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,FE'Mareşalullon Antonescu este conducătorul indiscutabllal pnporului ~i ar~a.tei ro~â?a 
~tel'f Declaratiile dlui dr. Schmidt. .. Toate 'privirile lumii sunt, atintite asupra .atltud~nel RomanieI. 
:~, Sud Estul Europei luptă mai departe pentru distrugerea comunismulUi. 
raşe, B eri i 0,28 (Ep.) - CU PRIVIHE IA o ŞTIRE DIN ~~Ă ~~~II~A 
f~t t ifua.t:ia. po .. tltlcă, DJi~SrIU; U~ELE CURENTE OPOZq'J()NI~'l'E I~ ROMANIA, l\-IL."IIS~RtJL 

U' , PLE:SIPO'l'EN'l'IAR DU. SCIUUHT A IHXIARA'r cu TOATA IIOTARll~EA 
_"n ţ = n, - • X • CA MAREŞALUL A~TONESCU ESTE ŞI VA RAMANE COND(jCATOItUL 

••• isCUf'sul la radio ţinut de d. 01lur- INDISOUTABIL AL RO~IA~'n~l, }~L A. CARACl'F':IUZAT ŞTffiEA AMIN. 
J 'lJ ch.tI. este s()(;oht ia l-1- Hh,~1 mst-ra.s.'5t: l'ITA CA O PAfn'}~ A REPEU'l'DIaVL VI DUP Ă CARE SE I-Ai\NSEAZA 

de!l-' ca eTt'feUl de sLa.b chiar desEuziornlll1 t. ~l'Inl nI<; lH8"'JNSIU~1 IN SlJD.E8T. Bc\HBATtTL ~ARE A!{~ CO.NDUCE-
: In ceLe mu-i importunce parţi aie Z~. aHi- U,EA I1'o.'DISCrTABILĂ A UOl\lANml ~I IX SPATELE CAI~t)IA STAU PO-

I im· wrsuL t t,nemetat nu.mai pe ;lu,zu §L n'u PORUL SI AR~fATA ŞI Cf\I{}<~ A DES A VAUŞIT ENORME PERFORl\L'\NŢE} 
e te-I !lE' lupte reale. Acest punct de vedere ~s- }~STE l\I.~REŞALUL ANTOXI<:8CU. 

U'&j,j te il/Lpti.rtu,şit §i de presa ang!vsaxana §t •• t at·,~.t·lte acum asupra 
~ il"! tretttni. ~ ~ Toate pr,virile lumII sun . 
i al In tegătură cu aceasta 8e d:;clar'J. .ca t't ~nnel' RO'!t~aA nl.el" 
; fă·, d Ch/'{f,;n,tl, nu a .spus nimw despr<> vn- a 1 il U I IIi 

~are.·llrâr,gerile politicei externe O-ritarliCe §i S P P t Ar·.· ..... lele publi"ate de "_ resa. din B& 
' 1 - d B o cur e şti, 28. - ". " .rans- I ~ ~v '- ., e de,.î tliCI' despre p-roblem,a po oneza espr,e j x d" B 1" - cllr".s:il· sunt consider.'llie 1_ H('rlin Ca ex. d mitt': O oorespon, enţ.'f. In el" In aparu· '- _ • IA ~şil "eharia Atl.anticului" sau e.:Jpre aştl z:- tă într'un mare ziar din capitală, afirmă presiunea unui popor com!)lect unit in 
! ~G colaborare a ţării. - A' • II'ntc'l~Ll"il" ."al"'" ".' ..... re este fel"Dl d tuH <." _x ' d'l la. Rerlioa se erede ca ;Romama a ftJU1lS .... ~ "", ..... ~"'..., _ n~: De asemeni d, Churchill nu a spus nz· 1 I d' t IlIPf." '.'mpotrl'va' bolş.evl"smului ŞI' să IDU l acum pe primul plan al upt-l' or 10 re '" , 

1010- mic despre probtema de ~nte'es .~e.!'2ra două lumi şi toate !>rhirile Slll1t aţintite eru!e nici o jertfă pentru reali7..area ace-
" !l8Upra 80art ei Europei. Ş1 a ~-umt~ tn ~~ aSll[lra atitudinei ei. stui scop. 

&! mI unei victorii a alw.tiWr a/trmaTtu 
pro-. că vremurile vor fi prea grele. 
pre. Ou privire la progre'!ele m 'liM"-.! ale 
roW' all.llţiZo-r fie în Italia, fi.e în crnnl>af"'Te!l 
1>3Jl1 razbOi :tl 8ubmarin, fie pe frontul d~ ra
. săr#, la Wilhe/mstrasse Se ~.eclfl.r~ ~ă 

fitu.afif7. din Italia 8e esclude .'tlngurtl drn 
~ceaSta categorie ca grf"/Uritile .tp.h"/..ice 
in faţa cărora submarinele au fost ~ 

ton 8e deodaJă, vor fi în curând tr?r~ Şi 
:lŞ(" ca pretinsă situaţia p·rimejd>oos'.l de pe 
pe f> onf1tl de răsărit 00· fi stăpunifă Ji că 

m!- prin aceasta vor li puse ba?'-e~e ur:eia 
.nu d.Intre cele mai mari victo-ri, d~n isi:OTia 
ori' omenirii. ~ 

Dacă prim-ministrul britanic anunţa 
lUi! că e 8enzaţie un plan t'cDn-O"nic pe pa
iva tJ"u ani ale cărui amfl-lloLnte s~ apr-:pie 

foarte mult de măsurile na,ţional-8?Cia-
• liste la Berlin, se CT<!de că se poal,,; a

traqe atenţi.a că acelaşi d. m:urchir ca
TI' in 19.'19 la începutul răz~?~1tlui ~Qm. 

1()fI' 'bate metodele naţio-nal-socialiste, acum 
/.i:; anunţă ca mari creaţii ale politice:. sa

~ le interae. 
tiLt uupa cwn se declară ca Wilh-elm~ra.s8e 

'1 terrntuund intunecatele pre-v"~.ium ale 
Sh' d-lui Churchill cu priv"e la i1"oozie, nu 
!tit ţfetmd o luare l.e poziiie din partea c~r. 

CUT.lor po~itice germane. S:! reamtn
'ta te.'lte lotURi că chiar d. Ohurchill a .;pus 
"'" de~pre a~astă temă mai inai't/tt: lUO'run 
n~ mutt mai pozitiVe §i mai eswenţmle •• 
~. Agenţia DN B. comunica: Dupa cum 
00 !lnunţă agenţia. Exchan'Je Te~-!9raph. re-

dactorul politic al ziarului O;·~erve-r cre· 
... de că d. Eden va părăsi in c-udnd minisw 

terUl de externe, dar ~l(J pă,tra co'!due cerea Camerei Comunt"lor. 

Fopoarele .' d~n ~.cd-rstul e~~ro,c~"' h3~tă' impotriva 
co:nunismului 

Bueure!i;ti, 28. - S, P, p. transmite: 
Din Berli~ se anunţă eă in le-gătură cu 
obsf'rvaţia illui Churchill că '0 s0Ctorul 
de sud-est ar fi 'UIll haos. d, cIr, Pau) 
Schmiilt, şefitl presei din ministerul dQ 
externe a declarat: 

"D. Churc-hill nu a fost În. Ettropa d~ 
Sud-est. eu Însă da, Cuyintele m('le pol 
fi cor.troI;'\t",. nle sale însq nu, F.u n"J nm 
obsorvat n;mic de!'\nre haos, La Buda· 
pesta am găsit o situaţie, rere dacă nU aş.i 

'. 

fi ştiut despre eveni~ntele În curs, nv 
1:1şfi PUtut observa nim~c neobişnl\lit". 

PU:l.'tă tornI de cuvânt al ministerului 
de externe german a scos în evidenţă 
.'Ji'nţa popoare-lor dln sud-est, de a ~ re 
or:ganlza şi lupta cu mai multă hotărîrf 
impotriVa bolsev.ismului. Noul cuvânt 
nn~ar, e-xnrimă viaţa popnruhli care 8 

inlă:urat cTi"a de -politicienişti ai înstrăi
naţi care se oput1o?au c.olaborării şi acum 
ce-r li<"hidarea problE"mei evreeşti. 

Remar.ierea c~bin&tului englez ? 
Amsterdam, 28 '(Rador). - Corespoo' 

de-ntul agenţiei DNB transmite: 
Dupi cum anunţă serviciul britanic d~ 

informaţiuru "Daily Mail face aluzie 19 
posibilitatea rrdoeuirii dlll:U Eden Ca mi· 
nistru de afaceri streine. prim-preşedin, 
tele camerii lor7i1or si ministru al domi-
• ,lo"tnelor lordul Cranborne in cadrul unei 
m;ci regrnp1iti a ('abine-tului, 

Zinrul crede că rY_ Ede>n în virtutea an· 
gahmp,l'.telor sRle sin1l'"'atane ca lead-er a1 
oomerf'i comunelor şi ca membru al ca! 
binetului de răsboi este surmenat şi că 
se cunsideră ca utilă eliberarea sa de în. 

laturirile pe Care le are la Foreign Offi.ce. 
D. Eden va avea. în acest caz posibili 

tatea de a se Consacra într'o mai mare 
lJl.ăS~lra rolului sau de leader al camerei 
comunelor dat fiind că prezenţa l€'1uli est" 
ma,i indispens.o'thUă că niciodlată, D, Edev 
.. rămas să-şi păstreze locul în cabi'ootul 
J~ răS'bDiu .. 

Ministrul de stat Laweste cnndidat 
pentru postul de purtă tor de cuvânt 06· 

I d::tl în camera romunelor. 
R:'m'l.nierea cah~'r'::-;u1ui ar cuprinde l") 

numil'{'a unui nou titular la ministerul de 
agricultură. .. 

Ce crede serviciul britanic de ,informatii 

I Amsterdam, 28 (Radar). - ServiciUl sale, a.ce-la de ministru al afacerilor 
britanic de informaţii află din .,sursa străine şi. de leader al camerei comunelor 
cvmpeteontă" că nici o hotărîre nlUI a fost sunt prea mult pentru el, ar părăsi mai 
luata până acum in ce priveşte o rema' degraha ultimul post decât pe cel de mi-
niere la Foreign Office. Dacă dL Eden nistru al af~rilor străine. 
şi--3-l" da seama că cele două posturi ale _ 
--_ ......... _ .... +-........................ ... 

D. E 'Jen va pleca lncurAnti 
(j.n L.unde. 

Uucuresli, ~8. - S, P. p. transmite: 
l.J in Lisab"oca se comunică ştirea că. d. 
Eden va. pleca din cura noii din Londra. 
Xu s~ şti!e nimic precis priv;itor la.. moti· 
vele acestei plecari. ('''i.I'culă doua ver· 
siuni: Dupa una din aoeste versiuni, d. 
Edc.'t1 păra::>,--şte miniSterul afacer~or ex· 
!-o:rne, iar dupa alta, d. bden pleaca unde
va în strainatate cU o misiune specială, 

Se desminte că d. ":den ar li 
denll~s~onat UUI postu.l Ge 

muuslcu de ex. ~ .... ~ 

B u cur e şti, 28. - S. 1", p, ~raru;.. 
miH': Ageupa ,,.t\ot:u.rer " a d~lţlt svo
nurHe privitoare- la demisia dlui bdc?- !'in 
oostill de ministru de externe, s,l'stand 
~ă aceste svoHuri s 'uu n3.s<..'llt din aluzia. 
făcutâ- tie d. Ed~n, că ar trebui să fie eli
berat de eonuucerea majurităţU paria,. 
IUen:tan', deoa-l~ lUt'rlt'ile dela ext~ .. ne 
il ocupă prea mult. 

~;ârbil nemu!ţumiţi de ('ăsA· 
torlla RegelUI Petru 

S of i a, 28. (Ii!).) - POS1ul de 'adio 
~eirut COllluOIl'â lapHl'l că o mal'e par~ 

din sâ.rbii ca.l'Î tt'ăese in străilflă.\a.te este 
nemulţumitâ. de eil.sătoria regelui Petru. 

Oro 8.nizarea Douei jandar· 
.. ruerH bu'gare 

Bucureşti, 28. - S. P. P. transmite: 
Din Sofia se anunţă că. in Bulgana sa. 
terminl.lt orguniZ.al'ea nouei jand~lr~ar~i 
siMiereurea viitoare se vor conSUtUI unl" 
tăţile ş1 vor depune jn'ământul 

lUinÎstrQI Uns.ei de~a Solia a 
p.~cat Uie. YfI.u,clJv" 

Bucuresti, 28, - S. p, p, transmite: 
Din Istal:a.bul se oOlll!.mlc.ă. ştirea că d. 
Lagriscif, ministrul UniUnii SOViet~r 
la Sofia a sosit in localitate şi dupa o 
conferin~ oU ambasadorul sovietic la 
Ankara. şi.a continuat drumrll spre Mos· 
('0\"8., Cercurile tUrOO acordă acestei că" 
lătorii o deosebită importanţă politic-li. 

Moblli Zarf"D pololl~ziJor d~n 
orientul apropiat 

Bucureşti, 28, - S. p, p" transmite: 
Din Sofia se anunţă că reprezentantul 
din Cairo al guvernulrti polonez din Lon· 
dra, a ordonat mobilizarea. tuturor p0-
lonezilor născuţi între 1903 şi 1927, care 
locuesc în Turcia şi Orientul ApropÎlat. 

:\ vJoane sovietic~'e vor apro-
viziona armata lui rlto 

Bucureşti, 28. - S. P. P. transmite; 
In curând vor fi trimise in Italia de sud, 
avioane SOVietice care vor face aprovi
zionarea armatei mareşalului Tito. Se 
ştie că in statul major al acestei arma,.. 
te, se găsesc ofiţeri britaniCi, americani 
şi sovietici 

D Eden este inVinUit că r1U s'a '!ră· 
tat ;(!pabil să traseze O linie ~lară a ~ 
liticei e1'terne. Deasemeni BSle înv','!Uit 

\1 Dă a permis să Se ia hotărâri de poNcă 
O() externă foarte critiCe în t](m!e-rit1 ţele 
il;. Churcb iil-Stal'n.-Roose"Jelt, deşi lJ€S-

t.E: hotărâri erau luate din motive m ili
t;r1 tare, p,."sfe cap1iZ minist"'Ulu; ,le erl:!!rtl.e. 
ef. Se pare deci că oonferinţele fRl,a C,irQ 
[;TI 't Ţeheran au in·'lemnat mai mult i-~cât 
ati cea dela M()scova. 

Criminalul Pet!o~ voia să-şi instaleze uq frigorUer pentru cnnssrvarea v~ctimelor 

('lIIÎ Purtătorul de cuvd.nt al guvernu1·.ti a 
i!I IHwnţflt că d. 8i1va de 008ta, o(i·pitan in 
tii Qrmatll portuqheză, a sosit la 19 Mar-

fte in insula Timor pentru a 8tudia Situa .. 
tia dp acolo Şi a face un raport g-uve-rnu
lUi să-I!. în urma î'rlvitatiei făNtfă d~ gu
t'ernul japonez guvernu.lui ·portUgh!L .. 

PARIS, 28. (Ep) , Dr. Petiot, asasiDul 
din Nue de .Lesueur a plănuit instalarea 
unui frigorifer regulat pentru cadavrele 
celor asaSinaţi. Acest fapt l'a comuDieat 
fostul coleg de şcoală a lui Petiot, ingin& 
:ruJ. Wenillot, unul din numeroşii mari0ri 
citaţi la poliţie. Eu ram cunoscut foarte 
hine pe dr. Petiot a eleclarat VeniJIot. ea. 
re inainte tm 10 Juni m'a rrugat sl.i in_ 
r.ta1ez in casa din RuE' '"esnel1r Nr. 21 UI' 

rrigorifer cU o c,,'lpaeitate de 4 mS care 

,trebuia să aibe o temperat uri constantă 
de - 10 grade, Eu nu am dat nici an 
curs propunerii lui Petiot. Azi îmi dau 
seama ci. Petiot voia să. instaleze o ast
fel de eameri în rare puteau să aibe loc 
mai multe persoane pentru a oonserva 
'Vietimile lui. După patrusprezece zUe d~ 
la descoperirea crimei, l!tSaSinnl circulă. 
inci liber. La. poliţie se aglomereazA. ca.,. 
znrile in mma rărora functionarii Însăro 
einaii cU cercetarea pomeSc pe 1U'JDe 

I 
greşite. Astfel, poliţia criminală din Pa
ris a p.dmit comunÎrarea din partea unui 
martor ca Pe-tiut se găseşte prohabil În. 
tr'o casă din Abaillon din apropierea 
oraşu1ui Nllntes. O grupă de p()liţi~tl de 
sub conducerea inspeetorului Pnirif'r a 
incercuit Sâ.mbati casa din cnu11i. Acti'!l
nea a decUrS tot a.. .. a fără re7.111tat ca ~I 
l'ercetarea din all-r~nterf><a (lra<:"lui de 
origine 8 asa.'3.in-111ni. unde până în pre, 
2:ent nu s'a desOOJ)erit nici o umlă. 
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o pagină de bibliografie bănăteană 

(ât ••• cu~inl. despr. c::ondeierlll Aurel COSlDiI 
de ŞlEI'AN GOMlIO.sJV 

Din cauza unei lDBuf'teiettte fi defec· 
tuolLSe difttzar 1, cartea şi in g(;illel'e se." i· 
sul bă.oăţea.Ut ajunge a.tât de greu 111 
mâinile tllitorllot. Am ma.i atraa aten· 
ţlunea asupra acestui lucn& fi cu alte 
ocazii, dar din păcate nu s'a produs nici 
UD fel de schimbare. Cartea ~ slova ba· 
nă,ţea;nă, după ce a văzut lllIriina tiparu
lui, dispare par'că în aoeea.,i beznă a 
sel'tarului de unde autorul şi-a. 8006 ma
lluscrisul, Aşa se fa.ce u abia a.culn am 
izbutit, printr'o intâmplare, să găSim 
"Bibliogra.fia. Banatului" a d-lUi Aurel 
Bugariu. N'am putea spune că această 
lucr&re este complectă (dealtfel a.utorul 
însuşi mă.rtur~le a.oesllucru), dar aşa 
cwn este ne pune în faţa - 8Cri9U.lui 
bănăţean din ultima. vreme - ,i ne ob
hga sâ facem o constatare, Pfl care am 
ft dorit ~a o putem evita. ne 98Xe săracă 
acea~ta "bibliografie" (nu eate ViJUl 
d lu~ Bugariu), din care da.că &m exclu
de "a;mallahurile", "a.nuarele", călin
{,In'le", şi bl'o~urne ti"luite cu anr.frni:t 
H'OP, nu mal rămâne decât (J'.lţin, Dacă 
ŞI elin ac~:::;t puţin eLminăm lucririle de 
~tlin\a ~. l"lOli~, mai r~mâ.n doar câte
\a VUjU,Ul:, .. mgurele cari alcătuesc toa
tă Zesil'ea Iileraturii din Banat dela uni
rI;! incoace. 

Ve bUlHi seamă noi n'am uitat cunos
CUlul dlClun latin "non multa, sed mul
tt:m", Oal' cu acest lucru nu ne putem 
C(11l5Ula tv!(.1e.Runa. NIci lipsa mijloa.ce
!rIt ~l a editurilor Joclile, nu o putem 
C011s.dej'll ca o moti V1lre serioasă, fiind
că. ;1 . ,i,llli a.eest lucru suntem siliţi a 
pr~5upune că. scriitorii bă.năţeni a.u r&4 
mas cu op.:-rcle 10 Dl::l.llc1SCri8, Iar dacă 
cu auCVai<Lt a"ia C:5te at·1nci ne surprin= 
Ce de el', a.t!:sle 0lH're ln m:tnuseris, n'au 
fost Pi'L:Zl:lltate 111 "Şedinţel,", ne cenaclu" 
f ,,!:ip,pJunr,. "l<ruucea " S. ~. R,-ui bii
r.âţţ;'!l.ll. elC. J 1$1 macar rra.gmental' puoti
calO n; !'t.:VllSle. 6·ar fi luaL aatfel act de 
t:.~.dd::";il j,11', lS IIr n conStatat o activjtat 
('j'CaIVr,l"<! ŞI cu atât mai vârtos nevoia 
uliei eu.Lut., care prin li par, să mijlo· 
cL'a~ta lt:g~,illl'a Ultte scriitori Şi publicul 
cit.itor. Dar nul nu vrem să ne abatem 
dela ceeace ne eble infă.ţişa.t prin "Bi· 
bl,ogratia Banatului" şi pnvim scrisul 
hanaţcan hi.ra Il ne plaBa pe un punct 
de VO;!(lE're critic ,i mai ales în Ceeace 
priveşte UleI atura. 

Cadrul acestei bibliografii bănăţene, 
prin natura reaLtăţii eonstatate, ne im
pune Q oprire Mupra operei celui mai 
I·loducltv oonQ.eier. Desigur că. lucrările 
omului de cultura care t'lSte d. dr. Aure} 
Cosma, Se remarcă nu numai p.tin depă
ş.l'ea numerică, in raport cu producţia 
altor scrutori. Di.versitatea problemelor 
şi domeniIlor de activitate in oate acest 
ales condeier bănăţe&lI .'a manifestat, 
dau făra îndoială măsura valOrii şi a pu
terii sale de muncă, C;ne a urmă.riţ cu 
grijii gândurile e~ite de sub teo.scurile 
t;.pamiţelor bănăţene Şi în ~enere ooli
l'IuI d;n această regiune, a P1lt:tt cousta.
ta permanenta prezenţă a oPeriî IUj 

Aurel Cosma. Fie prin mcrr..I'i menite să 
lămurească in faţa iumii, dt epturile 
noasLre; fie prin acele valoroase Şl cu· 
prinzătoare icoane istorice :lin trecutul 
Banatului; plill impresiile ,i imaginile 
Vii, aduse de pe alte me1eag'.Jri; prin ar
ti fi litaraturâ ,i în cele din urJllil. prio 
"preţioasA oontribuţie la înţelegerea 
problemelor de etnogra.:fie ,-i folklor. 

Ne oprim o clipă la ultimele sale ltt
erAri. la acea trilogie menită să. pună în 
evidenţă gâ-ndirea filosofică POPUlară, 
din Cea mai VeChe a ei obârşie. Pentru
că det89ând problema pusă in această 
trilogie, din cadrul ei mitologiC, nu ne 
Iămâne decât să. eon.statiln Jjgândirea'4 
populară, legat! de o Serie httreagă de 
teme. Teme cari foarte bine pot fi prilej 
de profundă meditaţie filOSofică. 

Problema creaţiunii lămurită prin 
exemple de mitologie românească, ne 
pdifică &supra credinţei populare In ee 
rriveşte facerea lumii: a pămâ.ntului ca 
ceva real, a ~erului ca valo~ ,abstracte 
spirituale, toate proectate O8l'ecum in 
cadrUl noţiunii de bine şi ră.u ("Cosmo
gania poporului român"), Şi cum este 
firesc şi logic, de aCi se trece la elemen~ 
tul de slilpânire a lumii "omul" cu toate 
acele tnitul1 In lt"!gătllră cu el şi eu toate 
ronsceinţele primului păcat (,.Originea 
omenirii"). Omul, hărăzit a stăpâ.ni pă
mântul, e rob al deshnu]ui. Acest destin 

i se făure4}te de către spirite. Tot drulDl'Jil 
vieţii sale este hotărât de aceste spirite, 
cari il conduc spre bine şi spre rău. Per' 
"latii peste tot această idee fatalisti le
gati de noţiunea binelui ~i al răului. 
\ "LwneasPiritelor") • 
Fără. îndoială., icoana spiritulUi şi a 

gândirii populare, poate prilejul Şi alte 
lucrări. D, Aurel (JOEml8., autorul trilo
giei de care vorbim: "Cosmogonia popo
rulUi român", 1,otigine8 01t!enil'ii" şi 
"Lumea spiritelor", el însuşi mărturi· 
seşte a.ce81 lucru. Vorbind deRpre temele 
date, autorul spune: "Ele orunt atâf de 
vaste Şi de minunate, încât fiecare din 
(tle ar putea forma subiect de .. tudiu se
ţarat sau de cercetare mai aprofunoată. 
De aceea lucrarea mea nu trebue priVită 
decât ea o prezentare Sintetică, a.vând 
9Copul dE! .. servi ca indreptar" •.• 

Ne prim aci. mcheind eU această 
mărturisire OIlviincioaBă. ,i plină de mo 
destie a autorului. Ne oprim pentrucă 
l'alaarea şi vastitatea muncii scrise a 
acestui frunta,ş al culturii bănăţe!ne, 'nu 
poate tia oUprinsă in cadrul strâmt: al 
unui articol. 

Noi, implinundu-ne O dat()rje ,1 măr' 
turisi't1d o satisfacţi(l:. nu facem decât ~ă 
sră.tilm aci, că ACest hamie fi ale8 00l'l' 
deier, prin OpeMl ~a, complectează eea 
mai importantă pagină din bibliografia 
bănăţeană.. 

NOTE 
.. 8l1li-_-• • 

In ~iarul "Ecoul" d, Ion I\:fihaileanu, transfonnat peisajul mut în 8eIlU1ifiea' 
itltr'un interesa.nt artieol Intitulat "Re' ţie grăitoare, a altoit furtunii fi Teate-
intoarcerea l~ natură" scrie unnătoareloe : jil'ii sbuciumul Şi durerea. sa. 

Influenţa natur:i ,nu a9upra poetuluI. Sunt totuşi mulţi oametli oare au fre-
car a.~tpr!l fiecăruia este atât de mare cut prin fanllece]e ei, aşa cum au treeut 
Încât dive·,·sele ei aspecte s'au rransf01'- poate prin multe imprejurăt1 ale Vieţii 
mat în simboluri, omul identificându-sj şi mai puţin chiar: neînţe1egând şi ne-

. propria lui soartă cu a ei,· . ;,.' căutâ.nd f;"j. înţeleagă, nerecepţfonând şi 
Pentrucă, să ne înţebgE'm. natura nu neSimţind, roboţi mânaţi de instlncte 

înseamnă numai poezie sau, - dacă sau d€l neeesităţi imediate~ doar nişte 
orice intâlnire între lumea internă $i cea maşini complicate ~i de multe ori încă-
ext~rioarA, oriCe inf1ueonţă 1"eciProdi păţanate, sC1u"gâ,ndu-şi 2Hele Intre 1ne· 
intre ele, rE"prE'z:n!ă (') vibraţie poetică, canie şi organic. In Viaţa lor de atracţii 
- natura devine un elE'menf. al vieţii C1J ale lutului, 8. Se o.prI la nlllură este o 
tot eoloritul e-i Omul n'a văzut in nalu- pierdere de timp, un pt'ilej de pliCtiseală 
ră numai fort~ pe care a căutat s'o do- şi ch:ar un fapt de diSŢIreţuit. Simţirea 
mine sau perfectiunea pe CQr'e a ft::lmi· naturii a ajuns pentru mulţi un ~nH" 
rat-o, el el a căufat E1ă tr:Lnspue in ea ment de bariocură, care stă bine nnmR.i 
îub're~. bUM.lrja. !IRU !'ruf~inta sa. Pără, adolesee:ntului iluzionist sau aiuritului 
sinrl Tloţ>7,ia pură. el!l umanizat-?, ti (te poet, 

• 
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TURNEUL TEATRULUI M. FILOTTI 

ROMANTA 
aeI 'tANnI COCEA B. BUl.nNSKY - O. LtniGItANV 

Pentru eel mai frumos spect&eol al sta giunel humal citeva bUete mai iunt la 
Agenţia Tamaşlu. Telefon 50.05 

rs. "re 

_ i ; ;; 

s' 

Din '''eeatal .sIelo, băncile". -
rJlonografia comunei 

Gherman (Banat) 
fi.e: PRBOT OÂ1UiJ PA80U. 

J , 
In editura "Tipogralia RomâneMCâ.... . 

Timi-,oara, (1 apărut recent, ,.,M0710gra.. I 
/14 OO1rl,utlei Ghermanff

) al cărei CJUtor l 

eSte harnicul preot CAIUS P A,SCU, t.etlul ~ 
d~ntTe preoţii condieri din Banat, 

Oartea are mas multe caPitole: Â-fe- .• 
zarea geografică a comunei, istoriCul:; 
populaţia, Biserica, Şcoala, agriculmra, 
vânatul, Eroii, 
PărinteLe Caiu,s Pascu, cunoscut pU

blicist, depune de câţiva ani o deOSebită . 
8tărui71ţă pentT1' a mwrtalisa. î" htera 1 
tiparului, ~ trecutul istoric . al 8atelor· 
flQastTe. lla1urwa D-&ale merita aprectoerH . 
,wastrd. 1 

In această "MonogTafi~ a Com.U1fei) 
Gherm.an" Pârintele PasC1.t a teti.şit să ' 
ne Iacă portretul Ii.d.el al acestei comu
nF. bănăţene din SuduL Banat"d'!ii ro~uî
neSC. 

E intere,samd lJ'tati8tica cu prttJire ld 
natalitate. Ea nu de8mtnte ",%{la>nul" 
băştinaşilor, credindoşi 8l!ttem·fUu,l a. 
"tin copil". 1 

Cele 31 de pagini ale acestei brOŞ'ttT~ 1 
prezintă o oon,trftmţi8 meritorie pentf'M . 
cunoaşterea 8atekYr noastre, CU un treo ' 
cut abUCiumat) dar de o ţmută romJ. 
neaBoă oare nnpune. 
,~onografia oomu-nei Ghef'11lAm", 

eomp1E!Ofea.M 8erid «lor tp1Jt~ b1'OfUrl 
ale tânărnlut p1"eot Ca4u.s ~ in. ".. , 
ginile cărora Se ocupă tkl trecutul romd. 
M3C cd câton.lG Me băndţtne. 

J~.t~~-ri.~~U;, Pr .. HORIA VIŞOm. 

CRONICA PILMELOlt I 
I 

SE IMPBA.ŞTOC NOau .(GAPI'IOL,). ;l 

Un film ea 8Ubi~ luat din \'lata ţl. 
ranilor flamanzi. punind câteva problemt 
valabilo pretutindeni lUlele ee eultivi pi. 
mântul. Bătrâ.nul proprietar .(Pul Wep. 
ne-r) şi-a trimii fiul (Paul Kli.nger) la lU:&o 

demis de agricultură.. dar na inteiege aă.-I j 

CEdeze nicio pa.rte. di.n .tribu~. aaJe • 
şi!f l1IIl. al fermei. Conflictul merge pbI : 
la o explozie de Tio1enţl. Se In-:reţeee • 
idilă Intre tlnărul ~ran '" o IIWVitoare I 
It.VIDt!li (Bnmi U5bel). Mama (Maria Kop
penhOfer) cauti _ atelJ.lleal oonf1.ictele pria 
bunătatea el. Joeul UDor a1't.i.fti COInI!I8.Clraţl 
de aeenă şi ecran ea Paul Wegener ti Maria· 
KC1ppenhOfect n'are Dft08 de elogii.. Şi Palll 
Klinger 811rte etm~ patJDeultd BOBtra. O 
fi g'!ri noul "termecltoar. fJI8te ~I.nln 
Bnmf Lm>el. O ~ !'8'9'edea ea eilfUranţl.. 
Rp,gi'a lui Barlog elrte fOflrtfl bunA, Fotognloo 
f!a. «m ~ reale Ch l'bJaie, e-u 8J'lendi· 
dl. - lft ftJII!ml\t _ t!ha eteelent. ean ' 
poa1le fi ?but ea l'Ileerw de miMnfl. 

C"."lca '"erar .. ;, it" ~roelen.i. nU'şi aduc aminte de incepu.. VDS~rva.tvr fin, intwoo lucrUl'Ue eu o 
t~.lrlle ~.Pinoase ~le tut:.zrot ~ oopiilor de I c1-aritate rară, dl. Ţepe!ea îşi deS.l:ă.şo. ri. 

Ţepelea+ • NUVELE ţarll:nlllulrumaţi in~ata. dupa unire către povestirea cu o gtac1are p'~tel'niei. Tot ~ 
• şcolile sec~dare,' din O.r~dea. Mare. L~~ este de prisos oa~e, firul le împleteşte 

JJ. Gal)l'lel '{€pelea a debutat in lite.. lea.n. Rupţi aproape toţi din mediul sab- e~u~. GojdU, l~ ~921-:-19~2! gemea de :u:u~ nortnal, Simplu catre desnodământul pe 
ratur'ă inci lUn 1~37. când la Cluj, stu- lui bihorean de sub poalele "Pietrii (nţIl blh?re,nl lI~lbl'aca~1 ~n su~ane, 18- care,l aştepţi (la pe - o furtună. 
aeut wnd, a tlpâ1'1t un volum de epîgra~ Craiului", a.colo unue autorul ,i.a petre-- ~ene şi lncalţaţl cu 0pine.. Prmtre ei, "NU-l putea, lăsa in voia soartei. Er'ii 
me. Abia in 1943 il întâlnim din nou ~u cut toată copilăna şi adolescenţa, oame.. SIluetele pl,lipânJe ale elevilvor o;ăşer:i , copif'lllUi, Va fi înVăţat să se lapede d~ 
prilejUL edl tării acelei dOC-.1l11entare cărţi nti aceştia au fost fixaţi in nuvelele u~lui erau ea ruşte flori de glastra mtr o gra.. tatal său de neamul său ea de satana 
~are a stârnit un tnare interes de orith Ţepelea, (f~ toate pâcatele şi cu toate ca. d:n~ ~.lm~nit~ ~e florile cresc~te ,din ră: Nul ,TI v~ lua cU dânsul~'! (pag. 35)~ 
cii.. "Plugarii condeieri din Banat", cart! lităţile lor, a';ia cum fixează meşterii pe., daclD,le Z8.ttllSl!t:. in fundul pamanturl1_ "St:.u! Se a"J,Zi o voce strein! de bărba.t. 
te care, OrlCllffi s'ar împărţi opiniile, pe. nelul.ui pe pânză, figurile în care citeşti Dt. 1epelea a tr8.1t apoi, de bunăseamă, Să sten? Să. se. dea prins? El trebuia să 
eetluieşte un frumos talent descoperit în sbuclUmul la frângere, ori măreţia unei toata ga~a de bucuru şi de ~u:terinţi pe meargă diMolo, si lupte, să spele păc ..... , 
ceasul plinei uesvoltări. Este vorba de seninătăţi divine. care a trait-o S'!:udentul Ion Hotaru la Clt;l tul rătă.cirii. Ivn Hotaru fugea cu eopilul 
poet'lI ţăran Inn Frumosu. Tânăr fiind, d1. 1tpelea, n'a lYJnoacut . Dar ac~t Ion Ho~a~Q, ~e c~r~ fi ga. în b!aţe. m.lgea in neştire, O pocni tură, 

Recent, ..IL G. Ţepelea ne-a fă.cut {} ~că marea experienţă a vleţii. Elemen. sun cel mal c~raCterlstlc tiP dm ll1tregul dOua, trei... altele, simţi ceva cald la 
nouă SUl'priZă. A apărut in vitrinele li))" tele aUtobiogrllfice abundă in toa.tă pro. v~lun: al. d·lul Ţepe~ea, po?te fi, până l~ piept, la pICioare, Nu=j nimic, Gonea 
răriÎ10r cu o nouă carte care mare-heazi za lui. dar ea capită, prin fnPtul acesta, \ll:._an:l.ffilt p.tlnct~ o,rlcare dintre 8~dele~ll Inainte spre ţară. Apoi deodată v.ăzu (!e--
u.? punct insemnat în evohţia lui liter~ valoarea umli doeument şi valabilltatei1 lca

9
-
4
0
0 

aCu t~alt sra~lE,toarea traged1e w am va roşu, apoi negrl, până oehii î se in. 
ra. ~.E un Volum de ne-vale apirut in ()I1s ei or",Qte astfel • re em, prm acensta problema ca- fl'ătiră. cn noaptea", (Pag 37-38) 
1 ţ C rt R --r re :se desbate t ' il lei D' ., ec la" ~ ~a w e!ugiatuhi ardelean ... ,i Cele trei nUVele dirt volum"l1 de faţă: s re ri,. ii napagtn e nuve ,. . t;t~ t ~.am, Ibrn. oarecum, pe dl. Ţepelea, pe 
care se SltUlaza prin tematica lUi lângă "Drum 8pre ţară'·, "Nunta cI-e pOMină'. şi !ai \fnă i c

t 
e e

t
8te cea.. !Dai reUşIti ,,1 l.nla ltu SlăV1ei !'1! Il lui Pavel Dan pen-

!ntre~ scrisul Viguros al acestUi proza. ..Desoătuşare" sunt construite din In. anun~ă. vl ( ~r um~~ Ul"l;U Iăt&lent cD;r~ ee tru r>itorescul b{lc,ătii "N"lntll de pomi-
~ ŞI gazetal' de talent. tâm. pHi,1"i In 1tâltoRrea cărOI''Il. a fost prins 1 ten. l~i pa~etri. ~n~n e J1I'e mihal31V1ttl. nli't. Darul d.e pov.estîtor, <'olo-ritul viu al 

e 1mlC'3 rlin n!.lVelele d'lui TP.pelea. eroii inifUfjlf autor'Jl: Ion HO'taru ce nume pTe~ isiH1'('n~::;te in 1 ~ 'Hr t o~~ W~lt c care unt1t>l.nl\ Eiroi! câl;e tr~iel';c şi lângâ,. care 
are -poplllea:a c1ocotitor toate paghlfle, de8tlnat pentru drama ettre fi e!3~e sorti- Ma 1 1 o 1 8 '. ':,ua. orlt (!n g'.!:!en ŞI te bl1('l.1rl, il sltlliază pe rit Gnbo 

fste lumen. ŞI sunt (lsmenii oitre care ee ti I _ Sa ~nfund! nclnC't!!tat I!tl persona. făr:r; /?~''{~('~' f. Ungorollma, ltatt dll!,~t riel r('p-el~a rll'intre cei mni talentaţi pro.. 
~m:.a~t~ t~~~ s1ov~~riitorul.ui arde- ... .!t~~~~4 Câ,ţi dUltre intelec.v~ c.a.~un el~j~ ~cel cax:!._.se,_Jde!ltifl·.;~~.~erat~a It:::;! ~;::1 
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10' ~(I ~!w .. ~p lM4 ,." CI,' p~ 1. ,-_ ..... _-------------_ ......... .-.. _-----=-_._------------------------........ 
~. iLa moartea adunarea fosmor IUDhliOi'i din gărZife natmna~e dela iit3 
· l ~n~,,,u~:~~~,~:I:: Sedinta .. fosl prezida ... de n Dr. ,\ur .. 1 COSUl .. 

!lIIrector ai tJOJlSel·'I"a.,orw.u de ~u,.u;tt'ă !>li Duminecă 26 MarLe a avut loc in '>ala Cornel Nemeş dirig.nte C. F R., Petru ordinea de zi Şi a dat cuvântul d. &eere-
!!i.... :,ută Dramati('ă din ()iUJ, d. At..gust~l rrimă.riei Muncipiului Timi~ara 'idu- Toma fost deputat, Ioan Rarâu, Simion tar general Traian Milova.n care a COIlW
ro- ilJaoa

l 
a murit in urma uueî boale naru. ra e~ generală. administrativă a "Aso- Cărăneanţu funcţionar, Iosif ~işu ~unc· nicat adunării generale instrucţiunile 

for !litoe.re, la vâr:~ta de numai ~8 de tni, În ciaţiei .toştilor luptâ-tori ai g-drzilor na- tjonar. Nicolae Matei funC"ţiop.ar Petru primite dela oonducerea centrală a AsI:>-
tulja.eest ÎlweVu,t tie primăvară. ţionale om Ardeal şi Banat dela 1918- Grindeanu funcţionar, Ioan ~uşciu func· c;aţiei şi a făctţt un amplu raport de a& 

t 1919'" filiala Timiş-Torontal. La această ţiona", Die Ungureanu fUMţionar, Va- tivitate. D. casier general tir. Aurel Po-
1.~Vestea. m'a surp~ns ~ ~a ~durera~ adunare care a fost prezidată de d. Con· sUe Pop funcţicnar, Talpeş Alexandru rOvici a raportat asupra bilIL'!J.ţului din 
.i ,... a venit pe n6aş l}ta . vazusem C sHier Ministerial dr. Aurel Cooma, pre~ funct,ianar, Ioan POD funct,ionar. TpOdor b ! .lwă inaiute şi vorbisem Cu el ÎndeJun- . anul precedent şi a propus ugetul pe 
, ~ d' ~ 1 • d" , sedintele Filialei, au luat parte nume- Popa profE'sor. Felician POT}a funeţio- anul viitor. Adunarea generaiă în 4n8.' 
: ~a!:!~a? Impreuna ~Ianu... e V11~~~ ŞI roşi membrii şi foşti luptătOri decoraţi nar, Horaţiu Orheanu functionar, Am- lijmitate a" luat la cunoştinţă l'ltât ra.jJ<)~" 
!iIL.-r.....:~lIHlu.ne dureri e ŞI speran~ e. cu medalia .,Ferdinand It< cu Rnade, bro,,-jp De Reu funcHonA.r, V'I'3ilp F~I(;ă-
'N' . f' bin 't a.~ vorbeam pent u -1' tul secretarului general, cât Şi raportul 

tJti,. l ICI n.a15 I UI cr Dinlre Cei prezenţi îi amintim pe domnii: sann fllncţionar. Traian FE'ne?"fl f.lnc- d 
H6 [ultima o,nă rtl el şi cA nu aveam să.1 Dr. AUlel Cosma, pre:şedinte, Ghe()L'ghe t;onar. GheoTg'he M;lin functionar. T oan c&.S.crului general, aproQâ.n wd'u,unamimi: 
mi l' mai \'ăd ni{'jl!rlati.. Roqcoban, p.l·m-l'nspector U. 'D. R. 'r\(e- O . f t FI p' f tale bilnţuJ Şi bugetul, votân Ul acel~] 
l A ' lle" ....... Ptată m' a adus Y y. prl$ une ,l-onar, .. rian mtpa line' tilnp descărcarea legală dată comitetu~ 
or: 'ooas.a \ieb.e -;.- '.. preşedl'llte, lll'e Olarl'u, mare prop~etar tJ· ........ r Eut'm;e Iovan 1 c"'nfak:l S1' mult)· 

te . ele ... Io.'IOi ş' dureros ,le ~ I . ,,"'. .. I - e v, ''1. , lui Ş: cenzorilor pentru ~c'stiunea de 
'H ,a.mm uC miVWI,. iLU_ 1 U agricol, vicepreşedinte, Traian Milovan, alţ.ii. 

ja,tJevil.rclte ale lui Vasile Parvan, că~. al dr S(\.;::~f'.a in salii 8 d.ll1i pr.c;"rlinto d". t-ână acum. 
",.,. ; atunci (,;lud moare un Gm care a. trăit o not. yjpl., Secretar gener , ,Aure] S'au desbătut apoi mai multe proble-
"". , Popovici, avooat, casier gel"leral, Lazar Aurp l Cn!mla a fost salutată cu ova,ţii 
să ~ viaţă IUlIjţă, şi şi.a implinit menirea pe BaiTI, insp. de poliţie i. r., Valeriu Petcu, rr('lungite. me şi propuneri in legături cu găsirea 

'IUo pământ, dând Îotreagă măsura cap aci· dir. şcolar 1. r., Ştefan Moldovan, conta- Şe<linţa a fost deschisă intr'o atmos- unui local potriVit Pentru "i.c1i'ipostirea 
'14. taţii lui de creaţie, nU e nlol pe departe [.il, cenzor, Constantin Ardei~an, dir. de feră de însufleţ:re românea'iCă. iar dis- filialei şi arhivej, 

atât de tr~lgic ca atunci când moare uu într., cenzor, Nicolae Iancovici. dir şco. cursul d-Iui dr. Am'el Cosma a fost in Adunarea s'a tf>rminat intr'un spirit 
ld ~ om tânăr, rare e deabia la înc~putuI vie-< Iar i. r., SimeOn Popescu insp. de poliţie repetR.te rânduri subliniat cu npsfârşite de camaraderie. d. pre&edintt=' dr. Aurel 

tU" ţii ŞI operei lui. Cu moarka a.celui tâ.năr i. r., cenZor, dr. Pa11l Stanimir, procuror, aplauze. Coama făcand apel la ':.oţi ~i de fată să 
a. se În~l'Oapă o lume întreagă de spera.n· dr. AdRlbE'Tt Vadasz, oonsilitr de Cu te După Ce a evocat rolnl şi faptelp O'ăr- lămână solidari şi un:ţi, gata de luptă 

ţe. Cine ştie ce ar fi putut să produ<"t\, i r., dr, Augustin Baroosy avocat, dr. zilor naţiOn::tle dE'Ja 1918 şi a a!'ătat ş; de jertfă. pentru apăi"are'i mtereselor 
tT~ A(Oel om smuls în floarea tinereţii dela Antoniu Turcu. avooat, dr, Gheorghe care este datoria de astăzi a foştilor nationale şi p<'ntru biminta dreptăţii 
!,.. implinirea menirii tui? Cine ştie câte J\Tiooară avocat, dr. Constantin Numia:n, luptători, d. dr. Aurel Cosma a trecut la româ.neşti. 
r .. Jueruri trainice şi opere frumoase ari fi ..-......... ~ •••••• ~ ...... __ ...-_ • _________ - , ____________ ..... 
1& putut el realiza. mai ales când era n-

remat de natură eU {ll1ruri suflete!':tl t'a~ 
re il făl"t'lll1 ant pentru aOO8.sta şi În~ 

,," l' 
1 drentMeau t'ele mai fr11moase sperantt", .. 

urf I.f'tandru Rena era dintre &ee<rtia. Era 
t* In tânăr st>rios, eult şi muntitor. Urma. 
~ !le PIJoJitphni(',a din Bucureşti şi Affhltet>. 

tura., şi era d-eci la inceputul carierei dE' 
arhitect el" I se desehidea inainte cu cele 

c,c" mai rrurunase perspective. 
;~ C..eeac4' il atri.'.!ea mai mult era v~ht'i8 ,Pc ' , t! . arbitert!wă românească.· Se o<,upa. ('lI 

Contetnorarea lui EMANOIL UNGUREANU 
10 cadrul festivaluJui organizat de CamiBul de Ucenici d. dr • .tuhu Uo~te 

a vorbit dp.spre marele di.părot 
Timişoara. - Căminul de', Ucenici lJngureamu, pomenind intre altele ,i 

,Marele Voevod Mihai de Alba Iulia" faptul că odată venind la. el un client 
a organ..zat un festival ÎIIl sala T€'a.t.."Ului foarte bine si tuat, care voia să trimită 
Naţional din Cluj-Timişoara, pentru co- pe cineva în judecată, a fost f:ntrebat de 
memorarea lUi Emanuel UlLgurearru, Emanuel Ungureanu dacă poate dovedii 
marele luptător naţionalist, prllllul or- cu martori acuzaţiile Ce aduce, Acesta a 
ganizator al căminelor de ucenici, cu răspuns că poate găsi· oricând martOr! 
care ocazie d dr. Iuliu Co~te avocat, de o:.:.a.'Zle. In faţa acestei afinnaţi; Ema· 
fost prefect, ~ vorbit despre personali- nu el Ungureanu a refuzat să-i su.sţitl 
tatea. şi acţiunile marelui dispărut, spu- proceSUl, 
Dând în esenţa unnătoarele: Clientul inţelegând motivele de ordin 

Implinindu·se cinCisprezeCe ani dela moral care l-au oprit pe Emanuel Ungu
moartea m8.l'elUi luptător naţionalist reanu să ia prOCesul, s'a ruşinat Şi a re· 
bănăţean Emanuel Ungureanu Se cuvine nunţat să. mai dea în judecată. pe adver, 
să ne reamintim atât omul care a mţe- sar. 

fost un mare sprijimtor al şcoa.lei Şi al 
bisericei, susţinând atât materialiceşte 
cât şi moraliceşte bisericile 'li şwhle 
confesionale inainte de uni! t:; 

Pentru culturalizarea m~lor a in
fiinţat casele naţionale, pentru a căror 
activitale a adunat fonduri. In vederea 
încuraje li mt-der,aşilor români a înfiin. 
ţai. A.:;ocHiţia "Prott!Ctorul" cu mel1lr~ 
de a. vme ia dispoziţie diferite fonduri, 
înfilnţând în acelaş timp şi mai multe 
cămine de ucenici. 

!studiul istoriei arhiteorturU româneşti şi 
~JI"itise operele celor mai C'ompetenţf autori 
- in JtCt"3stă matf'rie (Iorga, Balş, Canta-
1, ;) euzillo, t"tc.), Ne pIicea si vorbim im' 
ţl. prt"ună dpspre desvo1tarea vechii arlitec
lIll turi româneşti şi să întârziem asupra 
pe.. exemplarelur ei celor mal remarcabile, 
~ Sl"oţând in relief elementele ei de origi
:; na1i(ate şi descoperind influentele. Avea 
• de gând să se dedi<-c acestei materii şi 
_ să scrie lu{'dri originale pe acest teren. 

. les cu un ceas mai de vreme marile co- Marele jurist a inţele$ să pună în 

Datorită ,,Proteetorului" foarte UluIţi 
mese: i~i au putut porni la drum, des
chizându...şi ateliere ;>i prăvălii. 

Tot Emanuel Ungure.'Ulu a tO$t act'olru; 
care a dus şi a animat .\Upta pentru des
părţirea bisericii române de Cea s<-î.rbe, 
care fiind unite constitueau un perma· 
nent pericol pentru ,-,nitatea noastră 
naţională. . li'irul acestei aotivităţi a. fost insă t. tăiat tle ParCle deabia la începutul ei, Şi 

.. ast1'el, o frumoasă vocaţie a fost Înăbu· 
Ma şită şi o întreagi. viitoare producţie pe 
aţi tarâm stitllWir a f(}st oprită de a. se rea~ 
ti,. " 

• 

!iza. O floare a fost smulsă. din rAdătină 
,111 
O inainte de a se desfăşura.. 

" Nu eSte uat tuturGr visurilor să se Îm. 
;J.. plineascit., şi adeseori. Destinul împiede. 
... f'ă realizarea rch.r mai frumoase din ele. 
ii. Din multele Ciori ce răsar DU toate sunt 
re st~rtite să. rodeaSl·ă. "Nlulte nori sunt. 

dar puţiue rOtI în lume au să poarte; mul 
te bat In poarta vieţii, dar se Sl"utur muJ~ 

j te moarte~·.( •• oi 

.. O lacrimă pe un mormâ.nt prea timpu. 
O riu desthis mi'a alhlS aminte de toate 
ti a<"f'ste dureroase adevăruri ale vieţii şi 
~ soart.-i nUHstre, jud.rii În mâna. un-ui 
t>e trist De-stiu .•• 

i).. 

). 
1. 
;ă. 

l' 
11 
it 

•• 

VALERID ŞOTROPA 
~~ .................... . 
VICTI'~ELE VEZ VI'JLUI: 

40.COO oanlenÎ au 
rămas fără adăpost 

MA.DRID,28. (Rador). După "~ltimele 
,,-tiri sosite din Italia de Sud numărul ee
lor rămaşi f·ără adăpost in urma erup.. 
tiei Vezllvi"Jlui se ridică la. 40.000 de 
persoane. In câteva regiuni din jurul Ve
zuviului a incelflt să plouă eu noroi. Ce
nuşa aruncată de Vezuvt.1 până la O înăl· 
ţime de trei mii de metri este umeziti 
de vuporii din nouri şi cade apoi sub for ... 
Ina unei ploi de noroi. 

In prul lo('alităţii Pompel, pătura. de 
eenuşă căZUtă a atins grosimea de doi 
metri impiedicâ.nd astfel circulaţia. 

mandamente ale vremii, luptând pentru slujba justiţiei numai şi numai morala. 
cre:i.erea unei mici bu ghezii la baza că· In Ceeace priveşte realizările de ordin 
reia trebueSc si stea meseriaşU de toate naţional şi sociaL conferenţiarul spune 
categoriile, cât şi de faptele lui care au J că a fost de un p1\trioiism dovedit nu 
însoţit această acţiune. prin vorbe ci prin fapte, dev:za lui fiind 

Om de o moralitatea Şi de integritate că "această ţară nu este pentru netreb
rar întâlnită, a căutat să ('onvingă pe nici şi linitori. ci pentru fp!icirea. mtre' 
toţi ~e~ din jurul său că fără on0aro ~u]ui popor românf>sc" Şi mai o""Darte 
Viaţa nu are niciun rost, iar fără drep- Ungureanu spunf'a: "Româ.ttij fiind un 
tate nu putem trăi. pooor tânăr trebue să cunoască bine 

In continuare d. dr. Iuliu Coste, care prime.idiile ce-l ameninţă, pemtru a pu
a trăit in apropierea marelUi luptător 8 tea ajun~e la realizarea idealului spre 
adus o serie de exemple pentru a ilustra care tinde". 
caracterul desăvâ' şit al lui Emanuel Arată. apoi că Emanuel Ungureanu a -........ ~ .........•••................. 

Aprobări de stabilire În ZOJla militară 

Activitatea naţională. a lUl E:manue: 
Ungureanu a fost desffu:;urată mai al~s 
ain cdrul sinoadelor D!ecezan(:> care ll1 

timpul asupririi maghiare erau Hdeva, 
rate parlamente, unde se de$~ăteau pro· 
bleme de mare interes românesc. 

In afari de asta Emanuel lmguream 
a în:fiinţat o fundaţie, care astăzi t 
poartă numele, fundaţ:e pentJ'1 ajut ora· 
rea şi susţinerea în şcoli aooiilor să, 
raci, iar soţia sa urmându-i ""f~'mplu li 
organizat o fundaţie a.semănătn" t> 

In anul 1872 Emanuel U}Lţ urea,nu li 

Următorilor locuitorl domlciliaţi In M. Joffre 18; Silvă.ş.a.n Ioan, V. Lupu 13; militat pentru înfiinţarea. MuzeulUJ., cart 
Tim:şoara li s'a aprobat de C.orpul 7 Ar· Giurdhl Traian, D. Loga 2; Popp Eudo- astăzi a ajuns datorită. unei bune condu· 
mată stabilirea. în zona militară. Toţi chia Dora, B~ătianu 37; Scd1wartz Har- Ceri, la o inflorire demnă de laudă 
aceştia se vor prez2nta la Comenduirea man, soţia Elena, M. CiordlU;! 41; Ciupe I Reuniunea Femeilor Române ilin Ba· 
Pieţei Timişoara cu buletinele de în.. Nicolae, soţia Emllia, fiUl Valeriu~ Bog~ nat tot lui Emanuel Ungureanu ii dato-
scr,ere la Biroul Populaţiei pentru a fi dănoeştilor 15; Paşcaş Maria., Odobescu rează infiinţarea, după cwn în 18~ 
vizate, in fiecare zi intre orele 16-19. 35; Liptak Hermina, P. B~eanu 20; Astm a avut in el un devotat colabora· 
Pop Aurel, VăcăresClU 37; Surescu Iu~ Mare Ioan, soţia Ana., Gh. Lazăr 3; Rei. tor ~ susţinător. 
Iiana, Telegraf 29; Hegediis Elisabeta, ter Agneta, Rimel 16; Buteanu M~"I Precursor al înfiinţării unei Ep~u 
Domăşneanu 42; Inandy Ghizela (Aga- reta, Solderer 2; Nagy Anton, soţia Eli" la Timişoara, Emanuel UIlcOUreallU i 

tia), Coroana de oţ-eI28; Tiţ Silviu, soţia sabeta, Clemen~ea'IlU 54; Klamber Isae, militat pentru aceastii. idee şi a cerul 
Rozalia, Regele Mihai 2; Lup Paras- fi~a ROOviga, Eneas 34; Deutsch Sat"8., mutarea Episcopiei CaransebeşulUi ~ 
chiva, Regele Miha.i 2; Kalman Mina, 25 Capitala Banatului, insistâ.nd totodata 
fl'ca Edita., M. NI·CO .. ..,;ţ, 3', Dra~ga:-nl·c~ DI'- Buteanu 20; MoInu Ghizela., TortW ; 't;· ·di··· .,,; ..... " .. ..... .... 'fi asupra necesita)""l n cara un ... ~ n,:-; 
mitr:e, soţia Maria, Laureanu 3; T-et~ Iogel Elena, M. Roş.iu 5; Schmldt Nico· catedrale in inima Tim~, eeranc 
rean Traian, soţia Ecaterina, copii T1be- Iae, soţia Hermins, Berthelot 5; Russu priroă.riei lotul care i-a fost aprobat. 
riu, Letiţia, Brătianu 14; Lazăr Lazăr, Ioan, soţia Ana, copii~, Ioan, ~i~ Activând insistent pentru ridicare4 
soţia Minerva, Domă.şneanu 30; FlIiP P. Bercea.nu 19; Ma:r Mana, T. Vladlml' oraşului şi a claselor oră.şeneŞti, Ema 
Victor, soţia Livia., BatheU 8; Nemeth I re.~ 8; Nagy Marla, Manole 2; T~ nuel Ungurea.nu nU a uitat nici de e1SS' 
Iutiana, copii Ecaterina şi Mihai. Alex. VIrgil. p. Carp 6; Me~ă.ros Rozaba. ţărănească. intru ridi~ea ~ia ~.a:.ctî. 
Sever 1; Costea Gavr~la, Catarga 4; Giurgiu 13; Scă.fiţa Carol1~a, M. Joffr? vat apă.rându-i drepturile Ş1 miiuanc 

00 se va juca in zilele de 7 şi 8 ~lai, Matineu şi seara. 
Reţineri DD ge admit. Agtnţia TamaştD 

II.-__ --.::.:.:.:;.:~~~~-,----_ ~~_~~-__ ~-,. ~---~ ,. 

pentru culturalizarea ei. , 
După Ce a arătat frumoasa acti,?-t:-tJ 

şi a conturat personalitatea putern1ca ~ 
lui Emanuel Ungureanu , d. dr. Iuli1 
Coste a terminat cu ttrJl1.ătoarele cuVin 
te, spuse de Episcopul papeia desp1" 
Emanuel UngureanU: .,Frumosuo 

Doame omul ~d Si. om". 
_:...... . {m m. jJ 

.. 
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I I DUS T R I E 

AGEtlDI Fixarea pretului 
confectionarea 

maximal 
fetelor la 

pentru 
pantofi 

SI Martie 

- Pd1lCl la această dată ~)~ prellt"lgit 
~ul pentru plata a:ntiCipată a rate~ 
lor dcbitorilor agricoli, cari ~n.tră in pre. 
vederile Zegii pentru ~icllidarea rlcl(."Irii
lor agriook Şi urban-e. 

- Proprietarii Ce posedă vii de hil,ri· 
zi - producători direcţi - in suprajajă 
de un ha. inclusiv Şi mai mult, preCum 
:jt salaria.ţii publici cari poseda vii de 
hivrizi, sunt obligaţi şă le tJefrişe:ae cel 
mai târziu până la 31 Ma"fie 1944. 

- Până 16 dată această Se Pot vinde 
ftto('!7lri1e de ulr.>1u minerale de marcă. 

eliclto,tii. 

Cu incepere dela data afişării prezen. 
cel or.ionanţe se fixea.ză., in cuprinsul 
1l.'1unicipiulul Timişoara, următoarele 
preţ.1ri maximale pentru confecţionarea 
(rWhtuitul) feţelor pentru pantofi, pre. 
ţW'ue înţelegândll'se nwnai la 1ntăl1-ă
mintea de coman<.lă: 

PantofL pentru bărbaţi !ii femei pentl"~ 
~onfecţionarea feţelor: cU marginea 
::;nnplu: Lei 170.-, croită şi îndoită 
210.-. eombinat 240.-, <.lupă. jurnal 
385.-; boeanci sau ghete 195.-, 235.-, 
265.-; pantofi şi ghete pentru copii No. 
21-30: 130.-, 170,-, 190.-; pantofi 
şi ghete pentn copii No, 31-39: 150.-, 
190.-, 215.-~ cisme obişnuite cu ca
rambul neeăptuşit: Lei 800.-, cu elV 

rambui căptUŞit: 1000.-; cisme bilgheri 
1000.-, 1150.-; în r.li.JYJtări de ghete 
sau pantofi pentru femei sau bărbaţi: 

130,-; înc~PUtări de ghete _u ~tofi 
pentru COp11 No. 21-JO: 90.-; Inca.pU· 
tări de ghete Sa:l pantofi pentru. copii 
No. 31-39: 110.-; încăputări de oisme 
obişnuite 220.-; meăpută.ri de cisme 
bilgheri: 250.-; oonfecţii de feţe pentru 
papuci: 100.-; eonfeeţii de feţe pentru 
papuci de casă: 150.-. 

Peste aceste preţm, care sunt ealcu
late pentru o confacţle !ngrijit executa.
tă, pentru o ~mandă după măsură, 
clientul Va mai plăti numai impozit-Il na· 
ţional excepţional de 5% pentru apăra~ 
rea ţării. 

Atelierele de fnC'ălţăminte sunt ohliga
te să afişeze în mod vizibil preţurile ma
ximale fixate mai sus. 

Infl"!lC'ţiunile la prezenta ordonanţă se 
ne-fff"OSese tn eonformitate efl legea 282/ 
1943. , 

:. i ......... ...., .•. _ ............... ~ ..................... . 
31 Martie 

- La Uzinele Comunale Craiova. pen
tru procurarea: 2,480.500 kg motorină 
industrială, 12.300 kg. benZi,nă. uşoară, 
82,000 litri benz:.nă auto, etc, 

I N FOR MAT 1 U' N I 

- La Direcţia III. re-gională silvică 
Bacău p(>ntru vânzarea a 9500 arbori. 

- La Regia Autonomă C. F. R. pen
tl"U darea în antrepnză unor lucrări de 
terasamente, in valoarea de circa 45 
milioane lei. 

3 Aprilie 

- La C. N. R. BucuTef,!ti, Oomis. jud. 
Râmnicul-Vâlcea, pentru înc!1iri~re~ pc 
termen de 2 ani restaura.ntellor dela 
(IJaneţ;ti-Vâlcea. 

'- CO?luocări Cassa de P§.o;trare Soc. 
an. din Oraviia a convocat adunarea 
f.ene, ală ordinară, pe ziua ne 9 A.pri
lIe 1944. 

_ "Banatul« Soc. an. română Timi
şoara, Se va ţine adunarea generală in 
ziua de 6a Aprilie 1944. 

_ Banca ~Aradană« Soc, an. Arad 
s'a aprobat bilanţul pe 1943 CU un bene
ficiu net de 791.500 lei. C3.pit al social 
7,000.000 lei. Fonduri de rez~ă 292.679 
rlus 1,198.177, plus 1,491.456, plus 
2] 5.080 lei. S'a ales în comitetul de cen
Ze-I'l pe d-nii: Mihai popoViCi, ing. Aure1 
Fiorescu şi Iuliu Caba, ca cenzori su
pleanţi pe d-nii: GheOrghe Irimie, An
drei Carol şi Traian Pigli. 

_ eassa de păstrare Soc. p. a, Petro
şani, încheiat bilanţul pe a.nu11943 cu 
lIn benefiCiu de 3,063.608 lei. Capita} 
social 20 milioane lei. Fond de rezerva 
C.562.272 lei, S'a ales i.n comitetui de 
cenzori pe d-nii: C. Galeriu, ing. M. Pau
li an, Gr. Pătrăscoiu, expert contabil, 
cenzori; E. Pop, N. Todea şi dr. Voisian, 
cenzori suplea:nţi. 

_ Firm.a ,,standardu prima fabrică 
de ciorapi, soc. an. rom. sucursala Tillli
şoara, II., la Ofieiul rfi:>gis1:rului oomer
ţclui s'a inscris calităţii de crubdirector 
d Ştefan Roman, de director d. Constan
tin B<)\tea. 

x PUELtTNGlREA TER1\IE1'Io'lJLUl 
PENTl{U FABIUCAREA BOltHOTU. 
LUI. Se aduce la cunoştinţa producăto
rilor că Administraţia Comercială, M. A. 
T. a aprobat prelungirea fabricării bar" 
hoplui de prune până la 30 Aprilie a, e. 
Prezentul comunicat ţine drept ordin or
ganelor Administraţiei Comerciale M. 
A. T. in suborfline. 

X EXPORT DE TURTE ŞI ŞRO· 
TURI OLEAGINOASE. S'a hotărât fa,.. 
cerea unUi export de turte oleaginoase ~i 
şroturi din disponibilităţile existente în 
Ge-rmania. Preţurile fixate sunt de 
375.000 lei vagonul pent1"'~ turtele de fa~ 
brică, lei 382.000 vagonul pentru turtele 
ţărăneşti şi 320.000 lei vagonul pentru 
!;l"oturi. Cak'llul s'a făcut pe baza fi 16 
Iei k~r. !le şre-t si lei 18 kgr. de turte 
olenginoase plătite de exportatori loco 
proc1uC'ă tori 

X }'ABRICAREA l\IASELOR PLAS· 
TICE IN RO!'tlANIA. Se studiază fa" 
bric(\rea în ţară a maselo!" plastice din 
rezine sintetiee, atât de necesare pentnJ 
industria c.aucbcului autohton. 

X PRELUNGIREA TERMENULUI 
PENTU,U POZITIILE DE VAGOANE 
IN8CRISE IN LIsTA STABIUIENTE
LOR INDUSTRIALE. Direcţiunea co.
mercială C. F. R. a diSpUS - în confor
mitate CU legea No. 119 publicată în Mo
nitorUl Oficial No. 54 din 4 Martie 1944 
_ ca toate poziţiile înscrise în lista sta
bilimentelor ind"lstriale, a căror valabili... 
tate expiră în ziua de 1 Aprilie 1944 
să se prelungească din ofieiu până la 1 
Aprilie 1945. ln consecinţă, produsele 
expediate de aceste industrii cu satisfa• 
cerea. conditiilor cerute de tarif"lilocal de 
mărfuri vor beneficia de tarifele respeee 
ttve de staţiuni până la. 1 Aprile 1945. 
DirecţiuMn generaL! C. F. R. 8. aprobat 
ca hnlta Craiova.:oAteIiere, des~hisă pen
tru serviciul de mişeare pe linia Craiova. 
-Calafat, să fie deschisă. şi pentru tta· 
fie-lI de călători urmând 6a din pun~t de 
vedere e()mer~ial, citata haltă să fie afi· 
liat§. statiei Craiova. 

Anunţ 

X SUPRA}"'}.vrELE DE FLOAREA 
SOARELUI SE VOR INSEIDNŢA 
'l'OA1:E. Se atrage atenţia. administra. 
torilor agriculi că. toate suprafeţele prea 

, buesc in mod obligatoriu tnseminţate de I 
viimte in planul de culturii pe anrll 1944 
--45 pentru cultura floarei soarel"ti, tre-

Fabrica "Astn" din Braşov, an· agriCUlturii respectivI. In caz eontrar se 
gajea.ză. imediat 8tTangarl, frezon, vor aplica sancţiuni severe atât admini. 
rabotori, găurit ori şi li.cătuşi. M~: straton1or agricoli cât ş.i 1Y1ltivatorilor. 
eitorii ce se angajează vor prun! X FIRME SUPUSE LA REGIMUlt 
platii bud, ordine de mobilizare DE CONTROL. Monitorul Oficial publi-
pentru lUcru şi ehelt"relile de tran- cl decizia Ministerului ~onomiei Naţio-
sport până la Braşov. Dontorii ~ 8e nale prin care o serie de intreprinderi 
angajaz9. se vor prezenta de urgenţ~ g-mt supuse regimului de control şi su. 
In S~cl"etarintn1 Uzinelor .,Astra, pra.veghere, PrevăZIltde legea Nr. 218 
,Jm Arad. 1827 din 1 Februa.rle 1944 pentru înfiintarea 

1 _______ -------- Corpului c()tn.i.sarilor eoonom!cl.Î 

I X NOUn..E PRE'fURI PENTRU 
EULBEIUL~ VE VÂNAT. Se fixează 
urmă.toArele preţuri de vânzare ale ax.. 
plO'Livilor şi pulbere de vâ.nat, <.lupă eum 
I.lrmea.z.ă.: Gelatina explOZiVă. lei 1135 
kg .• Balistita pentru sonde, lei 2480 kg., 
Dinamita I, lei 920 kg., Dimlmita n, lei 
780 kg, Dinamita IU, lei 670 kg., Gelati
na AstraliL lei 595 kg., Azotin, lei 375 
kg., Aninită, lei 590 kg" P"Jlbere de mină 
lei 430 kg., Pulbere de vânat, fină, in eu
ţii a 200 kg. lei 730 kg .• Pulbere de vf... 
nat fină. în cutii a 1 kg. lei 700 kg., Put
bere de vânat. extrafină.. în cutii a 2()(} 
gr. lei 820 kg: Pulbere de vânat, extra· 
fină, in cotii a 1 kg. lei 795 kg. Fitil .imo 
penniabil (cola.cul de 8 m), lei 305 rol. 
Fitil orrlinar (colacul de 8 m). ei 190 col. 

X DISTRIBUIRI DE METALE NE
FEROASE VECHI. Monitorul Oficial 
de JOi publică. decizia Ministerului In
zestrării' Annatel şi al producţiei 
prin Care se distrlbue din can
tită.ţile colectate de fontă veohe fl 
fer vechiu declarate de posesori .p din 
cantităţile colectate de strâ.ngătorii dele
gaţi ai Oficiului Fiel'!'Jlui şi Metalelor 
Neferoase Ve~hi, in confonnitate cU de
cretul lege Nr. 2274 din 1941 la o serie 
în intreprinderi. Deasemeni se publici. 
aprobările pentru consumul din stoc p~ 
pri'~ de fier ve(}hiu şi fontă veche, după 
cum se notează. In decizie, urmând ca in. 
treprinderile respective să ţin! eviden
ţa la zi a acestui consum, înnaintând de,. 
claraţiile legale lunar. Cnntităţile dispo
nibile neeonsumate, sunt la dispoZiţia 
minis1:erulrn, inr aprobă:rile de consum 
(lin stoo proprin, sunt valabile numai 90 
zile. 

x ABROGAREA DI~p()Zrt'rrU)B 

PRIVITOARE I .. A PRE'flJL SEtJLITl. 
Comisariatul general al preţurilor a. dat 
următoarea decizc'lne: Cu începere dela 
data publicării prezentei rl6\)iziuni in Mo' 
nitorul Oficial, sunt şi dmb a.brogate 
dispoziţiuni1e deciZiunii Subsecretaria
t"llul de Stat al Aproviz.ionăril Armatei 
şi Populaţiei Civile Nr, 948 publicată i:n 
Monitorul Oficial Nr. 202 din 31 AlU 
gust 1942 privitoare la preţul seului. 

X EXPORTURILE FĂCUTE DE MI
NISTEltUL DE FINANŢE PRIN' 
UNIUNEA SlNDICATEW& AGRI()()~ 
LE. S' a fălYlt cunoscut vămilor e.ă.. la 
exporturile ee se fac de către Ministerul 
Finanţelor prin Uniunea. Centrală 8. Sin
dicatelor ~cole, să se pIătease,ă, im
pozitul exepţional 5 la Bută. o. singură. 
dau oU ocazia. exportulr.u, întrucât cum· 
părarea internă. este seu titi de acest im" 
pozit. 

X FABRICAREA RACHIULUl StA 
PRELUNGIT. Se aproba. fabricarea ra
chiului din tescovină până la 3() Aprilie 
crt. Direeţiunea Vi ticulturei face cuno
scut printr'o adrp.să hturor cel~ intere
saţi., 

'. 
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LEGI=DECIZII 
IIW1IUUUUUjJlIIll~tlIIUII:II/1i1.IWIIWIIUIUUlIUJIIIUlIWhU~/,4I:W 

SlePeJt-to-",," 
- Le~tJa !lir. Hl:S., pen.tru DlodiiiC8.l'e1:l. t.t 

2-15 din legea Nr. 743, publicată in 1I~ 
torul 0llciaJ. .Nr. :.:l63 dUlIO N'oemvrie l~ 
(Legea monopolului v~li spirtulu.i ti. 
bâuturilor spirtoase şi a taxelor de comu. 
nicaţie), (Monitorul Oficial Nr. 66-9-14), 

- ui'ea NI'. 151, pentru ratificarea COD

venţiWlll autenti1'ica:.ă. la Banca Naţională 
a României sub Nr. 12 din 2 Martie 19-H 
- (relativă la coiectarea de seminte olea~ 
ginoa.se, în cadrul creditelOr acordate pen. 
tru colectarea cerealelor) (Monitorul Ofi. 
cial Nr. 67 din 20 Martie 1944). 

- Legea Nr. 1ull pentru modificarea. le. 
giI privitoare la 1mproprietărirea şi aoorda. 
rea unor d:zo,epturi ofiţerilor decoratJ ea 
ordinul ,,Mihai Vi:eazul". (Monitorul 011-
cial Nr. 68 din 21 Martie 1944). 

- Legea Nr. lMt pentru modificarea an. 
127 din eoduJ. eivil.(Mon1torul Oficial Nr. 
e8-M4)'. 

1.e.ue-Co..mettta.ta.iL 
ADAUGARl!}A U~OR DI,!,}>Ul.JŢllJ1Ioil 

IN LEGEA PI<~N1.\IW 1NI'IIN'fAREA 
CREDITULUI NAŢIONAL L"I/DUSTRIA1. 

:Monitorul Oficial nr. 71 din 24 l4e.l1it 
publică următorul decret-Le-ge. 

Art. unic. - La finele arta 19 din legee 
pentru jnfiinţ&rea societăţii anonime Cre
ditul Naţional Industrial, se adaugă. ul"Jnă... 
toaTele aHnilr..e : 

IA tnt1"eprlndt:mJ.;e forestie~. eA.nd JM .! 

l!ngl ipot.ecl lI'a eonatituit ş:i ga.j uupn ,! 
lemne-lor In fabrici, depozite in păduri, t;ă.. 
iate sau netă.:ia.t.e, ori uupra. liniilO'l' te. 
rate şI materl&lului rulant de cale feora-t.ij i ~ 
ce servesc EIltploatărli, cum şi Mll[pl'8. 0ri
căror altor bunuri, mobile. punerea !D P'01 
8e!iune • Creditului Naţional 1Ddnr;tria.q 
asupra imobilelor lpoteeate, pot.rtvtt arti· 
colelor 41~ dill statutele soale, r-.rage de 
drept şi lUareA in poEIeSilUl~ a tuturor obiec
telor gajate. putâ.Jld el M continue sau .. 
sisteze explOBtarea Intregului fcnd ~. 
triat, In soeotea'ttl ~ pe. rlscul fn~:l'E!lp!'l1l'derll 
debitoare. 

Lua!'e8 In pogeltitme a obleete1or ltmAMIo 

tate va fi menţiona.tă. atAt In l!O!lmţhutee 
cit şi tn ordonanţa p~edinţială, arătatti 
in alineatul 2 al art. 41 din sta.tutele Cre. 
ditului Na.ţional Industrial. 

In timpn! eAt Ta dura P08e8hmea Cre
i:Etului Naţional Industrial, 'a8Ilpra obteet.e. 1 
10'I' amanetate, 8e vor apUca In mod eore. ... 
punzătol' dispoziţiuni1e articolelor 4:1~ , 
din stat.r..ele saloe, prlvlota~ la lua~ II! 
posesiune a bunurilor fpoteeate. 

In afan de drepturile conferite prin art. 
« din -ta.tutele Creditutui Naţional Indtlf!.t 
tria!, toate sumele cheltur,.e de ~ !:II • 
timpul "- ~ oeaziunea p<l'8cmunii, 't'Ol' ~ 
privflegiAte In I"&ngul ipof:eeii fi Il gajului 
ce garantează. C'Z'e'!lnţa In '\>irlutea că'I'OnI 
!l'a. ordonat punen!8. in poeesiune. 
............................... -.-.-... f. 

PRnu.RIA COMUNEI BA.RATF.AZ r 
Judt'ţnl Ttmlş.ToTontat plR!'I& ViTlgll. 

No.28911944 t 

j ANUNT i 
La prim6ria comunei Bără.teaz postul d_ 

casier comunal este vacant. Ref1~anţii işl 
ve-r înainta cererile până la 28 Martie 1944 ... 
ora 18. 
1816 
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L1NGERIE ŞI CIORAP) pentru dame 
in mare asortjment la 

" 
LUIZE" 
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propr. Kiss lAli1.8. nlise, \l'alko 

Timişoara IV, Piaţa Drăg~Hna Nr.... li 
Il1reg. Of. Reg. C. Nl". 3461107891941. P 
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IZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 
l a W CI' • ..--' -. ; ni 

1- l"Jt:.RSONALE, D. primar Pl'. Ion Do- _ CON' .... ERIN1A.. Cu. ocu:it inaugurării - ORABUL DE VABA. LA MAGAZI. - ADUNA.RF..A SOO~l'4lU 0& VA- . 
... _te attept.at să aosea.:;ca dela Bl.lcu- cursurUor .,Univeraită~ii libere muncito- N:t;l.E Dm BA...'II.lAT. Urmând a ae convoca NATOA&E ,.HUBERTVS", 8ocl.~\. d, 
,etti unde a fost chemat ln chestia sub- retU" <lupă cu.vâ.ntăr'...le QCa7Jionale şi l'\1la' CouUsiunea Paritară la Inspectoratul Ge- Vlnătoare timişoreană "Huberiue\l Pae ... 

I fsi~ de lei 30 milioane soilcitată de 1''' filmelor oulturale. a. prof. Nicolae n1ll'lll al Muncii pentru flxa.rea 0l'el01' de dtoDarea generală anuală DUJUiMei a .. ,ri-

~
' iriO di.ll fanQul comun al Minis!.erului Adam din seroiviul centralelor electrice a deşehldel"e fii blchidere a magazinelor pen- lie orele 10 In sala de fedinţ.e a prlmA.tie1. 

~ Interne pent.ru reahzarea Casei Ma.me- U.D.R.~ulu.i din Retita, IL vQl'bit ambelor tIV. aezonql de vară, comerelanţH de tc.ate Aviz pentrq tot.\ vanăto:rU dela }iijbertUI5, 
din )(ebala. curauri de perleoţiODare de mUl)CÎtori, da- categoriile IUJlt :rugaţ! a semnala dolean- _ POSTURI \'.·\t...-\~U. L4 f .. l, 'it . 

_ DELA SUBS.t.:CRETARl,\TUL DE pre:,.maşini tIl1 aburi. cq oomburJune ia- ţe1~ lor in termen de 48 ore la Asoclaţiunile ~. aduce la eWlo~Hul~a "lor ~r.ef~Hi,~ ~ 
temă fi ohestiunl praatice m legătură eli Comerciale de care anRrţin. . ti 1 Apr 1("'''- t- t 1. 1"\.~ ,rr."-T AL AlUNeU. Subsecretariatul de ~- pe Blua e ~ u. '"~ M 1'1,\ f\Q ..,_ • 

.tI.,,; al muncii face cunoscut ci nimeni nu acestea". D. Nicolae Adam a fOlt invita1 _ REZULTATUL OOLECTEl DIN ~ re{'ţiunea Genera!i> .... 1''1' un COUC\M't jlIe1\ţf',l 
~ de către Directiunu. ourwrflor de .. ţine t '1 .......- ...... M :_1 :fte autorizat să ee prezinte In numele a... MARTIE. Colecta din 25 Ma.r~ie a, Consi- ocuparea pas uri OI vac<Ul .. , "'" II,\-~ 
~ ,stui departament. 1& firme ,i bltreprin- tn Tl.itocr O eeri. de aonferinţe de acest f.l. de teleimprimă:oar~ central. ti frecventi. 
ti. ~,pentru a plasa diverse publieaţiun1. - OOLl.i. ~"'.ilOll'(AOO~ la.lRAOulJl- l!\!lui de Patronaj a obţinut suma de ~ primesc la eonour;l Dwn;U aboolveli 0\1 
1· ~riee pretinse autOl"..zaţiuni sunt declarate NARt.I LA OP~ lD. lWele de LUD!. 3 ti 1,&4Q,lOQ lei (rczaltat provizoriu). gimnB-ZtUor şi Hceelof induştl."ia.l~ gf~\lm ~ 
l. ,we. iar pr8*lta.:orii să fie denunţaţi... Mlercw'i. 5 A-prilie Vol' avea .loc 1& O~ _ OONFERIN'fA DLUI ŞTEFAN CRU. ai fCOalelor superi~ ,i inferlo$" ,,~ ." ' 
l- ~stul departament. - Komîuu\ din (,;luj-'l'UviŞO&1"& doui apec:.a- CJANU. Joi. 30 Martie, orele 18, va avea serii, de preferinţă secţiile mecanic. Ifl. ,:!et< 
li j col. ut.ra.ord.i.rui.H cu OOQcU!',su! oelabnlor loc la Liceul Comeroial oonrennt& dlul dr. lrldtate. Condiţiuni1e de admite.rt t\U\' ea.t 
~l ,- EXAMEN DE CLASJlt~ICARE PEN~ clÎ.Cităl'~* dela Opera Română din Bucureşti prevăzute de "odul funeţjollaril~ Dubtie:'. 
a~ ~' •. RU MEDICI. Examenul de clasiricar~ tenorul BMee.cu ti bariLonw. Şlefă.De:;cu Ştefan Crucianu director al Baueii Timi. 
1- : tru medicii şefi de poliţie, care urma să şoarei, despre "organizarea economici l-AŢI PREGA'rlT IN CASA KElJl'..ft., 

Goongâ. Se va cântă in 3 Aprilie .,Aida", familiei". Conferm'" face par".e din cielul \'E ŞI HR,\Nj. R~(JE tPU d x: tr' 
1· ţină eu mcepere dela 2.2 Martie, le amâ~ iar in :> Aprilie .,Rigoletto". ~ " L' ptll ou..... eI 

~ pentru o datA. ulterioară, ce ee va anun. da oonf~rint- organizata da "Oficiul de z:le'! Procedând astfel, inlemuţi opera <le 
e- t 1 tim - )IASURI UH(i&"'i'tK FENTSU IN- studii al AstFel Bănă+ene", Dat fimd inte. <\;,ttorare a autop~AţUo •• eare bl tU. 
1- ,. ~ ŞE;~"'A DE' VOMITEl' LA .,n.... QASIU«':.-\. WPO;GJ.:,n.lLUI AGRU"OL. Bu- lNUl pe care-l avem u: legătură cu oucuir81 ~onrr:bu~rdu1~mtm' ened,t ; .. ate.Plan. DU ~ PU~" ;a 
:.II t- a. ~'-lreşti 2i _(1\.a.dorl~ .Lzt u.rlU botă!i.rilol' economică a ora.şelor, eonferinţa este 8.f- .. """ .. 

'UL OSTAŞCLUI'". La. spita~ul ,,Nou. 1 x' ' ~. iuata in conf~inţ& waar .. a MillistecuJ.UI \.tptată eu mult! euriol.itate eu atit mai _ FIECARE Stll'Lt't ao~"i. t;S'.1' 
hllJlle" a avut loc şedinţa de cumitet a or. lI'Jnanţelor f1 intruei.t este ult:PlAiL lună dll mult eu cât d. dr, "tefan Crueian,u eate un ,'>( ; . " T'\a.rul Osta ul ·tI 1 .., trebue să fie o cetate de blerecMxG. ,. 'Yo.UJ-

t, ianlZaţi~._ Ş Ul. a ca:e au aucuţie bugetari .'a făcut C$unUloCut Ad.nI.1. adAne cunoscător al problemei. ţi. Să fie o cetat. uupra eird. ~" 
r, ~U8t parte <inele: Margareta gen. Chitu, ~stra.ţii.lor financiare oll'ilvma UUP". mA. _ ADUNAREA OENEl;-\lA S. p. A. si !le năpustească asaltul aio,ci.unii ti ..x 

jV!\ria col. cir. Stoica, Margareta col.. Du. sur'ilor de pă3wre anteriO&l'l '* pnvjre la 
- i ....... ~-. Rodt'ca COl A .... lean Matia eol S(.cietatea Pro-:.eeţiei Animll,le!o;,t dl.tt ',,~'!l. nlseocirilor tendenţ-ioase.. . ~1~"', .. l'.",e. • urmărirea impollltului agr~)l. In ... oase, 

il.rvulescu, dl'. Flavia Luncan ~onesca, Eu. emţă se vor lua măsuri l.lrgu':.e pent.4'U Jn. tate inv'ită pa Plembrij şi bln<,voItorJ ani, 
ro'ia dr. Ţieran, Viorica Lungulescu, Co. tulsif-icarea. încasărilor la i.D.\p",'~lul ftgr:cOJ să. participe la Adunarea CrlleIa.il &Il,ullă. 
'la Giosanu, Viorlca col. Pd.~urescu, Ele· cunoscând că minIStrul nu mai adm;t~ s"b ce se va ţinea in Zlua de 2 l.ptiJ..:e a. CI. la 

a Ioancwici, Maria Merieş"l''', prof. Mari!L nici un motiv că la sfârşitul &'l'liui bJ.,:"8U1l Gra 10 a. m. în localul ioeietltji dÎ!l ~et,te. 
J. >etndea, AureHa dr. Ciupe, Valy Ciupe. !Jă mai existe debit8 n:\lich.J.'lte răr<i o jus. Palatul Camerei de Comerţ, frogrc:l.t.1'11 şe-
it Dn&. eol. 9:01ca a f1\cut raportul fe25tivaiu- t;fie&re bine întemeiată. d;nţei este cel stabilit in .eie. t,'acă .Il tiaJ.· 

)J1 artistic din 11 Martie eare a adaa un pul publica~ nu ae vot' lPtruni :ptemh.U bJ 
li! tl'ltef'lciu net de 168.002 lei, Cu aceastA. - PREŢUL ZlAllELOB 0It0.11'& VA numărul cerut de lege ti t.e ~;la.tUt1~' ~ 
&- m~.;;:ie se aduc mulţumiri dnei Jeny Meru f'I JUAJORAT. Bucureşti, :.:3:' p. p. lrall/i4 oi-etăţii, AdunaTea Generală .. va ~:.nA. 1:0 
il.. '!!I.tl şi Puiea Perieţanu artiste la Teatrul ll1.ite: Din Zagreb ee anunţă ci incl:I'ând &t'ea.ş zi şi aeela,ş loc la ora 11.. a, 1Xl. ,;pdj. 

N'r.ţfonal, pentru activitatea deosebaii pe dela 1 Aprilie preţul ziarelor va fi majorat ferent de numărul membrilor p;ezellţ!, aliu. 
1!4 rAre au depus-o eu ocazia ll'esth'alului al'- sută la sut1\.. când hotărâri valabile. 

,I'-r.:i(' org'lniznt de Daml 03tMului. _ I.UCKo\RI EDO.ITARJ': IN ,n.:IJET. 
MI _ GRADATD PE~'TRU FUNCTION.'. 
ă,. - ASOCIATIA "A~nCEl .. E TINERE· In vederea terminării lucrarilvr de d!umurJ lUI JUDJ<JŢUI.Ul Ministerul d. Int4mlf 
e. ,V.OR Fl':''cE'' ţine adunarea generală în oiD. com, Bulgăruş jud. Timiş-Torontal s'au a aprobat ea funcţionarii caro. implinelJf 
t.ii rUla \de 1 Aprilie 1944, la se.. .. 1iul său din lL'~ măsuri pentru furnizar~a 'Unei marJ ftagiul pen~ru acordarea grlldaţii10r bt 
.;. :--(1'. Treboniu LaUl'ean Nr.13, In cazul eă cantităţi de nisip, in valoare <:It) 4fW,(J:)(J le!. 1!Ut'8ul exerclţlului financiar. si li se aeor 
01 nu se lnt.runeşte numărul n::,cesal' de mern- _ PIATA AJUTOARELOR DE CON. de rra.datiiIe In CUl"8ul fUlel!ltui exel'c~ţlu fi. 
q ~rtl, adunarea se va ţine In ~iua de S Apri- (~ENTRARE. In Bu:etinul Jud. 'l'izn;.ş.'1'o. "sncial', pe data când implinesc sta~iul le. 
ti· : lie 1944 eu orice număr de membre. rontal Nr. 11 ee află publicate 1>e lari olOr- gal. urmind fnsă ea plata acestor gl."adaţil 

_ DELA LE;CTORA1'UL GERiUAN. In n:ele privitoare la plata ajut~areror da :O!l' să se 'nel numai dela 1 Aprilie următof 
11)- tadrul cursulu.l de literaturA. al Lecloratu- centrare. exerciţillIui în care s'au acordat gTa~aţii1 .. 
II lui ekrman din Timişoara (Bul. Regele _ •••••••••••.• -.:.. ........ ..:. ... ~_ ................... ..... 
8' Mlhai 8) va avea loc Miercuri 29 Martie 
rtI rrs 19 o conferinţă intitulată ,.Das Refor .. 

matlonszeitalter Un Spiege! dar DeulschtU1 
e- D:ehtung". Oaspeţii, oari se vor anllilţa la 
: :aJloelarie, sunt bine văzuţi, 

- ŞI>;DINŢA ŞEFILOR DE OCOALE 
,\nJUCOLE. Şedinţa lunară .. şefilor de 

'e' Gcoal(l Agricole va avea loc Si-mM.tă 1 
&- IIprilie la Camera AgriCOlă Timişoal"Îl. Se 
~ ... 
~ ;'a d";cuta programul de activitate dQ pt 

II! luna Aprilie. 

- CANTINJ\ 1\-lUNCITOREASCA. So
r-t. cielalea "Marginea-Reşiţa" cu sediul din 
1"" Bucureşti, este obiigată a fn!iinţa. o can
!:II ~ină pentru lucrătorii săi dela mina ,.Va l: lea Minişului. jud, Cn.raş, Cantlna va lu~ 

tiinţa in te1"IIlen de 30 zile. 
IN 

- NUlIlR~. D, N. Popescu, preot pro-
... fesor dela Liceul MlliLar "Ştefan cel Ma· 

re" din 'rimi.şoara a fost numit la Indruma' 
<ea, conducerea şi contf()lul pe leren al ae~ 
tivităţilor M. L. din oraşul Timişoara. Dga, 
şi-a înccput activitatea cu da!.a de 1 Mar· 

d~ 
tie crt. 

îşi - O NOUA JIIŞC,'\RE IN COUPUL 
~4 FUNC1'IONA.RILOR C. A. ~I. In Monito-

rul Oficial Nr. 72 din 25 MartIe 1&44 a 
apă.ru: o nouă ::n;[;care in corp'll flUlOtJo

.... narilor din Administraţia C. A, M. 

-:. Rfo.."PAR:\ŢII nE C,\ROS.\BIL. Echi
p~Ie de o.sfalw.re ale Serviciuiu·j Tehnic Mu
l1;cipal lucrcază de prezent la repararea 
C'Ilrosnbilului aslaltat di.."l Str. Odobeseu. in 
Clrc. m. 

- PAPA VA ADRES,\. O"fE~'lU1 UN 
NOU ~ms . .u. Roma, 28 (Rador). Cores

L pondent>ll agenţiei DNB comunieă: Din oer
cU1'ile Vaticanului se 8!lă că Papa Piu$ Xll 
f>."e intenţia de a adresa. omenirii, un nOll 

;,-1 lIlesaj In 8e&ra SâmbetU PaşW01"., 

FAPTE DIVERSE 

Un fost administrator girant C.N.R. con
damnat la un an inchisoare corecţională 

Zilele acestea s'n. desbătut in faţa secţiei 
lI-a a Tribunalului, in completul dlor Con. 
.:antin Dumitriu, preşedinte Georg:! Geor. 
geseu, aSe30r, lon BHinaru, procuror şi M. 
Râşnovanu, grefier, procesul in care ingine
rul Teodor Rusei, fost administrator girant 
la CNR.-Timişoar8. era inculpat penLru de
lictul de nedrepte luări. 

Fa.ptele sunt urm.ătoa.rele; Inginerul a. 
gronom Teodor Rusl1!i, domiciliat in Splaiul 
'Iuder Vladimiresau 1. a funcţionat in anul 
J !H2, ea administrator girant al CNR·ului 
pt>ntru imobilelo din str. ŞLtlan cel Mnre 
53 şi str. BrăCanu 14. 

In a08llStă cahtate, inginerul Ru.sel, a 
ţretlns şi luat dela evreii Villany- Irina li 
(;old.steill Iacob, locatari in imobilul du str. 
Ş:efan cel Mare 33, câte 25,000 lei, pentru 
a Incheia contracte cu ei ~ a le prelungi 
R.!'!tfel, legal. locuirea pe mai d~parte in 
imobilul amintit. 

Tot in sarcina inginerului Ru,sei s'au mai 
I>~bilit că a încheiat contracte tU evreU pe 
chirii mai mici şi neav!nd tn vedere valoa
na locativ!, in loe Bă le inchirieze funcţ·io,. 
narllor români refugiaţi. exemplu funcţio. 
nal'Ul Bueovfneanu. pt' care l.a N!uzat. 

Fiind acuzat că a comis delictul de ne
drept luăl'ii. inginerul Teodor Ru.sei, a fost 
condamnat de ~mpletul amintit la 1 an 
!r.chisoare coreeţională, 25.000 lej amendă 
şi 2 ani interdicţie core<.'ţl011a.lă. 

N' ftU or~dat p!ei O.R.A ~.-u'ui 
Au fost dresa te ac~ de dare in jUdeeată 

lm,potriva l.oeuitoruluJ Tlnjfi1A.. Pa.nl de . 

58 de ani ti Munteanu TrăBi de 35 de anl, 
alllbi'i din comuna Şoşdea, pentru că la 10. 
cuinţele lor au fost descoperit.e o -:>areca
ra cantitate de piei, care nu fu:,es~ră pre. 
cate 8ubcentrului ORAP, deşi pieiie s1U1t 
btocate prin decret lege. 

As~tel, la locuitorul TlnjăIău Pavel 5"aU 

afl&~ 13 piei de oaie, 4 piei cap::ă de :.a.ă, 8 
pIei de miel, iar la Munteanu Trăil1 3 piei 
de capri de casă, 16 pişj. de mi .. l '1 a piej 
de oaie. Ambii locuitori au de.::~arat că nu 
Şll&U că ,i plelle anllnalelor mici:au. foat 
blt.oate, ei crezAud ci D~etlll lege wnill. 
tit se apUei. Dumai la &n.imalele uuu".i. 00-
a:tfel, după ce şeful pos:'UJUi de jandar.QU 
a descoperit pieile Ş1 {·au in ştiin ţat cit 
nceat tapt co~tlt.u, o contravonUe •• atenu 
in cauză a'au grăbit să prEdea lJieUe, 
OR.A..P-ului. 

Comisariatul lener&l al p.·eţurUor, prin 
cont.rolul-~u, a dresat pro~sul verbal ele 
contravenţie lw Iacob Horva~, douucili&t 
iA Swicolaul Muo l CQlccWr de bUDlUa.c. 
W şi o.lnepi. 

Astfel, la controlul efectuat de organele 
in drept, s'a. constatat că Ja.,;ob Horvath nu 
avea de Q1B.i mult timp prei.ur.gită autori
zaţia de eolec~r şi în acest mterval de 
tImp n'a mai colectat Q,ic,i O cantitate ele 
JlJa t erial e. 
. Pe-.ntru ae-est fapt, eontravenţ!e la le~ 
eolectări1 bumbacu1ui. mului şI cânerci. Ia
eob HQ.rvat.b lfl'tneazl IL fi trinV-- le. judto 
ca~ 

- O CASA DIN lJOl'l.lliJ" Cr~i\11 IW-\.b
KOfiteleta <lin JUWl~l.i Aci1et <lof~ Q CI8i 
~",al'te ciudată. c.re iu Ql&fO ~t8 _1.4 e,oG

struită din QopUli. ~ere~ Q1ădJrH. :.4i~tl 
îutze 1923 ti. 11130. OQlli~" '" part.t dlll 
cără.m.W, în p&rte diJl dopW'i. 'ol~.i.4l4u, ..... 
ta tatal UJl m.iliOD de bucălJ. 

- CO~iTROl.trL PERSO.\.NnQ~ "\1', 
1UDlV~ }'JUa :)CO~ "UeRA (1\'. ·"M.Q:n,i.
tl ruL QticW" Nr. 70 <Un 2a Martie ~\i(lll'o 
ci cu unele recU!icăd decretul lege pe,nt.ru 
controlul persoanelor juridice lărs, ~op lu
Cl1I.tiv oi ",1 administra,ţiunij btHlUrilQf <\9-: 
ute aa~ testate statului Ol'i. a,l~Ql' ia tit.ua
iiUl1i de drept publiCI, pt'tICvrn 11 tu.Ui~tiu. 
nilor de utilitate public' • 

- 1'~'Xi,JID V 4CJ\.L'IT~. La lInlllArl& 
oom. u-!WV~ jud. 'l..mif-'J:orolltal şu.g\ va
caAte IU'w.aLo""iI~ po.~I.Ul; u.u ~u~t. Qe ... 
&ellt ~QlJJ.lJlla:.r ... tiv cJ.. J.l ~ Wl ,LlQ.';~ Ile ş~eut 
d.o.Ol.i.I:ui I.fa.U v el, ll1. . 

- ~COALA lJ.K (;O~8T.KtiC)·JJ QLa .111., 
~tein 1,.'J.'I:I.Wl~), Wl& lil.D cele f.Wl1(;u.ne~~ 
~~ol1 ",peCla10 1lWtru. eonai.l"\\o~.I.l, ampuGt::Şf 
~e 1~ tUl~e aceot.Ul st;me;strq 1b w' d.ţ ~ 
î.ioA~. l:io. IL int.rt.l.t W. p&trunolhw ItaW.ull 
~H;a <1Ul anul Jb96 fi Vl;I. s~bătQfi a.:.eili't4 
a:uy~,· .. jue j,ij llW.~ Mal pn.ntr'Q ~'pIJ~~~ 
~ ('tol'O VOl IL f~~~e lu.cra.1'l f~ pr(ijO(jtf ah 
ace:>hU ,,",oU. . 

- IN:s:rl'J:lI'.t' OI!: ŞTllNJA ~~'( ... .t"J 
OUlSt. vra.şul UUiVI;,l'sllar Marl-u~'g 118 tlu, 
v~u1 J"Kl,t),Q 1ICHiOfJă. ca wucu.l Of;lf ~o.,. 
mania lUI iMtitut. de .tJ.W~~ ptntr" P,l'b~ 
tare Ulei iD Jlnmul r&"bolu. cum " ... 1 " pu' 
tut Cu.lei:B Pft;!~lo.ll!4 UPOl'ferlW. .:n .... t.Ull~.1 
lire O bibliotoc. \mlveU8Ji t(:J',d Ptu1lrU 
:ltbi, eupn,nzind aproximativ W,oOO .0.: 
lume. care iu wti.m.ij ani. ., to~: ~~utA ~ 
alte a.ooo v01Wllt ~oui. ' 

~ lUVZEI1 .t\L BLlUl'E&ULO~ &1\1-
,tt;ul oraşului HlWau fi-' de5('~ !lOrţiJ" 
&.rRtând intr'o erpo:t.iţie t..;Jate achdiţillt 

rec(:nte <lin dOlJlaniul giuvaera;.e.!. 3l ,tJe, 
că oraşul Hs.nau. .te cel JSULi "dehill or~ 
al giuvaergie! ~varelO, sar ob.~t.ej. .~ 
r::\:tate aci se numără pnlltre cele Ulai fJ1l~ 
.d:oase dill Intreaga lUOl •• La ac.ut4' u;po, 
Z1ţ:. H pot Ve<it.'8 ti lueriri nuc:. <'."'~ , 
z~§!.i executate in argint. 

- VAT~ (.;U .... .t..<.tlUBAl:'l(& Al& 
·l'l!:<JlJNU.':tll AclUU II{) de aw, W 1.JU. - 4e 
23 Martie 1649 'a fOft tltroO.u5ă 1n Pl'U$\a 
Direcţia te1egratelor pentru telear$.!~ 
t)filet r'J~Iletwi. -- 4cWll 140 &11). la ~UP 
de 25 M.art.l. lb2., • to.t brtv.tati t.r., 
"",''Sa de fier, fări de caA i.p tirtlplll'ito 
r..oastre nu le PO-!fi i!).chipl.&i o construcţt. 
c.At de simp!!1. - Acu!U ~ de ani... 
zm" da 25 ~rtie UM, mare" tfIe~i." 
A u~ Borsig a fumlza.t cea de--a l000~1l 
1 Jt'(jItlotivă • sa. eu care prilej • dat O _ 

iA la eaJIt au P'l~:eipat N)tQUe: &0$1 I@dt. 
.;~Jeni a;alm: ~ 

---

-
-------------------------------------------------------------, 



'\ 

Pag.I, 

~B PUBLICITATE 
I lei ~vâ.ud :}pare în fiecart> zi. Anunţuri 
te prime§«) la Admioi!4traţia -tiarulul in Str, 

MărăşeşU Nr. 1. l'elefon Nr. U·28. 

Cereri şi oferte 
,de serviciu 

Vizltaţi cu încredere şi faceţi comenzile 
DvoastI"ă la salonul de croitorie Şi lingerie 
de damă şi lîngerie bărbătească a doam
nei FELICIA IONESCU,Arad, S~. Vasile 
Stroescu Nr. 51a. 

Vânzări .. Cumpărări 
m;MP~R răsboi de ţesut, sbiciu de mâ· 
nă Adresa la ziar. 

n~ ,'ânzare ~"VQf~re smirna veritabIl mări
mea 3x4 mtr, AdrpS!l: Agentura r.h, Co
Dr8n Str, gmmescu lÎ, 

Diverse 
\Ii jllk'irea loecinţ(')o::r g'lnte şi caml'fiftlr ma. 

bilate Agahtura .. C'Jman" Strt>da Emi
ft?~-::u '17, (,taj r, I -.rt::g la Cam de Corn, 
Ind .. sub Nr. F. 11334/94.3. 

AgNltUr;, tiencrulii de vâ:'l.:tre ,i cumpăra
rea iml)bii~lor. CO~i AN r.Hf~·OR::;'HE 
Ar9.d, ~tr. M ,SmiMscu :'1!'. :7 p.taj, I Te· 
!'ef~n. 2(j·g7. Inreg la !;an: de Corn, şi 
lnQl1~tde sub Nr. Fi. 11:;il~'lB't:3 

, ('a~A d .. \'!Hlure: C1l"''l piirucu.nră reo
derr.!i ~I.I ".&meră de baie !!Il 'l";ldmrt. lân~ă 
Str Ccrăb'ce·..rl~, 2 1I!'}iO,:IhP. - Vilă 
~(,dernă cu dO~'ă al,artall.eJ;te. g~ărtină şi 
gara.i. in r;entr'l 6 lIlili<nne - Cad~ mică 

'eu ~!'irllll;; 2S8 n1. p, Iil.;.~i'l S:;-ada Snva 
.. ' P.~i.l! SilO rnl1 lei. - Cas'l partlculară 

. c.)rnpu·:a d.n 2 ~amert> ')Î j~pendJn~e cu 
~r:idină l:iO III p, 1 milion, - GrilrHnă 
r.: p,..,m; fl'l1~tl!,>ri 135 m P. ~ângii Mică
''lea-Nouă 1;100)0 lei - Căutăm I""!ntru 
cumJ.!ira:'<l pan.ânt arab;! 1.0- ,12 j1J~h. în 
ju!i,,~ul ;.. !nd. 

Fllbl'Îca etHl!Uf''t u;."tjt:>111ă. cu msta:aţiuni. 
~l) stabil, clădil ca:neră.~;l rr.a~inărllle 
C~.C ma, .:..:l~>tlC_"I1e 1 >ca: Je fabr.c.ă., b,rou, 
apr"viz, ,ma tii ,u .!Ulr;Cl pSlltru fabri('!lrea 

.r or;,~ărcr '\z-:,ico;e C~linH'::t!, din, m{Jli. fami
ta: ur';~!1~ d,. v~nn!"e ~CI 2,OO{l.OOO. In 
cartierul 'l!leloT ca ... ă .;u 6 C::l.merc "II CI.: tOt 
eomfol't·;[ 6~L(I.OOU ld. CasB cu t X S ca.-
1I1ere. tOL CQf!'.fcrtul ŞI 1 /, 1 in cen:ru cu 

.r 3,.500,000 :el. UiCdaCiJ -;asă r;;.rtlculară 

ll?uă Cll 3 cam~re. cu .ot cODlft:rtul 
13()U:;''':U lei. Ll:L.,;,! particuL1l'ă cu 2 tam, 
cu grăJ:I'lă mare, c>:,,,,ă. nouă iz: Pârnea\'& 
1.3Gt.J.::OO IeI. Agertură văd, lui Albert 
Haa.s::, str I. Petral, t~o. 3. Tel. 22-21, 
Inrcg. Cnm thm. 3'J3',ln12. 

M.el~l'ul de gravură şi ştampile CSAKY 
IULIU din Arad, Str. Brătianu Nr. 11. 
Caută spre urgentă angajare specialist 
gravor. '-Căutăm reprel:entanţi in reşedinţa de ju-

ieţe şi plasa, precum şi voiajori comer
('ialj pentru materiale de apărare pasivă. 
Oferte se vor face firmei "AZORIN" Va
Ieria Dr Ble(lea Ardd, Str. Gh. Popa nI', 9 
i~ lIIi-nW'W , • 

L. IOSIF 
AR ,\ D, Strada Brătiano NI'. 21. 

PANTOF'ARIE DE LUX 
SPECIALITATE IN PLUTA 

, Cinama FORUM Irad 
Telefon: 20·10 

AZI! 

Un film captivant din seria marilor 
spectacole senza!iona1e 

DOCUt.1EN rUL 
SECRET 

cu: ~Jarie Dea - Raymond Rou]eau 
fi Ro]and loutain 

li 

Jtepr~: la orele 3, 5, 7 şi 9 fix 

=-, ... 

SPOR'(' (~(1I:»" I<'ROn Olt 

Politechnica Timişnarr.· -~r:şana CFR Arad 3: 2 (1 : 1) 
Deschiderea sez.onnlui de Cootbaj, ,a A· 

rad a coincis cu partida de footbad Poli
techniCd.-Crişana CFR. eate s'a desfăşu
rat pe arena Gloria pe un timp dintre cele 
mai neplăcute, terenul fiind acoperi!, cu ză
padă şi foarte desfundat, fapt ce n'a per
mis jucătorilor să-şi arate intreaga JOI' va
loare. A învins Politechnica şi astfel şi-a 

păstrat locul p~ care il deţine în cla"ament, 
adiC'ă pe acela de leader, Matchul a plăcut 
şi a fos~ foarte viu disputat, Cu un arbi

traj mai atent şi mai potrivit pentru ase
menea mari partide, căci într'adevăr a fost 
un joc mare ş.j plin de neprevăzut. poate că 
şi rezultatul ar fi fost altul, D, Bârlca, căci 
aşa se numeş~'i! dr.mnul care a arbitrat a. 
uc:'rd:lt pcdep'le mult pre severe, (pe.... 

Ilaltv-ulimpotriv~ Ctişanei CFR şi e~imi

narea jucătorilor de pe teren ~a să nu tm
cam şi la alte amanunte, au avut darul să 

idluenţeze aht mersul jocului, cât ŞI pe 
;'lcăton.Crişana C1<'R, a jucat foar~e în"u
fleţlt şi şi-a dat seama de marea ~·i'i.bpun

dere pe care a avut-o in fala Politechni
cei. Că n'a terminat cel puţin la egalitate, 
asta este a se cauta in altă parte şi câ:uşi 

de puţin nu in vina jucăt.onlor, care s'au 
ii'ltrecut pe sine în a depune tot efortul pen
tru a corespunde in acest joc. Polite~hnica 
a invins, Cum şi in c.: imprejurări şi-a maI"
cut punc:ele asia fireşte eSle cu totul alt
ceva. 

Primul punct il inscrie Andref>5CU d;n 11 
metri, mult prea stver dictat .mpotrlva 
Crişanel CFR. Al doilea ţ:unct, îl marchea
ză exceientul Andrei Rădule-cu, printr'o 
manieră personală, trimiţând oal0r.ul peste 
cap in plasa lui Catranici, După părerea 
noastră 8 fost un noroc, şi nu o lolVi:ură de 
c~asă Ultimul punct a fos~ în-cr;s de că
tre Dee, ma.i mult sau mai ::ruţin si.lsţinut 

de o fericită şnnsă, Crişana CFR a marcat 
d:n poziţiuni lucrate, iRr punctele ei sun:: 
veritabile şi deci au fost înscrise aşa cum 
se serle la carte. Primul punct de egalare 
se dator€şte lui Candrea, iar a doua egali
zare IUl Tom<!scu, Crişana p'ltea ~~Rla şi 
IX'ntru a treia oară, dar n'a mai făcut-o, 

Foliteehnica a mai marcat ineă alte două 

iJunc:e (laI' acestea s'au fă..::ut im 0f1side, 
cum d:~l!lară însăşi jucătorii PQlitechnicei 
şi cei trei artitrii. In orice caz Poillehnica 
este echipa cea m<t; bună asta&! a Timişo. 
rii. Joacă legat, cu pase scu"te şi precise, 
1lJ''' joc de ansamblu şi este cât se puate de 
anima~ă. A venit la Arad insoţJt.ă de peste 
~~OO de sludenţ.i, care i-au făcut galeria 
respectivă, PoJitechniea este echipa tinere
tului român din Timişoara, Atitll ne-a fost 
Jovedit CU pri-osiJ:ţă şi in matchul de ieri, 
A jucat ceva mai bine ca adver~ara sa şi a 
meritat victoria, dad ne facem că !,recem 

. fără supărare asupra arbltrajlllui C?.ro. bu. 
cil:caş al dom!1ului Bârlea. J:Jcul dE' alt
minteri a fost frumo;;, atra.::tiv şi d:namic 
Paate ici-colea prea dur. In reţdza ';1 :bo;a 
au fost eliminaţi din joC' Mâr.dn .. ţău, :Jpla 
Cr:ş!'.na CF'R 9i apoi la scurt tirrp De~ J.cla 
P.:>lltechnica, 

Au iucat următoarele form'l.ţiuni: 
POLITECHNICA ~ R'Jroş, ~ :colaevic;, 

C0rbllş, Miliţescu, Stepan, Ch:ra, Dolga., 
A!1dreescu. Rădulescu, Bugs!'În, Dee. 
CRIŞANA CI"R: Catranici, Nan, Arde

l(':mu, Mândruţău, Jjvan Truţa, lomcscu, 
Bll?'flriu, Berinde, Tasln, Candrca. 

S'au remarcat, Andrei Rădulesr>u. exce
lmt in lIma de atac, Andreescu, Dea, Doi. 
ga şi Boroş, dela Politedmica Tomescu, 
Candrea, Jivan şi in special Catranici in 
poartă uela Crişana CFR. 

La match au asistat pes~e 1500 de spec
tatori, în ciuda t:mpului t.1ef3vorahil, care 
imă au avut darul să vadă un joc m'isiv şi 
foarte animat, în chiar ciuda :ipsei de an· 
trenament_ 
.. 

- .:iA 
_ .... 

propr. Jlm~V:\TH FRANCISC 

ARAD, Strada Vasile Goldiş Nr. 5. 

REPARA, TJtAN8FOR:\-lA ŞI IN. 
TREŢINJ<-; APAltATE DE RADIO, 

!I· i.:ri;.;' nlllllllllllllll'mlllllllllllllllllIIllilllllllll"lIIllilm 

~.~ I rr:lrţ'i-~ 
18 11~;~· 

11'rr--'-l+i!~ ~utoaie de fier 
~~:~ ŞI reze rvoare, 
~: ~, d -f -t -II I ® 1. :~~ ! ~rl e capa?l~ 

J.. lL,:J.JJJ taţl, e x e cu ţie 
solidă. 

-1I1lI1I::IIIIIIlnUm!illllllllllilllHHIIIII illlllllllll;1I11i 

s. A. ARAD 
s~aii)UţU1#i114tt'tMl 

I (jal."a '" urei V'aieu Nr. 12.-123. . Telefon 13-92 
...,. eraîMI'gW iA ........ & Z fi 

Apărare pasivă 

'FIR~ttA "AZORli~il 
De,ozit de materiale al apărării pasiva 

Propr. \'A,L~RI \ Or, BLEDEA, Arad, Str. Vasile Alecsandri Nr, 5. Te],: 13.93 
Sau &lrada Gheorghe Popa No. 9, Telefon: 27-11). 

"ANTIPYR " 
Su."uumlta rll'mă are In de~ozit cele mai perfecte materiale pt'ntru R()ărarea 
pas~\'I'i.. ca: Tru..e sanitare, exliu1uare cu praf uscat pentru st\ns incendH de 
bn:tIllă. ptl'ol, catran. bombe incendia re et(', Patent exclusiv marca .,,-\nUp:vr" 
in tnburi de tinichea blombate, cari s'au do"edit foart.e eficace contra u~e-

.lelii la preţuri foarte anlOl.ajoase. 

Farma~ii de serviciu 
29 :U.-\.UTIE 19H 

Lager, Bul. Regina Maria 25, tel. 15-10 
Berger, Calea Şaguna. , 
Mumuianu. Calea Aurel Vlaicu 60, servi, i 

ciuL permanent l , --l 

I ..... ·e .. ~t...~' __ ......... ; 

Cinema CAPITOL !trad 
Telefon : 23-22 

Cinematograful filmelor grandio8..!i8 

AZI! 
Filmul duIOS al dragostei eterne 
LUlSA FERIDA fermecătoarea ve
detă din 'JFedor~" Roldano Lupi în 

GELOZII<~ 
i 

Puternica. drama sentimentală din 
viaţa fetelor 1 

ne Joi Premiel'ii. pentru copii buni şi , 
ascultători, pentru adulţi şi bătrâni 

PAT şi PATACHON in 
I 

CAV~LERII VESELI 4 
filmul bazului şi a râsului cu lacrimi. ! 

~ew.,~~~~~ .. ~~~ ..... ' 

E. DOrd81 
Lustruitor de sticlă Si oglinzi 

ARAD, Piata Avram Iancu Nr. 16 

Cinema URANIA I,rad 
Telefon: ::"2-32. 

Cinema de premieră 

:\ ZI! 

Senzaţionalul film de circ a studiouri· ~ 

germane 

Circul Renz· 
cu: Re Delt De gen, An lik H uIt ge a a , 

Paul Kilinger 

Repr, la 3, 5, 7 şi 9 f 
... 11 I 

SZEGPU MAXiMIL!ANI, 
~:M==5mufJM 

ARAD. Str, Briitianu Nr. 7, tel. 11-44 

lUAGAZIN SPECIAL ASORTAT CU 
MAŞINI DE SCRIS ŞI TOCURI RE- o 
ZlmVORE,lDEM EXECUTĂ REP:\.-
RAŢIUNI DIFEIU'IE IN c\.CEASTA I 
BR,\NŞE. 

II - - -

-

C'inema ROYAL Arad 
Telefon: 19·33 

Difuzarea sonoră - }I;xcelentă 

Sala bine Îneălzilă 

Azi 
; 

o 
p 
r 

. 

\ 

5nICD1eD'l, 
O grandioasii realizare a studiourilor . 

r 

italiene care va uimi tot Aradul 

Repr. la orele S, 5, , şi 9 

111_- • __ , •• 1 

.. . • , ~ 

RaJnitoare ae zahar 
şi colQoiaie 

RlliDL Fln,''''J~C 

i 

.. -

• 
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•• u- :1 = .r' ncertul muzicei militare 

, liela Arad 
Id 101. ti ÎD t.lte împrejurări aşa ti de data 
~ coneertul muz.ioe,i mili~ din gar
~ l108.Stră dirija.t de uoelentul diri
~, d. locot. L R. Botto. care & avut 10<: 
~ tu 8&l& teatrului comunal in faţa unui 

e Ierte numeros auditoriu sai t&minat cu 
~- »JD8i [ru.mo& 8UCCt:S. 

n ,P1Iblicul prezenf. la această frumoasă ma
~ ~eata:re muzicală a aplaudat foarte căI
~ :.ro. punctel. din program, precum şi pe 
U ~cuta.n" ti dirijor. Programul dela ma-

lea • fnoeput cu Imnul Regal, după ce.re 
~urmat uvet1.tIl'a >,Egmont" de Beelhoven. 
~ Il profee<Or Gomel Givu1escu deia Ti
,_~ a ţinut. foarte mtere6&lltă eon~ 

,i :~ţi. tl'atAnd IJUbi6ctul "Viaţa, operele fi 
~i \'Il'Cîtkul muzicei lui Beethovell", oonferin, 

• mult gustată de către cei prezenţi pen-
111 ineditul ei şi pentru telul cum a fost 
ţpusă. A ur.mat apoi bucata "Simfonia a 

1. i·a in Do minor d. Belrtlloven, care a re· 
_ pltat aplauze unanime. _ i ll1 partea a doua II. programullll s'a e!n-

,t "Ca.valcad& Walklrelor" de Wagner, 
· lPoi mai multe nuncte u.,oare. care .'au 
~u1'9.t de sincera e.preeiere 1. lnlregel !lAis· 
jnţe. Au plăcut mai al~ bucăţile româ-

JZI'jeşu şi acelea c.ânlllte şi de către corul mu~ 
_. Un punct Mrilucit din program 140 
knnAt marşul "Murim sau llivIDgern" com·1 
~ziţi& dlui L R. Bo~o, care este dealtfel 
'~ul BrigbU 1-& • Îll.f1WltuJ.e, căreia 

;: la foot dedioat d8 către autor. Frumosul 
)rogram s'a Incheiat CIl Imnul i'omâne8C 

ld peşteaptă~te Române" de compozitorul 

i. 

lureşa.nU. I Conce:t-:'ul mu:d.cei militaT't .. recoltat ,i 
imm &eelea.şi sincere ,i neprecupţite aplau
~ ca fi in trecut. Felieită.nl ,incer atât. pe 
~rljor ,eAt şi pe executanţi pentru minu· 
~t!. producţiune mlUokali P'! care ne-au 

, !ertt-o. 

,'n elev din Arad omorit 
de o grenadă 

Marţi inainte do amiui,pe malul Mură
ului, in apr()pH~re de Uzina de Apă. t.â.nă~ 

f, Petru Wi.ndh(llz, da 11 ani., t.lev in clasa 
11-& a liceului evreeac, ia timp ce • pllm. 

i"'\ era amicUl aă.u EmeriCl Kardo,. din ~ 
i~ el8.!lă, 8 gă$t o grenadă. P.eU"e WJnd" 

- jllolz, în. 100 să. anunţe acest lucru, a lnce-o 
::1lput să. d(:8. cu piciorul in ea ca intr'o minge. 

N
I, Owpă e& a lovit-o de cAte-va ori, gnmada 
'~'a izbit de o piatră şi a explodat. 

l
In urma exploziei Petre \Vinc1hoIZ tl fost 

omorit instantaneu, iar Emeric Kardo~ s'a 
1 ales cu un pici.or rupt şi CU mal multe răni 

la cap ti la braţe. Cerc!Jtăril. poliţiei au 
sta.bilit că nenorocirea s'a tntâ.mplat din 
Deglijenţa lui Petre Windholz. care. de
lltfel, tmpreună cu Ewerie Ka.t'dol au tra.s 

t.. Ia fit dela şcoală. ! •. 

.1hn tJArna-'Severin 
Iii:! Cercul cultUral .,Valea. Shaiului" de sub 

pro~edin~ia mv. N. Mihallescu, desfă.şoară 
I d ti prodioioasă activitate culturală In masa 
_ !>oporului de pe aceas'A vale. Astfel Dumi· 

r,~ă 19 ctt. a avut loc o reuşită fevAtoare 
in com. Bâ.rna., la care aU luat pene: Inv. 
N. Mihăilescu preşedintele, Pogă.neşti, Ro
~cga-Jureşti, Derşidan-Sărăzani, Albu-Bo. 
l.eşt.i, Cralovicea.nu-pogăneştl. Dan·Drino-

, \-a. Haţcgan-Bârna, preoţii: Cojoca.ru-Ju-

1

,- I~Şti. Drăgoicea-Drin<Na, Marine.sc,u-Poga.. 
II' UI;Şti, S!amote-Sărăzani, MUoş-8âma, no-
~" ~rul Săbău, Jand. Plut. Cralovlceanu, 

· Serg. maj. Cionac, ş. a. După săvârşirea. 
_', vecerni€l, unde a predit1l.t preotul Mil~ 

r llespre ,.Rolul bisericii ortodoxo" mulţimea 
i a'a îndreptat spre şcoală unde Il a,vut Ioa 
desfăşurarea unui program artisti(l-cu1tu
rai organizat de Dia lnv. Haţegan Elena.. 

.. Au conferenţlat înv. Roşoga despre "Unire 
_ şi binefacerile ei" şi preotul Drăgoicea de-

• lIr/Te "Ră:o;boiul nostru srlnt, 1;1 datl'ltia cea ... 
!!ului de faţă". Şezătoarea s'a. termln-at prin 
~1tteva cuvinte de imbărbătare ~ sfaturi 
!!ate de inv. Mihailcscu. Şi-au dat con CUT-' 

~1l' la reuşită: Drn tnv. Ha!eganu E. avAn!l 
tolaborarea 'Dreotu1ul MilOf 1. $i tI.Ota.rul 

.... -s')j,bău Al 

Viata meseriaşilor şi comerciantilor români la Ciacova 
In cei 25 "nt ttelu Unirea OM Mare, 

~iaţd me8eTm,itor fi oomerotanţiior ,.~ 
ttui11.i a pl'Ogresat foarte puţj;n in tap01"t 
cu 08 CI J08t iMinte d6 UniTe. Şi azi me
seriile f~ comerţuL se află tieţinute in
tr'o mil.sură destul de mare de straini. 
Următoarea statistioă ne poate pu:ne 

'" 8ituaţia 8ă t'Un~tem in ce mă.,urn 
comerţul Şi meseriile 8e află in mâna 
româneasoo. .. 

RepartiZaţi pe bresle SUftt: Comer
Cianţi băoănari: 10 dintre var; Românt 
1; Manufacturi§ti: 6, R<nn.â,,( cu prăoo,. 
lt(l 1, ambulant 1; oomercta~ţt de fiqră
rle: e, niCi ,,'It komân; comerCianţi de 
3ticlărie: 1 străin; depol::it de cherestea: 
!, 1 Român (Tepr~ntanţ(J comerţului 
d,e lem" tii" BtWUre{tti); fiepoeit de le11&<
"e: $) nioi un Român; atelier de or?ito" 
ri.8: 1) 4- Români; măCelari?', Jromdni S, 
dintre care unul cu. atelier; atelier de 
dărăcit: !,.1 Ro-m&.; atelier de reparat 
maşi1ti: 1 străin; ferestrae tre!i6nat e de 
motor: !, 1 llomân; mecanici fără ate
lier: 8 Români, 7 străini; panta/ari: " 
toţi străi.ni,· oeasomicari: il străini; fie
rari: 3, 1 Rmnâ1'/,; rotaTi: !, nici un Ro
mân; dogari: S, nioi un Român; bnuari: 
!,1 Rarnân,' lrâmghieri: B Btrăini; tâm
pkJri: 6, 1 lWmân; arga.sitO'r: !, 1. Ro-
17.ânj opincari: ,., 1. Român; zugravi: 3, 
1 Român; cojocari: 4, S R.mtâni; tini· 
chigii: B 8trămi; amreprenori ~idaTj: 3. 
1 Român. 
TQ~i o OOMtatare imbueurătoare am 

putut afla '" unicaU GO'nM'TOidn& rom.ân 
d, manufactură, care din oomerciam 
ambulant prin târguri ,i-a putut injgh,e.. 
ba o mică prătJălzoară, ca a-pOi odată ca. 
retrage1'etJ breuetelor ain mâinile etn"ei' 
lor să-i r6U§ească să scoatri pe It'n-icul 
6Vre'll man-uJacturi8t fi ş~i kJ Wcul. 
Penrru OCe<MteJ reuşită, c::omerDiantuJ 
Gngarie Bcutia1l - odei d~ 81 ~8t6 vor
ba, - a trebuit 84 dea o luptă pe "",,ţa 
~~ pe moarte cu ceilalţi m4nujactw,ri.şti 
~trăvni, cari ooiau CU DriCI! prt!f, Bă ta 
I(JCUI evreulu'. Remarcăm ClCe8't fapt, 
deoarece comerciantuZ Gri!JOf'ie Bculian, 
de-O onestitate fi coreeti~i~ ~. 
"lară i..a reu.şit acest lUC71l tltUM( ~ 
propriile $ale putert, fără atutot băne3'd 
dela Românizare. 

In localitate mai avem un manufaefu
riSt român. care se xupă CII comerţul 
ambulant. lată imă, că datoria faţă de 
Patrie şi Nemti. l-a făcut sfl nu-şi poată 
Ef'eTcita come1'ţul. "emai VOrbind de-d 
Înjghebare a unei miCi prăvăltoore. p".. 

I1U inc.'UrajarEU acestui ~Zement, care ~ 
loc .ă Se li inbogăţit, ca mutti alţii, d4 
pe urma războiului, Il ş:tiut să in/rutnte 
tooartea la Btalingrad, Haroov, pe iJoftj 

in Orimeea, ar trebui aci.se gMeCUlcă 
mijloace pe-l1lrU ajutorarea aCestui Ro. 
mânaf, din partea l'1l8titu,teZor d6 Greciil 
Româneşti, ,unându--j la dispooiţie oredi· 
tele neOC3Ore pentru CQtI.tinuarea comer
ţului şău i'rin injghebare<J Imei prăvă' 
l~are. 

Preoţii li Învăţătorii, priIt oonfermte 
fi OT,Ce ait contact, ou lumea sat'!1,or, 
$0. a~be Wl vedere tot timpul we-Gltviru· 
ma tineretul ou CQ1'te '1i KJ mese-rit. Căci 
Ce am putut oofl.stata: di.n cet 84 eleVi 
ucenici la şooala din Geacova, ab1a o om", 
cime 8Unt Rom4ni, intre ruri wn" cu .. 
el. BeC., 2 CU 7 el. prim., iar re8tul ~ 4 
şi mai puţine clMe, .nir. acqtt.a ele
mente dmtre oele mai 'Jlabe. 
Să fie sfătUită populaţia ""'tuut .!ă 8e 

lfJ.Se de principiul că un. copil din care nu 
poţi face ntmic~ nu--i bun decât de uc€'" 
râc pentru că din unul 00 acesta tiU11W1 
comerciant, sau meseria§ ~n ttu fa6.· 

Iată repartiţia pe bresle a Celor 11 
elevi uceniCi Români: 2 elaefricieni la 
Ullina electrică, 1 la atelier de reparat 
maşini, i: la croito.-ie, 1 la băcănie, ! 
panto/ari, S măcelari, • Iriz~ri., 1 Irân
ghier. Proporţia fiiM tle o :incime, in,. 
tTe aceŞtia nu vedem să li imbrătifal 
toate brtl8lele, nici chiar Cela mai ~ 
&abile. OMar ~& dintre aceştia, loarle 
puţini vor fi deaoeia~ ?a'ri sa fte în stare 
W-fi conducă meseria pe cont propnu~ 
mo"tJeLe; Cele enumerate ma; SUB. 

In ooncluzie, credem niml;!rit: L ca 
V6?'tn6 ajun-fierea 800pi6LW.i "rmarit fi 

t'8CeBar, ca Ula,. eLernentele mai tră<, .. 
.aTaLt:, ati ,.e irk;UTU]t'le (il" partt:Q. ()r~· 
ditu'''' Lnu.uatrttU cu IWQTQar' dc QTeau. 
pe wnnene cât nutI *"gi pv-!notLf" i,. 
eonditlWli cât l1UJI a'W'I'uajQt.Wl8. Acest 
1UCf1' ..,t, foarte etJUknt Q.8taei, ,,~ 

rece. ace)itia "'" li t;hemat' Iă umpJ,f 
gOLurile ivite prifa moartea ceLor depe 
frOt,t. 2. Bă fie impuşt la unpoeit. rut 
tna1 mici intr'Wft fir cU moi ,nulţi alli, 
OiI acesteo .. _Ii. o .arCiftclprfG "... 
N. 3. Să .e organiZ~ pe Centre de pi&
N ClUr~r, 8f.'rale de perjecţiO'fttlre fi Ita~ 
pr08pătarea cunoştmţelor prin partiei
Jltlrl!ra eeonmniştilor det4 C.,..t'Y'ele jouJe.. 
ţtne. .,.. Sprijin moral fi materia! din 
parlea pttbttculut ,.omd1tt:>,,", tt"i" cu",.pă
rori Ş'i dngajărC de lucrărI. M-Ut'\af dela 
RomânI.. P1' N. P. ..•...•........••••........•...... ~ 

Serbare culturală la Industria LâneÎ 
din Timişoara 

o impresionantă aerbare ~ultura1ă. .'. 
de6fa,u.rli.t J./ww.n.t>Ci ul1pa amiaza la lnâua
t1'1a Lân81 di..D locali.tate în cadrul Orgaui· 
:t.a~iei .,MUNCA Şl LUMINA". Convinşi g\1 

desav&rş.re de utilitatea arjstică şi napo. 
Dală • .,estor eetbă.ti (}ja lumina ,i de ar
monii sufleteşti - mun-cltorii Fabricii, tm· 
preună cU funcţionaru, au umplut In intre
g.me imensa. sală a aprelurii, unde a avut 
loc a.oea.stă rn~morabill şe~toare. AouJ'll 
personalul fabricii vine cu bucurie la acet;tf 
serbări, pentru cA. vede cAt de atractive şj 
inălţătoar.e sunt ele. 

Corul fabrieii, unul dintre cele lr\9.Î evo
luate coruri din ţara noastră, eondua ti 
instruit d~ hal"llicul şi talentatul prof. ar· 
tiitt d. Caius Şevici, a deschis serbarea cu 
Imnul Regal după care au fost executat. 
tn~'t"un stil de rna~ artă eDl'8.1A. DUU multe 
e!nUl.ri populare: taneu la TurdA, Hora Set 
verinului, Mândruliţă din Ardeal, Dt'lJte&po 
tă-te Rofn!ne şi altele. 

Comandantu1 militat' ai tntreptfn~uil 4. 
l..t. Colonel Or. Mibăilescu t. ţInut O 'tOn. 
te:rinţ~ de o importanţ' suge!rtivl, t.t!t ca 
subiect r.At ,r M. expune", trumllMl, pA
rlntea.;c!, eonv1ngUoare. Conferenţiarul -
arltat suferinţele muneitQrilor in timpurile 

tre.cu~, d.nd ei tttt erau socotiţi dfclt t& 

illStnlmente·do..ciş~-ig- .. le patronilol'. Acum 
muncitorul are, mai ales In Tara noastră. b 
situaţi.e umană. şi plinA de demnitate. t!:l 
fJ.te socotit membru al marei familii rom!
neşti ti fiu p~uit al Patriei. El~. 
de toată 1i'b{'~atea d.e 'Il ţlr~ hl ~. 
turA, fŞi eonhrenţiRhI\ Il Ilrltat ett & elo.
cinţ1i cal<1ă st "'t'll~tă, tttl.n~fonnAM1. ţie 
l'1l~ le !'e!\H'tea~1\ ~ultttm tn .inţ!\ trI\ntci
torului. A l'!'eOS tn ~dentă utilitatea mo
rală. &rtlstli"~ ~i pt\tMotic[ .. "ezlHotilot" li
tM'lll"e. II bib';l)te~l'ot'. 8. eonterint~1n1' ~1 Il 
tut:nrot ""uTilor tfe-~dUe'ntie naţioMHi 8 
mU1'\"ito'Mlol' Conferinta a fost e!""'nltn.tl eu 
m1,H1\ .. t~Tltie şi cu o JI""!'e tnsl1f1cll-re. 

D 'Olnis AM 1. !;bica $l aHii au re
dt!!'!: noe7-'Îf din llIut"rH ftnl":tfl ,.l1t~t ... t "f. 
tt"l+it deHt ","e~ "t 'rt'At,"',,' ~!\f1~I\' d. 11"'!\. 
rl\iAfI'I1. d. T~lI~ 'tn1l"" AU tll\t "m1te ""1{. 
e~.,.. ~ ~"'f'if4l 1'\1 lJ!'iA. ,,,,. ~1""M !It !\tl'ft.e"" 
~.,,"tQt", ~"e:url YI~H""~'e. ~l" "1"I'''t\ t1e 
l\.,h.+ tt ""!"!l;ri .. lI<t, I"fI"'~W:!1$ ~ .. ~.l"t' "'''!!IH.'''~" 
Vt~+MI""". """""'1'1""""" jIIt~,,., .. , ~ T~~,... 
" ... " ...... "n, ~" _".,..,h+ ft<l"ff'Tll'1 1\ .. Ht')Iftl!.l~ C\1 
n" """"',. ~,~ tn.,.,,,,~ .... lS'I' \tf?f>~""'. 

"',.,..,. .. ffl ........ ,. ,.., ... _~_h.lţ "t> ~ ;t.,

Ton Derş-i&m. Sllbdfre(otoml r'!tt!"eJ)rind~-

SPORT 
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erossur muncitoresc a re~ 
purtat un succes deplin' 

Dwnine('8, hwllnte de Masă .. Iftt 108 
în jnrJ.l Arenei Electrica, ,1 prin {Jidu.. 
rea Casa. Verde, întrecerea de alergar.. 
pe teren variat 8. ang8Japlor din Jn*""" 
prinuerile locale. " 

Atât numărul mate al pa.l"tlcll>a1Iţlklt\ 
- au fost reprezentate fabrteUe Teba, .. 
U. B. T., L T, A, S,; Dertnatll.; bura.~~ 
Industria. Român!. de piele, VtUltUM, şi. 
r. E. T. - cAt şi pasi"mea d1t care .'&\1' 
disputat tntreeerile au tnSetl'ltl.llt Uit ~ 
cepţion!11 succes, ilare a satiSfleUt pe de., 
plin atât Inspectoratul MU3Cli cAt şi co. 
misia de atletism, eat1 &"1 gtrăt D~ 
zarea. 

Comportarea tinel'11ot atl~t PPOfnit8 
cl în DumJnectl Viitoare, când $e \l'a f\l~. 
ta concursul "Traversarea. Ttmil$o~i· 
sportul să InregiStreze un n()l1 ~~ 
propagandlstie. ' -

Reru1tatele techn1ce~ 
F~tt'!. l>istanţa ~A. 1200 h'I.! 1. T~ 

O!-'ek (Ind, Rom. Piele) 6 M, 2 •. !. 
Hicarda (Tf>ba). 3. Romanov fTeblJ.'. 4. 
T6hi'el" (l. R. P.l. 5. Mete!l.a.n(l R. P. ~ 

Boeţf. Disianţa eea. 1200 !lU 1. Fin.;. 
,.,a., At(>~, 5 M.! 2 .. Jut'eâ Sabin~ S. tJ~ 
Tr.a.n: 4. MărgftJeanht Al"xaJidn1~ 5, b .. 
d(l1'1~Ci Tonel. toti l E. T. ' 

Juntmi. Distanţa ee&. 250() m. ctt'~ 
a fost CA~ti~tă tn a.f11N\ du ~1\tl(>U1·!. dtt 
lhchici (e. S. Banatul), (!JIMa~!ltul 
ofic'at fiind urmn t ornl ~ 1. ~t'tP f .\lt-' 
mental'ea eu a.pă) !5 ttl. 20 se-t.: 2 ~ 
Aurel (Al. apă); 3. Poloni lJan (U -a, 
Tol ; 4. li'ekete Martin (U, B. 'r.l: e-: Ba-
?,'ar Atldrei (U. B. T.l: 6. C!l10\ch\ An,~ 
drel (U. B. T.): 7. Rodeanu Şt:c>fan !tnd, 
Pele); 8. Manzu:t MotAe (n~':"mata); 9. 
Licher LadisJau cu. B. T): 1t}. Cazalt 
Anton (Al, apă); 11. l3a.idoeGă.\t'tn~ 
(Al. apă); 12, Corca And1-ei CU '8. 1J; 
13. Iancu h-Lrcea (1. Ei Til; ~4 Se'P To
ma (Dermata); 15. Mora.r~u Ma.tei (1 
EI T.); 16. Trif Gheorghe {benna~h 
l7. Stoica Silviu (Dermata); 18. P.ttro
măneanţu Petru (Dura~; it). ~~. 
tel" iuliu (Wuuun); 20. TDt.h; şţ,..ea.o 
(Dura). ,. 

Clasamentul pe eChipe: 1. Uzinele ~ 
7Eak Timişoara C3i p.); 2. Alim~itta.r~ 
cu a.pă (55 p.); 3. Denn&t& (89 pX: .. 
UZl11ele Dura (121 pJ; 5. Indu9trt"" 
Rom. de plele (132 p.); 1. Ftrma Wan" 
tum (138 p.) şi 7. lntrepctnderile Elea I 

tromecanice Timişoara (141 punete) 
Astfel Cupa Liget NanI. R~ -

oferită in Int'motia inar'.n!Uilot ei-oi. 
prin d. Despot Ettimie; '" revenit Ut!it'l~ 
lor Bozsak. Primit trel clasaţl au f06f 
dl$tiJlLtli eu plachetele lns~,...tWut 
Munctt. fal" p'rih'\ll zeee tnl\i\l1d'lltii fi 
!)1im~le t1'e! ~hlT>e au primit dtpl~' 
ComiSiei d-e Atletism. 

Campionatul oficial d. tir 
al ttoiitehnici i pa Ilina 

Martie 1 9~4 
In urma rod.niceior a\râduwţe de~ 

de do mediO prJ,lllat dt, coo. ... ,po}J8dCUt 

l>!~ln~le sec~iei de Iii" .t Pnli~i1n1 .. 
Cei. la ziua de lJUiUiUecă\ 2tll ., ... 'vu.t 
loc ttadi~ionalttl eamptOlHU .W\ar .It Ut, 
Clare ~'a bm::t1rat de lln de~~iţ ~. 
oes, re:marcnndU-8e in SilOOi.!l rezuhatul 
pr..tnulut Clasat, d. Popescu 1'ecdor, oo.re 
a atins recordul stabilit !'>W în preAent. 
in acest poH~n: M"l00 P\lJ1cte. lat. 
rezultatele primilor 5 di1'l C1asatjlent: 
1_ Popescu. Teodor 841100; II Reuel' 
GheOrghe 80/100. 3i Opl'ill 'J'ibcritt 
74/100; 4. MicicoiU Iosif '11i!OO, 5. Dif: 
mian. Viorel 69;'100. 
Frumo~le reZUlud.e .,b\ihU\@ \:!\.·ţ'~e~ 

ţjază progresul simţitr-!' ~ ,,'tl ~1\!i:i.H 
faţă de eoncul"Sunie $1 ~p:n .. teie 
nl'~eed~n~. Pr1m""'" b-t-f ... ltl~~t1 ti ~a.a 
rii,"'Mhll:~ dipln1fi I~) "1 ,,' 11' pelltI'd 

eamplon o RtieHi fie. ŞAftlP'W,,!_ 

t . 

---, 
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Sectoarele fl·ontului de R.ăsărit 
JA Muntele Cassino a distrus pentru pa. 
;>oarele an,giO-S<l.XOne ~i marca ilUZie CIt 

" putea obţine victoria numal cu aju1:(). 
1'W massdor de avioane. Evacuarea oraşelor Balta şi Pr~scui OV. Agitatii in A.ner.ca impotriva paliticei de duprici~ate a lui Stalin 
După ce 5:.w a.vioane a.1iate au efeo 
-4 M ziua de 15 Martie de diminea~ 

."ină la amiaza, cel mai mare atac aerian 
c!tre a avut loc în istoria bataliei peutn 
!';&ssino şi după ce imediat artiler:it 
nnglo·saxona a bombardat de timp <h 
două ore oI'uSUl. tru~;eie neo-zeelandeze 
--,'au isbit cu prilejul încercării de a lua llU 
asalt aceasta looalitate, de aceeaşi .re. 
zistt>nţă ce ii s'a opus până. acum, 

fCo.htuCc.tBr; __ mrr 

.. F sb .. ttz 

eta cartierul general al ];'u,hrerulu. 
'II m(.l.Hui cumtwuamCrtt al l.0rJew. 

., mUlfi !:Jt;;rtlLallt; cumU/~.CIl: 
~e buYUt UC/'I.J.Wt;un c~ldn~t au aa' 

, > '1 
91'0::'1 '-'/.Ji liOU atac'ul ile fL mCercan,~ ae 
trt;<;t;T e al.e SOt; ietiC itor. 

J mre reI'WUil~(.hSC Şi halta, trup.Jcl ar.:. 
U.u~':L Şl a'e arnu;:J,or l::i;:) au ,'eSpLiUl pu
leruwt; U'W.tUI i llI,e sovll1hc~Lor. ~e :\ lS
trU~ cenLfw, presiune', ln'ld'liCUla,i a 
creS(;ut. 1!iscadrile de aViOtl.·"2 de '.lPIă 
~t;nl«i"e au cau~at ina;nl(;ulw~ care: :na-
tllteaza, p,erden simţttoare. 

Ului cu seU/rui '.0. sud J,e l'roscurow. di· 
n':::We gt'rmane stau m yrel,;:. rupte da a
t.U(I.L"~. in spayiUl aUll;Te TU," WpO l N e
Vei, suvielicl-t a,Ă, atacat Zf1:Utrnic La 
~. ont veSt de KowetJ .. ontr:.l·atac-urile 
!!ermUlie au câştigat teren, '1 ciud'l re
ZiStenţel crânctne opusă de .namic 

In regiunea rnla.şt.i~.'.vr Pfipet au dat 
';1 eş ,WIU Şi repetate at7.curi. 'j.l.~ inam;cu· 
lui, date între Styr şi tJ y. intre N pru 
Şt Tsaussy, bol.,evic;i :.tu C()~tirlUat, cu 
pJ./ernice forţe, incercările ,('1 de i+-ră· 
M ngere. Ei au fOSt l'espinŞ1 în lupte 
gre{~ de bmvii grena,tii,eri oJ .rma·nl O<V 

rt- aU ouw.borat c.;u aVUJ.!ilt g~r;rU1nă. 
l,~ Luptele din 11ltimlie doua zile. ina

micul u pL~n':Ul aci pet>te J5U(J morţ; 39 
raM~uriJ 42 tunttri şi nu,meroase ad ~ ar
IT e. 

'" spaţiul dela S'lId-~;sf de O<.'trow vo
(unwri leioni 83 .• impf'c>W'/(l ..nt ti u'-'!:le 
[,ermane, au re;spins a.s~Lllul "ai multor 
dtvizit mall/iCe. O pat 'ww.ere loca1.j a 
fOSt zu z:orâtă. 

Pe frontul dda Narva, qrenad:.~rii 
germarti, spriji'fli.ţi în '11Od 'H:răl!w il de 
artiler·ie, tancur:, a1"'dn}':I/Oar~ de ctlaţă 
Şi avioan.e de luptă, au l'trămws pO~iţii 
bine fortificate ale inamicuhi şi au cu.
răţit O pătrundere. 

D.n italia se IJnunţă numai activii"ate 
teaprocă de reounoaşf?:re Şi le şoc 

Pe coasta ră8tXriteani a f]0Uulzd ieza 
Gemut a fost ucis un v;.~het <ii" co-m'lndă 
,w1'd.american. ·m.re au :lebarcat la nord· 
vest de La Spe~ia. 

o22._~.t ei~diri din Frao
ta d isu use de bom

bardaUDt"lIte 
Vi"oy, 28 tEp.) - Atacurile teroriste 

ang.o-americalle aU at~ns până la 1 la
lIuă.:'e 111-14, MJVO localităţi tl'ar--ceze. 

DUflă constatările de până acum au 
. "Si diStruse 5U.282 clădiri. 

India Ilutio .. ahs,ă luptă 
lUdtut·. de dapouul 

Tuuio, 28 (Rador). - CorespondentuJ 
a.!"tI~iei D1\B anunţă: 

h.as~~ ULzaud la mesajul generalului 
Tojo, Gat cu ocaz.:a trece! li frontierei In
d~il-·r de către armata naţională indlană 
d" Suhhas Chandra Bose a adresat prii 
mudui ministru al Japor,iei O telegramă 
in care între altele scrie: 

.,Imprellnă cu trupele jaPOneze vom 
n.~mici pe in2mi('ul comun arglo-amen, 

,. In numele poporului indian şi al ar 
m;;t~; naţiorale in::iene care luptă pentru 
realizarea d:orinţei lor de independenţă 
ţin să exprim recunflşttnta nO;'lRtră pen. 
tru sprijinul pe Cnre guvernul iR.l)()n€'~ 
~s:e !7'1'"a s~ ni-! d~a Su' tem ferm hotă 
rîţi să IIl"t:>!'I1. I"n trupele japoneze până 

. victoria totală". 

IUitfAr; j~"o"p7i OU V·'7,~. 
lat IJ n ÎI ati fI f" r """i' n ~ d p 

" .. enus' uha" "'~7,a 
Viehy, 28 (Radnr) - Corespondentul 

11'!'~i1ti~i DNB ~ransmite: 
Rer 'ezentantul militar al JapOniei pe 

, 

.ângă guvernul francez, ambasadorUJ 
Mitani şi ataşat'.ll militar japonez au so 
sit zilele acestea la o arma~a gernw.nii 
eare asigură apăl'area coastei tranCCZi: 
~in spre Meuteran&. 

Ot"lţerii j~lpo.,ez.i au inspectat instala· 
ţiHe defellsive şi au putut să se conving;) 

ca soldaţii germani, care de 18 luni asi
gură paza în 8.{',east.a parte a Europei au 
profltat de timp pentru a stabili o întări
tura capabilă si apere această coastV 
impotriva or:carei încercări d'e debarcarE1 
.ca p:utea nord-americanilor. 

tn vas turc scufundat de un submarin 
Ist .. :.lbul,28 (Radar). - Coresponden

!ul Clgeuţiei DNB transmite: 
După cum anunţă. câteva ziare din 

Ista~.,bul. vasul cu motor turc "Dinei" 
"are era Îllcărc3.t Cu ciment a fost atăcl'\.t 

in reg~unea Iskenderum de către 'lm sub
uar:n Care a tras asupra lui cu armele de 
bord şi a lansat torpile. 

Vasul a fost sCufwooat, membrii echi
pajului însă au p.1:.tut să ajungă la cOastă. 

Ac-eastă performanţă de necrezut a di· 
viziei l-a paraşutiştilor germani, care a'.1, 

'Primit în St. Unite, porecLa de "dracii1 
verzi" este ('om~idf'mtă ca rutât de nevero.:1 
similă încât unii cred că este vorba &1 
vrăjitorie. ~ 

Caracterizarea frontului de Răsărit Noul atacuri tproriste ~ 
asupra unor oraşe din 

Ualmaţia 
iieHl.lt, ~~. lVl"lO l.e1<!LUll). ~Vt:Lllult;Ll

lele UI: !It; $.U·.Vd. ue :SUU ou.lJ.i III ·.;Il .... Ll' J.ll

.I.U·t: .. ~IV.' !.Un u-;::nw. ::"'t::nvz •• 1:1..<1. lU}l.e

HJl' 1,1 c"Uili il eveljHUe.u~ele .:e :,e Ue!>.La 
iŞ( a.,..d, l'e anVIl. ~l.ulC<:I. thl.e CaJ:a, Lt:l'lzo,L<1 

oe ClIulULlICalde nH4ta,.;.'e g';4111aUe ':0.1'1 

al. alU.J.1.l rd.t t:\li:l.I;Ucl.l:eii .. n:l.,."l.}r bat'.a. ŞI 
} ru;,)Cw:uv. ~.l'.la~la .f.X'~Le .1 Cd.j:ac'..~l'l

Zatu. Vi'ln urw.aLO<w'·tW:::: 1-'e l:L!'" iJa dc sud 
a IL'Viil-UlW Uln ra.::.a. it s'au ~rista\iZat 
treI mar} sec~O.:l.re. Jficcare .-Ln ac~le 
secLoa..re poartă un cancter ueoseb:t. 

1) ::lecto. ul Je sud dEla Nieolaev pâ· 
nă în rtgiUl;.ea iervomaisk ':ormeazi a
ripa W'ea.ptâ g~rmană li El' )nlului de 
sud, Acest se.::tor are o extbdere de 
{'xact 200' kJometri. .1'rupelt germane 
se gasesc pe Bug şi au în mbă câteva 
cil.pete de pod !a est 'le Bug Openţ1U
riIe ruseşti decurg ai'::i -~e un timp in
coace în mod staţionar. COl."anda'llen· 
nu sovietic nu a reuşit să spul"bE:r~ cape
tele de pod germane şi ruci să forţeze 
Eugul în aCest sector. 

2. Sectorul Central de pe fron
tul Bugului se desfăşo'd.Tă din regiunea 
{lela nord de Pervom'lisk în spre V(';. 

frin Balta a cărui evacuare a ::ost cc
municată de înalt.,]l : ~mandament geT"
man. De aici apoi frontl.l.l merge în Gpre 
Vest paralel către Bug ·-ii.:ă în rC:'giu~ea 
Tarnopol. Acest sector Central are J 
l:xtindere de 400 de kilometri. Luptele 

l'.e aici au ca;:aclerul.nei. iJătălii mo
bile. in cad_ u1 acestUi SeC~"lr pentru 
l;~OJllent au lOC trei atacul'.! .sov.etice dt 
mare amploare, 

3. Al treilea sector de pe aripa de sud 
a frontu.l.ui dIn rasar .. t porneşte din re
glunea '..larnopol până. Ul re3iul;!a Kovel, 
trecâd apoi spre răSal'it pan.â. în reblu· 
nea ~tyr şi Uoriu. 

A(}es~ sec tOl: are o extindere de 300 ki~ 
lomeLri. Luptele în generaJ au un "arac.. 
ter staţionar, NiCi unde storţarea bolşe
vică nu a câştigat teren. FaţA de aceas
ta, in acest sector este de remarcat o pUs 
tcrnică contrapresiune germană care a 
avut ca rezlltat la nord de Kovel SUc.ce
se germane. Luptele din celelalte sectoa
re ale frontului din răsărit nu se pot 
compara în intenz.itate şi importanţă oU 

cele de pe aripa de sud deşi bolşevicii aU 
1!~s' în linie numeroase divizil. 

In sectorul central ruşii încearcă să 
străpungă frontul german fn două locuri 
şi anume la Cianss! şi la sud.est de Mo-o 
ghHev ~Jnrle au aruncat în lupta 9 divizji 
şi 3 brigăzi blinrlnte. 

FRONTl}L ITALIAN 
In Italia s'a desfăşurat numai Ilctivi

t~.te de şoc, deşi semnd~ arată că brl. 
tanicii şi americanii sunt nevoiti să facă 
regru'Pări pe frontul etela CnSSino, car'~ 
urmea7.ă să servească la preg-ătirea unor 
no"Ji atacuri de mare amploare. 

Avioane • ~ :, " ,ane au bombardat portul r ristol 
BE1{Llii, 28 (Rador). - Aviaţia ger

mană a efectuat un nou atac violent în 
contra obiectivelur din Anglia. 

Spre miezul o(}pţij avioaue grele de 
tUptă germane in numă.r remarcabil de 
mare, venind din spre Canalul !nfme<:ii 
au efectuat un raid deasupra ("omitate
lor meridionale engleze. Obiectivul prin
tipat al formaţiunilor germane de data 
această lJu a fost Londra ci 8ul)~Vestul 
AngHel. Atacul a durat mai m~llt de ju
mătate denră. Au fost provo<'ate vaste 
incendii dură ~ 1.Oum anul1ţă nmoart.('le 
avintorilnr e;ermaDi. cari sau reÎntors la 
bazele lor de plecare. 

In no-aptea de Luni spre Ma.rţl forma
ţiunile de avioane grele de luptă germa.. 
ne operând o incursiune asupra Ang
liei În vederea unei acţiuni de mare an
vergură şi-au îndrep~at atacurile lor 00-
p~tl'iva unor obiective importante. Du,. 
iJă ultimele ştiri sosite, marele număr 
de avioane germane, cari au lUat parte 
la aceasta iIlc-ursilme au atăcat mai ales 
pertul englez Br18101, unde au fost arun
c •. te mari cantităţi de bombe expl06ible 
de calibru greu şi mii de bombe ineen· 
diare. Arest atac masiva durat aproape 
jumătate de O'ra. 

"rracii verzi" opresc la ronte Cassino pe neoze!andezi 
Gr::.::va,28 (Rador), - Coresponden

tul agenţiei, DNB transmite: 
Criticul militar al ziarului "Nordame

rican Herald Tribuoo" scrie între altele 

Zagreb,28 (tp.) - AcţiUnile împotri
va partizanilor sunt OOlltlluate CU suc
ces. 

Avioane teroriste anglo-americane au 
:nuncat bombe asupra 'Unui oraş din 
Dalmaţia şi au atacat cu armele de bord 
I)i mitralierde populaţia civilă. Două 
i,.ersOOlJ:1oe au fost ucise şi şapt.e greu ră· 
nite, 

Grup de americani 
lDieU de tru pele 

germane 
Bucureşti, 28. - S. P. P. transmite: 

Un mio grr~p ameriean de .. Comando" 
debarcat pe coasta de răsărit a golfului 
Geneva., a. fost nimicit de trupele ger
mane. .. _ .......... ~ ....... . 
Comuni§ti in comitetul" lu' 

De Gaulle 
Geneva,28 (Radar). - O ştire dU! 

Londra, semnalata de agenţJ.a lJNB Co' 
munică. din Alger ce scrie z.i.arul ,,Daily 
Worker". Generalul De Gaulle, va relUll 
Marţi negocierile cU comuniŞtii, cu pri· ; 
vire la intrarea acestora in comitet'Jl de . 
eliberare. ~ 
După câte se afirmă generalul De ~ 

Gaulle, va alege personal pe comuniştii, TI 

pe care speră Să-i determine să între in d 
Comitetul s·au , cU asentimentul prealabil f 
condrleerU partidului comunist. t .................. 

e 
Ne.Dtele~erile dintre d. EdeB 1. 

,1 Huli . 

Geneva, 28 (Rador). - O ştire din 1. 

Newyork semnalată de corespondentul 
ugnţiei DNB anunţă, că d. Sumner Wel· ~ 
les, consilier şi amic intim al preşedin: t 
tclui Koosevelt, specialist in ches~iuniIe t 

de politică externă este atât de supărat G 
ele faptul că d. Rosevelt ia lăsat în rJm. ~ 
bră sprijinind actualmente pe d. Hull. în· ţ 
cât el ajută pe d. Wendel Willkie, inamÎ· z 
cul preşedintelui Roosevelt la redacta- c 
rea discursurilor sale priVitoare la poli- z 
tkă externă. .... ~ ............. ~ ........... ~~ .. -........... ~ •.... 

Agita~ii America " In 
LISABONA,· 28(Tp);, .;;.. Ag1tat.orii 

pentru alegeri din America exploatează 
din abun':enţă pentru scopurile lor ne
up,h-:area Charlej AtlantiNtlui. Din acest 
iuotiv este adeseori foarte greu să se 
fat .. deosebire intre revolta justificată 
r;.i tiesfă.'jlUrarea polakej lui I~oose\'elt. 
In timp l<e "o delegaţie prutesta În raţa 
illi Cord eU Huli impotrh:a tradirli An
giei şi Anwrkei f,lfi de naţiunile mici 
Şi a declarat că ne băgarea în seamă a 

, 

impotriva dUl]Ucitătii politicei lui 
Chartei Atlamlcului prezintă pffitm 1 mai că. trebuie să recunoască Charta At- ~ 
poporul amerkan o mare grijă, un grup la?t!eului el s'a obligat!a conferintel~., ~ 
de 52 personalităp conducătoare a.meri- nllDlştrdor de externe dIn Moseova '" l 

• .. • ·.reheran să nu execute pro~ramul să • 
cane lutre C'.tn ziarişti ŞI proresoll au fW W t" ul - uit" arne • . • . _ ~ _ ara asen Iment ŞI ('.(lns aren rJl, 
ilubI1(-at UD aPtl1 l1ltIa.carat catre gu"er- caniIor. Evenimentele din ultimul timp , 
liele engk"Z şi american, cerând să se pu.. urati _ spune &pt'lul mai departe, ('ă la 
nă cap~t imediat bunăvoinţei faţi de lireml:n s'a hotărît la o po1iti<'ă, unilate' I 
pretenţiile lU~sC()vel. Semnatarii a('estui rală. Poporul american, ("are a sprijinit I 

upel mult dlSt'utat în America se In· ~rin Irv,'ările {le imnrumut şj înl"hirieff t 

1 t1r_e~p~t~ CU ~~in.te asnre. împotriVa du~ ~fortările rlf'l rlzboiu are ,l ..... u+1I1 .le a I 
phtltaţll pohhcei lUi Sta.hn, eal'e nu nu- ,1ic;;l'nta rU '''<ls<,ova l'a un n<>"d!'nf'r f'~1l1. 
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