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o activitate diplomati:ă d! mare am ploare 
al Jugoslaviei un act politic. Ku s'a hotărât nimic 
in conflictul rus o-finlandez 

BUCUREŞTI, 21 S. P. P. transmite: ZIARUL LO~"DOl'<"EZ "DAILY 
SKE'.l'CUu Al-lRMA CA UNIUNEA 80 VIETl!;LUH. A L"I<JEPUT O ACTIVI
TATE DIPLOMATICA DE lUAUE AM FLOARE. 

DUPA RECUNOAŞTEHEA GUVERNULUI BADOGLI{), TREBUE SA 
NE AŞTEPTAl\1 LA NOVI INITIATIVE DIPLOMATICE DIN PARTEA 
MOSCOVF~I. PRIMA INIŢIA'l'IVA AR pmVI COitIITETUL DIN ALGER. 
PIERRE OOT, REPREZJi~NTANTlJJ.... EXTRAORDINAR AL COl\lITETU
LUI DIN AT.GER Lc'\ MOSCOVA, AR FI PRI~nT PR{)~llSIU~'EA LUI STA
UN DJ~ A RECUNOAŞTE ACEST CO~nTE1~ DREPl.' GUVERNUL FRAN· 
CEZ LEGAL. . 

trivl (1) a o conferinţa de presă dela WiZ
le in V netmsLraS&e, mmi':l~rut ar. I:>chmtat 
pier- r~punzarulla întrebc1rHe puse de curei>
irdu! pondenJii ae presa s'a ocupat de un nou 
rim- inCide1lJ; 'l'Ul'Val cauzat de avioane engM:ze 
tlefl in apele teritonale spaniole. VaporuÎ 
e il). spamol ,..san Sebastian" care navtga iri Tita a cerut aliatilor retuna~şterea 
t serviciul s:paniOl sub pavilion spantol ŞI 

co:nitetu!ui v 

sau 
1 re. 

in apele teritoriale spaniole, a fost ata-
UCi. d clit in aprop,ere de l.'arragona e av.oa-
ri~. de engleze Şi cu această oc.azie a fOSi 
i un ~ • 
es~ . grav avariat. Aoeasta noua agresiune lA 

IUW1' avioane engleze in apele teritoriale 
uni· 
dLl 
cO
ba 

ale unei ţări neuh'e se încadrează it1 
evenimenrele din ultimele zile - a decla
rat d. dr. Schmidt purtătorul de cuvânt 
al d-lui van Ribbentrop făcând aluzie la 

Ltra cele două . incidente navale discutate la 
po. conferinţa de presă de f'ri. Ministrul dr • 
. ce Schmidt a adă'WUt constafm'ea că aCeSfe 
lUI. violări engleze de lletttralitatf, cnre dt'-

~ 1)in din Ce în ~e mai dese, au nu numiti 
caracterul unor abte tniNare ci şi carac
terul unor acte politice. 

In cursul conferinţBi d dr. Schmidt (1 

accklrat că ct;Z mai interesant eveHimen, 
a! zilei este reluarea re!a!iiTor diploma
tiCe dintre Uniunea Sovieikh şi Italia de 
Sud - după cum afirmă ştriile engleze 
- fără o prealabilă disculie cu a.liaţii 
anglo-saxoni ai MOSCOVei. Nu. este de 
miraTe că SelviC:ul bTitanic de mforrrw
ţiuni, mai ales corespondentul diplOma.
tic al iJ.g!:nţiei "Reut era Randal N eale, 

BUCUREŞTI, 21. S. P. P. transmite: 1 mitetului Sătl de eliberare, drept singu
Agenţia T. A. S. S. a făcut cflIDoscu:t (!ă ruI guvern legal al Iu.goslaviei. 
Tito a C>erut aliaţilor roclU1:oaşterea. co-

SIaha speranţe pealru menţinerea contractu~ui intre Moscova-Helsinki 
BUCUREŞTI, 21. S. P. P. transmite: 

Din Stoukhnlm se află ,c.:.i cercurile poli
tice competente de acolo, crei că sunt 
slabe speranţe să se menţină c()utactul I 

intre Moscova şi Helsinki. 
Tetuşi se aşteaptă unele modificări în 

temenii ruseşti ai propunerilor de pa.~. 

D. von Pa~9n a pfe:at in ~natcHa 
BUCUREş'rI, 21. S. P, P. transmite: I ~nnhasa(loru1 g0l"ffilln la Ankara, a ple· 

Din Istanbul se IJ.nunţ.ă că. d. von Pap~:!"'at ~u avionul la BUl'dar în Anatolia. 

St~rea . sănătăţii PZ;Z9i s'a inrăntătit 
BUCUREŞTI, 21. S. P. P. transmite: 1 rt'& sănătăţii Papei s'a inrăutăţit şi in~ 

In emsuB. no<pţii trecute, postul de radio spiră. serioase îngrijorări în anturajul 
Paris, a an'llllţnt di. în ultimele zile, sta- SălL 

regelui 
BUCURh~n'I, 21. S. P. P. transmite: 

Oin Lf~nUra ~ află c-ă twntru a înIii-llra 
o serie de difiwltr"ţi dilllumatir'8 Şi poli
tiee. căsăturia l·egt'lul Petru al lugll .... o;la~ 
viei, ('IU prindpt'~a. ~-\lp'Xa.ndra a Gr{'f'iei, 
n'a, fos.t anunţaţi (}.t''3â.t acum. J~ ('·ere
monie au asl~ta,t: Rf\:;ele şi regina Ang-

Pe tru al Ju~oslaviei 

I 
Hei, regele GellJl'g.e al Gre..~~ei. rgele Han.
kon al Norve~iei, rp.~ina. Wilht'>lmine a 
01n lldei, dn(~?le de Glctt,r,ester, d:t:nesa de 

l
i lient ŞI d. Anthony Er1en, ministrul de 
ext~rne al !\fart~i Britanii. 

1 
Re!!;inft i\'!:lrÎ1t It IUIrQsJaviei nu a fost 

prezer. tii. la aetl3"ită ceremonie. 

Influenta comunistă in ~.frica de 
VichY. 21. - DNB; Dt.:'pă prăret'ea cer

curilor o.iiciale. COndamnarea la m'llitte 
şi exeeut,lrea lui Pucheu la Alge!', llrată 
cât este ~ mare influenţa comuniStă În 
A.frica d( nord. Presiunea exerCItată. 

asupra ju::,.'r>.cătotilor a făcut chiar pe en· 
glezi să. se teamă că Franţa de mâine se 
va găsi sub O pUternică 3ietalt:ră 00· 
mUllistă. 

Scvietele vor să ocupe tet mai multa ţări 

Â1fA~ 

lovitură. după. lovitură În politica. exter
nă. Astfel l<'inlanda. la. somaţia. Ameri
cei, de a primi eondiţiUe guv~nului so
vietic s'a întrebat cu tot drephil. ce fel 
de garanţii poate da America t'ă, bol56' 
,ieii îşi vor ţine de fapt promisiunile. . 

Svohur;le despre SOnda. 
gii d~ pace din partea 

Germaniei StlDt 

desDlanţlte 

1\ eri in, 21. - Cu privire la 3\'on'lJ'1 
despre sondajii de pace din partea Ger
mauiei a căror absurditate a fost sub
Iiobtâ chiar de (oii-cre .Fllchrer într'o de(}
lamiie făcută unui ziarist suedez, se con. 
stată ~a Wilhelmstl'asse că aceste svonuri 
s'au inmultit in ultima vreme :;i sunt 
priein\lite numai de fantezie, aşa CUJI) 

eventll::\l vor mai fi produse şi in viitor. 

Noul ministru al muncii 
10 Ituvernul I.~aval 

Paris, 21 (Rador). - Dl. Deat Marcel. 
lJfOu1 ministru al muncii a luat Luni în 
primire. postul său inspectând oraşe şi 
sate pelltr:l a manifesta fid~lilatea fa.ţă 
de preşedintele statului şi faţă. de Reich. 

pJ'C)tt::avarea pnliucei de 
cu.abor.are 10 l"raota 

Berlin, 21 (Rador). - Prin intra!'e8 
lilui Marcel fX:>at jUli guvernul irancez, <'L 
Lava! preşedintele consiliului de mi
niştri şi-a lărgit baza după părerea cel'-1 
L'urilor poEtice germane pe care înţele
gerea să promoveze .politica de colabo-. 
l~re, activitaJbe preţioasă, desfăşura.tă da 
dl. Henriot ministrul informaţii şi imer, 
venţii îmbucurătOare a d1ui Darnand ·Sei~ 
ret, secretarul de stat pentru siguranţs! 
publică irtr'o comb'l.terea stă.rilor haoti~ 
ce arată de pe cum se observă aeest SU~ 
('es se merită să fie constatat. . 

\ . 

lUi5t~rul dispariţiei 
.. Joctorulol Petiot 

Paris7 21. - Misterul care continllă. 
să Îoconjoare dispariţia doct~nu~ui Petiot 
şi mobilul crimelor snle.MI a fost încă. 
deslegat. Unele persoane aU deC'larat că! 
ar fi văznt pe Petiot la Orleans. Ziarel!) 
cred că prima victima a lui Petiot a fos~ 

îşi exprimă conste1'rw:/'ea pootru japl1lJ 
că în.r'o chestiune atat de impo/'t(mtd 
Sla1.n a luat-o înaintea engLezaor prill 
hot,=,rirec; lui §i aceasta mai ales in spa· 
ţittl med;teranian care e.ste pretins d~ 
Anglia ca fiind sferă de interese brita
râc. Stalin a recunoscut pe vremuri pe 
generaluL de GauHe deasemenea· fără o 
inţelegere prealabilă cu Anglia şi Sta
tele Unite. lt1inistrul dr. Sehmidt a atras 
ti, mod d.fosebit atenţia asupra parale" 
tfsmului dintre aceste 'louă evenimente. 
Prin reluarea relaţiilor diplomatice cu 
l'egimul Badoglio, Stalin documenteazd 
tendin.ţa de activare a pCJliticei medite
ta/'l.ie~le bol.,vice de când Vi.şinski a fost 
"umit p'·e.'iedinte al comitetului intcr
:lliat - ci constatat p'I, ... tălorul de cu ... 
vânt al ministerulUi IlfacerilCff străine. 

Ne \V y or k, 21. - .. Wallstrae.~ J\iur~ I nil la ,'est d~ nin lucru ce elite illtr 'o un polQi!)(>Z Care a vrtlit în 1912 S3 pă.ră. 
nal" ('O ilS tată prin un al'tlroi de fond că cnnt.'adicţie ('rasă cu eharta AtLanticu- seaseă Franţa. Deasemeni se mai cred~ 
Uniunea Sovietelor nu se \'1\ mulţumi cu lui. Charta Atlantituiui s'a lnăbu~it pur 

I 
eă Petiot era ~eful unei bamde organi~ 

1Ceastă politică îşi gă-Y~.~te contimtarelJ 
'n pretinderea de că/re ,'IJI[ oSC01:a a flofei 
ffaliene şi este compleclfLtă prin activi-

recmerire.a foşt{':l,~r U>l'iwrii s{}\'u~tke ci şi simplu. 

I 
vrea să anexeze UI.'ll>o1"t'ftute făo::ii le pă.-- Intr'altă. pal·tey a art~C{)luluj ziarul zate. Se mai subliniază faptul cii Petio~ 
m1\at şi să stă!lânt:lsc.ă alte ţări. Sovie. Scoat.e în evidenţă. cii, gllwl'nul din era franemason şi făcea part~ din Cer
tele au probabil intenţia de a. înaiuta pâ~ \,\':lshington în u1'timul timp a .;uferit ct:ri politioo de stânga. 

.. ~ __ - _". ___ -- .' / __ ~. . -eo._ .. ______ ............................................................. ... 

tatea bolşevică din Africa de Nord:.. Mi
nistrul dr. S~hmidt a făr;ut o scurta aIn

CRIZA ANGLIEI IN ITALIA 
Zie în această ordine de'ăei, la procesul EERLL'V. 21 (tp). - Corespondentul 
impotritJa !osfttlui miflistrU a,e in~erne uiDlofflatw alagenj.iei 'l'raJlskontillent 
frnr!.cez PUCJ!.l'll, eare s'a term'mat mtre l'J'''~« 800fle: 

. tim'*" 1'>rin conda.mnarf'a acestuia 70 ,Când în iarna anului 1942--43 RoO"60 
r' ~ '\'elt ~i Churdlill aU întoomit mare e plan 

moarfe Şi a dec1nTa.t că ,'It mod semnifi. tIe a. forţa fortăreaţa. europeană. prin 
cafiV un aTticol al zianllrti "Times

u lasă Italia nu s'au a~tepta.t l'a &(:,eaf.;tă hotă
să se înţeleagă printre rânduri că. coo- rare să. le pregăt.easfă ~elt-tăţi &tât tIe 
damnarea lui Puclte'tt 8'~ făcut in 'urma 'l1ftri şi insn~>('e~ atât de riL'5unătOftre, 
preSiw1ii Mo.'u·ovei. Nu, încape niCi o I~ primul ~ând se poate constata a.c;
iudoia7ă că prin reluarea relatHor cu !ă~~ cJ3 e~rlenta din pu~~t de vf'(]ere 

. ..' mLhtar a eşuat. In {'.iuda t>utnror flp·dara.· 
regl.m.ul Badogho .Stwa~tn a ~pu8 b~.zele I ~;ilol" şi promisiunilor genM:\1ilOl' en
• net mtenSe bolŞevtzaT, Il tntreQ~ Ita· ~le7.t şi nord-am~ri('ani tMlflt'Iol" aHl't.
lii ele Sud . nu !e-ş. 1'euşit să pătrundă. din sudul lta-

Hei spre nord. Chiar capitularea însăşi 
nu a eonfirmat 'aşteptările. Numa.i o 
~oarte miel parte a armartei Italiene a 
fost dusă de BadogIio in tabăra aliaţilor 
ior, dooa,t'ece (',ea mai mare parte a fost 
desarmată de germani sa.u a COllh.f~~Tltt 
mai de~a.rle ('1{1 germa.nli. Pe 1ftngă ne
ţ,ativele militare au ap.lirut tusi şi ne
P:fl.tlve politlee. Chiar of!cl nn ne-am 
. o;rmtlj Ia tnsu('oN"suI politil\ ~enf"l'at 9) 

n!iafillllJ' in Italia, SlHlnl lta1i~i llrezellta 
nn rftmp de eX!l~rientli d{'stuI (le vast 
-v-ntrn Cll ftliaUI !d .. ~1 IU'IU" Nlţla.('ltat.f>d'l . 
1)8.1' s'a intiimf}IM t~lli I'IOntr",.fll: a
liaţii au fost inCftpMili sit organIzeze • 

adminiSÎ,raţ'te şI să hrăneasdL populaţia.. 
La aeeasta s'a. mai adă.uga·t şi agitaţia 
bolşevită.. BnJşevicii şi-an fonnat un 
centru in Italia de Sud în da.una angJ~ 
americanilor şi au inreput deSo"his si i-a 
poziţie in spaţiul m(".rlite~.l.nean. a.di~ă 

nu s"au ales în Italia dodit cu ştit'biren 
Jltest.igiulnl lor Şi au a i'll1S ~i a ici e(l. ~i 
intr'un spaţiu in ('fire en!!j~îi deţinea,'l1 
monopolul de apl'(lJ'\!1e 200 .it' nnl . 

In aM'ste îIl'n~.iul'ă.ri se poa,te intel&
'tl.'l su~ă.ra.l'ea An':'{H~i din cauza s~im· 
·~H1Hi '(le rf'lue--Leutantl diniN'l.lltld Întrp. 
"f~('",lVa şi" ~vemlll R:1don'lio, En~ll'Zii 
il! a~ probleme vt.atirna. alia1i16i' 101'. 

!! : Si 54. ! J;u J. u:s eu d;ţ J$ 
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Gruparea culturală a studentilor Facultătii deŞtiinte CALENDAR 
din Cluj la Timişoara -";:UWfWi1Wi::4IWUt;flW.:'-:;, 

~~ MarIle 10Sti J ~ 11 ~ ---18. a avut loc 
in .ua de loctură a Căminului de r..udenţ'i 
.(pa1&tw Uoyd), în prezenţa eUor profesori 
ou. }>rot6scu, Eadu Codree.nu ti N • .A.poe
~ fi a duei Marg. CodnI&nu ti cir • .El
VDl Popper. asistenp,prin:w. ,ezăto&fe a 
Gr:upării studenţilor I!'ae. de ,tiinţe, consti
tuită atatutar. Gruparea a desfăşurat o in
ten&ă activitate educatlv-<:Ulturală inci. din 
anul şcolar trecut. insă numai ea polari
zare şi orientare a cerinţei de manifestare 
a studenţilor, pregă"tind utfel conţinutul 

11\ pil'itual real ti viu, cirui... in acest an. i 
s'a: dat fi o forml statutari.. 

Constituirea oficială, după un statut 
UUDle intocmit, a avu't 100 la Inceputul lu
net Martie a. c., intr'Q tedinţă plenm a 
studenţilor Facultăţii, aub conducerea dlui 
prof. cir. N. Aposto!escu care, in calitatea 
dsa.le de profesor de pedag~ 91 dir<ector 
al Seminarului pedagogic universitar din 
Timişoara, a primit din partea FacultAţii fi 
'n!'~l"cln:"1"~a de Il organiza viaţa sociall a 
~~udentHor in ştiin~. 

Acest ~tatut care nu este decât expresia 
jrgnnÎr ii a grupării spirituale anterior eon
st itll it!i a st udenţil()t' FaeuItăţii, fixeci 
ca.O.rul fireşc şi normele generale de exis
~enţă, a .. t:vitate ,i desvoltare sle grup~rti 
~upă cum urmează.: r. 

1. Gruparea culturală Il studenţnor Fa
~ultăţii de Ştiinţe eHn Cluj la Timişoara 
este comunitatea ~piritUBIă. spontan! !fi li
beră a studenţi1ol' acestei facuItăţl, f'lecare 
:;\tu~eont par!.icîpA.nd la ea. tn mod ~ ~ 
n1' elr('ot fliră nl~io fM"IIl! de S8.tlsfăeut tu 
pN!l'llabil. in n'e.ră de aceea a calităţii de 
student al Facultăţii. 

2. Scopul grupării tste : 
a) Să ofere stuljenţilor Facultăţii, după 

munca de curs, seminar, laborator, etc., un 
mediu [tr~,prîu, selec!. ,i organizat. de re
creaţie şi de.,tlndere. care să corăspundă 
eondiţi2i şi finalităţli studentului şi d 
p:htrc;(', a('centu!nd şi ampllfkând carne· 
k-rele \'jf'ţH :ttudenţeşti. 

b) Si. ferească pe studentul in ştiinţe, de 
r.er;co!ul unl1ateralizării Ia care îl expune 
8~udiul 8r~~\!l!i:ăţli, pri1ejuindu-i ea, ală
turea de ştiinţa pe care ,i-o însuşeşte, să 
fL'\:1l1ileze prin propria lui activitate crea
toare ~i ~elelalte valori esenţiale ale culturI:. 
integrale. 

c) Să ofere studenţilor un cadru colec· 
tiv de valorificare şi a!irmare a Vieţii ~ 
activităţii lor, in faţa opiniei publice şi în 
raport cU celelalte categorii sociale ,i eul· 
tta'ale, intregindu-le pe acestea eu specifi
cul viu, entuziast fi creator al vieţii stu· 
d.mţeşti. 

d) Să dea studenţmei capacita~ de 
drept şi de fapt de a-şi lămuri propriile 
sale interese (mora.le. materiale, etc.) şi 

a le afirma in 1'3.port cu forurile 8Uperloa
re, lucrlnd pentru satisfacerea. legală ,i le
gitimă a acestor interese, 

e) Si 1nlesnerucă studenţilor Faeul~ţii 
'de ştiinţe legătura cu celelalte organizaţtuni 
fltudenţeşti din ţară ,i Îndec8ebi ou cele de 
la Cluj .Sbiu, stabilind cu acestea furme de 
colaborare, in vederea comunităţii de aco-

b , 

PROPAGANDA 

~ 

purj, ,i de mijloece, fu eadTul marilor ... parea poate organh& ~ Yizite, etc. 
piraţiuni ale neamului şi al comandantelol' sau iniţia fnvita.rea altor organiza.ţii .tu
ca.re rezu1-:,j. din 1n.săşi natura ti finalitatea 04!lllţeşti de a veni să ~ ma.nifeste In acelq 
vieţii atudent.efti. .sena cultural la ~ 46:od utfel. ac-

Gruparea .. tmP'lrt. !Ia trei secţiuni: tivităţii ei UD conţinut cAt mai bogat ti o 
Secţia ştiinţifică .(Matematici, Fizlco- chi- Iiferă cât mai cuprillzătoare. Atit In &c~ 
mice, ştiinţe naturale şi Geografie), Secţia tivitatea secţiunilor, cAt fi in mruiliesta-
8.r..istieă {muzică, teatru, recitări) ,i ~ţia ţille plenare &le Grupării, ~ va apela bl 
sporturi (gimnastică, atletism, excursu, ~prijinul ~ îndrumarea competen~ă ti bine-
etc.). . • :roitoare a dlOr profesori ai Facultăţii, men-

Fiecare secţiune ţine ~inţe săpiămâna- ţinându-se ti. aocentu!ndu-3e 'aStfel comu-
le, In săU anume fixate pentru fiecare ,: niunea sufletească a profeson1or ,i atuden-
in tile diferite, astfel ea membrii unei ţilor. reaIi~ndu__ eUmatul spiritual cart 
aec.ţiuni al poată pa.rticipa fi la (ledinţele N. menţin! necontenit stlldenţ·jmea la Inăl-
altei secţiuni, xnuziea şi sportul fiind de ţimea demnităţii culturii Şi pe linJs nobilei 
dorit a preocupa pe orice ~dent. .ieţi universnu-.. 

1Il a.fari. de tedinţele şăptăm!na1e, pe Gruparea ar. 1tn eomitet 4e lIODdt!ce'1'e 
8ecţi~, Gruparea ţine, din douA In două format dintr'un preşedîntt\, 1lJ1 ~ 
săptă.mA.n1, MU atunci când este posibil, şe. un easie'l' ~ tl"ei membri eari 8tl1lt ~ii eelor 
dinte plenare, sub formă de şezători, In trei seeţ. <,uinţifîcă, artisticl tI &portivă.) 
care se prezintă programe sintetice., eu SecţIile se bnJ)lU't fn tmbsecţi! de lucru, 
puncte date de fiecare aecţ;iune, "lecţia- conduse de fefi eC!I'EflPunzltorl, eerl Sttn~ 
nAndu-Be a.celea eare l!Ie pot incadra Intr'o colabo'ra'torii direcţi al ~O!' de secţi1. 
astfel de ma.nif~are colectivă. Şezători1e Organizarea Grnpărll studenţilor Facul-
pot avea loc in cadrul str'id; .tudenţeso. tăţf1 de fillnţe cUD Cluj la TimIşoara eon-
sau. ele p?t fi date public, IlUb form.l de Irtltuie, In tmprejurărlle de azi, dovada ~ 
festlvalun, !n 10ealitate sau tn aUe loeali- Incredere tu. misiunea culturalI. ti tn per-
tăţL manenţa neamului !lostrtt~. totdeodatl., 

In afari da ~inţele săpt!m!na.le alti n!l tdm.'OOl sl gmpării tm~ 01 .,olldare a 
secţIunilol', de şeză:...ort ,1 f~lurl. GrQ- !ntregltlu1 popor romb. 

NOTE 
CONTRIBUŢIE ROMANEASCA LA. maţie fi competenţă, aspeote noui, in-

STUDIUL RENAŞTERII terpretat8 modern, in lu.mi~ ultimelor 
cercetări, dm Reuqterea italianL 

Ca o.eoDtirmare a importanţei d~ 
bite a acestei eărţi. de eulturl. ~-.oum 
faptul el lnetttutui de studti asupra 
ReIl8.Şterll, ou eediul 14 F1orenţ8.. a luat 
iniţiativa şi a reaJ.iza.t traducerea ,i pu~ 
blica.rea in limba italia.n1 a .cilrţti, AmI'fJ 

a apărut de .ourând !n (')Oleeţiil. Institu
tului. 

Este cazul să subliniem, OU o deosebi· 
tă mulţumire, această. eontrlbuţie nr 

că preze~tarea ~-lui pro~esor Alexandru 1 mâneaseă, mai ales e;eu!D. d~d proble
Marcu şl .. vederl~e. domn1!1.sme asupra mele Rana terii studiate de un romAn 
Renaşten1 au gaslt un rasunet deosebit I ~ ~ ş. ' 
tu preocupările cititorilor români, ea" işi ?aseso ecoul, prm această tradu.ee.re 
.u avut astfel prilejul să cunoască, tn.- itaJda.nă.. dIll8l" in Florenţa" care este de 
tr'o prezentare românească, cu infOI'- mult eentrol studiilor de .oeat fel. 

D. pr.ofesor Alexandru Maren dela 
Universitatea din Bucureşti, a publicat 
aOUD1 câţiva an{ un studiu ouprinză.tor 
asupra ValoareI. Artei 1n Renaştere. tu 
eare a adus preţioase contribuţii la. stu· 
diu! fenomenului variat al Renaşterii 

italiene intr' O sinteză care face emste 
Culturii Româneşti. Prima. ediţie a căr· 
ţii, epuiZâ.ndu-se, Casa Şc.oalelor a tipă~ 
rit şi a doua ediţie, fapt eare dovede,te 
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TUDOR MUŞATESCU 

CERŞE~fORII IN HAINE NEGRE 
dupii ENNEBY " OOBMON 

An89Jllblw 60 de persoano &t1b ()OD ducerea pel'8Oll1ală • dhd Matateee. 

BIletele la Agenţia Tamaşin. Telefon: 60-05 -

E aingurul docum~ din care ee y.~ el 1 
intre 1086-1089 mal multe roiuri Gt ..... 1 
manl", dia .,CwYlIud.- IIdkI dia lhm_ 1 
I}i Mohlon de azi, Nu aft18 dAte.suf~ ! 
ca să vedem că. ce n~ au fost acetti".,... \. 
maol" ai căror conducători au Dllllle 1lU. . 
rewnanţl romlnească. Din studii ~ . 
rative se vede. că la această epocă el & 
dea, tn genere, lXJ'POI!.relol' mal puţin. au.: . 
meroa.se, numirea ţinutului de unde veniI.1i < 

şi tia menţinut ~ obişnninţl pbi 111 
veaeul al XVIU. Astfel ?edem., ci ~at. do· 
cumentele austriace vorbesc de un popor 
rascian, inexistent, când, după cum se vede 
din diploma leopoldiană sub această nu. 
mire se htţeleg neamurile de rit o1"Îe!l~ 
sârbil al'OmAni, greci, albanezi, v~iţi dt!I 
Rascia sau prin Rasela. Asemenea suntem 
şi eu .~comanU". La 1239, fntr'un tri!lgllr 
an. 40.000 de ,.eumani'" 8e a.-,ează h! Banat 
avind tot con~ursnl regelui Bela al IV, t 
interesant de studi'at numele de f'am.n~ Il 
acestor imig-ranţi, mai exact: 8. puţhUlOl' 
conducători menţionaţi tn d.oeumeu. ...... 
fel fiul lui Bla al IV. C()~ la domnle Ctl 

tatăl său, anmne Ştefan al II, doneazllblti 
conducător al ,..euma.nilor comunele Bobd. 
~ Rety, dar fi obligă aă-.ti aehimbe 9i Il. 
m&le In ,,Para.but". O altă parte • ~ 
oonJ.ttne BUnt donate conducătorului C'DmD 

Cheiran din n!'8.mul Bo~ E fntereaant de 
~strat. că tn~ 1089-1278 Banatul,. te 
&eell!W!ti epoel, tigll'l'ell.Bă ea e PI'It 
Yincle l'Il:d~nt1. la dieta Mn 1273 ţi. 
nlr"..l la Orad~ nu e repTe:zIeIltat mei lmt1f 
dintre judeţele Bănlltuluf. 

TRAIA!f BIBA.ESCU 
.4A.A.AA4.AÂ ..... A.4AAAA.~ 

1".1 ""'""t. 
no".I,i. ,e,ulu; 

lnlâmplarea CI făcut să gă.8etre o poe
~il': tW-a DOi'nei P e't.eJana&., pe care fi' a 1*" 
bljCGt-o in nici unul din oolumele ~ 

B 8Cri8ă acum ll80e 4N, aîftd poeta CtrQ 

itlcd un copn " 4tle1'J fi atunci ca ~ acum 
aceea.,;. twmărginită -efe de frum08. 

N6-00m regăJ3it in t:'erBUl Doine, Petea
nu, toţi 4JOoe.m care "...,,~ -..ereu sarW). 
albMtră ti inălţi-m.elar tnceroând ~r~ 
nic ro putem. ajunge. 

1!dă ta fragme7tlZ 

,34 ttOiam Q,/,tlel. '. -ttd ~ .tii te 
UCII# 

CtIfXJ Ce .em4M ftI4( tfttdc 
o. ~ '" f.J,ori1,c, CII( cend, __ _. ~ 

sa _ pot .. JiIJ ~ """fi Nrdd ... 

ttt ali"" 
ŞI" tdf ce-llnalt fi /f'wtftoe si! te mM." 
Şi • •• 4acd odat4~. o eingUrd 

odatfI .. o W4hn QIf ottnIl tir It poribto 
14 poate fntrf!QgCI tIOa«frd mţii ar ~ 
un alt Mptc't. Dar om-e fIoi oomenfi tn:'e'm 

deltttUe ~ ad t:ZăM la. Fte fIl!'t'" 
deau4.~ • ~et CG al 
putem nmoore spre dru"'*f de CQ.1'e ~ 
tem ~ţt' •.• 

MIA • .ARlm IALBŞ 

CU LT U R A LA deci, acela, desid-erat, pe C~ l'am sem· In eonexistate cu acest obiectiv de. ~ 
nalat ~i noi la Institutul SOCial, f.ndeo.. pagandl cultunlă., cu. eati9fa.cţie ~ 

de Dr. C. GROFSORt.ANV sebi mai reCent In Sectia EtnografiM, trăm filie& eA, djstinsul compozitor ti 
militân.d pentru editarea grabnică llDlQ subtil oonfere..ţiu ZeftO VGII'WeG va pJ.e.. 

Distinsul profesor universitar dr. 00- Pentru a documenta n~ce.gitatea a003- Album Etnografic al moti~lor 3laţio- ca tn Germania, pentru a ţine două. con-
7iolan Peil'unu publică - in limba ro- tui deSiderat. face trimitere la nenumă~ nale din Banat. Cu atât mai vârt08 că feriţe despre muzica oultă româ'nească. 
xnână şi germană - o broşură cu titlul: ratele rec€tlSii, publicate de leviste, Zia. Institutul a.re, in colecţia doamnei Elena Du cu cât mat mare ar fi bucuria 
I1Apreci'~ri sLăine recente asupra a.rtei re ,1 specialişti din M.răină~n ~,:!, cu pri- dr. Seco§arn, tot mate. i alul etnografic noastre, dacă. D·s.a ar oonferenţia. despre 
româneşti din 'I'ransilva.nia ~i asupra vire la lucrarea ~sale .. L'Ar~ Roumain adunat, categorisit pe regiUni, încât nu mUZica noastră naţională; dacă. s'ar 
operei "L'Art Roumain de Transylva- de Tra.nsylvanie", care toate au cone1u· M lipsesc decât mijloacele financiare avânta la rolul atât de apreciat în slrăi
ni(:"; lucrare ed.lată încă in 1938 cu dat intr'un regret unanim pentru lipsa (cc. 2 milioane leD, pentru. a intocmi un n.ă.tate al d-lui Bela Bariok) care a deve· 
Q: azia expoziţiei dela Paris. ,1 iluatraţiJor, deoarece lucrarea. nu era volum de m.a.re răsunet. nit o somitate - în detrimentul muzicei 

Din broşu a, la C~ facem tlimitere, inzestrată cu clişee colorate, fotografii O altA colecţie: folklorul muzical al noastre - nu prin muzica cultă ungu-
spicuim unele constatări judicioasel etC. nu din vina autorului. MtJ.i mult: d-lui prof. dr. Nicolae Ursu aşteaptă la rească, ci pr':'n interpretarea folklorului 
dt'm.ne de a ti reţinute. unoele reviste serioase din Elveţia au re-I fel editarea. comorilor atât de melodioo.- mUZical maghiar. Căci lumea din Apus 

Astfel autorul ÎŞi exprimă. conVinge- nunţat la recensarea lucrării, pânăce nu se ale sufletului bănăţean. nu e prea curioasA de muzica cultă a 
rea că, materialul prop~andist (expozi~ va apare ,i volumul ilustrat. Şi zice ci Aceste realităţi inconte.slabile ne dau popoarelor Bud-ast-europene. In d€fini~ 
ţt. studii, conferinţe, etc.) să nu fie co- Petranu: "E dureros pentru noi că, in curajul, ca să. facem. un apel călduros tiv, ce am putea noi ,deocamdată, oferi 
municate în străinătate numai gazetari- 19ro, 1927. 1929 ~i înaillbe eu câtva an! citre d. Ministru Alexandru Marcu, t~n în domeniul acesta poporulUi crescut in 
lo.r, ci şi specia.1işti1m', urmând oa pără.. IL apărut cite un album un.gu.-.ese al mOo îndrăgostit al artei fromoase-, care a dat I cultul unui Beethoven, \Vagner, Bach, 
riIe acestora să fie publicate, pentru a nument(>Ior transilvane, pe când noi in- în nenumărate rânduri dovadă de lnte· Mozart; etc. ca ceva nO'l? Fapt, ce se 
atrage atenţia cititori10r 8trăini asupra cii nu avem·'. res cald pentru Banat, rugându-l, ca în d'~prinde şi din succesele lui Bartok. 
r~zu1tatelOT' obţinute in ultimul sfert de Adică D-sa. om de specialitate, simtI' bugetul exere:ţiului vHtm' al Ministent_j Noi, bineînţeles. î: urăm mult succes 
l'eac in toate domeniile 3pt"Uuale din I nevoia tmpE'rioasă unei e:xt!'li0Ti7..ăii l1li Propagandei Naţionale să binevoiafl- nrietenului nostru Z,.nn VanceaJ dar -
n~~nja_ Insistân~ vd .. petra~lU. mai cu nlas'lfee Il artei nOB.sfre ('asl1jC'('< ,alăturÎ că a inglobQ cheltuf>lile de tipar pentr·· r:lră supă .... are - răUlâ.\~ .. m în a~ff'o!a..r(>3. 
~a.ma. asupra publtcarii unUl album aloe studii reriOlU!e d-e specîaH:=ttA. ('hinr un A7bum Efnnqra!ic şi unei colecţ:i !<' unui Bartok român. 
L(Jf'tei române~ti.. cum auJJJ:!KYfii..J.i S~ii. . din...uunct.de. v~.oronaa.anĂî"'t.· Es.te... EolklMJ/Ji,;hctiL ~.- '.' - . -, -, . .. --~~- ----q 
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R: )ationalismul, ro~ânesc 
:; ; lae &.P#". i'1aM,e. ~"SA.g 

) 

llaţlon&li.smul nostru s'a niscut deo-
, Iti eU p()porul rL<mâ.n. ~ este C1e r~

.~ ei ... traWţlO'nală şi pern1aJlootă. Ei es. 
.... . • eseflţa trăirii D(~astre etnice. Prin 11-

.. . _, Da!loualism am stl'ă.oa.tlJJt calea 
-: "mg1l. şi grea. al \'ellulll'ilor de h1lJtă, şi tie 
"ca.' ~ă, prin 10rţa lu.i am re:t.ista,t tUtu-

eu • vitree:iilor tiin tre-cut, iar uedinţa 
.,.; '. d()o,gmele lui ne-a )wninat (le.s.~inu) 
dI- ,~orizontul perspt~::.tivelor pline de 
Jlu. . lidcldi. Idealurile noastre de totdea. 
dr.1I IBI eran izvorul de inspira.ţie al naţio-
L III plislOnlui român6Sl'. ele au ră,{'ut tiin 
do. _ na,ţionalism tin motor'prin('.ipal al 
POr ,faptelor şi icleilor ,"'reatoare de istorie 
ede mţ!.()J1ală.. IdoolO1!Îa &('estui naţiuna'ism 
nu. • fost 81I'pQrltd de evoluţie al credinţe
~ . lor românesti. ia.r dtnam i ('1\ lui, În ne-
di-Q IIOIltenltă C1"('ŞtOI"8, a d·) t immt1s de 9('"0 

etil !ftrnP- mllrilor biruinţe ale poporului 
rur ~ 
lat ~.re deosebire de naţionalismul al-

P; i lOr D:ea.muri~ najlolUlHsmul nostru nu 
a llite munai expresia. iuuirii de naţiune şi 

!Ol' I spidtu.hli de li a. eri r ici u pentru 
lJt. iWaJlda tirepturilOll' ~tni(,-e, el eslie in-
e1I. răşi sUfleLul prin ~ a. trăit şi a luptat 

. . poporul nostru pentru înfii.ll,ttiirea. idea.
: . Iurilor sale de drepta.te, este pulsaţia ne
... alterată de vremuri şi de oameni prin 

puterea căreia rmnâ.nismul şi-a. marcat 
o pre'.tenţ.ă. a.t-'1iivă şi neîotreruptă pe J:lă
mântul str.imotşeso. De aceea, Daţiona,. 
li!anul nostru. în purita.tea şi sfinţenia 
lut, n'a fost supus unor transformări 
Ideologice sau SWu(-turale, ci a ri,mas 
aeeJa.şi vulca.n al gâ.ndlrii şi simţirii eo-
1eetive româneşti de tl?tdeauna, 6are işl 

. . 

revărsa cu dărnicie văpaia şi foc/Ill în
I1l'fleţitor la eotiturUe Istoriei oride
eo.teori poporul no.~tru era chema.t s~i 
făurell~ lldUÎ drumur.l de lUPtă şi de 
biruinţă.. 

Un şir intr~ de generaţii MI zidit 
"~u'li de trăire si de IZbântlă ro·rnâ~ 
nooscă Ilin lava a~tni vulc.an al naţio
nnJisnJUlnl nostru strămm. Aoeleaşi sen
thnente Vl1ml.tt fn snnNulml Ştefan cel 

, , Mare sali a lui Mihai Vitea71ttl, ca ,,1 in 
sunetele revoluţionarilor ardeleni de al
tăda.tă. A('.eea.,t tmboldtrrl Il zguduilW 
pe Horia, ea. şi pe Avram lanClU, aoolea..-:;i 
f.redint,.e luminau cugetele marilor mr
huarl de odinioară ea şi asplraţiuni1e 

P4'.ntro realizllt"ea tlărora se trudea toată 
pleiada oamenilol' politiei dela. Aloo.-Iu
lia. Integritatea părnântuItd şi unitatea. 
neamrilui, întemeia.te pe ne-z,druncinata 
şi deplina dreptate româ-neaseA, e1'8J1l 
idealurile înscrise pe drapelul naţiona~ 

Iismullli roanânes". Noi n'am f~ut de
(-tit să 1Iirmim acest drlllD: (le credinţă. şi 

de luPti naţionalistă pe care oi l-au ară
tat înai~taşii noştri Noi am moştenit 
dela Hori.a., dela Avram Ianca ŞI Ikla 
,generaţia unirii un naţionalism plin de 
vigoore în spiritul căruia. ne condu('e a.
cum spre o nouă biruinţă Mat-eşalul Ion 
Antone~cu. 

Ca şi în troout, prin acest naţiooalism 
românesc vom învinge şi de data. aooasta. 
El să. ne stiipâ.n.easeă sufletul şi să ne 
lumineze mintea. 

In atenţia soHcitantilor de 
I~hob Ha C. N. R. 

Camera de Co.merţ şi de Industrie din 
Timisoara a<t'l.X'.e la cUI1/Wtinţ,a. ('.elor in-.' -., 
teresaţi, ti. pentru a se veni în aju-torul 
solicitanţilor de imubile C. N. R. eu 
prilejd repartiţiei ce se va fae>e la 23 
Aprilie 1944, şi pentru a se constata da

că solnţitmarea l'ercrilor se va face ţi
nându-se seama de int~resele ecooomiee 
locale, ră ()l1"i de rute ori solieita.nţii vl)r 
Iftvea grel1tăţi la obţinerea imobilelor 
C~.R" să se adres!'ze Ins~toratuilli 
Comer";ui cu sediul în Tim1!;'oara 1, Bul 
Regele Fel'dinand No. 2 et. 1 pentru t"8 

In ,...e!'nne~ '!e ro1aborare eu organele 
C.N.R să se inlesneascA soiuţim1area 
.&a7J1Irilor îndrel)tă.ţlt.q. 

~-. &;:"i,. 

DACIA raa... s. 
.." 1. ,., 

De"uftn,ile de Ee.nom;i Munciforeşti 
------------~~~--~~--~--------------

Un ~~enimenl de o importantă economică execentionU.H 
C~C-ll1 CASSA NAŢIONALĂ DE EGO

N01'llI :;-, t..:ECUlU POŞTALE, care in OC
TOM VIUE 1943 a' înfiinţat sucursala din 
TImişoara, realizează astăzi una din ceie 
mai importante ramuri din activitatea in
stituţIei în Capitala Banatului ,,DEPUNE
RILE DE ECONOMII MUNClTOREŞTI". 
Prima întreprindere timişoreană care a în
ţeles ros:'ul educativ al CEC-ului a fost 
"Prima Banat" din Timişoara. 

Datorită inţelegerii dlui Dr. SIMION HA. 
ŢIEGANU. director general al fabrice) 
"PRTMA-BANAT" , PRIMA FABRICĂ DE 
INCALŢĂMINTE S. A. din Timişoara toţi 
fuooţionallii şi muncitorii acestei i~por-

tante între'prinden &unt cu ziua de astia 
membrii deponenţl de economii ai CEC-ului. 

D. director general dr. SLMIDN HAŢlE
,GAi'\L, li. Înţeles. ca pe lângă celelalte rtI6-

Lzări lJell tI'U . angajaţii fabri.cei in legă:ură 
cu apmvizlOnarea, ajutomrea, ingrijirea 
ior, cât şi in cadrul organizaţiei "Muncă ş1 
Lumină." să extindă grija <le o are faţă de 
dânşii şi asupra viitorului fiecăruia şi a fa
miliei sale prin sistemul educativ de eco
nomii muncitoreşti inaugurat prin CEC. 
Conducătorii CEC-ului au expus organele 

administrative şi technice - şefi de secţii 
şi repreze~tanţi ai funcţionarilor şi munci. 
:orilor in frunte cU dl director general dl'. 

........... 4 .......... ___ ... __ ~ ............. -

Strădanii pentru ÎnfUntarea Episcopiei Timişorii 
SUbtitlul ~,Catedrala Mitropoliei Ba

natului" a apărut in ultimul număr al 
~ului "Dacia" un SC\f!'t istorie al fJ"ă... 
mântă.rilol' pentru înfiinţarea l.pisooplei 
la Timişoara semnat de B. 

Cum in acest articol se citează nume 
de fruntaşi bănăţeni, cari la timpul lor 
8iO in~enit pe lângă autorităţi, saU aU 
fă.cut decllaraţii ptlbliee în favoarea în
fiinţă.rii Episeoipiei şi cum printre ac
ţiunile citate lipseşte - poosl@llnern, (-8 
din oeounoaştere - un demers oficial: 
primul şi singurul dl8('lllfS rostit în par
lamentul jiuii pentru înfimţar~ acestei 
epi.s.oopii, în Interesul adevărului dăm 
publicităţii un fragment dupi l\lonito
rul Oficial din discur9\il d-~ui IANCU 
OONCIATU f08t deputat rostit în Ca· 
mera Deputaţilor în zilele de 26 şi 27 
Noombrie 1924 la. adresa de ră .• ,.-puns la 
MesajUl Tronului: 

,,D-lor, pe lângă invăţământ, un roZ 
foarte important în această zonă CUlttV
raZă mai joacă şi traditionala noastră 
biserică ortodoxă. Şi pimfru-că ea a fost 
deClarată prin aO'1l.Stituţie~ ca biserică 
domimntă în 8tat, vă împărtăşesc o in
târziere oare s'a comiS din cauza căreia' ........ ~~~ 

de multe-ori ne găsim intr'o .rituaţie 
penibilă în BafUl.t. 

La 'l'imişoora, care este un centrU din 
mai multe pumcte de ved,ere~ !fi spec;.al 
economic, ne găsim in situaţia de a aVea 
eli biserică domi'1l,a,ntă biSerica ortodoxă 
sârbă. PentrU ce'! 

Constituţia noastră spune, că religia 
ortodoxă este religia dominantă~ dar nu 
preCiZează care anume, cea româneuscă, 
rusească sau sârbească. Cum sârbii au 
la Timi§oa.ra un vicariat, iar noi numai 
un protopopiat, vă puteţi inchipui c~ im
presi'6 face asupra românilor veniţi din 
TorcmtaZ la Timişoar~ când constată, 
că, capul bisericei sârbeşti se găseŞte in 
dominaţiune Şi aci faţă de reprezenta"" 
tul bisericei ncastTe naţionale' 

Deci reclarnăm infiinţarea unui ~~ 
copa.t la Timişoara .. _ Această măsură 
VI) aduce după sine nu numai restabili
rea tmei situaţiuni de demmifate (& bi,'e
ricii noastre naţionale, dar în acelaş 
timp va face ca Timi.'1oara să dpvie tm 
Ce'l1tru put~ic românesc afutând cauza 
românpa.'1că ro să Se metltfnă la ină1time 
pe tortfe terenele". . 

Atât, pentru istorie. 

Camer~ de Muncă din Timişoara sprijină muncitorii 
Darul făcuI Muncitorilor din Industria Română de P'el. 

TIMIŞOARA. - Camera. de Muncă 
din Timişoara, al cărei rol este destul 
de important, ţinând seama de numărul 
muncitorilor existenţi in această. regiu
ne, în al·ară de actele biroucratiee pe 
care le face, consacră o mare parte din 
activitatea sa în,a stUdi.a problemele 
muncitoreşti pe teren şi totodată. în a 
sprijini, atunci când are posibilitatea. 
pe muncitori. 

I Intre aceste acţiuni de SPrijinire a 
muncitorilor subliniem pe aceia de a a
corda diferite subvenţii lunare, prin ca
re costul mesei pe care munCitorii o iau 
în cantinele fn,treprinderilor unde lu
crează, să fie redus simţitor. 

In cursul zilei trecute d. Margan pre
şedintele Camerei de Muncă din Timi
şoara a vizitat .,Industria Română de 
Piele" vizitând inStalaţiile .intreprinde
rii şi oprindu-se apoi la cantina munci
torească, unde pe un preţ foarte redus. 
36 lei o masă compusă din două feluri 
de mâncare şi pâine, muncitorii capătă 
o hrană consistentă şi. bine pregătită. 
După ce a vizitat bucătăria. G()nsta

tând modul în care se prepară mâncare a 
şi a gustat din această mâncare d. Mar· 
gan a adus laude conducerii întreprinde
rii reprezentati prin dnH Sim Sam Mol
do'Van şi Fellciu Milovan, al'ătând eă 8 

făcut acens.tă vizită pentru a contribui 

cu o oarecare sumă de bani care să. aju
te pe muncitori la plata mesei, 8.1a în
cât pe luna în curs el să nu plăteaseă 
mai multă de jumătate din suma ce re
prezintă costul mesei. 
Direcţia fabricei a. mulţumit d-lui pre

şedinte Margan în numele munCitorilor, 
arătând .că la această întreprindere gri
ja pentru buna stare a muncitorului con
stituie o tradiţie, aşa că gestul d-lui 
Margan se încadrează perfect în inten-
ţiile direcţi unii. , 

In continuare d. Moldovan a. arătat 
că fabrica a cumpăra t recent un mare 
imobil, unde va instala - atunci când va 
putea eJVacua pe actualii chiriaşi, - un 
leagăn pentru copiii lucrătoarelor, o in
firmerie cu cele mai moderne instala
ţiuni sanitare, printre care se ană Şi O 
lampă de quarz destinată băUor de raze 
pentru copiii debili ai muncitorilor, pre
cum şi cantina muncitorească Care ne
~esită o desvoltare cU m.ult mai mare. 

Tot in acest imobil se va amenaja o 
sală de spectacole şi o bibliotecă pentru 
muncitori, care va fi pusă la dispoziţ\a 
organizaţiei .,Muncă şi Lumină". 

D. Margan şi-a. exprimat admiraţia 
pentru atenţia pe care conducerea In
Justriei R0mâne de Piele o dă proble
melor so.eiale. referito~re la muncitori.. -

ANUNŢ 

Cooperativa 1\1unca 
din oomuna B0CŞA ROMANĂ, jud. Caraş 

oferă 
pentru vâ.nza~e Couperative1or şi Comerdm:tilor tot ferll de Ullelte agricole 
pluguri, grape, rariţe, cormane, brăztlare, plazuri, fier lung, potcoave pen. 
tru cai, precum şi sape în orice canbtăţi la preţuri fjx.ate de lUinisterul 

~ __ ~_e_on_fr_n_l_~_'i __ N_a~p_:o_n_a_l_~ ________________ • __________________________ 17_0_8 ____ ~j 

SIMION HAj'IEGANU - scopul şi felul 
de realliare al acestor depuneri de econo
mie muncitoreşt( 

Pe baza realizănlor făcute la noi in ţară 
lntr'o mtperienţă de peste 10 ani de CEO'· 
pe acest teren de depuneri de economii, S6 

unnă.reşte în mod progresiv şi educativ, în 
toate ramunle de activitate, 1ncepând cu 
depunerile de economii şcolare, muncito
reşti, meşreşugăreşti, profesionale, casni
ce, etc..... dsvoltarea s pir i t u 1 u i sănă

~os al prevederii ooonomiei. de agonisire 
şi de combaterea· tezaurizării. 
După cum un ,.angajat ordonat intră. în 

serviciu la oră fixă şi în mod pre.cis îşi 
executA. atribuţiunile după cum Dumineca 
asistă la serviciul religios, după cum ';Dt în 
mod ordonat îşi ingrijeşte corpul, tot astfel 
cu a~ ordine trebuie să se gândească 
la ,ltiua.de miine şi la viitorul familiei sale. 
;,AoeăBtă grijă este îndeosebi recerută 

acelora cari au un câştig fix sau limitat ş1 
cari. urmează. printr'o educare a voinţei lor 
să se gândească a:.unci când Îşi primeac 
remunera.rea muncii săptămânal, lunar sau 
zilllie că o parte cât de modestă din acest 
câştig realizat în zile de sănătate. să o 
economisească şi să o depună pentru sco-o 
puri fixe mai îndepărtate cum ar fi: căsă. 
torie. naşteri, ljICoală, imbrăcăminte cum
părare de imobil, etc. se spune, ci .pică
turi cu picătură face lacul mare, "şi tot 
ruşa se Spune •. strânge bani albi pentru zile 
n~ "sădeşte pentru ca si culegi", ete. 

Această voinţă proprie datorită u~· 
obişnuinţe de ordine, se res.frânge &.<;upra 
1ntregei activităţi şi asupra hltrege\ fa
milii, individul va fi mai ordonat. va face 
economie nu numai la bani, dar şi la alte 
lucruri: la ImbrAcAminte, incilţă.minte, la 
lemne. la alimente, pe cari toate le va fo
losi în mod mai raţional şi cu cumpătare. 

Acesle depuneri de economi-i. au carac
terul specifi~, că nu se urmăreşte achiziţio
nare'S deponenţilor mari cari urm5.t'esc ren
tabilitatea capitalului lor, ei prin institu
ţiunea CEC. la care toate fondurile sunt 
garantate de Stat, se urmăreşte educs.tivul 
de economie la eele mai modeste existenţ.e 
fi In special regularitatea sistematică a a,.. 

cestor economii prin denunerile efectuate 
tn aeeeafŞi zi din săptămână sau la aceeaşi 
dată d'in lună. 

D. director general dr. SIMION HAŢIE
GA..'ITJ, numea aceste de~uneri in faţa şe
filor de secţii tehnicieni ai fabricei "bani 
pentru asigurarea viitorului !amiIi ei", iar 
unul dintre şefii de secţie prezen:, găsea 
un deosebit avantaj in faptul, că la nevoie 
~uma se poate ridica, ori unde s'ar afin 
proprietarul carnetului de economie în rară, 
la orice Oficiu Poştal sau la ca~sierine 
CEC-ului deci la pest 1500 de ghişcun. 

"PRIMA-BANAT". ca primă instituţie 
tn. Banat, care a inaugurat 8Ces:e depuneri , 
de economii mUlbCitoreşti, a ţinut ba acorde 
câte un carnet fiecărui funcţionar şi mun
citor al !abricei dela Director general 
până la cel mai mic ucenic, cu Primul văr-' 
sământ efectuat de fabrică tn. favoarea an
gajaţilor ei, acest carnet s'a înmânat fie-
cărui angaja~ Sâm.Oătă 18 Martie 1944. A 
fost o zi de sărbătoare pentru acea~tă in
stituţiune dela conducere ~i până în fie-' 
care familia de angajat al ei, - Carnetul 
este însoţit de broşuri educative pen tru toţI 
membrii familiei în special copii şcolari. 

CEC-ul care are un cerc de activi'!:ate pe 
mtreaga ţară, tratează întroducerea are&
tor depuneri de economii muncitot'eşti la 
toate intreprinderile d'in toate oraşE-le şi 
comunele şi speră in înţelegerea dE'plină a .' 
timpurilor actuale şi in secondarea dlo!' 
conducători ai acestor Întreprinderi, faee 
apel 'Indeosebi ea pe lângă punctele din 
programul "Muncă şi Lumină", un pund 
principal să fie Şi acela al ,.<'Icon om iei" . 
A~t!el şi pe această eale roagă intrenl"l,,
derile să ceară lnformaţiuni chi~r tii "1I('f'. 

lea cari au numai 10 angajaţi. 
Cv. ziua de astăzi, toţi angajaţii .. PRI.' 

MEI-BANAT" me parte din cei 560,000 df'-' 
ponenţ.l de economii ai CEC-ului. la ca"~ 
cifra glol::Yală a depunerilor pe librete d\J 

economii şi a depozitelor la data de 31 Dec. 
1943. a depăsit suma de 30.6 miliard€ lei ;. 
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Motivat de lucrările de inchiderea traţia Financiară faţă de Minister pen- :WillWIWWlUhWIlUUHlHtiWIHJlUHlUllllllumi'iWUWL.WW: 
li dJ M • 

· ___ .... II*AU .. ,.~NlMIIQi ......... 

1~ exereiţiUluÎ 1943--1944 şi de neeesităp tru implinirea debitelor din ex.t'rciţiul It) 
de ordin bGgetar, se pune in vedere in· expirat, sub nici un motiv nu Be acord-ă ~e"Mtc>"'iu. 
t~prinderilor comerciaJ.e şi industriale amdnări de plată. ========= 1: ; .. 

81 Martie 1944 
-. Pâ1ld la CJOea3ta dată a /otrt pre

ltmgU4 oo.labilituteo tari/ulUi de sezon 

că toate impozitele cuvenite pe luna Deasemenea se aduce la cunoştinţa _ Legea Nr. 133 pentru ratifl ..... -. 
Martie 1943 ~i anume: - ţ'l ,. d "1 ~. ~- - ... 

7 OOmerClaIl lor fl In usmflŞlor ca - w plăţii gratificaţiei acordate de A~ 
- Impozit pe cifra. de afaceri, comormua_1:.e cu i.n3trucţiu~e .Mini.ste- traţia comercială a stabilimentelor in, redua cu 50 14 8Ută. 1 

. - Până ~ (IC.e(l.8tă dată 8'a prelungit 
ti1$Q1"ea regtStrelor de evidenţă a ~e
lor Dtda~ Băncii Naţionale a Romdni61 
Viza se face 14 Camera de Comerţ fi /n. 
dt4$trie. 

- Impozit pe saiar. rol . d F t b-
_ Impozit propor+-ional' "'i excepţio- UI e lnan,e - tre ue sa-ŞI procure dustriale ale Aeronauticei şi Marinei 

x 'Y din vreme un stoc de timbru de 5% im- Regale (A. S, M. A.> funcţionarilor săi 
r.al de 5, precum şi pozit xeepţional, corespunzător unui ro- in anul 1942. (Monitorul Oficial Nr 

- Taxele de timbru, (;uvenite la actele lum de vinzări pe 15 zile, contrar ee eX-161-944l. ' 
juridice încheiate în lU:la Martie 1944 pun la sancţiuni, deoarece s'au dat or. 
sau anverior, trebuesc plătite în a.ceastă dine organelor de oontrol să verifice pe I - Regu.'Za,m,ent Nr. ~ 9 pentrU orgaru. 
lună in mod excepţiooaI, eel maj tMziu teren respectarea acestei dispoziţiuni. za~ :st.,?-\51ulill.de vara, al st~d:nţilor m t!l!i.ci.to.ţii. 
până la 5 Aprilie 1944 inclusiv, când se Cei interesa.ţi trebue ai-l}i procure de medicUl&, in spItalele .Şl servlcll~e. publJ.. 
raoe închiderea SoCt'ipt:elol' pentru a.nu1 indată aceste timbre deoarece în ultime- ce ale StatulUl. (Monitorul OfICIal Nr. 

ai 7 
Z'l iuartle 1944 _ 

- La Arsenalul Armatei, TârgovÎşte, 
pentru 2264 mc. bolovani de rău. 1072 
mp. c:arton asfaltat .. Pr'.ma.'.. 283.100 
mc. ciment, 34k3 m.e. nisip, etc. 

bugd..a.r expirat· 1 10 '1 _1_ 1 .... Karl· f ţ' '. 60 din 11 Martie 1944). 
Contribuabilii sunt invitati a se con- e ZI e ~ uneI oI.U le unc lOnarll 

- La Casa Naţionali a Asigurărilor 
Sociale Bucureşti, pentru conf~cţionarea 
a 169 costume-uniforme din stofa Caaei. 

- La Primăria. Brad, jud. Hunedoara, 
pentru conceSionarea a producerii, adu· 
ce.rii, distribuirii şi \'ânzării energiei 
electrice. pe teritOriUl oomunei pe timp 
de 50 ani. 

28 Mariie 1944. 
- La' Direeţiunea navjg'aţiunii flu

viaJ.e române pentru furnizarea a diferite 
materiale (CaUCliuc de pâ.nză, asbest, 
grafit, 1ănţUri, cabluri, etc.>. 

- La Casa Naţională a Asigurărilor 
Sociale BucureŞti, pentru procurarea It 
851 m. şaten noe-gr!1 sau albastru, lat de 
O.SOm. 

" 

forma. acestor măsuri ti â nu a.tn!na percepţiei vor fi ocupaţi cu lucrări de 
plata pe ultimele Zile pentrU a nu pro- inchiderea anului bugetar şi nu VOT pu
duce aglomerări la ghişee şi a d~pă.şf tea sta la dispoziţia. publicului eumpă~ 
termenul fixat mai sus. :r-ător de timbre, decât un timp foarte 

Se recomandă a se face plăţi a.ntici-' limitat., .. i 
pate, Inainte de sfârşitul lunei, în sume Totodată se fao cunoSCtlt el Minjst& 
echivalente cu cele Cuvenite pe luna rul de Finanţe a dispus să. Se faei UD 
Februarie 1944, rămâ.'lând să se- pIă- control sever al aplicării timbre-lor de 
teasM sau compenseze ulteriot' eYen- 5% la vânză:rile de mărfuri Şi orice bu· 
tualele diferenţe. nuri, prin echipe vola.nte ,i posturi tIxe, 
Menţionăm că, întrucât Ministerul d1! pe străzi Şi drumuri, ,i să se apliee " 

Finanţe a anulat toate eşalonările de sancţiunea Inehiderii temporare a maga... 
plată ş3. suspendăriI-e de urmăriri, pentru zalor care vor fi găSite că au făcut vân-
6umele datorate până acum, roţi contri~ zări sau cumpărări fără acte timbrate 
buabiJii cari au de plătit sume pentru legal. 
trecut sunt invitaţi să ;Se pr~zinfe Ia Inainte d~ a păşi la aplicare-a a.~stor 
plată, deoarece faţă de instrucţiunile măsuri Administraţia Fjnanciară ţine 
date şi răspundttea Ce o are Adminis- să avertizeze pe cei int~saţi. ' 
, ,~,,, .... -... ......................................... -.~ . ....-... 
INFORMATIUNJ 

X Mti,ISTERUL FINANŢELOR A X INZESTRAREA MANASTIRILOB 
A1'4"ULAT 'l'OATE SUSPE..~DA.RlLE de DIN .lsâJ.'\AX lilJ PADUI~L Prin decret-

:.-.;.xemmellacoo~ ~F"a.Ui'ra <feen~m·Il.J~"'-~J..'U~ll('E. MinisterUl ~e finanţeA rea- lege, următoarele mâuăstiri ortodoxe 
te& ŞI moar& CU abun Soc. p. A. penam, mul~eşte cntri-buabililor ca intrucat la âlll Bana.t aU f.ost înzestrate cU păduri 
a î,nClbeiat bilanţul pe 1943 cu un bene~ 31 Martie ort •• toate aumele datorate în mânăstirea Hodoş-Bodrog cU 300 ha, 
fjCIU net de 1,278.315 lei. Capital soeie- I contUl exerciţiului bugetar -G43-44 din M·rea Isvor Vasiova, CU 300 ba, Mr.ea 
Jar 3.000.000 lei, Fonduri de ~rvă: orice fel de impozite şi taXe trebuese li- Isvorulll,j)r.on Cu ,250 ha. M-l'ea Izbuo 
{91.998 Iei. A convocat adunarea. gene- cllidate, a hotărât anularea tuturor sus- oU 300 ha. M-rea Lipova. oU 100 ha, iar 
rală ordinari pe ziua de 4 Aprilie 1944. pen.dărilor de urmărire, în afară. de cele M·rea Săraca. cu 100 ha. Mână.stirile in· 

- Fabricile Unite Ape Gazoase 8. p. obţinute pe calea judecătorească. Dea- zestra.te fac parte din eparhille: Caran
A. Arad. a.u inebe.iat bilanţul pe 1943 cu semenea ,organele de urmărire aU prt- sebeş, Timişoara ,i Ara.d. 
o pierdere de Lei 367.114. Cont caPital mit dispoziţiuni ee acolo vor con.stata X UN NOU STOC DE CAELE. Sin-
2,000.000 lei. Se va ţine adunarea gene- posibilităţi de plată din partea contri - dicatul Agricol Timişoara. a primit un 
raIi ordinară in ziua de 5 Aprilie 1944. bnabililor .cari au obţinut aprobări de nou stoc de caele pentru trebuinţele PDt
'----_................ e~a1onarea debitelol" peste data. de 31 covarilor din judeţ. Preţurile sunt pe 
NI'. 13.286/1943. Martfe, să proeedem imdiat la incasa· 1000 de bucăţi. Caele Nr. 6, 1370 lei! nr. 

PUBLICATIUNE DE UClTATIE rea sume1{)l" datorate nere81)ectând ast- 6 jum., 1210 lei, Nr. 7 1350 lei şi Nr. 
Admlni8traţia Generali. a Bunurilor Ex- fel nici o in!-esnire obţinuti anterior din 7 jum. 1350 lei. La preţuri $e mai 8000-

partea. ministerului. teşte 5% timbru. 
propria le dela Evreii din judeţul Timiş·To- X A FOST APROBATA OONVEN. 5 Ha PĂDURE IN COMUNA 0Jn. 
rontaI eu sediul in Timişoara 1. Bul. Regele ŢIA DIN"..i.'RE CULTIVATORU DE ZETĂU PE TEREN DEGRADAT. In 
Ferdinand r. Nr. l1b aduce la euno~tinţă S}'ECLA ŞI }'ABIUCILE DE ZAHAR. comuna Chizătăm, pe malul râului Be-
publică. că In zina de ti Aprilie 194'1 ora Il "'. bi ..,.. apro convenţia dintre eultivatoriJ ga se va ameliOra 8,i pJanta în primă-va.-
a. JU. ţine licitaţie publică eU ofer:e InchisG d l~ f b il -~,,-- în 
l

e afec a ş.i a. ric' e de ~ar pentru - Tă 5 ha de nădure ~n pueţi de salcâm şi 
a sediul său, pentMl arendare8. pe termen ch' tII;' elerea con mcte or din oampanl.a. 1944 ulm. Cu aceasta se va. pune in folosinţă 

de 2 ani 8. bunului fost proprietatea evreu· 1°4'" A - _~l ~ (1 i>, unprelUla CU ...,.,e şase anexe, ultimul teren degradat natural în jude-
lui Guttmann Henric şi $oţia nMcutA Scheer toate acestea stabilite şi semnate de Cow ţu.l Timj~ TorontaI. 
Ghizela din comuna Si1agiu, compus din: misia specială. a zahărului in şedinţa X DEFRIŞAREA BIRR.JZILOR ŞI 

3 Ha. 6.562 m. P. vJtI nobilA din 12. il 1944 şI inreg sub Nr. 224.691 A PRODUCATORILOR DffiECŢI. Toa-
;. eu preţUl de strigare de Lei 7.400 anual. din 14 Februarie 1944. te viile de hibrizi şi producători direcfi 

l: ~ Ofertanţii trebuie să fie de origine etn!dl X EXPORT DE CEREALE ŞI LE- cari s'au plantat după. 1006, vor fi SCOa-
romin! şi vor depune garanţia de 10%, la GUME USCATE IN BELGIA. In cadrul se până la 31 Mg,rtie 1944.' Se pot ţi_ 
\'"a108rea aremtii pe doi ani, In numerar BaU noulUi ~eQrd economic în vigoare ro· ne nnttlni 400 fire. Intinderile de peste 
prez~tAnd re~pisa de consemnare a Cas8el ml'; ........ b 19' ta ~ B 1 ' h ...2 ........... - e lan, vom expor ,In egla un ~. vor ft d~lri.qate şi dacă sunt plan~ 
de Depunel'f şi Consemna.ţiuni circa 100 mii tone de oerellle ~j 50.000 tate 1nainte de 1936, Cine nu se va oon-

Nu se admit O'brant.if mtb al~'e fn-e. 1 t· hi b 1 W f t>- uu tone el5UMe usoa e, "n se, m u carora orma ~ii se vor pedel)si C'U amendă 
Pe1'5oana &supra eiirefa se va adjudeca urmează si tmportim maşini agriCole !lână la 25.000 lei ;n irrohisoare pân.i la 

Ilefinitiv este obligată ('~ In termen de 10 ŞI articole ohimioe. 2 ani. 
!tile dela data eomunÎ(';{rH, si 8e-mn~!e eon. ••• .... '.'.' , _.... ....... .••.• "1. ____ ...... -.-... -.......... _ ..... _ .... 
tractul de al'endA, plătind toate taxele f!1t ~,Charrmq Reuniune de Ajutor Reciproc dinţa se va ţine cu or ce număr de me""-
eontract şi impozitele legale. Pl'eeUIlJ' fJI Timişoara. brii prezenţi. ~ 
ellel!neIiJe de publfraţfe tn zfare, dela pr{. Ordinea de zi: • . 
lrla Hcftaţle şi pinA la adjudecarea de!lnl· CONVOCARE 1. Constituirea biroului adunării. 
tivi. Domnii m-embrii as. Reuniunei "Cha· 2. Darea de seamă, bilanţul, contul de 

Condfţiuni1ft fi ()blf~ţfU?!ne 8e gI~ fii roo", din Timişoara, II., Piaţa Coronini pt'ofit şi pi-"rdere şi descarcarea de geS. 
eaetuI de tmrefnf la Adminfetmţia ("'ren@1'311l Nr. 11, sunt convocaţi in adunare gene. tiune Pe 1943. 
C. N. R. Serv-ielul Bunurilor RUl"3Je, zilni~ raIă ordinară pe z~ua de 22 Martie 1944 3, Bugetul pe 1944. 
a:ară de 8ăl'bitol"f, Intre ON>lt" 11-13. ora 17,30 in sala. Ca..CJei Culturale d-ela 4, Alegerea a 5 CenZlJl'i. 

Timi90~1"I1. Ia 18 Martie 1944. Arena .. Electrica". ' 5 E t J 

.tm 
l 

Admfn!~trato .. gene-l.. . , v~n 11a e nropunerj în legătura. cu 
.", In cazul când la data de mtd sus nu blltml mrrs al R"',miunf'Ol. 

MIRCEA LAT!A se vor fntruni numărul e('rnt 11~ srntut<f", Timi~O!lra., 14 Martie ]944-
Servicful Bunurilor L .. ".- adunarea se V'l ţflle în ziua de 30 Martie Preşedinte: S~r: 

1'u. DI'. l!m.A.IL LAUR 1944 ora 18.30 in aoeta.şi sali elnd f.e- Rădoi ArIene. 1722 Şop Ohem3im. 

- Norme şi Instrucţiuni privitoare la 
înzestrarea. <>onstrucţiu~lol' cu încăperi 
Şi p~esele anexe necesare pentru perso
nalul de serviciu, precum şi la dota.retil 
lor cu instalaţiile moderne strict nece
_are. (Monitorul Oficial Nr. 60 din 11 
Martie 19«). 

74~Co~~~l\ttlAl, 

ELffiEltAREA AU'l'ORIZA 'fIILOR DE 
EXPORT PENTRU ALIMENTE SAU 

EFEC.TE DE STRAMUTARE 

Subeecreta:rfatul de stat al ~ 
comerţulUi şi minelor - direcţiunea ~. 
portului - aduce la cunoştinţa eelor ltt
tere.saţi că, fn conformitate cu decizia 
ministerială Nr. 9570 din 11 Martie L e.1 

toate autorizaţile de export, rară c~ 
de de'VÎ1Je pentru alimente ,s!lU efeete de 
strămutare, IJ'Unt SUPUSe unei taxe ttx. 
de lei 200. Sunt I!Ietttite de plati aceM:eI 
taxe alimenfele ~ efectele destina-te stuo 
denţilor, ucenicilor, invalizilor, funcţioo 
narilor statului şi militarilor, precum fl 
refugiaJţilor din !critOriul cedat, oare In
deplineSC eondj t i;1uile prevăzute tn deci, 
ziunea minIsterială Nr, 95701944. 

Pentru auiorizaţfiIe de export f'ără 
OE'dare doe devize sau cu obltgaţl& reim· 
portului, el~bera.te pentru orice alt pr0-
dus in afară. de Cele menţionate mai sus, 
se va plăti o taxă proporţională de 10 la 
mie, calculată asupra valOrii din tariful 
t:nitar al produ$Ului expona.t. 

Minimum acestei taxe eSte de Lei 200. 
ACeste ~ se plă~se la. Case-ria. MI· 

nisterUluI. 
Autorizaţtill! nertdicate ht term.en de 

7 zile dela data toOmunicări.i aprobărIi, 
se anulează. 

Intrucât din cauza marelui număr de 
astfel de cereri serviCiul respectiv e6~ 
foarte aglomerat §i cum orice interven· 
ţi.e de urgentare perturbează mersul' 
nonnal al lucrărilor, Se atrage atenţiu
nea Celor interesaţi că sunt obligaţi să 
depună cererile cu cel puţin 48 ore fnaJn
te de ziua. când doresc să ridice 8utorj~ 
zaţia de export- Acest t€1"men fiind des
tuI de scurt, nu se vor admite excepţiuni. ....................... _-.... 

" Prima, Cassa de 
Păstrare din 
Timişoara 

ADUCE LA OUNOŞTINQA ACTIO· 

N ARILOR SAI OĂ ADUN ARBA GE

NERALA ORDINARA} TINUTA LA 1'1 

MARTIE A. O,) Â HOTARIT DISTRI. 

BUIREA UNUI DIVIDEND PE ANUl 

19~3 DE 6%) ADICA LEI 25 BRUT DL 

ACŢIUNE. 

PLATA CUPONULUI DE DIVIDEN!; 

SE FACE LA CASSIERIA BĂNOll . , 
1'l'!Î 

_1 
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I 
lLNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 

, D. l\IAREŞAL ANTONESCU DECo
cV "ltIAREA CRUCE CU SPADE" 

($UCU LIBER1'AŢII FlHLANDEI. 

fi 
',21. S. P. p. transmite: D. Pallin, 
Finlandei la Bucureş:i a Nmis 

_ ){areşa.l Ion Antonescu, Conducătorul 
ili" ; ul., ordinul "Marea. Cl"\We cu spade" 

. cii Libertăţii Finlandei. La solemni
• asistat d. profesor Mihai A. .onesou, 
re(!edintele consiliului de miniştri. 

~ BEDACŢIONALE. Ziarul Dacia cau· 
lÎ.I1c 4'fe angajare un CQrector. Sunt de pze.. 
in. I cei ce au mai lucrat In aoest dome
Uei 'Informaţii la Secretariatul de redacţie. 
săi on: 16-00. I 

'lr. . ... Nom ADEZIDNI LA INFIINTAREA 
',WERSlTAŢU LffiERE MUNC1TO· 

Ci. DIN BANAT". Comitetul de acţiu. 
io pentru înfiinţarea .,Universităţii libere 
li. citoraŞti din Bănat" a mai primit ur· 
fr. " oarele adeziuni Ci;n partea domnilor: 

t nea, Lugoj; <h'. C. Grofşoreanu, avo
Timişoara; Ing. Ada.m Cucu, Timişoa-

Ia ; Ing. A. Lupan, Prof. univ. ti Preşedin-
ri "Al!IOCiaţia Fabrianţilor din Bimat"; 
)o ',!l'1l p. Antalescu, meseriaţl Timişoara; 

~ ,Ion Ţenehea, 'avocat, Prodecanul Barou· 
e- &T«:aţilor Timişoara; dr. Corneliu Cor· 
la, Preşedintele "Astrei Bănăţene" !'!ee

Caran8e'~; Ing. Ştefan Bornuz, dir-. 
. ~eral al "Comunităţii de Avere", O:lran-

TIMT. 
~ .\RA. La fnt~ţfa Sel"V·iehtlui ApelOl' 

avea loe !n zina ~ 24 Martie cr_ la pri~ 
Municipiului ~oal'& o ~tă cm 

teautorităţfle int~te pentru ame
,. \ja.rea portului TimişoRl'8.. Lucrările ar 
.mla să se înceapă in anul ace~ta. 

- ŞEDINŢA. CU DIRECTOR" CA~IE
. KILOR DE AGRICULTURA DIN INSPI~C
~ rOR.t\TUL AGRICOL TIMIŞOARA. La 
,inspectOT8.tu} Regional Agricol din Timi-
para a avut loc In ziua de 20 Martie este 
;:tb preşedinţia dl.ttl eonsilier Nicolae Po
/ .. ..8CU.Arad, ~t'M indtuţiei. o ,edinţii tU 
laţi directorii Camerelor Agricole dm rara 

'fl:.spectoratulu1 Tim~oa.l'a. Dintl"e punctele 
, discutate la ordinea de zi mai important 8 

lost: IntensiIicarea eul turei de 'floarea soa
relui. 

- ~roRI INCHISE IN JUDEŢUL TIl\IIŞ 
.' TORONT4.L. Au f~<:t tnchise in judeţul Ti. 
miş-Torontal urmă:oarele mori: Bots\'her 
!\dalbert. Pel'iam şi Bnl'hmann Iac'jb din 
Satu-Mare (Timiş), Morile au fost tn~hise 
deoarece nu pot produce făina integrală 
Jintr'un singur măclni~. 

- 2 PO:UPE IIlDRAUUCE LA OTELEC 
ŞI UIVAB. Serviciul Apelor a pus in tune· 
ţiune până tn prezent 2 pompe fab:icate in 
anul trecut de U. D. R. in comunele otelec 
Şl Uivar, unde se f9;Ce asanarea apelor de 
inundaţie. Totodată s'au luat măsuri pen
!.ru a se pune 1n funcţiune in caz de nevoie 
jjompele dela partoş, Banloe, Pustiniş ŞI 
Checia. 

- SITUATIA APELOR IN BANAT. 
Serviciul Apelor din Timişoara informea.zâ 
că primul val de ape mari provenite in ur
ma. topirii zăpezilor s'a scurs fără. de nicio 
dificultate. Astfel momentan nu mai eXiStă 
niciun pericol de inundaţie. 

- LA ŞOOALA TEHNICĂ INDUS
TItIALA de băeţi din Timişoara se mai pri· 
llleSC înscrieri, pentru "Cursul de şoferi" 
organizat de motomecanizare, până la data 
de 25 Martie a cr!., la secretariatul şcoUi 
rimi.şoar& It Pţa Huniade No. 3. 

- CONCURS DE ~IECA)ilCI LA DI. 
RECŢIA GENF~RALĂ P. T. T. In ziua de 
1 Aprilie 1914, se va ţine la direcţi unea ge
nerală p. T. T. un concurs pentru ocullarea 
posturilor vacante de mecanici de teleim. 
primătoare, centrale şi frec'lenţă. Se pri. 
meSe la concurs numai ab:solvenţl ai gim. 
naziilor şi liceelor industriaIe, sau '$CoH 
superioare şi inferioal"e de meserii, de pre. 
ferinţă secţiile mecanică el eleclriCltat~. 
Candidaţii reuşiţi vor urma la direcţia ate
!fe-relor p. T. T. o şcoală de specializare. In· 
scrierile la concurs se vor primi până in 
seara zilei de 30 MarUe a.. c.~ la direcţlUJles 
generală p. T. T. 

- SOSIREA LA TIMIŞOARA A ZIA· 
RELOR DIN CAI'HAU. Din cauza unor 
modificări in mersul trenurilor, gazetele 
din C8.lpitală. in loc să aoeea.&ră di.mineaţa 
ea de obiceiu, vor sosi seara. 

- CONFERINTA LA LECTORATUL 
GERMAN. Se atrage atenţia publicului că 
conferinţa anunţată 1& Lectoratul GermIw 
deepre Rembra.ndt, care va ti lnsoţită de 
proiecţiuni luminoase va avea loc Miercuri 
22 Martie la Lect~t (Bul. Regele Miliai 
8). la ora 19,30, deci eu O jumătate de oră 
mai târziu ca de obiceiu. Va vorbi d. praf. 
Karl De.ssln, dir~torul Lecrtora!ului Ger
man d-in Craiova. Oaspeţii, cari sunt bine 1 
văzuţi, !n limita locurilor disponibile, sunt 
rugaţi l5i se anunţe Inainte de conferinţă I 
III. Cance'larie. 

- PENTRU CANDIDATELE L,\. EXA~ 
lUENUl. DE CAPACITATE IN INVAŢA. 
MANTUL GOSPODARF.8C. Monitorul Ofi
cial de azi publică tabloul de candidatele 
prezentate in sesiunea Aprilie 1943 la exa· 
menul de capacitate pntnl specialitatea bu
cătărie, declarate corijente la proba prac
tică pedagogică şi care au trecut această 
probă in sesiunM Dec. 1943. tn ordinea 
claslffeării. a.vând dreptul să fie numite 
maestre cu titlul pt"ovizoriu in fnvăţămâ.n. 
tu! gospodăresc al fetelor din ţară. 

- DOUA. SPECI'AOOLE EXTRAORDI· 
NARE LA OPERA. In zilele de 3 şi 5 Apri
lie var avea loc 1& Opera. Română din 
Cluj-Ti~oara două spectacole extraordi
nare CU celebrii chtăreţi ai Operei Româ
ne din Bucureşti dnii Dinu Bădescu şi Şer
ban Tassian. S. va cânta .,Aida" fi .,Bal 
mueat". 

- DELA SINDICATUL ARTIŞTILOR 

1NSTRUl\IENTIŞTI. Se atrage atenţhmea 
membrilor S. A. 1. că la da!.a de 8. Apri
lie s'a fixat examen de revizuire I}i inserie· 
re. Pentru informaţiuni ~i depunerea taxe; 
~ examinare, cei mteresaţi, se vor pre
zenta la sediul Sindicatului până în ziua de 
SO 1. e. în Strada Matei Corvin Nr. 5. 

- CONFERThf'A. DLUI SALVATOR 
CUPC}.;A S'A AMAN AT. Conferinţa dlul 
Salvator Cupcea care urma să aibă. loc in 
ziua de 23 Martie s'a amăn.at din motive in
dependente de voinţa conferenţiarul. Ofi· 
ciul de ştudii al As:rei Bănăţene anunţă 
bu;ă pentru Jc.i 30 Martie conferi.nţa dlui 
dr. Ştefan Cruceanu, administrator dele
gat al Băncii Timişoarei, d-;a este un va
loros economist. D. dr. Ştefan Cruceanu va 
vorbi despre ,.organizaţia economică a fa· 
mUiei". ..................... ·.~.4 ........... ~.-...•.•..•. 

Echipa olimpică de gimnastică 
Germaniei la Timişoara 

a 

In %iua de 23 Martie, după masă la orele 
16 Timişoara va găzdui un eveniment de 
cea mai mare importanţă in materie de 
(;ou<:aţie fizică şi sport. 

Anume echipa Germaniei de gimnastică, 
compusă din 8 bărbaţi IJÎ Ş&'!e doamne vor 
prezenta publicului local un program de 
gimnastică la aparate şi exerciţii libere 
Executate conform celor mai noui metode 
şi desigur in acele condiţiuni, care au făcut 

o raimă. mondială gimnastidlor Germani, 
care au fost aplaudaţi in toate metropolele 
europene. 

Atragem atenţi unea asupra acestui spec
tacol sportiv, nu numai a profesorilot' de 
educaţie fizică ei şi tuturor conducătorilor 
de societăţi spor.ive, cari vor putea să va· 
dă intr'adevăr de~ăvârşita artă glmna!ltidl. 

Echipa germană intreprinde un tU1'!\eu 
prin România şi va vizita şi Reşiţa. 

~.~-.. .................... ----..... ~-~ 
Condamnat 

FAPTE DIVl:RSE 

pentru încercare de mituire 
Tanenzapf Smil. originar din Piatra 

Neamţ, actualmente domiciliat în Timişoa
ra, Str. Cogălniceanu 9, după dec1araha sa 
de profesiune angajat particular, a fost 
prins în ziua de 27 Iulie 194.a, de către 
gardienii publici Ion Jerca şi June Vantie, 
având asupra sa trei metri de stofă. Invi· 
tat să justifice provenienţa acestei S":ofe, 
Tanenzapf Smil nu a putut da nici o Iămu· 
rire, astfel că a fost condua la poliţie. 

Pe drum Tanentspf a incercat fii 8cape, 
oferindu-Ie' gardienilor suma de 300 l&i 
pentru a-i da drumul, ceea~ gardienJi au 
refuzat. 

Fiind trimis ht judecată, Tribunalul sec
ţia IV, !:n completul dlor .Paul S:animir, 
preşedinte, Liviu I-o.neseu, asesor, Georg~ 
cu VAlcea, procuroT şi Ioan Plotog, grefier. 
la 1 lună Inchisoare eorec!lonală, ,i 5000 
lei amendA. 

Un furt care nu e furt 
Zilele acestea a venit &pre judecare in 

faţa scţiei IV-a a Tribunalului, în comple
tul dlar Paul Stanimir, proşedinte, Ştefă.. 

nigă, asesor. r. BIănaTU., procuror şi Ion 
Plotog, grefier apelul făcut de femeile Iu
liana Morvay, Dumitru Zaharia şi Veroni
ca Nemet. toa~e, prostituate din Timişoara 
şi Blagoe lacovlie'V, chelner la restauran
tul "Trei Vâ.nltori" din Timişoara, bnpot. 
l'iva sentinţei dată de judecă.toria 1 urba •. 
nă, care ii eondamnase pe toţi patru la eâte I 
trei luni închisoare pentru delictul de fur~. 

ACE'Ştia au fost invinuiţi de locuitorul 
Iosif Politachek, din Tormac că f·al' fi fu· • 

rat, pe când se afla tn !'estaurantul a.m.in. 
tit, suma. de 55.000 lei dintr'o geantă. 

Tribunalul, tn urma reexaminării probe-< 
lor admimstra:e in cauză, a admis apelul 
celor trei prostituate, achitându-le de ori· 
ce penalitate intrucât s'a stabilit că banii 
găsiţi asup~ lor, le-au fost daţi de chiar 
reclamant care promisese că fiecare fa'jj. 
care-l 'la săruta, va primi de fiecare sărut 
câte 500 lei, ceeace prostituatele au şi fă
cut-o in mare grabă. 

Apelul făcut de cheln-erul T'RcovHev a 
fost respins. 

x 

pa*,,~..z-*&1aI_Dr.=1 

t 
Zdrobiţi de adâncă durere vestim tuturor rudeniî1or, prietenflor ~, cun08-

culilor că scumpa noastră soţie şi ma mă 

MARIA PANTEA 
născută RUSU 

decedată după lungi ~i grele suferinte in etate de SO ani în ziua de 19 MlU'tie 
1944 orele 0.15. 

Inmormântarea va avea loc la cimi th'ul din Timişoara-Iosefin în ziua 
Martie 1944 orele 16, cortegiu] fune-bru pornind din C. Porumbescu 27. 

O"idiu V. Pantea 
f'lu 

Pante& Nicolae 
SOCM! 

FlE-I TARAN A UŞOARA. 
Pantea Dumitru 

lOţ 

()limpia Pantea 
fică 

Văd. Petra.'M'S Flea1'e 
ne, mltuşe 

ttU2Q~.;p1ţ{i1tltRiMd 
r " • 

F ii! • 

- DELA ASTRA BANATEANA. Astra 
Bănăţeană con'V'Oacă pentru Joi, 23 Martie 
1944 ora 11 a. m. pe preşedil'lţii cereurUor 
culturale din următoarele comune: Giroc, 
Chişoda, Cemeteaz, Qhiroda Veche, Vr. 
seni, Tolvadia, Toader, Cebza, Vinga, Ja
dani, Murani, Seceani, Hu nedoara-Ti mi. 
,oa.ra, Sacoşul-Mare, Hitiaş. Silagi, Ohaba.
Forgaci, Pe.sao, Felnac, Comloşul Mart, 
Nerău, Slllnicol aul Mare, Beba, Cenad, 
Giulvăz, Foeru, Gad, De"!:a. Gaiul Mic, 
Ususău, Gătat a, Semlacul Mare, Fenmdia. 
ŞOI]dea, Sculea, Belinţ, Chl.zătău, Remetea 
Mare. Scopul acestei l:onvocări este primi· 
rea ajutoarelor şi premiilor pentru "colil!! 
ţărăn~ti organizate de Cercurile Cu1tUl'9.· 
le ale AstreL Prezentul amUlţ ~îne loc dt 
convocare in scris. 

- SERB.~REA I~CmNATA ARDEA. 
LULUI. In ziua de 24 Martie a. c. Şcoala 
Normali\. de l1'1văţători din Timi40ara aran· 
jează o serbare cu caracter naţional-patrio
tic închinată Ardt-alului. Se va juca piesa 
"Avram Iancu" de Lucian Blaga fi le vor 
cA.n'ta şi recita mal multe bucăţi eu caracter 
naţional şi popular. Serbarea va :\vea l~ frt 
sala Tatrului Naţional. Biletele sunt pUl'le 
in vânzare fi se pot ~!"OCu!'a d.!la Seueta
riatul Şcoalei Normale . 

- FUNCŢION.o\RI PROPUŞI L.4. INA. 
INTARE, DIN AD~f. l.'XTERIOARI. A 
MINISTERULUI DE f'JN Al\"ŢE. UrmAto. 
rU funcţ~onari au fost propuşi ta înaintare, 
adminis:raţia exterioară a ministerului de 
Fjnanţe: Arganini Serlu admin-i~traţia fi
nanciară Timişoara, Gariei Ion, Cara~, Con
tra Mihai, Sev~rin, Kutschal FranciSC, Ti
mişoara, Strapciuc Maria, Scala Franciar., 
Eslinger Ion, Furău Petre, Moldoveanu 
Gavrilă, toţi din Timişoara, Ciorogariu 
VirgU, Ca:aş, Rujan Sina, Ilex. Crăciunea· 
nu, Mureşanu Lucreţia, Basaraba. Elia'\be
ta, Galauton Mihal Timişoara şi Barăgil 

Romulus, Severin. 

- ,JERTFA INVATATORlLOR DANA· 
ŢE'rI.'1. Un grup de tnvăţători int~nţioneui 
să. seoată o lucrare referl~oare la jertfa In· 
văţătorilor bănăţeni !n actualul rlizboiu. In 
vederea acestui scoP. sunt rugaţi. pe acea· 
stă eale. toţi celce posedă date şi fotografii 
cu privlre la colegii dispăruti 8&11 morţi In 
actualul răzoolU să le trimhă pe adresa de 
mai jos: Gorie Ursulescu j'1\' Şcoala N<'· 
mală Timişoara. . 

- O LIPSA A SffiLlOTF..cU l\fUNICl. 
PALE. In ultimul timp se constată o im-" 
bucurătoare sporire a numărului cititorJ.lo. 
la Bibliif.eca Municipală.. Este vorba. in 
spedal de aceia eari lmprumută cărţi spre 
a le citi acasă. După cum se ştie llU se mai 
lmprumută decât cărţi literare, cele şWn
ţWoe trebuind să fie consultatA:! pe l-oc. Dar. 
romanele moderne, cari Se bucură de cel 
mal bltins cerc de cititori. nu există la 
Bibliotecă dec!~ Intr'un singur exemplar,. 
Ar fi nevoe si S~ procure din romanele 
mai cerute exemplare suplimentare spre a 
se putea satisface cererea. 

- DOLIU. La. Ciacova a ră.po,;at v~d. 

lostI Brandeiss nă.sc. Ludwig. mama dlui 
praf. BrandeiBs cunoscutul violoncelist ti
mişorean. 

- ASOCIATIA IUESERIAşn..o:t. ro 
MERCUNŢILOR ŞI INDUSTRIAŞILOH 
RO)lANl DIN TIlUIŞOARA reaminteşta 
membrilor săi că lista de ~ub8eripţie pen
tru fondul catedralei e~e d~!!chisă fi ci 
8unt rugaţi a semna donaţiile la d. Adrian 
Mârzea, comerciant Timişoara r. Pţa. Bri
tianu care este cadrul asocia.ţiei. 

A VOCATlJL IOAN BIZEREA 
flnd desconcentrat,· anunţă ci ,i-a reluat 
e.ctivitatea profesională. BiroUl r.r. Dt. 
Paul eseu Nr. 2. 1130 

- Dr. AUGUST"l:r C'ftTRDARJU, notar 
public, mutândll-ma dIn Vinga 1& Perlam. 
anunţ c1intela m~ că pot ti găsit la adresa 
mea vb-A,.. III de gari In Strada Titulescu 
NIt: 7~ lasa. 

-' ... -- • -, .. "- -~ •• -.. _ •• __ """'- ~_._-:.. ... T ...... __ "_~ ___ ~ __ ~ ..... .: ............. __ 

.... 
or_ 



__ P.ll.g.,.&.'_______________ o i\ C I ~ Jni, ..,~ 'l""'l"Jjp 19-14, . • ~.'<t _ _ 1IiII_ ... E_WIlBN ... J .... UJA~.L ... Y.J·l,,_ ........... __ .-..;:~=::: .. ...I .... ::a.oI ...... IiC1II .... ~!Qf:ll'W!d:XAIIOl:l! .. ttlti_ .. SWt ____________ .. • .... )+ ..... ·f~.'*" .. _=t "*>n,-.' 

miCA PH~UCITalE 
I Jej e.d.nd ~pare în liecal"t> zi. Anu.nţuri 
Je prime,. Ia Adminit;tra tia ~iandui in Str, 

HiritoJii NJ'. 1. leleton Nr. 11·28. 

Cereri şi oferte 
de serviciu 

Vizit&ţi cu incredere şi faceţi comenzile 
Dvoa.s!ră la salonul de croitorie Şi lingerie 
de damă. ş.i lingerie bărbătească a doaIll
nei FELICIA IONESCU,Arad, S!.r. Vasile 
Stroescu Nr. 5/a. 

Vânzari ~- Cumpărări 
CUM? ĂR răsboi de ţesut, sbiciu de mâ 
nă Adl'~sa la ziar. 

It'\!! ,-Îln_re el>\'OlU"e smirna veritabil mări· 
mea :ix4 mtr, Adrf"sft: J.gefltura ah. Ce· 
11111» Str. Emmescu 17. 

Diverse 
MijlOtirpa h)(~r.intf'lo!' gonle ,i eamt'riJor ma. 

biJate Aget.tuTa .,Coman"- Strada Emi
.~,:u· 17, fttaj 1. hr",g la Cam de Corn 
Ind, SiIIJ Nr. F. Jl334 1943. 

AJ{f'nturv Generală dE' vâ:'7.'!lre ,;"Ii cumpăra· 
rea imobi;:!]ar. COl\~AN r.H?:OR;}HE 
Ar1\d. ~tr. M Emu"l~scn ~':. :7 ~taj, 1 Te
!ef"n.' 26-tl7, Inreg. la (;an: de Com. şi 
lnQa~~;-je SUb Nr. Fi. 1]R3~lili3 
Ca"., dt' \'i01nre: C~? parLlcu.ară Jl'.o
dern!l ~\I '".om eră iie bai!; si ~"iidină. iângă 
Str C'cţ:ăJ:lJce·..rlt:, 2 m:Uoane - Vllă 
'!.(.dernă cu doo:ă al1artan.ede. g:-ădină şi 
garftl in t:entTIl 6 mili1Hfle - Casli mică 
cu ~!'5.'imă 288 m. p. 11.,,~â S'.:-ada Savs 
~ ... i. t: SIJO mu lei, - Cas~ particulară 
e,1mptl';ă d:n 2 t:>a.llert> '~i j~pen;:hn~e cu 
ţ'r:idină 150 fi p. 1 miliOn. - Gr1lrlină 
.. ~ pomi tructl!eri 135 m p_ !ângă Mică· 
.'\ca-Nouă 1;:'0030 Iei - Căutăm r'!ntru 
&ump~('~:,~ pan,int ar&.b.i.! 16--12 j1.lgh. in 
judeţul A !'<ld. 

Fa.brica MJmi ... i 1&"ot'rnă cu insta:aţiuni. 
1aZd.'l 6tabi!, clădit ca 7Ilerl ~'.) roa~i.'lăriH" 
C..l,C mai w.Juc.'lle i >ca: Je fabrică, birou, 
aprovÎz,.;nată <:11 l.lul0Cl p~lltru fabriClIlrea 
or;eăror 'l:.-:ico:e c'lind~e, din moti~· fami' 
lia: urg':!lt G,l! vitn2'l.!"1! :Cl 2,000.0QO. In 
eartierul vdeloT C1!",3. "U 6 camere 5i cu tot 

. aomfort71 5.0(,0.00:) ici Casă cu 1 X 3 ea· 
. JI1~re, toL cvr.,;iortul ŞI 1;( 1 in cell:rU cu 

, 3,500,000 'ei, Mic~ ,aci,! o;:asă particulară 

I 

'D?uă ru 3 camE:re. cu ."t comfcrtul 
1.300.:.I'JIJ lei. L'a~â particul:lră cu 2 (am 
eu grădină llu,re, cl>;:,â nGu:l in Pârnea\'a 
1,3Cu.C-{)O lei. Agerturii văd, lui Albert 
Haasz., ,titr I. Pet:'!li r,o .• 1. Tel. 22·2-1, 
Iureg. Cam Ccm, 303î ,lf112, 

Pentru cadouri de Sfintele Paşti vizitaţi 

cu incredere magazinul 

VULPE Si BRBUBR 
LINGERIE şi MODĂ BĂRBĂTEASCĂ 

ARAD, Strarla Octavian Goga Nr. 3 
în dosul Teatrului 

PANTOFAR 

ARAD, Str. Vasile Goldiş Nr. 11 

Casa de mn~eie tR1'O" ne U 
w 

propr. lU, BELICI ARAD, strada 

dr. Ioan Roou Nr. 6 (lângă telefoane) 
Prezintă ~i vinde ce]e mai elegante 
modele de pardisiuri. taileuriul"i, l1i 
rochii de dame. Calităţi superioare. 

Vi:ri1;aţi magazinul fără obligaţia dr 

a cumpăra. Termene seurte de lW.rare 
!& cOmenzi. Of, Reg. Corn. 10861/1942, .. 

• WiLllJC'.W_cazaau 

Cinema CAPITOL ~rad 
Tf!If>fOD : 2;j·22 

CiRNllatogrlliu] fihneler gr:I.DdiQa~ 

A Z J t 

)UCHF:L SDfON X'EFITATUL "QU.". 
SJlUODO" din Coe.uşatul d61a !\'otre 
Dame şi MICHJ<:LE l\fORGAN .. 
In tihnul sentimenfdor umane şi a 
dragostei nemuritoare. 

fnyCrnl întnnerccu!nî 
lkpr.: la 3, 5, 7 şi 9 fix. 

~inema ROY AL Arad - .a 
Telefon: 19-33 

Difuzarea sonoră - ";xeel eot! 
Sala. bine mcălzită 

Azi 

o grandioasă realnare a studiourilor 

itaJiene care va. uimi tot Aradul 

Repr. la orele 3, 5, 7 şi 9 

ICinema. FOnUl\1: 
'l'etciun 20·10 

AZI r 
Filmul care va impresiona pe toată 

lumea 

1·· "n!ml 
cu EMMA GRAMA TI eA - LEO
NARDO COR TEZE şi SERGIO 

TOFANO • 
Filmul eare reprezintă un triumf 

în arta cinemntoorafică. 
Rapr.: la orele 3, îi, 7 şi " fix 

Cinema URANIA Arad 
Telefon: :!.2-32. 

Cinema de premieră 

AZI: 

Senzaţionalul fjlm df' circ a sfudionri
germane 

Circul Renz 
cu: Rene Deltgl'n. Ange1ika HauJf, 

Paul Kiliuger 

Repr. la 3, 5, 7 şi 9 

c:~4&_iiiUi_I\lI:i:~.III!!1 ... I!!JI ___ I_.DllamIlT.1 • ___ il........ A"ftil' •• -ilrC_r __ i1Mli?'iiIIi __ a __ we __ II'e __ lrIr •• ii.:u 

INFORl\1AŢIUNI 
- PUŞI IN LlBERTAJ.l:!I (,;Vl'll1Jl

ŢIONa'.1 A, .t'rin not<IXar€a U'lDU:H&.llUtll 

urmatorii conuarnnafi au Iost Pli1i m li· 
OE;:!'tale p.ovizor.e, avalld eX-tCutdte :!j a 
1.1111 peut;:a.psa Ce il S a al1li .. at: Ludovl' .. 
l\la ... 1) tull Araa,;:;tr. IJll1[Ja Blrta 20, 
fest con<1amnat la un an lllchisoare pal' 
tru d~zeriare, Dumitru ~rar din Se
preuş, tost condamnat la un an inch~
:soare pellLru furt, ~i::fall Ciocaş din Si
ria foşt condamnat la un an îllcirisoare 
pentru trecerea clandestină a frontie_ d, 
Ş:. Gheorghe Puş~a din Ni;dlac, f03t con· 
damnat la un închisoare pzntru compli-
citate la luare de mită. ' 

x 
- JUDICIARE, Ioan Morar comer

ciant din Cermeiu a fost condamnat la 
o lună internare în lagăr pentru contra
venţie la legea sabotajului, Apelul fă
cut împotriva sent:nţei a fost respins. 

• 
- Curtea de Apel a resPins apelul 

făcut de Ioan Szanta ceasornicar din 
B ad. condamnat d-e tribunalul Brad la 
6 luni internare in lagăr Şi 10.000 lei 
amendă pentrllaabotaj. 

• 
- Recursul lui Constantin Lăzărescu 

d'n Beiuş, C'Ondamnat Ia lO,COO lei am~n
dă pentru contravenţie 18 legea sabota
jului, a fost respins de Curt€a de Apel. 

• 
- CONTRABANDĂ nE AUR. Meca

ni{!u1 Dănilă Roman şi soţia au fost tri
mişi în judecată pent'u că, în cursul 
unei pe,rchez:ţii făcute!a lOCuinţa lor, 
3'au găsit 129 gram-e au provenit 
din contrabandă. Tribu~:llul i-a cop-dam 
n~f: la câte şase luni Îllcl!iroare ş~ 
7;)000 Iei amendă, cu sumendare. A~, 
lul fă~!Ut împotriva sen.inţei ,a fost 1"€S

pins. 

- Clu .. 'l'RA Y 1!.1'l fili LA Ll!.Gb:A V,b;

il ~LlV.\'. J.uuana uviO~ • d:.uJ. oLr. ;:,ava 
!\.al<;u 10, a 10st cow;talilllata. la OUVO h:i 
amouaa, pennu ca a lOS~ prinsă. pe "ano 
~ ma sa Ll caca p&te gl'aUl~a 000 ~.ugo la
:a a avea autvt.at}1a nt:;ccoura. 

• 
APEL RESPINS, Curtea de A,!)el din 10-

caUtate a re::;pms aperul tacut ue văd. lui 
Dumitru Leş tim ~,l.eni, impotriva sentin· 
ţei !.rlbunalUJ.ui Beiuş, prin care a fast con
damnatâ la 10.000 lei amendă, pentru de. 
nunţare calomnioasă la adresa plotonieru
lui de jandarmi Alexandru Pustea din 
aceiaş comună, 

- HOŢI CONDAMNAŢI. Savu Cristea, 
Zaharie Curta şi Ioan Sărac din Vaşcău, a 
fost condamnaţi de judecătoria de acolo la 
câte trei luni inchisoare corecţională, pen
tru diferite furturi. In apel, tribunalul Be.. 
iuş le-a redus pedeapsa la câte 5000 lei 
amen(fă. Nemulţumiţi nici CU ace~a, s'au 
adresat, prin recurs Curţii. Acesta a fost 
însă respins ca neIondat. 

• 
- DEGRADARE DE RECOLTA. Lu. 

creţia Jigău din PiluI a fost trlmisă in ju
decată tn urma reclamaţiei făcută de Iosif 
Moca. pentru că ea a lăsat animalele să 
distrugă recolta de pe pământul recla
mantului. Ju<'lecă'toria din Chişineu-Criş a 
condamnat-o la 15 zile inchisoare poliţie

nea~că şi 16,400 lei d~păgubiri în favoarea 
reclamantului. Pe cale de apel, chestiunea 
fi. ajuns în faţa tribunalului. f)eiuş, Care a 

reformat sentinţa roducând pedeapsa la 

?OOO lei amendă şi 10_000 lei despăgubiri 

în favoarea reclamantului. Inculpata nu 

s'a mulţumit şi a făcut recurs la Curte, re
curs ce însă a rost respins. 

il O 1\1 E S p. U N 
industrie casnică 

/ 
propr. EMILIA Dr. SARBU şi HAASZ VICTOR . 

Vinde din nou produsele sale, s~~..; .. _ 
de primăvară :de dame şi bărbăteşti 

OQIn\l.i ~ sediul său din TIMIŞOARA IV. STR. B01\'NAZ 14. reI.: 33·99 
weg. Cam, Com. 69/150/1943 1728 

~----------~--~--.. --... --~ .. ~2~.P_------~~--~L~------------~ 
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FARăI.4CIl DE SERVICIU 

22 l\,URTI.E 1944 

Nis·or. BUl. Regole Ferdinand 22 Te' .. • ,e .. :fl 

I 
ion: 23·11 j 

Niedermayer, Piaţa Sf. Sa va . 
MlIMUIANU, Calea Aurel VIaicu ~ 

Serviciul permanent, , '=---------f 
S tOl' k h o) m, 21 (Ep,) - U slIprJ.j 

fa!ă de GOOt) mile patrate de !''' f'{I:!sta d~ 1. 
răsărit li lUarei Britauii est~ illehisă lJ.en_j 
(ru cireulaţia civilă din mntivt' oIlrrll;iw, 
pe data de ] Anrilif', din nrrl;ulllmL' 
nistrului fi,!, ră:zhfl!U Gri[.';~. O tii"ÎI' dp 1, 

{'oll~ă de 600 milE' lumdmt> ~i 10 mil?,1 
m1âncimf'. incf'p:1mrl {]ţ"a l!'q'ful Tlr 'li! 
Wash până la Fîrth of Forth irI "lrMb:\ 
est,e, prin aCf'aSfcl un teritoriu. illt~I7~~ .] 
pentru emgJf'Zii ("an u" sunt domicilbti 
ahi Per"oanplp, c1ui ~O(>"f'S<' Îrt 'l C't>astă . 
7,Orlă ]e PStP stri<>t intprz!"ă ff>!l'f.--n'lrea ~i ~ 
1e1e"n'afiPTPll <'lI p.prsoane~l' domidliate in t 
afara acestei zone. '~ 

VizitaU cu incredere ~ Firma ILIE fdOTIU ~k 
~ .. w .~:aac:a r 

Postăvărie· Textire 
ARAD. Piata Avram Iall('.u 19 

Telefon: 22:48 

ATENŢIUNE DOAl\INELOR! 

~ 
11 

ia' 
~( 

.. ~ 

Vizitaţi numai Salonul de Cosmetieă ,rE 

IULIA HAJDU 
ARAD, str. M. Eminescu Nr. 20-22 

Telefon: 21·81 
, 'e( 

Autoriz<lt de Onor Minist. Sănătăţii ~ tl!'1 

_M • 

"SPOR" 
E. SEITZ. Fierărie :m' 

• m 
a 

Maşini de gătit speCiale • 
Arad, Piata Avram Iancu 4 rJ, 

+ sa 

Milrici Vladimir 
Croitorio pentru domnI 

11 
li 
t\ 
P 
E 

ARAD, Piata Catedralei lângă bisetlC'i C 

ATENŢIUNE! 

Blănuri d'e vulpi argintie plătJnat.e 

şi nurCi veritabile În mare &sorti· 
ment la 

EIănâria "STAR" 
I 

propr. l\llNDA & COlUP. 
AB:AD~ strada. Eminescu Nr. 14 

POTO KOSSAK 
~m~=== 

ARAD, str. Brătianu Nr. 3 

Recoma.ndă lucrări de fGtografie 
executate artistic. Specialitate pen
tru CGpii şi aduHi. 

~----------------~~ 



tiri din Peri am 
I!IDICARE. Cu date. de 1 Aprilie 

61), fşi incepe Judecătoria. de pace mu· 
dela BUed la Periam, activitatea In 
~ f~tei preturi, Birourile preturei 

.... ~. funcţlOna prov~z'Îriu în casa Marx. 
l{lrJ' 
~I d~ .. MOrAR PUELrr. Dr. AugustlD 
pen. . CiurdariU - tele martfrului 
tin., -:- refugint I Oradea fi .. 
Illi,~ bll'OUl in :<lHn , .. iţ lângă gari. 

. d~4a Jn11Rde lucrari i\,'z,J1vate reiese cât 
mii? ,J DeOeS&l' era.un n o tarw.t Public la 

ei1:~ SEMINŢEI DE 
'iMi UOIOO ... fMUri Ia Ocolul agrieloll 
Istă , tGc, condus de d. Ing. agr. Pavel Ni. 
a ~i \I;ae. S'au distribuit 25{) kg. sămânţă 

8.8 •• _ .'" ... 

i _ fU 

La Lugoi a fost inaugurată 
"ş c o a I a F ami I i e ill 

Din lAudabila iniţiativa a Consiliului 
de Patronaj a Operelor Social-e s'a In
fiinţat la Lugoj o ~ooala a familiei. Inau
gurarea acestUi lâC8f $OCial .'a făcut ou 
solemnitatea CUveniti 

Servkiul divin a fo~t oficia.t de că tra 
S. Lor Ignaţie Borza şi Nicolae SinteS(11, 
După ofieierea. aerviciului divin S. Sa 
preOtu.l Ignatie Borza arati realizări!" 
C<>ll8iJ.iulUi de Patronaj. oprindu-se in 
Special asupra neostenif:elor străduintf.1 
ale Secţiei C. P. din judeţul Severin. -

iTlteresâ.ndu-se indeaproape de st&r€8 
fi~cărei&, din ce comunI. este şi dându-l€ 
preţioase sfatUri. 

X 

MOTOARE 
electrice 

18 

GIANONE 
BLGCTRo-R .. OIO 

IV Bdul Berthetot e. ~ Tefefon 12-22 
R;g. Com. No. 187110091fl946. 16tK:·l ........................ ~---

rt8nifestatie Culturală 
Forotic-Cara, 

la 

e in ~..sa:â.~ I?entru t()t atâtea. jughere. 
t,odata li·s a~ d~t cuHivatorilor şi sfa

_. d~pre. in.samanţnrea şi cultiv&trea 

~
;es~~!a:~~ ~te : se ~L~Că în păr. 

D. Co~one1 Ion G. Stainar prefectul 
j11deţu1m Severin !şI hlcepe cuvântarea 
de in.a.ugurare prin Ingrijorarea. ce stă
mie asupra. Banatului din c&uza depopu~ 
lării a.cestud. mănos colţ de ţa.ră.. Proble
mele legate de natalitate, de buna starea 
l1i sănătatea. famUiei bănăţene au deve
nit preOCUpari. de interes naţional. Ele. I 
\"ele din judeţul Severin chemate să ur
meze această ~ală vor fi lndruma.~ 
pentru o Viaţă familiară mat sănătoasă, 
mal trainică şi prin cultivarea dragos
tei. de copii. Elevele acestei şooale vor fi 
ir-Struite să devină mame bune şi bune 
româ.ncie. spre folosul familiei ,r neamu-

ACORDARE DE GRADATll 
NOTARlLOR DIN JUDI<.."ŢUL SEVE· 
HIN. Următorilor notati din judeţul Se· 
\'e in li-s'a ,acordat câte o gradaţie: 
~funteanu MIhai, Suta G:wrtlă Cuemruz 
Lazăr, Dr. Muscă Amoş, Oni:g~ Grigore, 
Morariu Ioan, Meteş Teodor, Hareş Lu~ 
d<lVie, Bonta Iosif, LiViu Andrei, Da~ 
mian Ioan. Fronhoffer Sigimnund, Bul"ll 
Moise, Oehsen/<,ld Aladar, Berliba Ioan, 
Lucian Vasile, Bocicariu Ion, Hu1ban 
Ioan şi Dehry Andrei. Gradaţia acorda
tă are efect retroactiv şi este socotită 
lneepA,nd eu data de 1 Ianuarie 1944. 

Dumineoă., 12 Martie 1944: Cereul eul· 
tural "Astra" Şi şcoala ţărănească diD 
comun&. F.orotio Ca.raş a.u fost vizitate 
de d. Inspector General .. l t.Astrei" Bă
năţene, Marius Bueă.t11l"ă, care .'a intr.· 
ţ1nut cU păr. Gheorghe Plea.vi preşedin· 
tele cercului şi directorul ~eoUI ţări
n€ll;rt.i, eonod.\l'oătoa~ d-n& notar Vetu. 
ria Teodor care prOO.i gospodă.rt-, 4 
Doina. Domşa. eare predă higiena ,i pu· 
iericultnra, eu. d. notar Constantin TeG
dor, d. Iosif Ribarie eeore1:ar comunal cu 
d.1osM Enuieă primarul eomunei, in ve
derea mersului de aerivitate atAta eer
eului cât ~ a şcolii ţă.răneşti. D. In,sp. 
M9.riu~ Bueitură a conferenţiat elevelor ,i 'J)opOI'Ului forotieian, de8t)r9 "Unirea 
snfteteasoă a tuturor româ,nnor". Păr. 
M. Cio~i 1-11. adus ~toll8e mulţumiri. 
In ~ poporului din a.oeastă. comuni. 

• . INSPECŢ11 lD ultimele zfle d. Ing. 

J .' Pavel Nl~ola.e a inspectat Pl' teren 
lui eum .'&tI fntoomiet planurile de 

- CONCERT ORGANIZAT DE 
CONSILIDL DE PATRONAJ AL OPE
RELOR SOCIALE DIN LUGOJ. De!'
părţămânu1 din Lugoj al ConsiliulUi de 
Patronaj aI Operelor Sociale org~ 
ză Vineri 24 Martie a.. e. orele 21 un c0n
cert tn sala teatrului "Traian Grozave&
cu" din Lugoj. La. acest concert ÎSi ,.,ot 
d& OOTlC'tl'!"Rttl violonistul George Taflan, 
d-na. Dida Eleftere8CU şi tenorul Niooa~ 
ri Sasu, acompaniamentul la pian al 
d-nei pro!. Ag. Mihăi1escu Toscant. 

1/' ., tur~ pe DOu1 an .agricol Gât şi asocia· 
din 00I!DUa &tu-l4a.re, Sâ.mpetrul 

BOed" Periam. Â fost deplin 
1llţumi t de ,cel~ 'OOnstatate. exeoutân-

. 068 toate lucrarile oonform Îndrumă,. 
_ . ar ce li-s'au dat. 

lui . 
. După inaugurare :num~a ~ selec

ta. a.sistenţă., din care a.m remarcat pre
zenţa D-nei Virginia. colonel Staină.r, 
d-fOOI'ei StUNA1 deleoga.ta C. P. central 
pentru judeţul Severin, dr. Iuliana LI!
pea-Seraein-· dona Lucia. Suroulescu, 
d-na Vetuţa dr. POpovici, d-na Giurgiu,.. 

J 

• 
,- DETAŞARE. D-şoara DănOă Ma' 

& a fost detaşată. dela primărie la 
Ura plăşii Periam. 

Pesac man, dl. eolone1 Ion Hidu primarul 0'1'&" • 
.,uhti Lugoj, dr. Zeno Bejan medic ~ef al -CON'FERINŢ A D -Lm DR. 1. BOL-
judeţului Sewrln, dr. VaSile nea. d:~- BOCA. In aala Casinou1ui eivU din Lu· 

- Bl'SERlCEŞTI. ~eta. pentru Ca- torul spitalului de stat. dr. Vasile MiI'CU goj a. a.vut loc, sub auspi~iile "Astret", 
,,'edra,la ortOdoXă români din Tim1ş()8.ra medie al ora.şulUi Lugoj, maior medi" dr. ccmferinţa d-lui inspector Dr. 1. Bolboea, 

•••••••••••••••••• 
Comtmitateo de a'Uere, direcţiune.a 3ilVic4 

Nr. 1352jl9« D. S. 

tll'omtte mult. Credincioşii din Pesao, au Bâ.rsan directo'1l1 spitalulut militar, S, C8re a vorbit despre "Mama". Inainte de PUBLlOA1'IB DB LICITAŢIE 
II apreciat după euviinţă. apelu1 P. S. S. Lor, Imtatie Borza şi Nicolae Sintet3cu. îr.cepe<rea eonf-erinte:i corul liceulut de, In eonfrmitate OU Dee. Nr. ~.:!lC. 944: 

Episeopnluinostru, 9Î dăruirile până ft.- Victor Ungur, Za.berca ad-tor, au vizibtt băet: din Lugoj a cAntat . Mama" de Mi- I}l 23jC. 944 şi cu DeelZiunea de anula
,'Ilm an tntretmt stlIlUL de 70.000 lei. Co- instalatiile ll'OOalei. ~ăIile, dormHoarele, hlti1 Eminescu, armon!z:ltă de dr. Aurel rea llcttaţiilor cu rezUltat insufiCient, 
'ieltare", o f'M lnşfşi preoţii Grigorle 'bu<:ătăria, şi au stat de vorbă cu elevele, E. Peteanu. privind mat~ullemnos de esenţă fag 
Vermeşan şt Victor Fiz.eşian, eari au , ........................... ,........ ........ in piei08.l"'e pue in vânzare In &eT'iile il, 
mers din cas§. In ea.d. fi att1um.Joat pe' V. VIU gr. diA ocolul nostru. sUvlc Olt&-

. ~ 1lBUPZ'& bldatortrii ce au de a apr1_ Din comuna Cuptoarele ZecuI-Cara, ba. Bistn, publieăIn prin prezenta Jjci .. 
: iini după. putinţă lucrăl'de de terminare . . v t&ţta a ,.. peDtru vlnnrea iA pic*oare 

Ca dralel' .' . .' Subcentrul PremUitar, din ~ Dupl conferinţ! a urmat da.nB ti hore a materialulUi 1emD()l de esenţă. fag p 
. a te." :~'I'" :~(:(j;~;,i4~li;~:>fr;~,:! comună., tn cadrul "Muncă. ţd Lumină", naţionale. anume: 
, ......... -~~~. lmpretmi cu m'U'ZiC'& ,,Muncă fi Lumină" La AOeaStl 8el"b~ au h!at ~ auto- 1. 6000 Bteri tem" ela loc In Beria Il. 

. din Reşi~. au dat o serbare culturală. in rltăţi~ eomunel tn frunte OU el notar lIerja-VOiBlova. ' 
.' aomunitatea de a'Uere~, diteCţiunea silvlcd Zi~~ de .28 Februarie 1944. Irdrt-a Andrei, p~ Cot1rli CoMtanti:n, 2. 3000 8teri lemn tH loc in Seria V. 

S au JUeat trei piese l("atrale, eu earae· fnv. Ma:Nin Toma eu soţiile oliţeril ti Oi1'eşeluZ.OiTCfG, ti 
PUBLIOATIE DE LIOIT A1'IB tel' D1I.ţional fi moral, din timpurile de subofiterii din garn1~. ' 3. 4000 şleTi lemn d4 loc fi 600 m. o-

. lin conformitate eu Dee. Nr •••• JC. azi. Venitul n~t a foet de8tlnat pent;rn JemGl'~J,.~':... ltI.crK .. BfJf"iG VIIl. Bâmtdţa.. 
1944 Comunlt.atea de Avere vinde prin La ~in1lt"e8. 8t"rbărl1, rla ţinUt o subV'Emţion~ ea.nt1net ţteOlare din 10- hTlKlfAi", 

licitaţ~ publică., următoa.l'cle cantităţi conferinţA, dec;pre tndatoririile de azi şi calitate. 'pe ~ de 13 Jf~ 19#.1 Drca11 G. m. 
de materiale lemnoa.se de eaenţă fag în Apărarea Pasivă. , X :ertele tnchiM prevUute eu reci,pa. 
picioare in raza ocolului ei ai!V.l.C OhabapJ'e depunerea 1& oueria Oom. ct. • 
B1Stra: :, Din Sânnicolaul-Mare avere a 10% garanţie de licitaţie ae ~ 

a) in Seria XI. gr. Petroasa din 1'azD prezenta in biroul Direcţiunei în ziua 
comunei Grâjma, cantitatea de 1000 m. INMORMA!NTARE. Săptămâ.nta 1 CosticL ~u~itu1 a fo~ tn timpul vieţii licitaţiei până la ora fixati mai sus. 
c. lemn de lucru §i 2500 8't8rj.l.fO ~n trecută a a.vut loc inmormântarea Olt" sale Un distlIlS eomercu,.nt, apreeiat şi Caietul de sarcini ,1 tondtţiuni1e de 
de foc. . , nosaut'Jlui comerciaJlt de textile din loc I iUJ~it de toţi, fapt pentru care a fost ein- liCitaţie 8U1!t expuse la toate servitute 

b) in Seria XII. gr. Scoarţa din raza Ioan Belin:anţ de ... itre un sobor de preoţi stlt c p ozenţ t 'Yţ'l . _:n Com. de avere. 'V I u r.. a au orlR 1 or '1 a ~or 
comunei Ohaba Bistra cantitatea tk în frunte CU protoereul Timişo:\rei L de loauiton. Comunitate6 de Avere OaTBMebeş. 
3000 BiEri 1.20 m. lemn de foc. 1181 

e)în Seria XVII. gr. Băile GiU1'giu din P 4 t, 4 T 11 I ~ C U (~T (T HAI.. ..-........ • • •• • • ..... .. 
raza comunei Mărul, cantitatea de 2000 
!jteri 1.20 m. lemn de foc. 

Cai.etul de sarcini să găseşte expus la 
toate servic~ile Comunităţii de avere. 
Licitaţia va avea loc in ziua de 30 . 

Ma.rtie 1944, ora. 11 a. in. 

Ofertele închise insoţite de reeepisa 
despre depunerea garanţiei de liCitaţie, 
10% din valoarea of<:rtei, vor fi prezen· 
late până la ora 11 a. m. din ziua lidta· 
tiei în b;roul Direcţiun-€i Comunităţii de 
Avere. 

Ofertele se pot face parţial sau inte
gral pentru materialele arătat.e mai sus. 

Comunitatea de Avere !şi rezervă 
dreptul de a publica o nauă licitaţie, da~ 
~ rezultatul prezentei liCitaţii nu va da 
-:'ezu!tatul ul'1tlărit. 

C'llTansebeş. la 13 Martie 1944. 
f"!n1t/.unitafea dt> Av.,?re Oaransebes. 

. 1780 

Numai LUNI. Z1 Martie 1944 ora 8 l!leara. MATINEU la ora • p. m. 
Mare t\pectaco! de 

-V ARIET Ă TI ŞI MUSIC-HALL 
cu cele mai senzaţionale numele străi ne, ne mai văzute in RomAnia 

TRIO SINCLAlR WlLLY TA1JWJ.NKL 
acrobaţi dela Teatrul Co1(1rado, Parii celebral comic international 

COLEA RĂUTtJ DUO SCAlUPOLO 
compoziţii mll7Ăcale fan1:ezi,U mu:z.icali 

BALETUL CUBANEZ BACANALIA DUO CIAN-KAN 
sub conducerea maestrului Constant jongleri japone'Zi 

DUO TOMCINI 'fRIO ACROBATIO 
aerobaţi de salon . numAr intemational ,1 senzaţionalul 

I'EKENTINI 
"t>!ebrnl iluzionist, (Jare taie iD douA o femeie eu terestrlul mecanie, asistat, 

de public pe scenă. mere de daf18 modern ,1 c1Mie 
Prowamul este acompaniat de celebru' jnn 1Ol\"ESCU 

Biletele dela 150-.'>50 Lei. la agenţia Tamaşiu 

Primă1'ja comunei V ânăton, jud. Arad. 

Nr. 310j1944. 

FUBLIOAŢIA A DOUA DE LICIT A. ŢIE 

Nereu.şind publicaţia primă, ~ publi~ 
că. din nou a două. licitaţie Itre date. de5 
Apri1:e 1944, orele 15. in localul Primă. 
riei comunei, pentru darea tn antrepriJ:ă 
& construirei unei fântâni arteZiene, • 
cArui cost după. deV'.ztU extimativ estt 
în suma ~ Lei 1,320.000. 

Licitaţia se va ţine cu ofertă in~ 
şi in conformitate eu dispoziţiuni1e L. C. 
P. Şi a Legii Administrative. 

Proectul de lueriri aaupra, 8on:!3.riJ 
fântenei.se poate vedea zilnic la Prim:· 
rie fi Servo Tecb.nic Jud. în orele ori-
cioase. . 

Vpn: tOli. lA. 16 M i!rl,!,! i~'" 

1778 ~rt '~a. ' 
,i 

---
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Evenimenteia r,ţSbDiului nec~tită mobilizarea tuturorfortelor aliate 
Ruşii incearcă să treacă r~istrul. O nouă incercare de a bombarda Germania 

va se semnaleam acţiuni de Q~' 
importanţa pe frontul Narva. In gener 
vremea este neSdhimbată. O inse,nin 

trecătoare a ~ermiS ~a. aviaţia, din am'l. 1 
bele tabere sa particlpe mlll ll1tens llli 
lupte, Escadrilele de avioane de vână, 1 1. Sttut:l.ţia 

= I •• 
t H Iti w 0p, • 
li, ela cartierul general al Jl'uhre'fului 
., inaltul comu,naamera ai /or"elQr 

armate ge-r-rrw.rte comunică: 
La capul de pod NH"O«If:VJ în spaţiuL 

·lt (;Sue8erl.8k şi la nora-::81 ae t'uol/u/,!,Sk, 
atacuri i~Wite ale sovletu:îlor au riuna.s 
Jură SUCCeS: 

intre Bugul ucrainean central şi Nis
tru preSiunea inamică s'a întăt'it. uraşul 
l'mlţa a fast evacuatJ conform ordinelor 
primite. după distrUger':.(t tuturor obieC
tivelor miliiare. La est de Proscurov au 
fost zdrobite parţi din ,nUl multe divi
Zd de infunteri~ SOV:etioe p-rin înai'nta
"00 hotfirdtă a jorma1i.unilor noastre 
blindate. Şi între Proscu,rov şi Tarno
pol au fost lJrovocate !J0l:ji:?viCilor p.er
deri gr~le prin contrawacurHe reu.şite 
ale trupelor noastre, La ](Tezemenez Şi 
KoweZ, trupel~ germane :::.tau pe mai de
parte în grele tu.pte de apărare. 

1,1 ng.unea lacUJilvr FT/.V::taiui şi pe 
mwul sudic al Pripf;;iuilU a;u aat gr'...ş nu
meroase inaintar, ale "avietK~ior. La 
I;'ud-esl de V.ttbsk au avul loc lupte gre
le, pentru o ridicătura de teren, care 
ş,-a sohimbat de maUnl././te ori postao-
TU:. . 

in 8ecforul nordic al ./1·onfului răsări
ff.un, inamicul a atacat rrUflHl! pe fron
tul dela Narwa, Bl a fost reSpalS după 
nimiCirea a 10 tancuri. 

La capul de debarcm'e dela N etimlOJ 

ina.micul a dat mai multe atacu,ri spr:ji
"ite de un puterniC foc it artilerie. A· 

B u e u r est i) 21 - S. p. P. transmite: I!'l LF..GATURA CU INTI<~NSIFI· 
CAI~EA eOI ... 4.'RORAHII DINTRE (iER~IANIA ŞI ALIATll EI, PURTATO· 
Rl:L DE CUVÂNT DEL.<\ WILH:t,I.~18'l'RAS8E A DI<:CI.AR.4.T ERI CA EVI':
~.l~rgNTJ<~I.E R\"'''nOIUJ~IŢI Al) ARATA'[ NgCK~Il'ATEA DE A EXPJAlAT.J\. 
l~OTENŢH.J .. UL DE R.ASROH l .\1. Tl;l'UROI~ STATELOR ALIATE ŞI DE A 
lIOBILIZA TOATE ACESTI;; PCTERI-

ACF..sTE ;\IASURI DE USSBOIU VOR DEVENI EFICACE IN CUUAl'o'D. 
ATl!~CI SE l'A YEDEA '"lI FOR:U:'\ SlJB CARE CONllUCEREA GER:'fIANA 
nE K\SllOIlJ P.iŢELEGE'SA I~TR"'SIl:<~ICE COLABORAREA CU AI,IAŢII •. 

Sovietefe încearcă cu toate mijloacele să treacă Nistrul 
B n cur e şti, 21. - S. P. P. trans· tuaţii cons~lidate ~ fro~tu! .~ă~ăr1tea"... 

mite: D. Martin Hallenflieden, redado- I Este ade"\tarat ca. SOVlehcll meearea 
ruj milii~r al agenţiei Dl\'B, in analiza lacum ("(} toate mijloacele sA' trooc-.ă 
situatipj miHtare, de pe frontul II'., est, a Nistrul. După toate 3pa,rf'nţele. if1~~. ~ 
spus intre altele: 1 pare că gennS'llii nu surrt dispuşI IlICI, sa 

In gf'nera1 se opune impresia ooei si- se desprindă. de inamio_ . 

Soldaţii americani au fost minţiţi 
Nf>wyork, 21. - Impotriva agitaţiilor 

/leadevărate a. autorităţilor !lmf'ricane ia 
atitudine un ziur al soldaţilor am~ricanj 
prin cuvintele: Am fost inşe!ati când 
ni·s'a spus'că in Italia este o lipsă t.0tală 
de cultură. Soldaţii amerie~t'ni dm Italia 

de sul(} au trebuit să recunoascl faptul 
:-i fascismul a făcut Cu mult mai mult 
pentru desvoltarea spirituală [t tllturor 
sbraturilor sociale, d1ecât guvernd ame
rican pentru populllţia nord-americană, 

X; 

Amănunte cu privire la frontul 
de Răsărit 

BeJlin,21 (Rador). - Se tiau cu pri- Martie, dar care este ferm ţinuti de tru· 

toare germane şi bateriile an li aeriene aU~1 1: 

diStrus la 18 Martie 68 avioane so\'ieti 
ce dintre cad 18 au fost distruse pe pă .. 
mânt, cu prilejul unui atac razant dat 
prin surprindere împotriva unui aero' l ( 

drom inamic în Secto. ul nordic: D~!l'el 
avioanele germane llapte nu sau Ula· 1 , 
poiat la bazele lor. . 1 

luptele dela r~ettul\O J~ 
BERLIN, 2l,(Rador). - In zotii zile! : 

de 19 Martie, gr€lnadieri germal.ll, au re.· 
pins la capul de pod Nettuno mal mUlte. 

atacuri nord-americane, la Sau Lorenzo §il: 
in!.re aceste şi Apl'ilia în timp ce operaţiu~11 
rule intreprinse de trupe de recunoaştere, ~ 

mamice au dat greş; la Borgo Podgor&, lai î 
sud de Cisterna, trupe de sueces, comp~ 1 
din paraşutişti germani au pătruns tn ~-\ ( 
torul de coasta la vwt de Aprilia, cu prj·, , 
vire la linia de luptă inamică au nimicit din· I 
lupte din apropiere 25 convoie de reziS".en· 1 
ţă. Au f08t făcuţi prizonierI. Inamicul a 
registrat şi morţii Ia sud-vest de Aprilia, a 
putut dea.semeni fi 1'eBpinse &peraţiunile; 
trupelor de şoc inamiee printr'o contra4\(:- ' 
pune au tost făcuţi prizonieri. 

V"t't ... a "!\..U<;I,~HI. .L.OL!.~U1Ul Ue L\.d.!:l<l.nt pel-e germane. nsufcfenta tan cmilor britanice 
d.JJ..~,f'Ui,,,,~e LU·Ul.d.1.0dJ.':: 'wt:Şl !11 bt::c~orUJ V;nita a fost însă eva.cuată conform I ' 
SUWi.: I:U Ll"Oni;lliUl Uc t{.a.:,alu, oVl9",vl;;11 GYdinelor, după distrugerea tuturor in" Geneva., 21 (Radlor). _ Corespondcn. 
COm,LJlU<I. sa aallca lor~t,; !Jl"oQ.;:>jJel..e, re- stalatiilor de importanţă militară şi adu· tul agenţiei DNB transmite: 
trail€ Ulll interiOl' ::i" <hu alte btClval'e, cându-se toale armele- şi materialul de După cum anunţă "Daily TelegrapjJ.". 

ce8te atacuri au dat gre/}. . 
llMll"U a. alilllellta cât: :n&.i bllle lorI-e.i'" r~~bOi. Atacurjle date :::-ontra capului de d-eputatui kl.burist Stoll~s s'a plâns k,· 
gl!~cra1u.iui JUcov, totu*i nu au putut pod dela Pervomaisk "..8 şi presiunil-e Camera O:nnuneilor de producţia de tan· 
::lLreipunge in mOd ho;:.arÎtor· poziţiile impotviva Bu'!ului infelior, in direcţia cuIi din Marea Britanie şi a m€nţiona.t c Apărătorii locaz:tâţii Gassino au res

pins, în cursul zilei de ~ri, din nou, toa
te atacurile inamtce,Cf1fe cu fost dale 
Cu, un puterni.c S]Jr'jin 1e artilerie. 

Âvioane de luptă germane au bom
bardat, în orele f(Î/':::ii 'lle serii de 19 
MarNR coasta engleză şi portul de răs
bOit' Hul!. 
Eleetul at'u"uriPn1" deasuprM 

Lo"drei 
BERNA, 21. Cu privire la efectul 

ataourilor .aerJene germane 11llpO tr iva 
Capitalei engleze, cumunică reVL'et.entan
~il ziarelor elveţiene din LonHa. Unul 
ain ei după un atac german a numărat 
peste 3Q de .cuiburi de foc. In ziua urmă· 
toare el a viZitat regiunea portului din 
Londra care încă ardea. Şcoala de mari
nă. britanică a căzut jertfa flacărilor. 
fil umeroase districte au aspectul unei 
nimiciri complecte. In numeroase lOCuri 
instalaţiile de aJ?rovizionare sunt între· 
rUpte. 

LA CA.q~INO ATACA 
N~OZ"''':LANuli.Z.t 

LOr-."DRA, 21. In luptele pentru Cas
sin o ieu! atacurilor fi formează trupele 
neozelandeze. După cum anunţă core
spondenţi de războiu englezi, ele au tre· 
buit să plM.ască un mare preţ de sânge. 
De ma.i multe ori neozelandezii şi germa
nii se găseau in Rceeaş clădire şi erau 
despărţiţi numai de un perete, Este mi
rare .cum au putut rezista gennanii Ia 
un bombardament aşa de puternic. 

O Două loef"re"re de a. bem .. 
barda Germania 

Bbrlin, 21_ - Formaţiuni de bombar
diere americane a;u efectuat LUni la 
ami~ză o altă incercare de a ataca. "tlai 
multe localităţi din Germania d~ veat şi 
sud. profi tâ-nd de timpul rău. Pe t'Jt par
cursul ă'I'Umu111i de venire la atac, ceruJ 
!~R acooorit de o pătură compactă de 
n<ozoi. astfel că artileri" antiaer!8.nă ger
mană Care trebuia să combată aCE'SfE' 
rorm~t!uni. a fost pu.să în faţa unor ~oo
ifţinni grele. 

g,rmane. Vazând că in c.uda pierderilo. canuluj de pod dela N'colaew şi la Ves1 5.<l€St prilej Un mport secret ce fi f.)g!:)v.. 
suf eri te, nu au reuşit nici un su .. .ces în· d" Ing-uI, iT) dirf>Cţia. VosŢI€'sensk. au fost toemit de eurând de eătre comitetul spe-
tr~ '.far.lOpol şi Proscurvv, sovieticii au ăFa='lpmenÎ rE-spin!'!€'. astfel că şi aci, si· I!ial al Camerii Comunelor -pentru ohel. 
îl?Cercat O nouă. st ăpungere mtrs tnatia truplor g'eTmane ('onbnuă să Se tuelile dle atat ale Marii Britanii_ 
Ii8ml şi Dubno, în d"recţia Kremenetz, COf ~oli&ze. A ;;aţia a parlicjnat în mod D. Stokes a intrebat pe d. Churchill Cf; 

vrând astfel să. ocolească. pEla Nord ba· deM"bit Ia slIcce~l d"enT1<:ÎV din re',;;iu- are de gând să fucă pentru a remedia it1. . 
rajul german. Dar şi aceSt atac a dat n<"a l{n·men-t't '1 , d::ttorită j.nf"rvr>l1ţiei m'l..i sufici~nţa tancurilor britanice, .-espectiv 
greş pe toată linia, iar coloanele de ca€ trultol" SUi-!" ~"l'Ivj01'me df" brlmbl'lrda- a producţiei, Mii de soI<laţi britanici şi.an 
si cavalerie, care trebuiau să înaint-ez<3 mf!nt s' l:I~lt. D"1'I1tf~I. avi)"ltia a su3lti" g'ă .. ~it moartea. în Ilurma incapacităţii gu
pe ("alea ferată Opno--Brody, au fost "lut tn Tn('n eX"'rrlnlar "tctil lT1 : 1", nf "l1Sii"" vernului, 
irderc€'ptate, ş~ decimate de trupele ger- '!ţ"MYI~.ne În r~iun"'R !lhllată la F,<;t de Deputatul Stokes a declarat că se ba. 

I mane. Cu acelaş însucces s'a terminat şi 1:)"r<"I",l{lT't'OV ~i .1~ no1"o Q(> P"T"'rf'l'"'1::ljŞ''k, In zează în afirmaţHIesa.le pe informflţhlUi 
incercarea d~ străpunge:-e a inamicului ~f".('t("t'n1 ~o.rot1"~' nu au ~~8t in ~T1"'rnl obţinute dlfJIa ofiţeri britanici depe fron· 

I în regiunea Zmerinka, pe care inamicul ~··dH lw,f,,, '",,",le t'ru,ţ ",1.,.g n,P"i111'le~ !=:17d· tul dim Africa de NoJ:'l~ şi dela capul de 
pretinde că. a luat-o mI 3...<13.1t înca dela 18 Est de Vit€bsk 'Pe când în sec forul Nar- Pod Nettuno. 
.~ .. ~ •...... ~ ..... ~~ ................................ . 
Inaintarea ruşilor 

prevăzută în 

A pana 
planul 

la Nistru a 
gerlllanilor 

fost 

B~N, 21. \~'p). l}upă greaua cri
...;a a lULuu.J,O.r Z46, :!>ltua.}'.ld. !:)6uera.aa. in 
.,.ti1'wrU1. i::)liUltJ al l:i.'()ntu;~ui tie t\.asârit. se 
"llate priVi astazi (:)u mal mwt c.rum. \Jel 
~·uţin III Suuul ca. şi in Noruui froutului 
tie pe liug, mlşca.rea. rie desprindere ger
mană nu s'a mai C()ntinl1at. JJar ehiar şi 
,pătrunderea Sovietică peste Hugul mij~ 
l.().Ciu~ în ultimul spaţiu dintre Rug şJ 
Nistru pare să ti fost stăviliti de către 
Comanua.mentul german. 

Aoost oomaudament a. trebuit să. fie 
in clar dela. Începutul ofensivei s()vietice 
din Martie, că în faţa puternici presiuni 
• ofensivei lnamioo dela Ludzk până. Ia. 
Zaporoje Şi d(noolo până. la cursul înfe-
rior al Niprului, n. trebUi să se pro.ee
dll7Je la o mi~('are de desprindere de p.,..o
po<rţli cari denind de înaintarea. de În
viUufre sovietică. > 

Inai'ltarea Sl'ltViet,e!Q.r În :rei!lnof'.a 
"NÎ<>trn.rnl a. fost J)l"I~"ă.Ztltă în ca.lt'ulele 
"J.~l'=lteg'il'e ~i onemtlve. 

p" ("tlrS'11 ."ff'l'Înl' 1\1 Rll1!'ul'1i 91"1e .... 
... l\""ne "'~T1n~T!e ~'au retras pe linia 
...... 'nftil)ală de lruntA., 

< J,fn;" fJA ?:hl'·-?:fl·~ " 'NllHln"'"'' fmY\Otl"i. 
." ",~ .. x ..... : ... trp .. H"1" ,;t f",>l$T ...... no-l" '1'" .. ~.' 

oontu.a.t în co.ntinu.a.re şi dela Nioolaev 
pană la Pervom3isk

J trupele germane 
stau în dosul puternice fortHic6telor caw 

pete de pod In erâncene lupte defensive 
L"U diviziile sovietice cari at0A-1\ neconte
nit venind dinspre Hers()Il. Doribug şi 
Iovllucrainţ,a. 

Ina.micul trebue să suporte pierderi 
nemaÎawite fări ca să. obţină vroon 
eil5ti~ oarecare. Chiar şi at3tC'ul 00101' 
mal bune rezerve aduse dIn mari depă.r
tări, cari trebuia.u să ataoo NjI'.oIaevuJ 
dinsfl're răsărit s'a prdbuşit în sânge. In 
sll<'lţiuI de pitrundere din ambele părţI. 

1 PCI'VO'lllaisk, unde inamir1ltl a căutat să 
irminte7~ cu sprijine de blinf~nte până la 

I Nistru. se llnre ~ presiunea. ina.mioo. a 
'I'~t SHwiliti Inainte efe-a a,jun~e la. râu. 
llivlzÎi ~erma.ne de tnlerve'lţie atnd\ 
'lincmre Nord si ~l1fl In acellsta :c .. ni'i. şi 
resrin~ sovetele în mai multe se:'\toare, 
:'10 ~'lrJnl de a I"e<;f:"~,.~ f'~ul de pod 
'";,mic .lrn ft.('e9S~ ~".lnne. 

Pe rn ........ l q~m~'!'i" .. ,.1 Bn.1tn''''l; i~ 1TIn-
4>", .. /lph Vt ... H·", 0;;1 Pr,-,.;;"·",,Il.v. 1'tl"'.jf ~.t!l. 

"* ~" m!'l,~ ffl t:l"'\ll ... e In 1?~,,* .. ,t iI~ T~.I"
"~""'I<1 _ .. "' ..... ii "~TI C'fl"fltl" .. ftf<>,mll" ~_ 
.. r~e'~ ....... _l(' nOIHHl't'!. IlU ;Jflt nil ~xa' 

meu ~tl'8JUlClt ln acest loc, atât în atac 
cat Şi 18 apW'are. E arept V Ulita a tril
;\)uit să !le eetlartâ sub presiuue-d. puter
ni~ illa.llliCa, dar, In ~ priveşlie restJUl 
frontului n'a aVU .. ioc niCI"i) scJnimba.re. 
Nîcl ollîar marea tentativă de inva.tuirtJ 
începută. Vineri de Soviete prin trupe tle 
Şo0, Ia wd de miaştiniie Roc.ki n'a tl'~ut 
diooolo de linia ('"Tişemienienţ-Dubno 
-Lutzk~ rezervele germaIle o.prind şI 
aici înamtarea prin SlIl'DrÎDdere a sovie-. 
lor. 
In 8e"torul mjjlociu ~l f.tQlltului Sovie

tele an dat mai multe atacurI putel'lliC0 
de angajare. Pe malul srlldi('; al Pripetu-

I lUi, oa şi Wite1>s.k inamicul a. ata,<:at {~I 
forţe puternice insă. sprijin redm~ de 
blindate, a,;llngându-se la lupte grel~, 
ahl,({uf"ile p1'abu~indn-se în f(ll('ul german. 

- Pe frontul' norlli(' timoul şi' ree;Jn- . 
nl'a mIaştinoa..,ă nu permit ltJllt.e de pl'fio
J)oJtH mai mari, Fortel~ so,'irtlee INI tp. 
1'~"I'i,.t strlt'l"lU'!f>t'i iI~""1t1on.d ~~t>'Qlo" 
"i JipiiJo,." ft'Mue C'lJ f"rlf' m"O;;'tt ... p:"' .... 
~r;J~ n*,Jrl~ tr..n111eni te lIU rnst sh'~'1'1Jt 
"f'7",lh~,t n:hfinnt. 

PA fr/}f)fnl 'lV!1l"Vll, .. ""i$'fe1e au aia,('!!1( 
rnu n<m rl~H' fli.-l\ 1'e7.,,~ht, 

Socie~tea Naţionali de Editură ş' Arte Grafice "Dacia Traianl'.." Timişoara 1. But Re~;ele Mib:1i r, Nr. 4, tnmatr. sub Nr !Il2'l1-8J3 1943 :a R-:>p' Of Cf1m .. ri-nlui Timiş03"!l. 
Tfnă.riti la 21 lUartle 1!lt4. 
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