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cuI ;bermania n'a intervenit pe lângă Regele Suediei pentru o pace cu aliatii 
la România. Regele Petru la D. Churchill lubli Svonurile referitoare 
BUCUREŞTI, 20. S. P. P. transmite: DiIi STOCKHOLM SE COAfUNIC.' 

':'TIREA CA AIINIS'l'ERUL AFACEI!{ WR StRAINE AL SUEDIEI DES
JIINTE CATEGORIC SVONUL l.ANS A'f DE CEIWURILE .uIERICANE, CA 
OFICILITAŢll...E GERMANE A.R FI RUGAT PE CONSULUL SUEDIEI 
HIN PARIS, SA SOLICITE MItlLOCJHEA REGELUI GUSTAV, PENTRU 
TRATA'l'lVE DE PACE OU AI.IA'fR 

:ni Jitua.ţia. po..:tttc:că: 
.... ca • ni ? ..... ' • ". au .... rt'%. « -1 $71 _ 

:n ar I~ eo/'ye Glasgow pubLică un articul în 
IUte ~ ,.~!.mtemporary Review". care con
rec aallWI.l CLţn punct de vedere moraL Sttua
'niv '11lI eng.ezu, aşa cum s'a născut du.pa ho
D in laTarea m Oaza căreia guvernul emigrat 
:and polon aeta Londra va trebui să se mute 
Svie la Cairo. EL spune între a~tete: "Marea 

a Britanie a intrat in războiu în 19:3!} pen
că P1tru a apăra suveranitatea polonă l'''''PO
n a~l11va unUl duşma~ al ,Polo:niei. clJ.~.~ era 
.~ S. ŞI duşrmmuL Maret Bnta'l"Hl. Acum. dacă 
e ese vic~o1'toasă din acest războiu, ~ve

re.mitatea poiană va ti micşorată Il!: un 
. ~Liat bru\.<lHC şi Anglia va partic,ofl la 
1ceas~a:' l'au.te exista o ironie mai mC1'e! 
Iloi ne aJ~um astăzi în situaţia de a tem-

. stata că ralonia, 'pentru apămrea cur,.'a 
a intrat in războiu AngLia se găse~te h 
pericoL, nu să fie eliberată cu că rezulta: 
~! victuriei aliaţilor să tie trădată. Nu 
II ebue să ne înşdăm. Trădarea a şi jost 
hotdrâtă. Chestiunea II fost hotănită de 
itusia, iar guvernuL britanic nici nu se 

'poate amesLeca. Acest fapt este o confir
mare a celor spuse de Smuts. El a mai 
spus că Rusia va ji noua stăpună a Eu
T0pei. Rusia singul'ă va hotărâ dac.l in
v;ng aliaţii. Charta Atlanticului nu are 
in Europa mai multă influenţă decât 
oceanul AtLantic, in largul căruia s'a 
semnat Charta în 1941. 

Guvernul Badoglio face mari sforţări 
pentru reluarea re~aţiilor cu aliaţii 

BUCUREŞTI, 20. S. P. P. transmite: 
Din sursă aliată se află că guvernul Ba
doglio depune mari sforţăn pentru a 
relua relaţiile diplomatice cu Anglia, 
Statele Unite şi alte state. 

De curând d. Luigi Orazio Vinei a fost 
numit ambasador în Argentina. El f.'bte 

cel dintâi reprezentant diplomatic al 
guvernului Badoglio, insă până acum 
niei un diplomat străin nu a fost aCJE:di
tat pe lângă guvernul Badoglio, nici din 
partea ţărilor beligerante, nici tiin par
tea ţărilor neutre. 

La Washington va avea loc o conferinţă 
Între dnii Roosevelt Churchill 

BUCUREŞTI, 20. S. P. P. transmite: I Washington. 
Die cercurile autorizate dela Casa Albă In cursul acestei conferinţe se vor 
se comunic~ ştirea că, o conferinţa intre discuta toate problemele de politică in
Roosevelt ŞI ChurchIll va avea loc la ternă, care astăzi se află la ordim~a zilei. 

." Conferinţa· episcbpilor germani 
BUCUREŞTI, 20. S. P. P. transmite: 

Din Colonia se află că anul acesta con
ferinţa obişnuită a episcopilor germani, 
va avea loc mai devreme, la ntij10cul 
lunii Mai şi nu în August ca până acum. 

Vor participa la conferinţă 28 ep~scopi 

şi va prezida cardinalul arhiepis<,op 
Adolf Beltran. 

Se acordă o importanţă deosebită aces
tei conferinţe, deoarece primul punct al 
ordinei de zi este influenţa atacurilor 
aeriene asupra vieţii bisericeşti. 

Berlinul despre syonurile, referitoare la România 

a firm~~ţiW1ile eercurilur OOligranr4or ju 
goslavl din Londra, ci exregele Petru ar 
G.'.l,ce actualmente trata.tive cu "U'I,·ernul 
britanic. Aceste tratative urme'lză. s~ 
RIllaneze în primul rând neînţe-iegerile 
dintre Mihailovici şi partizanii hli Titt)+ 
Amănunte în legătură cu aceste tratati
ve, 1a cari Iau parte şi domnii ':"'UTchill 
şi Eden incă nu au fost pub1ica:e. 

REGELE PEfHU 
LA D. CHU~CHILL 

Bucureş ti, 20. - S. P. P. trans
mite: DIN LONDRA SE AFlA CA RE
GELE PETRU AL JUGOSLA "lEI A 
FĂCUT O VIZITĂ LA D. CHURCHILL. 

Generalul BabaUeviei a eOB

't'ocat Uft eougres paR-sArb 

BUCUREŞTI, 20. S. P. P. tra,n~mite: 
O telegramă din Istanbul aJlUllţă '-B ge' 
rzera.lul 1\1 i h a j Iov ici a :'0 nvoc at 
\w congres pan sârb în lOCl,l'tate4. 
SarIa Mirlis, la sfarşitullunii troollrte. 

Delegaţii au obţinut 8IUU)/!"i:r..aţii de li, 
beri trecrore din partea. germanUo-l'. 

Se ee-re Inlii.tarea un81 
g ... era spllaiol Iibet<." .- RJ!Ua 

STOCKHOLM, 20. (Rad~r) Q ţltlre 
a. biroului internaţional de ;nfl'rmaţil 

retransmisă de oorespondentul :l.~enţi,,~ 

L>NB. anunţă: New Statesman 9.nd Na
t'on cere să. se creeze "un guvem spaniol 
liber" în Anglia. 

Democraţiile trebue să. se OCUP? acum 
cu toată serioziLatea de soluţionarea 

JlToblemelor spaniole cu atât mai muJt cu 
(':\t aceasta problemă prin atitudinea 

Europa se ajlă în taţa pericoluhi de. a 
fi inlăturată din rândul factorilor civili
zatori. Noi am comis o sinucidere poli
tică. Până în anuL 1914 Itm condus Lumea 

n ir. politică, economie şi .finanţe. Noi stă
paneam lumea în' adevăratuL înţeLes a~ 
C"uvântuJui. Noi nu am ~tiut să intre
buinţăm puterea noastră decât în sensul 
decLanşării a două rqzboaie gigantice 
Pentru aceasta ne prl.mim răspLata prin 
pierderea puterii noastre. Pedeapsa este 

B e r lin; 20. (tp.) - La o intre-bare beJmstrasse atenţia asupra O'Dllli a,riicol adoptată. de democraţi în ră21'!:niul civil 
in legătură cu presupusa. călă.torie a lInui din zi rul roma~ n DO u V .. ., a "..:' JI nea remJl care din Spania este într'o larg-ă mă'JQr1:t pr<r 
~ri<;t(}cl'at român, care ar fi pl~t să. ia. in mod indirect vorbeşte de propaganda 
contact cu a.liaţii, s'a răspuns astăzi la. sVOOlUrilor şi respinge cu indigna,re sfir~ pria lor în!aPtuire. Din ptmctnl de ve-de-
Wiihelmstrasse ci a.r fi de prisos să se maţiunile propagandei inamioo. Ziarul a rt: al ~Waţi1or generalul Frank.', Şl "Fa
ooa atenţie tuturor acestor ~tiri ale pro. scris că astfel de incerciri sunt ('a. l:)nga" nu mai trebue să răroân.ă la ptt 
pagandei inamice. De astă dată., din iz- raghioase. România, În lupba. sa pentru tere. Dealtfel el şi regimul său nu ar mai 
vor britanic, ar fi vorba de un dOIDIl de existenţA se gă~te a.lături ele aliaţi şi in putea să se menţină după 1) victorib 

dată pe măsura crimei. 74 de ani, un oarecare prinţ Stirbei, Care ".ailrul onoarei sale naţionale. aliată.. 

Purtătorul de cuvânt al ministrul.ui de 
externe, Ribbpntrop, a arătat astăzi la 
conferinţa de presa că ştirea cea mai în
se-m/aată a zilei o constitue retuarea ra
portunLor diplomatice dintre Uniunea 
.sovietică şi guvernul HadogLio. lJi~pă 
toate probabilităţile reluarea raporturi
LOT dipLomatice s'a ejectuat fără ca Ur.iu
nea .sovietică să fi anunţat în pre'llabil 

ar fi plecat în Turcia.. Nu are niel un roSJ; să se discute aceste ştiri ale războiului Trafatiyele t"'xreeelui Petru Conducerea trebue să revină lui Neg-
prrvilor. Afară de aceasta. guvernul rD' al Ju~ •• la't'iel la I.ondra !In care trăeşte în Anglia. Pe'1tru Ang-
m.ân a şi dat O desminţire a diferitelot' STOCKHOLM, 20. (Tp). "InternaţiO. glia "din motive de politică pral'tidi." .,.j 

svonu.ri, puse în circulaţie de englezi. In no1 News Service" răspândeşte () ştire t:rte Ullicul ee poate fi luat în Q\lnsidera-
aceeaş ordine de idei s'a atras la Wil~ în ziarul "Aftonbladet", <ure c:)nfinn1. rE' ca şef al "democraţici Spa!liole" . 
...................... _~ ....... _ ... _ ......................... _ .... ___ ...................... __ .4l1li 

do~ AngLia şi StateLe Unite. Deoarece agtn- Desbaterile congresului "Soeietătii ortodoxe a femeilor române" din capitală 
tia ReuteT anun}ă numai .că Bad?gli.~ 1 Scrisoarea dlui ~~areeal Antonescu trimisă d-nei 
s'ar jl adresat tn aceLaş ttmp . Umunn 'f 
I)ovietice, Angliei şi Americei cu ru9ă-\ BUVuftb.;ŞTl, 20 (Rauor) DumUleca I doxe a }"'emeilor Româ.nJe de-a particip:l 
mintea de a retua relaţiile dipLomatice. s'a l.leslaşul1d.t uei:>Oaterlle celei de a 2-1& !3 Congresul sau anual, vă. rog si\. bine
Dm şt~rea agenţiei ReuteT se con.~tată Zl a. l,..one,reswul >:X)l,aeta~ ortodoXe a ,oiţt a tăhnW tuturor membrelo-r ser 
marea consternare, care a cuprins ce~ cu~ icmeilor române. ~ietă.ţit sentimentele mele de sincterii 
rile poHtice dela Londra că Stalin a Dimineaţa. a avut loc la. ca.pclă în preţuire !şi de mulţumire pentru aontrl
luat~" înaintea Angliei şi în această exterllatul .. ~e Ră.mniceanu" o sluj- tnţia de m~ de credinţă. Şi de inimă 
c:h~stiune.iJă religioasă în prezenţa d-nei Alexan~ dată in împrejluă.ri ex:ceutionale la im· 

La WiLhelmstrasse s'a dedarat că ,Irina. Cantacuzino, preşedintă. generală. pUntrea nevoilOll" patrit'i şi la aHnal'f'1\ 
,mi' IXceastă măsură confirmă intenţia lui a Societă.ţii, prof. Aurel Popa, ~ecreta flUrerilol' legate fatal de starea d~ m .. 

Stalin de a duce o politică independentă cnl general al MiniSterului culturii ge· boi~ 
de Anglia şi America în Italia şi î.n spa- nc-rale Şahim primarul sect. 2 negru şi Rcunosc1tor pentru ae~t;;.tă valoroa' 
ţiul mediteranean. Pe lângă Vişln.dd, :.. doamnelor din comitet. ~ă contribuţie de până a('l(Jlll şi reînoind 
preşedinte al comitetului aliat po'ntru Desbaterile ComitetulUi au !>l<,eput 
Italia, vor apare acum Q ambasadii so- după a.miază în sala de fe-stivltă.ţt a in f>l'edinţa mea. de totdeauna tn pnterUe 
vietică şi după toate probabitităţilp. şi "ernatului Şi s'aU desfăşurat sub pre- înviorătoa.re ale virtuţUor romiinf'Ştt de 
reprezentanţde diplomatice ale diferitew l;!edinţia d-nei Alexandrina Canta.~uzinn. ..menie, de înţelegere ~i de a.JU:toTElre a 
Zor republici sovietice. Se poate spt.ne Cu acest prilej dna Alexandrina Can· (' ... lui căzut În su;ferin1ă., trimit yrin acest 
că odată cu acest pas a început acţiunea t:lcUZinO a dat cetire unei scrisori a c.:tngres detXlată ('u roesagiul mt-lI de 
pentru boLsevizarea totală a Ita/iC'i de "lui Maresal Ion Antones<,u. r,)ndnd1· lTl'lJ.lţumlre - Hlllelnl indreptat {'ătre 
Sud. Agenţia Reuter dă să se inţeleagă l;"rul Statului care snune Intre al>?le-: :nlma. tuturor femeilor române, de a 
aeelt lucru, prin aceea cii atrage aten- Doamnl pl'~şedintl. . {:6ntinUIl cu a,~(':ia..,:!t Rbne~ţie 51 eu af'& 
ţia asupra faptului că dpă părerea ('eTCU# Rf>gr('ltfl.ncI 1\ n11 JlUtf'8 rll~tllmde .. u hsl devotament mun{'A JOI" J'odnidi. <;i 
rilQt italiene, Stalin $U-sţina aţtualmente. ~re:r.enia mea invitaţiei. Societăţii Orto- .Iinitoa.re pontN ea nnma.l prin Strf.. 

Alexandrina CantacuZinO 
danhle şi jertfele tu"urur~ u",wa~i " 
If'IJllei ueovotnva. - vom isbl1ti in ciuoo 
orlcarol' au .. ·ot·s1t'..l.ţi sa. ZiUlill vut trUl de 
linişte şi tie paw l'tI oare l1eca1'e gene-
1'aţie a. uu.ţiwlii il tlatm'ea:r~ oopi:t.:or sai .. 

Primiţi vă rog dua preşedlllta inere
dint3.rea deosebltei mele consil.letaţi'lJlU. 

Cuvint01e !.-lareşa1u1ui Conducătvl" au 
Cost răsplătite cU înuelung\'te 'JV':.lţiUlli 
eie intregul congres aPoi dna pre1f'dint1i 
a dat oetire ra:portului comitetului, dup~ 
{'are a luat cuvântul în numele }I,{ini~
tf'ru1ui cultelor, d. prof. Aurel p.'pa ca. 
re a. adus elogii dnei Alexam1rin:>. Can
tacuzino. 

Desbaterile s'au ineneiat eu o cu· 
vâ.ntare de mulţumire a dnei prese·dinti 
,\le~m(lrina Cantacu7.ino, ('rlre a pr'" 
r:-us să se trimiL~ telegrame 1magia

'
e 

Ma,iestăţii Sale F~o,'elui MfhrJÎ, 'M''!jE'sU 
~,a Sale Reginei Mame Ele!1!l si d·lu~ 
Mares:ll IOD Antone3cn. Con}uC!ătoru~ 
Statului. 
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Premiera Teatrului iia\iDnal .. R~~lista elevilor cI. VIU ,t. a lie. C.D.Loga 
.. BA.mlet"~ .,Nec:u.noscuta.... ,,D'ale 

Carnavalului". "Romoo p Julieta la 
Mtt.il" ••• 

Pateu titluri de ~ pat:.nl trepte co
boritoare ale ea.lită.ţij. ••• 
Parcă am fi în plină. erjză a teatrului. 

in Zile negre de conCesii d.isp-srate pen
tru a ridica încasările, iar .nu intr'un 
mOOleIlt de conjuncturi. fără. precedent, 
când orice s'ar afiŞa, sala e plină! 

Dar când poţi afişa orice. tocmai 
atunci un treatru Naţional n'are voe să 
afişeze orice! 
Să presupun însă că Teatrul Naţional 

din Cluj-Timişoara a vrut să ne ilustre
ze o anumită - şi primitivă - etapă din 
trecutul teatrului românesc, şi să incerc 
deci jud~area obiectivă a eşecului de 
Sâmbătă 18 Martie 1944 (e bine să se 
noteze data; cine ştie dacă un vom putea 
spune intr'o zi: .. iar in acelaş moment 
Teatrul Naţional din Cluj-Timişoara 
juca in premieră "Romeo şi Julieta la 
Mizj)" ... ). 

,.D'ale Carnavalu1ui" este una din ce
,l·c mai slabe comedii ale lui Caragiale. 
l~rsonagii jnsuficent caracterizate ac
ţiune confuză şi fără justificare, 1;10ra
vuri de mahala cari n'au fost caracteris
tice nici măcar in momentul ser-eril 
piesei. 

-' publicul n'a râs. A fost o adevărată 
tragedie! .•• 

Au obţinut succese de stimă d-nii 
Iosi.i Vanciu, Dem. Moruzan, Nae Voicu 
şi Titm Croitoru. 

Dela directorul de scenă d. VintHă 
Rădu~escu. aşteptăm cât de curând alte 
realizări pe cari să le putem din nou 
aplauda, ca şi pe cele trecute. ,. 

Cuvântul "revistă" a ajuns sinonim în 
teatrul nostru cu o exhibiţie trivială de 
femei despuiate cât mai aţ<1ţător. Abia 
am rămas câţiva care ştiam altlel sensul 
acestui cuvânt. D-nii Puiu Maximilian 
şi Ion Dinescu ne-au venit tn ajutor 
scriind şi regisând revi3ta "Bacalaurea
ţii Timişoarei" ~ jucati zilele tre<:u te in 
matineu pe seena Teatrului Naţional. 

In cele două acte şi vr'o 20 de tablouri 
nu există nici un cuvânt pe care să nu-l 
poată auzi fată de familie - şi Bingura 
femee care apare pe scenă este tot un 
băiat, care nici nu are pretenţia de a fi 
luat de .altceva. Sala plină a râs totuşi 
cu lacrimi timp de două ceasuri. 

Meritul nu este numai al autorilor. Pe 
ei i-aş critica chiar pentru insuficienta 
cunoaştere a subiectelor revuistice din 
municipiul nostru. Principalii făuritori 
ai acestui sueces categoric IUnt elevii 

clasei a VIII-. ştiinţe cari au luat i.n.iţia
!iva spectacolului şi cari l-au jucat. 

In primul rând trebue menţionat ele
vul Puia Zărcula. creatorul şi animato
rol jazzului .. el. VIII. şt ... , fără de care 
revista n'ar fi existat. Alt talent remar
cabil este elevul Drăgoi. un actor comic 
degajat şi plin de resurse scenice. 

Alături de aceştia s'au remarcat in 
roluri comice elevii Maier. Ponoran, 
Marinc..)cu şi Bosica; prin vocea lor: 
elevij Manciu şi Maier; in rolurile 
sketch-ului: elevii Marinescu, Pera. Ia1/,
cule3cu. Rebegilă şi Muşatescu. 

Insfârşit iată lista complectă a jazzu
lui: 

Baa: Rebegilă. Terdic, Ian.cule8cu 
(trompete), Marta (trombon). 

Saxofoane: Sc2rbu, Găescu (alţi), Mi,.
cea (tenor). 

Ritm: Zăreula. Drăgoi (pian), Pera 
(bas-, Viehman (baterie). 

Ce păcat cA din to:ate talentele '1e .!l'au 
vldit Atât de clar pe scenă, poate nici
unul nu va urma o carierA firească, Pă
rinţii vor avea ei grijA .. să nu se nenoro
cească" capUl, devenind actori sau mu
zicanţi. Mai bine ingineri sau medici, eă 
doara avantajele materiale conte'lză in 
viaţă şi nu satisfacţiile sufletesti ... 

N.lVAN 
O distribuţie bună a încercat să în

sU.ne viaţă in povestea perimată ~ arti~ 
hcială ~ drag0,stelor lui Nae Girunea, I N O T E 
fnzer Şl sub chirurg, pe care-l interpreta, 
tară multă convingere d. Sandu Rădu-
lescu. Rivalii săi sunt Iancu Pampon (d. IN )JUNIVERS'!L ~u poetul Pornirea unei ~ 1Jerioa,ee în a
Dem. CO'nstantinescu) şi Crăcănel (d. Rad.U ~G~ desv~1tă ~. pr~blema a TeOr- cea.stă. direCţie din pa.rtea ofioialltăţiii 
Petre Dragomir). Cel dintâi vrea să fie ga.nlzarll breslel ~tordo!". D-Sd pune ar fi imperi()II,Ă.. MAcar in 08IlBlIl al 
fioros, reuşind să fie doar deelamatoriu, aceentul.pe o ~tr~e~ a rar:.0rt~~or doisprezecelea!... P. S. 
cel din urmă este comic, până la burlf'sc. fntre s~~!tor ~ ?flC18.l1tate Ş! da ril.ent~ • 
Catindatul dela Percepţie (d. Hristea f:~g:Sbl 111 prlvmţ& acesteI r.:',rgau! VUTOAREA PREMIERA A. 
CTistea) este acceptabil. Mai bun este d M.ri. TEATBULm NA'fIONAL 
Vzctor Popescu in Iordache. D-sa ca si d:, Intr'adevă= organizarea în bresle!. lu zI:ua de 1 A.pril.iI Teatrtal Naţional din 
Sabin V. Pop in Ipistat reuşesc ~-Şl scriit;>rilo: şi ~a:r.etaIilor ~omini . a ri- Cluj-Timişoa.ra pnzinti • DOuă premieră. 
compună câte un personagiu caricatu- tlaS 1n cel douazeci de anI de reg-an ro- Se va juea piesa •• Domnitoara Nastaaia" de 
raI, ceeace nu este cazul protagoniştilOl. lT..~eso o ~robl~ a.rr~pe. uto'pi~ G. M. Zamfil'eecu, operi drtuDatici de ma-

Cea m ... i bună apariţie a spectacoluluI ToţI. ~ofeslonlştll ~. fIe e:t ingl'lller'l.. ni valoare l)II.nII obţi!De de ~ 1Ill tnaI'e 

es~ aceea il d-nei Tanţa Brătăşanu in ~edlcl, ~vooa.~l, e~G. ,"--au atr!ns :Andll- ~ 1& Bueurett1. Distr1baţla cuprinde 
M lţa Baston. Vioaie, temperamentoasă. ~Ile mtr o solIdaritate pentnl ap:lra:re-a câteva din cele mai strălucite nume de ar-
d:sa e ~rfectă ca mască şi joc, eootu- l~te~elor !or, ea;e n~ le poate !l.~ d~ ~ a·1 Teatrului Naţf<m.a.l dilI. Cluj-Timi-
raodu-şl personagiul prin mijloace pro- cat elD.s~e. ::;iDgUn acela "are m.lita,u fOOr8.! Dna Magda TllV'&11, d. T1t:a:fJ Lap't.ef, 
~rii câ~d textul nu oferă puncte de spri.. ~tru m!eresele t:z.turor ~. apinia ~ Nu Dfmitrlu, dnIfI. Vlor1ca Ştlrbeţtu, dna 
Jln suficiente. hel, adeca ga:zetanl şi SC!'lltorff, au ra· Pulea P\meţeanu, d. TitlUl broitoru d-na 

D-na Viorica Ştirbeţiu~ ceva mai m~s w d .. ezorgaDizati. Dece! Pentrucă FIorlca Pop etc.. DI~ţia de ecenl1 o' a.re d. 
ştearsă, in rolul Didinei, care ofera şi ~Xlsta mtotdeauna In bresla noa3b'i I Pruu Maxim!lian, a cărui aettvltate - In
mai puţine posibilităţi. Deşi nu a fosl l~trUşI care nu sunt ou actele In regulă. dlee cU acea.stA inaeena.re 1. Naţional, lIr

pus pe afiş, d. Const. Daminescu in ţi- ş~ care au to~ interes~I c~ bresla respec- mlnd si adiveze mai deper1:e oomaf Ia. 
ganul acordeonist a contribuit mult la bvă să nu fle orgamzată. Operă. 
ridicarea scenelor in care apărea. 

De notat generozitatea cu care a fost 
montată această comedie. Costume 
proaspete, decolLlri potrivite, figul"aţie 
supraabundentă. Suntem departe de 
calicia din .,Hamlet". 

Spectacolul s'a început, din păcate, cu 
.. Romeo şi Julieta la Mizil", parodie 
într'un act in versuri de G. Ranetti. 

In zadar s'au distribuit unele din cele 
mai de seamă elemente ale Naţionalului. 
in zadar s'a făcut un decor frumos şi 
costume plăcute, in zadar s'au folosit şi 
~ijloacele cele mai drastice - ca găle-o 
ţIle de apă aruncate in capul actritelot 

TEATRUL NAŢIONAL 
.loi, 23 Ib.riie, on JO 

TUDOR MUŞATESCU 
QUl.rele autor dramatic preaintA nem.Qlitoe.rfla eapod'CIIlCft. 

CERŞETORII IN HAINE NEGRE 
dupA. ENNERY " CORM:ON 

AJlsamblul 60 ~ pel'S(HJ,oe sub GOIlduaerea persooali. dlui MOfI'teec. 

Profesorul Universitar Or. Gheorghe Ciulei 
rlela Universitatea Cluj-Sibiu 

pr!8Vă.dndu.J \Ul ritor atrăluclt. 
lA Facnlta_ de Drept dia B~ 

fJ'a bueu-rat tn deosebi de I!!hnpatfa m.a.reluJ 
ti etu10scutului romanist, profC80r univer
altar Constantin stoioftacu, fOllt rector al 
Un1vel'8tti.ţll ~tene. profesor oare 
i-a fudrumat primii paşi şi 1-. ticut .Bl ftt.. 
bească studiul dreptuluI roman. 

In ziua de 28 .... ebruarie 1944, Facultatea 
de Drept· a Univer"itătii din Cluj-Sibiu, a 
primit in mod oficial in cadrele ei pe pro
fesorul agregat dr. Gheorghe Ciutei la ca
tedra de Drept Roman. 

Secţia de inaugurare a fost euprinsă 
intl"'o magistrală expunere sub t·itlul: "s~u. 
diui dreytului roman şi metoda lui", lecţie 
care după. cum relatează corespondenţti mai 
tuturor ziarelor din Capitală ti prov'inde 
a fost onorată cu prezenţa personalităţilor 
celor mai de frunte din pătura culturală a 
Sibiului, printre care a fo-st remarcat chfar 
fi I. P. S, S. Mitropolitul Dr. Nicolae Bă
lan al Ard~alului. 

Este cel mai tânăr profesor universitar 
'PC: care l-au avut şeoalele llClli."t.re s11peri
... re -. lIIt.imele decenii 

Profesorul Gh. C!ul« ,l~. rn~ut studUle 
primare la Timi,oara unde a făcU-:: ;i class 
I-a la liceul Diaconovicf Loga. terminân. 
du""fl studiU-e llceale la liceul General Dra .. 
galina din Ora.viţa la vârsta de 16 an-i. el. 
VI-a ti a VU~a luând~o lntr'un singur an 
- aşa că. in anul 1930-1931, când în toa.rn: 
~ a~htiaşi a.n îşi ia fi baca1aureatul fi se 
lDSCne la. Facultatea de Drept din Bucu
reşti unde la 19 ani se vede licenţiat In 
drept. 

FUnd, un element de o inteligenţă ~li~ 
pitoa.re, - premia~ în tot cursul Iiceuluf 
cu premiul 1. pe clasă, câte-«lată şi pe li
ceu. - şi fiind In a.cela,ş timp şi o fire ex
trem. de ambiţioasă, cu o putere de muncă 
neintrecută. a reţinut atenţia tuturor pro
feeorilor fn tot cursul studiilor, acer-la 

Terminlnd Faeultatea de Drept d1D Bu· 
cureşt.i !şi ia doctoratul la cea mai eelebri 
universitate d·in lume, la Pari" nsul de 
.. td' • LO eauna al tmeriIor studenţi. 

Teza de doctorat cunoscută nb titlul de 
.,Liliet' homo bona fidea serviensH a fost 
premiati cu premiul 1. pe Fac.ultate. 

C. profesori a avut pe Dlarele roma.nîst, 
d:ecedatul Collinet apoi pe Piem. Noa.flle!J 
şi Monier, cari l-au sim.patiza:t foarte mult. 

Părăsind Parisul ee duce la lI'aeultatea 
de Drept d'in Bonn am Rhalm uttde lUt:re"II.· 
ză ca asistent alăturf de profesorul Kun
kel, pentru ca pe urmâ să 8e oprellS(!! obiar ,i In Rcma, comp1ectln.du-şi tD. felul acesta 

---~~~ ~---

'" 'li;f!h'_h~{,,: ""Y,.c-~ ~'" ~ ,./, ~ '; "" i ~~ J; 
. L F.·· It !. 

"ei vofQftfl' 

Su&t"'tJ.fehelst UehQ. )()h"::: 
Niciodatd ca hI nJzbolul adttctl III . 

s'au evidenţiat mai bine cele doua ap.o. 
te ale 8Ufl.etului femenin. 

Unul inclinat spre lU~liate. 'PI'e . 
aTtificialitate. ahtiat cU pldceri mdna.tlte ' 
de lux. fi celălalt entuzia.nnat. Inaripat, . 
gata de sacrificii mari. de eroinn.e care 
ies din comun pri. strălucitoof"ea lor 
frumuseţe. 

Le vezi inpopaţonate purtdnd podoa
be care preţuesc milioane. lilsdnd în 1&t. \ 

ma for un puternic parfum. ca,.. IMp4r4 
bunul nmţ şi paralel le poţi întâlni in 
'Pita-Ze, incadrate in toate ,ocietdtilc de 
binefacere ddruindu-se cu abnegaţie fi ' 
eroism ,ocietăţii fi Neamului. 

Sunt neobosite. Munce8c făr4 Igomot, 
minunate milete cmonime Il căror ftume 
se 1>A pierde in marele ,bucium. b, ma· 
,.ea du.rere, în marea gl.orie II PaMei. 

Sunt femei care sunt mândria ţării ' 
podoaba cea mai de preţ a ei. su.nt femei 
care alături de oamenii mari CIi Neamu
lui ,.criu istorie, utoria Patriei 10f". 

Zilele acestea a sosit la spitalul mili
tar din Timişoara grav rănită aviatoarea 
Elena Ionescu, una din Qcele femei. cu 
wfletul inaripat plin. de mflăC4l'eca pe 
care o poate cwea numaj o femee o.tttncl 
cdftd iube,u mdifere"t de t\U'lMl. pc 
ccre-l poart4 aceasta tub"',. 

lIlA. Jf~AN I~ 
•••••••••••••••••• 
Un premiu de 100.000 lei pentru 

cea mai bună piesă origilală 
Un. ~ doo&tol', CU'lt Inţelege li pă.a. 

txue ......,tmatul. doDat tIOCietăţii autorilor 
dramatici romAni suma. de 100.000 lei. in 
!eOpUl infiill ţArii aui premiu literat 
ca.ro .. va a.carda celei mai meritu
oue dintr. pieeele ~ reprezentate 
tn a.ctQa.la ~ 

CRONICA FILM!:LOK 
PA&AJ)ISUL PIERDUT (THALtA) 

Un. filD1 IIIIQlJlat Abel Gfwce nu _te Ilie), 

odatA indiferent. Ohi&r fi rea!izli.rile ideo· 
logice monU1lleD.We ale ~U.i ~ 
tra.noer., care au fost mat toeItIe er,teeUri. au 
tMemnat tot atitea. ~ :imIpUrtaIl. 
te bl istoria einem'8.tograluhli. In aoeaaU 
pelfeuli. .,eehe de .... pnţ!a OÎIltl,i &Di (tll
mut • mai fM Tbat la ftaC bl:iD.te ele .. 
bot) Albel ClaMa tl'lLtazl. o temă stmrpll. 
~ea.8eI: a fericirll piero&r.e, care lUI oM 

mai poata reglsi nieiodatl. Spectatorul tfti· 
ţta.t, ..,. aaN _ cad JmmAl dl~, 
ei ~ fi fehd In e.e i 88 proettrl 
pl!oera viZ'ttall, gmtl it pl~ ra.finatl 
observând procedoole 1:Je!hmee ale ~gi8Ol"ll' 
lui. - 1n distn'buţie: 'E!vt!'a p~, In
f::r"m ~ mai Idm:pat:le oa deobicei (de CI 

n'o fi pud pe ~ !), Micl1ellae Pmtle est. 
graţioas! tn amlndoul roh!rile de ei. Fer
nud Gravey ream.br~ .pariţiile MIe 
d'tn.tr'111l mm ~. la ~1mie 1m f(bft 

eare tre'tme vlzut l!II!m ~. (lift!. 1 •• ) 

bAgajul de aun~ţ.e 8rC1IImllat la P'ae1ll •. 
tatea de Drept dbI. ParIa. 

La vArsta de 29 ani, d.nd a1ţU htcl lll1 
şi-au fixat definitiv nici:mAcar gândur11e 
pentru cariera. ce o vor urme. tn vieaţă., tA· 
năm profElBOf pe ea~ Banatul şi.~l ~. 

diei exclusiv numai pentru sine, ,ge vede 
numit profesor univel'!sitar. 

Cunoscându-l fn deaproape ca şi pe 'ilus, 
trul său tată, Decanul Baroului de Car"", 
oir. Emanuil Ciulei, !,ti ştiindu-l plin de &.In' 

biţie pot spune încă de pe acum că această 
caderă strălucită pe care a fnceput-o îi va 
aduce laurii de ItIonc pe care~i merită, ur. 
când ~d alte scări în erar!tia valorilor in· 
tel~ctuale pe care ţara românească le are, 

Noi blinll.ţenii îi dorim, ea de pe ină~ţimft 
catedreI pe care o deţine ~ă facă din nu
mele său un meteor ce va străIne{ pe bolta 
~Ulnţei româneşti In eternitate, .pr. a fJ 
mindri de a·l :revendica fntotdeauna ,i • 
putea SDune: di profesor unversitar Ghe
M· ... "' .. (1illlei Mte bănăţean • 

\ &v. PETRE LATCU 
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D ARUIREA 'I.'OTALA. Intr'unu] din 
a.peluriIe sale, adresate poporului ro

'I't' 1Pii.B. Mareşalul Oonducător spuue: "vi cer 
~te: .. daţi totul Pa.triei - conştiinţa, voinţa, 

munca fi jertfa voastri". Numai ostaşii 

il· 

2· 

ii ' 
ei 

i
a 
u 
e 
~ 
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.'- invrednicit de aceasta daruire total. 
OeiIaJ.ţi româ.ni a.u onoarea ,i satisfacţia a 

Bizui să. se lI-<semuinscă lor. Amintim aceste 
_vinle ale Mareşalului Conducător, care 
5UIlt de altfel cuvintele istorice ale neamn
lu.i 1'Omâ.nesc, in zilele aOO8te, când se ob. 
servă că in interiorul ţării, amt de bine 
păzită şi atât de fantastic înzestrată cu 
toate bunătăţile pământului, se găsesc unii 
români, despre care nici nu se !rtie bine 
dacă sunt chj&r de tot români, cari 1răese 
• via!i\. eu totul neconformă cu dăruirea to
fală. Româ.nul luptit,or 01& are acum alt 
ideal, altă rericire, altă religie !fi deci, a.lta 
justificare a vieţii sale, decâ,t dăruil"E8 to
tali\., Ea porneşte din (.'<lIlştiinţa lui, _ aco

lo unde ~ aud JU.&j bine rer.ron.a.n!:e'~ mora. 
lei naţionale şi glasul poruncilor, ce le r08-
t.eşte Patria Română. 

• 
L AMURIRILI<; D-LUl PRIMAR. Zia

rul nostru a publicat "in extenso" 
lămuririle dlui Primar dr. Ion Doboşea.nu. 

Nu J.e comentăm, fiindcă. ar tl'9bui să De 

dăm iluzia unei oompetlnţe egalE'! intr'o DJaoo 

(erie care ne este străinii.. Tinem. insi, să 
scoatem În evidentă ft>lul extraordinar de 
intera..allt şi opel"&nt, în caft d. Primar lă
mureşte opinia publici. - prm expIică.rJ 

directe. Când Primarul voroo.,te direct. se 
impuile oa !:IA fie direct a~it şi lI8<luIta.t, 
fira mwrmediari şi m~rpretă.ri. Ar fi bine 
ea aceastâ pildă de ţillută edihtară, ale că
rei origini le găsim în practicl\ municipală 
din anticitatea romană, când praefectus 
urbi vorbea direct cetiiţenilor, să fie urmati 
şi de alţi condueători ai instituţiilor publt
Le, ca lumea să. afle nemijlocit ceea ce este 
ne('.6Sar să. ştie. Ziarul Dacia !>e poate eoJl. 

h-dera satl .. făcut de a fi provocat, prin ex· 
tinderea care o dă. proble.melor sociale, in: 
t.ervBnţia dirertă a d-Iui Primar. Pilda tre
buie înmulţită. 

• 
S PORTlll. RURAL. S'ar pă~a., cii 

sportul nu are ce ('ăuta la sate unde ~e 
munooşte atât de mult, ştiut fiind, că mun
ca poate inIOMli sportul În re'r.ultatele sale 
n"IVf:1~. aili('ă îm,driivenirea eonstantă It 

(',orpului. Si\. nu se uite, însă, că la sate 
există. - ca. În satele din Banat - şcoli 

bine popula.te", frecventate de elevi şi ele
ve, care ÎnC'd. DU sunt atra.5i îu marele pro
(es al muncii agricole şi eărora trebuie să 
11 se fad" educaţie fizică. Şi, apoi, sport-nI 
e!iOte mişcare, dar nu intotdeauna muncă. 
Şi miŞ('sooa oorporală. poate lua formele de 
gf'l.~ţie şi de expresivitate psihică. Cred ci 
l'Wf'asta şi este parOOa ce,a mai rrumoa.să şi 
atrMtlvă a sportului. Şi cine arc ma.i multă 
neoie de sport, în aoeastă Înţelegere a lui 
nobilă şi moralii., decât tineretul de,la sate, 
eare - cum este tineretul româ.nesc -
ereşte svelt, a~'â,ntat, nobil, mereu spre sust 

oricât de multe sunt câtood:ttă greutăţile 
vieţii, care il tmg in jos. Dar sportul 11'1 
sate mai are şi alt rost, df>SlU'e eaJ'e vom 
şi amÎJlt, mai încolo. 

• 
P I<}R8EVERENl'A IN RAU. Te miri 

cum unii oameni nu se obosesc IIă 
fie răi. fără nicio necesitate şi. ma.i alest 
fără nido fantezie. DACIA a publi'cat in~ 
fonnaţii, despre un prostănac, care dându
M' drcllt nu ştiu ee fel de inspector, atingea 
~ oameni la pungă în folos'l.' său oeI mai 
personal. Individul - pe care noi nu-l ge.
neralizam, uită că escrocheria are şi ea s0-

roace şi sfârşitur.i Dar prO(o;tia u
nui &.'tC'Illenea individ, pe lângă necinst.ea 
lui, este grozavă. In timpurile acestea nu 
este pennis nimănui să fie eseroc din pros
tie şi, mai ales, să creadă că societatea ro
mânea.'lcli.. oricât ar fl sufleteşte şi in ielec. 
tu",1 angnmtă in problemele fundamentale 
ilie neamului, este inaptă a observa şi It-nti 
În renf'ţ1nnUfI salt" morale. Excepţiile mre 
de n~{'ino;M vin să oonfirme atAt ,,·i~lf.'1'ţ:s 

naţiei tatlt dt" cel oe incearct\ a o buimi\ci 
I'n ÎnvÎtmlHfi 10)' • ..At şi oonsbmta pl'os,vi.
~ moralA • .netului ",.,..,..,... 

»&C'A. 
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285.517.000 lei neutru agricultura judetUlui 
100.000.000 va fi investitia anului curent În palatul agriculturii 

111. ultima şedinţă a ConsHiutui de .Jid
lI~inistraţie al Camersi de Agricultură 
din Timişoara, s'a votat bugetul pe exer
citiuZ 1944-45, car!l se rid'ică la suma de 
285,517.000 lei. Prezenţi au fost d·nii: 
Petru Pavel, preşfdintele Camerei Agri
cole; Ilie Olariu. vicepreşedinte; Gl11'or· 
ghe Mărgineanţu, membru, ing. D, Mun· 
teanu, ş!3ful serv. silVic; dr. Vasil~ Ta. 
loş, dela servo zootehniC; dr. 1. Martin, 
directorul şi ing. V. Surlaşu subd1redo
rui Camerei de Agricult'ltră. La şedinţă 
a mai luat parte şi d. insp. ,.eg. ConsiHer 
N. Popescu. 

VENITlTRILE 

Veniturile ordinare din buget provin 
.lin: Cota parte din imPoO'l;ttul agrieo-l, 
a4: milioane; C&ta de 100/0 din păşunl~ 
16 milioane; Timare zootehnice ,oi mi, 
(ioane; 10/0 din valoarea artioole!{I>r iro
~rtate 2.300.000; Cotizaţie la Ha., 29 
milioane; Diverse venituri 800.000: Ve. 
nirurile dela. staţiunea de decusentare a 

lJaIDeI-ei de AgriUU1tura, Spl. Tudor VIa. 
,Iimirescu 5.100,000; Rămă.şiţe dt> înca
sat 1.800.000 lei. 

Venituri eu destinaţie speoia1ă~ Asi· 
gura.rea mutuală. a vite-lor înv0ite pe pi
~unile (\omunaie şi lcQmune 4 miPoane; 
Fond oolllun pentru c.t'JnStruirea de 
grajduri pentru reproduoo.torii "In ju 
dt'ţ, 4:0 milioane; F()11d de pază, 1-l4: mi. 
H()ane. 

Excedente cu destinaţie sqJe<'ială.~ 
ConSitru~ia. PalatulUi A~riculbur(':l, 36 
milioane; FOIld pentru J)l'(lo('lfMll'NI de 
imobil. 14 milioolm"" 

CHELTUELI 
Cheltueli ordinare, cheltueli de perso

nal 15,360J)OO; cheltueli de materiale 
7,300.000; obligaţiuni 3,700.000 lei. 

CheHuelt de activitate, cheltueli de in
vestiţii 21,400.000; În7.{'strarea ~erioa. 
ră a instituţiunilor (Ocoale şi Centre 
Agricole) 16.850.000 lei 
Acţiunea culturală şi tehnica ·Igrico!.ă, 

impăduriri în jud-eţ 22,850.000 lei. .................. : .... "', .. -.................. . 
Lupta pentru aur În plină "esfăşurare •.• 

ARAD, 19 - Desele procese în care 
n;enumăraţi minieri sunt implicaţ; pen
tru furturi de aur oa şi alţii pentrli oon
trwbandă de aur, constitue numai Il faţă 
a goanei după câştig şi după avere 
Procesele acestea, ea şi delictele 'le felul 
aC'eSta, au devenit. de când viaţa a in 
~eput să soumpească, tot mai dese. 

Pe lângă multele procese pentru 
LJntrabandă de aur, unul, j1lt1ecat 
tnainte tm ° săptămână ne Curtea de 
Apel din localitnte şi în care hotărâreâ 
a fost pronunţată Vineri, este oarecum 
tlin oomun, prin DU!lIleroasele persoane 
implicate în eL Dar iată faptele 8.Ş'l cum 
nu fost stabilite de organele "andleta, 
toare: . 

Prin August 1941, poliţia a răcut o 
peroheziţie domiciliară în loeuinţ'.l funoe· 
ţionaru1ui public Ioan Igtna din Tinli
şoara. Cu prilejul acesta au găsit 3 gr. 
aur de mină. Cercetând mai de ap1"oape 
rohestiunea, poliţia a ajuns la constata. 
rea ca aurul a fost cumpărat dela Ghe· 
Qrghe Răpeău. Puţin timp după aceasta 
RăpC'ă.u a rOSt deţinut de poliţie. La in· 
eep,ut a. ne~at că. ar fi avut vre-un ames
tec in chestiunea. ajooasta., dar până la. 
urma găsind-se asupra lui dou.ă poliţe, 
'lna în va;loare de 50(}.()()(} lei Şi !lna de 
191.000 lei, ambele semnate de Ioan Ign.Q, 
~ recunoscut că a vândut lui Igna 1.400 
gr. aur. Ion Igna nenvând bani, i"a dat 
poliţe în valoare de &91.000 lei. Aurul a 
fost îngropat în grădina. locuinţei lu1 
I~a, unde a şi fost găsit. Gheorghe 
Răpcău, lua.t din scurt, a deobrat că 
:1urul l-a cumpărat in jurul BraduliH 
"j anume del!.1 Vasile Silvestru. Aladar 
KriStyori, Traian David şi alţii. In baza 
··omunicărilor făeute de poliţia Tmişoa 

I ra, I?a~cilie~ul Zal'~ti ~ de~ohis &,;ţiune 
pUlbhca l}l a trImiS fi JUdecat'} pe: 
GheO'r~he Răpcău, Sa:bin Bugnea din 
Ruda-Brad, Aladar Kristyori din Criş-
hor, Lazar Oprean din Tărăţel, Sebas· 
1.ian Moţiu din ANnindenea, Ioan David 
~in Armindenea. Ioan Soeaei din Crlt;!
eior ",i Traian David rlin Armindenea.. 
Deasemenea li fost trnnis în jnde('au 
preotul Sa;bin Bugnea pentru c-ă 'i vân 
ctnt ?!10 gr. aur hrut 111i G'heor~h .. R'in 
<>ău. Vina ce se imnută celorlalti ineul
paţi 1'1 fost că au v~l1dut diferite canti· 
tăţi ile 'lur hti Rrupcău. 

Tribunalul Bra.d a judecat în Ianua· 
rie proeeSUll acestor contrabandişti fi 
i-a oondrumna.t după etml urmează: 

Gheorghe Ră.peiu, 1& un an jumătate 
inuhisoare şi 2QO.OOO lei a.menda, preot 
~in Hugtnea la un an şi 2 luni Şl 100 
:n.ii lei amenda, Aladar Kristyorl la un 
an şi o zi înohisoare Şi 100.000 lei s.rnen
dă, Traian David 1a un an şi o zi închi· 
soare şi 100.000 lei amendă, iar Ioan 
David, Nicol&e Duma şi Sib,estru Vasile 
la câte 6 hmi închisoare şi câte 50.00Q 
lei amendă. Lazar Oprean, Ioan SocaeiU 
şi Sebastian Moţiu au fost aohitaţi. 

Procesul a ajuns, pe cale de apel. în 
faţa Curţii de Apel din localitate, unCle 
in urma pedoariilor susţinute de nume
roşii apărători ai inculpaţilor, Curtea 
3. reformat sentinţa tribunalului Zărand 
;n sensul eă a suspendat executarea pe
cl.epsei 'Pe trei ani în ce priveşte pe Ala
(lara Kristyori şi Traian Dnvid. Preo
tul Sabin Bugnea, laan David şi Nicolae 
Duma, au fost aelhitaţi. In ce priveşte 
f.-pelu1 lui Ggeor~he Răpcău şi Vasile 
~ilvestru, a.pelul a fost respins. 1 

ANUNŢ 

Cooperativa Munca ~_. 
din eomuna BOCŞA ROMANĂ, jud. Ca.rsş 

oferă 
pentru vânzare Oooperativelor şi Co~ mereianţilor ţot ~elrl1 de unelte agricole 

. pluguri, grape, rariţe, cormane, brazdare, plazurl, fIer lung, potooave pen
tru cai, precum şi sape în orice can tităţi la preţuri fixate de Ministerul 
Economiei Naţionale. ' 1708 

HOM,ESPUN 
industrie casnică 

propr. DIlUA Dr. SARBU şi BAASZ vrorOB 

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

numai la sediul siu din TIMIŞOARA IV. STR. BONNAZ 14. Tel.: 38-99 
Inreg. Cam. Com. 69/150/1943 1728 

CheltueLi cu expLoatorii proprii: 
5,392.000 lei. 

OheltueZi cu destinaţie specială: Pen~ 
tru despăgubirea animalelor asigura.te. 
4 milioaue. 

PentrU cumpărări Şi construiri de i1?U)o 
bile: 51 zpilioane. 

PE MARGINEA FONDURILOR 
DE VENiTE 

pentru u nytf::men~a \IL uvrnw,.~za si
tuaţia jonduhl.l de paza, :; a mterve'lit dln . 
partea GameTel <te AgriCULtură şi loru· 
riZe su,perioare au aprobatJ ca sumekJ 
necesare pentru pLata paznicHor a9ricoLi 
de camp. să fie încasate de cătr~ fisc 
odată cu impozituL agncol către Stat. In 
acest je~ - încasându-se un pLus de 4% 
dm venitul impuzabil - este astgurată 
plata regutată a paznicilor. 

iar ~pre a Se pUtea Velh în ajlNVTUi 
agricuttorilor caud Me.ştia sunt loviţi )6 
soartă murindu-~e vitele s'a întocmlt vn 
regULament (votat Ş1 aprobat) Pe'I,tru 
asigurarea mutuală a tUi urOT bOVtn~lo1 
ce se învoesc ta păşune. Pentru augmen
tarea fondului dt; asigurare nutuaiă~ s'a 
fiXat o cotizaţie de 50 lH pe cap ae bo· 
vină. Aceşti bani se încasează odată cu 
taxeLe de păşunat. Fondul se ct:1ltrali
zează la Camera dt Agricultură ,iin Ti· 
mişoara, având destinaţie speCială pfm.' 
tru desplfgubirea animalelor moarte sau 
sacrificate 'tt. urma accidenteZora 8Vfe. 
rite în timpul pă..,em'l'wtului-

In vremuriLe de azi., t •. cw c<nnurni tl"U 

poate să ccnstruwscG, din mijt.Jaoele 
propru in ccmdiţl1Le moderne de ~~/u1icia 

YHLjduTt noui. In şedtnftl din 2 Februa
rie 1;1 t. a Gonsihulul de Administrrttte al 
Camerei de AgriOuÎ.tul'ă, ca/e s'a ţmut 
sub preşedenţia d·lui general Const. De
ZiCianu, prefectUl judeţului r->im~-Toron· 
tol, s'a adus hotă1'ârea, că toate păşw.ile 
să contribue la fondul comUn Je c0n
strucţie ou o cotă de 15% din valnarea 
bugetului. Acest fond Se rentrULiZează 
la Camera de Agricultură 'i se N dis
tribui în anul acesta celor 50 comune, 
cari ccmstruesc grajduri. Planurile ş1 
deviZele pentru construcţia grajdurilor 
"aui se întocmesc de către arhiteCtul 
angajat de către Cameră în acest scop. 
Pe lângă încasări Camera dă şi ea, 5 mi
lioane din bugetul ei. 

Anul acesta l?13U cu toate c€tetat.te n,
da"orirt pe care te a1'e instituţia pt: p,'im 
plan eSte constrUCţia. noului PJ.(ut al 
agTiculturei, in oare scop .)Ie kingă cele 
5u milioane cari jigu.rează în buglmd de 
cheltueti se vor mai adăuga cu apmxi
matiV aLte 50 milioone, soulul anwki en. 

O mare importanţă .!la dat ~t tiCltU., cu 
şi in trecut Celor 3 voci de o 11/1porwnţa 
capitaZă pentru aceSt colţ (le ţară: creş
terea anil1UlLelor ră$pândirea şi introdu
oeTea de Semitlţe setecţionate in .sămân· 
ţurfte judeţului, impăduririi ZO'Mi de 
8tepă. II 

Pentru creşterea. animalelor, can prl-n A 
reproducere nmnai f'eprQdu.cători de· 
rasă, vor selecţiona patrimoniut ·zootl:'h
niC al judeţulUi. s'a luat 5 milioane; p~"", 
tTU câmpuri de experienţă şi întToduce-
r61 de seminţe seleCţionate în agricul
tură, s'a votat 3 milioane/ iar Pt.'1ttflj 
impădurire suma de 3 mHioane, ou toate 
că pentrU acest scop o'rganele s~h'ic~ 
judeţene ţin la dispOZiţia judeţuh'i 31'2 
milioane de pueţi. 
Văzând tofalulla care Se ridică blige

tuZ Camerei de Agricu ltură 1in Timişoa
ra, ne permitem să facem Te'mnrca; t 
mare bugetul, dar totuş este prea mit 
pentrU judeţu.l Tim"ş.ToronJal, 'p'~?mul 
pe ţară, unde se luerea,ză pămâmd ca Ş 
în cpm. Cei 80% din locuitorii Româ· 
niei tTebue să aibă şi mai multt'f inţele· 
geTe la cei ce conduc destinele neunuJJ ni 
Făcâ1liiu.se mai mult pentrU ei, joc?n 
ca lumina să coboare tot mai mulul il 
miJ10cul lor, căci acolo u1tde este f;"ml 
stare este şi eultu,.(( şi civilizaţie, iar M 
rt..q om dori-o pent1'U plu,garii noşr--i 

DOR-EL DRAGVESCU 

a a Q ! .. u:: Mi 
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Fabrica unită de Lacuri şi Vopsele 

Societati p, Actiuni Timişoara 
• 

Convocare 
DOMNII AC'fIONARl .Al SOCIEr Ă ŢII SUNT INVITAŢI LA ADUNA 

HEA GENERA.LĂ ORDINARĂ CARE SE VA ŢINE IN ZIUA DE 6 APRI
LIE 1944, ORELE 12, LA SEDnJL SOCIEl'ĂŢI! IN TIMIŞOARA. II SPL 
PENE;: CURCANUL 'N'o. 4, cu URMĂ TOAREA ORDINE DE ZI: 

1. OONSTITUIREA ADUNARII. 
2. DAREA DE SEAMĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DES· 

PRE GESTIUNEA INCHEIATA LA 30 NOEMBRIE 1943. 
3. RAPORTUL COMITETULUI DE CENSORI. 
4. PREZENTAREA ŞI APROBAR RA BlLANŢULUI ŞI CONTULUI DE 

PROFIT ŞI PIERDERE PE EXERCITIUL INCHEIAT LA 30 NOEMBRIE 
1943. PROPUNERI ASUPRA D!STRI BUIRn BENEFICIULUI NET. 

5. DESCARCAREA CONSILIUL1.1 DE ADMINISTRAŢIE ŞI A "OMI· 
I'ETULUI DE CENSORI DE CFSTIC NEA EXPIRATĂ. 

6. ALEGEREA NOULUI l:ONS~lID DE ADMINISTRAŢIE. 
7. A.LIDGEREA NOULUI COMITE T DE CENSORI. 
8. EVENTUALE PROPUNERI. 
ACfItTNTI$ URMEAZĂ A SE DFPUNE PANĂ CEL MAI TARZIU cu 

:5 ZILE INAlrNTEA ADUNĂRII CENElULE. 

" ~ ~'. OONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
:"!,'; 

BILANT: Adtiv Cassa 4,130200.- Instalaţiuni de fabrici 16.943785.
F.J'eete publice 1.101.490.- Debitvri 49 '551.613.- Mărfuri 36.551.409.- Total 
1(\8.378.587.- Pasiv Capital !oeiul 20 iIOO.OOO.- Fond de rezerve 1.369946.
Fond pentru amortizare 6.000000.- F1md de rezerve pentru creanţe dubioasE' 
2000.000.- Fond pentru înfiinţarea nnei oantine muncitoreşti 155.455.- Fond 
pentru sprijinirea culturală şi go!!!ală • muncitorilor 100.000.- Creditori 

1)8,9'28.090.- Transitorii 3.604850- Beneficiu împreună. cu ~portul din 1943 
6.220.246.- Total 108.378.587.-

PROFIT ŞI PIERDERE: Pif."rder~ Tmpozite 3.923.974.- Salarii 6003.009 
C!liriÎ 589.303.- Oheltuiel generale H 020.916.- Dobânzi 2.605.004.- Amor' 
t~zarea îDBtalaţiunilor 2.200.000.- Dota rf:'a fondului de rezervă pentru creanţe 

lI!lbioase 1.000.000.- Beneficiu Î!!lpren "lA eu reportul din 1942 6.220.246 - To' 
~al 36.562.452.- Profit PrO'fît 1347.971 Venit brut la mărfuri 35.914.481.- To-
tal 36.562.452.- 1773 . 

-

TRACTOARE, 
Valţuri Buhler pentru porumb, Trioare, 
Site de mătase pentru mori, ELECTRO
MOTOARE, FERASTRAIE pentru gatere. 

găsiti in depozit la CASA ELVETIANĂ DE IMPORT 
. E D U A R O H O H N S .. sor 
Bucureşti IV, Str. Lirei Nr. 4 ... Terefon 2-39-74 

Reg. Com. 6814/1932. 1745 

Lumea elegantă 
se Îmbracă la croitoria 

. ....... 
TUDOR SARBULEŢIU 

ChTATE, lIt1al Uec- Ferlli ••• d 4" etaj 

(fAft!!ă C.f •••••• "Opera") 

Autorităţile li Institutiile, 

1648 

.. POt aprovlzioaa t'QI articole ae tiDiciliigere gata sau de oomandă, dela 

RUSU GHEORGHE 
r.INICJUGIU 

Timişoara, IV, Str. 1. Vă.eăres<:u ;:~~ Inr. la Cam. de Muncă nr. 41}491942. le63-3 

Cinellla CORSO Cinern.a 
---------------------.--------------------------------.Azi 

premieră exeepţiolială 

IN VAL rOAREA VIETII 

_ . 1'88 
. ee •• u ............... _._ •• ~~.~ .......... ____ 

Spitalul Dr. Victor Babet, TimitolU3 

,I~ .. " .... l~i 1<, PUBLlOAfIII 

lin %ÎU& ~ 8 .Aprjlie 1944: ora 8 d.iminee.ţa 
se va ţme in Cl8.DJOelaria. aoeetui Spital lici
taţie prin strigăzol pentru vâ.oz.a.rea. Wlei. m&

ş.i.ni de scris "Trfumph" model de birolI, ln
trebuinţată, ÎMi. In foarte buni st.ar. de 
funcţionare. 

Preţul de strigare este de 20.000 lei. 
V!nza.rea se fa.oe tn eon.diţiuni1e legii eon

tabilităţii publice şi a normelor OIJciului 
Central de Lid~ţie. 
Maşina fi CMtul de sarcini se pot ftldea 

In ca.ncelaria Spitalului In .zilele fii orele 
de lucru. ,". • J r _ • 

Adunarea Generală L. N. R. 
LIGANAVALĂ H.UMANA, FILiALA 

'PIMlŞOARA oU sediul la Pref~ctur. 
nouă. 8. judeţului TImlş Torontal Bule 
\'ardul Regtna Maria; 
Convoacă pe această ea.ie, din BolI 

adunarea. general.ă pe data. de 21 Mar· 
tie a. C.t ()trele 18, in sala mare 8. Pre
fecturii judeţului Timiş Torontal.. 

Indeplinindu-se formele Bts.tutare, .. 
ţ'a. ţine a.dunarea generală_ eu oâţ; mfllD.
brii vor fi pre'2Jenţi. 

In ziua de 18 Martie a. C., e!.nd a foSt 
fixată. prlma ll.dunare generalii, nefiin::1 
numind. eompl~t a! membrilor ~ 
~rebuiau să. parli~ipe, li. a.mAaat 

medic primar iiirecfor,' administrato!', ftxâ.ndu-8e la. data de mai StUf. 

Dr. D. Hortopanu 1161 Aron Se~r Ordinea. de zi: 
- Inab.ei:erea anului bUg!etar 1943-........ --.~ ..... _~ ..... 

. ' 19«. I . 

Nl'. 15.286/1943. - Raporfut eenzorftor. 
_ Darea de seamă asupra activităţi i 

PUBLICATIUNE DE UCITA'J'(E 8. 1.. N. R., pe anu11943. 
Ad:m'inistraţia Generali a BunurDor !;X. - Proi~t de buget pe aJ!Ul 1!M4 '(6. 

propriate dela Evreii din judeţul Timlş~To- ~ T~toda.ţă ry-găm ~ domn. li ~m'.II'bri 
l"Ontal cu sediul în Timişoara r. Bul. Regele ~ b;nevOlasca. & aClhita. ootlzaţllJ. rea· 
Ferdinand 1. Nr. 11b aduce la cunoştinţă tantă. .. 
publică, că. În ziua ck> 5 Aprilie 1944 ora 11 I Incaslrfie se ,!() zfhue la eedIUI LJN'.R. 
a. m. ţine licitaţie publică cU oferte tnc-hisq p~~mera~,:. 12. să. il 
la sediul său, pentru arendarea pe termeD li mem rli oar~ nn pot se e· 
de 2 . bul' fost . tate&. plaseze şi primeso r€IVlSt& regulat. sunt 
1 . G 7~a u~ Ul. • propţi ~tl ;;:u~ rugaţi a e:gpedia oomaţia prin pofti. 

G
lnhi ui d~nn enne ŞlS.801 .'8. n ~r Tdem domni! ~ nu. dorese a fi pe mat 

1.6 a m comuna 1 aglU, eompW!l u.m.: departe me!IIlIbrlt ai L. N. R.~ului 
3 Ha. 8.562 m. P. vie nobilă 

cu preţul de strigare de Lei 1.400 anust. 
OfertanţU trebuie să fie de origine atnică 

romAnă ~i vor depune garanţia de 10%, 18 
valoarea arenzii pe doi anI, in numerar sau 
prezentâ.nd recipisa de consemnare a CaseeJ 
de Depuneri ~i Consemnaţiuni. 

Nu se admit garanţii SUlb alte forme. 
Persoana a.suPl"a căreia se va adjudeea 

definitiv este obligată ea In termen de 10 
m1e dela data eomunică..rE. 8ă 1!Ie'1!meze eon
tJ"actul de al"endă, plătind taBle taxele de 
contract şI impozitele legale, precum fi 
ohel'tuelile de publicaţie tn ziare, dela pri. 
ma l'icitaţ~ ş;i până la adjudecarea. definI. 
tivă. 

Condiţiuni1e şi obligaţiunile ee gige8e In 
caetul de sarcini la Administraţia Genel"llIli 
C. N. R. ServIciul Bunnrilor Rurale, zilnic: 
afară de sărbători. Între orele 11-13. 

Timişoara. la 18 Martie 1944. 

Administrator general: 
MmCEA LAŢltA 

Serviciul Bunurilor Rurale: 
1772 Ing. Dr. MrdArr.. LAZĂR 

Spitalul Dr. Victor Babeş Timişoa.m 

PUBUCA'fIE 

l In ziua de 8 Aprilie 1944 ora 9 dimineaţB 
se va ţine In cancehria acestui SpiW tra
tare publi-că prin bună învoială cu oferte în· 
chise şi sllpraofer:e vel'bale pentru procu. 
rarea unei maşini de f'cris de biuu eu cal' 
mare de 80 CUl. eventual de 60 cm. 

Tratarea se face in condiţii1~ legii conta
bilităţîi publice şi normelor O. C. L. Caetul 

r.~ ................ . 

IIlVITARE 
"GLORIA" 800ietate de a.jntO&N 

';Jentru. lnmormAntare din T:im.işollr&t va 
ţine adun&T'8 generală ordinară ift Idua 
Q, S ApriJie 1944, 01"a 10 a. m.. in looalul 
asociaţIei cIiz:a Cetate str. Alba. Iul:t& 9. 
etaj il. 

OrdInea de zi; 
1. Desdhi derea adunărf1. 
Z. Raportul ConsiJlului de A ~ 

t!"aţie. 
3. Preaentarea. BiIanţului din 1943 ,1 

.~ bugetul'lli pe anul 1944:. 
4:. Raportul Omsortlor fi. darea afleo. 

lutoriuhtl. 
5. Alegerea. Consiliu1n1 de Adm1nis· 

traţie şi a ComitetulUI de Censorl. 
6. Propo:ner:i1e eventuale. 
Intrucât adunarea generală mvceatl 

pe ziua de 2 Aprilie 1944 la ora 1() nu V& 

fi in număr statutar, ea. se va ţine tn 
Ilcelaşi zi la orele 11 a.. m. In acel~ 10' 
('al, dind Va putea adnee hotărâri valide 
:ăr! considerare Ja numărul membrflor 
Prezenţi. 

& 

Direetfoo~ 
, 1760 

JZi3i!tWiZ .&KteiiY6&_"' ... , 

oa; Allda ValU. 1n1r1Ul 1'01 eplsotle FOI!!CO o....chett, in rolul doctorului de sarcini se poate consulta in c!ll\celaria GIANONE 
Fra.nsi Koo6i,' Marla Denis in rolul Anei. Spitalului in zilele şi orele de Iu('l"U. IV. Bulevnrdul Berthelot nr. 8. 

Re 7 Sucursale.: Piaţa Brătiaou 
pr. S. 5, fi 9 JURNAL O,N.O. 101. 168'7 lm~;c primar director, adminis"..rator, Cam. Com. nr. 187/10391/940. 16Q3..2 --------------.... ----.....;,-.;...~~---.;,;.;~U DI'. Hortopaau 1'%62 Aron Sever _____________ •• 
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.AflIA Pal!',''' .. -------------~--------------------_.--------------------------------
ILNIC DE TOATE SI PENTRU 1,OTI 

_ DEOORARI';A UNUI DISTINS OFI· 
DIN TThIIŞOARA. Fuhrerul Marelui 
a distins pe dl col. dr. Alexandru 
din Justiţia militară, cu inalta de

. .,Vulturul German" cI. I-a cu spade. 
e acestea, d. col. Barbu a primit deco· 
şi decretul semna~ către FUhre:r per· 

. _ lU.'DACŢlONALE. Ziarul Dacia cau-
spre angajare un corector. Sunt de pre
t C&i ce au mai lucrat in acest dome
Informaţii la Secretariatul de red.a.cţie. 

efon: 16-00. 

_ PENTlm DEŢiNATORn DE CARŢ. 
; TALE lLUS'l'RATE. Intrueât Ministe--

Propagandei deţine monopolul cărţilor 
~e ilustrate, toţii deţinătorii de aseme
. căTţi urmează a le trimite Ministerului 

ga.ndei pentru stampilare. Stampiia 
a"".are cărţi este aplicată tn oficiul ~tal 
ial Bucur~ti din ordinul şi sub contro

Ministerului Propagandei. 

_ ORELE DE OASSĂ LA CAMERA DE 
. UNVĂ. Camera de Muncă TiInişQara., adu· 

la cunoştinţa celor interesaţi că la Came
de muncă orele de cassa sunt dela 13--14 
lc. 

- CONFERINŢA. LA INSTITUTUL 
. !'&ANCEZ. Miercw·i. 22 Martie ora 18.30 
.;a avea loc la Liceul Comercial conferinţa 
'ui prof. Marcel GrifIoiu, directorul Cen. 
,rului Timişoa.ra al Institu:ului Francez de 

alte Studii, cu titlul: "La tra.n.smuta.tion 
'loetique des souffrances humaines". hr..ra-

.. rea liberă. 

- DOUĂ OONFERINŢE ŞTllNŢIFIOE 
[N LIMBA GERMANA.. Marţi, 21 Martie d. 
prof. A. Thinemann va ţine două conferin
fe: la ora 11.30 la Institu~ul Botanic despre 
"Die Verbreltung von Mysis relicta" , iar 
la ora 16.30 1& Lieeul Comercial despre "Der 

. Uensch al Glied und als ~8ta.lte:r der Na· 
tur". Dnti profesori de ştiinţe naturale dela 
lioeele timlşore:ne sunt rugaţi CU !!tăruinţă 
să ia parte la aeeste conferinţe pinţifice. 

- PENTRU OOLECTA DIN 25 MARTIE 
. In vederea colectei din 25 Martie organizată 
de Consiliul de Patronaj al Operelor S0-
ciale, şefii de vecinătăţi vor primi instruc· 
ţiuni in ziua de 24 Martie când 11 se va 
distribui şi materialele necesare. 

- O.NA LUCW!lŢlA »r. OPRE.ANU VA 
'OONl"illU';NllA LA TUU:;QARA. D~ 
Lucreţla dr. Opreanu prof. la Liceul car
men Sylva din Timişoara., cunoseută con. 

. ferenţlară, va vorbi Sâmbătă 25 Martie, 
orele 17, la Liceul Comercial, despre IIEdu

. caţia Fetelor". Dsa a aprofunda,! această 
pl'oblem! in adâncime în timpul de peste 
20 ani de când este la catedră şi dsa p~ 

, ~int! publi'Cului o concepţie de educaţie 
llouă, adoptată vremurilor pe care le trăim. 

- FESTIV AL ARTIST1C •. _ . Marţi, 21 
~Iartie, va. avea loc un festival artistic or
ganizat de Inspec:6rul municipal E. E. şi 
p. p, Din fondurile strânse se vor trimite 
în colonii de vară ti{) extraşcolari şi pre. 
militarI debili. 

- UN SPECTACOL GRANDIOS LA 
ARAD. Un ansamblu de peste 60 persoa' 
ne, vine în turneu sub conducerea maestru-

, lui Tudor Musatescu, pentru a reprezenta 
puternica melodramă "Cerşetorii in jl'9.ine 
negre", in seara de 21 Martie. Din nume. 
roasa distribuţie menţionăm numele maes' 
trului Ovid Brade.seu dela Tea:rul Naţio
nal din Bucureşti, Sabina Muaatescu, FIo
noa. Sterescu, Cezar Rovintescu, N. N, 
Matei, etc. Montaro extraordinară, muzica 
de scenă. Elevii au voie la acest $pecta.col. 

- ŞEZATOARE PENTRU RANIŢL 

Elevele clasei a VII-a a liceului "Carmeo 
Sylva" din Timişoara, '9.u dat sub condu
cerea dnei diriKin'tă prof, Maria dr. Pâr
log, o reuşită şezătoare pentru răniţii din 
spitalul Piarist. Eleva Lin Petcu a concer
tat la vioară. 

- PA~fANTUL CARE ESTE INtlNDA. 
BJL IN JUDEŢUL TIMIŞ-TORONTAL. In 
cuprinsul jud~ţului Timiş-Toron:aI este 
Inundabil în zona Sindicatului Timiş-Bega 
60.157 jllgăre pământ arabil. 

. 1._ 
- LOCALURI SANCŢIONATE PEN· 

TRU NEHESPJ!:CTAREA OREI DE IN
CHIDERE. Domnul General C. Deliceanu, 
Prefectul judeţulUi Timiş-Toronta.l a ordo
nat închiderea pe timp de 5 zile & următoa

relor localuri, pentru nerespectarea orei de 
inchidere: Son ştefan, cârciurnă Giulvăz I)i 
Erdelean Iovanco, drciumă Sânpett"ul
Mare. 

- CONCERT DE MUZICĂ VECH~ 
I"ELIGIOASA FRANC,'EZĂ. In siiptă.· 
!':'âna Patimilar, Institutul FrU!100z d~ 
11Jo.lte Studii centrul Timişoan v'\ orga 
niza un co~cert de muzică veche [·,:.ligioa 
s5. franceză, Dr. Ileana Pavel Vp, cânta, 
cn acompaniament de hannoni~l l-tarf.ă. ş: 
l,l:Ioi, câteva. din celebrele •. 1egen<Ies 
Dorees", câ.n tece populare reU ~ J 'lse me 
dieale, cules de Yvette Guilbert. "Le
gf::ndes Dorees" sunt un fel de eoli:nzi. a 
"ilror prezentare pentru intâ.l. Mlră la 
Tinll!;oara va. însemna un eveni -nent eu~ 
ll'Tal' deosebit de important. 

- DELA OONSILIUL LEGISLA
TIV. Monitorul Offtcia! Nr, 66 pu:bl1'Ol 
flf"oizia. preşedinţiei consiliulUi dp mi
r.~ştri ptn care toate deciziunile rn carae 
b·r regulamentar şi nO!"Dl8tiv ~enera.l., 
.1ate de departa.mente, vor fi su~uSt., spre 
c. neuItare Consiltului legislati·'. Î1.aint~ 
Ct~ publicare. Consiliul legislR~tv este 
ohligat a-şi da aVlZUl în terme'l de 3 zile 
dela data primiril acestor deci~i. 

- srORTURI DE UTILITATE NA
ŢIONALĂ. Conform ordinului Ministerului 
Afacerilor Interne, in legătură cu ()rgani
zarea sportului la sate, atletica, !notnl, 
sky-ul şi tirul au fost declarate sporturi de 
utilitate naţională, precum !}i "oina." care 
este un joc sportiv naţional. 

- BOTEZ. Sâ.mbătă, 18 Martie a IWUt 
loc la Reşiţa botezul fetiţei dnei şi <Uul 
ing, Alexandru Ivancenco. subşeful fabri
cei de motoare ele::ltrice UDR, care a pri. 
mit numele de ~orgeta An'9.stasis. Ga
br~l1a, Naşi nu fost dna şi d. inspector 
UDR ~orge C. Bogdan. . 

- VIZITA DLm PROFl!8OK AUGUST 
1H1EN:E.MANN LA TDllŞQARA. Facul
tatea. de ştiinţe din Timişoara, primeşte in 
zilele de 18, 19, 20, 21 şi 22 Martie a. c .• 
vizita. dhti profesor August Thlenemann, 
directorul In8titutului Kaiser Wilhelm din 
Berlin pentru secţia de Hifrobiologie, care 
va ţine 18 Facultatea. de ştiinţe doui eon
fninţe I}i anume: Ltmi 20 Martie ora 11% 
la Institutul Botanic, despre: "Die Vcrbrf'i
tung von Mysis reUcta" şi Marţi 2] ~Ia.rtie 

oJ'a 16~':l in sala mare a Liceului Comercial, 
despre: Der Mensch als glied und als ges
tlll'tet' der Natur. 

- CULTURILE DIN CAMPURlLE 
JlE EXPERIEN'fA DELA }'ACLJI.'rA
'rEA DE AGRONonflE v ĂZliTE IH~ 
S}JCR}~TARIJL GEN}l~RAL AI. AGRI
CULTURII. D1. Dr. COnst. Câtniceanu, 
secretarul generol al Min!i:sterul u i de 
Agricultură şi Domenii în decursul săp. 
tămâ.nii vine la Timişoara spre a da 
dispoziţiuIlÂ asupra culturilor din C'âmpu
riIe de experienţă a Facultăţii de Agro~ 
nomie • 

- O NOUA INCADRARE APROBATA 
LA FABRICA .,KANDIA". ComLsia de ar
bitraj din Bucureşti de pe lângă. Ministe
rul Muncii, admite apelul lucră.torilor dela 
fabrica ,,Kandia" din Timişoara., dispunind 
ca intreprinderea să procedeze la o nouă 
incadrare după vechimea şi meritele lucră
torilor formând o scară raţionali de sala.. 
rizare intre minim şi maxim, prevăzuta In 
decizia Nr. 214 a Comisariatului General 
al Preţurilor din Iunie 1943. Incadrarea se 
va. aplica eu incepere MIa 1 Ittnie 1943 sub 
controlul Inspectoratului Regional a.1 Mun
eli din Timişoara. 

- POST VACANT. La primăria comu
nei Soca !le află ~ant. un post de impie
gat CU retn'buţlile prevăzute tn bugetul 
anului financiar 1944-45. 

- REPARAŢll LA. ŞASE CAS~t. 
~ohipele Serviciului Ţehnio ţl1"')('e,lea'di, 

1/\ teneUlrelL imobilelor munioipale ciin 
Fabrică numite "Şase Case", . ................... ' ....... , •••••••• ".1.' •• 

Adeziuni lâ înfiinţarea "Universităţii 
libere muncitoreşti" 

Apelului lansa!, de către comitetele cs. 
acţiune pentru înfiinţarea "Universităţii li
bere muncitoreşti din Banat", au răspuns 

până acum următorii domni: Insp. General 
Sa.bIin Evuţianu. preşedintele ,,As trei Bănă
ţene", Dr. S. Haţieganu, preşedintele Ca
merei de Ind. Şi Comerţ; 1. Margan, preşed. 
Camerei de Muncă; Dr. Ş!efan Crucean fn· 
dustriaş, preşecl, Comit. Şco Teh. Ind.; Dr. 
Ioan Doboşan, primarul Municip. Timişoa

ra; Dr. Coriolan Bmn, Dir. General Banca 

Timişotii; Dr, Gh. Ciupe, Insp. General 
Administrativ, Ing. Vasile Ciurceu, Şeful 
Serv. Municipal; Silvestru Ciofiec, Ino8ip. 
.şef '9.1 Reg. Timişoara; Dr. l!:mil Tieranu, 
primar Timişoara; Ing. Corneliu ~, in
dustriaş; Ing. Aurel Alexandru, ln.&P. 
Tehnic Reg. VIII. industrial; Vasile Dra
gomir, Insp, de spec, din M. C. N.: Constan
tin Miu Lerca, Consilier Reg. pentru presă 
!şi prop.; R. Ladea, prof. seulptor: V. D. 
Ionescu, Decanul Facultăţii de Ştiinţe. 

' ..................................... .. 
FAPTE DIVERSE 

Punerea • In libertate a Inspectorului Doicu 
• După cum am anunţat la timp, cabinetul 

L instrucţie a lanse.t mandate de arestare 
impotriva inspectorului finanoiar Gheorghe 
Doicu şi controlorului Georghe Ciohat d1..u 
Timişoara, invinuţi că au cerut dela ma
răreaBa Ştefania. Toth din Deta suma de 
30.000 lei pentru a nu-i dresa proces ver
bal de contravenţie in urma unei pretinse 
nereguli constatate. 

Ambii inculpaţi au făcut apel impotriva 
confirrnărU mandatelor de arestare. Repre
zentanţii inspectorului Doicu, dnii Adrian 
Brudariu şi Voicescu, prin memorii scrise 
au arătat că şi el a fost presupus părtaş la 
faptul pe care-l relatăm, 

Camera de acuzare a admis numai ape
lul inspectorului Doicu, făcut de reprezen
tanţiI săi sus amintiţi şi a ~pin!l apelul 
controlorului Ciohat, trăgându-se conclu
'Zia din ace.'1t fap't că d~i la mceput, când 
au fost arestaţi, inspectorul Doica şi con, 
troIom! Ciohs.t, vinov!ţia era aceiaşI pen
tru ambii, acum, dupA eliberarea primului 
şi menţinerea pe mai departe arestarea con
trolorului Cioha.t, se poate fntt'evedea eă 
weţinerile inspectorului Doieu, de corn-

plecta sa nevinevăţie,. par • ti Intrucitva 
justificate. 

Condamnat pentru inşelăciune 

Iungher Ladislau, domicili'9.t tn Ti
mişoara, a fost condamnat la şase luni in
chisoare corecţională şi 3000 lei amendă, 
pentru delictul de înşelăciune. Acesta, in 
luna Martie a anului trecut, a plăsmuit O 

scrisoare semnată Alexandru Popescu, cu 
tare prezentându-se la plutonierul adju
tan~ Gheorghe Grivei dela Cercul de Recru
tare, a luat 8 !!eaune, pe ea.re apoi l~H" 
vândut femeii Maria Precup, Femeia Maria 
Precup a fost achitati. 

A trc.-.cut d ... nci~c:tin front1era -
Femeea Nagy Iuliana, din comun'8 

Ghilad a încercat m luna Februane 1943, 
să treac!l. clandestin frontiera din Românin 
in Jugoslavia, având asupra ej !!Uma de 
2000 lei. Pentm deIictele de trecere cla.n
destinl a frontierei şi contravenţie 1'9. lege!l 
devizelor, Nagy Iul;an~ Il fost "(l1"~nmnati!. 

la 2000 lei amend! 

- DECOBARL "Monitorul Olioi&l" IU'. 

64 elin 16 Martie a. c .• publică Inaltul o.
eret ~gal prin care au fost dist~ cu de· 
c(,raţiunl mai mulţi ofiţeri. subofiţeri, ser
genţi, caporali. fruntaşi, soldaţi ti civili 
lHntru devotament dovedit In războiul con
t n. Rusiei Sovietice. 

- S'A AMANAT CONCERTUL mou .. 
Lft;SCU-BASU LA ARAD. Agenţia Teatra
l! ILIES, a fost avizat! telegrafie, ei 
soliştii Operei Române din Bucureşti, 
maestrul Nieuleacu-BMu, Emilia Guţeanu 
ş.i Ioan Popescu Buftea au fost nevoiţi si 
nmâne Ccmcet'tul pentru ziua de 10 April~. 
Biletele v§.ndute rămln valabile pentru 
acea"tă dată. 

- SFINŢIREATROll'EI DIN REGI· 
MENTUL DE VAN'ĂTORI. Dumineci, 2 
Aprilie va avea loc in curtea regimentului 
de vâ,nă,tori din loca.!itate, sfinţirea troiţei 
pentru comemorarea eroilor acestui regi.
ment, căzuţi pe d.mpul de onoare. 

- SPORIRE DE SALARIU. Comisia II>
cală de arbitraj de pe lingi Inspectoratul 
Muncii din Timi.şo8ra admite cererea anga
jaţilor dela firma comercială Ion Eidl " 
văd. Stetin din Sâ.nnieolaul-Mare şi confir
mă in totul majorarea salariilor aşa cnnt 
sunt trecute b rubrica penultim! din ab
loul intocmit Ia 10 Dec. 1943. TotodatA 0b
ligă. fntreprindcrea .~ plăt~ascl majorările 
cu data de 1 Noemvrie 1943. 

- EXA:'tIENUL ASISTENTELOR \'0-
LlTh"TARE. La 1 Aprilie a. c. va avea loc 
examenul asistenţelOT volunta.re studente 
la Facultatea de ştiinţe. In sala de ~inţe 
a Primăriei. Examenele vor fi pre&idr..e ~ 
dna gen. Bratesou, 

- REFACEREA ALEEI OF. PIE· 
TONI DIN CALEA ARADUIl!1 Spre 
a face practicabilă şi ~ timp ploioa 
aleea din Calea Aradului, Pr I "'l3.da .. 
o"donat aşternerea de pietris ~i '1.'ţUră p.:o: 
trotoarul acestei alei. 

- PAŞlJNAREA OILOR IN'fRE 15 
FEBRUARIE-l ~IAW. Camera de 
A,gricu1tq.ră a aprobat pentru acest hn 
5% din păşune să fie păscută de oi şi m..
tre 15 Feb1'Uatie-l Mai,a deşi legea in
terzice acest lucru.. Măsura s'a lunt spre 
a se ven.l în ajutorul crescătorilor de oi, 
j·n ace5t an cu producţie scizută de fu
raje. Comitetele păşullliIor vor proceda Ia 
demilitarea porţiunii fără. & pritru nlt 
ordin. . 

- SEr\Ji.4.REA OSTAŞEASCA IN (JAPI
TALA. Bucureşti, 20. (Rador). - La Cămi
nul Ostaşului din a.propierea Gării d~ Nord., 
Centru de indruma.re a tuturor ostaşilor ~ 
sunt in trecere prin eapitaUl li. avut loc ieri 
diminea~ o frumoasi a.erbare ostăşească or. 
ganizată de Consiliul de patronaj ~i de Ofi. 
eiu! Mun~ă şi Lumini. A vorbi! d. maior 
Giurgea. Comandantul căminului şi d, in
spector PopOvici din partea Oficiului ,.Mun
că şi Lumină". A urmat un program ani!!· 
tie care a fost mult risplăt1t eu .plau •• 
~~vO~~~~~OO~~~~" • 

Primăria Munic;pinlui Timi,oan 
S60tia Economică 

Nr. 43511944 

PUBLIOATIUNE 

Se &duce la cun~tinţă. oowr in teresaţ!\ 
că in ziua de 28 Martie 1~i4, orele 10J 1It) 

va tine in localul himăriei Munic~plulw 
Timişoara, etaj 1. Secţia ecol1o~ică, ia 
Circ. r. Piaţa. Libertăţii Nr. 1 aatare, .,en· 
tru arendarea pe timp de r ani, a unui te-
ren proprietatea primărleit in Întindere dt 
1 jugh, 1470 stj. ptr. situat in Timişoara, 
Colonla Muncitorilor Str. Tirteus. 

Tratarea se va ţine In conformitate cu 
disp. cuprinse in Legea Cont. Publice, Re
gulamen!ului O. C. L. ti normele publicate 
tu Monitorul Oficial Nr. 127 din 4. Iu.nie 
193L 

Toate perioanele cari vor lua parte 1& 
li.citaţie vor depune o garanţlede .25 la 
sută din arenda minimală fixată, iar oferta 
se va face numai fn conformitate cu caetul 
de sarcini, care poate fi văzut in fiecare ai 
dela. ora 9 până la ora 19 in biroul Secţiei 
Economice. 

Timişoara, 16 Martie 19«. 
1764 Primăria MWlIciplal'lli 1'ImItoaz'a 

-
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DlICI PU5l1CnnTE 
.1 koi ollViWci !lpare ÎIl fie~rf':oM. A.nunţuri 

.., primeM la Administratia llÎandui in Str. 
- JUră.te~t.i N)', 1. l'eldon Nr, 11·28, 

Cereri 
de 

şi oferte 
serviciu 

Vizit&ţi cu incredere şi faceţi comenzile 
Dvoa.s:ră la salonul de croitorie şi lingerie 
de damă şi lingerie bărbătească a doalI
uei FELICIA IONESCU,Arad, &r, Valilile 
Stroescu Nr, 5/a. 

Vânzări -- Cumpărări 
2'lJM.P AR răsboi de ţesut, sbiciu de mâ 
nă Adresa la ziar. 

Re \'ân:uu-. !!i,)\'<mre smirna veritabil miri
".M Jx-l mtr, AdrE'S2!.: J.geJltura nh. Ca
WIllB 8tr. Emllle8Cl1 17. 

Diverse 
,'IifIIJ{'Îrt"!I '.C'l~jRţf·J~ g'ln'e ,i ('am~rilor IRQoo 

Ittlaie Ag8litura .,Cflman" ~trada El'llj· 
~"CU . 17 • (,taj 1. lar",g. la Cam tie Com 
",-,d. sub Nr, F, Jl334 1'943. 

Agt'nf.ur .- Generalii de vâr'.7.!1.re şi cUJllpăra

rea imobidor. CUM AN r.H!'':OR::;HE 
Â-Tlld, ~tr, M Eminescu ~!'. :.7 I!taj. 1 Te-

I ktfon. 26·iH. Inreg. la Cal'l: d.e Com. şi 
"'':.Qll~~''ie SUb Nr. Fi, 1J~3""lg43 
ra ... p. d .. "ânZ'lTe~ Cas'l l'a rtlcu:ară roo
~."r.i'i '!tl " ... meră de baie si ~";ldînă. lângă 
• tr C('ţăl:"ce·o.n~, 2 m:lio.~ne - VIlă 

~.(,dernă cu dOL1ă apartan.el:te. g:-ă<iillă şi 
.:nraj, in centrII i mill'CHl1~ - Casă mică 
eustridină 288 m. ii. tllr:~ii St:-ada ~Rva 
11 ai. 1: SOO nul lei. - Cas~ partIculară 
e,'1mp1l';ă dm 2 camere 'JÎ depend'inte eli 
~,.."'idină 150 m. p. 1 milion. - Grădină 
... .l J)rnlli frucbferi 135 lI'l P. !ângă Mică· 
l'\e:.·Nouă l:,oOJO lei - Căutăm r~ntru 
c.umviru:-e piunânt arabi! 10--12 jugh. În 
jUli"ţul A ry,d. 

Fabl'ica ehtmki !n{Aenlii cu insta!aţiuni. 
ealSdD stabil, clădit cameră :;:;.) v::.a~ină:t;)I" 

c..l.c mai l.;IoG.c~'1le j ·-ca: Je fabncă" birou. 
aproviz;"nată ~'Ii. euJ'Xi llentru fabricarea 
or;.~ăror 'lr:.icoJe c!linIi~e, din mutiv faroi-

t :!a.- urg'!nt dit v&.nz'-~t le1 2 JOO(l,roo. In 
aartierul VIlelor casă ~u 6 C3Jllere ~i cu tOt 
ec.mfort'li 5.~I;(I.OOO lei. CR.Sii cu 1 x S ca
a1'!re, 10t comfortal 'i 1 x 1 ia cen:ru eu 
3,.500.000 ;ei. Mic;i.,acil ::asă particulară 
a?uă eu 3 camere. cu ,ot comfortul 
L3QO.:JUQ lei. L'a~.i particuhl'ă cu 2 cam.. 
cu grădină rn~re. c",~ă ncuă in I-'âI1lt'.ava 
1.30(J.~{}O lei. A?,el'tură văd lui Albert 
Ha.as:z. zstr 1. f'et~ran No. 3. Tel. 22-21, 
Inreg. Cam CC!n. 3Q37,'V12. 

I 

Pentru cadourÎ de Sfintele Paşti vizitaţi 

eu incredere magazinul 

VULPE SI BREUER 
LINGERIE şi MODĂ BARBATEASCĂ 

ARAD, Strada Octavian Goga Nr. 3 
În dosul Teatrului 

GHEORGUE,· RUI iNeRI 

-

Pk'iTOFAR 

ARAD, str, Vasile Goldiş Nr. 11 

ARAD, Str. Brâ,tianu Nr. 3 

. Recomandă lucrări de fotografie 
exeeuture artistic. Specialitnte pen. 
tru copii şi adulţi. 

Cinema ROYAL Ara~ 
Sl.RAHA ALECSAl\'DRI 2 TelefoR: 19-33 

lUARIA DENIS, eroina filmului (CELE 2 ORFEUNE) in 

PARADISUL REGASIT 
după. roman"l lui DARIO NIOODE1UI. a. terll) pi~sei (Scampolo) eli NL.VA 

BESOZZI, VmGILlUL RENTO. Rf'pre'U'ntaţiile la orele 3, 5. 7 şi 9 fix 

m I 

Cinema CAPITOL Arad 
TdefMt : 23·22 

CiA&mate:ra.fal fiJlIlel.1' &"nl_lil ... 

A ZI t 

~nCHI<';L SDION NEUITATUL .,QTJA
Snl0DO" din Cocoşatul dela 1\otre 
Dame şi lUICHELE MORGAN 

lu filmul sentimentelor uma.ne şi a 
dragostei nemW.'itoare. 

innerul Întunerecului 
Repr.: la 3, 5, "1 şi 9 fix. 

Cinema FORUM 
Telal •• 28-1. 

AZ I! 
Filmul care va impresiona pe tOlltă 

lumea 

Inimi 'riinte 
cu EMMA GRAMATICA - LEO
NARDO CORTEZE şi SERGIO 

TOFANO 
Filmul care reprezintă un triumf 

în arta cinematoorafică 
Repr.: )a orele 3, 5, 1 şi 9 fix 

b 

~ ........... _.-mE .......... .mt .... IB..... i __ ~ .. z.~ .. ~=mtr ... r ...... ~.C"D8 ............. 2E .. '.!l _ .~-

Cinema URANIA Arad 
Telefon: 12-32 Repr. 3, 5, 7 si 9 

Cinema de premieră. 'Ton şi proiecţie ireproşabilă. Sala bine încălzită . 
AZI 

filmul dragostei şi alsuferinţelor omeneşti 

PATIMA 
(Două vieţi încrucişate) 

două vieţi, cari nu se pot întâlni eU ANA MARISCAL ŞI ENRIOUE 
GUITART IN PATIMA MARE. • 

~~~ Ir"'FORMAŢIUNI 
- SABOTAJ. Văd. Ludovic Kiss şi 

Ludovic Kovacs, proprietari de moara 
au fost trimişi în judecată pentru că au 
vândut 20 kgr. porumb fără a eliLera 
notă de plată. Numiţii au fost condam
naţi la câte 3000 lei amendă. 

- PRINDEREA UNUI RAuFAC'Ă
TOR. Organele poliţiei judiciare au reu
şi tsă aresteze pe Dumitru Stana din co
muna Sânicolaul mic, jud. Bihor, allto
rul mai multor spargeri în localitate şi 
în alte localitaţi. Deşi a fost prins după 
fiecare lovitură, el a reuşit întotdeauna 
să scape. Ultima dată a evadat din în
chisoarea poliţienească din Timi:;;oara, 
unde era reţinut pentru cercetări. La în
ceput, el a negat faptele ce i se in.pută, 
însă după aceia a sfarşit prin a recunoa
şte. 

- "VRAJITOARE" CONDAMNATA. 
1'iganca Lucreţia Covaci, din Pecîca, a 
lost trimisă în judecata tribunalului, 
pentru că dându-se drept vrăjitoare, 
a estorcat dela Maria, Lucia ăi ':cistina 
.ponta, din aceiaş comună, 24.000 lei, un 
inel de preţ şi diferite alte lucruri, pw-
tru a le face anumite farmece. Aceste 
văzând că farmecele nu au nici un re
zultat, au denunţat-o. La tribunal, Lu
creţia Covaci a fost condamnată la două 
luni inchisoare corecţională pentru în
şelăciune. Făcnd apel impotriva ~er,tin
ţei, acesta a fost respins du Curte. 

- TRIMIS IN JUDECATĂ PENTRU 
FALS. Muncitorul Moise Codrean din 
Bl·aşov, a fost trimis în faţa tribunalului 
şi condamnat la trei luni închisoare pen
tru fals. Apelul făcut impotriva Sf'ntjn
ţei a fost admis în parte de către Curte, 
care a modificat centinţa in sensul c& o 
suspendat executarea pedepsei. 

- ŢIGAN ARESTAT. Agenţii birou
lui judiciar au reţinut la poliţie pe ţi-

'ganul Ioan Cuc Ciurar din Colonia Ţi
ganilor, asupra căruia s'au găsit mai 
multe chei false. Fiind bănueli a pr,:.gă
tea o lovitură, a fost reţinut pentn.l <'€r
cetări. De altfel. el este un ~un()s('u1 

- BAT AlE ŢIGANEASCA. In colo
ma ţiganilor s'a inregistrat Mercuri di
miniaţa o bătaie groaznică la care au 
participat ţigăncile Rozalia. BrJdean, 
Lucreţia Brădean, Maria Gl1gor, Ana 
Racz, Roza Bogdan şi Ecaterina R,acz. 
Ele au început prin a se certa apol au 
terminat cu o bătalie, căreia numai po
liţia i-a putut pune capăt, Una uintre 
ţigunci a fost atât de crunt bătută, încât 
zace în pat. Cercetările continua. 

- FRAŢII INTRE EI ..• Evreul Ale
xandru lacoboci din str. Eroul Nec'.1nos
cut NI'. 8 a reclamat poliţiei pe batele 
său Samuil lacobovici, din str. Cvgă~ni
ceanu 1 pentru că nu vrea să-i restitue 
un ceas de aur în valoare de 100,OOO lei. 

~ A FURAT AUR. Partenie Vasiu, 
miner din comuna. Lungoci, jud. Hune
tloura, a fost prins pe cand fura 210 gr. 
aur. 'l'rimis in judecată, a fost con~am~ 
nat de trtbunalul Brad ta 6 Iuru ŞI 
75.000 lei amendă. In urma apelulUi fa
cut, Curtea a reformnt sentinţa tribuna
ului în sensul că a Mds amenda coree
tională la 16,000 lei, menţinând însă ce
Îelalte pedepse. 

_ UN AN INCHISOARE PENTRU 
LUARE DE MITA. Dumitru Plnsa, fos
tul .şef al postului de jandarmi din cO
muna Sânmartin, 8 foSt trimis în jutfe· 
cată, pentru că, în serviciu fiind, a prins, 
in timp ce voiau să treae-3. graniţa în 
mod clnndestin, pe Adalbert Zimmer· 
mann, Ştefan Siro şi Ştefan EroeI. Cu 
ocazia pereheziţjei şi dresări actelor, 

I 
Zimmermann au fost găSiţi 100 pengo, 
ne cn re arc'esta i·a oferit lui Plasa, pentru 
1. nu·î dresa acte. Procesul a fost flesbă· 
tut in faţa Curţii de Apel, acuzatul fiind 
condamnat la un an înehisonre,corecţio-
nală, pentru mită şi nedrellptă luare, 

--------------!.-!.. cliţnt al poliţei. 

- CADAVRU PESCUIT. Postul de 
jandarmi din Vărădia de Mureş a ra
portat parchetului, că în hotarul acelei 
comuna a fost pescuit cadavrul unei fe
mei în vârstă de 25-30 ani. Asuora ca
davrului nu s'a găsit nici un act: astfeJ 
cii identitatea ei nu .a.p4tut fi şb .. bilită. 

CALEIDOSCOfi 
J:.~i\RMACII DE S.t~RVICIUI 

21 I'tlAR'l'IE 19'14 • 1 
.i , 

Omescu, Bul. Reg. lUada Telefon: 12'Si.: 
t1ngeJ, Piaţa Cate(lralei~J6 Tel 15-Si) 

MUMUIANU, Calea Aurel Viaicu. ~. 
Serviciul permanent. 

CINElIA'IOGRAFE 

21 ~IAR1'IE 1944 

<.;APITOL: Ingerul intUIlerecului. 
l;{)~U; O te.t.uele m perIcol. 
~ UH.UM: lmuu trâ.nte. 
H.QYAL: Pal-aciisulregă.sit. 
URA.t~IA: PatIma. I 

~--.. --.. -------------.... 
- A RIDICAT PE NEDREPT AJ 

TORUL FAMILIAR. Ana ROSCQş din 
N5dlac, profitând de faptul că in e"Il1U
nă se mai găseşte o femeie cu acd~. 
nume, a ridicat ajutorul familiar C~ iSI' 
cuvenea acesteia, păgubind-o cu ]JOO i 
lei. Trimisă in judecată a fost condam.' 
nată la 10.000 lei amendă şi 1100 lei 
despăgubiri în favoarea păgubaşei. 

- ALCATlTIHEA I'tl.\.NUAU~LO& ~ 
J)AC'1'lC}; l'.KN1'IW L. ... '" Al'A1\1ANl'UL 
CO;\ll::RCL~L. Mmi.sterul cultUl'li naţiona.' 
le aduce la cunoştinţa celW' interesaţi că 
programa. analitkă. definitivă pentru Învfl. . 
ţă.mantul comercial se gibeşte depusă la 
direcţia învăţămâiltului profesional. unde 
poate fi consultată - chiar înain:e ~ ~ 
riţia ei in "Monitorul Oficial" - de c!Vre 
profesorii doritori să alcătuiască manuale· 
didactice pentru acest învăţământ. Se rea. 

.lj minteşte că manuscrisele acestor manuale 
':rebue să fie depuse la minister pentru . 
aprobare până la 1 Mai. 

- PROGRAM ROMANESC LA PM- ' 
TUL DE RADIO !fADRID. Po~tul naţio- 1 
nal de radio Madrid a difuzat Joi seara i 
obicinuitul său program românesc cu con .. ~ 
ferinţa. dlui Juan Gomez, despre .. tn~ • 
turile Istorici româneşti". ConferenţIarul B 9 
vorbit despre alcătuirea primelor forma." ~ 
ţiuni politice româneşti în secolele al XII. r 
lea şi al XIII-lea, in Transilvania şi în Bal· ~ 
cani şi despre întemeerea Munteniei şi :1 
Moldovei. arătând că int-:reaga Istorie ro. ·3 
mânească se întemeiază pe Carpaţi, unde 
a fost baza luptei împotriva tuturor inva- !!. 
ziilor, It 

- INAUGURAREA LECTORATULUI 
ROMAN DIN LISABONA. In cadrul uneI 
ceremonii a fo~t inaugurat sediul lectora. 
tului român din Lisabona. Au asistat rec· 
torul Universităţii, decanul facultăţii de ie 

litere, d. Victor Cădere ministrul Româ- le 
ulei, corpul profesional al facultăţii, toţi . le 

~ membri legaţiei României şi cei 45 elevi 

t1 
ai cursului de limba şi literatura română, 
Profesorul Victor Buescu, a mulţumit ele
vilor săi pentru interesul arătat]a cola. .• 
borarea dicţionarului româno-portughez. 
exprJmându-şi dorinţa ca lectoratul să de· 
vină centrul de intrunire al tinerelor prie· 
tertii portughezo-romane. 

- RATIFICARE,\. UNOR ACORDURI 
ROMANO-BULGARE. Monitorul Oficial 
de astăzi publică decretul lege pentru rati· 
ficarea celui de al doilea Protocol Adiţio
nal cu textele anexe la Acordul privind 
trafi.<!u} de mărfuri şi plăţi dîn'!.re România 
şi Bulgaria din 27 Iunie 19·n, înehe·jat Iil 
Sofia la 16 Decemvrie HH3, Prin di~pozi· 
ţi unile acestor texte ce urmează a regle
menta, CU efect retroactiv, schimburile co
merciale român o-bulgare În perioada CGn

venţională 1 Iulie 1943 ~ 30 Iunie 1944. 
s'a avut în vedere satisfacerea de~lderate' 
Ior reciproee privind importul prI'duse:or 
bulgare. respectiv expor~uI produse-lor ro
mâneşti. şi s'a ţin'1t SE'l'Ima de f'xperient.~ 
trecutului. adică de medul în care s'au 
rea!izat în trecut s~hirnbtJrile de mărfuri 
dintre România şi Bulgaria. 
•••••••• _ ••• 4 •••• ~ 
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~:BANATOL" Din Sânnicllaul-Mare 

O flcietate Anonimă Română 
....... TIMIŞOARA II. 

: 12'Si 
5-SiJ, . 

Str. Honi~, 6 

Convocare 
cU 00 Dnii acţionari ai ,odet4ţii IUnt 

ilalritaţi la adu.narea penemld ordt
~. care se va ţine I~ dua cU 5 

, Aprilie 1944, orele 1Z. la .ediuI 
~ţii în. Timişoara, II.. Strad4 

. 86ttig Nr. 6, cv urmdtoarea ordine 
.. d: 
,1. Coudtuirea adurtdrli. 

. 1. v..r.. ele .eam4 II con.riliuZul 
... :.. IIdMUraial~ duprc gutiunea 

AJ~ ~td '- Jl Decemvrie 1943. 
din· J. RaporAIJ een.ICmlor .. 

'>ll1u- '" ~ fi 4p1'obarca bt-
~C~'laş ,lnfvhd " CORtului de fi"0fU fi pier.
']î~ ldne pc a:e1*Ciţiul incheiat La 31 
:lam- Dec~ 1943" 

la :5. Delc4rCC1"eCl Cll)lU{UuIu!" ad
",inistraţic " • ~ ele ge,tiu. 

: !&ea expirP4. 

- L:U.l'll'-'J!.tJ:\.l.<. Vmllleea U 
JIi4.l.rUe a. c. UI.L~~~ .LI. ~ m. 1 M. Il 

vUt .tVu. J,/.l ~ 1J.LU~1.OăJ,·WWLll 
..,&.i..U~.""" •• .u.u ~~i..lLL ~~
j,t;\J. .I:'~nm~re ue '::>I.il.1. Ulll 10'.;~ rro
"'~.a.uLW lII. ~ CVJ,Ll.J:I Wi Ulll;' reoi
ta.l·L, wru.rl., ~"";I:.I. D.a.l101lWtl, 
,lJ-L~wn ~ 1~1lII. m~ I#JlIe~l ~ 
~ Qnj:&.lld.~'t ~loI.l.ate ue In1eu 
,"~.rl cu. ~v.u.4,;u.r~LU ei-nel dr 
Y'ail.().L, ~ l..rlstot~ 1. ~ 
.It« '1 &J.~ mUz.u.>&ll~~ din l.oo. 
V6ll1~ul net este detitJ.llat ~entru 
raJll}U dm ~plta.1el.e alU 'J.'uni

fO&'~ a. .1Jlll .u. Wllt:rUol:l&:\. "~J.;He.uft 
lWIl r8W8.l'C&t pe; 'ur. lTh«>rgJlQ 
~tQi cu d-.na lJ~retoru.l plase.1, pr. 

Primăvara infi nereşfe ..• 
~ 1$ 6. Aleg.,... 1'QUltĂ eomi!!u de ad-

lJL "-N.. 
iona~' ,nn.u., .. ,.. 

,~ . 'fi'&UiJl L. lSorzu cu d-Aa pa.rQih 
în !loc. !>ro Adr16ll H.aJ,clW ell Qna 
pa.rClh ia ~ Că.p. Gheorp 
'.1.'â.nja.lă 8U. a.:na.eoIO&nti&Lltal. 
gll..t.,u.~~ ~n loc. ar, .lla.rle 
U.UOl.O ou. una. a.voca.t. dr. AG.ml 
lJe,vici ou. Q-,D.& me<Ucul oireU.Dl
acnpj.ieit pr. Va.l.erlLl Mun\.e&D 
~ t,l-ll& paroh gr. oat. în toei 
ing. L L\j~gru~u.. ClU'eCtoruJ. fer
mei eKlJ'I'Ir.LDl.Wltal.e ,.semm~" 
lim CeI:w.u, ~ 1. ~)eiI.01l ou 
cHla fUIlO)iona.r .. pereepţie. 
lQoAoD B:ia.ş tet peroeptor, pr. Ni-
00IlM 'l'eneloa.g.ă. pzofesor 1& 
G~u. l:IO.~ghe ÂIldraf CU 
dsl& lDvi.ţă.tor, dUijorul oerului 
.,Doina", lo&A Munrean ~ .. d.aa 
1urvi.ţă.tol' Ioan Fomete!!ICU C\l 
~ invi.ţă.tor, Eutim Saraf O" 

leu ea ema dir'eot<ll'Ul palei 

!~.:ţ~~\ .... /:>. loferi a i m bo 9 ă fec:.fe (r .... -..~.. • ••• 
că 140 Al~ lIC*iJor. cemori. 

nvă- ,. j;~ P"~ 

ă la CDNSILlUI. a. ADJlJNIS7RArIE. 
lllde l1'1. r;; .... • ., _.'.2' ___ .,." .. 
!ale '.. ~ .~uI Timişoara 

s-p.. J'CONIIIIcă 
rea· 
~aJe r •• I8SJ.flIH' 
ltru . PUBLIOA'J'IUNB 

e. ..tace la canottinţi eelor interesaţI. 

i ID. .... de 218 MArtie 19«, orele 10,30 .. 
M. I ţillllIl 10calal Primirie;. Municipiului 
ţio- 'l:n:ti.pra, etaj 1. Sec.ţi& economici, In 
ara irc. L Piaţa Liobertăţii Nr. it tratare, pen. 
ono ni PIIDdarea pe timp - 'l mi. a unui te
... • ~tea ~ ta Intindere de 
1 B 96 atj. F.. lot dec:ui aitnat tn ar.:. n. 
~a .. Q'. TineIl Valea, evidenţiat !Il mwntarul 
II. r1mJ.rW aub p<năţia 31.t-3tlO ti b-egi& 
al. l'IIt ta c. f. tn protooolul Nr. 3060-3061, 
şI . ~ eu Nra1 tqpogratlo 1371f2f1/M-

00- '.371/211/51• . 
de Tratarea ee ft ţme ta. tlOllfor:mJ'late ea 
ra. 1LIp. eapl'tn8e ta l.effea Cont. Pub1toe, Re.. 

;âmen't1llui. O. C. L. fi. normele publka1:e 
• Il Monitorul ()ftclal Nr. m dill 4: 1'lUlie 

UI ~IIM. 
IeI ToMII ~ cart ..... 1n& ~ la 
11' . ~ wr depane O garanţie de 2CS la 
'c~ Illtl din arenda minimală fixată, iar oferta 
:le ;e va face nmnai In eonformitate cu eaetnl 
â. . le 88l'clni, eare poate fi văzut in fiecare zi 
,ţi • !ela ora 9 pAnl la ora 19 In biroul Seeţ1.ei 
vi !:eonomioe. • . , ,,:J~ .. 
ă. Timişoara. 16 Martie i9«~-·- .' 
e- 1163 Primă.ria Municip~ui Timişoara 
l' ........................ . 

Primă.ri& Munielpiulat 'l1mifO&l'& 
Secjia eoonomici 

~. Nr. 4.959/1944 

I 
.1 

PUBLlOATWNE 
Se aduce la. cunoştinţă celor interesaţi, 

că. în .ziua de 28 Martie l~ orele 9, se 
,a ţine în localul Primăriei MuWc.ipiului 
Timişoara., etaj 1. Secţia ~ econamică,. in 
Circ. 1. Piaţa U1:ertăţii Nr. 1, tratare, pen
Lru arandarea. pe timp de 7 ani, a unui te-
ren proprietatea. primăriei. în intindere de 
~41 stj. ptr" lot de casă situat In Circ. m. 
Bul. Eroilor dela Tisa colţ cu Str. DeUblata, 
e~1.denţiat in inventarul primăriei, sub pa
illţla No. 463 şi inregistra: în e. f. Nr. 1 
fimişoara, cu Nrul top. 873/475i5jbj63. 

Tratarea se va ţine In confermitate eu 
disp.cuprinse in Le2"ea Cont Publice Ra-~ • I 

gulamen:ului O. C. L. ş'l normele publicate 
in Monitorul Oficial Nr. 127 din 4: Iunie 
1931. 

Toate persoanele cari vor lua parte la 
licitaţie vor depune o garanţie de 25 la 
mti din arenda minimalii fixată, iar oferta. 
8e va face numai in conformitate cu csetul 
de !mrcini, care poate fi văzut tn flecare zi 
dela ora 9 p§.nă la ora 19 in biroul Secţiei 
~conomice. 
Timişaara. 160 Martie 1944. 

, 165 Primiria )Iunicipiului TiInIJoara 

"'eepe tragerea dese. _ 5-., tragere. 

MILIOANELOR 
prima.re eliA loo,.Ioan Lolioi_ 
dD& directorul G.i.m.naziului cltn 
loe, Margareta. tir. Munteanu 
prvteeoară, E. Bugaria. profe-

s. dlsh'lba. Jac'f.rltof 

IEI 119.700.000 
aoară.. AdriP Ţapot ou dDa 
profesor pensionat, Ioan Ştef'I 
cu dIlIa invăţ.ător .fi dirijorul .ea
rului "Astra.... Sofia OstrOvăţ 
lDvâ,ţă.tor. Maria dr. Ardelean. 
drele: Vionca Albu, Vioara Al
bu, ParasclliVa Oprea invăţă
to~ 4 Măran mvăţă.toare, 
etc.. 1 ' 

Pr~"d 10zuI ._ Intr., IA joc ACUM 

lOTIIW\DE STA: 
TRAG ER EA LA; 1·2·3. 6-1-8. 12-13, 
19-20-21-22. 25·26-27 Ji 30 APRIUE 1944 . ~, -

j, ;:~r 

.... ~ ...... _.~.:.-:.-~ .~ •.•• e .............. 415 ,_ ... ' ... ".~.-•••••• -.__ ~ ~ . _ 1651 
-, - _.. - ~ ~ - - ............... . 

ŞTIRI SPORTIVE~ . 
}I"OOT.BALL 

roUTEHNl<lA--<JRJŞANA O.F.R) 
3:2 (1:1). 

ARAD. (dela trimisul nostru) Eri a 
avut 100 la Arad prima i.n.tâlIltre din se 
zonul de primăvară, între Crişa:ns CFP.. 
,l.iJl localitate fi P~litelhniea. din Timl· 
şoan. 

La nuerul d-lul Blrlea (Reşlt a), "au 
a.~in~t urmă.toa.rele formaţii: . 

Crişana.: Catranici • .A.rdelea.nu. Na.nt 

:Mândru.ţă.u, Jivan, Truţa, Tomeseu, 
Bugariu. &rindea, Taş1n. Oandrea. 

Politehnica: BorOllJ. Nieol.&evi~L Cor
bUf, Miliţescu, Stepa.n. Ch.i:ra·DoIga. 
.~ree8CU, Andrei Rădules.eu. Bu.gariu 
(Dee), Dee (Bugariu). 
O.F.B.-GLORIA ARAD 2:0 '(1:0)~ 
In cadrele Cupei Eroilor feroviartl dtn 

Timişoara au invins cU greu pe Gloria 
din Arad. 
IN ŢARA.: ~ .. I 

CAMPIONATUL DE RĂZBOIU 

OON<JURSUL DE TIR DElA. 
,,POLITEHNICA« 

Cu toa ti. vremea. nefl8JVoraJbiH. Du· 
!:-inecă, 19 ~artle a: e. a. &VUt loe' in po
ligonul de ta al Politehnicei un eoMUr1I 
amioal .. Fnl~" eu următoarele rer;ul. 
tg,te ale primflor 5 c1asif\e&ţi: 

1. Demian Viorel 84/100; 2. P:1peSC\l 
Teodor 81/100; 3. Flore& Inoeenţiu 
661100; 4. Ri~cu HOria 62/100' 5 Mi 
eicolU Iosif 61/100. ' • 
BOX 
Duminecă a a.vut 100 o nouă pl.i de 

~ox in regia cl'Ulburilo.r timiooreDll .CFR 
~i Ohinezul Camt. Oete mal multe vieter 
rii le·au real:izat ultimii, cetereul fiind 
silit să se mulţumeasoi ea. Q yio4·ri e 'i 
"Jn matGh nul. . , 

Rezultatele parţ-'e 8IJDb 
Groz.av (Chin.) fnvinge 1& ptmete pe 

Rădulescu (CFR). 
Givrilă. (Chin) iDvinge 1& puncte pe 

Matenţ (CFR). . 
Trşcă (Chin) !nvinge prin It. O. ~ Mi

nes cu (CFR) . 
Universitatea--Venus 3:2 (2:2) ; Uni: WeiS9 (CFR) invingle la punct_ pe 

rpa Tricolor- F. C. 1:0; CFR Turnu C~herman (CHIN). 
Severin-F, C. Ploeşti 1:0. Kiraly (Chin), fnvinge prin abandon 

CUPA EROILOR pe Iz:bnşa (CFR). 
C.F,R.-Gloria. 2:2; Ripensia-Mic& • 

~:O; U. F.Hunedoo.;a.--<? S. Lonea 3:1) ~ In ~aIa. eireului P:aJladium s's dispu. 
~portul CFR-AqU11a 2.1. tst eri trei interesnnte lntâlniri profe-

RF..zULTATE DIN STRF.JNATArE sioniete în urma cărora Petre Pop fi-A 
CAMPIONATUL ITALIAN I menţl~ut Atit~ul ~e eampion la. tORta M-

, <t>gorlJle lnvmgar:\l la puncte pe TIie Pe 
Milano-Ambroziana. 2:0 (1 :0) : treseu. 

Brescia-Atalanta 1:0 (1:0); Pro pa.-I Vasile Rosea n terminat la eO'~Utafe 
tria-Vareze 2:1 ,<2:0); Cremoneze- cu Grigore Matei, Îar Lucian Po~esOl1 a 
Tonfulla 1:1; Tonno-Asta. 4:0 (2:0); Învi'ls detasat la puncte pe C. D,wiCl 
Juventus-Alessandria. 4:0 (1:0) Ligu ATLErISM 
ria-Bielleze 2:0 (1:0); Ca.sale-Ge- Crossul mancitorfior organ.izţl.t de or- . 
nuv& 1:0 (0:0). ~eo-Novarra 3:0 g::tnizaţia Muncă. şi Lumină în tolal»-
10:0) Romn-Tlrenlan-a. 4::21:0) ff:re oU F. R. A. .. aLras 200 concurenţi 

~ CAMPIONATUL ELVEJ'!AN cari au reprezentat 18 intre,rinderi 
BleI-BazeI 2:0; Cantona1 __ ~rvett~ Câştigitorul crossului .. fost Dint~ Cr,s~ 

1:1; Lausanne- YOUDg: Bois 0'0: Lu tE"a. llrmat de Teodosiu şi Radu Joniţ: 
g3.no--GreMhen 3:1; Grashoppers- mCLIS~1 
~l"()ung Fel10ws 1:0. Camoionatul de ciclo,('ross Q1 R0C11-
Cm;n~ionat~l ~ţionn1 de cro~s al ~;ei a fost oAştiga.t de Nieol.. ChlCQrr 
~talie1 a fost caşt1gat de Bev~la. han.. .., ~~ -~ ~ I '~ , 

PriIdrIa eom. R , • tI .Jad. '11mtt-ToftllltU 
Nrs ~f19H . 

PUBLIOA'JWN& 
Se aduoa la euAOftiDţ1 publică. ci iD bUa 

DOeiL\I1DC Comlsie.i Speciale prevăzută ditI 
ari. l.82 cUA Lea- M. A. T. ia OODlI1ll& 

Ră.u.~ l8tAI Yae&Dt Qei)tbl! de cr~ Nr 1 
a căr'ui aNII.dil .uoIli .'. fixat la .Uma 'de 
6.000 car. .. "Ia pli.t11a tolo&ul COl'Jtun-ei 

Durata terme.uu1al • arerui.a.re ~ • de 

5 ani. 
BreYetul DeCIIII8:I' peaaw, Yluarea. bău· 

turilor .tpirtuoue .. obţbIe prin cerere 
adresati~ Adminiafn.ţid n....,cia:e 1.'iIXn· 
fO&I'&t iară iii tie fă.cuti Jkit&ţie ti fari 
concurent!. 

Reflectanţll '" ..... IDabtta actele ari· 
tate de ordimJl .... ar al AdJnbliaţraţjei 

J'lnen.clere ~ No. l5fi628 din 6 Oet. 
1IM. 

Rlnţ{, ,. t.a M'artte 1'". 
Primar. 

SI.~ştefa 

N~t4r, . 
1189 AlIftl oftioftl\ , .................. .. 

PrJmărIa cam. B 1. r t 1 lua. Tlmi,-Tol'ODtal 
No. 246J19U. 

PUBLICATIUNE 
Se aduce la eunotrtin1:ă eelor inter"tţ', 

el in localul Pr1mă?iei eomunei Răuţi le va 
ţine licitaţie orală, In siua de 31 llV..it 
1944 al orele 11 pentl'U inchirierea ea_ nr. 
2~, proprietatea. eomune1 pe timp de 5 an.!. 

A(:eastă cuă este situati la vad bun. 
Are 3 camere, 1 cămară 2 sale de meE!ţ, 

1 snlă pentru reprerentaţii, 2 şoproane am
perlte, grajd pentru 10-12 vite, pivniţă 
mare gheţărie, CUN mare ~i grldinli. fâR· 
tână in curte, loc pentru popicări/lll. 

Preţul de strigare 36,000 lej ehiril 
anuală.. 

Licitaţia se va ţine in conforntitate ea 
art. 88-110 din L. C. P. Condiţiuni1e :!le pot 
vMea la Prim!bia comunet In orele de ser· 
vicIu. . . 

In caz că plima licitaţie va rlmlne r~ rll 
rezultat, & doua Hdtaţle .,e va ţine tn. zi~~l 
de 11 Aprilie la u:eiaşi ori fi tn aeelq lOt!. 

~[i·.lţi~ la 15 },fa1't;p 11Hf . ' 

'P":.na.t' , ,. 4 Ilr. 

,1 Sâvulescu Ş...,fa.o 1168 
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, 
Violente lupte Între Nistru şi Bug 
Pi ... rderile ahaţiler Ju NeUUDo-Anzl. Oraşul Ur4:*t.slava t-vacuat 

19 Martie au pierdut 20 avlO~ 

bombardament ou Patru motoare Şi 
număr ce nu a fost stabilit până aCU!n 
'lvioane de vâlflătoare. 

1r;(J.",{ucdar; --ar-o t ........... , _" .. '1' traei •• 

ela cartierttl jf:neral al Jt'uh reru lui 
fi inaltul CO"lwldament al forţelor 

ITrrwte germane comun,ca: 
Pe Bugul ucramean tU) erior, sometici. 

au dat numerO:lse atacuri zadarnice îm
potriva capete! 01' noastre de poduri. 

Intre BuguL ucramean centml şi 
Nistru, Zuptete continuă cu forţeie sovie
t.ce. care înaintează. Pe Bugul /.le' ai
n .. an superior, cum şi intre P?·o·,cuTow 
ş, J. UllI.uj:',A, au aaL fjl t:!* rejJ.:l(;l.e.e 
\o4.~ucun Ud;; S<JVWtlCH01. L 1'upeLe '(W('stre 
au resp</.s pe' sovwetci ln nuu 1r~hlte 
jJu./tI,;'t, jJltU C01uruuw.cuTi <ia te cu It0ta~ 
/'4,e Şt ~u cauzat aceSwra mart 1m:rdeH 
:le oametU {Il matenate, (;u aceasta oca-
Zit: Ut4 Just TLt'liHC,Ce sut. captarate, nU1nat 
Lh seewrut 4HUl s<nyur CUI jJ gennan, 44 
tu/t(;U,-'. Ld ~Un4ft U.e (JS ... t~ ;;. '.L7l. t'uy,a 
an ma~ena. de răzvUl,tL. ln sjJuţt4L (ieu. 
hrenuemeZ KoveL au Jost respm.:e .<su'u 
0l-nte puternice atacuri tnamice. Lup
tele !/ reLe contnwă. 

ln "LLWTUL central al frontului lâs!;ri

tean, ..... ;t,vitatea de wptd a re<1WI.at dm 
nuu. tHt.an~anLe LocaLe aLe inmmculul 
1uct.~1o: pe matuL sudiC al f>ripetuL/.i,i, La 
sud ae Gerezm,a, pe autosUada Smd~nsk 
ş-, La sud-est de Vitebsc (lU dat greş, 

1 n sectorul nord~c al J1'ur1tul ui rtÎ .. ,ări
tean vwLenţa atacurilor inamice u scă
zut, • m U/ma p1erderiLor g1'ele s.J1e~i~e, 
în lup~ele din zile~e precedente. SOt',1~
ticit a.n dat numai atacuri locale, Sp1'l~-
nite de tancuri în centrele de grc'u tate 
de pi.lllă acum ale luptelor din răsărit, 
care au jost zdrobite de jocul aiJ\'i ~ă1'ii 
get'mane, Câteva păt?'underi din zilele 
orecedente au fost cU1'ăţite prin ccn
tTaatacuri. 
Detaşamente de şoc germane au ni

micit la capul de pod deîa Nettu7l.o mai 
multe cuiburi de rezistenţă inamice, 
lnamicuL a suferit pierderi sânge1"oase 
Jrele. Numeroşi p"izonieri au fost cap
tumţi. Inamicul a continuat atacn-rile 
sale puternice, sprijinite de tancnri îm
potriva localităţii Cassino. Ele (tu fost 
respinse, în lupte grele, cu sprijiitul efi~ 
cace al avioanelor de luptă get'mane, 
Prin contraatac strălucit, ruina -c(·dăţii 
situată în nord~vestuL oraşului a fost 

re cucerită. In celelalte sectoare ale fron
tului, ziua a trecut fără evemmente 
mai importante. 
Formaţiuni de bombardiere nord

americane au dat, din nou, un .;z.tac de 
teroare impotriva oraşului Roma, In 
centrul ora .. ~ul1ti au fost provocate stri
căciuni sim ţitoare, 

Cu ocazia atacurilor aeriene efectuate 
de aviaţia anglo-americană impot l iva 
Reichului şi Italiei de Nord, în cut sul 
ultimelor 24 ore, au fost doborâte de că
tre avioanele de vânătoare şi arttleria 
antiaeriană germană 98 aparate ~>l,)mi
ce, dintre care 83 bombardiere cu patru 
motoare_ 

U«AŞI) ... BRATISLAVA 
hV ACUAI' 

BUCUREŞTI, 20. g, p. p. '!iMnsmite: 
l)IN BRA'H-SLAVA SE ANPNTA C';' 
A UTORITAŢILE AU HOTARIT EVA 
':UAREA OBUGATORIE A CAP.l~ 
1'1LEL 

EVACUAREA OBUGATORlE V fi 
LUPRINDE NUMAI ANUl\IITF CAR· 
fiERE ALE ORAŞIJLL'l. 

BUCUREŞTI, 20. S. P. P. transmite' 
3i ttmţia de pe frontul de răsă.rlt este ('8 

raeterizntă prin lupte violente :late Întrf' 
Bugal mijlociu Şi Nistru, unde torţel .. I 

f.;/lvietice ÎŞi oontinuă înaintar<'S. pt'1I' 
bătăHa dela "'UlAm, unde asea";_, jllmÎir 
fI'te din oraş fusese părăsit de dtre tru· 
(lele germane. 

~ entrul de gravitate al luptelor din Răsărit 
linia ferată (jdesa-Smerinka 

este pe 

B erI i D, 20 (Ep.) - lJriaşa presi!Jne 
.j forţelor sovietice se mooţine fără Între
... pl"re pe înU'eg frontul de s<ia. Acest 
.ue. u se face Ol)St'Cvat indeosebi în re
,:.,;iuDe.a Bugului mjjlooiu unde puternice 
Lucţe mamice a trecut fluviul de amoole 
pArţi de Gah'oron şi urmăresc cu forţe 
mobile atingerea liniei ferate Od.est"l
Smerinka. Pentru moment aici este ceD
tf" ... 1 de gravitate a uriaşei bătălii. 

BATALIA DELA KERCI 
Pe peninsula Rerai SQ'vieticii şi-au re. 

Luat ataeurile cU forţe puterooce, fără ca 
inamicul să fi obţinut succesul sperat, 
Oe ambele părţi a oraşului Kerci au fost 
respinşi sovieticii asaltatori şi a fl'st cu
răţită o breşă obţinută ou prilejul unui 
atac anterior, Supravegherea af!nană a 
aviaţiei germane IJU numai că a bombar
d~Jt vase de aprovizionare la est de Kerci 
':li a a!1acat şi lagunele dcela Sivaş f><' cari 
inamj'C'U1 le-a fortificat în ultimul timp 
pentru a avea posibilităţi favorabile de a 
a taca Crimeea din spre nord. 

ue !Iod puternic. AIiergărzile gel'JDlalle 

"aa4 ~U1"43 ia noruvest ue otig sau l'e-troa.':! 
'~'d.unll orUlllClOC pe bug. 

Ii'! ~J'.i\.,..LVn'-'L (;.I!;NTRAL 
In sectorul central de kgătură, inami

cul după ce a trecut cu vartunle lui de 
atac peste Bug, a pus în linie pe un front 
larg puternice forţe blindate şi motQri
",a .. .., .. mpotriva lroliei ferate Od-esa-Lem. 
berg. Direcţia lui de atac pare a fi Slo
botka. Contramăsurile germane incep să 
aibe efect. Lupte foarte grele au loc la 
est de linia ferată depe cursul superior 
al Bugului pentru posesiunea oraşelor 
Vinniţa-Proscurov. Impotriva ambe
lor localităţi s'au dat incontinuu lupte 
noui, cari faţă de defenziva trupelor 
noastre de poziţii s'au oprit cu ur.~şe 
pierderi pentru inamic. Marea bătblie 
dela est de Tarnopol nu a trecut peste 
punctul culminant. Fronturile germane 
de aici fac faţă tuturor încercărilor de 
învăluire. Presiunea grupei de nord a 
inamicului dela sud de mlaştinele Pri
petului continua. In regiunea dintre 

LA SUD DE NICOL.\EV Rovno şi linia ferată Sarny-Kovel ina-
Extraordinară de grea este îneleştarea micul încearcă o invăluire a aripei de 

pentru pilonul de bază a frontului de sud nord a armatei de sud. Mai în spre 
la Nicolaev, La sud 00 oraş s'au pJ'ăhllşit nord inamicul la Narva este silit să se 
toate atacurile inamicului din syrt> Chel". bazeze 'pe rezervele lui. 
son precum şi din spre răsărit de aici ÎJn- In timp ce pe malul de sud al Prjpe
p-otril'a liniei ferate CllerS,)IJ-XÎPIlJaev. tului se desfăşoară numai intreprinderi 
La nord de Nioolaf"v au ~uat Încercările locale a inamicului iar la sud~est de 
inamicului date eu forţe deosebit de pu- Vitebsk au fost numai activitate de re
ternÎf"e de a punp posesiune pe capul de cunoaştere, la nord-vest de Nevel la Os
pod. Contrar ştirilor date de inami<- de- trov şi Pleskau s'a pus în aplicare pu
sorf' incercuirea unor trupe germane pe ternică pregătire de atac cu puternice 
rn!{lIf. coml1nic3tu] militar german a sta-l forţe observată de aviaţia germană. 
biHt ('ă o dhizie germană de infanterie Toate aceste atacuri au fost zădărnidte 
fji·a consolidat În aoeastă. :regiune un cap cu grele pierderi pentru inamic. 

Grave accidente aviatice \Ia Dubendorff 
Berna, 20 (DNB). - După cum anun

ţă ziarele, grave acciden,te accidente s'au 
inregistrat Sâmbătă după amiază cu 
prilejul aterizării forţate a unor avioane 
de bombardament nord-americane la 
Duhendorff. Două dintre persoanele ve
nite in mare număr să asiste la atedza
rea avioanelor ,au fost omorîte, Jar alte 
două grav rănite. Traficul feroviar a 

putut fi reluat cam după o oră şi juma
tate de intrerupere_ Deasemeni soşeaua 
ce duce spre Uster a fost barată câtva 
timp, deoarece un aparat a ate~izat 
chiar lângă ea, acoperind soşeaua cu una 
dm aripi. Cele 12 avioane, cari au ateri
zat în aceste localităţi se compun din 
nouă avioane bombardament liberator 
şi trei fortăreţe sburatoare. Echipagjul 
fiecărui avion numără zece oameni. 

Avioanele doborâtecu ocazÎaatacului 
aerian deasupra Gerntaniei 

Escadre1e de bombard'iere nord'8ll\t: 

cane putemie apărate de avioane de,' 
1.ătoare au fost silite să dea lupte aeri 

ne pe d~asupra teritoriului Italiei Şi 
tot drumul până ro SUrLa de către av' 
ne de vânătoare şi de distDutgere gt. 
mane. 
Aperar~ antiaerină germană a ~~ 

să impiedece bombardierele nordam;rj .• 
00;00 dela executarea unor atacun c 
('entrice. Numeroase bombe inamice 
trehuit să fie aruncate la întâmpl are 
ele aU cărut pe câmp. 

Luptele inpotrl'f'a ban. 
delor dia Grecia 

ATENA, 20. (Tp). Lupta im~otl'il'l 
Gb.ndelor de comunişti din Gr&}i'l se in 
i€'nsifică. Inamicul suferă continuu pier. 
"(~ri grele. In trei zile bandele 'cu pirdut 
in Peloponez 60 de morţi şi 20 de Prizrr 
r' eri. S'au capturat deasemenea arme ~ 
''Puniţii, Intr'un alt spaţiu unităţi de in. 
r ... nterie Şi unităţi motorizate au Între' 
;-rins acţiuni prin surprindere, au uCla 
1~5 de bandiţi Şi au luat 200 de prizo. 
T'eri, cU care ocazie s'a. oapturat şi llII 
I:'ugat material de războiu. La aceste 
h'pte au luat parte, ca şi Înaintt'. Şi uni
thţi de voluntari, Populaţia se rid1eă di,l 

pe în ce mai mult impotriva bandelor c0-
muniste. In Peloponez s'a infiinţat 2 ba 
b.1ioane de jandarmi pentrn lupta eontra 
c0mun.iştilor. Energiile naţionale .. le po
'uruIui grec ia parte în măsuri din ce 
în ce mai mare impotriva comunismulUI, 

Velu.tari fraDeezi In 
marinA germ.a. 

VICHY; 20. (Rador) Corespondentul 
agenţiei DNB transmite: Pron:r'o lege 
a g,llvernului apărută în "Monittlrul Of;· 
cial'~ se dă posibilitate Francezilor ca in 
codrul condiţiilor fixate pentru recruta,. 
rt:a de volunta.ri francezi pentru leyiunes 
ee lupti împotriva bolşevismuhi să S~ 
(i .. ezinte pentru a fi recrutaţi şi !n mari. 
11a de război germană. 

4.A44"444.'.4'4'AÂÂÂÂA"~~ 

Vuleanul VezuYÎu a 
ceput să erapă 

in-

Amsterdam, 20 (DNB). ~. Serviciu! 
el)glez de informaţiuni anunţă din Nea
pole că Vulcanul Vezuviu a început să 
erupă din nou de la căderea seru şi că 
revarsă pe povârnişuri valuri de lavă 
incadescentă. Două mari torente de lavă 

Berlin, 20. - In cursul ultimelor 24 combătut În cursul zilei de Sâmbătă se răspândesc din vârf. Primul acoperă 
ore, nord-amerkanii şi englezli au pIerdut avioanele ll'ord-amerioane <!e au operat () cam o treime din drumul ce merge dEa
cu prilejul ata0uJui lor impotriva terito- incursiune pe dieasupra. Germaniei & lungul coastei de nord a muntelui. Dea-

S d supra yezuvului pluteşte un nor de cu· 
riului Germaniei şD. a punctelor de sprijin ti - loare roşie închisă. Lumina roşie se ac •. 1. 
di'n Italia de nord 106 aeroplane printre X centuiază în mod vizibil dela .:eas la 

b 1..._ d Berlin, 20 (Rador). - După consta-care 81 aeroplane d~ OIDU«'.r ament, cu ceas. Ea atrage atenţia îndeosebi dela 
câte patru motoare. Acest sueces german tări provi.zorii, avioanele de bombarda" căderea serii. Valurile de fum ce ieş din 
se daJtoreşte în cea mai mare parte a for- ment nord~americane în cursul raiduIui craterul Vezuvului se zăresc dela Nea
ţelor de apărare antiaeriană oare au lor deasupl'a Germaniei dle Sud j,.:l ziUa de pole, .... ~~ ............ -........ .-.. -~---~--........... -... . 

Pierderile aliaţilor la Nettuno-Anzi 
BERUN, 20_ (Ep). Cele 60 de 7iIe dp 

lupte de pe (-IdI)ul de pod ÎZGlat Ne>ttllno
Anzio aliaţii le-au pL'1.tit etl 25 000 oa· 
meni şi pierderea de circa 5(}Q.OOO tO'l1C 

V:lse de ră:r.hoiu şi de comerţ. A<,{'st ;l;)j. 
lanţ poate fI (~Qsiderat {'(l posith! şi df' 
inaltul C(l,mamtament aliat după eum s'a 
fărJ\rt aceasta ce eer,llrile ~erm:me prin 
d reprivire aSltllra pierrJerilol' fI'!')l) ('apTI' 

tIf> poe1. Ambele obiAetiv8 strate<!l('f!o a 
ilie • 

acestei cea de a treia mare debare~U'e, p~ 
Mri englezii şi amerh18nii au În~rprins
o la data de 22 Ianuarie 1944 dl1flă eştr.l.. 
l'!'!\ acţiunilor depe istmul SaJerno del", 
9 Septemvrie 1943 şi la Tenn,l~i ~e]a i 
O~tomvrie 1943. nu au fost at!fl~ Din 
pontră, mq,re~alul K~sselrinf{ Il pri('inll.lif 
r-uternÎ('e IOl'itmi inamie<nIUi ('are ştia 
~'ă la Nettuno-Anzio aproape ,-Iă nlll se 
mai ~ăsesc trupe gennane, J7.,fl,Hind t>aPIlI 

tIe pod. Armata germună a fă<'ut la N{'t
tuno nn cerc de fier .. eare este atât !Ie 
p-lltcrnie fortifieat şi impăn'lt t"tl artile
t'e C'u tragere lue~ă înc·âf o stră,ungt'r~ 
este imposibilă. Prin bombarolart'a că:
lor .le apro'1lizionare a, inam'r,~lnj prin 
ft!"tilf'rm ctu tragere, Îndf'>u-ărtafă :1VhlnC 

ţi submarine Nettuno Il fost pt>ntnr iOa" 
rrtie o lovitură nimirjtnare. 

X 
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