solide şi logic concepute, 
s'a lllcercat a se demonstra \'aloarea !Ii 
importanţ\ problemei (.irc.ulaţiei si ~ 
~til,,,,ui pentru rezIJh'area ei. . 

Aradul CQre Întotdeauna a l'ost Îna. 
intea tuturor ora~lor în curăţă.nia Iii 
eXf'lmplurii., în privinţa circulaţiei lasi 
fuarte mult de dorit. Nu are nimeni ni!'\ 
o vină. şi indeosebi oficialitatea., atat 
poliţia cât şi întreprinderile ('.omoo"lll 
au fărut supra omenescul pentru Îndes
d'larea şi aplanarea OOl1f1ietelor ivit'l 
:ntre IJasager şi modalit.ă.ţi1e- ,It> tran
:o.l-0rt. Dadi. birjarii sunt nbraznii'i fiI' 

.. i e-i motivele ~i durerile lnr. {:ine există 
~'ităzi să mai 'poatâ. 1l1II'UJld birjarulni 
pt'ntru 8-1 duc·e drept înainte şi ahmci 
Înapoi. Făeând ('urse de p1ăeere toţi 
\l\em îndatoriri si aceste Îndnt()riri de 
1(" am respecta tiI toţi atunci um (lUne 

tH"aba pe roate. D-ta duduie t'e te plimJl: 
('·U tr~lm\'aiul in fiec}\re 71, nu ai renl1n· 
ţa la a('aeasta plărere În favoa.rea (-ell'f 

t:iH.râni. Iar tu elev. SaU ele"ă, ('~f'.' 
pentrlwă. situaţia şi h:.mul părinţilor 

iti ll,lmitt'> de a mer~e ('U hirjă San ~Q 
<'1' tnh-,~ .. ul nu ai D\1te~l ~ă t'ad llt'f'a cursii 
:l~~ ~ns ~f"ntru('ă' e ('u mlllt mai }tiJ,!;i{'nir 
~i inai 'frumcs, t.otodntii î"fă .. t~'infl ~i 
1) fntHă b"nă pe drum merf':5"l'~ f!rul>ă, 
,1Jwi\ bugetn' rărinţilnl' e prea În<,tlr('IIt. 

8unt m·~Jt.,. modllW iti prin ,~ari 
o.;'nr pute-.l reglementa prol>1emll ('h· ... \!· 

laţiei la Arad dar .Hn ('}1l~UI ,,;naHulllj 
re~tl'<\'lls. să ne 11ităm o <"lină. nest.f' st1'1l' 
8elll'ile 1f'i Iletoni pasau;eri .. ari se in!{hr. 
S!le la toate balte'e I"ă!'ân!l tot re~lIl rit 
injuJ'ii la adresa njmă.ntll pentru('ă Sill-

:(Irul vinovat dacă există e numai pasa· 
:~r\11 ~i nimeni aJtal. !Il' pe ~ă ne pri, 
lin, dar t.;tll~i stând mlre şi jumătăţi 

.e eHre aşteptând alltol:lUsul sali trllm· 

I 
\'aiul, pentru o eursă de eâtev:1 minutt. 
tir ("ând acesta se ive~te înghesuială, 
imbuI7~ală pentnwă fieeure e gTăNI 

. r:~are are chestii urg4'nt de r('Zolnt. 
fi\eând pe boerul în tot 10("111 ex(·lamâ.nd 
fări ruş.ine, eele mai ru"inCl<use inJurii. 

Cu toate acest.ea, peste tot Itripeală, 
lJt'ste tot redamaţjuni şi injurii la adre
sa ('elor ("ari au fă{·u totul lx·ntru a În· 
destula şi a.plana toate t't'rinţelc din VI.' 

in ("e mai exa~rate a publh'nlui rllr~ 
"li voeste 'Ilki să.-si stirbl'aS<'ă. cu oiri 
un pret plă.c.erile şi dreptul lui la ele, 
Ofjldalitatea fă.«ând totul pentru rej1;'e
n·~ntarea. circulaţiei, oar{' nu am put,ra 
şi noi îndeplini o faPtă demnă. do"ediud 
ta ~tim să renunţăm şi să ajută-m ('Il 

contribuţia noash-ă anonimă, ~}llDlll 
mm'S al Cir('ulaţj('i, dO"p(lind tfltOl11ltil 
clri Aradul nu arl" numai o "<J1rătă!!Îf 
exemplară {'i şi ° modalitate de trlln· 
.. port mpl"I'.abi]ă. 

ALJ<:X. P. BAReŢ A 

~OOO<X><>O<><><>ooco<>« 

Manifestatii cultura!e la. 
Arad-Gaiu 

,. 

Dwuinecă a Miut lo.c Ul cartterul rOlllÎ 

nc!'!C Gaiu-Arad o foarte· trumOOşll ~rbarf 
culturală. Şi Da~<ională., organiwtă de cătrt 
societatea. sportivă .. Găiaua" În colaboturt 

\lU SubcentruJ p. p. conduşi de că.tre dI W' 
_,actor al şcoalei primare nr. 5 Ioan Dioci.· 
.a care au asitat foarte multi locuitorii diD 
cartierul amintit, în frunte eU toti intelec' 
tualii )()r şi condu<,ătorii lor spilituali. Cll 
aeeşt prilej, dl director a ţinut o foarte ~R' 
trnctivă oonferinţ.ă tratând un subiect d111' 

tre cele mai actuale şj allume a.părarea pa' 
siv" in cazul unui atac aerian. . 

Serbarea s'a dat sub patrona,iul dl111 
Maior ~I. Dumitrescll {,O'mIUJd!'ontlll SIIb

inspectoratul p. p. şi K E. din IO('aliratf' 
~('rbarea s'a ţinut În lOcalul IlToprif'fnl"l' 
lui Ion Florl'3 şi s'a seIilat cU cl'l mai fnJ· 
mo-s !OlU('N'" moral Şl nl'ltf'rilll. Vl'nitlll r1~ 
rat va fi de!>tinat p.eulru amenajare:' Jl3" 
cq{uI ~V din aoost cartier. 
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MICA PUBLICITATE --; lei CUVlIl1d !lpare in liccar .. zi. AnlU1ţuri 
"prime~ la Admioi!oltraţja darului in Str. 

IJărăşeşU Nr, 1. 1'f'lefon. NI'. 11·28. 

-Cereri şi oferte 
• • d·:} serVICIU 

Rad;a.cţia ziarulw "DACiA" pent.ru Arad. 
cauti funLţionară cu pl'acttcă. 

;r.antă vanzători de ziare la red3eţia Arad 
~'.rada Măraşeşti Nr. 1. 

It -----.-----
,~ . ~ut cameră molnliata CL: intrare ~epa.rn.:ii., 

~. 
acces 1:1 bal4::, Adl'e"a J8 Zia.'. 

te i Cad Dt~cătlt l'ească pertecti 11'1. <oouă per· 

lnj 

,in. 

I 

I 

A 
(#. 

la 

Qlui 

SIlane, Adct'sa ~a. Ziar. -Vizitaţi cu Încredere şi faceţi comenzile 
Dvoastră la salonul decratOl ~ şi lingerie 
de damă şi lingerie bărbătească a doam-
nei FELICIA IDNESCU,Arad, S'~r. Vasile 
Stroescu Nr. 5/a. 

SE CAUTA UN TRACTORIST cu acfe În 
regulă pentru OcQlul Silvic Regal Casa 
.Verde. Timişoara. 

Vânzări ~. Cumpărări 
Vi.nd loc 1e ca. .... a. in cartierul Vilelor. Adre-

sa la a~dacţia :warolui .,Uaci'l". Str. Mă-
rişeşti Nr.!. Telef)n~ 11-28. -Cs'll în Mureşel de vânzare cu 2 camere, 
grajd. bun pentru gospodărie. Adresa: 

Arad, str. Cantacuzino No. 48, apart. 2. 

-" !le vânzare o manta nouă ofiţerească la 
magazinul .,Basarabia!' str. Meţianu 4. - . 

De vânzare un dormitor, cameră. combi-
nată, masă. de scris, dulap şi un reca-
mier. Str. Bariţiu No. 1. uşa No. 4. 

DI vânzare o caaă.. Str, Griviţei No. 160, 

:&să de vânzare in cartierul funcţionarilor. 
lnfonnaţiuni str. CăIăraşilor 12, 

on loc de casă de vânzare in cartierul func-
ţionarilor. Rusu. Piaţa Gen, Cernat 18. -

De l'â.nzare un şezlan larg, curat şi perdele. 
Informaţiuni Duminecă înainte de masă. 
Strada Mihai Veliciu 5 .apart,. 4 lângă 
Casa Asigurărilor Sociale. 

:umplir un ventilator electric, 1. Pavel, Str. 
Episcop Radu 7. - -

!le vimza1t prn! de v.'lr pp.n":.ru blgrăşămân-
tul artificlal al pămâ'ltului, Adresa Bul. 
Regele Ferdinand 56 Arad. -

Casi Donă de vânzare, lang'i Calea ferată. 
Arad. S1r. Rândunicii Nr. 9. Preţul 

~ lei. - Adresa: dl Sima str. Alex. 
Gavra Nr, 21. -

ne liinzare :')VORr~ !!mima \'erltabll mări-
Iliea 3x-t mtr. Adrrsa: I.geILtura (;h, Co-
IMIc Str. Emmescu 17, 

, 

;:; • 

~~orlr(':L 'ocl'inţdo!" g'lafe şi rnmf'riJt~r mo
bilate, Agahtura •• Cnmar;' ~trlida Eroi· 
M'I:::U 17 , (·j·aj I. hrl;;'~. la Cam de Cam 
1.nd, sub NI, F. 11334/943, 

rbat
l ~----------------

cătlt~~ntllr1) lienerul:i dE' vâl'mre ,i rUnlpăra· 

dlui 
sU& 

IÎlslf, 

·tn~ 

i fm· 
11 ('II' 

.plI' 

rea im,~bii~ll)r. CQl!AN nHr~OR::;HE 
Al"ltt, :::tr. M !:m;ot'scu ~!'. ~7' r:taj. 1 Te
I~rcn, 26-97. Inreg la r..arr-. de Com. şi 
InQi.1~l"ie SI.l!) Nr. Fi 1];:\3\1<101:1 
('tI~~ d .. \'!innTe~ C~,,'i paru('u.:lră reo
demn "'4 r.(imer~ d-e ba.ic l'i \!··iidin1. iâmd'i 
~!r ~cd'tl!l'ce·~,,!:. 2 m:Uoi'lne - VII; 
"',r,dt>rnă cu do..:ii arJartatt,el;te, 1;!!"ărlină şi 
~r\~ai inr:entr'l 6 mîli~Hn~. - Cas1. mică 
eu I{!'r.'lm~ 288 m. p. Ih~i\ S~,adn Savs. 
~'~i.u StlO mn lei. - Cas\ pnrt.culal'ă 
C'~'llTm'~fi dn 2 "ameN> 'JÎ j~pend';.,!.t" eli 
~rHină l:iO nI p. 1 mHion. - Gr:irliJ1n 
;1 P"lm; frlwt\!r>rj 135 rn P. ~ân~:i Mic1\· 
'lCU·Nclll'i n(}(J)O lp.i _.- r:'!ut~m r~ntru 

tumpi.ru:-e pan.An.t an.bi! lfl--ll j1Jih.: ia 
j~tlU A!Ud.. 

C • Mi • 
/Lăsaţi 

&: • al 

casa, lăsaţi masa 
OI 

sa vedeţi 
6

1 CAL E I O O SeD p 
Cenu$ăreasa 

la CinelTIa ROYAL Arad 
• AU 

.... ... __ c ••• 

Repr. Ia trele 2,30, 4,1 n, 5,50, 7 ,30·~9, 1 D fix 
atwwsş~Ee. ...... ~*B_D&~~~_ .. =-~_ ........ ma.7maaa .. m..n .. ~ ...... m.SM~ .. .a .... " 
• .... ~* ...... .c~~~~~ ..... a. .. ~4H ...... : 

VIZIT.\'J'I cu INCREDERE 
COOPERATIV A 

nAVRA~1 IANCU" 
ARAD, BUL. REGINA MARU. NI'. 16 

unde veţi fi seniţi cu mărfuri de 
BU~IBAC CURAT 

ea"""-_ifJiadd 
Cinema ROYAL Arad 

Telefon: }9·33 
STRADA ALECSANDRI 2 

Difuzarea sonoră excelentă. 8a18 mclUzitA 
A ZI t 

Un film in genul vrăjitorului din Cz 

Eenusăreaso 
Pentru copii dela 3-7 ani. 

Repr.: 2,30, 4,10, 5,50, 7,80 şi 9,16 

FEI 

CinelUa FORUM 
'l~Il"'OD 20-10 

Repr,: la orele 3, 5. 'l fi 9 fix 

.4. Z I t 

In umbra lemurei 
Senzsţronala Îfis.t-enare cinf!matograt'icl, ea-. 
1'8 marcheazA sbocium'ill UDUi popot' sguduit 

de fră.mAntii.rile unei epocI., 

Regina Linnnnl.eimo, cu distributia dIn 
(Să-mi cânţi ţigane 1) 

mwsw~."'Qi\fW 
_._ d -

Se caută servitoare cu acte ÎI) 
regulă la Bai~ de Fier Arad, 
Bful Regele Carol Nr. 30. 

•• • 

De vânzare loc de casă 
• 

in Aradu:-Nou (Mureşel). Do
ritorii se vor adresa În Arad. 
Str. Gh. Popovici Nr. 6. 

Fabrica ctmn[f>'i u::,u<iE'ntă cu insla~atiuni. 
Ca,zd.1'l stabil, clădit ca~eri ~;]. 1.':i!:l~inărm.: 
C':'.C mai 1.3:hlc:ne i oCa: Je fabrkă. birou, 
nproviz:,JD2tă ~~ .!uJ"ri pentru fabr;('urea 
orJeăl"cr qr:lco:e c·limi~e. din mhU'l" fan:,i· 
lia: ur~e:l~ rl., viLnn~1! ~CI 2,OO{l.(lOO, In 
cartierul 'T!lelor ea::.! .:u 6 C::I.mE'rO ~i el: tOt 

comfort';) 6;'1.;(;.OO~ l.:li. Cl\S9 eu 1 x 3 ca.· 
n~",re. tOl cot:r.fortal Ş1 1'< t în cen!ru cu 
3,.500,000 'ei, liicăIlCLI '!asi'l particularli 
n'iuli, el\ a camere. cu ,ot comfcrtul 
1.3QO,')'JrJ lei. l)a",l part;cuLll'l ru 2 (am 
cu grăJ:nă tOl:'re, C{' ili ncu,'l le PârnE>a\'s 
1 3Cu,:OO l~i. Ar;erturi vid. lui JI.lbett 
Haas:o:. @tr 1. I'et!'an No:r. 3. Tel. 2,2.2i. 
lnrei. Caa C;~ 3CS.,LlD4Z 

Cinema CAPITOL f.rad 
____________ .E __ ..... 

Telefon: 23-22 
l;inmtatograful lfîlmclot' grandina..~ 

AZil 
Un film C8. nu·1 114'l11 uita I 

Un film 00 va rămânea \'tt,iIlte intlp1\.rlt In 
mflmoria Dvs. Un film unie in analele 

('.in1\m1'ltcgrafi~i ! 
I.{l!S \ FERIDA, er()in3 filmuluI .,FEDQ. 
RA'~ alitarl de: G 1 NOe E R V 1 in 

Uragonul vietii 
BneurUle ~I durerile uDel vieţi t 

Repr.= 111 S. 5. '7 şi 9 
e:se&iMfi".'IM&*2~.Si_'" 

CI N EL\'J A CO IISO 
Telefon' 2~·64 

Garaoiia filmului de 5uccea 

AZI! 
Primul mare film din seria. filmelor el(

~ cepţionale care se \'or rula în luna Martie. 
Un film aşteptat de toatA lumea. : 

Valea DiavolulUi 
cu: Marina Reni, Andrea CheechJ. Carlo 
Nincbl, OsvaJdo VaJeDtL Regla t MARIO 
UATTOLI Beţlnetl bilete I 

Repr. la orele S. IS, 1 ş1 9 !Ix. 
~V'~~':':"".j:(". bbtc'M&._ .... *....v ~ 

Cine~:'"n,~~ANIA 1 
Cneroa de premiere, Proecţ!e Jrep~bliă. 

AZil 
Fibnul !ICIl(laliilor ~l situaţiUor eomplicaw 

cu: AlIEDEO NAZZARI 
In rolul wistrlosului b&ndit Vapatosta 

. SI. ELA ARP\'O 
Repr.: ta orele 3, 5. 7 şI 9 fix 

"lIr"B .. ;, >+.1' _u.":t>€r~''''''''''r''t# ci .. 

Membrii fostei ca ~isii ju~eţene 
C.N.R. rlin Arad au fost achitat. 

de sub inViOuire 
In ziarul nostru am arătat că membrii 

fCStei comisii judeţene C. N. R. au fost 
':aţi in ju3.ecata prin"acţiUt.oe directa pen~ 
tru neg.ijenţă. în Set"viCiu. Membrii au 
următorii: preşedi.:.te Vasile Mihailescu,. 
OI'. Iuliu IonesCI.1, directorul prefecturii, 
Gheorghe Cioban contabil şi All'llţ3. FrL 
ţîan easieră şi au fost acuzaţi că fi negU. 
~at depunerea CEC în timp de 24 ore 
·suma de 2,178.710 lei, care a fost furată 
Z ru> a'ltlŢt)'J.! ~.l:fJlln3!.l!Jv ap lU;)WTQ "BT;'JP 
:\T1i. Dupi cum. se ştie aoeşti bani au fost 
d~pu:i ea garanţia imobilelor evreeşti şi 
srJat'ul !lt" luna Decemvri EI a funcţionari. 
lor C. N, R. Direeţillnea C. N. R. .l\ făO':!I: 
nrima dntâ denu!'1t p.enal impotriva incuI
paţi1cr 13. PRt'ehet .• Denunţ'Ui a fost el&.. 
~nt. J,T!<Oi a făcut actiune :it'retli la tribu
nal. C~!lza S''!L ;·"\d~~.t Î'1 23 FelyuaME' 
~"('J si m-Q.TIl1"'" "';"''l, oo-,'ln+"'l a fost ~mft· 
?l~tă bentrn 20 Febrl'ri~. r~ri ÎnH.i"te de 
m"s~ s~a ctl'lt nr(lnul!t9.l'@~ se ... tinţei prin 
I!".!'e a a.("~i~at ne 1l'te-mry.di tost~! eomJsJJ 
.iud:e1:ana c.. N.. R...dia. sub in1innlra., . --

Fi\&.'\IACD DE 81!:&VlCRJ 

4, MABTI& 1944: 

N"udor, BuL Reg. Ferdina:D4 2!, N. ZS-ll 
Niooermayel', pta Sfântul Sa', •• 

MU.MUIANU~ Calea. AUf@1 V1~ 00.. 
Servieful permanent, 

(:JNI!:,;'iA roG~U& 

" MARTIE 10« 
. CORSO; Valea Diavol.lUui. 

FOHUM: In umbra teroarel. 
URANLA: NoapLea fantas~. 
ROYAL.: Cenuşăreasa. 
CAPITOL: Uraganul vi&til. -- -

til-if:C-r"A<.;vL .. 
S&mbată Şl Dwnmeca fîn ma4neu "şi 

~eara) Teatlul .. CARABUŞ" va reprezenta.. 
comsd..a. muzicala: "L.';'TR'UN CEA~~ 
BUN" de V. Vasila.che şi şt. Cristooulo, 
spec:acolul se sprijUlă pe o serie de situa
ţ.uni hilare 'excelente puse in relief de echipa. 
de interpretare a Cărăbuşului, In frunte cu 
popularul comlC. V. V ASILACHE, Cele
!alte roluri principale sunt jucate de NMI 
Roman, elogiat de întreaga prESă pentru 
creaţia pe care o face in rolul unui băIbălt, 
Nea.mţu Ottonel. Elena Burneallo Tanţi 
Căpăţână. Lulu Savu, Veve Cigalju. Tî!i 
Botez.. Letiţia Brădeseu. Dinu Ghernsim. 
etc. Conducerea muzicală: Patriche. 

I!iJete!e la Agenţia. Teatrală. .;.t.IEŞ", 
Telefon: 22-55. 
l .... [1 Z,F_J@C>. • ... 2 u, .. 

23-22 
ES~E NmIARUl~. DE TJ<":LEi"O'S LA 

CARE SE POT AVit.-\. 

INFORMATII ŞJ 
RETINE BILETE 
P)';NTKU CL.~E~L"-

"CAPITOL" 
• Oi ai 'A • [' ~ .-. 

SZEKELY 1. 
Croitor pentru domnI. fazo,n elegant tl 
eitiD. Se primeşte şi o ~!fi fată _U Miat 

ARAD, Stnw:ia. EmÎlle5('u N~. ~ .. 

Condamnate pentu inşelăciuna 
Secţia II-a a tri"vUllalu.lui & deşbătut 

ieri pt·ocesllll. Cl.e lD§e1&Ciune a două ti~ 
g.~ şi anume: lf~ori)& t.:oYaci şi Maria 
.... ovaci din comUna tiucudor ju\i. Arad. 
l are 8JU fost t.rimise in faţa justiţiei pe}i~ 
trll faptul că. in luna )Jecenţbrie 1940, 
s'au deplasat in comuna Caporal.tUexa fi 
tiu vlZitat pe femea M.aria Sofic.a., c.ă.reia 
i ':;iU prcmis că-i vor vindeca băiatul bol. 
nai de multă vreme prin vrăjitorie. Tot· 
Jdată inculpata prima a luat dela femeen. 
Rteasta 500 lei şi diferite haine în valoa
i e mai mare. Inculpata. a douat Maria Co· 
vaci, a luat 9\."llla de 2200 lei şi i·a că.Utat 
~!l cărţi. Femeea. Maria Sofieaş a aşteptat 
O lună dar băiatul in loc să se vindece SI, 

s,<:mţit mai rău. Atunci şi-a dat seama că 
a'fost păe.ă.lită de cek două ţiga.noe şi s'a 
dns de a reclamat C82fJI janc1i.l'tniIor.-paJ;'. 
::hetul a trimis in judecati pe ţ4;'a.nce 
prin rechizitor. La desbaterea de i~ri ţi. 
~a.neele au negat că ar fi cerut cew. dela 
ţec1amnntă spunând că. ea ar fi oferit 
.lbiectele !!Ii suma pentru ca să·{ vindeQe 
, ~ 'Hul. TiibUI1J'ilul a găsit vinovate pe În
<.'nlpate IjIi le-a ('o,..da.mnat pe recJlt'e la 
câ.te o lUnii inchisioare eoreeţională pell· 
tiU kşelăciL'ne. ...... ".... - -- -- ---.................... ~....-.. ......... ---......... 

- UN CAVALER INGRAT - Mircea 
Ples dil'l eomnna Bătuţa a fost trimtS tu 
faţa tribunalului. pentl'll ei fiind Invitat 
' .. trt., ~earl la dd. EmHla Deheleaa <Un 
BArtaa1P. uttde enlU mai mulţ. tn~ltţt. s'a 
oul'tat Intl"'un mod 1neat:f'eabil, h'!1' dttpll 
.... 'rearea o"'tneţi1ol' a Spart ge.am"me dn~' 
D';'!"h~l~'an. "4'lreea Ple'\ a fost ('ofir ~ ......... ht 
tt"ei luni mehi~!'\!" ~~~ttim!,!li. 10.000 lei 
am'MIdă ~ 20.000 lei ~.1..1t1 ~9!..1:a 
~rpe -.cJ.a0, ........ -



Mari • I • d pleraerl ,e 
. .... 

oamerlol In 
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!'tăpâne pe linia principalii de IUllti.. 

;.oui suc,cese gt',rmane in f.ăsănt. 

armata anglo-amgric3nă 
Cetatea ~aticanu:ui bombardata 

In cursul după amiezii bolşL'Vieii au 
ildS În linie 15 truncuri grele iflsoţite d4' 
infanterie împotriva sistRmului german. 
l~a. primul asalt tancurile au reuşit să 
depăşeaScă liniile gennane dar bre'5('le 
~lU fost imediat Închise în spatele lor, de 
forţple 10('3)e de apărare . 

t "~n~u.t;,,~,,,..; __ • M. 

• =. ... ..... 
",.a C(UHb'TUl generai al p'·uflrerulu. 

'IJ &JUtLLUL CUJtUlI.Uall~(:; .. , at J UI ttWI 

u. jJ~ie yt;nIiA.I;fIt:; (;VlHuu·ca: 
lil St(;wru, ~ua.IC u,t ) IUHţului răsări

tl:1"'Jl, "..a, aleS Vl spat'W lJ,t,Ul ~nw~. 
n,uy, b:..vteticii au aar numt;roa~e acacul'1) 
UliI' ..t rcinws fără succes. 

"ora d.e Royueew bol.şeVicii au 
ut .... ..:at cu larţe conce;'/i'al~ pe un. 1.ro~1t 
î,.yu,sl. &lt;;~Wdlo·,i.genham) sp'ri}~mti t~ 
m0d ejiau.;t; de arthf;'rm Şi art1f~na anlt~ 
'lcriană gennană, au cauzat mam~culul 
,. .. trdel'! greli: şi au, respins toate vl~er
c(~rde dt l.nră}JU1lgcre ale inamICului 

La nord-vf;,st de N €vel. violc·nţa a/acu
Ttwr lliamice a cnscu.t. lncel'cârile de 
striipullyert:: ale inamicului. date . fără 
iHCd(ll(J in tOt cursul z:let de er1, au 
fost re:pi'ls'-, dupâ nimicirea a 25 
t(Ht un incunice. . 

Pe frontul dfla Narva atacurile sot/te
fjce, date cu forle nmd aduse, au fost 
re,<;pinsc, îna 'nte 'ca soeiflu'ii să ajungă 
la liniile germane. 

La capul de deba,rca1'e delff, Nettun() 
au at'ut toC eri. la sud şi sud-vest de 
('iSţe'I'M , lupte schimbătoare. In mai 
,nulte locuri. in.alniC1~l a rpuşit să piJ,.. 
trundă în lirliile noastre înaintate. Bate
riile cu IrClgn-e lungă au sc·ufundat, in 
porful dela'Anzio, un vas de transport şi 
Olt obţin/tt nuzi multe lovitllri pe alte 
t'llse. 

l"unnati.uni de aVioane de luptă au 
cOtumU(~; aiacurile lor împotriva vase-
lor ,~i dtbarcărilor din seclorul Anzio §i 
au âvariat un vas de transport, cu o de
plasare de 5000 tone, 

Depe frontul sudic se (l,nunţă numa.l 
activitate reciprocă de artilerie. 

In cursul nopţii trecute avioane de 
bombardament bri~allice au dat un atac 
:ie teroareîmpolrira localităţIlor din 
Germania de sud-·vest· Prin arUllC(lJea 
unui mare număr de mine, bombe explo
swe Şi incendiare au fost pro'l).)cate pa
gube mai ale,~ in caTtierele de locuinţe 
ale oraşulUi SruttgflTf. 

Aviaţia germană a dat din 1100 un 
mare atac împotriva Londrei. Avio'lnele 
(lrele de luptă germane, care au ataro.t 
in valuri conseeuf·itJe, au aruncat un ma
re număr de bombe explosive şi încen
din.re asupra obiec{i't'elor din capitala 
6ngleză. Au fOSt provocate distrug eri şi 
incendii întin..se. 

Politlea ministrll'a' de răsboi 
al state'er Unite 

Amsterdam,3 (Rador). - Corespon
dentul agenţiei DNB trar:smite: D. 
Henry Stimson, min;slru 1 ă..5boiu al 
Stat<lor Unit~ a dat JOi explicaţii ami
lmnţ'te cu priVire la politica min,;steru~ 
lui de ră.o;boiu american încât priveşte 
!>"Icurile culturale şi relig;oase din Eura. 
pa. - aOHnţă Serviciul Britanie de in'; 
formaţii din Was:hington că d. Stimson 
9, s;ntetlzat această politkă p:in urmă .. 
tOB.rea propOziţiune: "Ca şi în cazul diS
lru~erii mănă:stirei Monte Casino pohi -
'tă ministerului de . răsboiu al Statelor 
U~ite €"Ste hotărîtă şi limpede!' 

Schimbări ta eomawd ... entul 
armatei amerfcane 

1.Asabcma, 3 (Radorl, - După cum 
anunţă d'l1 Cairo, Serviciul Brttanic de 
informaţ'i & făcut cunoscut in mod 
oficia.] că generalul de brigadă nordame. 
rican Benjamin G:les va prelua coman
rla trupelor nord-americane din orienttil 
mijlociu, in locul gem,. Royoe care Se va 
-!ll~'e in curănd pe un alt teatru de răs
bO:1!. 

till: ..... ~v A, 3. (Rb.Gt:I'). l:Ui: • .l!..~i:'ON- DA'lI DIN ARMATA DE USCAT ŞI 
aik...'4.luL AtiE.c...j..a..Ll 1)~B '.lUA.NS- DIN l\lARINA NORDA~lERICANĂ 
.dJ.j.E: DUPA "DAlLY ~Kl~.a'{;ir. ~E- SUNT AŞA DE lUARI IN CAT IN FIE
.'uL SERVICIuLUI DE R~(:Rl}'.lA- CAHE LUNĂ TREBUE SA .'IE NEC
t'-E NORDA.M.tJUCAN, Gt!...'iENALUL R"'·'f.'"TI 240.000 OA1\IENI .Nu'i:l PEN-
UE BI~lGADA HAfuiIlEY A DECLA- L:1 

RAT IN FAŢA UNEI C01\USII SENA- 'IRU Â SE FACE }'AŢA l\EC~I'IA-
J'ORIALE CA PIERDERILE DE SOL- l'IWR. 

Dintr'un avion anglo-american s'au aruncat 
bombe deasupra. Cetăţii Vaticanului 

Ru~~ 3. (Rador). Corespondentul 
agen~iei D:NB eumunică: 

l\hereuri seara în jurul orei 20, un 
avion a.o.glo-american sburâ.nd la. aproxi
mativ (i00 metri, a aruncat şase~~lbe 
În aPrQpierea. imediata a CetAtii Vatica
Dului. Patru din aceste bombe au căzut 
pe ~ritoriul lui Collegi o Urbano din 

Propaganda Firle. C-elelalte douA oombe 
au cĂZUt in apropiere de zidul AureHau. 
La Întrarea in capela Camilla 'lW mun
titor a. fost omorit şi un calugăr au
gustin rănit. Biset'Îea şi purticul colegiu
lUi Santa Muniea ce se află. în impreju
rimi au fost grav avariate. 

Lupta impotriva aproviz;onării anglo-americane 
Berlin, 3 (Rador). - Drept ::xmtplini- totala de 24.000 tone au fost ·scufundate 

re a rezultatelor 3Cufundă.ri)Ql' & .. cl.uate prin lovituri de bom~ ~n plin. 
de arlua submarina germa.nă, Ce au fost Alte 30 cargobotU•1 Şl Va.3\'l de trans-
date publicităţIi in luptă împotriva na- port cu o d:Pldeasare totală, de î 1 ~~.~ 
vi<Taţiel 8.11glo-nordamericane, :le &nun- tone fost atat grav avarlate . nea . 
ţăb că. arma 3;Eria.!l& germană ,a putut ~ai mar: p~rte~dintre ele pot fI socotIte 
realiza unnătoarele succese, I,n cursul I plerdute in l'l1tl'fg':ne• . . 
lunii Febru. arie, în cur.sul acţiunilor. în- Dou~ v~~ de rasbOl:U ~. glo-amenca-
trepr,nse de ea impotriVa ţrafi'wl.rn d.::: ne mal ml~l au f~st ~IClte. _. ... 

aprov:7ioonare anglo-nordamencan: Un crUClşetor ŞI trel d,struga.oare ... u 
Patru vase de comerţ cu o deplasare fost grav avariat;e de bombe. 

Noui succese defensive pe frontul de Răsărit 
BERLIl\f, 3. t.ti.ador) ~ d,a:'J urma- In total soviet.icii au pierdut Miercuri, 

toaret~ aIDi:.Lllum~ asupra lupl.e.l.ur Ula in cursul atacurilor lor de st.rapwngere 
seClorw nordle al trouI,.Uiui u~ I'<u>anL: :t5 tancuri şi 17 tunuri de asalt. Alte ba-

111 aripa DOnhcă. a lrontUlUi de rasă- terii sovi>tJt·ite de mortiere situate mai 
rit sovlt:l.icii au treiflt la o mare oiensl- în spate au fost ni.micite de fOC1ll preeis 

vă pe am~le părţi Bie autostradei care al artileriei gennane, care a .:.olaborat 
duce dela ~evel la PskO'v. aruncâ.nd în toată vremea cu formaţiunile ~ne 
iupta cel puţin 'i llivIZil de infanterie,. germane. . 
svrijinite de pUternice formaţiuni de ar- De asem.eni la nord de Pskov bolşevi
tlerie şi tun"lri cU mai multe ţevi de tun- cii şi-au reinceput Miercuri atacurile lor 
curi :şi avioane de asalt. Direcţia gene- de străpungere, către oraş, a:runcând în 
rală de atac este către nord-vest. Prin lupti mai multe formaţiuni proaspete. 
lupte înverşunate, care au durat toată Şi aci, insă, toate alacuril~ bolŞevi~ilor 
ziua, forţele germane au Înregistrat un s'au sfărâmat înaLntea liniilor prluci-
S"leCes defensiv compleet. Este drept că paIe de lupti germane. La nord bolşevi
tol.şevicii au reuşit în cursul acestor lup- cii dat eontraatacuri cu nu mai puţin de I 
te ÎnverşUJIlate să. facă unele străplIDgeri 7 divizii de illlfant€'l'ie împotriiva opera· 
dar au fOSt resP:D§i imediat, fie prin ţiu'llilor germane.. Şi acesta au fost re&

contraaiac.uri dak de rezervele locale, pinse cu pierde-i sângEiroase de către ar
fie prin rezistenţă; pe de alti parte unele I tileria germană de baraj în strânsa co
păt underi au fost zăvonte cu succes, laborare cu focul armelor automate ger
asţf.;;J. că în ?iuda.propagat;-dei lor, ,sovie- rn~ne. O spărtură loo~i a fost lichidată 
tieii nu au Lnreg;strat niCI un succes. prmtr'un contTaatac llTll2diat. 

-

In sectorul central al frontului infanteria 
căzut jertfă armelor ger.ane 

bolşevică a 

Ber 1 i n, 3 (Rador). - Se dau ur~ 
mătoore1e a.mănunte cu privire la ~uptele 
din sectorul OOlltral al frontului de răsă
rit: 
Dupăce pe fronturile dela Bobnlsik 

tOate ata~urile puternice bolşevice care 
au fost efettua/oe în ajun din spre sud 
inspre oraş, au fost respinse, bOlşevicii 

au continuat Miercuri, folosind cind di
,izii de infanterie şi tancuri. pe un sJl'&I 
ţiu foarte restrâns, atacul lor de stJ'ă.. 
pungere impotriva oraşului, ventud din
sllre răsărit. 

In cursul unei lupte, care a durat patru 
ore, forţele defensive germane au Putut 
!iiiă se menţină pretutindeni şi au rămas 

O formatie de vânăt..ori an'titauc RÎ 
tunuri andtanc mntorÎ7.a te gemmne a~ 
atae-at apoj din mai multe I'ărti ~rupmj 
ne taflleuri bol~(.vice şi an nimic'it În spa, 
tele liniilor germane, in tir dire{·t, H 
lancuri Infanteria bol':'l'yieă s'a Wooa1 
s::m a căzut jl'11fă armt,lor ~f'rm!"lne, 111 
!lIpt ă. bolşf','ieii an pif'rrlut )l!'!'it~ ';:00 ori· 
:ronieri. cam două mii dt> morti "'1 f') mar!' 
crt"l1titate d ... ar-mp ~rf'lp dE' hlf~nt.('rie. 

In sectorul Vitebsl{ oltt>r;:lţij 1e rle hl1Hi 

tl.p 1\1ier('uri nu a avut df'{'ât imnnrmntji, 
'~nIă Câteva ~ane.nri m1li shhf>, Îmoo
#-riva frontuh!; o(>ne Luct'ssa fi'''' f,,"'t 1'f'4I< 

r ~.;~'*' eu u<;nrintă-
.L '. • .. 

1000 aYloane d"'b.,r~t .. 
dealllupr. terllor. ,,. oi 

1:~e.ebu.Ufl 

Bruxelles, 3 {RadorJ. - Corfspon
denlm agenţiei DNB transmite: lntr'o 
fază. de succese considerabile aLe artile
:!'lei antiaeriene germane pe întregul te' 
ritoriu al Relchului zona aeriana Belgia 
-Franţa de Nord anunţă. doborîrea C€. 

lUi de al lOOO-lea avion inamiC. 
O mie de avioane doborâie cvrespund 

la 12 escadrile de avioane cu i;ntNgullor 
personal navigant_ 

t.Jomitetul din Alger a 
cedat Uet. franceza pe 

lot timpul rasboau It 
Bucureşti, 3 .. - S. P. p. transmite: 

Din Alger se anunţi că, comitel1ll fran· 
cez de eliberare a cedat aliaţilor flola 
comexcială. fraJlOEZă pe toam durata ras· 
boiuluî. 

Succesele japeoezdor ill 
vestUl l:iurwaoh" 

Tokio, 3 tRador). - Divizla .,·a en° 
glt:za ILare VOia sa vină în ajuto1ul mVl' 

ziei a 7 -a compL:,t d15Lru::>a Ul ae pres.u· 
nea S,IWdwa d.in vestul B.rmanlei nu 
poate sa-~i duca la o indepilllIr~ l~iten~. 
deoarece trupele japoneze dIn f€g·un.:a 
Maungdaw au trecut la o nouă o±ensiva. 

Pe de alta parte se mai anunţă ca di· 
viziile a 8-a ~i a 11-a anglo-a.n:r1w,e 
n.u sunt în stare să. stinghereasca ope
raţiunile făcute de trupele japol1!~z.e m 
depres:unea citată deOaree€ atacurile 101 

au fost sdrobite prlln eo:liraat acUl': 
energice date la nord de BUlhl.laung, 

Luptele din această regIune tJUnt ca· 
racteTizate prin ciocniri, care s'au redus 
la importanţă locală. 

Noui 8d~posturi la Londra. 
Geneva, 3 (RadOI'). - Serviciul bn· 

tanic de iilformaţiuni a.nunţă că dela 
reînceperea atacurilor aeriene asupra, 
Londrei un număr de 60 tuneluri de rrt 
lro sunt deschise toată noaptea servin~ 
de adăposturi publicului. Aee"lstă ÎI' 

semneazi o sporirea numărului adapOS' 
turilor. ........................................................................ -•.. 

280.000 kg. BOMBE AU CĂZUT 'DEODATĂ DEAS'UPRA LOMDREr 
Berlin,3 (ESD). - Introduoorea 

fazei de ~Ia.rtie a bătăliei p-entru Londl-a 
s'a făcut în noaPtea spre 2 Martie. dttpă 
~m s'a anunţat, prin al patrulea mare 
atac o serie de, În to'tal, nouă lovituri 
grele. .' 

In primele ore ale zilei de Joi se put.eoa 
auzi timp de 35 minute, la Canalul Mâ.
neeii, sgomotllJ de- motor al escadrelor 
ce sburaU spre Londra. Fiecare post de 
a,s('u1ţare UVe8 impresia f'A atacul noc-

. turn se dt-rula ~ cea mai mare precizie 

a ,!InU.i adevărat o~ar fulger. După o jn-l germane a rămas nedeslegat ~ NlIgl~' 
matate de oră eSCl:ldrele sburau peste Delimitarea obiectivelor pOli nolllî1 

co-astă Înapoi spl'e t.ert>uurile proprii. De~ semne luminoe.se a. permis şi de data 
şi 81mrarea pusese un adevărat brâu de aceasta o a.mncare precisă. a bomlw1ol 

foc ill jurul LoDdrei, hombardierii ger- explosive şi incendiare. Când vlll.ul al 
ma'fli au reuşit totuşi si se streCOara treilea, aflat numai (l~ câteva. mJllU~8 
prin zona artileriei antiaeriene. d~asupl'& Lomlrei, la o comandă unifll, 

Pentl'U a noua oară ba reu5it coman- lJombelt' au fost deelan",ate simu1t!ll CII 
d,lntului formaţiunilor de bombardiere o precizie mntematieă şi a.. dIS!; 

I 
ge-rmane să opere7.e atât de iscusit, În- l~rintr'o arUn(>9re în ('Ovor de eI["('a? 
cât apr,?"lpe. c<ă, nu a avut nicio pierd~re!t . .()nt' o întreagă regiune ÎlMbstl'ialA fnt 
"j'a, incat mlstend cf'1 mare al tdletl('eJ !J'Orhntii. 

---Societatea Naţională de Editură ti Arte Grafice .. Dacia Traiană" Timişoar:ll • '::'tr Lono\'ici 2 inmatr !lut Nr 5211488/1943 \a Q .... '_._ •• 0# Comerţului Tim.işoa..ra. 
!l'inl1. .. .id. lA !l lIJU'1iie 194' ' 


	DACIA_bw_414
	DACIA_bw_415
	DACIA_bw_416
	DACIA_bw_417
	DACIA_bw_418
	DACIA_bw_419
	DACIA_bw_420
	DACIA_bw_421

