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s~;:~Finlanda a respins condiţiile' Sovietelor 
- Şefii teroriştilor din Franţa au fost trimişi de Moscova. -. 

,ra Propaganda aliaţilor ţinteşte Sud~Estul Europei 
L CUm 

~.lituC1ţla. pO-lit.lcă 
: _ .... , -.....- ....... .".,* _= str. 

li 

Ofensiva generală anglo-americană 
împ(.\triva statelar tt.eut'f5 paTe sa 

Ha. Ijl1't: acum, într'o a doua fază după ce în 
lupă' /orma ei PI jmă a dat greI} pe toată linia. 
erle.· Dwlaraţ~tle făcute eri în Ua'mera Comu
Ord· Itlor de d. Churchill ou priVire la Ir
. le·, 'ţptd,a erau pline de ameninţări intune
iţiu· roase. Este greu de spus in ce măsură 
~. lt'6m a/ace cu un bluff aau cu anunţa

diat' rea unor măsuri a~8e ~ grave. Tre
pe Hte în orice caz subliniată următoarea 

rele /rază din disC'Ursul Premierului Britantc: 
,Dacă s'ar întâmpla ca annatele aliate 

ni" Iii sufere o catastrofă care s'ar datori 
menţmerii reprezentanţilor Germaniei Şi 
'aponiei la. Dublin, atunci 8'ar creea 
lI:tre Anglia şi Irlanda o prăpastie peste 

Lt~1 ~re nu vor putea tr60e generaţii in
il"" Iregi". 
:zi. Cât priveşte problema jugoslavăZa 
a,e. Berna se crede că de§'i au sosit la. Lon
va : ~ra toţi reprezentanţii diferitelor tabere 
de ;ugoslave, tOffi.11 di~OUţiiZe oficiale cu 

guvernul britanic nu au inCeput ineă. 
It!! Se lasă, probabil, oareoare timp ca -

mai întâi - aă se produOO o luare de 
contact intre 1'eprezentanţii jugoslavi şi 

14 !tUmat după aceea conduoerea britanică 
CÂl lIG int eTV6ni acolo unde Şi când va fi 
ii- I'tevoie. , 
e- Situaţia el-lUi Purici, actualul pre.şe
li fiinte al guvernului emigrat cu sediul la 

Oairo, eSte însă, de pe acum, conSiderată 
>e ca pecetluită. Succesorul lui probabil e 
l' tJCfIsiderat generalul Du§an Simovici. 
~ Aoesta pare Il nu lua parte - cel puţin 
e deocamdată - la discuţiile ce se duc la 

Londra. Se spune, dealtfeZ, că a'ar afla 
U În Scuţia pentru odihnă, dar are in capi-
:il taIa britanică persoane influente care 

lvcrează pentru dâ'MUl. 

HELSL.~KI, 1"1. - ERI SEARA S'.\ DAT IN CAPITALA FINLANDEI UN 
COMUNIf,'T Ol<'lOIAL PRIVITOR LA 'ŞEInNŢA PARLA~IENTULUI SUJIDEZ. c0-
MUNICATUL SPUNE: IN CURSUL ŞE DINTEI PARLAMENTUL A DI,scUTAT 
RAPORTUL PRli\IULUI MINISTRU PRO )'. LINKONYJ<:S CU PRIVIRE LA PR&. 
TENŢIUNILE SOVIJ<.,"'TflLO FAŢA DE FINLANDA. DUPĂ O DISCUŢIE DE O ORĂ 
PARLA.'IENTUL A ACCEPTAT PROPU NEREA DE A TRECE LA ORDINEA 
DE ZI •. 

HELSINKI, 1'7. - "UNSI SUOMP' COMUl\;'1CA CU O DFAJSEBITĂ PLACERE, 
CA PARLAI'U;NTUL FIl'to'L.ANDEZ S'AHOTĂRAT UNANIM DE A TRECE U) 
ORDINE,' DE ZI. POPORUL FlNT ... 'NDEZ CARUIA INTOTDEAUNA UNIT,\TEA 
I·A FO~T (lEA MAI MARE FORŢA STĂ STRANS IN SPATJ<~LE AOF.8TEI II().. 
TARARI. 

UOT4.RA&EA PAR.I,A'fF;'l''''TUl,tT'1 FINLANDEZ DE A TRECE LA ORDTh'E,-\ 
nE r.r P~STJr. OONDrrm..E SOVIETICE INSEAl\.INĂ CA PARLA.'lE1\'TUL A 
RESPINS OOl'll'DI'fITLE SOVITITO-RUSE. 

Intreruperea relatiiJor diplomatice dintre Washin~ton şi He!sinc hi 
Berlin,17 (Ep). _ La Wilhelmstrasse, Pentru America în mod natural hotă. 

hotărlrea. unanimă a parlamentului fin- tirea fin1a.ndeză insemnează o decepţie,. 
1 d . ~ .:1 ~ deoa,rf>oo Washingtonullllll a vrut să con· 
an ez este aprec:uată ca um. vot ""4~ ln'Cre- ... , ~ Fi 1 d ~ d' ..: Am. 'n'" .. . . , u:uca n an a ];n un para 18, ~1 e ...... 
dere dat g'mvernulul pentru politlca Sa a urmărit cu totul altcew. decât binele 
externă. Guvernul finland~ in urma I Finlandai.. . 
acestui" fapt a fost tlUtlQSCU!t ca atare La Berlin se prevE>de mai mult ta si· 
ceeace poponJl finlandiez gândeşte ~j gur Întreruperea relatiilor diplomatice 
vrea. . dintre Washington şi Helsiru{: 

la Stokholm se dis cută situatia Finlandei 
B u ea re şti, 17. - S. P. p. trans- t.erne ale Parlamentului s'a întnmit in 

mite: Din Stocl.holm se află că .lui la I ~dinţă extraordinară pentru a di~cllta 
orele 11, comisiunea poentnl afacerile ex' situaţia din Finlooda. . 

Rusia e dispusă să continue negOCierile cu Finlanda 
B u e D re Ş t iJ 17. - S. P. p. 'trallS-Il\~oscova ar fi gata să continue negode-

mite: Din sursă. suedeză se află ei guver- nle eu Finlanda.. • 
nul finlandn r a.vea cunosC tă de lrn ~pa."eea guvernul flnl9JRdez a ~onv.ms 

a . 10, maJontatM parlamentară. cii o ahh.ldlrte 
raport din care reese că. guvernul 8O\ie- 1 fermă. trebue să fie adoptată, re.;rtingân
tic nu şi·a spus u1timul CUVâ41t ,i ,ii du-se actualt"Je condiţii sovietice. ' 

Regele Suediei cere Finlandei să accepte conditiile modificate ale Rusiei 
Bucureşti, 17. - S. P. P. trar--smite: 

Regele Gustav al Sue:hei, a trimis UIO 

mE'saj personal mareşa lu 1 ni Kar~ Gusta,,, 
von Mannerheim exprimând'll-si nelini· 
!ţtea în ceeace priveşte viitorul Firla'1dei 

şi afirmând că. El împărtăşeşte comple
tamente părerea g'U'vernuluÎ S-iu. eare 
('rooe că Finlanda ar trebui să accepte 
condiţH1e modifiCate ale Rus!ei, ca o 
bază pentru lIlegocierile viitoare. 

O dovadă că se pregăteşte terenuZ 
pentru Sifno'Vici, poate fi considerată 
aceea oferită de un recent articoZ din 
ziart4 Times care-l descrie ca pe "Ufl. 

°Ner patriot, capabil, cu vederi largi Statele Unite speră că Finlanda va eşi din răsboi 
f' plin de o energie fără marg'ini", după. . .• • 
care adaugă: "Generalul Simovici îşi va • U; e 1 sIn k i, 17: - D~ transm~te I dI1I ahanţa 00 Germama. 
lua in primire funcţiunea lucrând de I mt~ un . co~(>nt1\rtu. c;t .pn\'1re la ştinle Telf-grama după Care Finlanda ar fi 
liartea regelui, ceea ce în~e11!nează că sosite dm Fml~,"da, mmlstru! de e~tern~ I respins rondiţiile sovietice se Vit dovedi 
1:19 va da astfel curs neoon imperioase al Stat.eJol' Umte a. dedarat :\lleI'Cll1'] • 
de a se imprima guvernului jugoslav o seara textlll exprimat În mod precis. spe.- adevăr~ta. Statele Umte vor avea o mare 
'louă orientare politicău• ranţa, ca Finlaada va eşi din războiu şi decepţIe. 

PROPRIETAR: 8oeieta~ea • Naţi .. 
- ". ,._x ... Arte Ckafiee ... ~.,.. 

termina să rupă relaţiile sale cu Gen:IW.
Dia şi să în~teze răsboiul. 

Noul amănuate In descope
rirea terori.tă din t"ranţa 
Pari8, 17. - Cu privire la descoperJ,.. 

rea cartierului general al "mi.ŞCă.ni de 
rezistenţă" franceze se comunică. acum 
noui amănunte. Şeful statului major era 
un evreu cu nUID"'le Blook care şi adău
gat numele francez de Narboane. Au 
fost găsite explozibile, arme precum şi 
telegrame şi scrisori, cari unnau să fie
trimise la Londra şi Alger lui NegriU şi: 
Marly. Din hârtii s'a putut stabili cine a 
fost ucis până în prezent şi Cine este 
vizat in viitor. A fost sechestrată dease
menea şi întreaga contabilitate a mişcă.
rii de reZistenţă. TerOriştii primeau lu
nar dda Anglia 173 milioane franCi pen
tnl e~cutarea crimelor teroriste. 

Arestarea conducătorului mi.şcărU de 
rezist-e-nţă franceze din Lyon a reUŞit d'lJro 
pii. eerc'letări de mai multe săptămâni ... 
.;;.~ datoreşte unei întâmplărt. Cu OCazia 
unei cioniri la Lyon între un tramvai ş:f 
un camion s'a descoperit că pasagerii 
cnmionului erau terorişti, cari apoi au 
fest arestaţi. In baza dedaraţiilor te
rtu'iştilor mibţia franceză a reuşit să. li-
d;;oo aproape întreaga conducere Şi să 
aresteze statul major din Lyon. 

Sefii organizaţiei tero .. lste 
dia Frant_ au. lost trimi şi 

dela Ho~eo ... a 

YICHY, 17. (Rador) Corespondent"lI 

I 
a.genţiei DNB transmite~ 
Prinderea grupului central de resist~ 

ţă din Lyon a per'ln1S să se stabilească 
după părerea e.xpl"imată de ee.rcurile oli
oiale fraMeze că o organizaţie din Fran.-
ţa, condusă de străini a săvârşit sub 
masea patriotismuhi numeroase atenta.~ 
te şi.ovtturl şi că şefii ero.u trimişi di
rect dela Moscova eu Scopul de a provo
ca în F'rnnţa anarhja şi nelinişte ~i de a 
inlesni pătrunderea. 'bolşevismuJui. 

Propal,fanlll. Inamică şi-. 
mutat ţinta tn. Sad Est •• 

j<;urn"'i":f 

Bucureşti, 17. - S. P. p. transmite: In 
oonferinţa de presă de eri dela Wilhelm
strasse s'a. accentuat faptul că in ultima 
vreme, propaganda inamică şi-a mutat 
ţinta in direcţ,ia stld-estului. 

Ministrul dr. Schmidt a refuzat să se 
ocupe in mod amănuntit de bănuelile 
mincinoase ale inamicului faţă de aHa
ţii sud--est euro~ni ai G€rmaniei Şi 8, 

atras atenţia auditorilor săi de atitudi
nea autol'izată corespunzătoare ţărilor 
respective. Cât despre stabilirea de relaţiH:lipk>- nI. Roosevelt a făcut din nou presiuni asu"ra Finlandei 

matiG8 între U. R. 8. 8. şi Italia Mar~ t' Cuvântăl'i oficial~ ţinute tn ultimele 
Amsterdam,17 (Rador ). - Core.~ I viciul britrunic de informaţii, preşE'dinte-- zile în SI ova ':'Ii a. energica desminţire a §()lulu,i Badoglio, faptul este dea3emenea 

amplu comentat. dar, in primuZ rând, 8e 
inregiSt1'ează Toocţiune4 ziarului Times, 
care comentând ştirea, scrie cd "recu· 
noaşterea formală a guvernului Bada· 
gUo de către Rusia e-8fe un gest sur
prinză.tor. dar e adeVărat că politica so
Vietică în Ch~8fi1tnj de ace8t fel este mult 
'mai fleXibilă decât aceea a Marii-Brita

pondentul agenţiei DNB tramsmite: le RoOsevelt a incercat din nou să fa,că agel1ţiei oficia.le române.şti, au fost 
După cum anunţă din Washington ser- presiune asupra Finlandlei pentru a o d-e amintite în mod deosebit. 

ttHu
• 

NOUL AMBASADOR TURC 
fA IONOR" 

BUCUREŞTI, 17. S. p. P. transmite: 
Ziarul "Daily Talegraph" din Londra. 
anrmţă I>i guvernul britanic Îşi VIS da in 
iCurând agrementul pentru noul ambasa
~r turc la Londra, Rus..<;en Efrem Unni. 
din. eare a fost ministru la Atena, Buda· 
pesta şi ambasadOlt' 1& Roma, 

... ,.._.-........................ ~ ............ ~ ......... _ ..•.. ~ ... ~ ...................... .. 
Poporul german ştie ce trebue să creadă de,spre răsboi 

BERLIN,17. (Ep). Asprimea incur
,Uturei a..:tuale a 1ii.t·ut poporul german 
ownplect fără. illllZii. La a.u~astă col1sta
tare ajunge ministrul Reichulut Dr. 
G'oobbels în noul său artkoil din revista 
"Das Reieh(f. in care ia atitudine indeo.
sebi faţă de poHtlca de ştiri a.nglo.-ame
rieiană. Dr. Goebbels oonstată el 
taţii. i de po1itira anglo-.amerleană 
in care er(lo'tl'ea este o re~1a. pro
"n'iu zisă stă t'lar't!}tea şi hotărîrea ger· 
ma.ni. La Londra IIi Wa.sbingtoD. s'au pus 

bazele unei reprezenta.ţll a războiului, 
ea.re pentru moment se 6pdjină. pe d0-
rinţe şi speranţe şi pe cari situa.ţia. fap. 
telor nu le va Iă.sa nlci(ll:lată să se în
făptuiască. 

~linistruJ a oocent'llnt a.poi. că. lumea 
ÎDtreag'ă este 1II1anImă in faptul ('5, po.. 
pOJ'lUI genna.n până in prezent a rezistat 

I 
mai bine în 9i<'leSt ră.zb:>iu. Poporul ger-
man ştie {>e trebue să erea.dă despre 
războht. .,Mat de ~bă s(' Vf}r CIIăţina 
mun~ii dia lume decât să De inşelăm 

l
in credinţa noastră fermă şi nestl'ămu· 
tată.în misiunea noastră spirik"lă. 

In a.oeasti privinţă. nU e~te nici O ne
voie de a. pregăti pOpo.rwn;j nostru nu
zii. No.I n'am cJ"eV!t Bici odată atât de 
ferm in vi<,toria grma.ni ea. în aceste 
siLptă.mâ.ni şi 111ni,- attln("i ('anii farem fa· 
tA. probei fOii de fO'r. roate ră. inci. nu am 
"~~lqS la sfârşitul weercăriÎ noastre. d':'lr 
. ·'nm face faţă.« 

-1 " 
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.-ExiSti din păcate o anumită politică 
la. Opera noastră, pe care n'o pot con
df.!Jlllla indeajuns. Numai foarte rar se 
oferă publicului distri:buţii omogene, in 
cve toţi soliştii să fie de calitate egali 
- bună. sau mai puţin bună.. O pornire 
fatală. parcă îndeamnă pe aceia cari 
compun afişul să pună alături de UD 

nume oonsacrat de publicul Cl.Ul.()SCător 
pe un altul care nu poate decât să rea-
pingă pe spectatorul iniţiat. Totuşi nu 
~~te mare filosofie să-ţi dai seama că 
~l cel mai bun spectacol este degradat 
de un singur cântăreţ indiSpus sau fără 
vece. Acesta îi împiedică şi pe partenerii 
sai să-şi dt'a întreaga măsură, din mo
t'\'e psihol~ice pe cari nu le mai ana

fi prin UŞUI'inţa relativă cu care .scoate 
arutele (stretta actului fi!), însă aceste 
calităţi nu pot face uitate deficienţele d'EI 
djcţiune şi emisiune. Oare de Ce cântă 
d-sa italieneşt e duetul (Miserere) cu. 
Loonora! 

Rusu. d-na Mesarot, d. 1. Sarea, d-ra Eva 
J;'cnta, d. P. Corpade fi d-ra Ad-elina 
Istrale. Subliniez buna condiţie fizică. a 
corpului de balet, datorită desigur ln~ 
~nsfvului antrenament la ea.re e 8UpWI 
tu ultimul timp, 

E prima dată, cilnd consiliul comunal al 
oraşului Timişoara., ales pe bază de 'tClelll" .: 

se ocupă ~ de o chestiune de echilibru lJO. . ~~ 

D. Nic. Avrigeanu l"C'mareabil tn Fer.. 
rando. Am gustat mult povestirea (ma. .. 
zurca) tabloului prim. 

Reg1a d,]ui D. Weinhold !ngriji't!. 
ciaI, ~ asistenţă a clasei munci~reşti. ~ 6ill 
Însărcinează unul dintre consilieri "si 1lI:Q. 
dieze condiţhmile de viaţă a~ clasei mQt[. . : 
ci'toreşti" şi să prezinte un program de 
activitate. In şedinţa consiliului comunal 

Ii ?,f':1; 

U~ boala aL-e8bta s'au moli.psit pa.rcă 
~i organizatorii de spectacole extraordi" 
nare. Lângă un oaspe excepţional ne ViD 
Î<1 ullima vreme rEgulat şi cântăreţi de 
cl:r;naş!t'rt>a. cărora ne puteam lipsi, sau 
P" cari prefe:'ăm să-i ascultăm, a.şa cu 
:: du docllm~ ntar, într'o altă zi decât cea 
c> sărbătoare. 

D-na. Ritta St(ltl,ciu i.li Ines a confirmat 
părerea bună pe care o avem despre d-sa. 

Baletul din "Trubadurul" este una din 
CeloE' mai reuşite creaţii ale maestrului 
Ionel Marcu. Iată 8OlÎştii: d-ra Picky 

Activitatea Instifufu!ui 
Seeţla Js.tortcă de sub pt'efidenţia dhi 

pruf. DI". V. !Iotogna continui desbate
rile asu;pra materialului documentar în 
fiecare MierCUri, .ora 18, le. sediul lnati
t'ltului. In şedinţa din 22 Martie d. dr. 
Emil Botiş va conferenţia despre ve
chiul drept român, pentru a documenta 
Tămă.şiţele acestUi jus valahieUM şi aiol 
in Banat în inStituţia atât de interesan
tă a comunimtll fnmilhl6 • 

~ţla Etno'gratică. r~i ţine .,edinţele, 
S'lb :pre<}idenţia d-lui Dr. Aur"'l C~<;ma, 
consilier ministerhl tot la două săptă
mâni, adie! in 18 Mnrtie. 1, 29 Aprilie. 

Corul satisfăcător. Orchestra, sub ba
gheta d-lui praf. Gheorghe Pavel, care 
parea nervos şi indispus, a avttt, a Zi 
bună, 

In concluzie, un sp':,ctacol frumos cum 
am vrea să ved€m cât mai multe. 

NICOLAE IV AN 

Social Banaf-Crişana 
13 şi :!i Mai. 
Sâmbăti (18 Martie) va face o oomu~ 

llicare, d, prof. Dr. Nic. Ursu despre 
f{lllklorul muzieru, interpretând materia
lul bogat eules la Naid~ 'Ii in Valea Al· 
majul"li. Membrii şi amatorii sunt pe a
ceastă eale tnvitaţi. Şedinţa Incepe fix 
la ora 18, la sediul Institutului. 

Secţia. Etnologicl. de sub pt'~identja 
dlui director dr. C. Miloşi va ha tn des-

I 
batere. ,la :proxima. şedinţă, proectul in, 
văţămâ.ntttlni pentru dcenlcl, . deoarece 
în &omeniul acesta se resimt mari ne
aj'lnsuri şi lacune fngrijOI'ătoare. 

din 26 a aceleiaşi luni se alege şi o .,comi. 
sie de 8!li!'hmţă" şi construirea, pe seama 
muncftorilor, a unor locuinţe muncitoreşti, 
evident, conform concepţiilor de a!unei, P9 
banii muncitorilor, La cererea. muncitorilo1' 
0T1I.~! ea tn administraţia sa proprie depu. 
nenle a celor 418 muncitori În valoare ~ 
17.000 coroane, dintre cari până la snr
~jtul anului 269 muneito1"Î1 tşi rf>trag de< 
punerile in valoare dE' 8980 cor. La sfâr. 
şitul anlllui 1908 oraşul nu mai adm~nist1'l1 
decât 7855 cor. depunerile Il 126 muncitori 
Inutil ~ă arătăm. că în~rel=l~a acţiune Il f<Jst 
iniţia.tă. de autorităţi numai pentru a ca
naliza atenţiunea muncitonmei fn altă par. 
te, căci din acţiunea aeeasta nu 8. f~it niei 
o casă muncitQr~ască. Faţă de aceste ta. 
~onări ale unei Ţlrob1eme sociale de cea ma! 
mare imP<1l'fl:mţă Timişoara anilor 1926-

; pr 
fi 

Indoctrinarea ţării Întru bănătenism 

Consideraţiunile acestea vor părea 
Sf:Vel'? unora, fiind spuse to,'mai în legă .. 
tură cu spectacolul de .,Trubadurul" in 
care tanorul Emil Marinescu a făcut o 
figură - în fond onorabilă. Lucrurile 
acest+a a t:'ebuit insă să le spun odată, 
iar pe de altă parte m'a supărat deosebii 
ai şare-a eu aceleaşi litere a celor doi 
oaspeţi, căci d-na Maria Moreanu este o 
'Cantăreaţă cu totul ex~ţională în timp Numărul din 10-20 Martie al "Un!- din Banat găsindu-şi un ecou In ţara in
c::- tenori de talia d·lui Emil Jlarinescu versului Literar" publică la. pagina 1 tl'eaga, să~i creeze principalul lor suport 
avem şi noi cel puţin trei! Acest abuz de un articol al d-Iui L~viu Jurchescu, în- moral. 

1927 a cheltuit pentl'U asistenta socială, tn 
spedal pentru aceia 11.. muncftorHor ~omeur! 
p~ 11 milioane Iei după ce, eu ocar.la re: 
forme{ agrare. peste 1200 muneftoti, ap! 
de ramiI i e, an fost tmpropr! t"tăriţi eu. 10.. . pr 
tur:f de case. Cazul de ordin Klcial politie ;~: 
se eerea !nregistr'at fiindcă problema t"tl,4 ; Dl 

J"('clamă am ţinut săwJ sancţion~. titulat ,.Iniţiere Întru bănăţenism". De-altfel după cât . suntem informaţi, 

::>elo2' muncitoreşti, asupra căreia. vom mai . Il' 
reveni, 8. continuat ~ă 1'1Im!nă la ~mrataţă. dI 

TRAIA..V BIRAESCU 
Şi acum despre spectaColul .insu.şi: Ofensiva de unu! sin-gur a dwlui L. problemele bănăţene sunt unnărite eu 
D-na. Maria MoreanU

J 
în rolul batrânei Jllrchescu in capitală, de îndoctrinare a inferes c!\."SCând în capitală. 

n 
...................... tIE 

AZUOO11R, a. fost Zoouduitoare. Am cuuos- ţării întru bănăţenism, nu ni se pare Intr'unul din Viitoarele num~e ale 
cut in d-sa o mare &fustă, cu o vooe lipsită d~ importanţă, căci eSte esenţial .. Universului Liternr" publiCistul bănă
rn;nunat de cultivati, o mască. unpresio- ca durer:l~ bănăJene. ~ă nu fie cu~~- tean Comel:u Runcan va pubHea intre 
na.nta şi un joc de actriţă de rasa. PoV'€s- {"Ule numaI acag~ CI Şl in restul ţar:1, 1 şi 10 Aprilie studiul său Alexandru 
tl'3 din actul al doilt&, aria din al treilea 1. $p:-e a a:",t'~ adz'Zlu~ea.: E'i~ ,E o ~?diţle 1!o~ioni şi fi]~sofia, apoi eventual "Eu-

Fot (.tofan', . iii 

tduea,ja jelelo~ 

ş~ aceea dela sfârŞltul celUi de &1 patru., prunordiala ca framantar;le Splrltuale Unt;-e Murgu ŞI folooofia".. . 
1€'3. au fost momente de înaltă arta, C8.t'i ~QvO x/oO<X~ ~~~~~.~<>~~; 

~u vor fi uitate multă vreme de aC€! Pentru breasla scriitorilor 

Una din problemele care trebuie să tU 
preocupe î1i momentul de laţă este edu
caţla fetelor. 

Âm repetat-o tk nenumărate ori) nu ... 

cari le-au gustat. 
D-na. Fenia Nicolau în Leonora ne-a 

dat o nouă probă 8. marelui ei talent. 
Aproape tot t~pul d-sa. s'a menţinut la 
o înălţime rară a oreaţiei. Ariile de bra.
vură din actul întâi fi &l doilea au entu· 
ziasmat publicul, dar şi cav8.tina actuluI 
1. a fost frumos cânta.tA. 

D. Constantin Uraulescu a se bat UD 

adevărat triumf in rolul contelui de 
Luna.. Progresele realizate de acest cân~ 
tăreţ sunt uimitoare. Nu exagerez *100 
t1fj.rm.ând că d, Ursulescu a. întrecut de 
pc acum nivelul unui teatru liri't' româ.
nE>SC. Oriunde in lume d-sa ar fi con.s:i· 
dE-rat ca o mândrie a 8.IlSa.mblului de 
solişti. Celebra arie largo cbn actul al 
doilea fost o adevăra.tă eu.Ime a carte
rei acestui cântăreţ. 

D. Emil Marinescu m'a decepţionat In 
Manrico din motivele mai sus expuse. 
D-sa seduce prin fizicu1 d-sale avantajos -o 'figură dispărută: 

S'a stins zilele trecute la BUl~ti, 
uu om din vechea generaţie a celor Care 
- cu calităţi şi defecte ,.Iatal legate dlE! 
o mâl1ă doe pământ" - a suferit Şi a aş. 
teptat, a sperat şi a luptat. a crezut Şi a 
i"cândit , de pe urma. crezului pentru 
care, unii, JÎ-au cheltuit comori de avânt 
ŞI de euerg:e, iar alţii chiar sângele fi 
viaţa ... 

Pornit dintr'o modestă familie de 
"mo:ani ardeleni", din satul Corpadia, 
dA lângă Cluj, cI'€6cut la şcoală străină 
de neam ş! de lege, la un liceu din Cluj, 
Mihai Şomlea care nu se putea impăca 
cu inehiziţia la care era supus SlllfletuJ 
naţiei sale, de către dominaţia care fi 
repetă, cu Şi mai aprige mijloace -
aSIăzi, - tiranica silniCie, 1:roou în ţara. 
liberă, pentru a-şi câştiga cu greutate o 
pâine, care, dincolo, i Se refuza um;ia 
care nu vDia să-şi 1"€neg-e strămoşii. 

Ce nu i·a f~ .. dat să. încerce, cu neoo, 
roc1l1, care, l-a unnărit totdeauna? Săr
ma.n farmacist 1'OIILâ.D. el n'a ,p..utut ob. 

Sub aLe:;)~ tiwu. c.i.. l\.&.U:J. ";yr PUOJ.1CU 
Ul wt411u.l. llul:a:H.l.1· al "I,.,ruven;il..l,u Lite--
1~.u''' un lntţlresallt anLCol, din Ci.l.l'e Jes
pCJ.n",em: 

,,\)n~ulM1, deLa. lllcep".1t, ca atâL apăra. 
rea lnlere!)elor scrutJ.L·lI~~tî (,;d.t ~i $ ta.· 
biltrea unor relaţii vii şi pulerlliC>t: cU 0-

ficialitatea in vederea sCllimbării pemi
cioasei mentalităţi d'e până a0tUU si a 
impunerii unor soluţii şi drepturi uO".lÎ., 
nu pOt reveni decât unui corp organizat 
al meseriaşilor condeiulrli, deci Socie. 
tiiţii Scriitorilor Român3 

Pentru aoon.stă Societate noi nu avem 
decât dragoste, după cum nu păstrăm 
decât cald,ii preţuire cODchcătoruor ei 
aCU'.1ali. 

Trebue, fusă să recunoaştem că, 
aşa CUm se prezintă. azi. - adică lip
siti de o anumită autorîtate, de unele 
drepturi şi puteri (f.1 eare să fie le~a1 
Investită - Societatea Scriitorilor Ro-

MIHAI $OMLEA 
ţi.Ile totuşi o farmaCie, în ţara In care 
atâţia .străini bogaţi 4i aveau farma.· 
mile lor, moştenite din tată in fiu. Abia 
avu o Drogherie, in Bârlad ••. In clipa, 
Vi&a.tă ,i ftricită, a Unirii, impreună cu 
t&tă.l meU ( care poseda de 13 ani o far .. 
IWIICie in Vechiul Regat), de3Chtd ambii, 
in 1919, primele două farmacii româ
De'fti din Clujul desrobit. LoViturile 
soartei continuă, însă, pentru M;naj 
Şomlea. Curând ii moare unicul copil, o 
fată, iar, după. câtiva ani, .lşi pierde şj 
soţia. Rămas acum fără. familie, el îşi 
depune toată activitatea în domeniul 
pI·o!esiunfi saI<€'. Ajuns preşedinte al 
Asociaţiei Farmaci..5LUor din Ardeal şi 
Banat. Mihai Şomlea. munceşte eu toată 
stăruinţa, pentru sporirea crezului aău 
de inălţa.re a prestigiului românesc, atâr 
de oopleştt de străin.i.mlUI de toate nuan" 
ţele, in 'boeasla a cărei conducere o lua
se. După p~ţ11'1 timp fnsă, neajungându
şi ţelul, dar cA.ştigându-,i nOi duşmani 
in_~~,tr~ ~_~. 

YIUJlaSUS& [ il 211i&s& 22 __ • 

SUfiCient 8ă acuzăm mereu ti.neretul că 
11U este la inălţitne., că 6 auperfiCitJl 

mâni nu poate lrua. taurul de coarne, etc. AspectUl pe care nH oferă fetele dll 
r·ostind un cuvânt energic şi făcând faţă astăzi 86 dator&Jte in primul rând tmei 
t"ltUl'or problemelor ce interesează ln-
olaltă meseria şi existenţa seriitomlui. greşite educaţii fi nu lip88i d8 educaţi! 

Cum afirmă unii. 
E .ab~olută nevoie ea S. S. R . ..eul să Fetele de astăzi au Uft Ip'irit de inde-

pretInda acordarea u.nor drepturi cum pfndenţă ma' accenh.-t ' . 
a f' d ild ~ t! 1 d· .... ..;.' 1 H.... fi prlVt'8C cu r 1, e p a, con rOlu e 1 .. ..,. nor, înt- oarecare di''M'W'P.+ anumite Zeg' 1"IA> .., 

U . l_.l " ~l:" ~J' t, l'~ care 
p nerea unor nor~e prlV.LUU .actlVlt~w I văd invechite şi demodate. 
t~a. ac;stora, m0:Uflcar~a cotet cu. ... eru. Ca să PUtem. ajunge la rezultats d0-
ta. scrl1torului din edlta.rea. operelor rite in educaţia. de astăzi, trebuie..t 
8111e • • • , • trecem pe.lJte rigiditatea de ieri. Ce; doi 

Pentru, su.sţtnerea. deztrleratelor şi factori e8enţiali ai educaţiei, educătorUJ 
prop-l.Der:ll?T sale, S~ocietat~ Scriitari. şi e~'VUl trebuie 8ă fie apropiaţi, Bă 86 
lor Romam trebUe sa benefiCIeze de lar- !a.c.(J o .JUdurti .-u{U:ttJa.8c.d trăitMcd fi 
ga. solicitudine a forurilor oultura1e. caldă. 
Odată convinsă de-a l8.c.orda adâncă ln- D-na pro/. IA.u:reţia, dr, Oprean Il ţinut 
ţelegere şi neşo,:~eln,ie Sprijin. tll:turor 'lin cî<:lu de conferinţe in ClC!la8tă direcţ16 
Problemelor scrlltorl<~eşti. O!icJalitatea studi~nd de aproape problema. D-srJ va 

I
ar putea ~onveni, 1n primr.I.1 rând, la legi. con!e-renţia ~ la Timişoara pre~entând 
ferarea. raporturilor dintre editori 91 problema in toate aspectele ei. 
scriitori. MIA MARTAN JALHŞ 

• 
lea se dedică politioei, alături de unu] 
din numele rezonante ale istoriei RomA. 
ItieL Dezgustat, în cele din urmă de 
amărăciunile şi d~zihlZiUe acestet mŞetă,. 
toare curtezane, politica, 1OOl"e, eu mira .. 
ju-i de sirenă., turbură adeSea chiar şj 
pe cei mai cumpăniţi, Mihai ŞOmlea re
vine i8.l" la profesiunea sa. al cărei in:
spector onorific ajungând, nu-i putu 
face ţotUşi tot binele de care era. capa.bil. 
DemIsionat fi din acest nou POSt. Şomlea 
sa reintoarce, definitiv, la vecdlea OCU4 
paţie de modest fannacist eonsolându .. 
.Ele de mizeriile omeneşti şi prin cultul 
literaturii. In ziarul pe care, Singur, 1) 
~dacta, lunar, la Cluj, Dar, tocmai când 
se cred·<:a mai Ia adăpost de atj~e 
vieţii, implacrubiIa Nem€'Sls ii hărăzi ul. 
tima şi suprema lOVitură . •• După ce. 
darea Ardealului de Nord, Mihai Şoml-ea, 
care. împreună cu tatăl meu, 'CUteza.se f, 

rămâne pe vechile plaiUri, pentm a dU<'· 
Şi mai depal1e lupta în ~l1u,1ba poponllr' 
romanesc, rămas fă.ră conducătOri natu. 
rali., fu silit a părăsi - ea Şi tatăl meu 1 
- CIujul, unde, ambii. furi socotiţi (tm. 
F\t.uni cu a.tâtl.a alti iJlte~a.u .. fnm.. . 

-t~ ~ni) ~l'ept indezirabili şi expuI· 
zaţ! mtr o ora, în vagoane, necurăţate, 
de Vite ,batjocttriţi fi maltrataţi. toat6 
a'Cestea numai pentru ea.. aVeril-e lor ră· 
mânând rară stăpâni, să poată fi admi· 
njstr~te (cum s'a şi întâmplat apoi), dtl 
LobiLli cavaleri .. _, dezjnteresaţi şi .. , 
:rnărtnimOŞi, ai naţil.mii v-eeine ţ ••. 

Astăzi Mihai Şomlea nu mai e decât 
Ull biet pumn d': cenu~. într'o sărmană 
urnă funerară, efic11etată si as~zată în 
raftul unui crematoriu oa.r~care din Ca. 
pitală. '. Dacă, tOIUşi, f~gura l~i n'o 
vom mai vedea niciodată, dacă. glasu1 
lui. nicicând ,nu-l vom mai auzi, va ră
mâne totuşi, in amintirea tuturor e'l.InO& 
wţi101', e-xemplul unei netnfrânte ene"· 
gH, care, în Ciuda vârstei Şi a IoviturilO1 
soartei, a torentelor ,i Il furtunilor ni, 
prasnioe ale Vieţi!, a cutezat a merg« 
:'1ail1te. spre limanul id.ealului către C!I.!'f 

;r.dem cu totii. ,,&pre a fi iarăşi ce a,. 
. ~·,~t q-i mai mult decM atâta! •. .ti ~ 

. VIP~~~ 

ti 
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, C O.l\lK.,UOBAREA LUI ION ,lSOOlU. 

S'au implinit 5 ani dela moartea in
lIfIISigeotului 'hlpti.tor naţionaJist Dr. 100 

LI ,SOCi1I. Dacă eU;ti • intr&lu;igeuţă in ebes· 
n ~ 

, JjlIJLiIB naţionaltile - gloriosul ddWlct a 
jo ,~pjns.-o pâ.uă la extrema ei nmrgine. Şi 
le 1ilIJdc/i nea.muJ. rtlOl:lW8!lC a e, oluat prin 
1· ,~Ilţij uapooale, »r. Ion Suciu a d,emoo-
1. pat, prlJl con~pţiile şi acţiWlea _, ei. o 
Il ,; ,evolutie pentru a se realiza in scopurile 
LI ,.Ie nU are nevoie de simple atitudini teo
i. _ şi :repodiază p&JJele dootrinale. Fiind-
8 ,ti, pentru. Dr. 100 Sudu naţionalismul le. 

i, !OIuţiODal' româ.nesc a insemnat y" i Il ţ 1 
9 _ • e tia D •• Deci: pl811 IP organizare, 
,1 '!Ied: IDQnci ,1 jertfă. Pentru această me-o 
l' 'todi de acţiune el ,i .. ales elementele cele 
il, ... dinamice din Ardeal - moţi~ cărora 
.. '" exalta'- vizilIDeft 1Hlirii totale româneşti 
!' lPtr'o ţa.ri - UNA. UNICA ŞI INDIVIZI-
" JJUA. Amm, eomemorâodu-I tăcere ,1 pios 
~ 'IlI'JPOOt. t.rebuicl si cootemplăm admirativ 
i, : riata JuI de Ingere.o româ.nis.m. ea la zilele 

, acestea. ,de viati şi de moarte, ale ueamului 
J(l8tru si De verifi.oăm CODŞtiinjJele " tă.ria 
J088tri patriotică, aeeeptâ.nd pe Dml 1011 

, 80ctu ea pildă fără pată fi Prihană.. , . 
C l~RCUL BĂNĂŢENILOR. lJl Capitala 

'fă.rii. {leooul bă.nă.ţ.eoiIor. ajuu, 
prin modul splendid In rare ti. organizat 

.. , datoritA oo.menUor OILN B. conduc ,i il 
constituie. să. fie nu numa.i UD _gaa. ~ 

,propagare a Afletuhli bLnăjeGeee ti 
.• CODl6rilor lui iDepulzabUe, el un 

! : minister al Banatului. Vondua de d. 
Dr. :Poetre Nemolan1l, figuri reprerlJ6llm.. 
Ih-ă 10 Banatului. Oeroul Bănă,ten.ilor p:re

< dntă o nesfâ.rşită ~rie de bd'ăptlllrt eultu· 
, mie. Amintim de Săptămâna Băniţeanit 
~făşurând în eapita.1ă, comorile spiritua.le 
i1ină-ţoo.eşti, iar aomn o!le&1llă de eoole
linte despre Banat vor }zbuti să InCiltă.ţe.. 
lItll9.SCă şi mai vârt08 convingerea In tot nea
mal românesc, d. A}lu.."'Dl 'fării Româneş~1 
Infăţişează, incontestabil, o fnmce prm 
munca., prin ritmul evolutiv şi prin indâr .. 
prea naţionalil'tă, precum ,i prin elanul 
8(liritaa.l al româ.nilor bă.ni\.feni. ' 

• 
R OMAN'lZABEA ECONOMIOA. Con .. 

cluzi ne la ~ ajwt~ d. Grlgore 
Ion in artî'Colul siu publicat in "Indrepta
rea" din Timişoara, despre politica şcolară 
şi românizarnea economică ,euprind un ve
clliu deziderat româ.nese şi nu ştiu dacă nu 
estle M prisos să spun că ele exprimă ti 
e.oncepţia fundamentală a plu.nului şi a mi'" 
loaoelQl' de româniza.re economică a Ij;tatu .. 
lui nostMl de astă.zl, naţional şi ereştin. D. 
Grigore Ion, care in tratarea problemelor 
economice nu porneşte niciod ati. deJa fan" 

, tezii. ei din viziunea directă a realităţllol' 
spune precis Şi categoric: "Politica şcolarii 
trebuit!' să intervină in acest prooes (al ro
mânizii.rii) in doui\. feluri: să verse prin dI. 
rijarea li 75% il tineretului şcolar spre pro-
fesiuui practice" ,i al doilea - ,.să ajute 
pe a.cea..~tă cale 8 ele e t ion are a u n e j 

eli t e r o ro â n e şti. care să stăpânească 
să condueă. în adevă.r, dtlStinele economie). 
româ-neşti:": Prin urmare - două. treimj 
din tiJWretul neamului trebuie, prin munca 
creatoare şi selectiyă, si <.~ elita con· 
ducă.toare. E bine, că d. Grigore Ion, in 
consens cu conştiinţa. neamului nostru, pro
clamă munca selectiv& ca izvor al elitelor. 
Câte l'elIOnanţe istorice trezeşte acea.'.ltă cu
getare, Justa şi substantial româ.neasca. 

{ 

B ADOGLIO ŞI STALIN. Guvernul 80-

. vi-et ie • recunoscut &uvernnl Mar&
şalului BadogUo. Trebuie să cunoşti cauzele 
pentru care un guvern atât de extremist de 
stânga r~'lInoaşte pe un .lt guvern atât de 
extremist de dveapta, Ni le expli~ă. presa 
din ţările neutrale. In părţile .. eliberate", 
de anglo-americani. partidul comunist se 
manifestă atU de ,·jolent şJ impetuos, ce
rind reforme şi st.ii.1"j oonfonn cu msr:ds.
mul extremi~t, încât in faţ. al't'stui asalt 
~omuni'lt. care atinge dil"f'Ct planurile de 
~or~l1jzare a lumii ale aliaţilor, chiar Sta. 
lin a f~t nevoit sau a fost rnga.t ~ reeu· 
nonRră ll't' Dado!!1io. ca extremiştii dp acolo 
"'l\ !M'! fY.I+r.'t\'!"sOO, ţntin_ ,",farli num,,' dael; 
90; nu CW'I "nr l'N~7,j "!Ii ft~npra lui 8tslin, 
"a1'e .. pl1n 1Y~,('tiznre ea plutocntţin uni· 
..... '1"".,,'\ 1r:-:iI""' .. ~ ~tnt.p.le definiti\'!!, al .. a:evn, 
'ţiei pla.netaJ$ ..... 

I 
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Despre lransnorlul În comun În Municipiul Timi8~JfH 
DifiCuZtăţile pe care Ut întâmpină azi 

t7 am-portul in comun din 1·imi.~oara.1 la 
Iei ca e~"PloatăTi.le $l.milare din alte Qra.n 

le, au prOtJOoot critici Şi. nemulţumirt 
ea're pr~VeSc uneori c1wsliuni mai mici~ 
nlat/.V uşor de rem,.edîat~ altă dată imă 
atinq o}wttiu.ni d8 Q1"ganizare generală. 
Oum, cri.ticile din această a ctoua catego
rie wnt făcute uneori fără C'u/f/.Oştinţd 
tie cauză, :pare a fi util a trece în revistă 
elementele prinCipale care stau la baza 
transp(ff[ului in comun din Tim işoara. 

ISTORICUL TRAMVAUjLUl 

Desvoltarea mijloacelor de transpO'rl 
în cumun de persoan.e in {nprinsul Mu
nicipiului Timişoara a mers, cwn era 
şi fireso, para.:lel eu desvolta.rea oraŞU
lui. Tl"I8.mvUul. oare oonstitrlie un miJ10c 
de tra.naport ieftin, eomod şi rapid, & 

fost itllfiinţ&t la Titnişoara, inaintea al
tor oraşe mai importante dhn străină. 
tate, inci în a.null869, la început eu 
tracţiune aIlimwlă.ţ mai târziu (1899) 
fiind electrifiaat. EKploataN&. a'a deS
voltat mai ales după. eleOCri1ica.re, D:'J..
mărul vag()8Ile1or ti instalaţiile necesare 
fiind dimensionate dwpă oerinţe1e nor
male de transport. impuse de eifra p~ 
pula.ţiei oraşului. 

CE SPUNE STATISTICA 

Din datele statistice se poate ('..()bStata 
că dela eleetrifLoa.re I}i până 1& ră.zboiul 
mondial 1914-1918. numiLrul t'&lă.tori
lor a dreSOUt, la. inceput ~ apoi s"a 
oprit in Ju~ mfrei de ,eca. l20 oăJ.ă.tori l 

pe JocIUitor şi an. In timpul războiului 
şi timp de hri patru 81111 dopi mboiu., 
afiuenţa a Cf'EiSIC'Ut repede astfel eA in 
1922 s'a atins el:tm de oea. 300 căJi.tord 
pe loeultor şi an. Paralele tIU uormaliza
rea eondiţtUlllUor sociale şi eoonOlIlh, 
a wmat descreştere, atmgându-se o ei. 
Iri de frecventă de «ca 150 diJi.to.rli pe 
lOC'U:tQr şi an. In r&zboinl at"{ual. iDee
pâ.nd eu anul 1941, s'a repetat fenomenul 
CIO/IlOSICUt din războiul precedent; numă.
rul călători UC)r .. 'Crescut mereu şi., a
tins in 1943 numărul de 276 călătoril pe 
io.ru.ttor .1 an. 

Din aceste date statisttee se vede ~ 
în timl)ur1 normale. Timişoara poa.te fi 
eal".8lCtenzată Drin cea 150 că.IAtodi pe 
loouitnr şi an,- aceasta bmeinţeles la or-
2:aln,izarea s.oe!laJA şi econolJlÎt'ă, de azi. 
A'Ceas1;i. cifrA. aorespuDt1e si1UBţtel din 
ora.~ de sea.mi. ~ LeiDZÎz. Breslau ete.. 
si e SlMa cUn eal'Sk'J.teristil..'ă. pentru me
troDolele mari in cari numărul t'ă1ă.torU
l'Or -ll'6 loouitor si an atinge sau httrelCe 
dfra d~ 300, emÎt e Viena sau BerlinuL 

Dimensi0D8.l'oo, iD!!ita.ialiu.n.ilor de tran. 
",;port in bODlUD Q'eDue lJaJi.a.t:â ~ l.I:evoile 
...m timpuri normal6, pl'tl'UWaUa l'~zen:,. 
"uveni~ penlfoU o tl6S~'tHtar8 o:nur.sla. 
ASa s'a iutamplat şI la. 'l'imi:joara CItI 
tOate obiectiunlle care s'au fa.eut intr'o 
~cur-tă p~rl~ din tr~ut şi în urma. e&
l·ora. l{,·s.-olts.·ea a tost fra.na.tă puţin. 

SOL1JŢU INAPLICABILE 

E uşor a spune oi numărul vagoane~ 
lor trebue să fie îndoit, 'instalaţiile spo
rite, liniile înmulţite, eto. Dar pentru a 
realiza aceste desiderente. intreprinde
rea de transport în corn-ln are nevoie de 
postbilltăţi de ap1'lovizionare, de mână. 
de lu~rn in ateliere, mijloace financiare~ 
extraordinare, pe care nu poate să le, 
aibă la dispoziţie. 
Dacă cineva. şi-ar propune să mărea.s

că. oU 1000/0 ca.pacltatea de transport a 
tra.m'Va.iului din Timi.şoaara, ar g,ăsi că. 
investiţia necesari pentru materia.bl 
rulant SUlbstaţii, liniile de conta.ct şi de ., ~. . 
alimentare, remiză, atelier, magazn Şl 
instalaţii pentru producere de energie 
ar întrece cifra de un miliard lei şi eă 
reînoirea liniei ferate supusă la o rlzură 
mărită ar recloama. oheltuieli anuale sp0-
rite la care s'ar adăuga alte C"Iheltuie1i 
în plus pentru ener,glia electrică aonS""J. 
mn.ti in plus ~I sRlariile personalului in 
.,lus, ~u de !;3,sit az1. A~perirea unor 
Mtfel de chetui.eli e imposibilă, fnsă ar 
'i tnto'htii. imvhnisibil ea, nootru măr: 
rea cQafort1,1lui din timpuri e.xcepţioon' 

sii. lăsăm în urma L .• ~tră sarcini fina,n
CH~re IJ&re ar apisa 6'!'eu asupra. llrma
~J,or care, la ra-nd:.!1 lor, vor avea alte 
~}rograme tie realizat. ~ 

O astfel de intreprindere s ar mai 
lovi şi de dificultatello că. nu s aL găsi 
furnizori oare să. poată. realiZa UU pro
gram aşa de mare de investiţii. 

Ori, se ştie că. sporirea tarifelor
eve sunt singura sursă de venit ,a ax
pJ.oatării, - n'a urmat linia de ·Jreare. 
generală a preţurilor din ultimi a.ni, 
astfel eă. intreprinderea trebue ţaei 
mMi. eforturi pentru a-şi men\il)~ apr()n 
vizionarea cu materialele indispansabile 
pentru întreţinerea ('!'lrentă dlI1 cnre cele 
mai multe s'au scumpi.t in acelaş timp 
eu 300%-1000% ~i mai mult; tot aşa 
pentru a-şi asigura o f"41lcţiorutre nor· 
ma1ă a exploatării Şi pentru a 'executa 
innoirile şi emplifieările a.bsolut uece-
8a1I'e, impuse de uevoITe circulaţIei. 

CE S'A FACUT IN 25 DE A!N:I 

Explootarea munic1ipaJă a transpor· 
tului in eomnn din TimiŞoo.ra nu a ne
'gUjat nieidooum să asigure o desvoltare 
moderni a mijloa.celM de tl'lOlnsport şi a 
Instalaţiilor necesare, servind in aeelaşl 
timp interesele ootăţ.enilor şi progres,. 
"'Mtinu al orasului. 

Datele Rta.tf~tice ne dan' oe;tln~ reală 
a imbllnă"tăţjrilor şi. ftlllplifirărllol' fărIIJte 

In tlmpu'l df'la ]919 Mnă azi. lungi. 
mea de e~a:tare a Itnii1nr, alin laxa' 
de stra~ă M.,...,'rsi., a elWiC'Ut dela 10,877 
1nn. la 18.846 km, ntm1ft.Mll 'Va.gM~e101' 
de n,amvat a spor't dt>ol" M - ~in eare 
2"'1 vlIC!()J\ne m"f'Oare si '7 remorci - la 
61, elin ea~f5' sunt 'vagoane mot081'e 
'.'i 16 'N'IIllOl'Of. La a~tea. se lIlai ft.ta;o. 
~ă , f1T'obn~e p~, .. !\.te In anu11940 ~I 
S Imtolmse. Vaf"fl.:rl1ele de tramvai ~t l"'Ro

I'M"rh ft.ut,ohn<loP\tl1" I\U fost f'\f)n'Hl"1;tf' iTI 
at~1ierele elen tr(1tm<'}">anice ale e~loat"" 
'rit, C'Sre au fl'lSt desvoltate ,1 ItItilate 'în 
acest ~op. 
. Investiţiile făcu~ in a)CIel'aş Interval 

de timp tnsum4nzl: 
PentMl eonstroeţiile ş. inoirile de cale 

ferată şi linia de oonta.et Lei 92.891.898; 
Pentru vagoane inoite şi nou w.nstruit6 
Lei 66.997 .661; Pentru maşini, unelte şi 
transmisiuni de forţă Lei 12.312.957 ; 
Pentru clădiri Lei 19.151.862. Total Lei 
191.354.378-

DE CE NU 00WlJLĂ TOATE 
VAGOANELE 

Se sJYJne uneori'ci nu toate v8.glOane
le şi firobusele disponibile sunt în circu
laţie, ci Q pa.rte e în depou. In privinţa 
aceasta trehue să ştim că numai intre
ţinerea ingr[jit·ă poate să asigure o 
funcţionare fără tntrer"l'pere a exploa
tării. iar pentru a putea face repara.ţiile 
necesnre, tre-bue ea un amtmit unmă't' 
de vehi(mle să fie reţin-:lt în depou. Azi 
această chestiune prezintă. O' importan
ţă mai mM'e decât în timpuri normale, 
aceasta din cauza supraîneă.r~ărll eaTe 
are drept Urmare o serie de strică.eiuni 
la elementele esenţiale ale vehiculelol' 
ca: motoare, frână. Şi l'li.limărul aecidenr 
telor s'a mirit, mai ales din cauza SUF 

praincăroorU. 

SOLUfIl PRACTICE 

Cele spuse până acum uu înseamnă 
deloc ci Problemele ridiaate de creşte
rea rapidă 11 numărului cilătorilor în 
timp de l'ăZlhoi ~ inS'ltlcienţa. aparenti a 
vagoanelor, turburările in o]"3.riul de 
ctrcniaţie. intreţineream aterinl n lu i su. 
DUS la soliCitări 'Prea. ma.ri.. etc .. n"l pot 
avE'n n S<tlutionare m-a.eUcă. 

M-ăsurile folosite în trecutul apropiat 
şi în prezent: deealarea orariilor insti
tuţiilor publice şi particnlare, ale şooli
lor şi prăvăliilor, sistemele de abona
mente legnte de timp şi de Rn".lmite par
cursuri ale liniilor, ea ŞI interzicerea 
supl'aÎncărcării vagoanelor, s'au dwedit 
~oRrte bune, 

De cea. mai mare importanţă este şi 
înţelegerea publlcubi călător. De aeeas
'1i. tnţel~ere depinde evitareA celor ma.i 
'nulte deranja.m.ente, turburări de m"rs 

şi nemulţumiri. Călăt.orii trebue sa. lU
ţelea.gă. eă. S"lpraîncărc.-area vagoanelor 
insea.mn:ă ~ea mai repede a materia.
lulu1 ljÎ 8. şlnelor, care azi nu se pot in. 
locui, cum şi împiedeoarea. de a se pUr 
tea respecta întocmai orariul de mers. 

()lJM POATE AJUTA 
PUBLICUL 

Normal. tramvaiele se urmează pt.. 
toate liniile la intervale de câteva mi
nute. Oprirea prea îndelungată. a vagoa
nelor in staţii înZătură aoeastă normĂ 
Ş,l, ca rezultat, vagoanele ajung uneQrj 
m covoaie, care imnt foarte greu de 
etli~'~t de către personalul de control §i 
diTSJare a circulaţieI, dacă nu Se bucură 
de, COţICUTM căLătorilor, in însăşi pro~ 
pr!ul lor interes. 

Pe de altă parte> imbulzeala în vagoa
M, pe lângă neplăcerea Şi pagubele la 
Îmbrăcă.minte pe care le provoacă pen
trU călători, ingreui.ază foarte mult ser
viciul agenţilor i1wa.salori Şi vatmani. 
E:vitarea oricăror discuţLt cu acest per-
801eal, pregătirea d1n timp a baniLor pa
trivţii ~ înaintarea în vagon ata.rna. in 
cea mai mare măsură de inţelegerea pu
bliculUi călător. Cele de mat S'U .. S sunt f1 
un apel către căLători pentru menajarea 
agenţilor de mi.;ware. al căror serviCiU 
nu e u.şor .şi care trebue ajutaţi să-Şj 
facă. datoria. 

PROBLEMA ABONMIEN17EWR 

In ee priveşte criticile adrlse 8fhona
mentelor de tramVai tipă.rite pe carton 
şi modul lor de perforare, trebuie să se 
,tie că. s'a ales acest fel de abonamente, 
pe deoparte din cauza. lipsei de hâ.rtie 
speCială. pentru oonfecţionarea abona. 
mentelor - blocuri, pe de alti parte 
din caUz.a imposibilitiţii materiale lip
sa de personal, de maşini şi de timp -
de a se tipări numărul mare de bilete 
din aceste bloB"lri. Perforarea triplii. a 
acestor 8ibonamente ge face ,ca şi în tre
out, in Înteresul unui control riguros fi 
pentru a se evita. abuzurilor la care s'at 
l:ăsa ispitiţi atâ.t ~.mii dintre călători, cât 
~i unii a.gen ţi de mişcare de pe vagoane. 

LUCRARI NOUl IN PROlFcr 

CredneioasA preocupărilor perman6ll~ 
te de a satisface pe deplin lnte~ul pu
bIle şi a asigura un OOIDtlnu progres al 
blij1~lelor de transport în comun. eon. 
UlJ(!et'ea acestei exp.loa.t.ărl mnniClipaJe 
II1'IJIăreste fă.ră inceta re inlesn irea şi 
normalizarea otrcuL"\cţi ei, in condiţiile 
krele aettmJ.e, ca şi desvolta.rea. ~ţe1ei 
acolo unde este rdlamată.. At'tttalmnte 
este terminat proiee1:r1l1 pentru con"trof· 
:rea liniei de tramvai din Valea Roe;riă· 
ne':ltlIOII' in valoare de peste 50 milioanE 

I lei, eu s~op\tl de a se inloeui aUtob"~l!l 
spre R.onaţ ta fIil,rni circula,ţie nu mai 
poate fi asigurată din lipsa caueh'~urilor 

, L .. ~rărne VOl" moope in a.ceastă primă.-
'Vară. O grijă deosebită se dă e.ircu1aţiel 
f'trobuselor. C'Bl'Ie se menajează. pentru a 
rezista eu ca.ueiucurile de eal'6 dispune 
exploatarea, dacă va fi posibil, până, la. 
revenirea stărilor J14rmale. 

U. alt proiect însemna.t in luerll~ e 
Construirea otlnor vagoo.ne de tiramvaiu 
modeme de mare e:apa.eitate de trans
port. I}("eStea urmenzA. să inlo('>uÎaseă va
goa.nele cale vor fi util1mte pentru linia 
Ceeat&-Ro.naţ şi, afară de aceea, să 
~reaS(>.ă. pa)!cul de vagoane. Acest ma~ 
terilll e astfel oonooput f'!& timpul d .. paT
eurs rlintre terminusnl din Calea D[lT'o. 
btmţilor şi Gara D. E1ena să rlf" s('l(1ttat 
MI cea. G mlnut.e. _ 

Oetăţenii ora,şu.lu.i nostrU pot fi lini . .,. 
fiţi că atât Primăria cât şi COYIN1/C",ret, 
i'xtreprinderii poartă toată grija ro 
trClln8pOrtul în comun să se facă în ce't 
mai bune condiţiuni, d.ar şi publicul tre .. 
bU6 să afbe in 'Vedere gretJtătile VT'Pmi' 
in care trăim • 

Dr. ION DOB08AN 
Primarul Municipiului Timi§oara. 
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_ LEa % -A. 2. *!.4Q& 

Cel mai bun şi cel mlli 
indicat aliment pen
tru copii 8u":nci. 
Cuprinde phosphat de 
calciu tribazîc şi gris 

j curat de grâu. 

1 
f 
1 
, 

Depozit: 

ESCULAP 
S. A. R. Bucureşti 

Str. Grai Cristian r eli 11 
r elefon 5-01-39 

Si la toate mal!azt."J8 de en!OltÎalf">. 16Q1 
ar • ... ·, ... ***WSWHN .... MW~ 

IIOMESPUN 
industrie casnică 

propr. ElIILIA Dr. SARBU ti BAASZ VICTOR 'r~; -,;: :', 

Vinde din nou produsele sale, stofe 
de primăvară de dame şi bărbăteşti 

numai la sediul său din TIMIşOARA IV. STR. BO~'NAZ 14., TeL: 33-99 
lnreg. Cam. Com. 69/150/194.3 1728 

ANUNŢ 

Cooperativa fJlunca 
din comuna BQCŞA ROMANĂ, jud. Oarq 

oferă 
pentru vânzare ~perativelor şi 00 mercianţilor tot fetu de unelte agricole 
pluguri~ grape, rariţe, cormaneJ brăzdare, plazuri, fier lung, potcoave pen
tru cai, precum şi sape in orice cantităţi la preţuri fixate de Minist~rul 
&on(]omiei Naţionale. 1708 

"F ENO M E Nil 
Nu intiirzi.,i 

a cumpăra extinctorul contrfl bombelor in
cendiare. Nu trebue să lipselscă din nicj-o 
gospocărie. atel!er. birou. prăvălie, garaj, etc. 
Aprobat Corn Apăr. Pas. Subsec. de St.t al 

. Aerului cu No. 21056j43. 
Depozit: 

IOA.,1\i HAa~, Thni"o.r. IV 
Spl. Muller Guttenbrun 14 (c8sa Gemainhardt) 

Inreg. Of. Reg. Com, 19:1201211944 

şi SOCIETATE COMERCIALĂ 
PE ACTIUNI Dil 

TIMIŞO.'RA Aceştia doi sont oameni! 
adnce la cunoştinţa a 

dolllDUor acţionari ('~ 

inoopând cu 15 Martie 

a. c. a inceput plata. divi
dendulUi pe anul 1943, 
hotărît de Adunarea g&-

Unul ... eglll_I (Jd., .. pl

IVlur, r.. c.ril.1I • 'OLOSIT 

m~l 
NUTRtMENT AL PĂRULUI 

:/', Se 91'.~" In I~'" le""k':'" ~;~ 
',it;' d,Qg"."U." "'llum"rIIl.~.~ 
~. ~~, 
'.lA'ORATORUl CHIMIC FARMACEVTrC:f, 

Mr. G. HIETSCH /" 
sraru 

1644 

~ 
P APTE Dn'lRSB -După arestarea bandei Bel" r!ovici & COl 

ARAD. 17. - .Am relatat Zilele tre- bele m.âni a lui BeTcovici a fast obser. 
eule senzaţionala desooper.l.l'e & poliţ:ei '\lat de mai mult timp Şi că in Ul'lll& ~ 
Arad, care a reuşit să aresteze banda &E'rVaţiilor făcute is'a cercetat mai uni. 
de spărgători de vagoane, care opera în nunţit s~tuaţia şi felul vieţii pe care () 
staţia locală, având în frunte pe eVI eul ducea in orele lăsate libere de petrecere. I 

Htt.im B<:rcovici, care se dădea drept Oare oamenii aceş~ia, ~e n'a.u fost , _ t 
"profeSOri", Am arătat şi faptul că pe front Şi eare s'au mapo1at mai graşi' : 
Hc,m BereoVici ducea o viaţă de mare şi mai sănătoşi din taberele de mUIri, şi . 
lux şi de petreceri multe Şi variate. Fe- din detaşamentele de lucru, nu ar PUtea 
lul acesta de Viaţă, dus de un indiVid, fi introbuinţaţi la o muncă fizică llIat 
iLdifirent Cine o fi el, presupune ilntot- intensă? 
doeauna uşurinţa cu care ajunge la bani, Dar, in concluzie. dacă pentru primi ' 
căci Un om care munceşte dÎin greu Şi-şi categorie de oameni S'Ugerăm o ~ 
câştigă banii printr'o actiVitate continuă. a.tentă examinare a situaţiei lor, ~tru 
de fecare zi si de fiecare cea..s, nu-şi 

. ~ oei din a doua categorie - pentru ~ 
aruncă banii pe fereastra. 

In relatarea pe care poliţia a. comuni- - &ll1 doti o soluţie care să-i mai scoată J 
cat-o presei in legătură cu descoperirea difl oraş şi să-i pună la un lucru efeetiv. . pI 
acestei afaceri, s'a spus Şi aceia, că felul Dar despre ocupaţiunile evreilor, vom itel 
de a se purta ~i de a cheltui banii cu am~ scrie eu altă ooazi.e. ~ 
~, ... ~." .•. o.~ .. > ...... --* ... .,.. ••• ~. • ............ ... li, 

Apărarea 
.. -..; 

pasiva 
• 

Pentru a face faţă atacurilor aeriene, 
S.;l dispun următoarele: 

1. Toate Instituţile. Intreprinderile .fi 
locuitorii vor avea mijloace propri &l 
iluminat pentru timp de cel puţin 3 zile. 

2. Să. se facă. re2erVe de apă, atât peno
tM1 consumul Zilnic, cât fi pentnl st:in
gerea incendiilor. 

3. Toate magazinele să-şi oonfeeţiO
l!,eZe până cel mai târziu 1 Aprilie 1944, 
obJoane de fier sau lemn, Ia VitriMt 
l,.'€ntru a fi ferite de 8Chijele sau au:fluJ 
hombelor. . 

4. Magazinele şi in special Depozite-le 
d~ mărfuri, alimente, etc., sunt obljgabt 
să afbe atât ziua, cât fi noaPte&, câte o 
echipă de fnlăturarea bombe lor incen
diare Şi stingerea moeputul'ilor de fnM 

CdldiL > 

JlIdooi.toria de pace mixtă Oaransebeş, 
Secţia oi.rjllor flUlel.,.. 

N o. ZJ.3-l.944. 

CITAŢIE PRIN PUBLICAŢIUNE 
• 

Judecătoria de pace mixtă Ca.ra.Me
beş, ea instanţă de cărţi. funoiare, aduee 
la cunoştinţă. publică, că. debi1:.oa.rea. 
'Vă.d. Ana Âlexand.rr.l Cis!llo&.Ş născ. Ju
manca domic.i.liată. in Car~ atr. 
Potocului No. 34, a oerut radierea. mea
ţiunilor de oonversiune n(}tate asupra ... 
-verii sale imobili are şi că, în această 
cau.ză. s'a fixat termen de înfăţişare pe 
~ba de 8 Aprilie 1944 orele 8 dimineaţa 
ta această instanţă, pentru când sunt 
citaţi toţi c.redit0rii sllSllumitei d~bitoa
re, sub sancţiunea de a se admite cere
rea in eaz de l1eprezentare a oreditorloo 
lor. 

Caransebeş, la U MartIe 1944.. 

.Judecător, OoAdritomi CI., L, 
N. Tinăseanu 8& L lonaŞiu S8 

1744 ...... ~ ....••.... ~ 
Sen·tciul Apelor Reg. X-a Tlmişo:J'a 

Nr. 479 din 16 Martie 1944. 

PUBLICATflJNE DE UCttAŢIE 

In zileie de 10-13 Aprilie 1944, ~ 
viciul Apelor ţine licitaţie publică. (prin 
stritgări) pentru arendarea dreptubi de 
~loatare a produsnlui de iarbă de pe 
digurile canalului Beg-a. la faţa lOO'.tlui, 
dela Coştei până la Otolee. 

Licitaţia ile va ţine conform art. ~ 
110 L. C. P. şi eondiţiunile se pot vedea 
la sediul ServiCiului Apelor. la Prefec
tura JId. Timiş TorontaJ şi la Primă. 
~ile comunelor sitUate dea.lungul eana.
'ului Bega. 

ŞerQ] Servit'lhllui: 
Ing, Şef r. SA V A 1753 

5, Se rea.tninteşte obligaţia de a Se ln
zestra echipele imobil-elor eu materiale 
contra Jn-eendiilor şi sanitare. ' 

Deasemenea se rea.mint~te ca fiecare 
familie si aibe pregătită o valiza. CU hai' 
De strict necesare, valori ,etc.. fi hrană 
de 1'e0eI'Vă. Pentru cel puţin o zi .. 

CS. Se face cunoseut că locuitori amt 
l~teri să-şi procure orice aparate de 
stins incendiile sau truse sanitare insă 
numai dj.n cele autorizate de Comand&
mentul Apărării Pasive. 

7. Nimeni l1'U. este autoriZa.t să oblige 
pe locuitori a cumpăra. anumite aparate 
sau Dl&teri&le sanitare şi dacă totuşi • 
va intAmpla., locuitorii 8Ullt rugaţi Il 
aducă aceasta 1& cunoştinţa Subzooei 
A. p. Timiş~Torontal" pentruca abuzi.vtl 
si fie daţi in judecati. 

Servlfllul Apelor Bag, X-a Timi.şoAa 

Nr.4C16 tli& 14. Martie ~ 

PUBLlCAŢIUNE DE LICITAŢIE 

''', La. 12 AprlUe 1944 ora9.00 Serviciul 
Apelor ţine Jiojtaţie puhlioi. pentru ... 
rendarea drept~lb.i de eopIoatare .. msi,. 
pul:'li din albia canalului Bega. 

C()ndiţiunUe se pot vedea. la. sediul 
Servloiulu.i, 1& P.refeetur. Judeţuhi TI
mJs..TOl'tOlltal, Primăria Munf.ctpin1nf 'l'!
m1'ŞOa.ra .p la Primă.riile eom1lllelor GIhj. 
roda, Remetea. Ihcovăţ, Bazoş şi b\tiJl. 

Şef4ll ServIciului: 
Ing. Şef I. SA VA . 1'752 _ ..........••..... 

Coope$fiva AgrieoTă ~ d1n e.
mtlJla Foen.I jţtd. TinUş Torontal . 

Nr,l-1~ .• .. ·J,jt":~'.i»~ .. ~",'Y" 

l"UBLIOA'fIUNE 

Se aduce 1Ia otmOJŞtinţ! ~()r interesaţi 
că, în ~!'l& de 19 Martie 1944 orele 14 
.-lupă mari la primăria comunei F()f;'D.Î. 
fUdeţul ~ Toronta.l, ee va 'Vinde priA 
licitaţie 'Publioi. orală. unelte de fa.bri
eat 1Ia.pte1e în Wit şi brâ:m7A &1e Coap. A ... 
gricolă "Câmpu.1" dia ~. Fotd., 
Kupă mJJD urmează: 

1. MaşinA de preparat untul, 
2. Un cazan de aramă de 120 litri 
3. Douăbuto~ de 150 ltg, rlt1d1 
4. Două mese de bra,d, 
5. Un tennometl'1l de măsurat laptele 
6. Un 9telaj şi 2 scaune 
7, Un Trior de ales grâu! (ţilindrn) 
CondiţtmHe de liCitaţie sunt, la tneeo 

tintuI licitatiei ooncurenţii vor deplLll8 
5% din valoare. iar dupl adjudeoare 
~umT)!irătoru1 va deVIne imediat întreg 
pretul de cumnă rare, 

Foeni, 11 Martie 1944. 
Cooperativa Agr. 0impq1 

. nerali ordinară., ţinută 

la G Martie a. c. şi anu
me: lei 40.- brutto de 
acţiune veche ~ lei 20-
dnpi o acţiune eroisJu.. 
nea 1943. Plata se fnoe 
la ghişeele Bincii din 

Centrală san sucursale. 
Săteni! Cumpăraţi renumitele aparate. de radio la baterii "PHllIPS" 
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~tILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 
ă. iN ATENŢIA ABONATILOR NOş.. 
(J Atragem atenţia nouilor abo!laţi la 

'e, nostru ci, trec;erea pe lista ab..>naţl' 
si , _ tBce la 1 şi la 15 a fieocărei luni, cind 
~ şi expedierea ziarului, 
şi 
~ :g,KPOZIŢIA DE DESEN A ŞCOLI .. 
aJ SECUNDARE DIN 'fARA. Expoziţia 

: jeIeIt a tooa1el()r secun~ din ţară, 
u.;~lIn{'nI:-iIe Sâ.mbătă. 8 Aprilie 1944, 
lele sunt invitate să trimită cât mai 
• lucrările pentru a a.vea thnP1ll -.e. 
selecţionârii !şi hlcadnri1 lor. 

INFIINTAREA UNI;:I BmUOTECl 
v, ,pENITENCIARUL ARAD. Direcţiunea 
ID . itenCiarului din Arad ă. adresat publicn~ 

. uMan lm apel, pl'in care solieită danii 
lărtl 'Ii revi&te, pentru a putea rotlBtitui 
liotecă pe seama deţinuţilor. 

ELIBERAREA CĂRŢllA)B DE MlJN
Oficiul de Muncă, Plasare ,1 IndnuDare 
l!inisterului Muncii situa! tn localul Că

ui de Ucenici dln Cetate, a terminat 
riie preliminare pIivitOl8.Te la Introdu
Clrţii de Muncă, - !naint!ndu-le Mi

i. lui. Lucrările oonduse de dl Traian 
il, mnu şeful a.cestui Ofidu, a Inscris 

, 368 de persoane reprezentând toate ea-. 
~ . . de funcţionari :par"Jculari, mese. 

, ~ muncitori m<:lustrialf calificaţi şi 

ificaţi. In curând vor fi distribuite de
ţiile eari vor fi eompleetate de eei vi .. 
pentru '!!. li se elfbera Că:rţile de Muncă, 

I , _ INSPECţIE. La Servioiul Apelot' din 
I :' oara. se găseşte d1 inginer şef Ion V1a~ 
~ din Mini8terul Luel'ă.rilor pubU· 
, '. ~ eomunlcaţii spre • eontrola eerlpte1e 
l ?ederea reeepţionărU lucrărilor tehnice 

. tril. inundări1or, executate in exerciţiul 
4, 

- DONA')'lE. D1 Adam Col~~r, cioban 
Merţişoara, a donat pe seama sf. capele 
rom. un analog complect. Valoarea 

, ~ de 8000 lei. 

_ PROIrt)SOUU ŞI INSTITUTORIl VOB 
" .\ CONCURSUL PEN'l'RU COLECTA A .. 

iTORULUI DE IARNA. Ministerul eul. 
'.' .. naţionale a trimis inspectoratelor şc~ 
. ,Cirnulara următoare: Ajutorul de iar
" organi1;ează. in zilele de 25-26 Martio 
apel gene al cu lozinca: "Darul vostru e 
cere..<\C", in scopul adunării unui fond 

: . tru ajutorarea familillor luptătorUot 
. ()iaşi. In legă.tură. cu a.ceasta, mi.nisterul 

aprtlbat ca in cadrul acţiunii de propa
dă corpul didactic primar şi secundar 
regiunea dv. să organizeze in săptă'll1â

a premergătoare colecţiei, tn fiecare loca4 

:~ate rurală sau urbană conferinţe publice 
~spre rostul acţiunii, tndemnând populaţia 

. '-şi dea obolul său cât de mic pentru aju~ 
:orarea familiilor luptătorilor nevoiaşi. 

- NOUL Dm}~CTOR AL AGENŢIE] 
: ,STEFANI", Ziaristul Luigi Barz.ini a fost 
~umit d!~or al biroului oficial de ştiri 
ralian, "Agenţia Stefani", D, Barzin! a ac

I tLVat in presă timp de mai multe decenii 
rână acum, Incepind din anul 1932, el este 

. rreşedinte al Uniunii ziariştilor italieni. 

- FUNCŢIONARI DELA FINANŢE 
; PROPUŞI PENTRU AVANSARE. Mcmi
, tornI Oficia.l Nr. 61 din 13 Martie 1944 pu~ 
. blică. tablourile agenţilor de control, con-
:rolorilor, perceptoriior de agenţie, şefilor 
de birou, subşefilor şi altor categorii de 
funcţionari din adminic<.traţia exterioară a 
Ministerului de Finanţe propuşi la avansare 
pe anul 1944. 

- DETAŞARE, Dl Ştefan Sucht. medio 
veterinar, din comuna Ciacova. a fost in
sărcinat cu girarea Ocolului Veterinar Re~ 
~aş în locul ti!ulartllut mobni7ftt '!lE' front 
de mai mult timp. Dsa şi-a luat noul post 
in primire. 

- PESTA PORCINA IN JUDEŢUL TI. 
MIŞ-TORONT AL, In decursul lunei au fost 
semnalate in jud-eţ 57 de cazuri de pestii 
1I00001nă. Infel::ţia se gă,"eşte in 7 comune. 

- POSTUr.I LIDERE, La prlD'd1"ia (,Om, 
l,!! Lob se va ţine concurs la 1 Apnli::- 1& 14 
~nh,. ocuparea posturilor de: h't'~ guar'J'i 

. Nmunah, un ea.ntoni.fco'. 'lZl h.ingher ~ un 
l~~nat..·~ 

I 
I 

- DELA FACULTATEA DE MEDICI
NA DIN (JLUrf-8llilU. Domnişoarele şi 

domnii doctori in medicină şi chirurgie, dela 
fa.eultatea de medicină din Cluj-Sibiu pre. 
cum şi domnii doctoI1 cari au dreptul să 
obţină dlplomele de specializare in igien1i 
fi. care pAnă ari nu au ridicat aceste diplo
me, IllDt blvitaţi a se adresa decanatuluJ 
faeuItăţii de medicinii Sibiu. in vederea el1~ 
berării acestor diplome, fie persOM.l, fie 
prin procură. a.utentică. Informaţii se dau 
la cerere. 

- ULTL1\fUL TERI\lEN PENTRU PR& 
SCHnnUREA RlLETEWR DE 1, 2, 5. 20 
ŞI 100 U:l. Ministerul Finanţelor aduce la 
cunoştinţa celor interesaţi că acordă tJll ul
tim termen pentru preschimbarea biletelor 
de 1, 2, 5, 20 ~ 100 lei, până la 30 Aprilie 
1044. Preschimbarea acestor bilete, 88 face 
la Administraţiile Finaneiare "i l'ercepţille 
Fiscal~, primindu-se in phtă d.e impozi:e 
l'au dind&-se In schimb monete metalice, 
precum şi la ghişeele Băncii Naţionale a 
României. PublIcul posesor al biletelor de 
1, 2. 5, 2.0 ~ 100 lei este tnvitat sl ia. cu· 
noştinţă de ace::>t termen şi să le prezinte 
la pres0hhnbare, cun,:mcând că după data 
de 30 Aprilie nu se VQr mai primi )a pre
schimbare, 

- DESCOPERffiEA UNOR VECm 
1IORl\IL.~TE LA OONSTANŢA. Să-păturile 
ce s'au fă~ut în locul unde se întretae stra
da Lascăr Catargiu cu B-dul Elisabeta au 
scos la Î:v(:ală mai multe oseminte omeneşti 
ti urmele unor vechi monninte. 

- PRE~IlI PENTRU CONCUr-.sURILR 
81'O&TiVE LA. SATE, Prin or6aJ.2.are8 
~.:lLrelor sporLive rurale, s'a luat d.8pozi . 
ţi'JIa:; să se organizeze concursuri ::.po.rlive, 
dat~ cu premii, care vor fi dislnt.dte III 
fi\ţS\ asislenţei de către conducătoriI b'?o:
'~I.oJ.::':'. Premlile vor fi acordate in rOCCtQ te 
utilitate practică, de ex,: tln echipament 
sfk.', tiv, un briceag, O carte, etc. 

- ;\DTjNARE GENERALĂ. Moa~ şi 

Ţes5toria S. A,-Lgoj, va ţine adunai'e gene
rală extraordinară, in ziua de 29 Martie, fu 
sai!'. de şedinţă a intreprinderii, avâr.d la 
otlilliea de zi : constituirea, majol"a!'<!a ca
pitalului social, rlela 15.000.000 la '30 rom· 
aone lei şi modificarea statutelor. 

_ INSPECTIA SERVICIILOR VE'l'E
mNAR~"l JUDE'fENE. Dt consilier dr. Ti~ 
beriu Cristea, şeful Inspectoratului Zooteh
nic Veterinar Timi.şot!.Ml, a inceput in.speco 
tarea. serviciilor vetennare judeţene din 
Regiune, In prezent dl consilier lucrează la 
Serviciul Veterinar din judeţul Arad. 

- NOUL NUME A.L ŞOOALEI NOR
~IALE DE FETE DIN BLAJ. Şcoala. nor· 
mală de fete din Blaj va pur..a pe Vlitor nu .. 
mele de "Şcoala normală. de fete .,Mitro
politul Vasile Suciu"-Blaj. 

_ APROBARI DE REGVLUIEl'j'Y. 
P.-efectura JUdeţului Timiş-Torontai a &~ 
probat regulamentul intocmit de primărm 
com. Ofseniţa, pentru infiinţarea "Servi
ciului ea.dastral"_ 

- C01'l.'"FERIN'fA IN CADRELE AGR," 
UIAUI. Duminecă, 19 Martie 1944, la ore1e 
18 in. sala festivă a liceru!ui Comercial va 
tIne o conferinţă Păr, Dr, Iuliu Raţiu, vi
car episcopesc, eu subieetul: "Preoţi in 
slujba ştiinţei'". 

- REPREZENTA1'U ~"TRAORDlNA~ 
RE LA OPERA. In cele două reprezentaţii 
extraordulare de Luni 20 Martie IP MIercuri 
:;:.z Martie a. c" eu coneul'SUl marelui cân
«iret român Nicmle&en-Bassu, rolurile Con
telui Almaviva din opera .,Bărbierul din 
Sevilla" şi rolul titular ,.Faust" vor fi cân
tate de tenorul Paul Mazilu, 

- POSTURI VACANTE, La primăria 
com, Omor-Timiş, se va ţine concurs pe da
ta de 1 Aprilie 1944, pentru ocuparea p0s

turilOr de: şef gardian, două posturi de 
guarzi de zi, două postuI'i de guam de 
noapte şi un post de guard curier, 

- ŞJ<.:ZATOARE .,lIUNCA ŞI LUMI .. 
NA" LA FABRICA DE CIIlBUrrURI. Zi
lele acestea în cadrele M, L. la Fabrica de 
chibrituri a avut loc o şezătoare artistico
culturală.. După Imnul Regal păr. Prof. Gh. 
Muntean a ţinut o scurtă conferinţă despre 
Munca sub regimul Mareşa.l Antonescu. La 
sfârşit s'a oferit tuturor prăjituri şi ceai. 
Meritul revine DIui Ing. Trn!in care prin 
inţcle.gerea ce o arată nevoilor muncitoreşti 
ş~ie să-şi a,propie şi să câştige muncitorii 
spre tot ce e creştinesc bun şi frumos. La 
fel şi a colaboratorilor cari-l secundează rn 
osteneli. 

___ ... __ ~ ... _____ .. -__ .......... ee .,e ............ . 

Frumoasa şezătoare culturală dela Intre .. 
prinderile Electromecanice Municipale 
Duminecă 12 Martie s'a ţinut la Casa 

Cultllrală din Aleea Octavian Goga a Intre
prinderilor Electromecanice Municipale din 
Timişoara, o frumoasă şez.ătoare cuiturală, 
la care au as1-tat peste 1000 de pesoane, 
angajaţi ai acestor întreprinderi, familiile 
lor şi numeroşi învitaţi, Au onorat şeză
toarea cu prezenţa lor domnii: dr, ing. Cor
neliu Mikloşi, directorul Regiei JET, dr, Au
reI Mezin, avocat, inginer Vasile Ciurceu, 
şeful sel'vidului tonntc IDlluimpal, Pav.el Di
sela şeful serviciutul de aprovi.zionare al 
municipiUlui, ing, Sarmeş cu dna, avocat 
T .. beriu Popovici cu dna, ,Alexandru Oprilj 
şeful serviciului administrativ şi dr. Livhl 
Grozăvescu subdirector la SEr, ing, DurJJi· 
lru Deh~leanu subdirecterul Regiei ThT, 
ing, V, Caton& cu dna, ing. V. Giuxgiu, etc. 

La această. şeză~oare cu bogat program 
artistic şi IDU-leal şi-a dat concur:~ul dis
tinsa soprană tir.că dna AnnY EmilLa Sar. 
meş al cărei talent, studiu şi voce surprin
ză.tor de limpede au adus o contribuţ~e dea. 
stbit de preţioasă la reuşita şezătorli. Din 
repertoriul dsale ales, dna Anny Sarmeş 8 

cânta: cu multă. artă. şi graţie: "Vil1allelle" 
de Dell'Acqua, ,Pur dicesti", de Antonio 
Lotti şi două cântece româneşti de Tiberiu 
Brediceanu, Acompaniamentul la pian 8 

fost su,~ţinut cu virtuozitate de cunuscutul 
coml1ozitor d. S, Toduţă, 
D~n res:ul pro~ramului me'l'lţ.ion1i~ m-elc 

Luda Catana, E1ena Bogdănescu şi Maria 
Luminosu. care au re<'itat cu mult suflet 
versuri: .. Deşteptarea României" de V. Ale
xft'ldri, ,.Cerbn1 cu stea în frunte" ţii .,Ru· 
f!ik:lu~J'C pentru România" de C. Sa!c1a, ~l\m 

> ti pe d-ra ÂllD.eruarie TiU, care a. câ.ntat la 

pian cu artă şi siguranţă o sonatină de 
Clementi şi o mazurcă de Fr, Chopin. 

Corul personalului SET, care a deschis 
şezătoarea cU două. frumoase cîinuce r0-

mâneşti, sub conducerea dlui prof. Vadim 
Şumski, a dat din nou dovadă de ţinuta lJIi 
pregă.tirea sa bine CUD08CUte, 

Şezătoare'& a fost incheiată cu rept'e~n' 
tarea comediei : "Cuiul lui Pepelea" de 
Victor Ion Popa, director al Teatrulul 
"Munc!l şi Lumină" din Bucureşti, care a 
fost admirabil jucată de câţiva din. cei mai 
insufleţiti angajaţi ai TET-ului. S'au distins 
in deosebi dl IUe Dobrici şi dna Elena 'Mil'cit 

in rol nI un or j.!osoodari Cltnrin~i del~ ţarii 
şi. dl Pavel Crişan in rolul lU'i Pepelea. Me
ntă laude pentru oonştiinciozitatea cu care 
şi-au pregătit şi jucat rolurile d-ra Elena 
Bosica, dna Elena Secoşan şi dl Atanasie 
Adam, cât şi aranjorii decorului de S(:enă, 

care a plăcut foarte mult, 
Organizarea şi succesul acestei şezători 

se da~oreşte dlui dr, Sabin Indrieş:iu, şeful 
servidului economatului dela JET şi condu
cătorul eecţi~i "Muncă şi Lumină" a aoo~ 
tei inueprinderi, cat şi dnei invăţă.toare 
Mar:a Gliijaru şi dlui controlor Atanasic 
AdA-m, Care au condu~ repetiţiile pie$t 

ŞezătoRreA. din 12 Martie &. e, d"!la Casa 
Culturală IET face p1lrte din ,irul de şe
zători N!.re nu se uită, aran5ate totd~auna 
cu multii !'!l'iiă la !lce(lstii îl1t~€'f'ri.rl(iere mu· 
n)~;T'~l~ şi dO\"E'de!!te lr.d\ odată d:r'P'2"o~tea 

şi atonţ1n, p11se de ('cmdul'€'t'eJt 1'I('e~tei tntre
Ţll'in~"l'i per>tru r.O!!!R:I'OO nivl'lului m(lm! 
şi inteler.tulll al anj!'ajaţHor, dra~os'"e răs
pTătită d;:;a.1He1 t.otdeAun/\ de a('\l"still '1rin· 
tr'o particir'!!r(' foarte tmbUC'l1t'''+O'l:re, nu 
num.a.i hU1ll.erică dar şi n.dfi.o.c suf'lc~oă._ 

_ CONCERT.13ub auspiciilo Ateneului 
Român, filiala Timişoara, ve. avea loc Joi 
23 Martie a, c. orele 20, in sala Palatului 
Cultural, concertul de "quartetul Buteanu" 
compus din cunoscuţii Virtuoşi Boroş, ChiOc
reanu, Cutea.nu şi Pap. Se va. cânta din 
Heydn, Cu'!:eanu şi Schubert, Bi1e~ la 
Agenţia Timaşiu. 

_ PENTRU REFUGL-\ŢI. Ministerul de 
Finanţe a dispus 1'e'\Iizuirea scutirilor a.cor
date expulz.aţilor ~i refuglaţilor din Nordul 
Ardealului, urmind ca ac&Ste ava.ntagii să 
devină operante pen~ cei In caută Dumai 
dacă indeplinesc anumite condiţiUni: lICuti
riIe şi roducerile de impozite directe se 
acordă. in urma prezentării dove.:tii legale, 
Il calităţii de expulzat sau refugiat Arde
lean, Sunt consideraţi ca. expulzaţi sau l"e

fugiaţ\ ardeleni numai persoanele care 
aveau la data evacuării, in Ardealul ev8.- , 
euat, domiciliu permanent, iar expulzarea' 
sau refugierea s'a produs după 3Q AUJ'U8t 
194.0, Toţi contribuabilii in cheB~iune sunt 
rugaţi ca, până in dimineaţa zilei de 27 
Martie 1944, să depună Circumseri'J)'ţiilor 
respective certificatul mai sus amintit, ~l 

atitea certificate câte cauze eventual are. 

- CALATORIA UCENlCII.OR ANG.\~ 
.JATI LA CA.LEA FER.\.T,\, Comitetul de 
direcţie al regiei CFR a aprobat ca uceni. 
cii angajaţi cu contract de către direcţiunj. 
le poduri, economat, intreţinere, lucrări 
tlreciale, tracţiune să. călă.torească In ace
leaşi condiţiuni, ea şi elevii şcoal~lor pro
fesionale c. f. r" proveniţi din afara cadre
lor căilor ferate, 

Justitia 
-~ 

- INCERCARE DE MIT.<\._ Sava Ion. 
din comuna Felnac a fost condamnat la 
trei luni int'hIsoare corecţională "i 5000 lei 
amendă. pentru fa.ptul că găsindu-se tn 
locuinţa sa cSIltitatea de 13 kg tutun şi 
fiind ohemat la ptimărie pentru a i se dre
~a euwnitul p~s-verbal, a 'i:neercat 8ă 
mitui'Mcă pe fun<:'ţionaMlI de resort eu 
2000 lef. A vându-se fn vedere că e la prima 
abatere de acest fel, executarea sentinţei a 
fMt 8us~ndată pe timp de probll de trei 
ani. 

- N'A PREZENTAT BICICLETA LA 
RECHIZI1'lE, Strumbert I08if, elin Str. 
Wilhelm MUble 1, '!!. fost condamna.t la trei 
luni închisoare c:orecţională '1 10.000 lei 
amendă pentru că nu s'a prezentat in faţa 
comisiei de e1.asare, eu bicicleta 28.476, In
culpa tuI s'a justificat declarind că a sdi
pat ~rmenul dar s'a prezentat ulterior, 
Pedeapsa a fost suspendată pe timp de treI 
ani. 

- SENTINTA SCSPENDATA. Pentru 
&Cciaşi vină, de a nu fi prezentat bicicleta 
eu seria 35.277 In faţa comisiei de dasare, 
Novotny Iosif' din Calea Şagului 10 a f()st 
condamnat la trei luni inchisoare coreeţio
nalA, pedeapsă eare se BUspend.ă pe tim:p 
de probA de 3 ani, 

- LOVIRE. Dancea. Ioan din comuna 
Şipet a fo!lt dl:i.t în judecati. de locuitorul 
Mândru Ioan din &Oelaf comună. pentru 
fap~ul că l-a lOVIt in urma unei certe, Tri
bunalul l-a condamnat pe Dancea loan 1& 
5000 lei amendă, eorecţională, 1000 lei de&' 
păgublri civile şi 1200 led. cheltuelJ. de jU
decati. Apelul făcut împotriva acestei 1eI1-
tin ţ.e de Dancea Ioan. a fost resp1n.s. 

- UN FALS INSPECTOR DEI·'ERlT 
P AIWIl1!."I ULUI. Bucureştit 17, Ministerul 
Econom, Naţionale a <iefedt parchetului pe 
Mocanu M. Ion zis N, Marinescu Runcu, 
care se dă drePt ,.inspector ~neral al Mi
nisterului Economiei Naţ.iI>Qale" şi făcea 
controlurlla magazine unde caută. ~ intl
mideze pe negustori pentru a obţine dJferite 
avantaje dâ.ndu-Se drept ,ef de cabinet. 
Susnumitul a foEt. in primăvara acestui aii 
funcţionar diurn'ist la oficiul de control al 
preţurilor. de u1:l1e e. fost insl licenţiat di:I 
serviciu din ca.uza numeroaselor recI am' 
ţiun\ făeute tmpotr.\"a sa de către Cf)mel' 

danţ.L De!}! nu avea nici o calitate al a COD 

tinuat să facă controlnri la magazine, fiin' 
!'('cllLmat pen-::ru aeeasta de c1itre negu~tn:: 
fn urma căror fapte a fost decterlt J?uclte 
W~ , 
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rrllcn PUEUCITfin 
• le; cll\'ând :.pare in Jiecarl' zi. AUll.'lţuri 

R primei\) In Admini:-lh'aiia zbnllui UI Str. 

)Iăr:1.Şe9Li NI. 1. lelefon Nr. i.l-2b. 

Cereri şi oferte 
de serviciu 

Redacţia :liarulUl "DACIA" pentru Arati.. 
cAută fU!l,ţionar~ cu practlCă, 

• 
... calita vânzători de ziare la redacţia Arad 
S~ada Măraşe~ti Nr. 1. 

el\lIt ea.eră "UtOll~t:t. ct: Intrare E.ep&ra:ă, 
aece!;! 13 baiI::. Adrc-'8 iti Z"U'. 

Caut ol'c<it:h'l!aSGf: p«necti lE'. e..u~ i'e!"· 
SGane. Adrt-sa ,a Zl>.r. 

Vizitaţi cu increde.re şi faceţi comenzile 
Dvoa·"ra la salonul de croitorie Şi lingerit: 
de Q~.. Şl llIlgene bărbătească a doam
nel FI.<;LiCIA IONESCU,Arad, S-::r. Vasile 
Slroeseu Nr, 51a. 

Caut spl'e cumpărare un d:lrmîtor :nodE:rIl 
în bună stare. Adresa la Z!:<f. 

Caut cameră mobilată cu intrare SQ.9.":!ta. 

acee~ la baîe. Adresa la 7iar, 

Cău~ăm -pre cumparare o maşini tie ,;crî.~ 

in buna Stare. Adresa ia ziar. 

Vânz~ri .. Cumţ:ăreri 
CUM1'AR răsbOi de ţesut, sbiciu de mâ 

nă Adr2sa la ziar. 

Ca ... ă· ~n MureşeJ de vânzare cu 2 camere 
i;raJc. bun pen".Cru gos.podărie. Adresa 

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

DE' YÎlnzare o manta nouă o('iţerească 1· 
maga;z;inul .,Basarabia" str. Meţianu 4. 

De \'anzare un dormitor. cameră combi· 
nată, masă de scris, dulap şi un reea
miel', Str, Bariţiu No. 1, uşa No. 4, 

ftt' ,-ânzat'e z.)\,<'?re smirna veritabIl mări
mea Jx-:l mtr. Adr{'s:l: Agefltura nil. Ca
I1'Bl) Str. IJ:mmescu 1 j 

Diverse 
,\fijll)('il'l'a lo('r:inţdor gOl\le şi cnml'rilur m(}-o 

bila(c Agehtura .,Cnm.an" Strada Emi· 
Jl~'S::U 17, t-taJ I J lr~g la Cam fie Corn 
l;nd ~l!t) Nr F. J1334/943. 

A2'''ntur\) (ieneJ'u Iii dE' vâ:, ?;'ll'o! ~i cumră ra
reli im,'blj~lor. CO~tA!\ ~H!~:OR::;HE 

Ar;..rl.. ~tr. M ·EmiMRC!.t .'\1!' :7 I!taj I Te· 
ll:'!c.n. 2ij-il/. Inreg la Carr. de Corn. şi 
Illa<1~~ ~ie S.(!'I Sr. Fi 11 ::;::al;I<t:3 
f'a .. f> de" vg:lZ'tre: Ca.~"i parucu.al'ă w'o" 
de",.:'i ~b ~.;;..mi'r~ I'I~ bait:: si ~"ădini1 iăngil 
~tl' C'e-ţăl;-l'ce·, •• !:, 2 m:1i(l~nfl - VIIi!! 
~.(.deMJft eu do.:ă Ill'artan.ede. g!'ărbnă ~' 
l';trRj in centN 6 'ni1ioilr,~ - Ca;;'\. micp. 
eu :;r:î.rtmR. 288 ni .. p. rb;!:1 St:-ada SlI.va 
~&.i. U SUO mu lei - Cas9. part.cular~ 
C,1tr}Oll·\n d,n 2 "am erI" ,i j?llend!n:E' el] 

!!'r:ldinii l:'iO ni P. ] mUisrI. - Gr:lrlin~ 
;:.:. P'ln\; trurtlf ... ri 135 m P. :ângă Mică· 
1'1cn-Nollil 1;"'0010 lp.i - CiiutRm I'''!ntru 
tumv'iru;,c pan,itnt ar&b~ 1Q-12 jlJ~h. ir 
jU{k~ u J A '"nd, 

Fabrica l}'umi ... 1t a::"ljP:>''l1;l cu insta:aţiuDi 
(;a.<.d.'l 6tablJ. clădil C8'lled ~a n;.a~inăriil" 
c~.e mai l...:lJuc.'l1e l ~a: Je fabnc.i, birou, 
aproviz" .. n8tă ':u ·!ulr::n p.:utru fabrl('area 
or\~ărcr '\;,:ico:e C')inîl~~, tiin m"th' fami
l~a. ur;;-"::l~ Gi:: vin2':"~ :Cl 2.000 roo. In 
cartierul ',:lelo? ca ... i .:u 6 e:1RlE'rc '41 el,; tOt 

c0mfort'lJ 6.~L(Î.OO:) Id. Cas8 eu 1 'X 3 CR' 

m~re. fc.~ corntcrtiJl ŞI 1 -< 1 in een:ru C'u 
3,,')00300 el. Mică·nea easă l'articl.4larii 
.')U'l e'l 3 camE:re. cu .Dt comfurtul 
1.300 :J-jlJ IeI. l~"J. particuLtl'ă'ru 2 (am 
eu grăJ;nă Inl>'re, c",,:.a ncur.. in Pârnt>!ivs 
t3Cv.C{)o lei. Agerturii văd. lui A lbert 
Haa.~~. :;tr 1. Petran 1";0. 3. Tel. 22-21 
Ci!:trQi. CaQil ~. 3C37,1912, 

f",OY' AL ~"", . Arai 
S'lHAIH, ALE('SA!\J)f:I 2 Td rfon: 19-:>:1 

~I\RIA DENIS, f'retina l'iIOlUlui (C}~LE 2 OUFELI1\t;) tn 

după romanul lui DAIUO NIC01)1';,~11, ati. tontl l)jesei (~h-aml;olo) cu NL'iA 

BESOZZI, YIHGIUeL RENTO. R~I)rt'zentatiile la orele 3, 5. 7 şi 9 fix 

'a. 

CineOla FOR U M ~!iUhfla CAPITOL Arad 

Tele~OD 20-10 

AZI ! 

Filmul care va impresiona pe toată 
lumea 

Telefoll : 23-22 

Cinematografu] fihMt'lor ~r8RdtolU;e 

AZI! 

;mCHEL smox 
lIeuitattul (Quasimod,J) din Coooşatul dela 

Notre Dame r,i ilIICUEI.I<; lUORCh\N in 

filmul sentimenf~jor umane ~i Il drago~tei 

cu EMMA GRAl\1ATICA - LEO
NARDO CORTEZE şi SERGIO 

TOF'ANO 
Filmul eare repre7:intâ un triumf 

În arta cinematoilj'afif'a 

Ilopmuritoare. 

Repr.: la orele 3, 5. 7 şi 9 fix Rezervaţi biletele. - l(epr. 3, 5, 7 îi 9 fix 

Li1 

Cinema URANIA Arad 
Telcf:m: :2-32. Repr. 3, 5, 7 şi 9 

Cinema de premiera. Ton şi proieeţie irepro~abllă. Sala bine Încălzită. 
AZI 

'ilmul dragostei şi alsuferinţelor omeneşti 

PATJIllfA 
(Două vieţi Încrucişau» 

doua vieţi. cari nu se pot întâlni cU ANA MARISCAL ŞI ZNRIOUE 
GUIl'ART IN PA'fIMA lIAHE. 

ca 

--------------_.- .. 

propr. M. RELIel ARAD, str. dr, 10 an Robu Nr. 6. (lân gă telef uane) . 

Prezintă şi vinde cele mai eleg.ante rnouele de pardesiuri, taîlerlriuri şi 
rochii de dame. Calităţi superioare. Vizitaţi magazinul fără obligaţia de a 
cumpăra. Termene scurte de liVrare la comenzi. Of. Reg. Corn. lQ861-1942 

Concertele Muzicei 
din Arad 

Militare 

ARAD, 17. - Muzica Militară din 
Arad va da Dumin~ă după am;azi, la 
orele 17, un wncert pentru ofiţerii şi 
subofiţerii din garnizoană, cum şi pen
tru invJaţii lor. In program figu ează 
bucăţi din Be~thoven, Givulescu, Wag
per, Grieg, Counod, Paschil, Mureşan, 
cum şi Imnul Brlgăzii de Infanterie, o 

compoziţie prOPrie a d-Iui Lt. R. I. Bot
to, dirijorul muzioei. 

Tot Dumill-2că, dar înainte de amiazi, 
la orele 11 şi tot in sala teatrului comu
nal, se va ţine un concert pentru trupă. 
Vor f~ executate bucăţi muzi::al-2 carac
tnlstice din toale regiunile ţării. 

X 

fEATRUL MUKICIPAL It~ TURNEU 
LA ARAD 

"SCURT CIRCUIT" este titlul mar~
lui SUCCeS al Teatrului Vesel care va fi 
prezentat Dum:necă 9~ara la orele 8 
p eCis de un exc<'1ent ansamblu de co~ 
medi·e. Piesa lui Gh, Costachescu este o 
e.dmirabilă comedie ('·are s'a reprezen
tat pe scena teatrului bucur-oştean de 
peste 100 ori cu cassa închisă. Distribu-

ţ;a cuprinde pe talentatul Mircea Axen
tt'. creatorul rolului prinCipal din "Băia
tu 1 ", apoi trei ma i artişti !Li Teal rului 
Naţional din Capitală, doamna Aura 
FOfino, Nae Savul-scu si C. Potcoaxă. 
Tr.ntzi Grigoriu. Netty'Adamidi, etc. 
P~esa se bu:ură de reg:a maestrului Ion 
S~highian dela Teatral Naţional, 

tot ia &4AMU@M FiiM'S ·1"~".I'lI_II.l __ !l •••• _.I!!Rtll!lI_.III'.1I:i-1U9.1I1I1I_lIft_a __ ••. 

SPITALUL GER'it~AN ARAD 
Str. Iosii Vulcan Nr. j'~J!:fon: 24·91 

Se prime9::' onlnavl in afari;. de boli contagioase ,i mintale 

Spi-:ah:.l posedă: SE'.1,'ţia chirurgiC'ală, secţie de lY.'li interne şi ,:,p<"ţle dl,; 2'jneco~ogjt> 

I SpitatlJ e!rt~ c'rgflnizs.t după ('erinţde modcrne. It. r 

I 

CDLEIDOSC - --
FAR)-lACII Dl~ SlmVlClU 

18 .MAR,!'!E 19--t4 I 

Kalman, Piaţa AVl'am Iancu Tel. 15-il()' 
Ghinaciu, Str, Mâră.~şti 68. Tel. 13-01 I 

. MUMUJANU, Calea Aurel 'Vh i"'l fiIj i 
Serviciul p€rmanent. 

ClNEMA'IOGR!'f'f!: 

]8 MARTIE 19·.U 

FORU.i\lI: Inimi frânte, 
CORSO: O femeie în pericol, 
URANIA: Patima, 
ROYAL: Paradisul regăsit. 
CAPITOL: Don Cezare di Bazan. -........ ~ 
Spectacole .'/t 

Teatrul Comunal Arad, Sâmbă-tăi 1· 
111. 1944, ora 8 seara Mare concert ' 
ga.lă dat de dl. Niculescu-Bassu, prim, ..... 

iist al Operei Române Buureşti. Cu w~~' 
cursul d=lJlei Emilia Guţianu, primad'lnă= 
şi dl. r. Popescu Buftea dela Opera R • 
mână Bucureşti, La pian: ~1ircca Popa, .t 
şef de orchestră din OPf'U Rom~Ilă CII' d 
Timişoara. AII 

Pentru acest grandios speetac'Jl reţi

neţi bilete din timp dela Ager..ţia T~a' 

[rală .. Ilie~", Telefon: 22-55. 
~---_ ............ . 

,\n~XTlUNE ! 

Blănuri de \'ulpi aT~inUe p!ătinltte 

!;oi nurei veritabile În m.are asorti· 
:nent la 

BIănăria "ST AR'" 
propr. lUNDA & COMP. 

ARAD) Strada Eminescu Nf. l'; 

&1itric, VIHd~nUr 
Croitorie pentru domni 

ARAD, Piaţa Catedralei lângă biserici 

FOTO KOSSAK 

i, 

~~~~t~~l' 
ARAD, Str, Bl'ătianu Nr. 3 1. 

Recomandă lucI'irj de foit)grafie 
executate artist.ic. 8pecinHtate pen
tru co>pii şi adulţi. 

E. 
"SPOR" 

SEITZ. 
_It ti. 
... lerarie 

Maşini de gătit speciale 
Arad, Piata Avram Iancu 4 

• 

~f!!t:eriale de apărare paSll'R, aparate dl ~ 
1, 

stins incendii, truse ~anitare, truse "indi' . a! 
vidllale gazaţi. tărgi, aparate patentate 1 
de 5tins incendii .,ANTLPYR" I etc. se pol 

procura la depozitul de comercializare; :-1'1 
desface!'e exclusivă la firma" .,AZORW 

Valel'ia Dr. Bledea din Arad, S:rada V 

Alexandri Nr. 5, autori7.<ttă de Coman• 

danlentul Apărăril Pasive. • 



''"''~j conferinţe CI con
,~3.: "~ucitorii spirituali ai 

, satelor la GiacovI 
, aua de 10 Marî:ie preoţimea ortodoxă 
ţOWpopia~ul Clacovei a'a intrunit m 

ţi prooţească la reşedinţa proto
ul sub preşedinţia. preotului D. 
adm. prot. Conferinţa a lDceput la 

.;. a durat până 1'8 01'8. 12. 
, p:rerenţi toţi preoţii din tract, păr. 

.... r;.-an .lD.c.uvântul de des~hidere ţinut, 
lOOPId pentru care au fost con.vocaţi 

~ (OIIfermţl, pmtbd la ordinea zilei ch~ 

~
cea mai ardent!. Apelul P. S. Sale 

ă 1 ' ni V 88ite Lăză.re.sou, ca preoţii să 
~rt pl kt. pIU"Oh1fuJ lor colecta pentru ad1J... 
m ' mijloacelor băneţrt.i, necesare la' tel'-

\" catedralei din Timişoa.ra. In ve-
• W!1',. ~ scop, li "au distn"lbuit tie
td')nă ' preot, lD.8.i Jn1IlUJ liste de wbscripţie, 
i R ari '90!' porni din eMi. !Il easl pe:n tru 
Pooo. Iduna banii aeoesari terminării luerărf
CI;.' dela eated:rali.. 

'Alte ohestiuo.t earl n. preocupat ~
reţi. din trae!: a f08t " aceia a intrebum:ţă
T altar miJ10a0e Dom de pastoratie, pe 

fa' 'tlmpuril~ prln cari trecem le cer, ea 
de azi. iii. le Intrdminţeze pentru 

!erea tuturor mi~ ea eat'8etel' 
, m'işcArl, eIlt1 .,. Mleentmaz! pe 7.:l 

- trecem 11 ti. tot mai perleulotl.se, pentru. 
, ţa noastră ea. Neam ti Lege. In eoeet 

au luat ~tul preoţ!l: M. Ghilezan 
Ghllad, G. Redea din Deta., Gh. Tere
iu din Petroman şi N. Popescu din CJ.a.. 
, aooen tuJ.nd c:I1 toţii in~ren tb5mul fi 
odati detetllJlDml unor ~ mt.:elee
,eul.... Joc _ I!Iprljine aeţhmile de 
a 1ID()!' oameni cart muncesc dezinte--

t şi _ judecatA 1& caP. ea purtarea lor 
vi cauti ... sfide1J& _.. Iidărni

orice acţhme • bt-. 
Coacomlt.eDt al acea.ata co~rinţl, "a 
,~ • a.lt.&, eu 1n~tori1 QlIl piaSa. CiacO_

1 
. ~ fOO&i.a primara de aat.. suQ p.reşediA

dlul 1. Ta.be.D. aoul m.peetor şcolar de 
~ll~!;.\'lP1iJ.e.. aL -.cea&\.& conferinţă. &R 

t prezenţi toţi ln'Vătătoril din plasă.. lD
probelemele cari .'au c:tesbătut a :foI5t. 

care m~1IeUă bwlu1 m.era al tavi.
tului IlUpra.prima.r, in~du... _ 

ţă~orii dela aoeste cursUl'1 să depunA. 
. um de efort pentru ajungeree. ICO-

iii urmArit. 
Di lnvăţă.tor Moise a eonterenţtat despre 
ăţământul agricol dela aceste cursuri, 
tAnd rezultatele practice la cari ae 

I te Oi trebue si 8e ajungi.. 
1 ,. La afâl'şit dl Ins'pector şcolar Ta-ban, a 
I '. C'âteva directive şi tnvitaţtuni tn legI,. 

~ 
. CU toate problemele cari privesc bunul 

.. era al invăţământului primar §i supra.pr1-
[IC din plasă. 
n· ....................... , 

- 6 C,\ZURI DE lUORVA IN JUDEŢ. 

judeţul Timiş-Toron!al s'au găsi t numai 
~ 1 cazuri de morvâ.. Boala persistă in des· 

tere In comuna B()bda. 

!7 .&s a a =-ieU'N' M = 
., livrăm prompt 

;~ARCHETE Stejar 
şi fag 

În toate cantitătile 
- şi absolut uscate 

~KnAU8ER Fab:~~~h:~ 
. ~ _BA. 10-===== S. A, R. 
N" ilMlSOARA rv, Str. Mircea Vadă 1 
v. lnr!'g. Cam. ele Corn, ş.i Ind. nr. 14,'859/3~ 

1710 - a-., nm 

SE ib ia z •• LldUW_ 

Adunarea Generală a ASDciaţiei Clerului 
"Andrei Şaguna" din protopopiatul Vinga 

La Vinga Il Avut loe ad1Hlarea. gene
raLi 8. AsQCiaţiei C"ler-llui ~drei Şa
guna. sub pr~hlenţia pl'. protopop AL 
H()(ţl&Jl. 
După aăvâ.rşire& serviciului divin~ 

membrii aSOciaţiei au trecu.t in c1ă<iirea 
!;\coa.1ei prLDlar&, rmde şedUlţa a fost 
deSt('lb.isă de pr. protopop al. Bocşan, ea
re & fă.cut un apel c&tre preoţi rugâ.rr 
dU-l Bi. org&nizeze o (\()1ectă. pentru ter
mine-rea Catedralei Episoopale din Ti
mişoara, dând i'llSV"ucţiuni de mod"J1 
cum trebue organizată aeeastli. colectă. 
ară.ti.nd .că. reUfŞit& eoleotei DU depinde 
decâ.t de 8tăroinţa şi de Ylterea de eon
vingere eu eare va fi făcut!. 

Termină. exprimând'U-Şi tIOOovjngerea 
că această 801ectlt va da. eele mai fru
'mO&t!Ie rezultate, fitnd oea. dintâi Colectă 
pe e&l"'e o organizeaz! aoest protopopiat, 
şi totodată. ea fiind destinată termină
rii lm'li important pilQl1 al credinţei 
strămoŞeŞti, aici la g:I'Wllţ& de .vest. 

Prin aceste euvinte pr. protopop Al 
B'.lCŞan declarând şedinţa deschisă. a 
d&t <nlvântul pr. Viorel Giurgiu, ca.re a 
tr&tat sUlb1ectul: .. Preotul 0& faotor de 
ed:liliibru loci a.:l şi naţional'·, 8p'lnA.nd iDo 
tre eJtele u.rmă toarele: 

Astăzi este momentul prielr;o ca preo
tul ~i poată arăta utilitatea tn soele. 
tate şi în viaţa neamului. Problem& so-

JagrIji1f.vi ochi purtând oehfllari 
dela 

CENTRALA-OPTICĂ S.1. N. c. 
A a 

I!DtlON Uf,RA &: Co. 
Thai,oftn J. KI'l,l"lt Mih:\i I. JlCr. t. 

Reg. Com. 6T11211flMl 1646-1 

ciali 'şi problema. naţionali merg spre 
acelaş scop, împletindu-se şi dett>nni· 
nândrl...se mutual din ce în ce mai mult. 

La toate Pop()&l'ele rezolvarea acestor 
prObleme s'a căutat să se facă. simul
tan, căci numai în feilul a.oest& se poa.te 
ajunge la o propiş\re şi la o liniştlti vie. 
ţuire in comun. Preotul in acţirlnile lui 
trebue să. ţină cont în primul rind de 
&oeste doui mari nnpeI"l&tive. 

Misiunea. preotulrli nu trelbue limitată 
numai la mediul rural. frămâ.ntărUe 80-
ci:ale de astăzi, îi l.ărgesc sfera. de acti. 
vitate cu fie~ zi tot mai mnlt. Lt!. 
or8fŞe preotul trelYle să-şi 1ndTepte pri. 
virile asupra masei mun.eitoroor. care 
fie lnsl'i. mai uşor inflnenţa.ţi de curen
tele anti-religioase. pe oare duşmanii le 
tnfiltrea.ză. fn rândurile noastre ~l 8C()a 

pul de a ne pierde, eăC'i este un lucm 
eunoscut că noi datorăm bisericii enti
tatea. si llnftatell nel1m"llul. 

In Ce~,oo TJrlveşte situaţia. dela sate. 
(f-~a ar~t;' ('li "ia' ro1.ul preotului este eo
vâT'S'itor de ma.re. 

Pare pa.ra.doxal că din ora.şele UDde 
ln!loreşte oultura şi tot ce este fl"'l1noe 
şt folositor sitenii Doştri n'au ştiut BA te. 
decât ceeace este urât imoral şi distruc
tiv pentru viaţa omuhi dela ţară. 

Contra a.cestei influenţe nefaste tre
bue să lupte in primul rând preotul, prin 
toate m i J1oace1e oo.re-i I!Itau la lndemAnă. 

In eonti.tnare pr. Viorel Giurgiu face 
UD &mă.nunţlt expozeu asupra pr0gra.
mului de &CItivitate pe eare preotul tre
bue sl-J -.it» e&. factor de eclhnlbrl. 80-
eia! ,i naţional. 

In inC!heere se ocupă de O problemă 
foarte .import&ntă Ifl anume: oă.s& rorUle 
mixte dela Ia.te. aratâ.nd rezu.ltare\.e de
zastruoase şi oerâ,nd adunării gen.erale 
să. le ll1t1(JlOOlo8asc8. un memuriu DiLt.re 
Condrlcâtorul Sta.tului ee.ri.ndUAe ai. se 
im;pieJ.ece eu cete mai eeven mAauri &~ 
semenea. aă.să torii. 

lA discuţiUe care aU urmat at hULt 
parte: pr. luli&D B'meeov. aoaretarul 
aaocia.ţiel, pr. ~a.a. pr. A.ogbel, pr· 
Sta.n, pr. Feier. pr. TUmlollarlllt pr. 
Gutu, pr. Titua Popa. eto. 

Ultimul. vorbit pr. pI'Qt. Bu~&1l oare 
a adus nrllţu.mlri pr. V~ GtUl"jblu 
pentru impor1.anta 8& expnnere. 

Dupi. adunare a avut)ne. masl 00-

munL . ............................. _ .......•.. ;~.:.-... 
Din Lugoj 

, - INTENSIFICAREA ACJ:IVl'.rA.
'4.'11 ~V"'''J.'J. __ .c. ;,.." .H .. ;I.,)~J'U.L.. ~,.ttIo 

.Li.ll~. III unW:l. C.o.ubla.i:~.I .. r..! ce a avut J.o.a 
ia .t'r~t:ct.UJ.a. Juue~w\U ,;jt;\tta:u.I. su.iJ llL'!:r 
~lden~l& a-lui u.r. lU"';U'l\l bt:IVlolSJl:J.,. iia 
l.1'.inl.t.s -cât.e .. eU'iJlllara. t""turur 801.1leta.
~l.Lol· spoqn'6 aiA Ju.utl~ l'r~Wll ŞI llli.l'~ 
prUlut::"nlor cu S.LO{JtjUu'C;: spvrUve 01'g~~ 
zate, pentru j,ntellBUl(:aftla actlV ll.a~ 
spu.t't1ve. Campionatele sportive jude
~ene vor incepe irevoca.billa. d~ta. ~! 
Aprilie &. c. la sllbcentrul de gLJllllastica 
"iln hltgoj, la care pa.r't1cipă toţi funcţio
narii publici şi ai intreprooerilor din lo
calitate. In locul d -~ui GrOlbei. care a fost 
concen trat, a fost încredinţat cu partea 
te~hnică a su'ocentrului d. Giurgea.. 

- UN FRUMOS LOC DE INCHINA· 
RE CONSTRUIT PE MUNTELE SE
MENIC. Dintr'o frumoasă iniţiativ.ă a 
P. O. D. S. Mănescu protopop in comuna 
Vălhg, pe muntele Semenic a r.ost cOns
truit un frumos lăcaş de rugă.ciune şi 
reculegere sunetească, Biserica 8 tost 
incepută:" în aD".l1 trecut şi actualmente 
este terminată Mai lipseşte pictura. in· 
terioaraa.. Biserica. este construită pe 
niscul Cosmuţa, unul dintre cele mII" 

în-alte vârfuri ale trr.tnţilor Banatulw 
Un aport material unportant. a &dua so-
cietatea UD.&. ' 

- REUŞIŢI LA EXA.MENtJI; DE 
EXPERT OQNTAB.D... La. e.x.amenul de 
expert contabil ţinut recent. dintre Ca)l-o 

didaţii lu,gojeni .au r8'JiŞIt d-nii Ni~l.ae 
Brânzei şi Sextit Nislor. Prin dect'lJU· 
nea Consiului Superior &1 Corpului Con
tabnUl)r !L!'l fOSt comirm:a.ţi In a.oeastă 
calitate. 

_ RECOMPENSA 'MORALA., Minia
terul Culturii Naţionale a adus nrnţu
miri d.lui tn'Vătător pensionat Ion Udrea 
din enmltna. Zolt.severln. pentrucă a BO
Tllinit nl"ă. nici o reoomnensă materială ne îmr.1,ttătot"'J~ comunel • eoneentl"8.t, pe 
intreg ~.nw şoo1nr. 

- ACTIVITATEA CULTURALA. m 
COMUNA SALBAGEL. Şcoala prim'" 
ră. con~UBă de către d-D& Elena luzăş, 
împreună. cu extraşcolarÎi şi concursul 
premilitarilor din c()IIluna Să1băgel :fud. 
Severin, arl organizat o reuşită serbare 
cuJturală. patriotică, eu un program 
foarte va.rÎat şi bine exeeutat. Cuvânta .. 
rea zilei n fost rosti ta. de către d.na in. 
văţătoare Elena IoZ'ăJş. eare arată rostul 
acestor serbări. Un preţtoe concura la 
serbare a dat d-ii\oarn invăt,!itoare T.,eti. 

I 
f.ia. MeZin ~erblU"ea .'a în<'heiat ." UJ'l 
T"etlsit re?;111tat morsl. iar ine:tsii rile be. 
navole ~e Lei 2000 ;'llt fost donate pen. 

.. ~ ~ ostqullll.... ~,-~ -;.- " •.. 

Ştiri şi fapta din Moldova· 
nOla 

CONFERINŢA PR.EOŢEASCĂ. 
Vineri, 10 Martie a. c. a avut loc in c0-
muna Moldova-Nouă, conferinţa tuturor 
}Jreoţilor ortodOXi-romAn1 din plasa. MoI. 
dova-Nouă.. De dimiooa,ţă .. fost ofiCiată 
Sf. Liturgie in biserica ortodoxă dm 10-
ea1itate de că.tre intregulsobol" de preoti. 
la. care au partietpa.t ,-ooa.lele locale tIn
preună. cu oorpu1 didactic primar. Pre
diea. zilei a fost ţinută. de către S. S. păr . 
Nicolae Ghtndea din comuna Coronini, 
care a vorbit despre .,Talna Sfintei In .. 
părtă.şanu". După. aceasta in ;sala f,'COa
l~ din Centru a IL vut loc ,oo.inţa puhl~ 
unde pe lângă chestiunile de ordin admi
nistrativ fi biserieesc S. S. păr. Â.I'8enie 
Golumba din B~ a vorbit de&pre 
,,Misiunea preotului in cadrul &eţiunei 
ce deBfă.şoari comitetele de pa.tronaf'. 

- R.EX:!RUTAREA. In plasa. Moldova.
Noul. a inceput recrutarea tuturor tt.ne
rilor oontigentul 1946. Comisia. de re
crutare Ta lucra in comuna Moldova
Nou1ln localul Tra.ian Balea fi .... re
partiza. pe arme pe toţi tinerii, apţi pM
trU 8el"V'iciul militar ce s'au nă.a:ut III 
anul 1924:. 

- CONDAMNARE. Intr'una. din zile. 
le trecute, locuitorul Dte Bengescu elin 
comuna Moldova-Noul & pă.t.n.ma ia 
ala de eJ:a.să & doam.nel hrvăţ!toaI'e 
Eleonora Băiq Şi sub pretext ci. ftUI 
său ar fi fost bitut de tnvăţă:toare -re&
pect.i.vl. a ultra.gi&t fi. lov1.t eu. pu!DftW 
~ doamna tnvăţăto8l'e Băi84, CB1'e JlUpo 

mal pr1n fugi. a putut 1ICă.pr. de furia 
sadică a Stumumitului. Postul de j&D
danni din Moldova-Nouă a lIrlleiat CQo 

ftm.ftele aete de dare tn judeea.tă a agre. 
IK>~ Bengeseu, far prooe8Ul judecl'floo 
du-ee mrmafdectt, judeeltoria rurală dill 
Moldova-Nouă a condamnat ~ Die ~ 
~ la 5 luD! de mie lnc1tittoIre eoree-
ţj(1uall. . 

•••••••••••••••••• 
Cinema APOLLO 

IJtcepbd &ela l' lfartJe 1944 
Un film dooumeatar de lUI real_ 

eatremu.n\&ar .• 
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Evoluţia frontului de Răsărit reu.,it să. Interoopteze afae;uriJe rll8~i 
date eu forţe oovârşitoare. Indâ.rjit~j~, 
111pte defensive au fost OnIlate de eoo. 
tra.ata('Jl)ri gnnane energice cari an Silit 
la. oprire inaintarea sovietică din ~. 
stă regiune. La est de Tamopol COMa. 
OOrea germană este stăpână pe 5Îtllatkl. 
Prin .aiactU;rile germane dintre Tllrn()~ 
~i Sepetovka ohier.tivul afa.c:mrilol" SOvie
tice a fost 9n~limbat. Situa.ţia dela a!'t.a •. 
stă aripă. mai mult ameninţată a obti. 

Cum s'a efectuat hombardarea Sofiei. Americanii considerâ :\oma ca oh;ectiv militar 
St.tua.ţia 

O .. USi2 
"art'. mcrt, .. 

fi ela cartierul general al Filhrerului 
inaltul comandament al jorţelor 

'l'/nUte germane comunică: 
De a~nbele părţi ale raului Ingul Şi la 

t;est de Kirowograd~ mi§<.;ările Mustre 
de desprindere decurg~ în lupte grele 
de atac şi apărare, după planurile sta
bilite, în Ciuda urmăTirei rapide a ina

,mimdU/. 
ee Bugul ucrainean central şi la sua 

d~ B-taro Constantinov, grupuri de lup-
tri. sovietice atacan·te au fost oprite sau 
respinse. Prin c07ttraatacurile trupe lot 
noastre, date la est de Tamopol forţe 
fJuternice ale inamiC'Ului au fOSt Tespin· sr sau, împrăştiate. 

La nord de Dubno inamicul IJ, tr9CUt 
la atac cu mai multe divizi·i de in/ante
rie Şi formaţiuni de tancuri. El a f081 
respins, iar câteva pătrunderi a1l fost 
z<ivorâte §i 28 tancuri inamic!! a'u foSi 
,amicîte, 

In celelalte sectoare ale /rontll.lui ră
!>iiritean, s01.'ieticii au continuat atacuri
,~ lor fără su.cceS, sprijiuite de tancur1 
Şi avioane de luptă. Numai la vest de 
NeVel şi pe frontul deia Narva. mai 
multe contraatacuri germane au câşti
gat teren. 

In sectorul dela Nettuna, inamicul a 
dat mai multe atacuri localej care au 
JOS! respinSe, în parte prin contrtv 
atacuri. Artileria cu tragere lungă a 
luat sub focul ei, ro efect bun, concen· 
trătile de t'ase din faţa portului Anzio
Nettuno. 

Pe fr07ttul S'luliC, inamicul Il atacat) 
după bombardamente neobişnuit de p1t· 
ttrnice, sprijinit de tannuri §i artilerie, 
lncalitatea Cassino. Atacurile au dat 
greş. 

Deasupra spaţiulUi dela Cassino au 
lest doborâte de artileria antiaerlană şi 
d~ către avioane de vânătoare, 6 apartv 
t~ inamice. 

In orele din amiază ale zaei de 15 
M'J.rtiet o formaţiune de bombardiertl 
nordamericane, escorta-tă de pu.lernic~ 
!o'rmaţiuni de avioane de vânătoare, il 
'ţiStruns d~asupra spaţiului Braun: 
schweig §i a aruncat bombe asupra mm 
1i~ultor localităţi pe u.n cer aproape peste 
tot acoperit cu nori. Pagubele şi pierde
l'iZe provocate SUnt mici. 

Av.oane britanice de teroare au sbu~ 
.. at, în cursul nopţii trecutet deasupra 
Gprmaniei de s11d-vest şi alt atacat ora· 
şul şi câteva cartiere mărginaşe din 
~tuttgart. In aCeste ataauri. hW1tlioul a 
p;erdut 66 avioane, dintre '}are 57 bom
bardfere cu >1 motoare. 

AvioanA de luptă germane au atacat~ 
in. orele târzii ale serii de eri, obiective 
C:in Londra. 

BU<JUREŞTI, 17, S. P. P. transmit e: EVOLUŢIA LUPTELOR DIN SU
DUL }'RONTULUI DE RASARIT SE CARA(Jl'E&IZEAZA AS'J'FEL; 

l\UŞCAREA GERl\IANA DE REPLIERE SE DES.FAŞOARA METODIC, 
PE MIB}jLE PĂR'}'I ALE RAULUI INQUL ŞI LA "EST DE KIIlOVo
GRAD. CENTRUL DE GREUTATE AL BATALll.::I DIN SECTORUL TA&
NOPOL, UNDE A FOST PÂNĂ ACUM, S'A DEPLASAT SPRE SUD EST ŞI 
S'A FIXAT IN CENTRUL UCRAIN]<~. PE BUG. 

Eli'ORTURILE SOVIETICE SUN']' DOMINATE DE DORINŢA DE A 
TRECE RUGUL IN PARTEA CKI\'TRALA A LUI, C01\rnUCEREA GER,MA
NA A LUAT CONTRA :MASURILE CUVENITE, ARUNCÂ1\'l) IN LlTPTĂ 
PUTERNICE FORIUAŢII ŞI A VIO.liNE DE R(TĂLIE. ATACURILE SOVIE. 
TICE AU FOST RESPINSE IN BUNĂ PARTE. 

IN SFAn'ORUL DELA EST DE T ARNOPQJ ... CONTR·!\ATACUL GER
M~N IMPOTRIVA FLANCULlTJ ARM.f\'1""f01 RUSE, CARE ATACA IN STID 
FACE PROGRFSE OONDlJCERFll SOVffiTICA A DR~LĂNT{Tl"r tJN 
P{1"l''E,RNlC A'T'tU; L"- NORD nE DTTBNO, mI ~P1TL DE A DA PESTE 
(l,-\p ARIPA VF~TJCĂ A AR1\f<\'1'"F:I f1EF1\f>\~ I1ARF f"i.I-A ~l\lRTFI
t"11\'l' mN~IDERABIL PRR'"iIUNEA IN SECl'ORUL DtNTRE TARNOPOL 
ŞIKIlVNO. 

IN A(iE~~T.\ RFGIUNE, GERMANII AU OBŢINUT IN APĂRARE UN 
SlTCCES CATEGORICl. 

Mişcările de desprindere din Răsărit 
BER~, 17. (Ep). 1fişcările de des

prindere a frontului de sud ~rman îşi 
urmează metodic curs'll nestinjenite de 
conunu.ele grelele atacuri ale fo.rţelor 
sovietice covarsitoare ca număr, con
form intenţiiJ.or' comandamentului ger
man. In extremul S"ld trupele dela. eher
Bon si de pe Niprul inferior au fost re
trase în fortificaţiile dela sud est de Ni
kolaev. Aici inamicul înaintează. împo
triva lor ClI cea mai mare atenţiune. La 

Bug-Jl mijlociu depăşindu..I cu a.vantgăr. 
zile, inamieul nu, a obţinut nici un avan
taj afără de acest succes iniţial. Prin 
1'()Irţele >aeriene şi în urma aplic-iru ('O~ 
traomăsurilor de către comandamenf'll 
german s' a reuşit o echilibra.re a situa
ţiei. 

CONTRAMASURILE GERM..o\.NE 
L.-\. RUG ŞI LA TARNOPOL 

nut o no,u~ă ('larifi~are. . 
In ~lelaJt-e ~eto8re ale fronhlhd dm 

sărit s'au desfăşurat numni Mrf11~li 1(1-
cale. In 81'1i'lnŞ ('adru if':S m<>m","'ll1 lunt .. 
dela istnml Narva. unde toate !l1{l('1ni 

grele al-e sovieticilor s'au oprIt in. f 
J!:ennan' În timp 00 eontral'~ta(,111 ~ 

dat dela Nnrva. spre n(}ro eil.Qt1"";;' 1»1'en 
, . . 

GrU1tuJ thlfl\rl'!h"nt n,.t~ft1u,H~t 
b.lttar prJ.tr'un ... a,,;rest 
.taeă raidol centra SotieI 

SOFIA, 17. (Rador). - Co:respondenbd: 
agenţiei DNB tTansmite: Grupul tineretului 
naţionalist "Betez paissi" a răspândit Joi 
un manifest prin care se atacă violent rai." 

du! teroris: angIo-american contra Sofki.' 
Manifestul spune intre altele că POPOrul 

bUlgar este gata .Să facă sacrificii Şi nll. 

va capitula niciodată. Atacurile teroriste· 
vor putea distruge locuinţele şi omori OII •• 

menii, dar nu pot forţa niciodată Bulgaria' 
să-şi pf.răsească coruţJinţa proprie a onoa
rei sale naţionale, 

răsărit de Nikolaev în sohimb swietieii Priviti. sitnaţia in general, evenimen. America.ii eeo!liderA n ••• 
înaintează puternic ~l tot terenul tele de pe aripa de sud pe un front de 

ea ebi.etiy militar mlă~tinos. între Nipru. ŞI linia ferată 600 kilometri în general în<lă. nu s'au in
Kremencil1g-NikoIaev. In faţJa rezis- cheiat Cercurile militare germane 9t'l 
tenţei îndârjite a trupelor germane au aşteaptă ci acestea să Dn fie În{'ibeiate WashingtollJ 17. - Preşedintele 
eşuat din nou intenţiile lor, de a stră· nici peste câteva zHe. Oom.tramă.suriIe Americei CU ocazia conferinţei de prtSă 
p"mge unităţile germane şi de a îllceroui germane din regiunea dela est de Tar~ de eri a declamt că deacum ineol() Roma' 
o parte din ele. Contrar tuturor ştirilor nopal si pe Bug-nl mijloiC.l\1 proomn ~i trebue oonsidera.1ă ca un obieetîv milmr. 
după inf(}rmnţiunile primite şi aici con~ miŞcărHe de di"gajare de ambele păr.ţi In ace1aş timp dect

J 
când lumea ÎDtreagă 

tinuă metodic miseirile de desprindere, ale .râ1l1ui In~ulla.să să. se intrevadă. fap- este încă scandalizat! de ultimul atac te. 
In diff'l'ite sectoal:e forţele snvieticepre- t"1 ('Iă initiatJvă nu este dehr in mâna. 
<:'.ea.ză vi olent între Ingul şi In~leţ spre <,o-nl'h1!~erii 'SGvietÎ'OO. Ştirile ru-seş.ti ~ rorist brutal impotriva ca.pitalei. italieu.>. 
Bug. De~semenM şi g .... .lpa Înveeinată privire la ÎD6ereuirea a. mai multe divi· Roosevelt declară că. gangs"t.erij aeripni 
dela sud est de Kirovo<>"rad a fost onrită vIi f!'e!1n'l,ne sunt l'~ninse ca.t~l'ie Ia englezi şi americani an lUI bon drept si 
intr'o gre!!. ind ""Stare. Fh ~ desD~<;it nu- Rerli1l. l"!-!t ml.lt mai fa.vorahHă. est-e si- transforme C~tatea eternă. intr'o masă de 
mai ru d\.tiVlt ki1,.,metri Nwn-·l.n{rains. Hlat h Ni.tiHi·l'< !lin re~i11JH'Il"I, Bn~,luf SlU- l·uine. Brutalitatea an,glo-saxonă. 'tiei. DU : 
,bt Tn r(>n1nnea Gainoron unde un atac nerior la Vinita. $t:m .. K'l/llstantinov şi s'ar fi putut exprima mal bine ea priD 

I 
:lI blinontelol' inamic p-este Uman a atins Proseurov- A!<,i, diviziile germa.ne aU aceste declaraţii. 

, ................................................ -....... -....................... -......... . 
Doctorul' Petiot • a UCIS 

Koui amănunte senzaţionale În legătură 
şi trei bărbaţi 

cu crimele sadicului medic 
par i s, 17. - C()respondentul agen~ I chemare la telefon, insi DU s'a reÎnto:rs 

ik, 1.1 ........ • ~allsmita; toată noaptea. Dimineaţa d!na Petiot, era 
in C!LeSW.\dlea ~asm.atel1)r comise de convinsă ca soţul ei fusese arestat de IJO"' 

docl.orw. l:'euot se a .... u'.l}a ca sop.a tlOCto- nţie şi a'tuDci luase hotărîrea. să plece la 
rUiui .. Od.l'e este UilsJ,>al'UW" a fost mtero- Auxerre unde se .afla fiul său. Nu pleca 
gata l.t1(!l"cu.n şi a. 1.0"" "--.tusa ia .t:'ads nici lm troo, Însă În această dit"t'"cţie şi 
lmpreună cu 1tiawl<:e .ţ'etiot ~d.H! este şi tol'mai Dumineeă seara a cetit în zial"fl 
el greu comprOlllls fi 8Ce-d.estă urată. at..... câte ceva despre crimele ce fuseseră eo
ee.a . .lllteiO~"'lOl'1u.t s'a luat la domiciliul mise În strada. Lcslleur. 

ple1ă că. el este complice sau ca 001 P11' 
ţin era în curent CU crimele Înfiorătoan 
(4)mise de fratele său . 

A dovedit că cumpărase la 19 Febma' 
rie în localitatea Aîsy (depart. Jonne) II 
cantitate de 400 kgr. var. Apoi a trans
portat acea. cantitate de var in dolla ('Il' 

mioan-e la Paris unrle IL fost d(>s,cărcnta 
in prezMlM sa. ro vils din str, Lesneur. 

~:~m s'a prOLUS atacu: 
"supra Sotial 

teror.~t I 

llleuicU1ui .t:etiot dm rue uawnal'tln, SQ- De friei a nu fi ~i ea arestată, ea şi-,. 
tia docton ...... d asasin a deelal'at că soţul p:>treCllt '1loapt.ea sub seara unei case1 

să.u cuwi,atasa vila din strada. Lespeur, ee·i ~narţrne în rue NeuiUy 'Oi Luni di· 
cu doi ani în urmă:fără a O anunţa În mineaţa a luat trenul Sllre A~~xel're b 
l,re.alabil. Ea a dee.tarat că ultima d<ltă emnm.ml ei, e,ll.rt'" ven.f'1\de11l '''oj~,,:v eu 
t:.ând a fost în ,'Ha de pe str. Lesueur cu a~pll'\o;;l t.re'TI sosi"e ~i el !t'tuneÎ la "',~Ixf"rrp. 
doi ani in urma a fost acum Uu an. Dr. D1Wi\ a~AAteo d"",lllt"l'.t'j.'"~ ~'lll -p"ti'll n 
Petiot nu-şi punea niciodată Î1l cllnoş.till~ ~vut .n crfr.ă de neni fiind transportată 
ţă pe soţie despre intinderea afaeerîlo~ la q~Hl'.l. 

Cercetările fă.eute de poliţie Ni ,'ila 
unde au fost comise asasinat.eJp a avu! 
drept rezultat descoperirea onor nOlli 
lucruri compromiţa.toare. Astfcl într'un· 
-dulap oonstruU în perete şi ea,l"e a.pa.rţitll! 
docf.oruJ,!1i Petiot au fost d~s('o~"ritJJ 
resturi de cadavre omene<;;ti. intre alrel~ 
restnrilp din (',adwro?'1e a trei hărbati si II 
femPe, Nu mai încane nicio în"ohl~1i> ('3 

3.S3"'TltlJf dr. Petiot are şi acest~ ('Timl' JI@ 

SOI<'IA., 1"1. (l'-ll.Uvr) - CorespondentuJ 
ag"ll~.-el }j.c,;.d anun$A: 

.~liercuri s'a uat tA Sofia UD comunicat 
ofic.al cu p.rh'tre la nltimul atac terorist 
indreptat lmI}()trinl capitalei Blligariei. 

Comuni('ahd are următorul conlinut, In 
nt>aptea spre 16 Martie în jUJ'ul orei 2-:l un 
nou atae a.erl.an terorist a fost efeCLunt im~ 
potrh'a Sofiei, Acest atac a distrus case de 
lO1'u,t şi a pricinuit \'ieUme in sânul popu
l!tţtei. 
Popu'aţia ~te calmă ominra ~te 8!'ligq

I'8tl " tool9 ofg:tDf'le statului se află la 
po!rttlriL;. lor. 

lui dt'Cla.rându-i numai că avt>a mulţi 1i!Jt~ro~r~ lui ]\1:uJriee Pf't14"~t '1 avut 
clienţi bo-gnţi. drp,pt rM"U1tat confinnarea aproape corn-

Cu privire la cursele continue PE' J.'\fC 

soţul său le facea Între "'Ha din strada 
}..Iesueur şi domiciJi.ul său, din stra~H 
Cllumartin. dna Pt'tiot a d~arnt că. nu 
'}fie nimic, deasemeni a deel.arat fă n1' 
ş(ia nimic d"sore evenim€tl1t"!e -pe.t.r .3\~Ur8 
8âm.,ătă si Dllmineeă trecutii. Ea a :nai 
dl'c'flrat cA sotul său ar fi venlt aCilsă pfl 
orele 19 când ar fi fost <,lwm!lt 1<1 t~l;>f(}n. 
d('l oitre- ooline amTDt~llldu·i-se ca îj ar· 
de casă. A plecat i.mf'diat (h!!,ă l(>p" .. tă 

~on ~tiinţă. 

Sotia si fratele medicului a~asin au fost pUSi sub acuzare , 
Paris, 17 (Rador). - Cores!X\11lJ.tentul agt~nţiei DNB transmite: 
In chestillll8a ~sasi'nat"'Ior cnmise 00 dl'. Petiot, soţia Sa şi fratele medicnIui 

nsasin au fost Pllşi sub a,cu~.are :Maurica Petî-ot frat"le dnctol'U1'l:U E"Ste ineul!>i\i 
de com!l1icit.ate iar Soţi!,! med~culni asasin este pusă svib acu?;"re p.en~ru.ca avea. 
cunostinta de oribiIele crime săvarşiw d~ sotul ei deoarece la ea s'aU ~!';it ohiecte 
de valo9.re Rpartk,ând persoaJ1elol' aRRSI~nate. Un f!'lut a rămas n;:.eJ.pl(';iht ,..; anu"!!!! 
acela că M:m:rice Petiot avea Încă de mai mult de un an de zile oheile dela Cl\!!ll 

unde se săvârşeau crimele. 
______________________________ .__ r 

Socie'".atea Natională. de Editură.~ ~rte Grafice ,.Dacia Traiană" T-~m;şoa.ra t. Bul. Re~ele Mihai 1, Nr. 4, înmatr. sub Nr, 5211-138,1943 ~a R('~ Of Cf\mf'rtu:ui Ti nlr,oara. 
"'. I Tivirită la. 17 Ma,rtif'! 1944 
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