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PROPAGANDA INAMICA NU POATE INTUNECA vcesta găseşte neceSar să. se joace eu 
trecutul, prezf'ontul şi viitorul omenirii. 
Cu cât are o putere mai mare cu atât 
joacă mai riscant şi cu cât este mai slab 
cu atât mai extravagante ii sunt aeţiu
lrile in timp Ce şefii axei râd de politica 
aliată. De altfel în ceeaee priveşte inalta 
politică din tabăra aliaţilor, în ea se re
(lUloaŞte influenţa comunistă. 

~ 

EROISMUL A·RMATEI.ROMANE 
11 o remaniere generală a guvernului britanic? Germania trăieşte aceiaşi incercare din 1918 
.8 

~if JituClţi4 po .. elJi.cd. _. -
q 
~el fi) resiunea anglo - americană iJSUpr, 
'" fi' ţărilor neutre n'a încetat. Măsuri., 

eeonomice luate împntrrit:a câtorva ţăr 
ia!. a-at4 clar acea.stă situaţie. 
~. Demisia d-lui Eden) din postul de mi· 
it .~tru al externelor a for t comuniCată, 
tii lată un comentar german cu câteva ZilE: 
r).' i,. urm.a, cu privire la această problemă; 
'11 La o întrebare în legătu,ră cu .<ltirea. \,; ., 

, referitoare la o iminentă retragere a 
~.' Intflist-rUltt1 de externe britanic, s>a atras 

Gtenţia J.a WiLhehnstras8e a.supra faptu.. 
"~Că după ştirile de până acum nu e8te 
lamurit încă !aptuJ dacă Eden ro re-

. .'-'nţa la postul 8clM de mi·ni8tru ele eX
~\ terne sau la acela de p-re.şedinte ~l Ca. 
a. tne'Tei Comunelor •• De altfel extsta Şi o 
~ . d Jsminţire d'm partea engleză, care Însă 
at .U, este prea convingătoare., In ceeace 

pnveşte pe germani, ace,tUl nu sunt in
rj./ teresaţi in această chestiune Şi nu au 
re, dealtfel nimic impotriva tI·nei rămânerl 
Ltii a LUi Eden in Foreign Offwe, deoarece 
iti. e; în calitatea lui de ministru de externe 
~ "'" a împiedecat nioioda!ă prin nimic 
8' pr;litica germanii.~ ba dimpotrivă. 
şi r ~ o altă .întrebare, dac~ retragerea 
mJ lUI Eden din postul de mimstru de eX. 

ll'" terne nu ar cauza o schimbar~ a politi-
C?i brîtanice faţă de Uuniunea SOVie
tICă, s'a declarat, că nu 8e poate aştepta 

•. ava Ceva, deoarece Eden (IV ea misiunea 
8t~CiaZ,i de a pune în practică principiile 

C: P<"iticei lUi Churchill, misiune care de 
re' (io, tel a f08t îndeplinită cu de8tulă ne
~~ p'lcepere. O debarcare a lui Eden nu ar 
itll 8~himba prin urmare linia de conduită a 
rii! politicei britanice. 

BUCUREŞTI. 6. (Rador). Propagan$ ne de obosea.lă. Un alt post din a.pus a 
da duşmanoasă continuă maoi ales în emi- transmis însă. numai după trei sferturi de 
siunele sale din radio, eu roată inverşa. oră ştirea că trupele române luptă la, 
narea să defă.imeze brava noastră ~ti.~ I:'rut eu indâ.rjire eu mult curaj şi re-
'e. Toată truda. ei este Însă zadan*ă. zistă preS;1lJlei inamice. 

Propaganda duşmănoasă au este in In contra acestor ştiri tendenţioa.~ 
~ tare să conteste eroismul bravilor no- .{aptul este că armata română luptă in 
)'tri ostaŞI cari apără eU sângele lor ({Ha toate secfuarele frontului OU înV6rsuna..m 

, ... trâ,mQŞea8{·ă in lupte aprige. Astfel pro~ şi rezistă inamicului aruneându-I în mai 
paganda inamică a sus!iuut inft·'o eml- multe loouri Înapoi la punctele lui "e 
siune din ziua de 2 Aprilie al unui post plecare. AcesL tapt e constatat şi recu. 
'narnic pe la orele 21, defăimarea că tra.. noscui şi de Il(JillallllamentuJ. superior al 
pele române nu ar fi rezistat la NIStru. anna1ei germane ()3re În comuniC8Jtul 

siLu din 4 Aprilie constată că trupele ro. 
La orele 24,. adică num~ cU trei ore În mâne aruncate proaspăt în luptele dia 
urmă a~Jaşl post a susţmut însă că o t"ăsărit au oprit Înantarea ina.mieă,iar cOoo 
unitate ~de . infanterie română s'a predat muni~atuJ german din 5 Aprilie aduce 
tn Cernauţi după .. .e a luptat. La orele ~logil eroismului oştirel române care a 
~O,25 ,celaşi post din apuS a răsPândii;1 reuşit să oprea.seă împreună l'JU trupele 
.nfonnaţia că trupele române arată sem- germane înaintarea sovieticilQr. 

Demisia dlui Eden din postul de ministru al externelor 
Bucureşti, 6 (Rlldor). - Serviciul Jn'l !'ormală se va <,>omunieă după câteva ~i. , 

formativ al politi~ei externe anunţă .iin le. D. Cranborne, actualul ministrn al 
Londra că demisia dlui Eden ministru al Domeniilor va fi numit noul ministru al 
oJxternelor e un fapt implinit. Demisia E'xternelor. 

In Franta se intocmesc liste are 
rudelor celor cari cofaborează 

cu comitetul din Alge; 
Bucureşti, 6, - S. P. P. transmite: 

Postul de radio Vichy a difuzat ştirea că 
populaţia franCeză a primit orctin. să. in
tocmească listele tuturor rudelor franoe-
zilor care colaborează. Cu aşa zisul comi
tet francez de eliberare din Alger. AICea
sta se face în vederea represaliilor att'Uil~ 
ţ~te de guvernul din Vichy. 

Evreii din Ungari:! obligaţi 
să poarte steaua lui David 

Bucureşti. 6. - S. p. S. tl a.nsmite: Din 
Bt..dapesta. se anunţă că aseară s'a. pu
bhc:at normele, pentru apLc.a.rea ordine-
10!" în baza cărora dela 1) Aprilie a c. 
e"J'eii din Ungaria vor purta, la loc Vi
zibil, steaua galbeni evr"l~ă, 

Se vovbeşte despre o remaniere generală a guvernului britanic I Evacuarea Budapestei 
BUCUREŞTI, 6. - S. P. P. tra.nsmi. l:.ărilor ea.re se pregătesc DU se CUIloS8 Budapesta, 6. - CoreIX,ulentul agen-

te: Cercurile politice neutre ered cA incA. Chiar schimharea care s'a făcut ţi,~j DNB. transmite: delf,gatul guver· 
inaintarea. dIui Eden în postul de prim prin inaintarea in post a dlui Eden este nu)u' ungar pentru dirijarea evacuării 
ministru adjunct al apărării naţionale şi IlO semn eă o~~ala dlui ChuJ'(.~iII es~e B .d 1 t· anuntă că nu xistă nici o 
numirea lordul,UI Cranoorne ca ministrul in creştere. Pana aeum, Eden Îl InlocuitI. ~ a~ el . • . e v • • 

tie e~terne va produce, după toate pr()ba", !le Churchill în două. posturi, în aee{a oprel1şte, cu prIVIre la paxaslrea capi
bilităţile. () remaniere generală a guver- de eondu .. -itor al Camerei ComuneI()r ~i talei ungare. Persoanele, care DU folo-
nu]ui britanic. Amănunte.asupra scbim~ cel de ministru al apărării naţionale. ~sc căile ferate şi autobuele sta.tului, 

Se aşteaptă importante 'evenimente cu privire la Finlanda 
Bucureştţ 6. - S. P. P, transmite: EVENIMENTE IMPORTANTE lN 

LA. STO(1\:HOLM SE CRF~DE CĂ IN I CE:EACE PRIVEŞTffi FINLANDA. 
SCURT TIMP SE VOR PRODUCE 

Germania trăieşte aceiali incercare din 191~ 

PO' pleca, fără in târziere. cHn Buda,psta. 
p,.>rsoanele care vor să fie evacuate tre
bile să eeară o fişă de evB.(.UaN' 

Reluarea navigaţiei 
pe Dunăre 

'alt Dealtfel este demn de semnalat faptul 
al; ca atacurile în parte de8tul de masive li

)e' ţ h prese~ brita/Uce im.potriva politicei 
lu- ~ txterne a [/'oreign Otfic~ ului nu se în-
~Qr: d'?aptă numai impotrwa lui Eden, ci in 
~etr trVlre parte împotriva liniilor Genercile nuc u re Şi i, 6. - S. p. p. trans- earea pe ('.are O trăeşte astăzi poporul Bucureşti, 6. _ ~. P. P. tra.nsmite: 
!}r-t\'.~~ po.liticei britanice. deci Şi înpotri.va mite: Intr'un discurs rostit la Banca )l:erman1 e cel pujin tot atât de grt>a ca T. ~.uicul de mărfuri cu .n~că vitE'Ză pe 

l"t Churchill. Reichului, d. dr. Gocbools a spus: In~r- aret>a din 1918. lin~a N. F. R. Brăila-Vâlcov-SUlina a 
.. , Dupa o şttre a ziarulu,: "Manchester r (;.1~r~ian«, Primul minist~u al guvernu- Politica aliatilor viu criticată de o revistă engleză fO€t reluată. Vapoa,-ele pld8.Că dela Bră· 

llu, dtn €xil jugoslav, PurtCi, a declarat Ha şi Galaţi in fiecare să!>tămână Mier-
~I· ca a/irmaţiunea lui Tito, după, care el GNlCVa,6 (tp.)" -: .~vis~a, eug~e~ a\.-estea nu ar ajunge se aruncă în vru. curi dela Brăi1R. Şi J01 dela Galaţi Oe-

i iii repreZenta cu mişcarea sa f,ntreaga I "Cath()hc Herald cntica polItICa. ahaţi- tiJ8.rea neliniştei lumea arabă prin reac- ~menea s'a reluat ;-.rafi,,"1:.l de mmuri 
lJl' [" lţiuile jugosu:vă~ nu eSte îndreptăţită, !ur Ea atr~ge în spee,ial atenţia aSUI:ra tuallzarea problemei evreeşti de către cu mică viteza pe linia .:7alaţi-lurnu 
d~ I (.€l'(wece el atat dm vunct de vf.'dere mi- msucc€sulUl presnmIi Statelor U1ll~ Statele UDfite. Anglia însăşi nu eSte în. P 
d~: ZItr41', cât Şi politic tZU reprezinta. d'?cât as'..;pra statului liber, Eire, şi <lleclară că trebată niciodată de aliatii ei. Misi'unea So.verin la fiec'are 1 Şl 15 ale lunii en-

,.., I . _:1' .. ··u traficul de mare viteză s'au pus în \ 
1"! i o m.ino'l'itare a ţării Şi nu este altceva put,e:ile axei ~rată cu, ~('ge~w h;succes.:le ;~a de astăzi este să aprobe ulterior tot ... ~ 
8~: ~e~'at Un in8irtfment al .mei. 'fJUteri po- POlltl~ ~le dlplo~3.ţiel ahat.e In TurC1a, Ctl s'a hotărît. Ziarul atacă şi pe Chur- c.xculaţie şi vapoare de călători ~ mir
, fI: ll~ce străine. Datele. referitoare la nu-- Sr>ama ŞI Al'g"entiDa. Ca Sl cum toate eohill personal şi-şi exprimă părerea că fIri. 
. f1nllru1 parizanilor lui Tito sunt de alt- ______ ... ~_ •• 4» ..... _c~ ... __ .......... ~ .. _ ...... ' ......................... -.......... ... 
J(I' ifei dub!ouse. l'ăriLe .:thate 8e lasă ;nduse 
nl'Î \n eroare, din acest punct ~e t'edere, de 
&11 o propagandă indemânatecă. 
de In aceeaş ordine de idei Se anunţă o 
'"' ,,:~re a ziarulUi "Daily SketchU in care 
. ee 8pun~ că într'un Iwtel din l.,cndra s'a 
,lor ftnu.t O şedinţă secretă. 7!l carE; au l1Flt. 

('11" • f,a~'te .ma,iOTul Dacevici, ~p-rezenta7l[tlJ 
rul- !4 MthatlovlCi, care a '1:)811 la Lond(~ 

'l'eum şi dife~·iti englez~ şi partiz('~ 
lllgo~7Q7)i ai lui Mihailovici La ftCeaţtă "_ :-! «1:, ţii s'a prp.qătil terenul pentru, O Pi~ 

i P('gandă în favoarea lui Mihailovici. 
! 
i 

i 

Descoperirea unei imense afaceri de contrabandă de ar~~e În Palestina 
AN.tiAJtA, 6 (.llli). - In ba~ W!ci 

}tjri ara.be pl'imil:e uin ierusalim s'a 
.ulat l.IeSiHe o imensă eontl'"dobandă de 
arme din Palestill~. l,'il'lll~ americane Je 
arIOC H~-l'au - după ţhm arată ştirea -
sul.) (i$;.claraiiuni falşe arme de tode ea' 
tegoriile de50tinate eVI'(',ilor din Palestiaa 
"ill'e erau oamenii de înc~redere ai unită· 
~;lJor evreÎf'şti mili'iunte, l.a vămuirea ar, 
~lor falşa declarate la. Haifa, deda.l·a,. 

ţiHe falşe nu au f()8t descoperite din cau· 
ză că pel'sunalul britanie sau evreiesc 
.Iata \amă era mituit şi in a.oost fel ara
mele au putut trece. Abia în urma alu. 
zlHor făcute de cerc'urile arabe, guver. 
nul manda.tar a fost t'ă.cut atent as,upr.! 
aface.rii ilegale evreo~americane de ar~ 
ma. Ţinând seama de interesele politicei 
generale, guvernul mandatar nu a Intc .. 
venit decât CU în,tirzlere. Cercurile ara' 

; 

be bine infurmate sunt de părere ea ~n 
a.ceastă afac.ere au fost Irnplil'ate înal~ 
;x-rsonalităţi guvernamentale amel'Î<'alH' 

şi că pentru a('.est motiv s'a interzis ori".e 
ştire despre scanda.l În presă. Pe a.t~oo.stă 
Mie ar fi ~juns în {W8esia armatei saoo 
~rete evreieşti din Palestina, 91.1te de mI
traliere. aruneătoare de ~raWUr mii J. 
eistoalo 
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'-"....... .i.II_,"di_ 
SCRIERILE DOCTORULUI V ASIeI 8ă efica 

'_~~j.J ... li. _o. ' ••. ' 
lDtr '.. '\"I"eIIM e&nU impualton! Du:mĂr 

l\l .tuLienţLmei bănăţenI:: 'lOrupa.te in Jurw 
lolvenHtaţu pestane se 1Ilt.re.cea in os~ 
nin pentru r1d~ oOidit.ulv.i Ilealn 

prin oart.e - dl"'&mul tiPA l.ibe!n.a. tea p0-
litică - Ntă-l ti })Ii medieLuist.u1 l'ave! 
Vasici, adauc preooupat de problemele 
sanitare pe oari vrea. şi isbuteşte să. le 
impartă.şeasoă în ohip m1Duaat. tuturor:; 
Deslusirea elephllă, tie "prinde diD 
ra.nt1u:'ue adresate oetltorului (p. X ti 
:\ 1): "Pentru aeeia iubitor ;Naţiona
I.\şti! ea. să nu. ft d.eBpoia.ţj. lie ... ÎIlIVi
ţ&tnri. folosi.tor&~ !fi de li~ toati.. sâr
ruinţa am pua, meat me.au îngădUlt_lu: 
erurile meale cele Şoolastjee. a alcatui 
bărticica aciasta, sooţind din toată Medi,. 
ţln.&. după. 'lb.emeiurile Dl1l1tor 'oă,rl)aţi 
VfWtiţi in lucrurile acesten, ia.ră m&i *: 
lOS a. Nemuritorilor mei Professori, reguli 
;i punândw-le ~ in rând precum şi s'a. 
văzut mai bme a putea fi hlţele8e, ti f~ 
ltJ8Îto&re". Riaplndirea acet!tei scriet'l 
("a şi 8. altora. în Prineipate, stahileso de
finiti'V insMnllătatea l(lr eulturala. 

Titlu! fidei a celei de a doua scriere 
datorită lui Vasiel, este unnătorlJl: 

DIB1:ETICA ~ 

, au a.i.l;, 

I1năţături .. piwtn în~a f!Iă.oA.. 
tate ; .. domoli boalele; .... feri 
de prJ:mejdia atOt1ii ; fi. • le mântui .iD. trâ.nsa 

dulli 
Prinţiprcuile • multor Dodori 
Ia"i.ţati lui mai vi.no. .. I"J'O

fftlDrUOI' să.i 800IMi 
De 

PAVEL VASICI- UNGUREAN 
la Mirita ti Vestita Unn'8l'Sita.te, 
esrea in Peşta Mte. In .. 6-1ea an 

Al ~lf'diţinei AU7.itoriU. 
D~teti('; (cu l'.aractJere latlD~). ' 

IN "tlDA 
La CriUasea TIp()grafia. Unh'ersi

tăţ-el Ung1ll''t'Jşti 

1 R :'11 

'j.'ipall~a cU ual'aCtece olrile. Hârtia, 
~P:A" antIC, virgată., CU text de 26 ,iruri 

in pagma cowpactă. 
~'ol'matul original: 19x13 cm. 
Paginatura: XII+142+2 file nenu· 

cnerol-ate. Pe verso paginei de titlu, lID. 
\'ers tlill Verglliu, cu traducerea lui. 

Paginile 3-8, cuprind dedicaţia 
,,!-'rea Strelueitului (~) Inalt Prea.sfin.. 
!itului Domn (Samuil Vulaan) elita 
(Mila lui Dumnezeu Episeopului) RomA. 
Jl.esc a Orndiei Mari) de L. G. U. f. a". -

Studiul propti ... , oapriDde 169 :pa.ra
grafe eu impărţ1rfle fi ~irile! 

lnain te cunoştinţă (PP. 1-2). 'ftlerea 1. 
(2-86) _ D?spre putenle lItrle1toare (~-
29), Macările (29-37). ~ (37--_, 
Aerul (42-51), ~ " 0dIhDa (trl
trT), Somnul (57~), ~ .... 
,lrtările (60-89), vestmbt1lt '(69-71):, 
Patimile (11-81), DeBpn 1'IIftJnmi (81-
86). Tăierea D(86-1«Z). De8pre rin. 
iala vieţii sub boale {88-1~~ Despre Bo. 
le (10!'i-112). Boalele 1tptcloue (115-

*'). BoaWa eMa atari. J.~l2Ş)J ~ 
moartea pimti ,(129-142). 

Ultimele două. file nenumerotate, eI1. 
prind "Numele D. D. Prenumeranţi, du' 
pi A. B. V. -.ezate." 

In ultimul aliniat .. pag~ ultime 
(142), Pavel Vasici sublinia: "De lipsă 
ar fi dară ea acestea ucruri să se propună 
pruneilor in şcoală in forma Catihisu1ui" 
tere. de TOr făgădui D D. Directori. eu 
voiu aeriia o eărticică pentrU pruneuţi. 
Adecă.: Catihisul sănătăţii, care mai :a 
toate neamurile se află! .. 

m 
J'ri.mf.Dtat Oe aeeleaşi inalte dorurl. şJ, 

aetivând alături de mişcarea naţionaliao 
tă pornită de Gojdu. Teodorovwi, Bojâ.o.
(.&, Nea.g08. ~i fi »ulţi tlţil, P&
?el Vaaioi i8pl'ă.ve,te fi anul V de medi
cină, susţtnându-şi in 4 August 1842 teza 
de doctorat: "De peste orientali" in lati,., 
neşte, pe e8C'e ..şi in limba r<JIIlâneaseă. a 
o )UOr& la jDimă m'au zăeut..- wând diD
tI". parte a eerea !neâ.t putem ,i noi tn.. 
drezni eU limba noastri. iară. din a.lt. a 
Il. bold ~ eelorlalţi ai Tăi fi', 8ă nu 1ti.te 
eiDe l-au nă.eeut", tipă.rind-o In ~ Iulie 
"-a.şi aa, deci -. o luni inainte de .. o 
susţine. Dornic de a aervi neamului eu. 
zel şi eU supremă abnegaţie, • di tutt.loo 
rer pentnl a le aduce folos practie, de 
oarece .w "oillma mai totdea-una este 
aoasă". 
. Broşura. ckJdicati "Preastrilucitului 
Ji Inalt Preosfin(ţitulUi Dom n) VE
NIMIIN DE OOSTACHE (din mila lul 
Dumnezău alesului Metropolitf a.1. Mo1-
doviei ,. a. II " ..Preastrălueitului ~i de 
bun gen născutului (Domn) GRlGORIE 
DE BALEANU (Marelui Ban a Ţării 
Româneşti ti • mai) multor ordurl Ga· 
valer ş. a.", ilustre personalităţi ce spri
jinesc scrisul bănăţan. l·ă.rora le vor mai 
fi dedicate şi alte tipăritUri de Buda, do
Yedirea unei intense legă.turi spritiuale. 
aBna.tului 011 Românii de peste Carpaţi 
şi semnul unei largi conştiinţe naţlOna.le 
ce nu ţineau seama de O graniţă vitregi 
fi ea.re, in mod necesar, trebu+a si oadă. 
, Ca de a.ltfel şi la celăl'9lte ve~hi tipă

rituri băni.ţene, nici aceasta nu a fost 
menţionată decât fugitiv, iar singura 
bDOliogr&fie, edttau de Academia R0mâ
nă., se opreşte la anu1183(). 

Coperta., de euloare albastră cenu~e, 
nu are nici un teXt- ' 

Titlul complect, este urmlitorul: 

GVY~JiTAB. 
1nelllll1lllăto&" MedJeiad 

despre 

CIUMA RASARITULUI .... 
IDvoIIM ti Aulorita_ Mirlel 
Sale Domnului PI'I"8e8 şi DI
rector, StdludtuJui Domnului ~. 
ou. !Ii LamblaţUOI' DonmJlor 
Profesori pentru OODuna Dodo
rea.d ~i ooaJe mai mari. Cin!1ie ~i 
Privileghii cu cuvinţă In Mediţină. a 
căpăta, lJl MA.rlta ,i \'Mtita Un" 
Wl'llitate Ungur8liil!d. pablk'ei al 

h'Vlţaţllor CIIMdri ~1'Ile. 

PAVEL VASIOI - UNGUREAN 
din Temif08l'l. 

.. IDrul'gtllei Doetor fi al Ml.lestrIel 
de moşit Maghistru. 

Voo der P&.d .. 
In Pmterile la OiUcAitd {'lăJiit 
~ .. !le va disputa publice in h 
Ja.taI «If'JI mare In 4, • A1IpSt 18SZ 

IN B TI DA 
Ca 'l'ypand Cr. TyIPOh"ftlOftt a Uni

Wl'Sltll{lel dIft ~ 

Tipărită oU caractere oirile, caracte· 
ristice tipograliei din Pasta. liârt.ia, alLo 
tio vărgat, cu text de 26 fiZ'Uri pe pagină. 
oompaotă. 

Formatul original: 19x1.2 om.. 
Pa.ginatura: 40 pagini. Primele trei 

file numerotate roman iar în continua
re eli. cifre arabe, pâni 1& pagina 4G. 
lntima fili, fără text fi nellumerotatA. 

Pe verso paginei de titlu. două. versuri 
din Ovidiu, ou traducere. lor. Pagina m 
ti IV euprin~ dediee.ţia, după oare .... 
mează .. Cătri Neamul Române.so!"t pe 
paginae V şi VI, semnate in Pesta la. 4: 
IulIe 1832. Cu pagina 1 incepe textul te
zeI ee cuprinde următoarele subdivizitmi: 
Hotărârea (p. 7), Istori& Ciumei 

(1--9). Symtomfltologia.,· lnvăţătura 
seamnelor (9--15), Diagnoza. CttnO~e
rea. boa1ei (15-17), Aetiologhia. Prin.. 
DeIe b,)alei (17-21), Prognoza, Prezi~ 
rea (21---25), Profilal'lS&. SMltlres de 
OOI\U;, (25--37), Therapia.. T,ămădull"e8. 
(37-45), Leeuirea Popnlară (42--45). 
Pe pagina 46 BUnt înşiruite eele 15 pUDOo 

te de susţinut eu. teza, Iftlb titlul: "Pun~ 
rl'le", de cari face aminttre şi în textul 
Utlului. 

Preot ION B. MURE.,:!IANU 

Toite Doutătde Uter.,. le gisrtJ la 

Librăria Centrală 
/' 

TIMIŞOARA - Palafo!.Palaee fInreg. Nr. 3ll1089). 

.. A a 4 l ,; 1863-1 

ltnl potl'titecl ~ ,,~U IIC*t- ci 
aşteptând un tren de refugiaţi in fiara 
r,mişoara, II întâlnit o. famiLie din Iaşi 
14 C(lre • 101t gdzduit iA refugiu' din 
războiul trecut . 

A Gvut mfel bucuria de • rlbpUfti 
sufletul fi căLdura cu care odinioara Q 

fost primit în capitala Moldovei într'una 
,',n acele clipe de mare frămdnta,.. prin 
('are Neamul nostru II mai trecut, 

Toţi cei care ,'au reju",iat aQ4nci la 
sjarşitul anu~ui 1917. ne poveste" fie
care de oşpitaLitatea fi de c4ld .. rG'_ 

care moldovenii '"' primit pe fraţii lor 
de dincolo de Milcov. cu toate cd " In 
Moldova eTa mare tristeţe şi flt.a','e lipsă. 

Jbtăzi, când cartea " ~ int01"a. awem 
«at0ri4 cu caedt mai mult noi, cei d. Clici 
din Banatul acesta îmbelşugat .4 dăm 
~p'rijin celui aflat in nenorocire •. 
Să dăm din rodul cactnui binecuv4n,tat 

pămdnt. 

- S4 dăm din auJltttlZ cald ~ ospitaHe1' 
p~ care îl avem noi Romdnii de pretu· 
tindeni. 

MIA MARIAN JAL&Ş 
~fjţj6~~~iţ~j6iţiJ!i6ăţ~ 

Problema ţărănimii 
la N. Bălcescu' 
D. :Augustin Tătaru ta revista Ob

s~'!"Vatorul Social EconomIc" ~ 1m 

interesant articol aaupca problemei ţi
rănimei la N. Balceacu din cant Rtz'a .. 
g.:m: 

Primul studiu al hd N. Biicacu In 
p~~vinţa problemei ţărlneşti eate~ !>el
pre starea socială a muncitorilor plugari 
in Principatele Române in deosebite 
timpuri, publicat In Ms'gazinul istoric 
pentru Dacia, in anul 1846. Din acest 
studiu se desprinde C!IOIlc:epţia de bazi 
a lui Bălcescu referitoare la organizarea 
temeinică a unui stat şi mai al~ a clasei 
muncitoare in raport direl"t: cu proprie
tatea. El ltabileşte Q cor.!aţie îHtre in
Jtituţiile ce cârmUe8C: proprietatea fi 
stMea .ocială a ţărănimei. Dela felul r 
cum este irnpărţită proprietatea şi cum ' 
s'a ajuns la realizarea ei depinde şi felul 
d~ organizaţie. statului. Face o deale
bu'e intre cucerire ti colonizau<. prima 
d~nd forma politici a despotismului, 
iar a doua dând o fonni politică do:a:&i~ , 
Ilo' Li ~ idei mai egaJital'e. Loeali.M.Dd la . 
DiJi, la evenimentele iItorice de COD
lacrare politică a principatelor el araU 
d s'a realizat o forml politică in care 

I ţirinimea era liberi " woprietal"l, dar 
lu.ptAnd mereu pentru aplrarea ţlrl1 I 1 
s.uăcit ti pămAnturile i au fost luate, f 
culminând cu eonsacrarea unui feuda· I 
u.u lIpedtie prin ~tul lui Mihai [ 
Viteazul. ~ eurând _u !Dai tArziu It 
lui fllibertatel. ti U Reu robi aj pămân
tului. Astfel a urmat! t.. :toată EUl'OP' 
astfel. trebuit II \Jl"IDeZfJ " la noi, cld 
robia este D COIlIeCUenţl neaplratl a .. 
temii de elael, ea totdeauna a ~nsoţtt'o 
saa. venit indată dupl dAnsa ------________________________________________________________________________ , .. ________________ 1 

Şcoala Ucenicilor!n pija lIDOI' da80lU I t_~ fi pe a-l ing. Ştetaa ~ ~ 
şi profesori fără. Cunoştinţe de apeoiali- pe-ntrn tniţiativa. frumoasi de a injgheba .. ACTIVITATEA INSTITUTULUI SOCIAL BANAT -CRIŞANA 
tate. AfJIil se explică şi lipsa de interes şi (;,UI'SU:I1.. .' libere muncitQ~ simţindu-se: 

posibilitatea de a perfecţiona 6un~tin- de în ţ.elegere a corpului did9.ctie in acest -- cum rezultă din ceJIe relata.te - ~ Secţia TOO'Ilologică. a ţiDut II ,edinţa 
foarte interesa.ntă., sub ~ţi& d-M 
lJr. l;ol'nel Miklosi, luând la desba~ 
probit-ma l'm'ăţămâ.ntului QICM!JDic!lor .... 
dustriali, 

A\J fost prezenţi: D-mnJi Dr .. C. Gmf.. 
~rean, Dt,. Ştefan Nă~~ ing. Vasile 
Ciureeu. ir:g. Aurel Bărglă.zan. dir. ing. 
,Ştefan Ardeleanu.fi V. Dehelea.nu, lIeCl"6-
tarui sectiei. 

D-1 Dr. C. Mildosl arată el, !Il 28 A ... 
!;Ust 1942 re-pre:rentanţii intrep:ri.nden1Ol' 
in:;lustriale UDR, Soc. Petroşa'lli, Boe. 
Mica. JET din Timişoara s'au intrunlt, 
pentru a discuta prablema pregă.tirii pr0-
fesionale> a muncitorilor din marea in
dustrie, Cu această OCazie s'a.u fonnWa,t 
tl'l""mătourele desidierate: 

1. Modificarea programei e.rJItl'U'ioe a 
Şaolilor de U oonict, ~ntnt a asigura 
edtteaţiei yn-ofesionale şi practke lin tie
ren mai larg. 

2. (Asigurarea. menţinertt a u~fcftot 
leYetrlţ; catfe, la aeeeRl1 wtreprindere pe 
lri 11n int~rv:11 oarecare_ având uilel 

~ de IIpecialitate. domeniu. ~.: ... tea impe~ de a aomplecta cun.qI. 
a. Promovarea ucenicului dintr'un an 0.1 Dr. C. Grofşoreatt!şi exprhnl ae" tinţJele practice ale aalfelor,t viitori1or 1 

la altul să. fie eondiţiol1ată. doe promova- dumerirea asupra celor a'U'Zi1:e, oonclu- măestrii. f 
~ simultană a cursurilor practice şi dând la. constatarea că, pe semne şi de D·l ing. ştefan Ardtieanu asiguoră asiS'J' 
~. Şi tnoă eâteva puncte de ordin p.rezent să.continuie si~temul de ,proteo- tN1ţa că, işi va da toată. stri<lania, ea să ~ 
mat mult administrativ. Sublwăând d-l ţle la numll"'e& profesorilor, oomphcândn- tmple golul atât de du~ simţit d(': 
Miik10si ei, mişcarea aceasta particulară se acest inconvenient şi eu faph1l ei, către industria mAre. ' 
provo<stă de n«ndcstulirea intreprin, elementul didactic nU este stabil, ci se ni ing V Ciurceu provocAndu-se 18\ 
derfl()l' Industriale MI pregătirea foarte 9Chitnbă in fi~are an. Deşi, la Timişoara ' . • • 1 lt'U al nfi - ,i 

--z _l fi . lf 1 Li 1 1 ~ tri 1 Li ) de r<-'n_ e>..-pennţRle sa e mll ater e, C() rma r, ma~ a ",,,,,,.uC or Şl Ca e or. a~ ceu nuus a, C6'th '-'V , • t" 
D-1 Dr. (J. GrofşQrean luâ!l'd C'U'Vântul. :rtrucţii, , Lioeul Industrial de Fete, tot m totul cele constatate tn acest domel1l~ :', 

face t:rbn!tere la constatări1e domnilor atâtea institutiuni dotate Cll puteri didac- şi crede de foarte utilă iniţiativa d-lu!·~ 
8pecie.1:işti şi practicieni, făcute la şedin- tice de snedalitate, totn~; ŞcoallL Uceni- Miklosi. Punct de vedere confirIlat atA: ' 
ţlele anterioare, din care s'a degajat la cilor. adică AeOala viitorilor măestrii şi ,je către d-I Dr. şt. Nădăşan, cât şi de d·, 
fel faI*ai unei insuficiente pregătiri a mlJllci!ori eB.1ificsţl t'St6 condus! de ni~te il:,' l~l,!'glă.znJl1). .. 
aceniciJor, deoarece me,joritat€8. acestui [l1Itert didacttrp, n!.lSit~ de N"le mal elp. In con.cluzi~ d-I Dr. ~. MtkloSl pr?-punt 

element, atât de necesar pentru viitnnll mentarp euJIOStlnW d!e speclntiiate. Ast· Ca sect"la sa încredinţeze ~nare:' 
Industriei române, este lipsit de. cele mai fe.l TIU pAte de mirare da~ inc!ustria mare problemei unui comitet restrâns, eart 
eleml!!nta~ fi primitive <1Urostinţe, Am- simte neeesitaten unei Monne grnbn~(>. npoi să eJ>abot'e7.e ttn proect de 1~, 
tel. fmpttne nevoie u~tă de a ex~mi· Pe acest motiv tsi ~l stltisfad:in PP'Mtru a fi supus Mini.sterului. 
n~ motivele acestei 'U'itmrltoaer d~ieienţe'l ,,~t!'l1 ,,1"1'11" ,..,.;,.,.",~ ~ .. I"~tl"(\ d-l ~ Sectia nl~ 1)<'1\bll a~ 8cop p' 

Ia !ntrabA.~ "VomitoI"ului, cei n~ţf dinte 8.1 ~ecţ1el Dr. C, Mi1dosf. de fi. ltlll d-mlflu Dr. Şt. Nădăşan.lng, Şt. Ardelean 
dedan ('J., motivul t~bne căutat In 1ips~ in d('H''',''~''!n'e programa anll1itică ŞI. tn. urmând ea snb p~edenţia d.lui Dr, 
mat'e:smilOl' de IIIltI!clalitab_ fii'lld lăsată vă:titn.â.ntuhti Dr1mar-indusbilJ.t. ]l'e.1L.i. MlkIoSi săJa UllWldiulJrob'lema. 
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• Modificarea ,.1 _ FFLr= -0-_ legii pentru '" apararea 
• IW pasiva 

M INISTRUL FIN.o\....vTELOR. D. prof. 
GHI:!&ON 1\'.l::1"1'.'\, a fost Însărcinat 

_ eonducerea .Finanţ.elor într'lln moment 
-al vieţii D080Iitre de stat, c.ll.nd nu doctrina 
.ti soluţiile cele mai fericite, ei intuitia 
pmflIldă şi precisă a talentului. oondus de 
.. patriotism lumina.t şi jertfelnic. D. prof. 
Gheron Netta este foarte bine cunoscut in 
'Iunlea int-l'lectualităţii Doasu-, prin vigu
roasa lui iniţiativă intelectuală, care nil se 
opreşte - ca în faţa unei insurmontabil~ 
riedicj - În faţa rutinei şi a fă~urilor 
tradiţionale. D--sa. este un inovator, un cău
tător de drumuri noi, sigure. fără răscruci 
oonfuse. Un om de o energie dublată 00 o 
rrneţe extraordinară. în găsirea celor mai 
joljguTe mijloa<'4l pentru o caml)a.nie de !iIlle

ces. Li[lsit cu desă"ârşire de vanităţi, <-a un 
a.wvii,rat om de ştiinţă şi de solidă expe
rien1fi - d. prof. Netta işi gisetjte sa.tis
facţia eschlsiv În rezultatul potit şi tn oti
lI..aka ojl*lrei începută.. De 1Ul earacter des
chis, loial, frumos, eavaleresc, noul minL .. tna 
vede în funcţiQilarij snbalt-erni eo:Ia.ooratori 
sinceri şi înflăciraţi pentru i-zoonda. ace
leiaşi munci patriotice. O personalitate, care 
inwldă intelectnl nostru CII ce.le mai opti
'miste idei. 

• 
S UFU~E Z\'EGRE. Ieri ziarul nostru 

a infonnat pe cetitorii săi despre o 
oare('Rre burRă neagră., ce specula cu piei şi 
cu derh'atl'le ei. Aoest comerţ clandestin 
desoopfTe sufletul negru al &celor păci'i.toşi, 
eari sunt atât de ~mzi la inimă, atât de 

, Penu-u modificarea ,i oompleeWea 
Legii. Nr, 3;11 din ti Martie HM~, pen
tru apirareaantlaeriană activa şi pa.. 
sivă a teritoriului, publicată în Molllta.
rul Olic.l,a.! Nr. 76 dln 30 M.artle 1944. 

ART. UNIC. - DiSPoz.iţiunile Legii 
Nr. ;'}~l uin ti Martie 19;)9 pentru apara' 
rea antiaeriană a teritoriului se mod.L. 
fică şi se complecteaz.ă după oom ur
mează: 

L Capitolele V şi VI, se în1ocues.c cu 
următoarele texte: 

CAPITOLUL V. 
!nrracţiWli 

ART. 63. - Se pcuepsei)te cU amendă 
dela ~.OW-Ia 10.000 lei, a.cela care nu 
respectă. orarul de cam u.t"laj, sau nu ia 
masurll.e stabilite pentru camuflarea 1 u· 
minUor de orice fel, de ~tre Comanu&
mentele miiitar.. însărcinate cU apii.r~ 
rea pasiv.ă... 

Când aceste fapte S\U1t să vârşite in 
timpul exerciţiilor de apărare pasivă se 
va. a-plica maxiIDwn pedepsei. 
Dacă aeeste fapte sunt săvârşrte în 

timp de alarmă aeriană, pedeapsa va fi 
dela 6 luni la 5 ani lag.ir, sau amendă 
dela 10.000-la 100.000 Lei. Se va apli~ 
oa maximum pedepselor mai sus pre
văzute, când cei Vinovaţi sunt însărci= 
naţi oU apărarea pasivă a instituţiilor 
publice sau intreprinderilor particulare 
de oriN'! fel, puse sub controlul militar 
sau lucrân;l pentru nevoile annatei. 

In caz de reoillivă, pedeapsa amenzii 
va fi sporită cU un plus dela 5.000-111. 
50.000 lei, iar aceea a internării În la· 
g.ăr eU un plus dela 1 lună până la 1 an. 

ART. 64. - Se pedepseşte cu inter
nare in lagăr dela 1 lurui., 1& 2 ani. ~ 
amendă dela 5.000--1& 50.000 lei, acela 

glorie drumul superb al de,..tinului său. Va- oare fiind obligat pri.ll legi, sau prin (11"-

AAzldl, pentru aceşti indhizi DU oonteazi dona.nţele autorită.ţilor militare, ori 
nimic, nici grija mtnlm, mei avfi.ntoriJe având o Însăroina.re în acoot seM, nu 
naţiunii, nl(>i n.evoile popomlui, nici miile nu execută, întârziere, sau sabotează. 

lipsiţi de CQ11ştiiouţă, încât mai pot - Doam
ne cum ~i pot f - să SI) ocupe cu ruşl-
00II..'«.'10 lor invirteli eomerciale într'un 
timp, cii.ud naţiunea face sfor1ări !lUpra.
omen~ti pentru ~i unna cu demnitate şi 

l dt' exemple in 1iJHi.toare, care le dă soci-e- măsurile de rpotecţie L'Qntra atacurilor 
i \ ta~ româneasl"ă, nici splendoarea tăcută aeriene, altele decât cele prevăzute la 
" ' ~ impf'f''''on~nti\ a ermlor de ră:zboia. eari art. 63, 65 '1 69, când aceste măsuri 

rAniţl şi mlltilaţi trec lâng! noi ea rncar- priveso o instituţie publică, sau o intre
i . nllţii al.e marilor porunci naţionale>. Ni. prindere particulară de orice fel, pusă 
1 r mil'~ nimie, nu are ~8 " preţ pentru spe- sub controlul militar sau care lucrează 
~, .. "lAntul. Ml"e Îşi urmăreşte eâ,ştigul 101 pentru a.rmaJtă. 
1 Inhm ,,1 a't~va nimic. AN'ştia sunt !'IUflete Dacă aceste fapte privesc celelalte in~ 

np'l?Te ~ .. ~orbi, de şoonli. .. hiene bnund~ treprinderi particulare pedepasa va fi 
a ~i be!'>fiale. amenda dela 5.00(Ha 50.000 lei sau in-
i, • teroarea în lagăr dela 1-6 luni. 
,_ CI "\T,T04.RITATEA tN'TERNA'ftbN . .\- Dacă aceste fapte pirvesc imO'bilele, 
a i""\ ... .\. Popa"Jl român oferă - ('.8 nn servind numai de locuinţă, pe<leapsa va 
L- 'ni "1" continuare a nei<!t«V'ltei ssle f .. ril"irl fi amenda dela 2.000-la 10,000 lei. 
1 rl ..... f" ... hinf"lf' PJ'll'tnHf1deni şi fată de In caz de recidivă, amenda aplicată 
'1 C'I";~;"" - "'" "f>mnTu de ceea ce fn-hoil') nu Va putea fi inferioară Ill..'lximului pre. 
il' ~l\ f'I", "~'f'c"1i1'n.tjt. ""li<l"'l'ib,t-fl inre .... p.fimtaIă văzult de lege. 
I f .... ..1~~~ ..... _1'If'!l'o7't;ltl şi dra~ll«t",. şi nu AR'l'. ti5. - Se pedepseşte cU amendă 
e" numai pe norme juridice. Monitorul Oficial dela l,ooo-la 5.000 leI acela, oare con· 
l- î publică cr<>ditul extraordina.r pe seama. l\fi- travine în orice mod. la diSpoziţiunile 
li l Di'l1t'1'ttlui ENmomiei Naţionale fn suma de afişate de autorităţi pentru a fi respeo. 
le I aproape 7Je('e milioane lei pentru plata ali- tat~ cu ocazia exerciţilloe de apărarea 
1- '. m~ntelQr trimise în Franţa prin Institutul antiaeriană pasivă, organizată de auto
&. Na~;om\1 al COG]leratiei, În soopul ajutoră- rităţi_ 
ci ni intf'l~ct:unFlor şi copiilor francezi. PopG- In caz de recidivă, pP.<le,t;tpsa va fi 

\ 

amenda dela 2.000 lei la 10.000 leI, iar 
~ l'lIl frate - poporul francez - nu este li).. pentru infracţiunile următoare se va 

sat in pără.si~ d6 poporul nostru, atât cât aplica pedeapsa lagărului de muncă dela 
suntem noi in !Otare a-l ajuta în tilmpurile 1--6 luni. _1 acestea grele. Dar gestUl arati cât de mult 

I)U line rOlllânuJ la rran~ii Mia care noi am ART. 66. - Se pedepseşte cU amendă 
dela 10-la 50.000 lei şi cU internarea 

la prnnit in decursul vt'acurilor nu numai va- în lagăr dela 1 lună la 2 ani, persoanele 
se t ~I)ri cultul'ale, prin cal,., am progresa.t, ci şi ci'vile, care făcând parte din formaţiu
~ ideia inafaml.bili a întâietă!ii gintei latine, nile de apărare antiaeriană ale teri:to
"". eireia aparţine, şi care este chemată. să ruiui, sau având Însărcinări speciale 
rO! \t .~~:i~.(blle la. organizarea. aristocratică a 'in acest cadru, lipsesc în caz de. alarmă 

aeriană sau de br)mbardament, fără să 
15' . • fi avut o învoire prenlabilă dela organe-
să' CARTI l'ENTRU MUNCITORI. PrE'~ le militare d~ conducere respectivă. 
d(' I foIu[>unând că teate intreprinderile ARI'. 67. _ Se pedepsesc cU amendă 

t Ind1L~trial~ au bogate bibliot~ci pmie la dis- nela 1.000-10.000 lei, acela care pă-
18! POZiţia fun('ţionarilor şi muncitorilQr - ne- trunde în orice mod Şi fără autoriz.'l.rea 
lUă t ee~ltr este ca ele să ahunde în cărţi potri- proprietarului Într'un adăpost străin, în 
'u i vite. În primul rând, pentru muncitori, Este afară de cazul alarmelQr aeriene saU de 

al, l o Clhesthme de bun simţ şi de simţ al utili- bombardament. 
1?~1 făPi int~l~tuale (';8 să nu dai muncit.orilor A!!:eastă pedeapsă se aplică şi aceluia 
,~, r~rofi e<;!'lu!'oiil' disfra('tl·\'(' ci eminamente care nefăcând parte din nieio formaţiu-

" in~!ructh'(', cam ţinteS<' 'si-i imbogăţeas('ă ne de apărare antiaeriană, refU2'.ă. să se 
111tl'll'Ctnnl şi să-i foriifice in simpl'l'tl lui adăpostească pe timpul alarmelor sau 

::. ll'>hiotil'3 I.ihrill'iile no!\stre ao ~tult' bombardamentelor aeriene sau părăse.o 
J'\ '~"'1 lHIt1'h-itt- fM'ntru mnnpif-o.I'f si mtt11('J- şte adăpostul înllinte de Înretarea 101" 
~, tfl1"" ~ nil'P1'1h,,,ilf" intl'f'TJl';lldt-rllflr l'Ill"t In ca. de reciriivă perlE'apsa va fi jn~' 

1nt!l'Rfrn{'<J1t .. dnfm'l1'e sA pună la disPl)Zitia ternnrell în lagăr ilela 15 Zile la 6 luni_ 
1'" . :f)r "' .. r*H1 .... , pulhtrnle alt' intreprinderilor ART 68. - Se oeilepseşte I"U ÎnClh;. 

. OlIN'ln l-1I.,pq+j qfJf;A;""+~ nf\"tru ifl"),n SOat'ea <'oreetinnnUi. deJa 1--5 ani cu 
;:. '~til'l>1l hi"'l()t4'~il()r "U I'?\rtile pentl'O mUJl- I amenrlă dela 10.000 lei IA. 100.000' lei. 

PltO!'l, cele mai potrivite. şi interdicţie r.orecţională dela 1-2 

t 

I 

aui, aCelii. can~ ul::;~ruge, de~raueaZă sau 
pune in stare de nefuIlcţionare, în orice 
mod, un obiect, o lUl:rare sau o instala
ţle lle:;tm.ată prutecţi.ei contra atai3l1noo 
lor .. enene, uhllU' dacă t:o\>te pl"Oprieta.tea 
sa. 

In caz când faptul a cauzat mOartea 
sau vatămarea grava _ uneia sau mai 
,multor persoane, pedeapsa este aceea 
fixată de lege pentru erima de provoca
re a pericolului public, prevăzut de art. 
352 alin. ultim pet. 1 şi 2 codul penal. 

ART. 69. - Se peaep:;eşle cU amendă 
dela 1.OW-lei la ~.OUO lei, aod care 
nesooo~cşte în ol"lce mud instruqiulllie 
afişate de Cumandamenlul Apărarii P ... 
sive. în privinţa. măsurilor aprovizio
nării eu hrană., apă, meuicamente, el'hi. 
pamellt, unelte şi materiale pentru caz 
de bvmbarLlament. 

Se va aplica maximum pedepsii, dacă 
cei Vinovaţi, SWlt persoande insărcin.al:4l 
cu apărarea allltiaeriană pasivă, la ÎIlb'ti
tuţiile publice, sau particulare aflate 
sub controlul militar, sau care lu('rează 
pentru armată., precum şi cei care sunt 
însărcinaţi CU apărarea paSivă la imobi~ 
lele eU mai mult fie 8 apartamente. 

Pentru recidivă se poate aplica inter
narea în lagăr dela 15 zile la 6 luni. 

ART. 70. - Se pe.tepseşte ()U inehi~ 
soare curecţiollaia. ue1a 1 lUna ia 2 ani 
şi CU amen~a dela 10.000--la 100.00 lei 
acela care fabrică. obiecte sau or1('e ma· 
teriale in legătura cU ap.ă.rarea antiae. 
riană activa ~u patilvă a teritorului, 
acela care pune aceste obiecte sau mate
riale în circulaţie fară a fi omologate 
Ue Ministerul de Război, Subsecretaria
tu1 de Stat al Aerului, în acord ou Mi
nisterul ln2lestrării Annatei., acela care 
activează în domenii antiaeriene a Te. 
ritorului, fără autor'zaţie prealabilă a 
Ministerului de Război, Subse('retariatul 
Aerului, sau care construeşte fără auto· 
rizaţifi Subzunei de apăra1'e pasivă Ju. 
deţeană, iar pentru Bucureşti a Zonei 
de Apărat'e Pasivă Bucureşti, sau con
duce lucrări de ad.ăpostire precum şi in~ 
staliţii de utilitate publică ce nu înde
plineşte condiţiunile stabilite de legile 
sau ord()nan~le în vigoare precum ~ 
acela care va încerca vreo în~elăciune Sau jn<!llvcere în eroare a aut~rităţilor 
în legă tură cU cele de mai S118. 

ART. 7L - Acela care divulgă sau 
prejă agenţilor străini diferite date, acte 
sau planuri referitoare la apărarea. ant,i.. 
aeriană activă sau pasivă a teritoriulul, 
va fi ped~psit conf. a1'1. 191 din Codul 
penal. 
Dacă infracţiunea este com:să de un 

străin pedeapsa va fi aoeea prevăz.ută. 
de a.rt. 194 din codul penal. 

CAPITOLUL VI. 

eă î~i reounoaşte 'nnovăţia şi oii nu VQ€

eşte a fi trimis în judeată. 
Pentru i.nfre.cţinile pedepsite de lege 

GU amendă sau internare in lagar de 
muncă, magistraţii şi ofiţerii vor moasa 
amendă maxim,ă prevăzută de lege pen· 
tru faptul constatat prevăzut ca mat 
sus, dacă infractorul face aceeaş decla. 
raţie. • 

In cazul când infractorul nu este pre• 
zent sau nu îşi repUDoaşte vina şi refU7..a 
a plăti amenda se va îneheia proces 
verbal în dublu exemplar. e-onf. <lnex~j 
NI'. 1. din care unul va fi înmânat celuj 
VinOV'lt. 

Da(-ă el lipseşte sau refllză a primi 

I procesul verbal. acesta Va li afişat ~ 
uşa casei, dresandu-se proeeo; verbal de 
afi,:,a"e conform anexei NI'. 2. 

II. Dup.ii capitolul VI se adallgă ur
mătoarele texte: 

CAPJTI)J.'PT. VII 
Pror('(lura de ;Jud~atii 

ART. 74. - In timp de pace el/mpe" 
tenya de a judeca iHl.l'Ut·\lulllle din ace., 
stă lege aparţine instanţelur civlle, coM. 
normelor prevăzule de procedura pena' 
lă. In timp, de răZbOi, de mobilizare 
sau pe teritorii in stare de asediu, 
Competenţa de judecată trece la instan~ 
ţele militare. 

ART. 75. - Instanţei/;; Mili.t<u~ vor 
fj sesizate prin or<1inul de trimjlere în 
judecată emis pe baza procesului verbal 
ue constatarea in fracţiuni i. 

Ele se v9r judeca în termen de 3 mI::! 
dela seSizare, fără citarea. infractoru 
lui, dar eu a.fişarea pe uşa instanţei Il 

termenului de judecată @u oel puţin 24 
ore Înainte. 

ART. 76. - Hotărîrile instanţelor mi~ 
litare vor Il definitive. 

Ele nu vor putea fi a.tacate pe nici o 
cale de atac. 

AmellZile se vor pronunţa în favoare" 
Ministerului de Războiu" Suhsecretaria· 
tuluj de Stat al Aerului, fondul Apărării 
Antiaeriane Pasive şi se vor vărsa la 
fondul apărării antiaeriene pasive infiia~ 
ţat la Casa de Depuneri şi Consernnaţm
ni. 

In I"az când instanţele competente vor 
aplioa perieapsa amoenzii, eondarn.nat'.u 
va plăti suma în termen de 3 zile dela 
pronuntare. 

Dal'ă în acest timp amend!'! nu eme 
plătită se va M'llite in contra !'IA mand~t 
de internare in lagăr soaotinducse 250 
lei ne zi. 

Dac-§. inffi:anf1l ne mal RUS ~1'l1;(''l 1'0 ... 

de!l1'lsn intern~ rii în llH:ă r san ~ tn""';~ 
soTii. manillltul VA fi !"mie im p r1 l at ..:i 

e'Xt"('11tat in timp de 24 ore de-lll d?tl\. 
emiterii. 

ART. 71. - In timpul stării de raL, 
Procedura de constatare , boi sau de mobilizare şi pentru anumlte-.I 

ART. 72. - InfracţiUnile la prezenta. j teritorii, Ministerul Justiţiei la cererea". 
lege vor fi constatate de 01'100 magistra.t ! Ministerului de RăZlboi va putea dispune·' 
civil Sau militar având calitatea de poli, ca judecarea infracţiUnilor prevăzute In· ~ 

I 
ţie judiCiară. art 63 ;alin. 1 şi II, 64, 65 şi 67, alin. 1_ . 

Comandamentele militare de apărarea. şi II şi 69 alin. I şi II, să se facă de ('a
antiaeriană pasivă ale teritorului vor tre decătoria de Pace, Prin derogar(·· 
putea da delegaţiuni şi ofiţerilor actiVi dela dispozjţiunile aela art. 74 alin. TI 
sau de rezerva mobolizaţi sau concea.. din această lege. 
traţi ,având cel puţin gradul de locote. Deciziunea Ministerului Justiţiei se 
nent pentru a putea constata infracţiu- pune în aplicare dela data publicării ~l 
rule de mai sus. în Mon. Of. 

Procesele verhale de constatare ale In asemenea cazuri Judecătorii de" 
acestor infracţiuni, VOr fi intocmite Pace şi Judecătorii Delegaţi in acest 
conf. anexei Nr. 1. Ele vor avea forţă I :,;coP.I~ .Judec_ătorii . de către Minister.l: 
prob~torie. pân.i la înscrierea în falş. " JUSbţiEU vor Judeca mfra.eţiunile mai SAU!> 

Nemdephnirea uneia din condiţiunile enumerate la faţa locuIm unde vor fi Ul 
prevăzute la rt. 138 pct. 4, 5 şi 6 din soţiţi de grefieri precum şi de organele 
procedura penală, nu atrage nulitatea de constatare Care ii vor sesiza verbal. 
proceselor verbale. Judecata se va face de îndată fără rueI 
. In cuprins\.tl procesului verbal se va. o formalitate prealabilă. dacă infract." 
menţiona, sub pedeapsă de nuli1..1..te, în". r.ul este prezent. 
cunoştiinţarea făcută. infractorulUi, ei In c~ când ~cesta lipseşte judeca .. " 
p!ooesul ~ver'bal v.a fl depus in cele ~2 r.ul ~va. fUlA o ora pentru continuarea ju 
zile urmatoare la 1D8tanţa competenta., decaţil la sediul Judecătoriei dresân, 
ca!e. va ~i indica~ p~in ~ a:ătarea nume- P!'0ces verbal de cele constatate şi H~ . 

lm ŞI s:.dl~l ~cestU1a ŞI ~a Jnd~ata. se v.a s~~ infractorului o .încunoştinţare SCI' . 
urma fara c1tax:ea sa, el ~un:tal prin aiI· sa m acest sens cU lllvitaţiunea de a S( . 
şare cU cel puţm 24 ore Ulamte. prezenta in camera de oonsiliu şi cu ar5 

ART. 73, - Pentru infracţiunile pe- tarea că în caz oontrariu va fi jUdePHt 
depsite de lege. numai cu amendă, ofi. în lipsă.. 
ţerii şi magistraţii ona.tă eu constata- Dispoziţiuni1e art. 76, se aplieă. şi ÎI 
rea faptului încasează dela infractor, ca.zurlle de mai SU8 • 

minimnm amenzil prevăzute M leg-e Organizarea controalelor msotite d· 

I pentru acest fapt elibera.nd dhitanta din I judecătorii revine organelor ViJ\iSteru.-
recipisi.er ~u ll"AU..! dac! acesta. declari.' (Co.ntinuare în pag. t: ' 
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Rationalizarea consumu~ui lemnelor de foc De anui 1944·45 
Ordonanţa Printâriei Municipiului Timişoara: 

&imdria municipiului Timişoara prin 
.wdonanţa NT, 12 a 'raţionaLizat aprovi
a::i.onorea cu Lemne a popu~aţiei munici
,*,luj Tim~ pe anul 1944-45, du
pi cum UTm6C1%ă: In vedeTea stabilirii şi 
1"Q.ţioMlizării consumuLui de lemne de 
joc în cuptinnd Municipiului Timişoara 
tDdie goapodilriile, lmtituţiil., lnt'l"e
prinder"e d. oriCI 1el, .unt obligate a-fi 
hmita conrufflul anual pe intervalul de
z.. 1 Aprilie 1944--31 Ma'I"N 1945 lea 
awatdţilc ji%G.tc de S. S. A. pria deei
.man" Nr. 1549/1944. 

.• PROVIZION AREA GOSPODARJn .. OR 

Nevoi.kl de lemne Qe foc M gospodăriil« 
Imtlt st&b.iJ.ite pe ţara înb"e&gă. în funcţie 
de numărul membrilor ~ari le compun fi a 
camer.i!or locui~e pe următoarele categorii: 

Cg,t;;goria I-a: Gospodă.riile cari au o sin
gură incii.pcro, ac pot ~vizion& 81 
maximum 2000 Kgr. lemne de foc., indite
l-ent de numărul metnlbrilor diII. <:an) elite 
compusă aceasta gospodărie. 

In cazul că !le ~teşoo in aceasta inci
pere, se roaugi. un 8pOr de 1000 Kgr. 

CatA.>gorla II-a: Gospodă.ri.ilO eare au O 
l!in~ră. cameră de incălzit şi o bU'Cătă:rM, 
90 pot aproviziona cu m~ximr.un 3500 Kgr. 
indiferent de numărul membrilor din go&o 

podări~. 
Catcgori& IU-a: Gospodăriile care au 

2 camere de încălz;it şi o bucăt.ărie se pot 
a.proviziona cu: 

4000 Kgr. dacă sunt compul'!e din 1 _u 
2 me-mbrii şi 5000 Kgr. dacă sunt eompuee 
din 3 şi mai mulţi membri. Categoria IV-a: 
(Jospodăriile eare arl trei camere de blcă1-z:it 
!.'oi o bucătă.rie, 8e pot ~Tm'iziona cu: MOO 
Kgr. dacă Imnt compuse din 1 sau 2 
membrE. 6000 Kgr, dacă sunt oomţt.lSe din 
3 SliU 4 membrii, 7000 Kgr. dacă sunt com
puse din 5 şi mai mulţi JIten:r"brii. Cate
goria V-a: Go9podă.r1i1e C'llre au 4; camere 
de tncălzit şi o buc~ărfe, 8e pot a.~ 
ziona CIl: 5000 Kgr. dacă sunt compuse din 
1 sau 2 membri, 6000 Kgr. dacă sunt com
puse din 3 Barl 4, morobrii, 7000 Kgr: dad 
sunt compuse din 5 sau 6 membrii, 8000 
Kgr, dJcă sunt com.puse din 1 sau mai 
multi m~m'brii. Ca~goria VI~a: G<ls. 
OO<!RriiJe care au 5 camere de incălzit ~ • 
b'lcMărie. se pot aprom-iona eu! 5000 I{gr, 
dacă sunt comp"l~e din 1 sau 2 membrii, 
6000 K~. dacă sunt compuse din 3 sau 4-
mcmbrH 7000 Kgr. dacă sunt compuse :5 
!l3U 6 M"mbrH, 8000 Kgr. dacă mint com
pu&' ,1'" 7 sa11 Smembrii,9000 Kgr. dacă 
sunt C""""Puse din 9 sa"J ma·j mulţi mer:tbrii. 
Categor'~. VII-a: Gospodăriile care ,,"u e 
('·nmcrr -re încălzi'!: şi o bucătărie, se pot 
~p'l'Oviziona cu: 5000 Kgr. dacă sunt com
l"L.'!e din 1 sau 2 me."Jljbrii, 6000 Kgr. dacl 
sunt CompuM din 38lm 4: :membri·i. 7000 
Kgr. dacă runt eontp'.lIJe din II MU 6 mem~ 
brii. 8000 Kgr. dacă sunt eompuse din T 
MU S membrii, 9000 Kgr. dacă sunt corn
pu~e cUI" {} sau 10 membrii, 10.000 'Kgr. 
dlldi "". t compu!'le din 11 sau mai mulţi 
In embri t Ca tcgoria Vffi-&: G'J3'Podă~ne 
'Care n.u -; eamere de lncălzit şi o 11'lcătărie, 
M pot aproviziona eu! 5000 Kgr. dacă '.1nt 
compu!'oe din 1 sau 2 membTii, 6()f)(} K;;r. 
daei sunt compuse din 3 sau <1 Jr.(;mb:i., 
7000 Kgr dacă l!!Ul1t compU.5e din:; S~11 a 
membrii, 8000 Kgr. dacă sunt CC'1r.luse din 
7 ~8U S me-mbrii, 900Q t~gr. d'8C\ 1!'111~ com
puse din 9 sau 10 membrii, 10,O·1t: K~. 
dacă sunt eompuse din 11 membrii şi 11.000 
Kgr, dacă !lunl compuse din l::l şi ma.i I 
t:.lulţi membrii. 

La necesarul de lemne de foc aAfel sta
bilit se va Ildăuga pentl'u COW!'Jmul bai10r 
,i al spă!ltorHlor laolaltA. UD spor de 100/0 
po an. 

Ori care ar fi numă.rul familiilQr care 
locu~ in seelaş apartament cota de lemne 
C'~venită intregului a.partament, se va 
atribui pe baza nnei singure cartele; a ca
pului de gOBpodirie, 

Gospodăriile eu instalaţii de illdlzire 
ecntrală, eare ut1li1Jează combustibil &pe

Ir]al sau cărbuni, n"l se pot a.proviziona ti 
eu lemne de foe de cât pentru: BucAtărie 
cu rooo kgr. anual, spălătorie cU 500 kgr. 
Baie cu 500 kgr. anual şi. numai daci se 
'erttuzează le-mne de foc pe.n Url h1ocă:lzire. 

Pentru a.prind~ caioriferelor cu eăr
~, Re aoordă maximum 3500 kgr. lemne 
.. foe mual' 

APROVIZIONAREA IN8TITL'ŢIUNILOR 

ŞI lNTln~PRIND~RILOR 

IPstituţiile şi Intrepri'Uderil., vor primi 
c~utt'le sp6(-jale în baza deela.mţiilor asupra 
volumului incăperilor, eart.el~ cu carl se pot 
aprovi:ciona e'.1 lemne de foe ealculând 
XIoeCe5Rrul 101' astfel: 

Pentru eameroele cu un volum sub 20 me. 
1000 kgr. lemne de foc anual. Pentru. 
fiecare 10 me. de volwm in plus peste 20 
mc ... se a.ooroă 00 spor de 150 Kgr. leame 
dil foc, 

Camerele de 1l'D ,'clum mai mare de JOO 
me. se vor Incălzi numai cu. cărbuni. 

Pentru incă.perile ocupate de autoritlţDe 
militare, necesarul se va Irta.bili In eonfor
mita~ cu prevederile regulamentului Ser
vicirJlui Administrativ al Armatei. 

Bucătăriile restaUT8lltelor, cantintlor, 
spita.1elor, dispensarelor, Internatelor, pe& 

siunilor etc., care funoţioneaU cu lemne 
de foc se vor aproviziona cu conbushbilul 
de lemne în cantitâ,ţile de lemne de foc 
sta:bilit de serviciul aprovizionă,rii pe 1Ul1l1 
1943/1944. La. pr-e:rentare pentTu obţinerea 
e&rtelei aceşti!!. vor aduce deelaraţia din 
an."ll trecw::, prin care serviciul apro
vizionării le~a fixat deja eantitatea, D',J,pă 

eongultarea ş.i eliberarea ~artelei declaraţia 
se va restitui pentru justificarea eon,

sumului din 194311944. 
Ridicarea cartelelor speciale pentru lam

M de către lin8:;'ituţii !,li Intreprinderi de 
olice fel :!!le va face în termeD de 30 zik dela 
afişarea prezen tei ordonanţe, in ordinea 
publie11.tă prin comunicatele ssrvictJlui 
municipal de aprovwionaft. 

PROCIJRAREA ŞI DISTRIBUIREA 
LEMNELOR DE FOC 

Lemnele de foc se distribuie in cuprinsul 
miuicipiuiui numai pe buA. de bonuri din 
cartel,ii.: 

a) Gospodăriile se vor aproviziona direct 
d~la exp108tatorii de lemne de foc din ju.
d>:ţele: Bihor, Arad, C3.ra1t, 'J:'i.~ şi Seve
rin cu cantltăţile la care 8I'l dr€!ptu1 con,.. 
ferm dispoz:iţiuni1or Art. 2 din prezen'ta 
ordonanţă. 

Df'la Introprinderen sau Instituţia căreia 
îi aparţine capul de gospodărie, in calitate 
de sahu'iat pe baza bonurilor di.n cartelă. 

Dela depoozital1 de lemne de foc la care 
sau inscris; , 

b) Personalul armatei se poo~ apro
viziona cu cantităţi1e prevliL"Ute. la Art. 2 
numai pe baM de cartelă (aceleaşi. bonuri 
ea şi ia populaţia civilă) dela depozltele 
militare Sa."l dil'e~ dela exp1oa.tatori; 

e) Gospodăriile evreeşti nu se pot apn>
viziona decât prin înscrierea. la depozitele 
de lemne dA! foc; 

d) Instituţiile şi :DntI"eprinderae t~ \fOr 

angaja lemnele de caTe au nevoie atU 
penru consumul lor propriu cât şi pentru 
al funcţionarilor şi lucrătorilor înscrişi, fie 
dela exploatatorii din j"ldeţele susmenţio

nate. 
Aceste intreprinderi vor inscrie la lemne 

DfJmai capii de gospodărie angajaţi. An
gajaţii cari sunt membrii de gospo dării , 
vor putea fi in~rişi numai pe baza. car
telelor capului de gospodărie căreia le 
aparţin. 

Gospodăriile .se pot aproviziona cu lemne 
de foc necesare OOIlSumului pe intregul an 
direct dela producători, in vagoane a 15 
tone numai până la. 1 August 1944-

Institutiile publice v:or lua eunostinţă de 
d:lJpoziţtunfle art. 8 a Deciciunei No. 1549/ 
lM4 S. S. A. fi vor soIidta de urgenţă să. 
fie aprovizionate cu lronne de foc direct 
de către Administraţia Casei Pădurilor la 
pr~ţurlle stabilite prin cO!l'Venţiunea (J:I Mi. 
nk~terul de Finanţe, 

INSCRIERILE C..oSPODARIILOR, 
INSTITU'J'mOR ŞllNTREPRINDERILOR 

Inscrierile gospodăriiIor atât la depGEi~ 

tari, eft.t ti la Intreprinderile sau institu. 
ţiile la eare sunt a.ngajaţl ce.pii respectivi 
ai goepodăriei, .,. va fB.oe mcep1nd dela 
pU'blicarea prezentei ardonan~ p6nl la %5 
Aprilie 1944, pe bua eartelei actuale a 
oapu.lui de ~QSpodărie, pe care se va speci
fteft efl.ntitatea de lemne ee ee cuvine gos
podăriei pe an"ll 1944(1945 ,i eare va fi 
oertificafA. de cltre C!&pul gO".rMldliriet sau 
Ioci.iitorul bâ _ DIIdn.a .mert.at 

Tot plnă. la această datA se vor !n8erie 
la ServielUl Aprcvizionării şi acele R"O&' 
podării, mstituţii şi intreprinderi cari 1/1& 
aprovizionează direct C'U vagonul conform 
art. 7. 

Fie oare gospodărie. iDtreoprindere sau 
iJl.ot.:i.tuţie este obligati a declara la 
inscriere stocurile de lemne de fIX. de care 
dispune, urmând a ti IIICă.z"Jte din oota 
anului 1944/46. 

Cine nu-şi oalculeMă just ootele ee I .., 
cuvin şi 88 iMerie .,. eantităţi peste drep
tarile ~ DU. !!le lMerie in msi multii 
locuri: la depozitarl, la intreprinderi, la 
mstituţie, 0lIftI permis de aprovizion~ ea 
v&gooul, ... IlU-~ declari ~ ealltn;i.. 

ţile disponibile din aprovizlona~ 8ft1II:al 
1943144 etc. comite delictul de sabotaj 
sancţionat potrivit dL"poziţiunitor 1egli 
No, 282 din 1 )Ia' 1948 cu modificările sale 
ult~rlO1lre. 

Depozitarii de lemne de foc, vor 1nsorie 
populaţia din cartierul reapectiv, în limita 
posobihtăţDor de fi.nanţare I)i. utilaj, in .... 
derea angajării şi distrilT.ririi lemnelor 
de foc. G<>.9podăriHe care nu se pot Inecrie 
la depozi1rJl din cartier, se vor Wscrle la 
alte ~e din ocJ.e lD&i e:propiate. 
situa te 1n raza munidpluitti. 

In!J('~rile go8pOdăl'lilor, atât la d.epoId-
tari cât Ji la intreprinderi sau instituţii .. 
vor fa.ce in tenn&nul susmenţ.jons.t, tn~ 
l?gi!ttrn, 'CIU'III ~e atâ.t J*ltn1 ~ 
cât ~ pentra distnlTJire. 

1nA('.riel'M făcută la depozitaral ~ 

sau la i:mmtuţia lJi mt~ de eaftI 

ţf:M, ft fi ~"ti pe ea"",' (ultima __ 

per'".ă S'It'b deels.Taţia capuhli de JtII!IPO'" 
dărie) specificlndu-se: ,,In8CriS la ])epoIIl
tul, Instituţia, mtrepriZldel'ee. 8&U oc- b t= 
de -oonrol. 

Depozitarii nu pot!nscrie pentn1 &'pINI

vizionare, mai mult de 30 la S'ltă gospodăTft 
evrei~ti din numărul total al JOOpOdăriil« 
tn8Crise. 

Depozitarii, instituţiile şi înu-eprinderDe, 
\'or ceontraliza toate În.."'6rierHe pentna .... 
podărli, intr'o situaţie in can .. ft .nota 
unnătoa.rele: Numă.1T.1l tot:al al ~ 
pe categorii cantitatea totală de lemne, .. 
cesară pentru sattsf-ace~ oererilcr gw. 
podăriilor blcrise pe e&~rile dela art. J 
a prezentei O!"donanţe. 

Si tuaţiile astfel oentraHm,te 8e V'OI!' cte
pune de către de<pozitari, instituţii I!IM 

intreprinderi p§.nă la SO AprU1e 19-14 la 
Serv. Aprovizionării al Munlcipint'Oi ~ 
I. Str. Lenau N'l'. 6. 

Odată Ct1 prezentarea sltnaţiei '90!' 
aduee şi registrele de Inecriere 8p1'8 .. fi 
vizate de inchidere, 

Distribuţia lemnelor se ft taee numai pe 
baza bonul"ilor Nr. 12, 16, 20 şi 24 Diverse 
(pagina 16) din t'II\rle1e capilor de .. 
podă.rii sau pe baza primelor patru bonuri, 
din cartelele "peciaIe ale mstituţinor şi bttre 
prinderil.or (in ordinea anunţati prin flDo 

m"lnicatele Serv. de Aprovizionare U. 
nicipnl). 

Capii de gospodărie 98 TOr prm,enta 1a 
depozitari, instituţii, intreprind..m, indati 
ce au luat ounoştinţi ei a.eestora J.e..e. 
808it canti'".Aţi suficiente de lemne, cu cer.. 
tel&, precum şi CU cartelele tutuTor mem
brilor din gospodărie. 

Gospodăriile, instituţiile, inrtreprinderDe 
şi depozitarii sunt Indemnaţi sll. se gră.beMcă 
cu ~fectuarea aprovizionării In deosebi 
dela d~tari, spl'e a le da posibUitatea 
să-şi reinp'l'OspătcZJe depozitele şi să şa 

8Ipt'OVizione2lfl e!t mai multe gospod.ării. 
Instituţiile, intreprinderile şi In deosebi de
pozitarii cari dispun de cantităţi S'm
clente de lrnme vor putea distri'bui lemne 
de pe acum pentru necesităţile gospo
dăriiloT pe juanătabe an pe 'bon~lrile 12 fl16 
diverse. 

Pentru a !le putea aooelera aprov{d01l&.rea 
,ospodărinor In timpoJ el.nd tra.nsporturiloe 
pe C. F. It. Mlftt mal uşor ele realizat, eapli 
~ăriilor esli au dreptul la eantlti.ţI 
eari tntreo 5000 kgr. precum şi acela eari 
au l"eftltnrl Stlfic~nRJ sunt obligati si. 
ridioe d~l!\ d~pozttar, cel ymţin SO 11\ StIti 
din eantimf:l>,a. 8Iluall plni la dsi:e. 4e 1 
.... gqst lJW4 . -. 

STOCURILE DE REZERVA 

Depo2Jitarii sunt obliga~l a stoci in de. 
ppzitele lor sau locurile de6i~ate de aer· 
viciul a,provizi.onă1'ii al Primăriei ca.n tita.tea 
totală. de 500 vagoane î.n propQrţia ce se 
va fixa de primărie printr'o dece4e &pa~. 

A.eestle oantităţi de lemne "'.1 cantitatea 
·ce o va angaja Primăria (Comitetul de 
Patronaj) constituie rezerva de lellll» de 
foc a oraşului şi nu se va putea dibibui 
dd.t pe baza dispor.;iţillor apecia1e &1. pri
maruluL 

ZONA DE APROVIZION,~RE 

Instituţille, Intreprinderile p.a.rticula.re Il 
depo.zitarii, se vor aproviziona eu C&Dtită
ţiIe necesare comnmului din judeţele: Bk
ho!', Arad ,Cara.ş, Timiş şi Severin până 
la staţia de cale ferată Câ.rpa de pe linia 
~rşova; din judeţul Ha
nedoara din staţiile de pe linia Caran~ 
-Voislova şi Arad·-Brad, dela exploatările 
zonei Banat-Bihor, carc cuprinde regiunoe. 
situs.:>..ă 1& Nord de staţia. Vălişoara şi. 11 
vest de sta.ţia VOislova, Holdea, Z&.m ti 
Brad. 

InstituţiI1e, Intreprinderile, detxnat:lrii 
şi partkularii cărora. li s'a repartizat eotI 
de l~ pe baza unei autorizaţiuni eij,'be. 
ratll. ~ oomandantul detaşamentultti dI 
elq)lO'atare silvică Timiş-Torontal se WT 

prezenta ia comandantul detoşamentu1ul 
d1n ,1ndeţnl de aprovizioDRre spre a t..- tn. 
dft ~108tatorii la care să.şi RngR~ 
C8.n~tăţne atribuite. 

OONTROLUL DL"iTRmUIRI1 LEMNELOB 
DE FOC IN TDOŞOAR.\ 

Pentru controlul şi tndrJmarea aprovi. 
zionăTJ1or CQ lemne d-e foe se iniiinţem ti 
sta,ţifle ~ra J:>oonmiţa Elena fi 'J'lmj. 

f08t"& J'aJbl1cll câte o e&misie oomplUlă dh!: 

UD. delegat al prim.ă.r~ fi un delegat ali 
Calnerei de Comerţ şi Ingust.rie Tim~, ' 
~ '9'Or funcţiona in birourile din fII4a 
re.mpeI0I'. Ele vor tunct.i.ona după instr!Je. 
ţbnUe ti IImb oonrolU:1 !lervlciului de aP't'O' 
viziona:re al primăriei. In caz de necesitate; 
.. 'I'Or' delega de primărie şi agenţi spedal/ 
(te control pe 'tenm la :fnstitu.ţH latre-·· 
prlnderl ~ dep(',>:;·~·.1"i. 

Ccwnisiile de control au 1I1"mătoa.rele 
a~ 

Controlul " Indruma~ aprovfziooirrDor 
ea lemne de foo pot:r1vit dispoziţiunUor pI'&

zentei ordon8llţle. 

0latr0Ial depocitarilor de lemne. .. .
~ JuetituţUlor, ti mtreprinderRd 
de Clri ee_ t 

!ru.uiMa Irl registrrJ. & gospodării!Ol'! 
care arulază a ee a~ direet ar 
~~ , 

DectII&- bteurnor din ~le p4!III.tn 

latnnele <le t!oe 1!!08ite pe rampă pentru par
t1enlari bItltuţH _11 întreprinderi de (ft::t. 

fel fi ~ traete10r (8Crlsorllol- de tri.! 
lIat'ă) peatIr.t de8oireRre'A 'ftg'OIle!o? 
1Infinţeul fi ţine la C1ll"et1t următOAre!! 

l"II!Igistre= 
a) Un. JVgf!sttil de ~eI."e a JO!I'G' 

âlrh10r elIN .. llfIt'ovizionead. eu VSgomrl'j 
b) Un reg18tru de sosir<e zilnic de ~ 

bastilbil pe ra'l'apele staţiilor. 
e) Un ftlgistru de PArtizl a tiecl:1"Ui dt- : 

pozitar, frttft!ţJtfndere 8ftU tntit'lţie. t 
d) Un registru de prooe....qe ,>erbsJti 

fn'('heiate de membrii eomlSlUnei ~ 
costatănlor făeuf...e, a oonfiecănlor ~ of, : 

dhtelor~. 

Exeeuti toate măsurne luate M' că,trt 
Comhmriatul special al Gu~rnubi pentru:, 
aprovfzionlrllor eu lemne, de foe şi apllri ; 
in8trucţitmile lJi dispoziţine primarului. ~ 

Ca",~rD db staţtne C. F. R. Timilj0Bf3·~ 
Dornniţ9. Elena şi Timişoara Fabric nU vor ( 
put~ lib:;ra nici 1Bl fx-a.ct ue.ntru lemne dI ;: 
foc care se descareă in staţii sau merg pe 
linifle de garaj fără viza de de!;lcărcare ' 
comisinor de control. La fel şi tra11E 
porturile sosite eu rn'!\ndate d~ tran9JlOt 

pentrn C. F. R.-şti. Această viză se 8f1lkJ 

la loc viz.ibil ~ fracfele sau mandatele (fi. 
ginale înainte de a I'!e prezen~ destfnatart< 
la casierle. 

Infracţiunile la prevederile prezentei OI' 

donanţe se pedeopsesc tn conformitate~· 
~j,ţiunile...Lţgil Nr. 282 din 1 Mai 194; 
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- ATENŢIUNE CITITORL Inoe
plJl4l dela S Aprilie 19H't modifi('ându-se 
programul emisiunilor posturilor ger
mane de radiOt cele mai noul ştiri asupra 
llituaţiei politice şi a fronturilor, le pu
tem lua şi tipări în timp reoord, Astfel 
lIlIl'1Il .,Dacia" vă oferă posibilitatoo. unei 
rapide informaţii, publicând oonnmlca
tele de război la orpJe 17 adeci. la două 
ore după comuni('.are, oeeae,.e Înseamnă. 
~ Slmtpm primul ziar local. N\I'e infor
lI1f'Ia'J'.I dtftmii ('u 48 o",", tmtl de ~ 
dfoto5t 'l'ial'f!!f' din (,~lllbJă. Totodată. 
twlnd rllnic J<-gături telefoniei cu BuCU
~ " Berl!rl1tl, smttem in sItuatia. de a 

~ a~ ~"'" P'ftl nTn"C;~e ştiri dela. cea 
mllf aTJtfonf1di. sursă. 

- CE'r AŢE~'1, predtiţl-vă apă din 
YreJne pentru a avea 1:a nevoie in' caz de 
blmbaMament. Rezerva1i-vA. api pentm 
beat şi pentru spălat, pentrucă DU se ştie 
când pU1;(>.ţi rămâllea fără apă in casă 
.... chiar În CIQI1:.e. 

- NOUL ADML~TRATOB GE" 
~ERAL UNR AL JlJ})~'J.'lJLUI1'IlUIŞ. 
TORONTAL D. 8.V. Victor Irimescu 
administrator general CNR &1 judeţului 
Botoşani, devenind disponibi1 în urma 
evacuării, se utilizeam ca administrator 
general CNR al judeţului rl'imiş·Toron. 
~ tu locul dlut subinsp. gen. Const. Gra
ma, a ~rui delegaţie mcetează. 

. - Pl~ LA. TEATRUL NA.. 
fIONAL. Marţi II Aprilie va avea loc 
1& Teatrul NaţiQll8.l din Cl.uj-~06r& 
premiera miSterului .Cerurile spun" de 
Viotor PapiliaD. Muziea de scenă de d. 

.Miroea, Popa, direcţia de scenă. d. Ionel 
. 0J:teanu. 

- AOOBDAREA DREPTURILOR ME.)1 
• BRILOR CASEI ASIGURARILOR SOCIA

Le. Se atrage atenţi unea patrollilor şi asi
guraţilor MUpra celor de mai jos. Pentru
ca membrilor de familie a asiguraţilor, să 
li ee poată. acorda drepturile prevăzute in 
art. 44-48 din L. A. S., asiguraţii !.Iebue 
să a.i;bă in ~ următoarele: Calitatea de 
membll'.l de falJillie al &8iguratului trebue 
să se constate eu uşurinţă cu ocazia verifi
cării drepturilor şi a prezentării la medic. 
Ia aeest I!ICOp, carnetele de aBigurare, la fila 
respectivă trebu~ (!!U'b se.nC'ţiunea decăderii 
dela drepturi) aii fie completate crl toate 
datele personal-e ,i fotografiile membrilor 
de t's.milie eu toate datele personale .şi foto
gra.!H1e membrilor de familie arătaţi sub 
lit. a) f) din al"t. 44. 

- PR~'JUL ŞI COTA per ha, DE SUU~A'l 
'b~ CLJl>t(U. Piatra vânătă şi anul acesta 
se va distribui de către Sindicatul Viticol 
din Timişoara. Direcţiunea Viti~ultulii şi 

Horticul~urii anunţă conform dedziei minis
teriale 34.157 că preţ-lI per kgr. a sulfatului 
a'a fixat la 250 lei. Iar cota fixată provizo
riu la hectar mte de 30 kgr. cu speranţa de 
mărire ac~asta fiind in funcţie de impor!.ul 
din Germania şi Belgia. 

- NOUl TARIFE LOCALE DE MAR
FURI PE C. F. R. Direcţiunea gen'l!rală cfr. 
a hotărât următoarele: Actualul tarif local 
de mărfuri partea II-a fascicolo. a, valabil 
dela 1 Aprilie 1940, precum şi act'.1alul ~
rit local de mărfuri partea II, faseleola e, 
valabil tot dela 1 Aprilie 1940, se vor ab
l"oga pe data de 1 Mai 1944 şi se vor mIo
eul, pe aceiaş dati cu alte două tarife 10-
eale de mărfuri, valabile cu toate :nodl
(\.Cirile şi tntroducerile făcute până la 1 
Mai &. c. Exemplarele pentru public se vor 
pun! in vânzare la bir(Tlrile oficiale de vo
iaj e. f. r. preţul fiind 200 lei exemplarul. 
Preţul se fixează proviZOriU Ia 38,000 vago
nul de 10 tone. Preţul definitiv se va fixa 
in urmă, după. cumpărarea lemnel"r şi care 
!II Ta calcula după preţll de cos~ la eare 
8e va adăuga preţul tnlnsportului. manipu
latiei tn depozit. chelhlelile de admini!u-aţie 
~i diverse alte cheltuell. 

- CONCURS DE PREOT. Consiliul e
Jlarhial ortodox român al Timişorii publică 
eoncurs din ofici"J pentru oompelctarea prin 
numire a parobiei va~ante Checheş de clasa 
I. din protopiatul Recaşu1ui, cu t·"rmen dr 
30 zile. Cererile Vor fj adreaate oficiulUi 

protopopesc din Reeaf 

- TIMBRELE ASIGUBA')'ILOB DIN 
EXERCIŢIUL BUGl.'TAR EXPIRAT NU 
lUAI SU1Iî"T V ALt\BILE. Se atrage atenţia 
me-mbrilor Casei Asigurărilor Sociale că 

timbreI" din exerciţiul bugetar expirat 
(1943/1944) ne mai fiind valabile pentru 
e%.ereiţiuni k1 eurs. aplicara lor pe fan. de 
cotizaţii curente, nu dau nqt.ere la nid r.m 
drept ~ nu vor fi luate In considerare. In 
consecinţă patronii Şi asiguraţii !!Unt rugaţi 
să. nu lipească timbre actua~ ... In vlnz:a
re <lec!t nmnai pentru compleetarea UP8Uri
lor din exeretţiul expirat. Smrirea l1Oui1or 
timbre va. fi anunţată la timp. 

- IN OAZ DE BOMBARDAMENT 
trebuie să aibi fieDare tnaa ,. medi-
menie ŞI un geamantan eu alimente. p",. 
gătiţi dar din vreme toate acestea, peu. 
'-roca să nu a.veţi de suferit. 

- A.Jf11;UL OYta:l.,U lMJitlANE. lată 
programUl Operei U.omâ.ne uin Cluj-Tl
:nişoara pâ.na. 1& Paşti; 'Vineri 1 Apl'llle 
şi Luni 10 •• Va eanta opereta .. Vauuva 
vese1ă." eU aoeea,ş diStribuţie oU care .'a 
Juee.t Duminică în 2 Aprilie. 9 Aprilie 10. 
matineu se va reprezenta .,Liliaoul" de 
Iohann Strauss, cU lina Stella Simonetti, 
dna SUvia Florea~SoltiSChi, dD& Maria 
Mihai d. Tr. Nic<llau, a. Ionel Tudora.n, 
era Maria Ioana, d. BusulOO, d. Avrigea.. 
t:u, d. Moarcăs, d. IarQţchi. Miercuri 12 
Aprilie se va cânta "Martha" de Flot()w 
cu distribuţia ~ care s'a eânta.t reoent, 
insă eU d. Nio. Dirlueeneo·Bejenarn, oare I 
îşi face reapariţia pe s<'ena noastră du
pă detaşarea dsale la Odesa. 

- ADUNAREA GENERA.LA A ASO
CU.TIEI ... ~'IICELE TINElU:LOR J.<'E
TE". Asociaţia ,.Amicele tlnerelor fete", fi
liala Timişoara., ţine adunare generală în 
zba de 8 Aprilie 1944 ora 5 după masă la 
sediul său din Str. Treboniu Laurean Nr. 
13. Toate doa.mnele membre sunt rugate 8 

participa. 

- EXAMENELE PARTICULARI'; IN 
1l\'Y AŢAMANTUL PBUIt\R. In ziua de 7 
Aprilie a. c. vor Incepe examenele particu
lare de curs primar şi S'~praprimar di.'l re
giunea Timişoo.l'a. Examenele se vor ţine 
la fCOAla prilnară "Spiru Baret" din Timi
~L 

- IN ATENTIA ME..,mRll.OR CASEI 
ASIGURARILOR SOCIALE. Direcţiunea 
Casei Asigurărilor sociale arată că: dat 
fiind faptul că. adiposturile din oficiu şi 
jur .. .mt mici, pr..ronii şi asiguraţil sunt 
rugaţi să. se prezinte la Oficiul de Asigu
rări numai in cazuri bine determinate, spre 
a ee 8\;ta aglomeri.ri ti busculade cu oca
zia alarmelor aeriene. 

- DISTRWUIREA ULEIULUI. Distri
buirea ulerllui pe bonul Nr. 6, câte una
jumătate litru Y2 pro persoană. Comer· 
cianţii detailişti sunt rugaţi să preia auto
rizaţti1e de uleiu şi să-l ridice dela 1. N. C. 
O. p. de urgenţă. Cei care nu ridică ime
diat vor fi ştersi depe tabloul de distrilni
re ~ vor fi daţi tn judeeată pentru sabotaj. 
Deeontarea uleinlui distrlbuit eu bonul Nr. 
5, se va face de către comercianţi până la 
10 crl. •.•.••... .• . • . -.~.-.-.-.i ::. .... ~.-............... . 

Comunicatul Cenzurei Prefecturei jud. Tim{ş-Torontal 
Cenz.ura Centrali & Preaei atrage &ter1-

1 

prez.enta corespondenţa de orice fel (acri~ 
ţiunea că pe viitor orice fel de corespan- telegrafică, telefonică) in 2 exemplare.Ser-
denţă pentru z.iarele din Capitală urmeazA viciului Cnzur-ii din Palatul Prefec!.uni ca-
a fi prezenta!.ă. mai intâi la Prefectura ju- mera Nr. 209 de unde vor primi 1 exemplar 
deţulrJi Serviciul Cenzurii in vederea veri- verificat şi iscălit de cenzorul respectiv. 
ficării veracităţii faptelor semnalate. I Pentrl a putea verifica veradtatea fap-

Pentru ca ziarele din Capitală. să. nu su- telor fără nici o intârziere, odată cu cores
tere in ceeace priveşte informarea lor, toţi pondenţ.a se vor da şi indicaţiunile necesare 
domnii redactol'i regionali sunt obligaţi a verificării faptelor. 
.... 3 ••• _ •••••••••••••• , ........ ......-----••••.•• ." .. 

APARAREA PASiVĂ 
CUMUNICA.·l~ 

Cu ocazia atacului aerian din 3 Aprilie post a.coperite. 
1944 s'au constatat urmCoarel. a.b.ateri : Şcolile sunt obligate ~i acopere şanţu-

1. - mstituţiunile şi chiar particularii rile, pe cari le vor menţine in bună stare 
nu s' .. ~ refugiat în adăposturi ei şi.au con· li in timpul vacantei. 
tinuat activitatea obişnuită.. d) Să se scoată al doilea rând de geamuri 

2. - Nu s'a oprit circulaţia pe r-bi. cari să fie depozitate in loc sigur, iar la da-
3. - Populaţia flotantă, in loc să se adă- rea alarmei toate ferestrele să se deschidă. 

postească, a rămas în stradă sau lingă cli- e) Să. se facă rezerve de apă, alimen:e şi 
diri privind sborul avioanelor. nrlJ1oa~e proprii de iluminat. 

4: - Cei ce s'au refugiat in adă.posturi, f) Nici o instituţie. Intreprindere sau per. 
nu Şi-a:-l luat valiza cu haine, acte. valori, soană particulară nu are voie să folosoască 
hrană, etc. . telefon~ll pe timpul alarmelorr aeriene şi in 

5. Pentru ul~a oară se &t.xage atenţia. special nu are voie să ceară diferit€' infor-
că: maţii dela Organele Apărăm Pasiva. 

a) Fiecare fnstfutţie RIUl tntreprindue g) Fiecare oetăţ.~an este obligat să an un· 
este obligată !!Il aibă un post de veghe şi te organele Apărării Pagive sau Poliţia des-
mijloace pr()pl'ii de alarmare. Postul de ve- p~ orice pel"SOană suspectă sau obiect, ne-
,ghe va fi aşezat astfel ea să audă slrenele fiind permis a se însuşi ceva. 
şi ~ă fie fn stare a da imediat alarma in in- h) Toate trl'a~azjnele şi Institutiile vor I 
te!";ornl in$tituţi .... i. avea obloane de fier sau lemn la vitrini. 

b) Toate Instituţiile ,i casele să-şi veri- i) IncepA.nd cu data de 115 ApriHe 1944 se 
fioo organir.area ec-hipelor prevbu-te prin vor face conuoluri amănunţite. iar vinovaţii 
instrlcţiuni, pe care aă le dotesEl cu oeJe vor fi sanctionRti dună ncna Toe~ A A. T. 
nE'e8!'11.re. ' Comanfl!tntTll ~uwonef A P -r;mi!'!-Tor. 

c) Too.te elădirne !!Il aM p.nţuri adă. Lt. Colonel. A URm. rRfŞ""N ................... , ......... -........ -........ . 
In atentia refugÎatilor 

Refugiatii care sa!l rătăcit de rudenii şi vor să co
munice adresa sau s~ p~b1ice amănunte in legătură 
cu noua lor situaţie o pot face prin ziarul "Dacia" 
in mod gratuit. 

p 

SALA TEATRULUI N A llu~ o\L ---
Sâmbită, 8 Aprilie. ora S s~:ara 

. Bacalaureatii Timişoarei 
eemploofată cu tablouri noul 

1 Bitete la Agen ~ia Tămaşi. iMep8.J>d de V'meri 31 H.anlo . ~ 

- MARIA CEBOTARI LA TUllŞOA- I 
RA. Ilustn. cln:ăreaţă român! Maria Ce
hotari, care triumfă pe toate scenele străi-
ne ca şi pe ecran, a rost solicitată de Di
recţia Operei Române din Cluj-Timi~oara 

să cânte in dou! spectacole. Tratativele 
sunt tn ~. 

- NUMIRE. Doamna Natalia Pop a fost 
numită tu ba.z.a deciziei ministeriale nr. 
56.875 ]a Camera Agricolă. Timi,şoa:-a, în 
gradul ee eotabil fără grad'a,ţ!L 

t , 
" - PREŢUL INSI:X/!'O.FUNGICill.t:Um t 

Direcţiunea Viticultură şi Horticultură... a ~ 
fixat rlrmâtoarele preţwi pentru JlUI.'"..er:ia.le 1 
necesare tratamentului pomilor de rod in 1-
primăvară. Sulfocalcică 190 lei kgr., Adi-inlf f 
175 lei kgr.; Cleiul 1125 lei kgr.; sfoara 
1498 lei kgr.; KalmCX!id' 144 lei kgr.; ulei ~ 
mineral 219 lei kgr.; Verde de Paris 548 lei ~ 
kgr.; hârtie pergamentati 2W lei J-tgr. ţ 

- OPINCI DE CAUCIUC. Sindicatul A- li 
1, 

gricol din TimişoarA a priliut un aou stoc ~. 
~ 

de opincl de cauci"lc pe care le ţine la dis-, J} 

pOziţia agricultorilor din judeţ. Preţurile ~ 
sunt la fel ca şi al celuilalt stoc. • 

- 200 LEI ACONT LA KGR. DE 81<'0.0\. 
RA DE HARTIE. Toţi agricultor-ii cari au 
scris sfoară de hârtie la Sindica:ul AgricoL 
VOr complecta suma acontului pană la va- i, 
1 ! oarea de 200 lei p€'1' kgr, A1t(nm vor primi ~ 

numai cantitatea care corespunde sumei ~ 
depuse. U 

- RAŢIONALIZAREA DlSTRInllIRIl 
SAPUNULUI DE MANA ŞI TOALETA . 
Cu Incepere de astăzi 6 Aprilie nu se va 
putea distrilTli <:ăpun: a) de spălat mâini- t 
le; b) de toaletă, de bhrici. en~('si!'ti Sl'1'l 

d~ai1igti decât ne baza bonuIu: N1"'1 de 
săpun 'din c'lrh'];; pfH!" 1 ~ r:<\t~a' 25(l' «r. un i. 

bon indifer~nt d~ (,,:llitate Comerrianţii an
grosIŞti şi dE'ta-i1i~ti vor d('('l"ra 1n seri!'! azi 
stoC'urfle din arestfl soiuri de sănunuri, Ser
viciului de AnrnvizionRI? ~!bl'lÎcipRl (1." 
Str. Lenau Nr, ~n 

- L."'i ATK"Il'L-\ IN\Al.·H'OIm~OR 
EVACUAŢI. Invăţătorii evacuaţi care au 
nevoie de lămuriri, să se adresez<, comisiei 
care funcţionează in biroul şcoa:':l primare 
Nr . .ss din piaţa Dragalina cartierul Iosefin. 
Dna Tusi Savoa:a şi d. Gheorghe Bomoje 
sunt detaşaţi la ace5! birou in vederea 
aCe>;t:'Ji scop. Iar învăţătoarele şi ·nvăţ.ă

torii din oraş fac de serviciu in penna
nenţă. 

..-~ ................................. -
Cinetna THALIA ------------ -_._.~--. 

o reuşită pclicută! 

Un film distracti·. de ;lra..,o;, tt). muz.i.cA 
ti elan) 



'i" . ' 

i 
,. ~ 

I 
1, 
I 
1 
I 

I 

PIW!:.6. ...__ [l .\ eiA 

----.----------------------- ----------,--
BllCI PUBLICITATE 
I lei _vând ~pare in iie('~rE' z;i. Anunţuri 
le prÎlneso la tl.dministrnţia ziarului în Str. 

).Iă.răMU N.r. 1. relefon N,. 11·28. 

"ă.clmd redU<"fre de preţuri în vederea se
zonului de primăvară vă rog vizitaţi SA
LONUL DE CROITORIE ŞI LINGERIE 
DE DAMĂ A D-NEI FFLICIA IO
NESCU DIN ARAD Str. S'l'ROIESCU 
Nr. 5Ja spre a vă convinge. 

Cereri şi oferte 
de serviciu 

Vizitaţi cu Încredere şi faceţi comenzile 
Dvo&3~ă la salonul de croitorie Şi lingerie 
de damă şi lingerie bărbătească a tioam
aei FELICIA IONESCU,Arad, ~r. Vasilf 
Btroescu Nr. 5/a. 

Vânzari -.. Cumpăr 
CUMPAR răsboi de ţesut, sbiciu de ma 
nă Adl'esa la. ziar. 

Tractor Hanomag de 38 cai putere in per
fectă stare, de vânzare. Adresa: Arad, 
Str. T. VladimiresC'l 3. 

"~abl'ica orumiri tI:.0dernă cu instalaţiuni.. 
cazan stabil, clădit cameră cu ffiaţinărm~ 
C~d!: mai J.:lolÎc..lle i·,.ca! de fabrică., birou, 
aprovizionată C1l cu1<Jri pentru fabricarea 
er;.::ăror s..-::icole cainli~e, din m(,U" fami
Iia~ urg'3:Jt da vânnre ~ci 2,OOD,roo In 
eartierLll '1ilelor ca5..\ eu 6 camere 'Ii ~\: tot 
eomfortul S.000.OO0 J~L Casă cu 1 X 3 C1L

lI1.,re, 10l comfoltul Şi 1 X 1 în cen:ru cu 
3,500000 'el. Mică.acu -:asă particulară 
D')uă cu 3 camere., cu .ot cODlrortul 
1.300.'Jl.JO lei. t.,'a",~ particuhră cu 2 (am, 
:u grăJ.ină tn~re, c~;"ă n(mii în Parneava 
1,3Cu.0nO Iei. Agertură văd. lui Albert 
iaas:!, str, I. Pet.ran No. 3. Tel. 22-21 
.ureg. Cam (.;om. 3C3'i" j l912. ' 

vâ.nzare un palton de iarnă nou de cu~ 
, }are albastră. Doritorii se vor adresa la 
, na Ehsabeta Gorgan Arad, Str. Moisă 
'ricoară Nr 10, apart, II. între orele 1-3 

t "inema URANIA Arad 
't'elefon: 12-32. 

Cinema de premiere "roa si proec
ţie ireproşabilă. Sala bin~ Îcălzită. 
Filmul sell'lllţionaJ şi al aventurilor 

cu artiştii i\laria. Mercader, l\la'!sino, 
Sarato, }~J1y Parvo 

În 

Omul venit 
de pe mare 

Repr. la 3. 5, 7 ş'i 9 
.2 asi I -LE kH î' ................................... , 

"'IZITAŢI 

MAGAZI~UL D.~ INCALl A.,'IIl\'TE 

"CLARA" 
ARAn, Strada ~n"'raJ BerthelQt 6. 

l'is-a-vis de Teatru, - Telefon: 19-59 

.... ~ ................ ~ 

..................... ~ ..... .. 
SALO~ PHILIPS RADIJ 

ARAD, Bul. ,cLgina M~ll'ia 9 

CEL MAl FRUMOS CADOU PE 

PAŞTI, 

UN APARAT DE RADIO PH1LIP~ .... ~ ......... ~ ........ . 

Azi 

Filmul care a obţinut cel mai mar~ succes 

Resana Brazzi, Eli Parvo 
într'un film grandios şi emotionant 

Jurnal ONC 108. 

II uetaştcle catolice: 7 bărbaţi 
~--------

şi o fericire 
mzz=rn. mm C!'AAU tlilt U.'illlf'li!II!'._ilC:MIII:!II ____ mlillllili""""8;FWlHlliI ..... __ EE 

Cinema ,,1= O fi U M" Arad 

Repr.: la orele 3. a. 1 şi 9 fix 
In fiecare z.i. la. Oleu.: 3 ma Lill€U cU 1Jl'e~'lri reduse 

Azi! 
Un compozitQr îndrăgo~tit rl~ o ma re ar ~; .. tă ~1 {'an> nu are t'urajuJ să ;~o spună., 

Îş: atinge ţinta dal.vr,tă intcr\tmţiei unui Jlril'~ .. n, hIr.ul ~t.l'iUl1rE'ştl' de sI)jrit ~i de 
comice situaţii do\.'e r!ind un elan deosebit 

• 

, Ajutor industri3şil~r ~vacuati 
t " 

Camera de Comerţ :ji de Industriz till~ 
Arad, adUce la cunO~lLll1ţa ebşteascâ., (.;~ 
wdus(..rlaş1I şi meS€l'Hl:;;.l elin Arad !;'rt, 
intrunit in Zilele treeuLe intr'o auunar, 
plină tie insune'~ire şi ţmând cont d~ s.: 
~irea fra.ţilor rdugl"ţl ain estul ; 'rari. 
Şi cari SU!lt destin(l.~l a fi a"apostl~l }l. 

mod vrcmelnio la .arau 11 Judep1l 1-\.n 
dului, aU aLlUS în vederea aJutorarii me< 
seriaş.ilor şi muncitorilor lfitlustriali le 
au sosit şi continuă. a susi două hctârî.'I 
importante: 

Se ~m'ită industria:;;ii şi meserlaş.il 
ară:mni să anunţe, l'ie la Ofeiul PuCI!!: 
tIe plasare dtpe iângi InspectOl'atul re· 
gtonal al Muncii de ce fel tle lucrători 
industriali, calificaţi (a se indica exaet 
specialitatea dorită) sau necalificaţi au 
nevoie, - aceasta în vederea plasării 
a.cestei categorii de refugiaţi Cari vor 

I cere oeaz:e de Iur'ru şi noi refugiaţi sant 
1 ruga:; a se prezent:l in acest seop la Of;-

I ciul Public de Phsare al statulUi (Bul 
Carol No. 19). Domnii induP'+.riaşi sunt 
Solicitati să ;,nqaieze un r.umăr cât ma: 
mare de lu('răt{~ri in Ju "td.ali , precum şi 
de ucenil'i dintre ('pi rcJ'ugio.ţi, ehial' Ţles 
te tre-'l::uinţe1e lot' m!"l'YH"lt~ne, - Sl1re a 
contribl1i ~strf'l la alinart>;1 Sllferint<'1.,,· 
.('""t,,[' ('.-.t,::(ţeni. rr('~ 1,:,.-i t j ,1" urrn<lrill" 
,..ă,..bnitjlui. 

Odată ,-,u a4"ţiunea de plasare S'ţl'f' 

munca productivă, adunarea ind-lstri:l' 
)101' d,n Arad a mai tlecis sa llltrepr.i.n 
,.ă, ~i o colectă (le lJilni la ca.re sa ~t:.r" 
~de HlL1\1stria:;;ii şi ' meserlaşii araURllU 
""tire a se puted. UJ ..... WI·U meserl3.:;;ii şi Iue
... <iLO! 11 reLtlgiaH cat'j vor avea neVOie mal 
11l':I.le de sr. IjlU material. Forma şi COli' 

.... ~IUnHe S,a, cale S~ VUJ.· acur<.ia aJutoa· 
reie vor n pl'€t:izate in curând. 

Cule<:ta înccputi şi cure se va conti, 
nua pe o Scara cat mal întin:::ă, a tlat 
până. in prezent urmatorul rezultat im 
ouclil'ător: 
Cum~rd. de Comerţ şi de Industrie elin 

Arad Lei l()O.OOO; Fabrica de Implr:ti< 
turi şi Tricotaje 100,00; " Vernier" Nq· 
veanu 100.000; "Bârzavu" F:1brica tie 
Var S. A. R. 5(',000: Albu Simion 1<"',1' 
brica de cioTapi 50.000; Calea Ferată 
A1'a.,d·Podgor1a ~iO.OOO: "Socoina" 30<' 
CC)cperativă 30.000; "Armatura" S,A.R 
30000; ,.Tr!cohnH" Manea 50.000; Duc 
tllr Va8ile 20.000: Uzinb'le Te-hnice R) 
'Y1âne Sân(!porgE'aI1H pt Cu .. ?O 000: .. PII 
lvl·h]'om" S,A. 30.0(\0: Indm:tria T?Xt;l?i 
50f' 000; I{'it~ Â,lriar. Za<'iu 10,000 (Î" 
r,âT':>~): 111[lustria AO'riroHi Ardnle:=tn;' 
,,(' 3<:>00\}{) (1 vae"on făină populadil, 

A~nn('lre'l ind""trh!"iln'r si m"'s"'rip 
-.t1.~J. n ;-,10<:' .1'11 c;:::,,~'Il' ~:;'1 t1~ ("'('0 ........ 1" ... ·· 

... X?('l1ti .... ('U rlcŢ'llin o mlt",rj "j cari să in 

treprjnclă ar·ţiunea ele ajutOrare A refu 

F ann&cii de serviciu 
7 APRILl"~ 19H 

Dr, F'01des Str. I<:mincscu 21. 

Wotsch. Gara C. F. R. Tel,fon: 27-39. 

Mumuianu. Calea Aurel Vlaicu 60, servi~ 
('iu l permanent, 

~-~ ............. ~ .... .m ........... .u .... . 

şTEF:r. WEISZ 
CROITOR 

ARAD, St.r. }~minescu Nr. 1."), t~l. 16-97 

<"ROIALA EX(;"~Ll<;NTA. ŢE8ATORIE 

ARTISl'ICA. 

MAGAZIN DE AUHTURI 

RUTTKAY 
. 

~I BOTVE 
AR,\D, Bul, R~gina l\L'uia Xr. 8. 

.................. ~ ..... 
\'IZlT.-\ŢI POSTOVARJ..\ 

J. se HUTZ 
\. BA D 

........ ~~ .......... ~ ..... 

........................... 
giuţilor din branşa industrială, să strân" 
gă fondurile necesare şi să le distribUie 
ce1,or în suferinţă. Administraţia fondu' 
rilor se va f .. ee la Camera de Comerţ, 
iar separat de gestiunea Camerei. 

Comitetul executiv constă din D-nii: 
Emanuil Comşa, preşedintele Camerei 
de Comerţ şi t.le Industrie; Mihail No~ 
veanu, adVOcat şi int.lustriaş; Octavian 
Păcurar. inspeetor reg. al Muncii; Ing. 
D. Serbanescu, director General al Căj" 
lor Ferate Arad·Podgorie; Dr. Adl'ian 
Zaciu, Dir. G·ral al Industriei Agricole 
Ară dane şi Pavel Covact u. secretar al 
Camerei de Comerţ şi Industrie. 

Susnumiţi domni au fost totodată în· 
credinţaţi ca în vederea strângerli fori· 

I d~ri.lor sa, ia .co:r:tact şi p,el'S(~nal eU t.lo~. 
ntl ldustrlaşl ŞI comerCianţi din loeah' 
tate cărora li se aaresează un apel căI. 
duros ~i izvorit din inlmă curat,a. româ· 
nească ca să contl"lbue cu toţii în măllu' 
ra posibilităţilor, de Preferinţă cU: ti 
suma mai însemnati de bani şi evitân·J 
vărsăminte Parţi le, deoarece lipsurile 
fraţilor veniţi dela Răsănt şi cad au 
trebuit să plece aproape eU mâna goală 
în pribegie, sunt nespus de mari şi de 
dureroase. 

Băştina;;;ii din Arud ,cari Vă bu~ul'aţi 
dE. aJăpust propriU şi condiţii bune de 
siguranţă şi cari Vă pUteţi vedea necon~ 
turbat tie ocupaţiUIlile Dvs., obişnuite nu 
uita ţi, că soarta nemiloasă ar fi putut 
inversa rolurile şi să fiţi Dvs., rel'ugiaţv; 
de azi. De aceea ajutoraţi pe fraţii n 'ş. 
tri pribe~i. daţi mult şi daţi din inimi 
şi daţi din timp, că cine dă la timp dă 
îndoit. 

Donaţiile de bani (eventual în alim~n' 
te sau el'eete de Îmbrăcăminte se pot 
S3.ce contra ehitantă timbrată la CamerIJ 
de Industrie şi C;)mel"ţ Arad Str. Gh 
Lazar 20, trlefon 14. 37. 

De încheiere ţinem să mai remal'iăm, 
C'ă pe cât am aflat este pe cil'le a se or· 
g'aniZn ;;;i (1 acţiune identică a C'nmert"illn' 
~i]or l'·('alnjt'i in favorul Nlmerrint]nr 
'i a nngl1iHţilllr refugiaţi. ' 

La tinmp vom ren'ni cU detalii. 
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Banca de Seont S. p. A. Timişoara -
CONVOCARE 

fa a XXXVIII-a Adunare Generală Ordinară a Băncii de Scont S. p. A. 
din Timişoara. care va avea loc iA ziua de 25 Aprilie 1944 orele 17, 
ia localul Institutului din Timişoara, C. 1. Str. Gh. Lazăr No. 1. 

O R OI NEA DE ZI: 

1. Raportul Consiliu1ui de Administratie pa anul de gestiune 
ex,int. prezentarea bilantului pe anul 1943. 

2. Raportul Comitetului de Censori. 
3. Descărcarea de Gestiune a Consiliului de Administratie şi 

I Clmitetului de Censori. 
4. Alegerea membrilor In Consiliul de Administratie ÎI sensul 

Arl 13 din statute şi stabilirea Jetoaoelor de prezentă. 
5. Alegerea Comitetului de Censori in sensul Art 21 ~in Sta

tute $i stabilirea onoraru!ui lor pe anul 1944. 
6. Actionarii care doresc a participa la Adunuea geoerală, 

sunt rugati ca in conformitate cu Art 28. din Statute, să depanA cel 
mai târziu până incllsiv la 20. Aprilie 1944. actiunile lor la Cassie .. 
ria Institutului. " . 

Bilantul examinat şi l raportul censoritor, stă la disPQzitia D
Jor. actionari ÎI localul Institutului cu 8 zile inainte de adunue lene
rală. 

Dacă in ziua de 25. Aprilie 1944. nu se yor iatruni ac\ionarii 
in numărul cerut de dispozitiunile codului comercial nou se fixează 
de pe acum al doilea termen pentru Adunarea Ganerală pe ziua de 
26. Aprilie 19441a aceiaşi oră, in acelaş local şi cu aceiaşi ordine da zi. 

. - Timisoara, la 14 Martie 1944. . 
lQOt Consiliul de Admin.istraţie. 
o •• _ .... .::;e; ...... -••. , ••• ~ ....... ~~ ............. -_ •. - -.- ----- •• 

KANDIA S. P. A •. 
Fabrica de &onboane, Ciocolată şi 1;onserve, Timişnara 

C~NVOCARE 
Dn11 aeţionarl ai firmei "Kandia" S. p.A. Fabrică de B~~e. Cioeolatl şi 

Caaeer" dia Timi".ua, .unt iPrit&ţi a 1_ puU 1& aduarea geoera.Iă enIiDari 
oare ee va ~ In ZlU& de 22 Aprilie 194' or. 12. a. m. in sala de piinţe • BănGii 
'l'itaişoa.rei ,t Societ&te Comercială. pe A <1iUDi din Timişoara L, Piaţa I. c. Brio-
tiraml Nr. '- j ..... , _ ._ 

Ordine de zi: 
1. Duchitkre4 " conrtituiT~ adu.ar. gCMrGlc ordi~ 
2. Raportul CONiliului de adminm raţie, prezentarea bilanţuluf fi eontultd 

d.e ptofit şi pierdere fi raportu.l con.riliu lui de cemori. . ' 
3. Ap1'obarea bilanţului fi C01ttului de projit fi pierdere" diStribuire« be-

neficiu!ui net. 
4. DeBc(frcarea cOn8iHului de Ildmîn ist.raţie. 
5. Alegerea consitiului de administ raţie. 
6. Alegerea consiliuLui de ceY&lori. 
7. Eventuale propuneri. 

In vederea Participării la adunarea generală. acţiona.rii sunţ Qblig&ţi a de

pune acţiunile şi procurile eu cel puţ:.n \!lUci zile înainte de ziua fixată pentru 
ţinerea adunării la ca seria Băncii Tmişoarei ,i Societate Comercială. pe Acţiuni 

din Timişoara. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. 

Bilanţ încheiat la. 31 Deoemvne 1943-
ACTIV: Disponibil: Cassa 1,435.000.-; Ceo 1,675.589.--. Total 3,111.189: 

Clădiri şi inslalaţiuni. Hârtii de valoare: Cambii 400.000.-; Efecte 800.--; A~ 
~:unj 2,589.180.-. Total 2,989.980.-; Debitori: 25,948_673.-; Diferite Ga-' 
reu.ţi!: Garaţie Butoaie Dome:;oti 145.000.-; Gar~nţie Butoie Amy10n Sibiu 
~7.700.--. Total: 192.700.-. Marfă a.f1ati in inventar 35.748.--. In total: 
jlO.545.589 . ....:.. - PASIV: Capital 800,a1 10,000.000.-j Fond de rezervă stat:1-
\ar 2,023.300.-; Fond de rezervă speei Bl 1,259.515.-; Fond Amort. pentru 
~oiăd. şi instalaţiuni. Lei 10,669.688.-; Fond amort. 1943 Lei 2,6,2.312- Total 
13,322.000.-. Fond. amort. pentru creallţe dnbioase 747.062.-; Fond muncit&
ti10r 23.576. Total: 17,375.453.-. Dif. creditori: Remuneraţie uedistribuitl pe 
Inul 1943: 235.583.-; Dividende 1941:r,(>l'idicate: 18.640.-; Dividende 1942 
r'eridicllte: 188662.-. Total: 442.885. genefidul reportat anul lt-42: 821075. 
BeneficiUl anului 1943: 4,626.138.-. Totel 5,447.213.-. In total 90.545.589.-

___ 1902 . 

I 

Pa~ o,... ______________ ~.c_.~ ______ ~. __ ~~··_·~9.~~ 

M'ULŢUMIRE 
Pe &oeuti. cale adueem mulţumtri celor cari eu ooazla înmormlntărti 

neuitatel ncrastre 

Matilda Hilda VIădascu născută Petz 
au adus cunUnI şi flori, cât şi acelor a cari au însoţit pe defuncta in ultimu! 
ei drum, ineercâ.nd in acest fel 8ă ne mângăie şi să ne uşureze durerea. 

Timişoara, 3 Aprilie 1944. 
INDURERATA FAl\IDJIE 1903 

;;miWfE..~rţo.r~I~"';'1?P..,~e-t'~ 
o· • "', ,"';i~~'.' . ,~i:,:t.~~" .".0" 

Specialităti 
de vi nuri şi ţuică găsiţi la 

"PIVNITELE PROMONTOR~~ 
Propr. ONEŞAN IOACHI,&yl 

hreg. Of. &eg. Com. 18/11616!1~4.3. 

Vânzare cu ridicata 
Tlm',.ara III. Str. Iosif Gal .. 5. - Telefon 13-72 1~59 I ..--_.------. 

Cărăşeni şi orăviţeni! 
Vizitatl singura Libr&rie şi tipogr.lfie românească din nlca Căr41şnlui, asortată 
OII _te &rtioolde şi rechizilele de teoa1i'i. şi birou. 

LIBRĂRIA ROMAt~EAscA 
propr. LUC" TUNEA 

ORAVIŢA 
mreg. Cam. de Comerţ Nr. 1971.938. Telefoll: 250. 1896 
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VINERI 
~ Aprilie 

Cinema Apollo 

6 rmamt . 

Premie~ pe 'fară! 
Un film gmudius! 
Azi ti tu C~ft') d filmul &a~l!a 

eel mai JJUll-e trlunrpf al pr"ducti"; ,luer{eze 

VIVF..cA LINDFORS . Ar~:-.i~LD ~HJSTiL\~ It 

STh~ UNDGRI':N 
..................... : .SaB.u .... ~:·~$a--.. H.-.· .......... ~~Z~SCBC 
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In Basarabia 
gertnane au 

şi Bucovina trupele rOlnâno
trecut la atac cu succes 

lui gennan astfel (oi Kowel face din n,,~ 
poarte integrantă din frontul defensiv 
german ~Q aoost sector, 

Oraşul Ploeşti 
lupte aeriene 

atacat de avioane anglo-americane ... Violente 
deasupra Albaniei, Bulgari _ i şi României 

?Ierderile de cărbuni 
ta Anglia 

BerZin, 6. (Rador). - Reuiet· anunţa 
d'J Amsterdam, că greva in min~le d.t 
c ~·.}'bunl din Anglia, cart:: durează. deja 
d' 15 zile inseamnă pani în prezent o 
p ... rdere de un milion 25l. mii de tone 
cirbuni, ceeaCe va avea. ur: efpd impor· 
tmt asupra produ~ţiei de armament al 
An.gliei. 

"'$ -
I_O _ 

BERLIN, 6. (Rador.) - DNB comu-
nj~a: 

L.ercU1'i~e miLitare din Ber~in comu
nICă ca Sttuafla generată in sectoruL de 
S ud. aL Jrontulul de 'rasărit tinde spr'e o 
staoilizare generată şi senoasă. Se re
cunoaşt:e câ 8Q1;·!etic/.Î inel ~ţ d(LU Cea 
muimul'e silmţă să contmue oJensiva 
lo'll', continuand cu presUl.nea lor in cen
trele de gravitate de pană acum ii con
tr'l hrmLor de baraj ale t1'Upelur a~iate. 
ltl ae€i ... J • .,i tlmp insa, sa constată la Ber
li'" ca contraatacunLe sistematice şi con
tra măsuriLor luate de Cumandamentul 
gel man, arată şi de rezultatul aşteptat. 
Nouile trupe germane şi cele înglobate 
de ComLLndamentul ..trmatei rornâne, au 
re.spins mamwul în toate sectoarele La 
B"rlin domină conlJ1ng .... , ea că loat!:. 
~ceste masun Vor avea" repercusiuni de 
n".are însemnătate asup"a de.'lvoltării 
f'1.tregului front al a'ripei din Sud al 

mtuluî de răsărit. Se e:;""Prirnă ..:onvin
reu că pă$im spre CI consolidaT", gene
~ă a sttuaţiei din Sud. In acelaşi timp 
'TurilE:. competente din Berlin l bser-
că nouile tT1tpe aruncate în luptă nu 
jost aduse dela Vest, L'i au fost scoase 
~ alte rezerve astfel că pregăti .... ile fă
"e pentru o eventuală invazie la Vest, 
au fost nici de cum modificate nici 
·ctivu~ de aco~o nu a fost mi<.şorat. 
')espre amănuntele evenimente70r 

f"untului de răsărit se comunică la Ber
U ~ următoarele: 

SforţărUe inamicu7ui in sectorul de 
Sud nu au dat nici eri niciun rezultat. 
Numeroase asalturi inamice cu caracter 
Local au fost respinse în lupte cari au 
fost m unele locuri t...prig~. 

.La J!,st de PrUt r~,i au, fOSt respinşi 
spre Beilţt. 

LJ€tlS':IILl1nea au fost respinse atacuri 
S()v/,eHce ta Nord de Iaşi, unde trupele 
nJas~re au inregIstrat suc(;ese. In regiu
nva t/ernauţi o unitate g";J mană a reusit 
su-ş' yu.sească drumul spre grosul fron
tului ge·,.man. 

varl~izoana TarnopoL o.;ontinuă să re
z!.:te ş: oraşul să af!ă şi mai departe în 
mc.imete noastre. La Sud şi la Vest de 
b ody, unităţHe germ.ane au ,>rimit în
tărin ~1 au reuşit să Ul.~ucerească mai 
multe localitiiţi. Garnizoana ero·ică din 
KJwel, a respins deasemenea toate 
a.Lcurile societtce şt a luptat dp,aseme
"'· .. a contra unei sup~riOTifătt inamice 
a»1·oap .... zdrobItoare. 

La nord de Pskow, sovietici; au arun
cat noui forţe pe semne toate rezerve7e 
lw în lupte jără de a aju.nge la un re
zl.Itat. Toate atacurite lor sau prăbuşit 
in focul. de baraj al artileriei germane. 
Despre situaţia pe jrontu.l de răsărit să 
p(,ate spune in geneml el: în z;ua de eri 
n'~ a fOSt sem1UJ,lată o schimbare de im-
P Jrtanţii. • 

Cu toate aceste se spune la Berlin că 
!wând în vedere experienţele făcute 
până în prezent trebui.: să aşteptăm 
Sjorţări noui ale sovieticilor cari nu 
c yt1tă oameni şi VOT continua să arunce 
in loc ultimele reZerve a! ~ lor. 

'n ItaHa vie activitate 
recunoaştere 

de 

BERLIN,6. (Rador) DNB anunţă: 
Despre luptele din Italia se ununtă tlă 

lOoJo eri a fost semnalată numai o'aeti
'itRte vie de recunQaştere ~i de patrule. 

.n(jljUREŞTI,6. (Hauor) D.ESPR~ ShuAŢIA GENEI{ALĂ A FRONTU. 
UJI DE HASAR·H' SE DAu wnUATOAl!~LE Ul<.."I'AL11: 

PE LITORAUUL MARlIl. ... E<iRE !'olt IN CRIMEA NICI o ACTIVITATE 
OF":l\t~"A DE SEiHNALA1'. LA NORJ) i)]~ IAŞI, TRUP}~LE ROMANE AU 
P(}i{NIT LA (,'ONTRAATAC ŞI FAC \1N PROGRIGS BUN, CU TOATA RE-
7IS'l'ENTA DARZA A Il\,AMIC(JLUI A FOS'f RECUCEIUTA o POZIŢIE 
HINE APARATA A INMllCULI;I ŞI l'jLrn}~RA'I'E MAI MULTE LOCALI· 
'fĂTI CARI AU :FOS1' OCUPATE DE INAMIC. LA NORD DE CERNAUŢI 
.\TACUL OFENSIV AL TRUPELOR fiER}\IANE E DE ASEMF1.'''EA INCU. 
NVNAT DE SUCCES. AICI TRUPI<:I.F. GERMANE AU REUŞIT SĂ RE. 
SI-INGA INFIL'I'RATIUl'Ii'1 SOVIETIC E IN NORDlJL BUCOVINEI ŞI MOI~ 
nOVEI. IN ZIUA DE 5 APRILIE. Nrll\1I<~ROASE AVIOANE ANGLO·AME· 
mCANE AU ATACAT IN VALFFI ~rr{:F.SIVE ORA!3UI, PWE~TI CAIro 
., t\TE PAGlTRE M.<\'fERJ..<\T"Jt~ ("'-OiSSJf'fF'l?AR01E SI VICTTME OME~T!. 
"'-VH.TIA DE V4.N.\TOARE ROM,\~0.GF'.U""NA Sol AP.lRAREA ANTI. 
.\ERIANA A RElJŞIT SA DOBOARE :'IAI Ml.TLTE AVIOAl'Ii'E. 

Violente lupte aeriene ~easupra Albaniei, Bulgariei şi României 
BUCUREŞTI, 6. S. P. P. transmite: 

Din Berlin se aJlulIţă. că in cursul dUIn"l 
tlmiezii de eri, au av,ut loc violente lupte 
:\('riene dCILsupra Albaniei, Bulgariei şi 
României, între fonnaţiile (le bombarda~ 
ment nordamerC4111e si avioanele de vâ
nătoare romane, gernittne şi bulgare. In. 

l'ă dela ineeputul immrsilmii, avio-anele 
, tlOruamel'iCIJ.n6 a.u fost întâ.ntplnate de 
v3.11ăoorii romani, şi bulgari la. ('ari, in 
mmnentul treoorii frontierei În România, 
,.'au alăturat si avioanele de vâ.nă.toare 

I germane. S'a primit ~,irea că mai multe 
avioane au fost doborUe. 

Batalioane de vânători de munte citate 
pe naţiune pentru eroismul lor 

BUCUREŞTI, 6. (Radar). Dl. Mareşill 
al Romaniei şi Condueatorul Statului rG
mân a semnat un ordin de zi Nr. 55 din 
4. Aprilie în care aduce elogii batalioane, 
!Jr 15--16-23--24 vânători de munte 
cI.ri împreună cu unităţi germane sau 
-iistins eU glorie în grelele lupte din Crj· 
mea şi aU susţinut poziţiunile loc cu toa. 

I !ă superioritate numerici a inamicului 
pornind la atacuri şi oontraatacuri. Aea
~:te bataiioane suscita te au realizat fap" 
t~ de arme cari formează o pagina de 
glorie în cartea de aur 8 oŞtirii române. 
t:>entru aceste bravuri batalioane de mai 
sus sunt citate pe naţiune. 

Semnat de Mareşalul României Con. 
rUI'ătarui Siatu'lui Iltn Antonescu. 

Un aviol din serviciul legăturii cu Irlanda a aterisat fortat la Lisabona 
BUCUREŞTI 6. S. P. P. transmite: 

Ţ)~n Lisabona se anunţă că hidroplanul 
~merican din serviciul legăturii cU Irla.1~ 

,la, având la bord dO\1isprezece pasa. 
~eri, a aterizat forţat la Lisabona, din 
eaUza. timpu1ui rău. 

Peste un miUon kg. b omb e au fost aruncate asupra Budapestei 
BUCUREŞTI, 6. S. P. P. transmite: ARUNCATE PESTE UN MILION KI. 

POTRIVIT UNEI INFORMATII DIN ! .OGRAME DE BOMBE INCENDIA· 
A.I..IGER, IN ATACUL AERIAN IMPO- RE ŞI EXPLOZIBILE, 
Ii'RIV A BUDAPESTEI, AU FOST' 

.,.. .......... ------
România 

STAŢIUNI'a 8ElSMICA 
Timişoara IV.. Spl. Tudor Vladimir~" 
}'aclllta.tea de Agrooomie a ŞCo Politehnice 

Buletin Seisrn.ic 
La Staţiunea Seismică din limlşoara 

s'a înregistrat Miercuri, 5 AprIlie 1944, 
începând dela 6 ore 43 minute, un puter~ 
nio cutremur de pământ cu distanţa epi
centrală probabilă de 1300 km. Durata 
înregistră.rii a fost de jumătate de ori. 
După doUă. Ore s'a înregistrat un al 

doilea cutremur, s1ab şi replică a celui 
cUntâiu. 

Timişoara. 5 Aprilie 1944. 
Conducătorul Staţiunii Seismice: 

Pror. 1. CUREA ......................... 
Modificarea legii pentru 

apărarea pasivă 
(Urmare din pag. 3) 

lui 1"tăzboiului oare vor pune la dispozI· 
ţie şi mijloacele de transport necesare 
Şi vor înştiinţa Ministerul J usti ~iel, pen
tru a putea pune la ctspoz.iţiune magis· 
traţii necesa.ri. 

CAPlI'OLUL Vlli 
Dtspoziţiuni finale 

ART. 78: - Oriee dispoziţiuni din 
legi, regulamente ~i ordonanţe, oontI'are 
legii de faţă, sunt şi rimin abrogatc3.. 

ART. 79. - In timp de război, Cu· 
mandamentele Militare, eU aprobarea 
Ministerului de Ră2JbOi, vor putea da 
ordonanţe pentru aplicarea măsurilor Je 
apirare pasivă., edictând fapte şi pede~ 
se in conformitate cU dispoziţiunile arc. 
486 din codul justiţiei ntilitare. 

Dat în Bucuresti la 29 Martie 1944. 
88 Â.nonescu • 

Maresal al României şi 
Conduoă'torul Statului. 

Kovel face din nou parte din frontul defensÎv german =:!f:ee ~~~ Armată, 
BERLIN) 6. (Rador) DNB comunică: 1 n~ pornite eri la nord şi vest deja Kowel, sa. Constantin Pa,niazj, . 

'n eomp]er1c.area comunkatulul de eri se aru dus la restabilirea legăturii între . ~. Ion C •. ~~rlneScu 
race cunoseut că contralltaeurile J;;erma' garnizoana eroică a oraşului şi a frontn. MinlStrw Justiţlel, .... _----------~--------,-~ ......•..•.......• '.-................ ... 

Garnizoana" dela Kovel a fost 
La Ploeşti inamicul a pierdut 

BERLIN) 6. - Dela. Cartierul gene.. 
rul al }'iibrerului, înaltul ('~mandament 
al forţelor armate comunică.: 

La Kerci şi la capul de pod Sivaş au 
fost ză.(Iărnicite atacuri inamice sau au 
fc-st zdrobite prin focul concentric al ar
tileriei. 

La este de Nistrul inferior trupele ger
mane s'au desprins de inamic dUpă. pre. 
vederi. Ele aU respins aici prerum şi 
Între Nistru şi Prut ata(,urile sovietire, 
Grupa de luptă. germa.nă, care luptă În 
regiunea. Cernăuţi la. nord de Nistru. a 
câ.-;tigat teren prin atac CU toată rezis.: 
tenţa indârjită a inamicului şi a zădăr
nicit atal"urile violente ale sovietieilor. 

In sectorul Stanislau-Tarnopol preo 
rum si în re2'illne:t dela ,"u,l de Rrodi au 
fost ~{lrobite forte sovietice în urma 
ntar-urlbr gennane. Con'traatarl1rile Ina ... 
micului an e~uat. Garnizoana dela Tar" 

na.poi se menţine împotriva repetatelor 
atacuri sprijinite de artilerie şi a.viaţie 
de bătălie ale bolşeviri.lor. 

Garnizoana ora.~ului Kovel îU('ercuită 
. dela 17 Martie, des sub comanda 88-
Gruppenfiihrerului şi generalul·ui forma· 
ţiunilor S~ GiUe a rezistat asaltului for$ 
ţelor Ci.wârşitoare ale inamicului. 

Unităţile armatei şi a formaţiunilor 
S. S. de sub comanda generalului Weil şi 
.'" sllb comamh gl'nerafiior din infante
rie Hossbach 'Ii l\fatt<>nkolt au rupt ine
Inl inamic dehî Kovel după a1acuri crâlIl
c('ue prin mla~tin("e Pripetului cari au 
uurat zi!~ int1'1'g"i învingând greutăţi d\· 
~ren nf'\)hj~nuite şi au despresurat p'3 
camara7.ii lor. 
Formaţhmi ale avbţieÎ printre cari şi 

I ')h?oa~ de tran.S!lfll'{; an anrovizi?nat 
fara. a fine sf>nma de fomd d<,fl'ns!v al 
it.amicldui pe apărătorii oraşuJui~ dând 

despresurata 
53 avioane 

1 
ocazie prin act>8sta la menţinerea ora
şului. 

La sudest de Ostrov şi la sud di' 
PI"skau trupele .germane şi..au menţinut 
pO'fiţiile împotriva îneerrărilor de Stril.· 
p-tIngere continue ale botşevicilor şi 81\1 

nimicit 48 tancuri inami('~. RRpetatelf' 
poziţii de pregătire ale înamcului all 

fost sdrobite de bateriile de artilerie şl 
aruncăioa-reIe de grenade. 

In intervalul de timp dela 3-5 Aprilie 
sovietieii au pierdut in lupte aerie-ne şi 
prin artileria antiaerian! 117 apa.rate~ 

In ItaHa, cu ocazia. unei ,rii activit.ăţi 
<le ~oc alt fost lllaţi prizonieri. 

Cu prilejul tmui atac di' Zi a bombar· 
'.îierelor nordamerirane în rt'!!,11lfl4'a 
Ploeşti, forţele de apii.r3l"P RPnană. f!""l'
manf>o si române au d'lborÎt !l3 ~nnrat .. 
h~mi~ !'li "ntrn motl}!'re. In 'nm~ 8('(>

!':~-ll fa!lt reI PUtil1 4) trl'imp. din fonn:a
ţ:.mea atacatoare au fost nhr.i"hf'. 
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